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در پـی انعقـاد تفاهمنامـه همـکاری میـان معاونت امـور فرهنگـی وزارت فرهنگ
و ارشـاد اسلامی و سـازمان بهزیسـتی کشـور بـا هـدف تشـویق کـودکان بـه
خوانـدن کتـاب و اسـتفاده بهینـه از ظرفیـت مهدهـای کـودک برای ترویـج فرهنگ
کتابخوانـی در خانوادههـا و همچنیـن بهرهگیـری از ظرفیتهـای کتابخوانی برای
تعمیـق و گسـترش آموزشهـای موردنیـاز مهدکودکهـا ،مقـرر شـد کـه یـک روز
در هفتـه در مهدهـای کـودک سراسـر کشـور بـا برنامههـای متنـوع و متناسـب بـا
اصـول آمـوزش کـودکان و شـیوههای خالقانـه ترویـج کتابخوانی همچـون نمایش
خالق ،قصهگویی ،نقاشـی و کاردسـتی بر اسـاس کتـاب به فعالیتهـای کتابخوانی
اختصـاص یابد.
ایـن فعالیتهـا ،تمامـی گروههای سـنی ازجمله نـوزادان و کودکان زیر یک سـال
را نیـز شـامل میشـود .بهمنظـور اجرایـی کـردن ایـن امـر ،دورههای آمـوزش ترویج
کتابخوانـی بـرای مدیـران و مربیـان مهدهای کودک توسـط معاونت امـور فرهنگی
وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی بـا همـکاری سـازمان بهزیسـتی کشـور طراحـی و
بهصـورت آزمایشـی در برخـی از شـهرها ازجملـه سـبزوار ،نیشـابور ،ری ،کاشـان،
اصفهـان ،تبریـز ،شـهرکرد ،رشـت ،گنبـدکاووس ،شـیراز ،یـزد ،بوشـهر ،خورمـوج،
دزفـول و رامهرمـز برگزار شـد.
افـزون بر این ،فعالیتهای مشـترکی کـه در چارچوب تفاهمنامـه مزبور موردتوافق
طرفیـن قرار گرفته به شـرح زیر اسـت:
 .1اختصـاص یـک روز در هفتـه بـه فعالیتهـای کتابخوانـی در مهدکودکها
(از طرف سـازمان بهزیسـتی کشـور روز دوشـنبه اعالم شـده است).
 .2امـکان ارائـه تخفیـف ویـژه توسـط معاونت امـور فرهنگی بـرای خرید کتاب
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از کتابفروشـیها بـرای مهدکودکهـای معرفیشـده از طـرف سـازمان بهزیسـتی
کشو ر
 .3تهیـه فهرسـت کتابهای مناسـب بـرای اسـتفاده در مهدکودکهـا و مراکز
شـبه خانواده در سراسـر کشـور توسـط معاونت امور فرهنگی
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 .4حمایـت از توسـعه و تجهیـز کتابخانههـا در مهدکودکهـا و مراکـز شـبه
خانـواده از طریـق کتابهـای خریداریشـده توسـط هیئـت انتخـاب و خریـد کتاب
وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی
 .5حمایـت از برگـزاری نمایشـگاه و فروشـگاه کتـاب در مهدکودکهـا در هفته
کتاب از طرف سـازمان بهزیسـتی کشـور
 .6همـکاری در برگـزاری نشسـتهای فرهنگـی و چهـره به چهره نویسـندگان
شـاخص و مطـرح کـودکان و نوجوانـان در مهدکودکها
ازآنجاکـه مربیـان مهدکودکهـا نقـش مؤثـری در پیشـبرد برنامـه ترویـج
کتابخوانـی دارنـد ،دسـتنامههایی بـا عنـوان «مجموعـه آموزشـی روز کتابخوانی
در مهدکودکهـا» تهیـه و تدویـن شـده اسـت تا ضمن بیـان اهمیت کتـاب خواندن
بـرای نـوزادان و کـودکان ،فعالیتهـای جـذاب و شـیوههای خالقانـه کتابخوانی را
همچـون قصهگویـی ،نقاشـی ،نمایـش خلاق ،بـازی بـا کتاب ،کتاب سـازی و سـایر
فعالیتهـا آمـوزش دهنـد.

