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  کودک و نوجوان یگروه سن یبرا یمذهب هایستاندا تحلیل محتوای

  کریمیفاطمه 

 

 چکیده      
ساختاری و محتوایی داستان زندگی اماام زماان )عاج( انجاام      تحلیل محتوایپژوهش حاضر، با هد  
هاا را نمایاان ساازد.  گفتنای اسات ایان جساتار،        هاای آن و کاستی های برجستهشده تا بتواند ویژگی

های پژوهش ای انجام گرفته است. یافتهاست و  با استفاده از ابزار گردآوری کتابخانه توصیفی و تحلیل

هایی چون عدم ذکار مناابع، واژگاان دشاوار و ..     شناسی ساختاری، مؤلفهدهد در بحث آسیبنشان می

ایی نظیر عدم هایی مانند عبارات ناپسند، و مزایها، کاستیای از داستانارزیابی شدند که بنابر آن در پاره

هایی مانند تارویج فقار و .. بررسای    ای دیده شد و در محور محتوایی نیز مؤلفهاستفاده از زبان محاوره

شد و نواقصی مانند مناسب نبودن مفاهیم با قدرت درک مخاطب و محاسنی نظیر عدم ترویج خرافات 
 در کل آثار دیده شد. 

 زمان )ع(، ساختار، محتوا.  شناسی، امامادبیات دینی، آسیب ها:کلیدواژه
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 مقدمه 
های تعلیم و تربیت است کاه  ترین جنبهترین و اساسیتربیت و تقویت باورهای دینی و مذهبی از مهم

ترین یابد؛ یکی از معمولهای آموزشی ادامه میشود و در مدارس و دیگر ارگاناز نهاد خانواده آغاز می
ها در قالب داستان است، زیرا کودک با داساتان،  هبی، بیان آنهای آموزش و پرورش اعتقادات مذشیوه

کند و تاثیر ادبیات بطور عام و داستان بطور خاص، در روحیه و ذهن تر ارتباط برقرار میبهتر و راحت

 بشر غیر قابل انکار است.

و از هماین  کنند گیری شخصیت انسان ایفا میای را در تربیت و شکلها نقش سازندهها و قصهداستان

تکامل و تعالی بشر در ابعاد مختلف از این قالاب هناری باه بهتارین وجاه       جهت روی خداوند متعال

ها را ترین قصهبهترین و شیواترین و جذابسرا، هقص و خود به عنوان اولیناست استفاده نموده  ممکن

واالترین مضامین  ،حسنه هایاسوه ةجاوید خویش در اوج فصاحت و بالغت سروده و با ارائ ةدر نسخ

 آن تبیاین نماوده اسات    هاای اعتقاادی، اخالقای و عباادی در    هو مفااهیم تربیتای را در تماامی زمینا    

 (. 1388،1)اسالمیان،

قرآن بیش از هر چیز، کتاب دعوت دینی است. داستان هم یکی از ابزارهای آن بارای  »گوید: ویسی می

های قیامت، تصاویر نعیم و باره، همانند صحنهتان( در اینابالغ و تثبیت دعوت است و جایگاه آن )داس

-مثال  کناد نماید، تشریعاتی که بیان مای ی رستاخیز و قدرت خداوند اقامه میعذاب، دالیلی که درباره

 (. 213: 1389)ویسی،« موضوعات دیگری است که در قرآن آمده است زند و هایی که می
رساد کاه  بارای    ن، به دوران قبل از اسالم و عهد هخامنشایان مای  نخستین آثار مذهبی کودک در ایرا»

شادند و پاس از پاذیرش اساالم باا      های مذهبی ساخته مای باورمندکردن کودکان به مذهب و اسطوره
هاایی مانناد   های آنان کوشایدند. پاس کتااب   آموزش قرآن کریم به کودکان در تحکیم این دین در دل

 –)محمادی  « زبان روان و قابل فهم بارای کودکاان تادوین یافات    االنبیاء و سرگذشت ائمه به قصص

 (.46، 1380، 2قایینی، ج

ای لطیف و حساس دارند و نسابت باه بزرگسااالن، تواناایی کمتاری در درک مساائل       کودکان روحیه

مذهبی و اعتقادات دینی دارند، از این رو متولیان امر تعلیم و تربیت و نیز نویسندگان کودک و نوجوان 

های دینی و اخالقی را در قالب داستان برای کودکان بازگو کنند تا اثاری  بر آن داشته است که آموزه را
ها بر جای نهد و به باورپذیری دینای و پارورش معناوی آناان     تر در ذهن و اندیشة آنبه مراتب عمیق

بر فراوانای اسات،   کمک کند. شایان ذکر است که بیان مسائل دینی در قالب داستان نیازمند تامل و تاد 

