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 چکیده

از میـان انـواع   . غیرروایی مورد بررسی قرار گیـرد  آن، نثرروایی و انواع آن و نثرانواع  تعاریف شعر، دراین تحقیق سعی شده است تا

ي اصلی مساله .نقشی ویژه و مهم به عهده دارد) فارسی دري(براي حفظ فرهنگ ملی و زبان رسمی آموزشی) داستان(نثرها، نثرروایی

 آموزان تاثیرگذارفرهنگی دانش گیري هویت ملی وشکل در اندتههاي ایرانی توانسداستان و هاافسانه تحقیقِ پیش روي، آن است که آیا

پاسخی مناسب بـراي آن   تاکنون سعی شده تا 1385 سال  هاي فارسی چاپ شده ازي کتابمطالعه با بررسی و این راستا در باشند؟

 .ارایه گردد

 از تحلیلی و -این مقاله سعی شده تا با روش توصیفی در. شوند بندي میها به انواع قصه، داستان کوتاه، رمان و غیره دسته داستان

هـاي ابتـدایی    هاي فارسی پایـه  روایی و جایگاه آن در کتاب آوري اطالعات با استفاده از روش اسنادي به معرفی انواع نثرطریق جمع

ن مقاله فرض بـر ایـن اسـت کـه     در ای .تاکنون هستند 1385ي آثار چاپ شده از سال ي آماري این بررسی کلیهجامعه .پرداخته شود

آیند؛ لذا مبحث ادبیات کودکان و نوجوانان به طور مختصر  هاي ادبیات کودکان و نوجوانان به شمار می هاي درسی یکی از گونه کتاب

ساخت نتایج این بررسی معلوم . هاي فارسی به شکلی قوي حضور دارنددر کتاب) داستان(نثر روایی . مورد بررسی قرار گرفته است

غیـره   ادب و سـخنان بزرگـان علـم و    اجتمـاعی،  مذهبی، اخالقی، موارد هاي ایرانی عالوه بر آموزش زبان رسمی،ها و داستانافسانه

  .اسالمی تاثیرگذار هستند –گیري هویت ایرانیدرشکل

  
  هاي درسی، کتاب فارسی، هویت شعر، داستان، افسانه، کتاب :هاي کلیديواژه

  
    مقدمه

در این میان شعر به عنوان اولین نوع هنر کالمی نزد . جامعه برگرفته از فرهنگ کالمی و نوشتاري آن جامعه یا قوم است ادبیات هر

اما سخن و کالم روزمره مردم عادي بیشتر به صورت نثر . اي داشته است هایی نظیر یونان، اعراب، هند و ایرانیان اهمیت ویژه تمدن

در قالب نثر . اي نزد خواص و مردم عادي داشته و دارد و غیرروایی اهمیت ویژه) داستان(روایی رو، نثر  از این. است تا نظم

 به اهمیت و دارد رو جا این از. توان انواع تجارب و دانش بشري را به زبانی ساده و قابل فهم و درك براي همگان بیان کرد می

. آموزان پرداخته شود گیري هویت ملی دانش شکل هاي ایرانی در داستان و ها طریق افسانه انتقال آن از نقش زبان فارسی، آموزش و

اند بسیاري از  ها توانسته زمان انسان گذر در. هاي کهن و بین اقوام مختلف رایج بوده است از زمان) داستان(در این بین نثر روایی 

عالوه بر کاربرد . داستان و افسانه بیان کنند موارد آموزشی، دینی، اخالقی و تجارب خود را به صورت غیرمستقیم و در قالب

هاي فارسی قبل و بعد از  اي که در کتاب ها در حفظ فرهنگ ملی نیز نقشی مهم به عهده دارند، به گونه آموزشی، حکایات و داستان

  .اند انقالب اسالمی ایران حضوري مستمر و گاه پررنگ داشته
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 اهمیت زبان فارسی
هاي زبانی استفاده شده است و  از آواها براي نشانه. آید اولیه و مهم ارتباطی بشر از ابتدا تاکنون به شمار میزبان از جمله ابزارهاي 

توانند این آواها و معناي آنهـا را درك   کسانی می. آید ها از ترکیب آواها که داللت بر همان موضوع یا شیء دارند، به دست می واژه

  .انندها را بد کنند که مدلول آن نشانه

هاي کهن تا به امروز بوده و به واسطه آن حوادث، رخدادها، تاریخ و ادبیات ایران  زبان فارسی دري از گذشته پیونددهنده نسل

هاي زنده دنیا همیشه در حال  زبان. هاي جدید است تنها تفاوت آن با زبان فارسی امروز در پیدایش و کاربرد واژه. ثبت شده است

شود که به طور مستقیم  شوند و این امر موجب زنده و پویا بودن آنها می و نسبت به گذشته خود دگرگون می تغییر و تحول هستند

سازد آنچه زبان ملی ما را قابل ستایش می. نماي فرهنگ آن جامعه استبه تغییرات اجتماع وابسته است، زیرا زبان هر جامعه آیینه

هاي نسل گذشته خود بهره  با گذشته خویش ارتباط برقرار کنیم و از تجارب و اندیشه توانیم زبان فارسی می آن است که به واسطه 

  .توان یافت که با دور شدن از اصل خویش به سرانجام رسیده باشد اي را نمی گونه که مولوي فرموده است، جامعه همان. بریم

  هر کسی کو دور ماند از اصل خویش           باز جوید روزگار وصل خویش

  ا توجه به اهمیت ادبیات و زبان حال باید دید که ادبیات و آثار ادبی چیست؟ب

ها تعبیـر   ترین و بهترین صورت ها را در عالی ادبیات عبارت است از مجموعه آثار مکتوبی که بلندترین و بهترین افکار و خیال

ت و مناسبات سیاسی و اجتماعی، فنون و انواع مختلفی البته به اقتضاي احوال و طبایع اقوام و افراد و به سبب مقتضیا. کرده باشد

از این گونه آثار به وجود آمده است و به اقتضاي همین احوال و ظروف، گاه بعضی از این فنون و انواع بـر سـایر انـواع و فنـون     

  ).6: 1382کوب،  زرین(تفوق و تقدم یافته است 

آوري و ایجاد آثار ادبی در خصوص ادیـان، خـدایان،    دند که به جمعهاي کهن، طبقه روحانی جزو نخستین افرادي بو در تمدن

هـاي ادبـی    در میان آثار ادبی، شعر قدمت و پیشینه بیشتري نسبت به سایر گونـه . اند ها پرداخته دعاها، سرودهاي مذهبی و اسطوره

هاي متأخرتر بر اهمیـت آثـار    در قرن. شد شناخته می» آثار ادبی«و » ادب«در تمدن یونان و عرب شعر بیشتر به عنوان . داشته است

لـذا در  . طی زمان، آثار مختلف شعر و نثر توسط شاعران و نویسندگان پدید آمد و گاه یکی بر دیگري تفوق یافت. نثر افزوده شد

امـم عـالم کـه    ادبیات عبارت است از تمام ذخائر و مواریث ذوقی و فکري اقـوام و  «: توان گفت از ادبیات می  تعریفی نسبتا جامع

انـد و   اند و آن آثار را در واقع الیق و در خور این مایه سعی و اهتمام خـویش شـناخته   مردم در ضبط و نقل و نثر آنها اهتمام کرده

  ).8: همان(البته این میراث ذوقی و فکري که از رفتگان باز مانده است، آیندگان همواره بر آن چیزي خواهند افزود 

که هر کدام از آنها نیز به دو » غیرروایی«و » روایی«هاي کلی به دو دسته  شود و در قالب ظم و نثر تقسیم میادبیات به دو نوع ن

  .شوند قابل تفکیک است دسته تقسیم می

  ...افسانه، حکایت، قصه، داستان، رمان، نمایشنامه و : نظیر): داستانی(نثر روایی 

  ...حال، تاریخ، مقاله، گزارش و  خاطره، سفرنامه، زندگینامه، شرحنامه، : نظیر): غیرداستانی(نثر غیرروایی 

  ...افسانه، حکایت، قصه، داستان و : نظیر): داستانی(نظم روایی 

  ... .بند، رباعی، دوبیتی و  بند و ترکیب مثنوي، قصیده، قطعه، غزل، ترجیع: نظیر ):غیرداستانی(نظم غیرروایی 