		
دفتر مطالعات و برنامهریزی فرهنگی

دفتر امور کودکان و نوجوانان

			
معاونت امور فرهنگی

معاونت امور اجتماعی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی		

سازمان بهزیستی کشور

ادبیـات کـودک ،به شـکل امروزی بـا بهوجود آمدن مفهـوم کودکی
متولد ش�د .تعریف «کودک» با «دوران کودکی» متفاوت اس�ت .كودك
مفهومـي عينـي و طبيعـي اسـت كـه از زمـان قدم گذاشـتن انسـان بر
سيـاره زمي�ن حض�ور داش�ته ،در صورت�ي ك�ه دوران کودکـی مفهومی
ذهن�ی اس�ت که ب�ا توجه ب�ه ویژگی دورههـای مختلف تاریخـی در هر
جامعه شـکل گرفته اسـت.
ادبیـات کـودک ،شـکلی از هنر اسـت کـه مهمترین هـدف آن بیان
زیبایـی و تاثیـرات عاطفـی بـر کـودک اسـت .از ایـن رو میتـوان گفت
در يـك وجـه ادبيـات كـودك جوهر ادبی يـا هنری و در وجـه ديگرش
مخاط�ب ك�ودك ق�رار دارد .در ادبيـات كودك چگونگـي ارتباط كودك
بـا اثـر از اهميت ويـژهاي برخوردارسـت .در صورتي كه ايـن موضوع در
ادبيات بزرگسـال جايی نـدارد .پس برای انتخاب كتاب مناسـب كودك
بـه مراحـل گوناگون سـني كـودك توجه میشـود .گروه سـني پيش از
دبسـتان از هنگامـي كـه كـودك در بطـن مـادر پـرورش مييابـد ،آغاز
ميشـود و تـا قبـل از دبسـتان ،يعنـي پايان شـش سـالگي ادامـه دارد.
ايـن مراحـل؛ شـيرخوارگي ،نوپايي ،نوباوگـي1و 2و پيشدبسـتانی1و2
با هـم تفاوتهـاي كيفـي دارند.
ادبیـات کـودک در انـواع گونههـا؛ داسـتان ،شـعر ،نمایشـنامه و
غیرداسـتان در حوزههـای ديـن ،دانشاجتماعی ،علـم و كاربردهای آن،
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زندگینامـه ،کلیـات ،فلسـفه ،هنـر ،بـازی دیـده میشـود .کتـاب خوب
در انـواع گونههـا نقـش ويـژهای در رشـد و پرورش زبانی ،رشـد و
ی ـ شـخصيتی و رشد
پرورش شـناختی ،رشـد و پرورش عاطف 
و پـرورش اجتماعی کـودکان دارند.
کـودکان بـه یـاری بزرگسـاالن اسـت کـه میتواننـد بـه کتاب
عالقهمنـد شـوند .بزرگسـاالن بهویـژه مروجـان ترویـج كتابخواني
بـرای ایجـاد پل ارتباطـی میان کـودکان و کتاب الزم اسـت ادبیات
کـودک را بشناسـند .در ایـن راهنما بـا تولد ادبیات کودک ،سـاختار
و کارکـرد آن و همچنیـن انواع آن آشـنا میشـویم.