های گاه جبران ناپاذیر بار روح و   انگاری و بی مباالتی در این امر سبب ایجاد آسیبزیرا کمترین سهل
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 شود.روان کودک و حتی گریز وی از دین و مذهب می

ها و آیات قرآن به بیان سرگذشت پیامبران الهی نظیر موسی )ع(، ابراهیم )ع( و هود)ع( بخشی از سوره
های مذهبی که متناند. ای زیبا و هنرمندانه ساخته و پرداخته شدهرد و این قصص به شیوهاختصاص دا

شاوند، باا قرارگارفتن در    های برگزیدة پیشین را شامل مای موضوعی تاریخی دارند و سرگذشت انسان

-مای های تاریخی را تحت الشاعاع قارار   ها خشکی روایتاند. این متنانگیزتر شدهقالب زبان ادبی دل

تاری در ذهان دارناد. بناابراین     گذارند و ماندگاری طوالنیتر بر مخاطب میدهند؛ اثری بمراتب عمیق

-مذهبی با ظهاور در ماتن  -های تاریخیای تنگاتنگ و دوجانبه دارند. شخصیتادبیات و مذهب رابطه

محتاوایی تاازه    ادبی با بیان موضوعات مذهبی هایرسند و متنهای ادبی به ماندگاری و جاودانگی می

 یابند.می

های اخالقی و پرورش باورها و عقاید مذهبی کودکان و نوجوانان گیری از ادبیات برای بیان آموزهبهره
های نوشته شده برای کودکاان مضامون ماذهبی    های کهن مورد توجه بوده است و اولین کتاباز زمان

داشتن الگوهای اخالقی و رفتاری مناساب،  داشته است. شایان ذکر است اعتقاد به وجود خدای یکتا و 

جاایی کاه دوران کاودکی بهتارین دوران بارای      موجب رشد و تعالی و بالنادگی انساان اسات و از آن   

-تواند نقش بسزایی در شکلتاثیرپذیری و الگویابی است از این رو توجه به ادبیات دینی و مذهبی می

 گیری شخصیت انسان داشته باشد.
هاا باه ساوی    ها و حرکات آن ها و اعتقاداتی برای تعالی زندگی انسانای از روشعهاگر دین را مجمو»

دانیم که بر تعالی انسان تأثیری مثبت داشاته باشاد و باه شاناخت او و     کمال بدانیم، ادبیاتی را دینی می

 (.   18، ش1378نامه ادبیات کودک، )پژوهش« حرکتش به سوی کمال مطلوب کمک کند
هایی را در ذهن کودک همترین بخش ادبیات تعلیمی است، زیرا ادبیات دینی بذر اندیشهادبیات دینی م»

رو ها بسیار موثر است و از همینکارد که تا پایان عمر با اوست و در اعمال و رفتار او با دیگر انسانمی

)حکیمای و کااموس،   « های ادیان توحیدی و غیرتوحیدی بسیار ضاروری اسات  شناخت درست آموزه

1383 ،87                                                                                                  . ) 

پای پیدایش ادیان است؛ زیرا ادیان بارای ظهاور و باروز و    بدون تردید قدمت ادبیات و هنر دینی هم» 
و تارویج، یعنای ادبیاات و هنار اساتفاده       های تبلیغرواج اندیشه و تعالیم خود معموال از بهترین شکل

هاای  ها و متون آسمانی )در ادیان وحیانی( و بهره گیری ادیان الهی از تواناایی اند. نگاهی به کتابکرده

کناد و  آموزد و به قلم سوگند یاد میبا قلم می« قرآن»کالم و تاثیر سخن به خصوص در دین اسالم که 
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-های ادبی و زیباشناختی زبان در ابالغ خویش استفاده مای ی از جنبهبعنوان آخرین و کاملترین دین اله

 (.                                  208، 1388)حکیمی و کاموس، « کند، اثبات ادعای فوق است
های تربیتی اسات و ابعااد دیگار تربیات مانناد:      تربیت دینی هد  غایی همة اقدام»به عقیدة محمدی، 

گیری شخصیت دینی باه  های اجتماعی و اخالقی با آن مرتبط هستند و شکلنبهجسم، عاطفه، عقل، ج

هاای یااد   های خاص متناسب با معیارهای تعالیم دینی در هر یک از جنباه معنی برخورداری از ویژگی
 (.110، 1391)محمدی،  «شده است

ج( به سبب گیرایای و  با توجه به مطالب عنوان شده، این نیاز حس شد که داستان زندگی امام زمان )ع

های معنوی نقد و بررسای شاود تاا اساتخراج     کنشگری نیز به دلیل دربرداشتن نکات اخالقی و ارزش

های برجستة متون و نیز فهم نواقص آثار، راهنمایی برای نویساندگان ایان حاوزه باشاد تاا باا       ویژگی

ی کودکان و نوجواناان باه رشاتة    تر و پربارتر براها، آثاری جذابتجدید نظر در خلق این گونه داستان
 تحریر درآورند.