شود  بندي می دسته... مون و محتوا به موضوعات مختلف شامل حماسی، تعلیمی، عرفانی و ها بر اساس مض هریک از این قالب

  ).31-32: 1385اللهی،  نعمت(



هاي ادبی و تمـایز آنهـا بیشـتر آشـنا      پردازیم تا با این گونه و نثر می) شعر(حال براي شناخت بیشتر به اختصار به تفاوت نظم 

  .شویم

هنري است کالمی که انسان از طریق پردازش کلمات در مقام بیـان اندیشـه، عاطفـه،     2اعرياي انسانی است و ش ، پدیده1شعر

امـین،  (شعر در برابر نثر، یکی از اقسام دوگانه کـالم اسـت   . یابد خیال و احساس خود به آفرینش سخنی زیبا و آهنگین دست می

1387 :23.(  

ـ به تخفیـف حـرف یـاء ـ     » شیر«واژه شعر، برگرفته از : ه است، چاپ سی و پنجم درباره شعر چنین بیان شدالمنجددر کتاب 

(= از این رهگذر، شـعر . در موسیقی ایرانی ـ به معناي سرود و آواز است » شور« چنانکه  در زبان عبري یا آرامی ـ هم» شیر«. است

ی در قالب کالمـی آهنگـین و   برآیند اصل کنشی عاطفی و واکنشی وجدانی، یعنی نتیجه قبض و بسط روحی و روان) سرود و آواز

  ).33همان، (البته واژه شعر در زبان عربی ـ با تاکید بر حرف ع ـ از ریشه شعور به معناي علم و درك است . موسیقایی است

ترین تعریف، آن را کالمی اندیشیده همراه با وزن و گـاه قافیـه    شعر یکی از اقسام دوگانه کالم است، در مقابل نثر که در ساده

اند و کالمی را که از عنصر تخیل بهره ندارد و تنها در آن وزن  انگیز بودن را نیز بر این دو عامل افزوده بعضی شرط خیال. اند ستهدان

المللی وبستر، شعر چنـین تعریـف شـده     المعارف بین در دایره). 144: 1373میرصادقی، (اند  و قافیه به کار رفته باشد، نظم خوانده

). 39: 1387به نقـل از امـین،   (برانگیز، با یک نظم آهنگین قوي  انگیز یا احساس ها در گفتاري خیال یشیده واژهپردازش اند«: است

انگیز  انگیزي و عنصر صوري آن را موزون بودن دانسته و کالمی را که فقط موزون باشد و خیال ارسطو عنصر معنوي شعر را خیال

همان تعبیر ارسطو در رساله بوطیقا » الشعر جوامع«ابونصر فارابی نیز در رساله ). 40ان، هم(نباشد، از مقوله شعر بیرون دانسته است 

شـعر  «: تر از او، تعریفی منطقی از شعر در کتاب شفا دارد کـه عبـارت اسـت از    سینا نیز به پیروي از فارابی، اما شفاف ابن. را دارد

  ).52(» شود هاي شبیه به هم تمام می ق، مساوي و مکرر که با آهنگانگیز، ساخته شده از اقوالی موزون، مواف کالمی است خیال

توان دریافت که شعر از لحـاظ عنصـر تخیـل و مـوزون بـودن بـر نثـر برتـري دارد و ایجـاز و اختصـارگویی از            رو می از این

  .هاي بارز آن است ویژگی

  :هاي متفاوتی دارد که عبارتند از شعر همچون نثر گونه

 )گیر اثر سیاوش کسرایی آرش کمان: نمونه(حماسی  -1

 )اشعار رودکی و فرخی سیستانی: نمونه(غنایی  -2

 )گلشن راز اثر شیخ محمود شبستري: نمونه(تعلیمی  -3

 )ویس و رامین اثر فخرالدین اسعد گرگانی: نمونه(داستانی  -4

 )اشعار خود روانکاوي یا خودجویی: نمونه(حدیث نفس و حسب حال  -5

 )مرکب اثر مهدي اخوان ثالث و شاعرانی چون عبید زاکانی، ایرج میرزا و نسیم شمال مرد و: نمونه(طنز و فکاهی  -6

 ...)اشعار مهرداد اوستا، علی معلم، سلمان هراتی و: نمونه(سیاسی  -7

  )353- 388: 1373میرصادقی، ) (اللهی براي محمود فرخ خراسانی شعر ابوالقاسم حبیب: نمونه(دوستانه / اخوانیه   -8

  :شوند بندي می ه دو نوع عمده دستهها هم ب داستان

 3ادبیات داستانی تفریحی -1

                                                   
1 . Poem 
2. Poetry 



 ) 20: 1387سلیمانی، ( 4ادبیات داستانی تخیلی -2

اي از نثر روایی است، ابتدا به تعریف افسانه و داستان و پس  در این تحقیق با توجه به موضوع اصلی آن، یعنی داستان، که گونه

  .پردازیم از آن به معرفی انواع دیگر آن می

  

 افسانه
اصل و منشاء و گاه نادرست است کـه بـراي    گزافه، روایتی بی  افسانه یا نثر روایی به معناي روایت پیشینیان، سخن نادرست و گاه

بیان موضوعی اخالقی و یا سرگرم کردن ساخته شده باشد و در اصطالح، روایتی از ماجراهاي غیرواقعی و تخیلی اسـت کـه بـه    

ها برخـی   افسانه. شود ها یا موجودات تخیلی توسط راویان و نویسندگان آفریده می جانوران و سایر پدیدهها،  واسطه حضور انسان

  .آیند ها به شمار می کنجکاوي انسان کننده آمال و آرزوهاي بشري است و گاه در پی یافتن پاسخی براي حس  اوقات بیان

هـا و   هـا از اندیشـه   افسـانه . شـوند  درگیر ماجراهاي غیرواقعی مـی  انگیز درباره موجودات خیالی که اي است خیال افسانه، قصه

آمیز  هاي حکمت گیرند و معموالً نکته ها مایه می هاي زندگی انسان ها و امیدها و ناشناخته ها، ترس ها و شادي اعتقادها، آرزوها، رنج

گیرنـد و   یع متعدد و ناگهانی و غیرمنتظره شکل مـی ها اغلب به واسطه وقا افسانه). 97: 1390حداد عادل، (و پندآموزي دربر دارند 

هاي واقعی است و امکـان دوبـاره رخ دادن    این، درست نقطه مقابل داستان. گیري آنها در دنیاي واقعی غیرممکن است امکان شکل

  ).97: همان(شود  آن در زندگی حقیقی وجود دارد و گاه رویدادي موجب وقوع حادثه و امري دیگر می

هاي بشر براي دستیابی به زندگی همراه بـا خوشـبختی و بـه     توان بازتابی از آرزوها و آرمان ها را می هی دیگر، افسانهاز دیدگا

شـوند و بـه پدیدآورنـدگان و     ها بـه کـامروایی مبـدل مـی     ها که در افسانه چه بسیار ناکامی. ها دانست عدالتی ها و بی دور از پلیدي

هـا   از دیـدي دیگـر افسـانه   . ها مقاومت کنند و امید خود را به آینده از دست ندهند ر برابر سختیدهند تا د شنوندگان خود نیرو می

ها نشـانگر نیـاز    پیشینه کهن افسانه. هاي دیگر هستند وسیله انتقال تاریخ، دانش، فرهنگ و نیز آموزش فلسفه زندگی و تربیت نسل

هـاي نـو    هـاي کهـن و افسـانه    تـوان بـه افسـانه    ها را می س است که افسانهبر همین اسا. هاست پردازي تاریخی انسان به این افسانه

  ).99: همان(بندي کرد  تقسیم

اند براي اوقات فراغت، سرگرمی و هنگـام خـواب بـه آدمیـان      اند و توانسته ها با وي همراه بوده ها از آغاز زندگی انسان افسانه

ایـن نـوع نثـر روایـی از     . یـاري رسـانند  ... هان، جنگـاوران، پهلوانـان و   براي شناخت بهتر فرهنگ، باورهاي عامیانه، روایات شـا 

در این میـان کودکـان و   . اي و سایر موضوعات پدید آمده است هاي مذهبی، اسطوره هاي بشري همراه با اندیشه ترین تمدن قدیمی