تعریف ادبیات کودک

ادبیـات کـودک نوشـتهها و سـرودههايی هسـتند كـه ارزش ادبـی
يـا هنـری دارنـد و مخاطـب آن کودک اسـت .به سـخنی ديگـر در يك
وجـ ِه ادبيـات كـودك جوهر ادبی يـا هنری و در وجـ ِه ديگرش مخاطب
ك�ودك ق�رار دارد .ارزشهـای ادبيـات كودك از اين قرارسـت:
§ لذت و سرگرمی
§ گسترش دو دنيای خيال و واقعيت و رابط ه آنها با هم
ی ـ ادبی از نسلی به نسل ديگر
§ انتقال ميراث فرهنگ 
§ ايجاد نگرشهای مثبت به فرهنگ خود و ديگر فرهنگها
§ به دست آوردن تجربههای گوناگون
§ درک جايگاه و موقعيتهای گوناگون
§ تشويق به تالش و اميدواری
تولد ادبیات کودک در جهان و ایران
ادبيـات كـودك بـه شـكل امروزيـش بـا بـه وجـود آمـدن مفهـوم
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كودكـي در اروپ�ا پدي�د آمـد .تعریـف «کـودک» بـا «دوران کودکـی»
متف�اوت اسـت .كـودك مفهومـي عينـي و طبيعـي اسـت كـه از زمـان
قـدم گذاشـتن انسـان بـر سـياره زميـن حضـور داشـته ،در صورتي كه
دوران کودک�ی مفهوم�ی ذهنی اس�ت که ب�ا توجه به ویژگ�ی دورههای
مختلـف تاریخی یعنی شـرایط اجتماعی ،سیاسـی ،اقتصـادی ،فرهنگی
و حتی جنسـیتی در هر جامعه شـکل گرفته اسـت .به همین دلیل در
جوامـع گوناگـون با توجه به اینکـه افراد در چه سـنی تکلیف اجتماعی
ب�ه آنـان محول میش�ود ،مفهـوم دوران کودکـی تغییر میکن�د .از اين
رو ميتـوان گفـت كـودك مفهومـي بيولوژيـك و دور ه كودكي مفهومي
اجتماعـي و پديـدهاي تاريخي اسـت.
در اروپ�ای سـدههای میانـه دوران کودکـی وجـود نداشـت .در ایـن
دوران میان کودک و بزرگس�ال فاصلهای به اندازه جدا شـدن کودک از
دامـن مادر وجود داشـت .زیـرا در اقتصـاد خانواده از کـودک نیز انتظار
میرفـت کار کنـد .در ایـن دوران ،کـودکان از نظـر پوشـش ظاهری ،با
بزرگس�االن جامع�ه فرق�ی نداشتـند و آنها را انس�انهایی میدانسـتند
کـه تنهـا از نظـر اندازه لبـاس و قد با بزرگسـاالن تفـاوت دارند.
فیلیپ آریس نخسـتین کسـی اسـت کـه بحـث دوران کودکی را
در اواخـر سـده 17مطـرح کـرد .آریـس مطرح کـرد که پیـش از قرون
میانـه هیـچ تصـوری از مفهـوم کودکی وجود نداشـت  .پـس از آریس،
جـان الک و بعـد از او ژان ژاک روسـو به مفهوم کودک�ی پرداختند.
در سـال  1762ژان ژاک روسـو ،کتـاب امیـل را منتشـرکرد .ایـن
کت�اب عص�ر ت�ازهای ب�رای ادبیات ک�ودک به ش�مار میرود.
جنبـش روشـنگري در اروپا بسـياري از انديشـههاي سـنتي را كنار
زد و انديشـههاي نـو را ترويـج كـرد .در نتيجه شـيو ه نـگاه به  كودك
ني�ز دگرگ�ون شـد .به سـخنی دیگر بـا انقالب فرانسـه و پدیدار شـدن
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جامعـه صنعتـی کودکـی و مفهـوم دوران کودکـی پدید آمد .زیرا رشـد
تکنولـوژی و افزایـش تولیـد و اوقـات فراغـت و رواج تحصیـل همگانـی
ب�ه ک�ودکان ام�کان داد سـالهای طوالنیتـری را دور از کار و تکالیـف
اجتماعـی بـه س�ر برن�د .ای�ن گونـه بوـد ک�ه دوران کودک�ی طوالنیتر
شدـ ،زی�را ای�ن ک�ودک بایس�تی در آینده نقشهـای پیچیدهتـری را به
عهـده گیرد.
واژ ه ادبي�ات كوـدك ب�ه ص�ورت مس�تقل اولي�ن ب�ار در نيمـه دوم
قـرن 18ميلادی در متون غربی ديده ش�ده استـ .در فرانسـه شـارل
پـرو افس�انهها را جم�عآوری و بـا حداقـل دخـل و تصرف بازنویسـی و
منتشـرکرد .در آلمـان برادران گریـم روایتهای ش�فاهی از قصههای
آلمان�ی را جم�عآوری و ویرای�ش کردند و در س�الهای 1814 – 1812
تحـت عن�وان قصههـای عامیانـه آلمـان در دو جلـد منتشـر کردند .در
قـرن نوزدهـم هانس کریسـتین اندرسـن کـه امـروزه پـدر ادبیات
ک�ودک ش�ناخته میش�ود ،داس�تانهایی بـرای کـودکان نوشـت که از
افس�انههای قدیمیـ اله�ام گرفت�ه ب�ود .نخس�تین کتابهـای تصویری
بـرای کـودکان هـم در اوایل قرن بیسـتم در فرانسـه منتشـر شـد.
رشـد ادبیـات کـودکان تحت تاثیـر تحوالت شـگرف قرن بیسـتم و
بهویـژه پـس از جنگ جهانی دوم رخ داد .در اين دهههاسـت كه ادبیات
ک�ودک از بندهاـی تعلی�م و تربیـت و آمـوزش مستـقیم رهـا میشـود.
ادبيـات كـودك بـه چنـان درجـهاي از رشـد و كمـال خالقيـت هنري
و ادبـي دسـت مييابـد كـه سـبب كسـب اعتبـار آن در جهـان ادبيات
شـد ،بهطـوري كه در حـال حاضر اهميت آن از سـاير شـاخههاي ادبي
كمتر نيسـت.
در ایـران پـس از انقلاب مشـروطه و بعـد از سـالهای  1280بـا
تحـوالت اجتماعـی بـه کـودک نیـز توجـه بیشـتری شـد .بعـد از ایـن