 پیشینۀ پژوهش
هایی درمورد ادبیات دینی کودک و نوجوان و نیز قصص قرآنای و  گفتنی است تا کنون مقاالت و کتاب

های قرآن و زندگی امامان معصوم برای کودکان و نوجوانان به رشتة تحریر درآمده های داستانبازنوشته

ص دربارة داستان زندگی امام زمان )ع( نوشته شده برای گاروه سانی کاودک و    است. ولی به طور خا

ها و مقاالتی که به موضوع پژوهش حاضر مرباوط  نوجوان مطلبی بیان نشده است.  در ادامه، پایان نامه

 شوند.هستند، معرفی می
داختاه اسات.   ( به پژوهشی با عنوان تاری  ادبیات دینی کودک و نوجاوان پر 1388کاشفی خوانساری )

های کوچکی از معرفی اهل بیت )ع( به کودکان و نوجوانان در وی در نوشتار خویش کوشیده تا نشانه

هاای دینای بارای کودکاان و نوجواناان در ایاران و نیاز        قرون پیش را بازنمایی کند و نیز پیشینة آموزه

ور کشایده و در بخاش   های دینی کودک و نوجوان در دورة قاجار و پهلوی را باه تصا  چگونگی کتاب
 پایانی کتاب، فهرستی از آثار این حوزه در دورة پهلوی را معرفی است.

های داستانی کاودک درباارة زنادگی    ( در تحقیقی به بررسی ساختاری و محتوایی کتاب1390کاظمی)

باا   -هاا  های پژوهش، برخی از مفاهیم ارائه شده در داساتان براساس یافتهامام علی)ع( پرداخته است. 

برای آنان قابل درک نبود. افزایش سواد  -های شخصیتی و ذهنی مخاطبانتوجه به گروه سنی و ویژگی

گیاری  ها باود. انتخااب موضاوع مناساب و بهاره     ی داستانمذهبی بیش از ایمان مذهبی، مشکل عمده
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 از خای بر محتاوای  قاوت  نقااط  از -غیرمستقیم صورت به البته –نویسندگان از آیات قرآن و احادیث 

های بررسی شده با تاری  اشاره ز داستانا بسیاری موضوع مطابقت مسأله به باید پایان در. بود هاداستان
 .شودنمود که نکته بسیار مثبتی محسوب می

-، ویژه90تا  70های عاشورایی دهة شناسی داستان( در پژوهش خود، تحت عنوان آسیب1392ثقفیان )

شناسی محتوایی و ساختاری و عناصر داستان سی اثر در ایان  ی آسیببه بررس )ب و ج(ی گروه سنی 
دهد که برخی آثار متناسب با درک کاودک نیساتند،   های این جستار نشان میحوزه پرداخته است. یافته

 مفاهیم پیچیده و دشوار دارند و تصویرگری برخی آثار بسیار ضعیف و غیرهنری است.

داستان از زندگی حضرت نوح و  50بررسی ساختاری و محتوایی ( در جستاری با عنوان 1393گرگی )

شناسای  های مذکور را از جنبة اسطورهحضرت ابراهیم ویژة کودک و نوجوان پرداخته، همچنین داستان

هاا و مزایاای   هاا حااکی از آن اسات کاه کاساتی     و نیز سندیت تارخی نقد و بررسی کرده است. یافته
-تطابق مطالب با با اسناد معتبر تاریخی در برخی آثاار باه چشام مای     محتوایی و ساختاری و نیز عدم

ای داستان زندگی این دو پیامبر در هیچ یک از آثار بررسی شده، اشااره  خورد، همچنین به بعد اسطوره

 نشده است.

 

 روش پژوهش
رفتاه اسات.   ای انجام گجستار پیش رو، توصیفی، تحلیلی است و با استفاده از ابزار گردآوری کتابخانه

ویژه گاروه سانی ب و ج  بررسای شاده و      برای دستیابی به این هد ، محتوا و ساختار پانزده داستان
برداری و تحلیل شده اسات. معیاار پژوهشاگر بارای انتخااب      موارد مربوط به هر محور جداگانه فیش

هاا، کاانون   خانهتابها، گروه سنی مخاطبان بوده که با مراجعه به بخش ویژة کودک و نوجوان کداستان

های مدارس و مساجد تهیه شده است. الزم به ذکر است پرورش فکری کودکان و نوجوانان و کتابخانه
شناسی محورهای محتوایی و ساختاری در هر داستان با توجاه باه گاروه سانی     موارد مربوط به آسیب

 مخاطب همان داستان، استخراج شده است. 