توسط نویسندگان مختلفـی در جهـان بـه     با گذشت زمان این ادبیات شفاهی. اند نوجوانان یکی از پرطرفدارترین مخاطبان آن بوده

: افـرادي چـون  . انـد  هـا را تشـکیل داده   صورت نوشتار درآمدند و تا عصر حاضر بخشی جداناشدنی از زندگی و فرهنگ ما انسان

بـت  هاي مفیـد و مـؤثري بـراي ث    در ایران گام» صبحی مهتدي«در آلمان و » برادران گریم«در فرانسه، » الفونتن«در یونان، » ازوپ«

  .اند فرهنگ عامه و این گنجینه گهربار تمدن بشري برداشته

  

  داستان

                                                                                                                                                                    
3. Escape Fiction 
4. Imaginative Fiction 



هاي غربی در کشورهاي مسلمان پدید آمـده و بـه    داستان، یکی از انواع ادبی به نثر است که در صد سال اخیر به پیروي از داستان

  ).802: 1390حداد عادل، (شود  تقسیم می 6و داستان کوتاه 5دو دسته داستان بلند

آن دسـته از آثـار روایتـی    ) آثار تخیلی، داستان، روایت(ادبیات داستانی «: در فرهنگ کتاب در تعریف داستان آورده شده است

. قصه، داستان کوتاه، داستان بلند، رمـان و رمـان کوتـاه   : هستند که جنبه تخیلی آنها بر واقعیت غلبه دارد؛ شامل) منثور(غیرشعري 

هاي خالق است و به بیان امور حقیقـی یـا حقـایق     داستانی معموالً تخیلی و ساخته و پرداخته ذهنموضوعات مورد توجه ادبیات 

یـا  » داسـتان تـاریخی  «هاي دیگر باشـد، معمـوالً    مایه قالب ادبی از حقایق تاریخی یا واقعیت اما چنانچه درون. پردازد تاریخی نمی

  ).34: 1377ممتاز، پور(شود  و مانند آنها نامیده می» زندگینامه داستانی«

داسـتان  . انـد  شود و پایان داستان تشکیل شده داستان که منجر به رسیدن اوج داستان می  ها از سه جزء اصلی مقدمه، تنه داستان

در زیـر بـه اختصـار بـه     . پردازد هاي مختلفی دارد که به واسطه آنها به شرح و بیان مضامین اخالقی ـ اجتماعی و آموزنده می  قالب

  :پردازیم ها می این قالب معرفی

این دیدگاه از زمان صدر اسالم و در برابر سخنان و کالم . اسطوره به معناي سخن پریشان، بیهوده و باطل است: 7اسطوره -1

طبیعی و  هاي طبیعی و فوق گر و پاسخ انسان باستان به چگونگی آفرینش جهان و پدیده ولی در اصل روایت. قرآن به آن اطالق شد

آمده و بسیاري آن را بـه عنـوان بخشـی از     اسطوره در روزگاران کهن، باور و اعتقاد مردم به شمار می. هاست خدایان و الههجهان 

داد  بایست روي مـی  هاي آنهاست و گاه بخشی از تاریخی که می اسطوره به عبارتی باور مردمان و آرمان. دانند تاریخ کهن خود می

  .النهرین انند اسطوره گیلگمش مربوط به تمدن بینگاه روي نداده است؛ هم ولی هیچ

هاي آموزشی و اخالقی عنـوان   ها به شرح وقایع و سرگذشت پیشینیان، سخن و روایت گونه از افسانه این: 8افسانه اخالقی -2

هاي اخالقی  آموزه شوند و بیشتر در جهت پند و هاي جهان هستی بیان می ها در قالب آدمیان، جانوران و سایر پدیده افسانه. شود می

» گلسـتان «هـاي   توان بـه حکایـت   در این میان می. یا پاسخ مناسب هستند؛ این مورد اخیر بیشتر به صورت مستقیم و آشکار است

  .اشاره کرد» نامه قابوس«هاي  و حکایت» مرزبان نامه«هاي  سعدي،  قصه

اي، جـادوگران و   ها، دیوها، جانوران افسانه ها، اژد یر پرياي نظ ها بیشتر به موجودات افسانه این نوع از قصه: 9افسانه پریان -3

پـردازد و بیشـتر از سـنت     هاي مثبت و یا منفـی بـه عهـده دارنـد، مـی      ها اغلب نقش انگیز که در زندگی انسان موضوعات شگفت

  .گیرد و در بسیاري از موارد پایان و سرانجامی خوش دارد گویی شفاهی بهره می قصه

هاي حیوانی است که به صـورت کوتـاه اسـت و     هایی با شخصیت این نوع از قصه بیشتر در قالب داستان: 10افسانه تمثیلی -4

در این نوع افسانه گاه اشیاء و انسان نیز نقش دارند و از آن جهـت تمثیلـی اسـت کـه     . گویند نیز می 11»افسانه حیوانات«گاه به آن 

از . شـود  گیرنـد و صـفات انسـانی بـه آنهـا داده مـی       ها را به خـود مـی   هاي انسانی و آداب و رفتارهاي انسان حیوانات، شخصیت

  .اشاره کرد» کلیله و دمنه«توان به کتاب  ها می ترین و بهترین این نمونه قدیمی

                                                   
5. Novel 
6. Short Story 
7. Myth 
8. Parable 
9. Fairy Tale 
10. Fable 
11. Beast Fable 



ها به شرح حـال زنـدگی پهلوانـان و قهرمانـان واقعـی، تـاریخی، ملـی و گـاه          این نوع از افسانه: 12هاي پهلوانان افسانه -5

پردازد و معموال در جهان واقعیت، خیال، اسـطوره و وهـم    هاي آنها با سپاه خصم و نیروهاي شرور می ا و دالورياي، نبرده افسانه

ي واقعیت در مایهاي دارند و رنگ در برخی مواقع، هرچند قهرمان داستان واقعی است، اعمال او رنگ و بویی اسطوره. کند سیر می

و پهلوانـان تـاریخی   ) رستم(اي  ، پهلوانان افسانه)کیومرث(اي  ه دوره پهلوانان اسطورهشاهنامه فردوسی به س. شود آن مشاهده نمی

  ).83 -86: 1386میرصادقی، (تقسیم شده است ) بهرام گور(

  

  دهنده داستان عناصر تشکیل
  :این عناصر عبارتند از. هر داستان براي ساخت نیاز به عناصري دارد

 13رنگ طرح یا پی -1

 پردازي شخصیت -2

 داستانپیام  -3
 
آن با داستان ماننـد رابطـه     تشکیل شده از یک سري حوادث و رخدادهاي علت و معلولی است و رابطه: رنگ طرح یا پی -1

همچنین طرح شامل . نمایی پیشِ روي مخاطب قرار دهد تواند مسیر داستان را با جزئیات و گاه درشت نقشه با مسافرت است و می

در طرح داستان به طور طبیعی بهتر است حوادثی آورده شوند که با هم رابطه دارند و این . تفکر شخصیت، لحن و رفتار وي است

: 1387سـلیمانی،  (شوند که عاملی مهم براي جلب خواننده مبتدي و باتجربه خواهـد بـود    حوادث موجب درگیري در داستان می

33-31.(  

خواننـدگان بیشـتر   . خت آنها دشوارتر خواهد شدهاي آن و شنا تر شود، شخصیت ادبیات هرچه تحلیلی :پردازي شخصیت -2

توانـد بگویـد کـدام     دهد، مطالعه کنند، زیرا هر فردي براحتی مـی  سعی دارند اعمال و رفتارهایی را که شخصیت داستان انجام می

ا کار هر ه دهد، اما شناخت و درك صحیح از تجزیه و تحلیل شخصیت شخصیت در داستان چه کاره است و چه کاري را انجام می

. کننـد  پـردازي توجـه مـی    هاي تفریحی به طرح داستان بیش از شخصـیت  به همین جهت نویسندگان در داستان. اي نیست خواننده

هاي ادبیات کهن، همیشه مثبت و منفی و یا سیاه و سـفید نیسـتند، بلکـه     ها، چون شخصیت همواره باید به یاد داشت که شخصیت

انـد کـه بـه مـا      جـایی رسـیده   ها دیگر به  زیرا داستان. اي نباشند کدام از آنها کلیشه ن است هیچهایی وجود دارند که ممک شخصیت