  .1مرحلـه آفرينـش و انتقال آثـار ادبی به صورت شـفاهی:
در ای�ن مرحل�ه کـودکان چون بزرگس�االن ش�نونده قصهه�ا و متلها و
دیگ�ر گونهه�ای ادبیات ش�فاهی بودند.
  .2مرحلـه گـردآوری و نوشـتن آثار شـفاهی :در ایـن مرحله
آث�ار ش�فاهی ک�ه قرنه�ا سینهبهس�ینه انتقال یافتهـ بود جم�عآوری و
مکتوب شـدند.
 .3مرحلـه آفرينـش آثـار ادبـی بـا الهـام گرفتـن از آثـار
ادبی شـفاهی :در این مرحلهـ پدیدآورن�دگان مانند هانسکریسـتین
آندرس�ن ب�ا اله�ام از ادبی�ات ش�فاهی داس�تانهای جدیـدی بـرای
ک�ودکان نوش�تند.

شناخت ادبیات کودک

ی و خواندنیهـا 
ی
تحـوالت و از سـال 1300شمسـی ،تولیـد آثـار ادبـ 
ی گرفـت .الزم اسـت بدانیـم نخسـتین
ن فزونـ 
ن و نوجوانـا 
کـودکا 
کتابهـای کـودکان ناگهـان پدیـد نیامدهانـد ،بلکـه عواملـی ماننـد
دگرگونـی نگرشهـای تربیتـی و آموزشـی ،تـداوم گرایش به افسـانهها
و قصههـای عامیانـه در میـان کـودکان و نوجوانـان ،سـاده شـدن نثـر
فارسـی ،نفـوذ ادبیـات امـروزی ایـران ،ورود دسـتگاه چـاپ بـه ایران و
تولیـد کتـاب در گسـترهای بزرگتـر ،بنیادگـذاری مدرسـههای جدیـد
در ایـران ،رشـد روانشناسـی کـودک و توجـه بـه نیازهـای او از جمله
عواملـی هسـتند کـه به پدید آمـدن «ادبیات کـودک» و انتشـار اولین
کتابهـای کـودکان کمـک کردهانـد.
ادبيـات كـودكان در همـه كشـورهای جهـان از جملـه ايـران از
ادبیـات شـفاهی آغاز شـده اسـت .طی مسـیر ادبیات کـودک در برخی
سـرزمينها و كشـورها چنـد هـزار سـال و در برخـی ديگـر چنـد صـد
سـال يـا كمتـر از آن بـه طـول انجاميـده اسـت .بهطـور کلـی سـیر
تاریخـی ادبیـات کـودک از ایـن قرارسـت:
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 .4مرحل�ه آفرين�ش آثار ادب�ی وي�ژه ك�ودكان و نوجوانان:
در ایـن مرحلـه پدیدآورنـدگان آثار جدیـدی برای کـودکان و نوجوانان
خلـق کردند.
شناخت ادبیات کودک