 های پژوهشیافته
ها، مناساب سان و قاوة درک مخاطاب     کاربردن برخی واژهبهه از کلمات ناآشنا و دشوار: الف. استفاد

-شود. از ایان ها برایش دشوار است و این امر سبب دلزدگی او مینیست و خوانش و درک معانی واژه

ن آشنای استفاده شده در متبایست کلمات نارو نویسنده، عالوه بر توجه به کاربرد کلمات متناسب، می
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 اسات. را در پاورقی یا انتهای کتاب توضیح دهد، که در برخی آثار مذکور این مهم نادیده گرفتاه شاده  

مانند: منجلی، عناد، اقصی، منصبی )امام زمان نوشتة زهره فنایی(؛ انتظار فرج، موعود )امام زمان نوشاتة  
 سین فتاحی(. معصوم نوشتة ح14قصه،14فریبا کلهر(؛ حجت، کنیه، نایب خاص، ذوالقرنین )

ها، نویسنده، پند و اندرز و مسائل دینای را واضاح و صاریح    در برخی کتاب :ب. بیان آمرانه و مستقیم

کند و این از جمله مواردی است که با وجود تاکید فراوان صاحبنظران این حوزه در بیشتر آثاار  بیان می
کند که  این امار موجاب   را ایفا می خورد و گاه، نویسنده نقش مبلغ دینیمنتشر شدة دینی به چشم می

خواهم از امام زمان سخن بگویم )امام زمان نوشتة زهره شود. مانند: فرزندم میگریز کودک از کتاب می

بریم به احترامش از جا بلند فنایی(؛ ما باید دستورات دین اسالم را اجرا کنیم، هرگاه نام حضرت را می

مرادحاصل(؛ توجه و کمک به محارومین، احتارام باه پادر و      شویم )مردی که خواهدآمد نوشتة مهدی

 مادر و بزرگان و رسیدگی به آنان )امام مهدی اثر واحد پژوهش مسجد جمکران(.
ای و جمالت شعارگونه در متن، که باه ناوعی انادرز و    عبارات کلیشه : وجودج. گفته های شعارگونه

تواناد کااهش جاذابیت ماتن و دلزدگای      ، میکندموعظه را برای مخاطب کودک و نوجوان، تداعی می

شاود. مانناد: مهادی    ها به وفور یافت مای خواننده را به دنبال داشته باشد. این آسیب در این نوع کتاب

ظهور کرده است تا زمین را از عدل و داد پر کند، خوشایندترین کارها پیش خدا انتظار فرج است )امام 

شود )مردی که خواهد آماد نوشاتل   حضرت اسالم دوباره زنده می زمان نوشتة فریبا کلهر(؛ با آمدن آن
مهدی مرادحاصل(؛ برترین اعمال امت من اینست که از خدای تعالی انتظار فرج داشته باشند )آشانایی  

 معصوم نوشتة محمود میرزایی دالویز(. 14با 

بان نوشتاری که سبب دشواری ای در کنار زبکار گرفتن زبان محاوره ای:های محاورهد. استفاده از واژه
تونسات اوناو باا    شود مانند: محسن کوچولو از این کاه باباا نمای   خوانش و آسیب رساندن به متن می

خودش به سفر ببره خیلی ناراحت بود، بابا توپاو یاادت ناره )اماام زماان دوساتت دارم نوشاتة علای         

  عباسی(.
-بیان صر  تاریخی و فاقد خالقیت هناری  های بررسی شده دارایاکثر کتابه. مطالب گزارش گونه: 

-آورند از ایناند؛ لحن گزارشی دارند نه ادبی و به دلیل تاثیرپذیری از متون عربی، خسته کننده و مالل

توانند نظر کودک را که تمایل به نثر ساده و قابل فهم دارد، به خود جلب کنند، مانند: حضارت  رو نمی

معصاوم نوشاتة    14ر سامراء دیده به جهاان گشاود )آشانایی باا     ه.ق در شه255مهدی در نیمه شعبان 

محمود میرزایی دالویز(؛ مادر امام زمان ازطر  پدر، دختر یشوعا و از طر  مادر، نوة شمعون از یاران 

باشد. )امام مهدی نوشتة واحد پژوهش مسجد جمکران(؛ غیبت امام زمان به نزدیک حضرت عیسی می
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بت کوتاه و غیبت طوالنی که به غیبت صغری و کبری نیز مشهورند. )مردی شود: غیدو دوره تقسیم می

 که خواهد آمد نوشتة مهدی مرادحاصل(.
: در برخی کتب بررسی شده، گاه اطالة کالم به گونه ایست که به اطناب ممال انجامیاده و   ز.اطالة کالم

 مانع جذب مخاطب شده است. 