کننـد کـه فراتـر از زنـدگی     دهند و این امکان را فراهم مـی  هاي پیچیده انسانی می فرصت و مجالی براي درك و نفوذ به شخصیت

هـاي   پذیري به دو نـوع شخصـیت   هاي داستان نیز از لحاظ تحول تشخصی. تر بشناسیم تر و کامل عادي و واقعی مردم آنها را دقیق

  ).47 -53: همان(شوند  تقسیم می 15هاي جامع و شخصیت 14سطحی

بـراي درك  . پیام داستان همان روح حاکم بر داستان و درونمایه آن است و چیزي جز نتیجـه داسـتان نیسـت    :پیام داستان -3

نظور داستان چیست؟ و نویسنده از کدام دیدگاه، عقیده و زاویه به زنـدگی نگـاه کـرده    صحیح از پیام داستان ابتدا باید پرسید که م

                                                   
12. Heroes tale 
13. Plot 
14. Flat Characters 
15. Round Characters 



برخی از آنها هدفی جـز سـرگرمی، احسـاس تـرس و وحشـت و ایجـاد       . ها پیام ندارند است؟ نباید فراموش کرد که همه داستان

  .دو اصل زیر را دارا باشدگفت داستانی به همراه پیام است که  توان در صورتی می. هاي کاذب ندارند هیجان

  .وجو و کنکاش زیاد سعی کند اجزاي زندگی را به صورتی دقیق بازگوید هنگامی که نویسنده با جست -1

  .هاي خود را در مورد زندگی در قالب داستان به مخاطب خود عرضه کند وقتی نویسنده برخی از نظرات و اندیشه -2

هایی که فقط جنبه تفریحـی دارنـد، داراي    لی پیام دارند، ولی فقط برخی از داستانهاي تحلی توان گفت همه داستان در آخر می

  ).61 -68: همان(هاي تحلیلی، هدف، همان پیام است  در داستان. پیام هستند

هـاي درسـی    هاي درسی است و مخاطبـان کتـاب   با توجه به اینکه تحقیق پیش روي در خصوص داستان و نقش آن در کتاب

کودکان هستند، جاي دارد به ادبیات کودك و نوجوان، اهداف و تا حـدي پیشـینه آن پرداختـه شـود تـا بتـوانیم بـه         مقطع ابتدایی

  .شناخت و نتایج بهتري دست یابیم

  
 ادبیات کودك و نوجوان و اهداف آن

که توسط بزرگساالن براي  هاي آموزنده است ها و متن هاي کودکانه، سروده ها، شعرها، متل ادبیات کودك و نوجوان مجموعه نوشته

تفاوت بارز آن با ادبیات بزرگساالن در متفاوت . شود کودکان و در خور فهم آنها با توجه به فرهنگ ملی و مذهبی هر قوم تهیه می

ادبیات کودك و نوجوان سـعی دارد کـودك را بـا بعـد معنـوي،      . بودن نیازهاي عاطفی، روحی و روانی کودکان با افراد بالغ است

هاي بزرگساالن، افرادي که در حیطه ادبیات کودك و نوجـوان   به دلیل دشوار بودن درك مفاهیم کتاب. یتی و آموزشی آشنا کندترب

هاي دینی، ادبی، علوم و داسـتان، شـعر و    هاي غیرمستقیم کودکان را با ارزش کنند با روش زنند سعی می دست به آفرینش ادبی می

اي  این ترتیب، ادبیات کودکان و نوجوانان در آموزش رسمی و غیررسمی تعلیم و تربیت جایگاه ویژه به. سایر نمونه آثار آشنا کنند

پدیدآورنـدگان ادبیـات   . آیند اي در حیطه ادبیات کودکان و نوجوانان به شمار می هاي درسی نیز خود به گونه رو، کتاب از این. دارد

و غیررسمی باید برخی از اصول مهم و اساسی را در تألیف این ) اي درسیه کتاب(کودکان و نوجوانان چه از نوع آموزش رسمی 

  :آثار رعایت کنند، اصولی چون

 ها و نیازهاي مخاطبان تناسب اثر با خواسته -1

 تناسب اثر با احساس و عاطفه مخاطبان -2

 هاي ذهنی مخاطبان تناسب اثر با توانایی -3

 تناسب اثر با زبان مخاطبان -4

 مخاطبانهاي  تناسب اثر با تجربه -5

 ).42 -44: 1385اللهی،  نعمت(تناسب اثر با شرع و عرف جامعه مخاطبان  -6
 

 هویت و انواع آن
هایی باشد و  تواند بدون ویژگی شخص یا شیء نیست، زیرا نه شیء و نه فرد نمی» آنیت«یا » اوئیت«در حقیقت هویت چیزي جز 

  .همیشه شیء داراي خصوصیات ویژه خویش است

. کند هایی برخوردارند که آنها را متمایز از دیگران می اند، از ویژگی افراد با توجه به جامعه و فرهنگی که در آن رشد یافته

در اغلب . هویت از جمله مسائلی است که بیش از هر چیز با فرهنگ و باورهاي مردم هر قوم ارتباطی نزدیک و تنگاتنگ دارد



یک معناي آن تشابهات و معناي : اند دانند و براي آن، دو معنا قائل شده می Identityان التین واژه منابع، ریشه این واژه را در زب

عناصر اصلی هویت ترکیب شده از نقاط مشترك و افتراق یا اختالف : توان گفت به عبارتی می. دیگر آن تمایز و اختالف است

  ).1386نوچه فالح، ( واژه هویت داراي ریشه عربی دارد و معناي آن تشخص شیء، ذات و حقیقت آن است. است

هویت ). 1386علیخانی، (کنند  هویت مفهومی است که با آن، انواع، اجناس و مفردات خود را از دیگران متمایز و مشخص می

شود، بلکه باید آن را به طور مداوم و پیوسته  هاي اجتماعی فرد به او واگذار نمی آگاهی فرد از خود است که در نتیجه تداوم کنش

اریکسون هویت را در اصطالح یک حس کلی . هاي خویش مورد پشتیبانی قرار دهد روزمره ایجاد کند و نیز در فعالیت در زندگی

: 1386علیخانی، (از نظر وي هویت جریان تلفیق تغییرات فردي و نیازهاي اجتماعی براي آینده است . درونی توصیف کرده است

184.(  

  .هویت فردي، هویت جمعی و هویت ملی: د ازهویت شامل انواع مختلفی است که عبارتن

هاي اجتماعی و روانشناسی است و بر اساس تعلق خاطر فرد و  ترین بحث هویت فردي یکی از مهم: هویت فردي .1

به این جهت . کند شود و به دلیل اهمیت فرد و نقش او در جامعه گاه افراد جامعه را دچار بحران می خانواده، نقد و بررسی می

کنند به نقش خود در  دارند و سعی می ها در جهت پی بردن به کشف هویت فردي و شناخت بیشتر از خود گام بر می انسانمعموال 

سعی در دست یافتن به هویت خود .... هایی نظیر دین، ادبیات، فرهنگ، سیاست و  زمان حال بیشتر آگاه شوند و با توجه به آموزه

 .دارند

افراد در جامعه خود نیز جایگاه متفاوتی . ماع برگرفته از موقعیت فرد در جامعه استهویت جمعی یا اجت :هویت جمعی .2

شود هویت دچار  این حرکت موجب می. هویت جنسی، قومی، مذهبی، ملی و جهانی دارند که همواره در حال تحول است: نظیر

ایل، روستا، قوم، طایفه، خانواده و (جامعه خود به همین علت فرد در . تواند امري ثابت باشد تحرکی نشود، زیرا نمی رکود و بی

کنند و با یکدیگر تعامل  که شامل افرادي با مشترکات قومی، نژادي، خونی و فرهنگی است، در کنار هم و با هم زندگی می....) 