14

ساختار ادبيات كودك   

ادبیـات کـودک ،شـکلی از هنر اسـت کـه مهمترین هـدف آن بیان
زیبایـی و تاثیـرات عاطفـی بـر کـودک اسـت .در آثـار ادبـي از جملـه
ادبیـات کودک ،زیباییشناسـی از اهميت بسـياري برخوردارسـت .الزم
اسـت بدانيـم زيباييشناسـي همـان زیبایـی نیسـت؛ بلکـه ارزشهـاي
هن�ري ،تخيل و نوع روايت اثر اس�ت .در واقع سرشـت یـا گوهر ادبیات،
یعنـی ادبیت 1اسـت که ادبیـات را از تعلیم دور کرده و به سـوی بیان
زیبای�ی و تاثی�رات عاطفیـ نزدی�ک میکنـد .ادبي�ت سرشـتی پیچیده
دارد کـه از ذهـن خلاق هنرمنـد در قالـب متـن ادبـی ،بـروز میکند.
ادبيـت مجمـوع ويژگيهـاي زبانـي و شـكلي اسـت كـه در متنهـاي
ادبـي وجـود دارد و آنهـا را از متـن غيرادبـي متمايـز ميكند.
در ميـان آثـار اختصاصيافتـه بـه كـودك در حوزههـای گوناگـون
کتابهایـی بـا هـدف آمـوزش مسـتقیم انتشـار میيابنـد .بیشـتر ایـن
آثـار در عیـن محـدود کردن دنیای کـودک به آموزش بایدهـا و نیایدها
هـم میپردازنـد ،زبـان در ایـن آثـار از گوهـر ادبـی بـه دور اسـت و
تصاويرشـان ارزش هنـری ندارنـد .ايـن آثـار را بـازاری يـا شـبهادبيات
مینامنـد .امـروزه فقـط ادبيـات اسـت كـه ميتوانـد بـا جذابيتهـاي
رسـانههاي ديگـر رقابـت كنـد نـه شـبهادبيات .بنابرایـن در انتخـاب
کتـاب کـودک الزم اسـت به ارزشهـای ادبیات توجه ویژه شـود .شـما
بـرای انتخـاب كتـاب ادبیات میتوانيد پرسـشهای گوناگونـی را مطرح
كنيـد بـرای نمونه:
1. Literariness

كاركرد ادبيات كودك

پیـش از وارد شـدن بـه بحـث کارکـرد ادبیـات کـودک الزم اسـت
بدانیـم کـه در ادبيـات كودك چگونگـي ارتباط كودك با اثـر از اهميت
ويـژهاي برخوردارسـت .در صورتـي كه اين موضوع در ادبيات بزرگسـال
جايـی نـدارد؛ بنابرايـن الزم اسـت برای انتخـاب كتاب مناسـب كودك
بـه مراحـل گوناگون سـني كودك توجه شـود.
گـروه سـني پيـش از دبسـتان از هنگامي كـه كـودك در بطن مادر
پـرورش مييابـد ،آغاز ميشـود و تا قبل از دبسـتان ،يعني پايان شـش
سـالگي ادامـه دارد .ايـن مراحل؛ شـيرخوارگي ،نوپايـي ،نوباوگي 1و ،2
پيشدبسـتانی1و 2بـا هـم تفاوتهـاي كيفـي دارنـد و رفتار كـودك ،با
افزايـش سـن ،تغييـر ميكنـد .خوانـدن بـا كـودكان از دورانـي كـه در