هاای  ة داستانجود عبارات عربی در متن، از معایب عمدوح. آوردن جمالت و احادیث به زبان عربی: 
رود چرا که به سبب درگیرکردن ذهن مخاطاب بارای   شمار مینوشته شده برای کودکان و نوجوانان به

یاا  » سازد، مانندخواندن و ترجمه کردن این عبارات، خوانش و فهم متن را دشوار و گاه غیر ممکن می

)مردی که خواهد آمد نوشتة مهدی مرادحاصل( که در این ماورد  «. کمقلب القلوب ثبت قلبی علی دین

 14قصاه  14« )نرید ان نمن علی الذین استضاعفوا فای االرض و....  »ترجمه فارسی آورده شده است و 

 معصوم نوشتة حسین فتاحی( که متاسفانه ترجمة آیه ذکر نشده است.
ی زندگی ائمه ، به نوعی وقایع مساتند تااریخی   هابا توجه به این که داستانط.عدم ذکر منابع و مآخذ: 

تواند به یک نوشته هستند، استفاده و ذکر منابع و مآخذ معتبر در پایان کتاب امری ضروری است که می

اعتبار الزم را ببخشد و به آن وجهة علمی دهد و قابل استناد و مرجع دیگر متون شود. متاسافانه، گااه   

شود که این امر منجر به کااهش  ن و نوجوانان، این مهم نادیده گرفته میدر آثار نوشته شده برای کودکا

-ویژه در متون تاریخی و مذهبی، شده است. شایان ذکر است این کاستی گاه، بی ارزش علمی آثار، به

کناد  اعتقادی و سست شدن باورهای مذهبی مخاطب را درپی دارد به این دلیل که خواننده گماان مای  

ه در کتاب، پایه و اساس علمی و تاریخی ندارند و خرافاتی بیش نیستند. در برخی از مطالب عنوان شد

هایی زیبا از چهارده معلام مهرباان   آثار بررسی شدة پژوهش حاضر، منابع ذکر نشده است، مانند: )قصه
معصوم نوشتة حسین فتاحی(؛ )خورشاید نیماه شاب نوشاتة     14قصه 14نوشتة سیدحیدر شاهزیدی(؛ )

شجاعی(؛ )بعد از نوزده نوشتة سید مهدی شجاعی(؛ )آشانایی باا چهاارده معصاوم نوشاتة       سید مهدی

 محمود میرزایی دالویز(.

 آسیب شناسی محتوایی
: برخی عبارات و مفاهیم انتزاعی بیان شده در کتااب هاای ماذکور بارای     الف.قابل درک نبودن مفاهیم

آمد؛ همان ابر سخنگو؛ همان که باا زباانی آشانا     کودک قابل فهم نیستند. مانند: فردا ابر سفیدی خواهد

گوید: مهدی ظهور کرده است. )امام زمان نوشتة فریبا کلهر(؛ جایگاه مهدی موعود، همچون جایگاه می
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معصاوم نوشاتة حساین    14قصاه،  14خضر و ذوالقرنین است، من حجت خدا بر روی زماین هساتم. )  

 فتاحی(؛ 
ها مستلزم رشد ذهنی کودک وری انتزاعی هستند که بیان آنمعجزات امب. عدم بیان صحیح معجزات:  

هاای  کااری و رسیدن او به مرحلة تفکر انتزاعی است و نیز شیوة بیان آن بارای کودکاان نیازمناد ریازه    

اند و و این امر الهی در حد یک خاصی است که متاسفانه در برخی موارد معجزات به خوبی بیان نشده
ته است. مانند: حکیمه به اتاق آمد و شروع به خواندن ساوره کارد. ناگهاان    تفریح و سرگرمی تنزل یاف

خواند. آن صدای کودکانه گفت: ساالم بار تاو ای    ای را شنید که او همراه او میصدای زیبا و کودکانه

عمه. )چهاده قصة آسمانی نوشتة نورا حق پرست(؛ با آمدن حکیمه به اتااق، کاودک از دامان ماادرش     

 معصوم نوشتة حسین فتاحی(.14قصه 14روی زمین نشست. )پایین آمد و 

چنادروز بعاد،   : در یک مورد بیان باور عامیانه و خرافی در داساتان وجاود داشات   ج.ترویج خرافات: 
دوباره مراسم عروسی برپا شد. این بار هم همان حادثه تکرار شد. ایان شاد کاه هماه باه ایان نتیجاه        

 معصوم نوشتة حسین فتاحی(. 14ه قص14رسیدند که من دختر شومی هستم. )

اعتناایی باه دنیاا و    رسد کاه رهبانیات و بای   : در یک مورد بنظر مید. ترویج فقر، گوشه نشینی و انزوا

پوشد. )ماردی کاه خواهاد آماد نوشاتة      شود. امام زمان لباس زبر و خشن میهای خدا تبلیغ مینعمت

 مهدی مرادحاصل(.
 اند.) امام مهدی نوشتة واحاد پاژوهش مساجد   ال عمر کردهس 2500: حضرت نوح ه. تضاد در روایت