 .دارند

در این . و طایفه استمراتب فراتر از خانواده، ایل، قوم ترین نوع هویت باشد و به هویت ملی شاید پراهمیت: هویت ملی .3

هر چند که در جامعه هر فردي براي خود هویتی دارد، زمانی که بحث . نوع هویت، فرد دیگر تعلق به کشور یا وطن خود دارد

شود و بر خالف هویت اجتماعی که سطوح  آید، در حقیقت، سطحی فراتر از سایر انواع هویت را شامل می هویت ملی به میان می

همان، (تواند به صورت چندگانه عمل کند  گیرد، هویت ملی فقط به یک جامعه ملی تعلق دارد و نمی را دربر می مختلفی از جامعه

345-344.( 

بعد اجتماعی، بعد تاریخی، بعد : هویت ملی که عامل شناسایی و تمایز بین ما و دیگران است، ابعاد مختلفی دارد که عبارتند از

  ).231: 1376آشوري، (، بعد دینی و بعد زبانی )میراث فرهنگی(فرهنگی  جغرافیایی، بعد سیاسی، بعد

  

  هویت فرهنگی
تشکیل شده » هنگ«و » فر«در زبان فارسی از دو جزء » فرهنگ«واژه . ، هویت فرهنگی چیزي جداي از فرهنگ نیستدر حقیقت

اما مفهوم فرهنگ در ادبیات فارسی طی زمان و ادوار  .به معناي کشیدن و برکشیدن است» هنگ«به معناي باال، جلو و بر و » فر«که 

  .مختلف مفاهیمی متفاوت را شامل شده است



فرهنگ به مفهوم عام خود، روش . هایی که انسان را با محیط و دنیاي خارج پیوند دهد، گویند فرهنگ به عبارت ساده به رشته

گیري و  در حقیقت، نتیجه. شود و اعتقادهاي یک قوم حاصل میها  ها، تجربه زندگی کردن و اندیشیدن است و از مجموع دانسته

هاي کهن غنا و تکامل بیشتري دارند و  رو، اغلب فرهنگ از این. انددستاوردي است که یک قوم در ادوار تاریخی آن را تجربه کرده

). 35 - 39 :1387وشن، اسالمی ند(هاي یک تمدن در طول تاریخ است  کار فرهنگ و زمان، کمرنگ و یا حذف کردن پلیدي

فرهنگ همواره سعی در ایجاد ارتباط گذشته با حال دارد و در عصر حاضر این انتقال راهی بس دشوار است و انتقال کهنه به نو 

هاي تنومند و با  نباید فراموش کرد که این فرهنگ نو است که بر شانه. نماید نیاز به ظرافت بیشتري دارد و گاه بسیار دشوار می

  ).62: همان(ه سوار است عظمت فرهنگ و تمدن کهن

هاي مختلف  تر و در رابطه گروه گیرد، اما هویت اجتماعی در سطحی وسیع هویت فرد در روابط بین افراد و جامعه شکل می

تري از  رو، جا دارد با شناخت دقیق از این. به این جهت، فرد بر جامعه و جامعه بر فرد تأثیرگذار است. شود اجتماع حاصل می

  .هاي گذشته و تأثیر دستاوردهاي آنها بر نسل حاضر داشته باشیم ی سعی در تعاملی سازنده بین فرد و جامعه و نسلهویت فرهنگ

بندند تا خود را با  ها، رسوم و رفتاري است که اعضاي جامعه به کار می هویت فرهنگی مجموعه یا نظامی از باورها، ارزش

گردد، پاسخ به این پرسش است که ما  ، یکی از مسائلی که به هویت فرهنگی برمیدر این جریان. جهان و با یکدیگر سازگار کنند

  ).8: 1380اشرفی، (کیستیم و چگونه ما شدیم 

. آیند کند، شناسنامه فرهنگی جامعه به شمار می هاي خاص و عواملی که فرهنگ جوامع را از یکدیگر قابل شناسایی می ویژگی

توانند معرف جامعه باشند و هریک از  ریخ، هنر، ادبیات، زبان و اقتصاد که هریک به تنهایی میتا: برخی از این عوامل عبارتند از

ترین راه براي حفظ هویت فرهنگی، حفظ  مناسب. اي بارز از هویت یک قوم شوند توانند با تلفیق یکدیگر نشانه این عوامل می

  .فرهنگ ملی در برابر سلطه فرهنگ مهاجم است

اي که به فرهنگ ملی و هویت فرهنگی خود پشت پا زند و گذشته خود را نفی کند، به طور حتم در فراگیري  رو، جامعه از این

اي  چنین جامعه. ارزشی از فرهنگ بیگانه را انجام خواهد داد برداري نازل و بی فرهنگ بیگانه نیز پیشرفت نخواهد کرد و تنها نسخه

  .بزودي سرخورده و ضعیف خواهد شد

توانند از داشتن فرهنگ گذشته خود احساس غرور کنند که تالش در جهت حفظ آن کرده باشند و عالوه بر  اقوامی می

پاسداشت فرهنگ گذشته، سعی در افزودن بر گنجینه فرهنگ گذشته خود کنند؛ یعنی بتوانند زمان و فرهنگ گذشته خویش را با 

این امر را شاعر . پذیراي دادوستد فرهنگ خود با سایر اقوام باشندزمان و فرهنگ حال خود پیوند دهند و همواره با آغوشی باز 

داند، خویش را جزو جامعه جهانی دانسته و  گرانقدر ایرانی، سعدي، بخوبی درك کرده است؛ در حالی که خود را فردي ایرانی می

  :گوید می

  بنی آدم اعضاي یکدیگرند                    که در آفرینش ز یک گوهرند

کارهایی  هاي مهاجم و حفظ هویت فرهنگی راه هایی از جهان براي مقابله با فرهنگ گرایانه در قسمت هاي دینی و ملی نهضت

  :ترین آنها عبارتند از اند که مهم پیشنهاد داده

 بازگشت به فرهنگ گذشته خویش .1

 تلفیق فرهنگ ملی با فرهنگ غربی .2

 )تولید، گزینش و پذیرش(انتخاب و گزینش  .3



تأثیر  هاي درسی بی اند و حتی در تألیف کتاب ویکردها طی تاریخ صدساله اخیر ایران به بوته آزمایش گذاشته شدهاین ر

گرا و بعد از انقالب، تلفیقی از  هاي فارسی در قبل از انقالب با رویکردي ملی هاي درسی و نیز کتاب اي که کتاب به گونه. اند نبوده

تر باشد، زیرا جوامع در حال تولید محصوالت  تواند مناسب اما گزینه سوم می. اند ی تألیف شدهفرهنگ ملی ـ مذهبی با فرهنگ غرب

تواند  شوند و اگر آن را گزینش کنند و بپذیرند، فرهنگ در آن جامعه می ها هستند که آنها را پذیرا می فرهنگی هستند و این ملت

  ).149: 1387اسالمی ندوشن، (تر و متعالی نسبت به زمان خود یابد  شکل نو، پیشرفته

خود همیشه فعال است و  هاي پویا و زنده، گزینش خودبه در فرهنگ. این امر خود از خصوصیات بارز یک فرهنگ زنده است

دهند  داند، به صورت میراث فرهنگی از نسلی به نسل دیگر انتقال می ترین و آنچه را که مورد نیاز می در مسیر زمان بتدریج باارزش

راه «: به تعبیر آندره مالرو. کنند سپارند و یا حذف می دانند بتدریج به فراموشی می هاي ناخالص را که مورد نیاز نمی خرده و آن

توانند نقش مهمی در آموزش هنر  در این میان، هویت فرهنگی و هویت ملی می. »توسعه فرهنگ، همگانی کردن فرهنگ است

  .هاي درسی فارسی به آن خواهیم پرداخت حتواي کتابآموزان ایفا کنند که با تحلیل م دانش

  

 جایگاه داستان در ادبیات کودکان و نوجوانان در قبل و پس از انقالب اسالمی ایران
ش پا بـه عرصـه   .ه 1300هاي  در حدود سال» بان جبار باغچه«ادبیات کودکان و نوجوانان در قبل از انقالب به همت افرادي چون 

. سرایی براي کودکان را در رادیو آغاز کرد ش داستان.ه 1319هاي آدینه خود از سال  با قصه» بحی مهتديص«سپس . وجود گذاشت

آوري کند و آنها را براي کودکان بـه چـاپ    هاي ملی ـ مردمی ایران را جمع  وي توانست در طول عمر پربار خود بسیاري از افسانه

آذریزدي، محمود حکیمـی، سیدغالمرضـا سـعیدي، دکتـر علـی شـریعتی،        مهدي: عالوه بر این، نویسندگان دیگري چون. رساند