شناخت ادبیات کودک

آيا داستان سبب لذت كودك میشود؟
آيـا زبـان و محتـوای اثـر بـا تجربـه و توانايیهای کـودک هماهنگ
است؟
آيا اثر ،کودک را تشويق به بازیبا كلمات میكند؟
آيا اثر ،دريافتهای تازهای از جهان به کودک میدهد؟
آيـا اثـر ،به کـودک كمك میكنـد تا خـود را در جايـگاه و موقعيت
انسـانهای ديگر قـرار دهد؟
آيا نويسـنده توانسـته با انتخاب واژگان سـنجيده صورتهای خيال
را به کودک بشناسـاند؟
آيـا نويسـنده بـا توجـه بـه روانشناسـی رشـد کـودک توانسـته
اسـت ،حـس و حالهايـی را بيـان كنـد كـه بـرای كـودكان آشناسـت
و بدينسـان آنـان را در درك و پذيـرش احساساتشـان ،يـاری میكنـد.
آیا ...
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بطـن مـادران خـود هسـتند و پـس از تولـد موجـب رشـد سـلولهاي
مغـزي ميشـود .پژوهشهـا و همچنیـن تجربـه نشـان میدهنـد کـه
زمزمـه کـردن الالییهـا ،متلهـا ،ترانـه ـ بازیهـا و حتی قصـه گفتن
نـه تنهـا در بـه وجـود آوردن آرامش بـرای جنین و بهطـور کلی کودک
در دو سـال اول زندگی بسـیار موثر اسـت بلکه نقش کلیدی و مهمی
در رشـد و پـرورش زبانـی آنـان دارد .از سـوی دیگـر خوانـدن با کودک
از نـوزادی و ایجـاد لحظههـای آرام و لذتبخـش بـرای او میتوانـد در
زندگـی آینده او تاثیرات بسـیاری داشـته باشـد.
بهطـور کلـی كتابخوانـي ميتوانـد از ماههاي اوليـه زندگي كودك
نيازهـاي او را پاسـخ داده و موجـب پرورش او شـود .کتـاب خوب یعنی
ادبیـات در انـواع گونههـا؛ داسـتان ،شـعر ،نمایشـنامه و غیرداسـتان در
حوزههـای ديـن ،دانشاجتماعـی ،علـم و كاربردهـای آن ،زندگینامـه،
کلیات ،فلسـفه ،هنر ،بازی و سـرگرمی میتواند نقش ويژهای در رشـد
و پـرورش زبانـی ،رشـد و پـرورش شـناختی ،رشـد و پرورش
عاطفی ـ شـخصيتی و رشـد و پـرورش اجتماعی کـودک صفر تا
 18سـال داشـته باشد:
رشـد و پـرورش زبانـی :كتابخوانـي بـا کـودکان میتوانـد اثـر
عميقـي بـر رشـد و پـرورش زبان كودك داشـته باشـد .رشـد و پرورش
زبانـي کـودک يعنـي افزايـش واژگان ،پربار شـدن زبان گفتـاري ،درك
لحنهـای گوناگـون برآمـده از موقعيتهـا و جايگاههـای اجتماعـی
متفـاوت ،آشـنايی بـا بيانهـای گوناگـون ،شناسـايی اشـياء ،کنشها و
پديدههـا و نامگذاری آنها و ...اسـت .سـروكار داشـتن كـودك با كتاب
موجـب ميشـود او از شـگفتيهاي زبانـي لـذت ببـرد.
رشـد و پـرورش شـناختی :كتابخوانـي بـا کـودکان میتوانـد
در رشـد و پـرورش كاركردهـاي بنيـادي يعني؛ مشـاهده ،مقايسـه،

انواع کتاب کودک

انـواع کتـاب کـودک میتوانـد بـه صـورت نشـر کاغـذی یـا نشـر
الکترونیـک باشـد .بـا توجـه به نمـودار آثـار اختصاصیافته بـه کودکان
کتابهـای تصویـری یـا مصـور هسـتند کـه در انـواع ادبیات؛ داسـتان،
شـعر ،نمایشـنامه و غیرداسـتان در حوزههـای ديـن ،دانشاجتماعـی،