جمکران(؛ در کتاب مردی که خواهد آمد نوشتة مهدی مرادحاصل، نام پدر نرجس یوشاعار ذکار و در   

ی حسین فتاحی نام پدر نارجس یساوعا ذکار شاده اسات. در کتااب       معصوم نوشته14قصه 14کتاب 
نقل شده است که: در زمان غیبت کبری، بعضای از  معصوم حسین فتاحی از زبان امام زمان 14قصه 14

اسات. اماا در   اند، بدانید که هرکس چنین ادعاایی کناد دروغ گفتاه   مردم ادعا خواهند کرد که مرا دیده

کند. )پیرمرد افساار را  کتاب پرندة آرزو نوشتة مسلم ناصری شخصی به نام اسماعیل امام را مالقات می

کنای؟(؛ در چناد داساتان از    کشی؟ چرا حر  امام را گوش نمای کشید و گفت: اسماعیل خجالت نمی

اناد: فاطماه باه    کتاب آخرین بهار نوشتة ناصر نادری نیز، ذکر شده است که افرادی امام زمان را دیاده 
آرامی چشم گشود. در مقابلش جوانی نورانی، با صورت گندمگون و خال مشکی بر گوناة راساتش را   

من محمد بن الحسن صاحب  -مرد شاد شد و بهت زده پرسید: تو کیستی؟دید. )داستان زمزمة مبهم(؛ 

 الزمان هستم. )داستان دو سوار(.
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ای بیان شاده  در برخی آثار معجزات و کرامات به گونهو. عدم تفاوت بین معجزه و کرامات و شعبده: 

. مانند: در است که تفاوت بین معجزه و کرامت و شعبده مشخص نیست و معجزات باورپذیری ندارند
ای از ناور از  سرداب، جوانی در حالی که اطرافش پر از آب بود، در حال عبادت باود. ) داساتان هالاه   

 کتاب آخرین بهار نوشتة ناصر نادری(. 

در برخی موارد چهرة ارائه شده از انبیاء باا واقعیات همخاوانی    ز. مغایرت شخصیت انبیاء با واقعیت: 
معصاوم نوشاتة حساین    14قصاه  14را با زور و تهدید به ساامراء بردناد. )   ندارد. مانند: امام علی نقی 

 فتاحی(، که بکار بردن واژة تهدید در مورد این امام همام، چندان خوشایند نیست.

های فرا زمینی از امام زمان سابب  پرداخت و ترسیم شخصیت: ح.ترسیم چهرة مبالغه آمیز از امام زمان

تواناد باا آن ارتبااط    شود و کودک نمیو عدم باورپذیری در کودک میغیرعادی به نظر رسیدن داستان 

هاای کتااب   پندارد. که این ماورد در داساتان  یافتنی میبرقرار کند چون شخصیت مورد نظر را دست نا
آخرین بهار نوشتة ناصر نادری قابل مشاهده است. در این کتاب چهل قصه از زندگی اماام زماان ذکار    

ها کسی دچار مشکلی شده و اماام زماان گااه بطاور ناشاناس و گااه       این داستان شده است که در اکثر

 ای است که برای کودک پذیرفتنی نیست.کند که نحوة  بیان آن به گونهآشکارا مشکل را برطر  می

های مذکور فاقد عنصر خالقیت و زیبایی هستند؛ سبب تحریاک حاس کنجکااوی در    برخی کتابط. 

نمود عناصر داستانی از جمله: شخصیت پردازی، فضاسازی، تعلیق و گره افکنی شوند، زیرا کودک نمی
ها کمرنگ است؛ کل داستان خیلی واضح و صریح بیان شده و کمترین جای تامل و تفکری برای در آن

کودک باقی نگذاشته و به نوعی توانایی مخاطب را در تجزیه و تحلیل مطالب نادیاده انگاشاته اسات؛    

های بررسی شده، در افزایش سواد مذهبی موثرند نه باالبردن ایمان و اعتقاد مذهبی. باه  بعضی از کتاب
-زندگی امام زمان تنها از بعد مذهبی پرداخته شده و دیگر ابعاد زندگی ایشان مورد توجه قرار نگرفتاه 

 است. مانند: )مردی که خواهدآمد نوشتة مهدی مرادحاصل، امام مهدی نوشتة واحاد پاژوهش مساجد   

جمکران، آشنایی با چهارده معصوم نوشتة محمود میرزایی دالویز، آخرین بهار نوشاتة ناصار ناادری(؛    

 )امام زمان دوستت دارم نوشتة علی عباسی(.