هـایی مهـم و    آبادي، صمد بهرنگی و تنی دیگر از نویسندگان، گـام  مرتضی مطهري، مصطفی زمانی، محمود کیانوش، پرویز دولت

زیرا تا قبل از این . یران سابقه نداشتتأثیرگذار در این بخش از ادبیات ایران برداشتند و نهضتی را آغاز کردند که تا قبل از این در ا

هاي بزرگساالن  ها و داستان ایام، در ادبیات نوشتاري و کالمی ایران، ادبیات کودکان و نوجوانان جایگاه خاصی نداشت و همان متن

  . شد خوانی می براي کودکان دوباره

آموزنده بود تا بیان واقعیات و مسائل خاص کودکـان و  قبل از انقالب، رویکرد نویسندگان بیشتر سیاسی ـ اجتماعی و مسائل       

اما پس از پیروزي انقالب، با توجه به تغییر رویکردهاي اجتماعی ـ سیاسی و مذهبی، نسل جدیـدي از نویسـندگان بـا     . نوجوانان

حمـود کیـانوش، هوشـنگ    نادر ابراهیمی، ناصـر ایرانـی، م  : نویسندگانی چون. معیارهاي مذهبی و انقالبی پا به این وادي گذاشتند

اي و تنی دیگر در قبل و بعد از انقالب، آثاري به وجود آوردنـد کـه سرشـار از مسـائل انسـانی،       دره مرادي کرمانی، محمود گالب

هاي داخلـی   بیش از بقیه توانست در عرصه» هوشنگ مرادي کرمانی«در این میان . اخالقی و آموزنده براي کودکان و نوجوانان بود

همچنین نویسندگانی همزمان با انقالب . افتخارات باارزشی براي خود و ادبیات کودکان و نوجوانان ایران به دست آوردو خارجی 

تنها تفاوت آنها بـا نویسـندگان   . به نویسندگی ادبیات داستانی کودك و نوجوان روي آوردند و توانستند آثاري قابل توجه بیافرینند

برخـی از ایـن   . انقالب و جنگ رشد کردند و احساس همدلی بیشـتري بـا انقـالب داشـتند    گروه نخست در آن است که در بطن 

سید مهدي شجاعی، ابراهیم حسن بیگی، فریدون عموزاده خلیلی، حسـین فتـاحی، رضـا رهگـذر، حمیـد      : نویسندگان عبارتند از

تـر از قبـل    پس از پیروزي انقالب را متفاوتاما آنچه ادبیات . گروگان، مهدي حجوانی، محمد میرکیانی و تنی از دیگر نویسندگان

دهد، پرداختن به مفاهیم و محتواي سرشار از مضامینی چون آزادي، برابري، ترویج اخالق شایسته، همکاري، دعـوت بـه    نشان می

  ).185 -193: 1382اي،  اکبري شلدره(است ... ایمان مذهبی، پرهیز از امور غیراخالقی و 



نیـز راه  » رشـد «هاي درسی و مجـالت   هاي تخیلی و غیردرسی کودکان توانست در کتاب وه بر کتابتدریج این مضامین عالبه

جـایگزین  ... هاي اسالمی ـ ایرانی و بزرگان دیـن و    هاي انقالب، دفاع مقدس، معرفی چهره یابد و با مضامین پاسداشت از ارزش

این رویکرد . ر هویت ایرانی ـ اسالمی شد تا هویتی صرفا ایرانی هاي جدید ادبی بیشتر بیانگ متن. مطالب درسی قبل از انقالب شد

هاي شصت  هاي نخست پیروزي انقالب اسالمی ایران با حرکتی سریع و عجوالنه صورت گرفت، اما در اواخر سال جدید در سال

هـاي   متن و محتواي کتاب این نگرش و دیدگاه نیز بتدریج در. تر یافت و از پرداختن به ظواهر دوري گزید سمت و سویی اصولی

هاي تعلیمات دینی و فارسی مشاهده کرد؛ تأثیري که تاکنون ادامه دارد و رو  شاید بیشترین تأثیر را بتوان در کتاب. درسی راه یافت

  .جوید گویی پرهیز و دوري می هاي مستقیم و زیاده گویی و اختصار نهاده و از آموزه به ساده

  
  درسیهاي  جایگاه داستان در کتاب

آمـوزان مقطـع    ها حدود نه ماه از سال بـا دانـش   این دسته از کتاب. اي از ادبیات کودکان و نوجوانان هستند هاي درسی گونه کتاب

  .دهند ابتدایی همراه هستند و آنها را در امر آموزش یاري می

به همین دلیل، عنصر خالقیـت  . هاي غیرتخیلی هستند، بیش از هر چیز سعی در آموزش دارند هاي درسی که جزو کتاب کتاب

گرایانـه در   ها قرار است بیشتر علوم مختلف را به کودکان آموزش دهند و کارکردي واقـع  زیرا این کتاب. کمتر در آنها کارآیی دارد

ـ . دارد هاي طبیعی وامی برخورد با عوامل و عناصر مختلف دارند و بیشتر مخاطب خردسال خود را به تفکر در خصوص پدیده ر نث

  .گویی پرهیز دارند ها از ساختاري ساده برخوردارند و از زیاده آنها بیشتر غیرروایی است و بیشتر این داستان

هاي درسی با نثر روایی  ، دارد، بیش از سایر کتاب»فارسی دري« اما کتاب فارسی که سعی در آموزش زبان مادري ما ایرانیان، 

هاي درسی بیشتر  اما آنچه در کتاب. هاي آموزشی نیز دارند ها عالوه بر سرگرمی، جنبه انگونه که ذکر شد، داست همان. سروکار دارد

بـا ایـن وجـود، در    . هاي کوتاه و گاه نثرهاي ساده در برگیرنده مطالب آموزشی هستند شود، داستان به عنوان داستان به کار برده می

ادبیات کهن و معاصر ایران و مـوارد بسـیار نـادري از ادبیـات اروپـا       هاي برگرفته از ها و داستان هاي فارسی حکایت، افسانه کتاب

پردازنـد، در   هاي سال اول و دوم بیشتر به آموزش حروف، الفبا آموز و نگارش الفبا مـی  هر چند کتاب. تدوین و تألیف شده است

آورده شـود و از آنهـا در امـر    ) داستان(تألیف آنها، به صورت غیرمستقیم، سعی شده مطالبی به صورت نثر غیرروایی و نثر روایی 

  .مطلوب شود  آموزش استفاده

امـا در  . درس فارسی دبستان در گذشته بیشتر بر خواندن و نوشتن تاکید داشت و به صورت یک کتاب درسی تدوین شده بود

  :شودحال حاضر این درس در قالب دو کتاب ارائه می

 کتاب فارسی ـ بنویسیم -1

 کتاب فارسی ـ بخوانیم -2

گونه که از عنـوان آنهـا پیداسـت،     ، همان»فارسی ـ بنویسیم «هاي  کتاب. شوند هاي ابتدایی تدریس می ها در تمام سال این کتاب

در سال اول ابتدایی در این کتـاب بعـد از آمـوزش حـروف بـه ترتیـب بـه        . پردازند بیشتر به آموزش حروف و درست نوشتن می

هـا، کامـل کـردن     پس از فراگرفتن ترکیـب کلمـه  » فارسی ـ بنویسیم «سال دوم در کتاب  در. پردازند ها می آموزش کلمات و جمله

هـا و   گیرد بـا ترکیـب کلمـات و کامـل کـردن آنهـا، واژه       آموز فرا می تصاویر به صورت نوشتاري، دانش  ها و توضیح درباره جمله

اي به آنها پاسخ بدهد، عمدتا تـالش   به صورت کلمه شود و باید هاي جدیدي بسازد و گاه با سئواالتی که از وي پرسیده می جمله

سعی عمده در آن است . بر این است که مطالب فراگرفته شده توسط او با استفاده از تکرار کردن کلمات، در ذهن او تعمیق شوند



شاید این . نیز تجربه کند سرایی را تا ذهن کودك به خالقیت در کاربرد کلمات واداشته شود تا بتواند با کلمات آموخته شده داستان

در . رساند اي هر چند کوتاه را به انجام  سرایی آشنا شود تا تجربه نخستین تالش آموزش رسمی است تا کودك با داستان و داستان

ل ترها و معلم، ذهن خالق خویش را در قالب واژگان فرا گرفته شده به این امر مشغو تواند با راهنمایی بزرگ این مقطع کودك می