شناخت ادبیات کودک

دسـتهبندي ،فرضيهسـازي ،سـازماندهي ،جمعبنـدي ،بـه
كاربـردن و انتقـاد كـردن كـه بـا فرآينـد تفكـر پيونـد دارنـد ،تاثير
بسـزایی داشـته باشد.
رشـد و پرورش عاطفی ـ شـخصيتی :كتابخواني بـا کودکان
میتواند موجب رشـد و پرورش عاطفی ـ شـخصیتی آنان؛ درک نسـبی
از هويـت بـه عنـوان فردی جـدا از ديگران ،دسـتيابی بـه اعتمادبهنفس
نسـبی ،نيـاز بـه محبـت و امنيـت ،تقويـت حـس اسـتقالل مخاطـب،
بيـان فشـارهای روحی ،تقويت همكاری و مشـاركت در زندگـی روزانه،
شـناخت ترسهـای واقعـی و آشـتی بـا تغييـرات سـريع در روند رشـد
جسـمی شود.
رشـد و پرورش اجتماعـی :كـودكان در كتابخواني با مشـاهده
تصاويـر كتـاب و تقليـد و همزادپنداري بـا شـخصيتهاي آن ،آرا م آرام
رشـد اجتماعـي را تجربـه ميكننـد .هنگامـي كـه كودك احساسـات و
ن را درك ميكند و بـا ويژگيهاي
نقطـ ه نظـرات شـخصيتهاي داسـتا 
آنهـا آشـنا ميشـود ،گامي مهم در رشـد شـخصيت اجتماعي اوسـت.
كـودك بـا شـنيدن كتابهـای خـوب از وجـود مكانهـاي جغرافيايـي
مختلـف ،جنسـيتها ،اقـوام ،مذاهـب گوناگـون بـه دور از رفتارهـاي
كليشـهاي آشـنا ميشـود .از ایـن رو كتابخواني برای کـودکان موجب
رشـد و پـروش اجتماعـی آنان میشـود.
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علـوم ،زندگینامـه ،کلیـات ،فلسـفه ،هنـر ،بـازی و سـرگرمی منتشـر
میشـوند.
کتـاب کـودک میتوانـد تالیـف یـا ترجمـه باشـد .نمونـه کتـاب
تالیـف :بابـای من با سـس خوشـمزه اسـت ،نویسـنده سـید نوید
سـیدعلیاکبر ،تصویرگـر علی مفاخری و ناشـر شـباویز کتاب داسـتانی
اسـت کـه نویسـنده ایرانـی آن را بـه زبان فارسـی نگاشـته اسـت.
ی ترجمـه از زبانهـای گوناگـون بهويـژه انگليسـی
در ايـران كتابهـا 
بـه فارسـی برگردانـده میشـوند .نمونـه کتـاب ترجمـه :بچـ هی آبگیر،
نویسـنده جین ویلیـز ،تصویرگر جوان میلوارد ،مترجـم معصومه انصاریان
و ناشر همشهری است که از زبان انگليسي ترجمه شده است.

كتاب مصور و کتاب تصویری

كتـاب كـودكان بـدون تصويـر نميشـود .تصویـر در کتـاب کودک
يكـي از مهمتريـن امكانـات ادبـي ـ هنـري اسـت كـه كـودك را درگير
میكنـد .كـودك از طريـق يـك خواننـده بزرگسـال ،بـه كشـف ارتباط
متـن و تصويـر دسـت پيدا ميكنـد .سـپس هنگامي كـه او صفحههاي
كتـاب را بـه تنهايـي ورق ميزنـد و باز هـم ورق ميزنـد ،تصويرها به او
كمـك ميكننـد تا متـن را در ذهن خود بازسـازي كند .اينگونه اسـت