هاا جالاب و   هایی نیز وجود داشت کاه عنااوین آن  شایان ذکر است در میان کتب بررسی شده، کتاب 
ادری(، )خورشید نیمه شب نوشتة سید مهدی شجاعی که جذاب بود. مانند: )پرندة آرزو نوشتة مسلم ن

دربارة مالقات عالمه حلی و امام زمان است(، )دست پااک، نویساندة زبردسات، راز و... از مجموعاه     

 های حیات پاکان نوشتة مهدی محدثی(.داستان
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 و پردازی، فضاسازی، استفاده از عنصر تخیل با توجاه باه سان مخاطاب و موضاوع داساتان      شخصیت

آید. مانناد:  ها مشهود بود و این مهم نقطة قوت آثار بشمار میتحریک حس کنجکاوی در برخی کتاب
معصاوم  14قصاه  14)حیات پاکان نوشتة مهدی محدثی(، )بعد از نوزده نوشتة سایدمهدی شاجاعی(، )  

 نوشتة حسین فتاحی(.

 آسیب شناسی تصویر 
هاای  این مورد در تصاویرگری کتااب  ت: الف.عدم تحریک حس کنجکاوی و بی بهره بودن از خالقی

-مذهبی نسبتا زیاد است و تصویر بیشتر جنبة تزیینی دارد و چیزی بیشتر از متن به مخاطب ارائه نمای 

کنند. مانند: )چهارده قصة آسامانی  کند؛ تصاویر جذابیتی ندارند و لذت دیداری را به کودک منتقل نمی
ی(؛ )اماام زماان از زهاره فناایی و تصاویرگری ماریم       از نورا حق پرست و تصویرگری غالمعلی مکتب

 جابری(؛)امام زمان دوستت دارم از علی عباسی و تصویرگری سیما بروجردی(؛

در کتاب امام زمان نوشتة فریبا کلهار و تصاویرگری   ب. عدم تناسب تصاویر با قدرت درک مخاطب: 
 نیستند. نوشین صفاخو، تصاویر حالت نمادین دارند و برای کودک قابل فهم

در کتاب امام زمان نوشتة زهره فناایی وتصاویرگری   ها: ج. عدم تناسب تصاویر ارائه شده با شخصیت

 است با شخصیت این دو بزرگوارمریم جابری، تصویری که از نرجس و حکیمه خاتون نشان داده شده

 همخوانی ندارد.

 گیرینتیجه
ویژه قصص انبیاا در  رغم اهمیت ادبیات دینی بهلیهای یاد شده، عنگری با توجه به تحلیلدر یک باهم

گوناه  گیری باورها و عقاید مذهبی کودکان و نوجوانان، متاسفانه در کشور ما حق این مطلاب، آن شکل

هاای  خورد؛ مطابق با یافتههای نسبتا فراوانی در این حوزه به چشم میکه باید، ادا نشده است و کاستی

هایی نظیر ذکر یا عادم ذکار مناابع، واژگاان دشاوار،      ساختاری، مؤلفهشناسی پژوهش، در بحث آسیب
هایی مانند ها، کاستیای از داستانهای شعارگونه ارزیابی شدند که بنابر آن در پارهعبارات عربی، جمله

ای های شعارگونه و مزایایی نظیر عدم استفاده از زبان محااوره عبارات ناپسند، کلمات نامأنوس و گفته

هایی مانند ترویج فقر و گوشه نشینی و عدم تحریاک حاس   در محور محتوایی نیز مؤلفه د داشت.وجو

کنجکاوی بررسی شد و نواقصی مانند مناسب نباودن مفااهیم باا قادرت درک مخاطاب در برخای از       
 ها و محاسنی نظیر عدم ترویج خرافات در کل آثار دیده شد. داستان



 

 

 

 

 

 

 

 

 101 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ کودک و نوجوان یگروه سن یبرا یمذهب هایداستان یمحتوا لیتحل

های مذکور روشن است نیت اصلی نویساندگان برخای از   داستان گفتنی است با توجه به بعد آموزشی

و فراگیاری  « دیان »نویسی برای برجسته کردن اهمیت گیری خالقانه از شگردهای داستاناین آثار، بهره
و نکاتی نظیر تسلیم محض خداوند بودن، صبر و پایداری در برابر مشکالت، جهاد و تاالش  « اخالق»

داشتن به لطف پروردگار و ... اسات؛ اماا چاون ایان ترفنادها، ناخودآگااه و       در راه خدا، توکل و امید 

هاا قارار گرفتاه، نتوانساته     الشعاع استفاده از شیوة بیان مستندات و منابع تاریخی داستانناخواسته تحت
گوناه  گشا و موثر باشد. از این رو شایسته است که نویسندگان ایناست در این زمینه چنان که باید، راه

نگری بیشتر دست به خلق اثر بزنند و توانایی و استعداد خاویش را در جاذاب و   آثار، با درنگ و ژر 

ی آثار پرهیاز کنناد؛   های پیامبران بکارگیرند و از آفرینش عجوالنهویژه داستانگیرا کردن متون دینی به