  .کند

گیرد کلمات را مرتب کند، دنبال کلمات خواسته شده و حروف بگردد  سوم دبستان کودك فرا می» فارسی ـ بنویسیم«در کتاب 

همچنـین  . اسـت، مطـالبی بنویسـد   ... ها و  ها، ورزش و درباره ماجراهاي مربوط به تصاویر که به صورت مشاغل، حوادث، تفاوت

هاي علمی ایران و جهان، آشنایی بـا   ندگی، آموزش فرهنگ استفاده از تلفن، آشنایی با برخی چهرهآشنایی با عالئم راهنمایی و ران

به طور خالصه، تالش براي ارتقا و افزایش مهارت در نوشتن . شود سازي آموزش داده می پرستی و ادامه جمله مفهوم وطن و میهن

  .آید سازي از اهداف اصلی این کتاب به شمار می و جمله

چهارم دبستان مسائلی چون نهادها، بهداشت، اخالق فردي و اجتماعی، دانش و دانشمندان دینی، » فارسی ـ بنویسیم «کتاب در 

اما بـا ایـن تفـاوت    . هاي سال دوم و سوم است ملی و میهنی، طبیعت، ادب و هنر در قالب نوشتن و توضیح تصاویر همانند کتاب

هـاي   آموز با ساختار انواع جمله در آخر، دانش. شود شود و از حجم تصاویر کاسته می میتدریج بر حجم نوشته افزوده اصلی که به

  .دهد هاي خود را ادامه می ها به صورت آگاهانه و هدفمند تمرین شود و در نوشتن این جمله خبري و پرسشی آشنا می

معنـا و  هـاي هـم   سازي، کلمه به فعالیت جملههاي اول تا چهارم  هاي سال پنجم دبستان همانند کتاب» فارسی ـ بنویسیم «کتاب 

همچنـین  . هـاي قبـل کمتـر شـده اسـت      پردازد و توضیح در خصوص تصاویر نسبت بـه سـال   مخالف، انشاء و معانی واژگان می

تر این امر یعنی تالش بیشـ . آموزان با نگارش ساده و امروزي است هاي کهن به نثر ساده تالشی براي آشنایی دانش بازگرداندن متن

هاي مهم ایـن   کند، از ویژگی هاي نگارش بیش از گذشته و در سطحی باالتر آشنا می آموز را با مهارت در نگارش و انشاء که دانش

  .آید کتاب به شمار می

، آموزش الفبا، نگارش صحیح، آشـنایی بـا آیـین نگـارش و تمـرین در      »فارسی ـ بنویسیم «هاي  هر چند هدف اصلی در کتاب

هاي کهن ایرانی به صورت مسـتتر   هاي کوتاه و افسانه سرایی و آشنایی با داستان هاي داستان ي است، در آنها فعالیتمهارت نوشتار

مقطع ابتدایی بیش از هر چیز به مهارت گوش دادن، سخن گفتن و خواندن اهمیـت  » فارسی ـ بخوانیم «هاي  در کتاب. وجود دارد

  :بندي شده است ل اول به چهار بخش دستهسا» فارسی ـ بخوانیم«کتاب . داده شده است

 ها نگاره -1

 )1(ها  آموزش نشانه -2

 )2(ها  آموزش نشانه -3

 خوانی روان -4

شـود و سـپس بـا بـازگویی      شود، آشـنا مـی   هاي تصویري که براي او خوانده و تعریف می آموز با لوح ها دانش در بخش نگاره

در بخـش  . خواهنـد، بگـردد   دنبال کلمات و تصاویري کـه از او مـی  کند و یا در لوحه باید  مطالب، سخن گفتن خود را تقویت می

نیز ) 2(ها  در بخش نشانه. اند نیز بحث اصلی، آموزش الفبا و کلماتی است که در آن حروف فراگرفته شده به کار رفته) 1(ها  نشانه

هـاي   ها به نگارش البته بیشتر متن. اویر استهاي کوتاه و شعر که همراه با تص ادامه آموزش الفبا آمده است، اما بیشتر در قالب متن

  .ساده و نثر غیرروایی شباهت دارند



گر  هاي کوتاه است و بیشتر توصیف ها بسیار کوتاه و همراه با متن خوانی است، نسبت به سایر فصل بخش پایانی کتاب که روان

  .آموزان سعی شده تصاویر است و به طور عمده در افزایش مهارت خواندن دانش

  :بندي شده است سال دوم به هشت فصل دسته» فارسی ـ بخوانیم«کتاب 

 نهادها -1

 بهداشت -2

 اخالق فردي و اجتماعی -3

 دانش و دانشمندان -4

 دین -5

 ملی و میهنی -6

 طبیعت -7

 هنر و ادب -8

خوانی تدوین شده است که نسبت بـه سـال اول حضـوري چشـمگیرتر      در فصل اول کتاب، شعرها و نثرهایی در جهت روان

در فصـل دوم  . جهت روخوانی آورده شده است» روباه و خروس«در آخر فصل نیز براي نخستین بار داستان کوتاه و مستقل . دارد

در آخـر فصـل نیـز    . آورده شده است» ها مدرسه خرگوش«و » خرس کوچولو«هاي کوتاه به نام  متناسب با مبحث بهداشت داستان

، »از همـه زیبـاتر  «، »کوشـا و نوشـا  «در فصل سوم داسـتان  . ، بر گرفته از فرهنگ ایرانی افزوده شده است»چغندر پربرکت«داستان 

در فصـل چهـارم   . رده شده استو شعرهایی در جهت آموزش اخالقی فردي و اجتماعی آو» ریزان ریزان، چرا اشک مورچه اشک«

افزایی و آموزش مسـائل اجتمـاعی در قالـب     که سعی در دانش» پرواز موج«، »الك پشت و خرگوش«، »حنایی«هاي  کتاب داستان

هاي دینی بـه صـورت غیرمسـتقیم آورده     هاي کوتاه و معاصر در مورد آموزه در فصل پنجم نیز داستان. اند داستان دارند، آورده شده

هاي ساده و شـعرهایی در وصـف پیـروزي انقـالب، پـرچم، نـوروز و        در فصل ششم در خصوص سرزمین ایران متن. ستشده ا

فصـل هفـتم کتـاب در    . انـد  کننده دوازده ماه سال است، به مطالب کتاب افزوده شده که بیان» دوازده برادر«داستان کهن و معروف 

جک و سـاقه  «که شباهت بسیاري با داستان » حسنی و نی سحرآمیز«معروف  ها و داستان مورد طبیعت و وصف زیبایی آن، پروانه

در فصل هشتم و پایانی کتاب مباحث هنر و ادب بـه  . آموزان افزوده است به دانش گفتاري و شنیداري دانشدارد، مطالب جدیدي » لوبیا

همه . آورده شده است» یک کالغ، چهل کالغ«داستان ایرانی  و» فردوسی«اي درباره  نثر ساده» شعر روباه و زاغ«، »هنرمند« همراه نثر ساده 

هاي برگرفتـه از فرهنـگ    آموزان دارند، اما نسبت به سال گذشته بر میزان و حجم داستان ها سعی در افزایش توان روخوانی دانش این فصل

  .مردمی افزوده شده است

. هاي سال دوم تألیف شده اسـت  شت فصل و همانند عناوین فصلسوم دبستان همانند کتاب سال دوم از ه» فارسی ـ بخوانیم  «کتاب 

  .بندي و محتواي آن از سال دوم به بعد تا پایان دوره ابتدایی بدون تغییر باقی مانده است این فصل

، »، خانـه مـا  شهر ما«، »ما فقط یک کره زمین داریم«، »هاي کانون بچه«، »نماینده کالس«، »ها لبخند نقاشی«: در فصل اول نثرهایی چون

سـالم آقـاي   «، »پـرواز «، »اتوبوس«، »فکر روشن«، »فداکاران«، »خود را دست کم نگیریم«، »درختی که فرار کرد«، »هاي یک نقاشی حرف«

، »شـد اگر جنگل نبا«، »نوردي کوه«، »معلم فلسطینی«، »اي ایران، اي وطن من«، »روز زیباي زندگی«، »ها امام و پروانه«، »بهترین خاطره«، »بل