هاای محارک   ولفاه چنین از کاربرد خالقانة عناصر داستان، صاورخیال، لحان و سابک صامیمانه، م    هم

یی که در افزایش گیرایی ماتن و جلاب مخاطاب تاثیرگاذار هساتند، بهاره       کنجکاوی و دیگر شاخصه
ای از اطالعات مذهبی در قالبی خشک و جویند؛ نیز این نکته را مد نظر داشته باشند که ارائة صرفا پاره

گریازی و  بسا موجبات دیان رسمی، کمترین اثری در اعتالی ایمان و باور مذهبی مخاطب ندارد و چه 

پرهیز مخاطب از گرایش به مذهب را درپی داشته باشد. امید که با درنظر گرفتن مطالب گفته شاده، در  

 تر و پربارتر برای کودکان و نوجوانان میهنمان باشیم.     آینده شاهد درخشش آثاری به مراتب عالی

 منابع 
زبیاا از کاودکی چهاارده معصاوم. مشاهد:       (. چهارده داساتان 1378رضا )اکبری زیدی، غالم -1

 موسسة فرهنگی انتشاراتی الشمس. 
های هنری داستان حضارت اباراهیم علیاه    (. جلوه1388براندوجی، نعیمه و نصیحت، ناهید) -2

 .315-292، ص 60و  59های قرآنی، سال پانزدهم، ش السالم در قرآن. نشریة پژوهش

ی ادبیاات دینای کاودک و نوجاوان     دربااره  پرساش  6های ده کارشناس و نویسنده به پاس  -3

 .73 - 43. ص 18ی ی ادبیات کودک و نوجوان، شماره(. پژوهشنامه1378)
های عاشورایی کاودک و نوجاوان   بررسی ساختاری و محتوایی داستان (.1392ثقفیان، آمنه ) -4

 نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.گروه سنی ب و ج. پایان 90-70در دهه 

(. چهارده قصة آسامانی. تهاران: کاانون پارورش فکاری کودکاان و       1385ت، نورا )پرسحق -5

 نوجوانان. 

 (. مبانی ادبیات کودک و نوجوان. تهران: آرون.1383حکیمی، محمود و کاموس، مهدی ) -6
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 (. وضعیت دین کودکان در ادبیات. پایگاه اینترنتی تبیان.1390رضایی، مهسا ) -7

 های بهشت.زیبا از چهارده معلم مهربان. قم: گل های(. قصه1389زیدی، حیدر )شاه -8
 (. خورشید نیمه شب. تهران: ریحان1387شجاعی، سید مهدی ) -9

 (. بعد از نوزده. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.1387شجاعی، سید مهدی ) -10

 (. امام زمان )عج( دوستت دارم. مشهد: منتظران ظهور.1388عباسی، علی ) -11
 معصوم. تهران: قدیانی. 14قصه،  14(. 1391ن )فتاحی، حسی -12

های زندگی امام علی )ع( )با تکیه  (. بررسی ساختاری و محتوایی داستان1390کاظمی، مینا ) -13

 های سنی الف، ب و ج( در دهاة هشاتاد.   های کودک و نوجوان )گروه ای از داستان بر گزیده

 ی کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.نامهپایان

 (. امام زمان )عج(. مشهد: به نشر.1388ریبا )کلهر، ف -14
ی داستان نوشاته شاده دربااره   50شناسی ساختاری و محتوایی (. آسیب1393گرگی، نسترن ) -15

ی ناماه زندگی حضرت نوح و حضرت ابراهیم بارای گاروه سانی کاودک و نوجاوان. پایاان      

 کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.

 اهد آمد. تهران: موسسة فرهنگی منادی تربیت.(. مردی که خو1389مرادی حاصل، امیر ) -16

 (. حیات پاکان. قم: موسسة بوستان کتاب قم.1383محدثی، مهدی ) -17
-های دینی کودکان و نوجوانان منتشر شده بین سال(. بررسی داستان1391محمدی، مهدی ) -18

ی از نظر کیفیت محتوا، ساخت و پرداخت و کیفیت زباان و بیاان. مجلاه    1380-1385های 
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، تهاران:  1(. تااری  ادبیاات کودکاان ایاران. ج    1382محمدی، محمدهادی و زهاره قاایینی )   -19

 ی پژوهشی تاری  ادبیات کودکان و شرکت نشر چیستا. مؤسسه

 نشر: شهرزاد. (. آشنایی با زندگی چهارده معصوم.1390میرزایی دالویز، محمود ) -20

 (. آخرین بهار. تهران: پیام محراب.1383نادری، ناصر ) -21

 (. پرندة آرزو. مشهد: به نشر.1392ناصری، مسلم ) -22
 (. امام مهدی )ع(. ناشر: مسجد مقدس جمکران.1393واحد پژوهش مسجد جمکران ) -23
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