تـرین پرنـده    قوي«: هایی برگرفته از فرهنگ سنتی و عامه ایرانی چون عالوه بر آن داستان. آورده شده است» مشق مورچه«، »ها مداد رنگی«

جهت آشـنایی بـا فرهنـگ سـنتی و هویـت ایرانـی ـ        » خارکن و حاتم طایی«، »مروارید«، »طمع مورچه«، »مالت را محکم نگه دار«، »دنیا



هـاي اول و دوم شـده،    آنچه در این کتاب موجب تحـولی چشـمگیر نسـبت بـه سـال     . آموزان در کتاب گنجانده شده است اسالمی دانش

هاي کوتـاه شـباهت    همچنین برخی از نثرها که به داستان. هاي کوتاه از نوع کهن و جدید است حضور بیشتر نثرهاي ادبی در قالب داستان

هـا آورده شـده و بـرخالف     هاي اخالقی با توجه به عناوین فصـل  وزشی، زندگی مشاهیر و داستاندارند در اینجا بیشتر به شرح مطالب آم

  .سال اول و دوم حضور شعر به صورت چشمگیري کاهش یافته است

دوسـت بـزرگ   «، »تـر  از همـه مهربـان  «: هاي داستانی کوتاهی چـون  سال چهارم ابتدایی نیز دربرگیرنده متن» فارسی ـ بخوانیم «کتاب 

مـن بـا دیگـران فـرق     «، »اگر دیگران نبودند«، »برف خجالت«، »جهان پهلوان«، »...کودکان حق دارند که «، »هاي دور از خانه سال«، »ها بچه

، »هـاي ملـی ایـران    ثـروت «، »میراث فرهنگـی «، »آخرین یاور آفتاب«، »خدا  عیدانه«، »بر بال خیال«، »سینا ابن«، »شاید این قطره آب«، »دارم

کـار  «، »هـا بـال داشـتند    اگر فیل«، »راه رفیق نیمه«: هاي کهن و برگرفته از فرهنگ ایرانی چون است و داستان» ها داستان«و » ستوهاکوچ پر«

ناشنوا «، »قصه بخت«، »گیر آرش کمان« ،»داستان عبداهللا بري و عبداهللا بحري« ، »خوار خرچنگ و مرغ ماهی«، »نیکو کردن از پرکردن است

ـتین آندرسـن، نویسـنده      » شاهزاده خوشـبخت «همچنین داستان . ، آورده شده است»کودك باهوش«و » ها ثلم«، »و بیمار اثـر هـانس کریس

هـاي گذشـته افـزایش یافتـه      ها بمراتب نسبت به سـال  در این کتاب حضور داستان. شود نامدار کودکان و نوجوانان دانمارکی، مالحظه می

حضور ده داستان ایرانـی و یـک داسـتان    . افزاید روایی یا داستان و نقش آن در مسائل آموزشی می است و این امر بر اهمیت ادبیات و نثر

اي  هاي ایرانی آورده شده در این قسمت و تصاویر مربوط به آنهـا بـه گونـه    بیشتر داستان. کند برگرفته از ادبیات اروپا این مدعا را تایید می

  .کنند تدریج نهادینه میآموزان تقویت و به ا در دانشظریف و غیرمستقیم هویت ایرانی ـ اسالمی ر

هاي دوم، سوم و چهارم در هشـت   ، پنجم دبستان که آخرین کتاب فارسی مقطع ابتدایی است نیز همانند پایه»فارسی ـ بخوانیم «کتاب 

، »هـاي مرجـع   کتـاب «، »و دانـا  دوسـت صـمیمی  «: هاي کوتاه روایی و غیرروایی نظیر متن. فصل و با همان عناوین کلی تألیف شده است

سـرود  «، »باریـد  روزي که بـاران مـی  «، »خدمت به مردم عبادت است«، »گونه باشیم این«، »شجاعت«، »سرودي براي پاکی«، »عاشق کتاب«

اگیـري بـا   آمـوزان و فر  براي مهارت خوانـدن دانـش  » نگارگر«و » حافظ«، »اگر طبیعت زیباي ایران نباشد«، »اسفند صداي پاي بهار«، »ملی

در ایـن میـان، داسـتان و حکایـات     . آورده شده است... پرستی و  ها، محیط زیست، آشنایی با مشاهیر علم و ادب، میهن برخی از پیشرفت

کن و در دجلـه   تو نیکی می«، »زمینی به اندازه پوست یک گاو«: اند که عبارتند ازکوتاهی از گنجینه ادب پارسی نیز در کتاب گنجانده شده

حضـرت  «، »کودکی موسـی علیـه السـالم     قصه«، »)ع(طوفان نوح «، »درخت دانش«، »دو ستاره درخشان«، »داستان یک بیمارستان«، »دازان

و » هـایی از گلـزار ادب   گـل «، »گـنج «، »داستان زال و سیمرغ«، »آریو برزن«، »حکایتی دیگر«، »ران ملخ«، »عیسی علیه السالم و سگ مرده

براي آشنایی بـا  » فروش دخترك کبریت«این پایه نیز همانند سال گذشته یک داستان از هانس کریستن آندرسن به نام در . »خوار مرغ آتش«

رسـد و بـا اضـافه کـردن داسـتان       هاي ایرانی در این کتاب به شانزده می ها و داستان تعداد و حجم حکایت. ادبیات اروپا آورده شده است

توجهی از کتاب فارسی به داسـتان و   این امر خود گواه آن است که حجم قابل. رسد هفده داستان میاین تعداد به » فروش دخترك کبریت«

هاي گذشته ما در شناسایی و تـرویج   این امر تاکیدي دوباره بر نقش فرهنگ مکتوب ادبی نسل. هاي کهن اختصاص داده شده است افسانه

و زبان مادري ما در حفظ، پاسداشت و مرور واخوانی این گنجینه ارزشمند، یعنی هویت ایرانی ـ اسالمی دارد، زیرا تداوم فرهنگ، هویت  

  .هاي ایرانی، با استفاده از زبان فارسی است ها و داستان افسانه

  
 گیري نتیجه

هـا   قصه: این امر همواره به دو صورت شفاهی نظیر. هاي ادبی است که از دوران کودکی به همراه ما بوده است از گونه) داستان(نثر روایی 

هـا و حکایـات گـاه     داسـتان . براي ما ممکن شده است) هاي تخیلی و غیرتخیلی کتاب(ها و نوشتاري  ها و متل و نجواهاي مادرانه، الالیی



. ادب پارسی سرشار از ایـن مـوارد اسـت     گنجینه. ی و گاه جنبه تفریحی دارد و براي پر کردن اوقات فراغت ما مناسب استجنبه آموزش

رو، همواره  از این. و بسیاري دیگر از مشاهیر علم و ادب ایران از این لحاظ بسیار حائز اهمیت است» سعدي«، »مولوي«، »لقمان«حکایات 

هـاي فارسـی    کتـاب . جویند هاي داستان براي انتقال مفاهیم و اهداف آموزشی بهره می کان و نوجوانان از قالباندرکاران ادبیات کود دست

کشور و فرهنگ ایرانی با توجه به دو عنصـر ایرانـی و   . جایگاه مناسبی براي استفاده از این گنجینه ادبی است) بنویسیم و بخوانیم(دبستان 

کردن کودکان با فرهنگ ایرانی ـ اسالمی، زمینه تقویت هویـت ملـی را در کودکـان ایـن مـرز و بـوم         اسالمی توانسته است عالوه بر آشنا

هاي برگرفتـه از   داستان. توانند نقش مهمی برعهده گیرند هاي درسی می ها در زمینه آموزش رسمی و کتاب همچنین این داستان. فراهم کند

از انقالب اسالمی ایران، همواره عالوه بر کاربرد آموزشـی نقشـی مهـم در حفـظ و     فرهنگ عامه و مکتوب ایرانی، چه در قبل و چه بعد 

آموزان به واسـطه   هاي فارسی جزو اولین منابعی هستند که دانش کتاب. اند آموزان ایرانی به عهده داشته تعمیق هویت ایرانی ـ اسالمی دانش 

هـاي   هاي درسی، بـویژه کتـاب   اندرکاران تألیف کتاب رو، دست از این. ندشو آنها با فرهنگ، زبان، فرهنگ عامه و هویت ملی خود آشنا می
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