کتاب مصور
تمامـی کتابهـای کـودک کـه بـا تصویر همراه اسـت کتـاب مصور
نامیـده میشـود .ایـن کتابها شـامل گونههـای متقاوت و گسـتردهای
چون ادبیات داسـتانی ،شـعر ،نمایشـنامه و ادبیات غیرداسـتانی اسـت.
کتـاب مصـور کتابی اسـت کـه در آن متن ،مسـتقل از تصویر ،داسـتان
را بیـان میکنـد .در فرآینـد شـکلگیری آثـار مصـور معموالً نویسـنده
متـن را میآفرینـد و تصویرگـر بخشهایـی از متـن را بنـا بـه دلخـواه
خـود یـا بـه سـفارش ناشـر انتخـاب کـرده و بـه تصویـر میکشـد .این
تصویرهـا بـدون شـک برداشـت منحصربهفـرد تصویرگر از متن اسـت،
لوهوایـی ویـژه بـه متـن میبخشـد ،امـا مسـیر یـا معنـای متـن را
حا 
دگرگـون نمیکنـد .در کتابهـای مصـور نقـش اصلـی را متـن بـر
عهـده دارد و خواننـده بـدون دیـدن تصاویـر نیز قـادر بـه درک تمامی
ماجراهـای متـن خواهـد بـود .جایـگاه و نقـش تصویـر در کتابهـای
داسـتانی مصـور بـرای کودک نقشهـای متفاوتـی مانند تزییـن کتاب،
تقویـت متن ،گسـترش معنـا در متن ،خلـق دنیای جدیدی بـه موازات
دنیای متـن و ...دارد.
نمونـه :مجموعـه 24جلـدي فرانكليـن نويسـنده پالـت بـورژوا و
1
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كـه كـودك اولين گفتوگـوي دروني آگاهانه با خويـش را انجام خواهد
داد و بـا يـادآوري صـداي خواننده بزرگسـال كتاب ،كلمـات خاموش را
ن را دنبـال میكنـد و اوليـن درس سـخنوري
رنـگ ميزنـد و ريتمشـا 
خويـش را میآمـوزد .در ايـن فرآينـد كودك بهطـور ناخـودآگاه ،درباره
شـروع و پايـان ،علـت و معلول و توالـي خواهد آموخـت .مهمتر از همه،
كشـف گونـه جديـدي از جهان كالمـي را تجربه خواهد كـرد .مهمترين
نقـش تصويـر در كتاب كـودك ،تقويت متن اسـت.
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تصويرگـر برنـدا كالرك ،مترجـم شـهره هاشـمي و ، ...انتشـارات پيـك
دبيـران و گـروه سـنی  4تـا  11سـال .فرانکلیـن الکپشـتی اسـت
کارهـای بسـیاری میتوانـد انجـام دهـد؛ او میتوانـد اعداد را بشـمارد،
بندکفشـش را ببنـدد و بـا تـرس از تاریکـی ،نگرانی از روز اول مدرسـه،
بـه دنیـا آمـدن خواهـرش ،اشـتیاق بـه رئیـس بـودن ،و ...کنـار بیایـد.
در ایـن مجموعـه کـودکان همـراه بـا فرانکلین بـه تجربههـای جدیدی
دسـت پیـدا میکننـد.
ب تصويری
كتا 
	 کتـاب تصویـری بـرای کودکان بـه کمک یک رشـته تصویرهای
زیـاد همـراه با متنی کمابیش انـدک یا بدون متـن ،اطالعاتی را منتقل
یـا داسـتانی را بازگـو میکننـد .در کتابهـای تصویری کـه متن وجود
دارد ،دو زبـان بـه کار گرفتـه میشـود :زبان نوشـتار و زبـان بصری .این
دو زبـان بـه یـاری یکدیگـر ماننـد حلقههـای یـک زنجیـر در هـم فرو
میرونـد تـا داسـتانی یـا مفهومـی را بازگـو کننـد .برخـی کتابهـای
تصویـری بـدون داشـتن هیـچ کالمـی ،گیـرا و اثربخش هسـتند .چون
کـودکان بـه داسـتانهایی کـه بـه شـکل بصـری ارائـه میشـوند ،بـه
همـان میـزان کـه بـه داسـتانهای شـفاهی واکنـش نشـان میدهنـد،
حسـاساند.
نمونـه داسـتان تصویـری بـا کالم :آبی کوچولـو و زرد کوچولو،
نويسـنده و تصويرگـر لئولئونـی ،ترجمـه طاهـره آدینهپـور ،انتشـارات
علمـی و فرهنگـی و گـروه سـني  3تـا  6سـال .در ايـن كتـاب آبـي
كوچولـو و زردكوچولـو بهتريـن دوسـت هـم هسـتند .يـك روز آبـي
كوچولـو بـه دنبـال زرد كوچولـو ميرود ،اما خانهشـان را خالـي مييابد
و بسـيار نگـران ميشـود پس به دنبـال زرد كوچولو مـيرود و او را پيدا
1
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ميكنـد و يكديگـر را در آغـوش ميگيرنـد آنقـدر كـه سـبز ميشـوند.
نمونـه کتـاب تصویـری بـدون کالم :تـو لكلكـي يـا تمسـاح
تصويرگ�ر عل�ي خداي�ي و ناشـر کانـون پـرورش فکـری کـودکان و
نوجوانـان .بـا بـاز کـردن صفحـهای از کتـاب تصویـر دارکوبـی دیـده
میشـود .در صـورت بـاز کـردن تـای اول ،قورباغهای نمایان میشـود و
بـا بـاز کـردن تای بعدی تمسـاحی دیده میشـود .به همیـن ترتیب در
صفحـهای از کتـاب پلنگـی ظاهر شـده و در صورت باز کـردن تای اول
کتـاب طاووسـی و بـا باز کـردن تای بعـدی زرافـهای نمایان میشـوند.
در ایـن کتـاب ،کـودک بـا هجده حیـوان در قالب سـه عنصـر اصلی در
تصویـر یعنـی خـط و رنگ و شـکل آشـنا میشـود و خلق کـردن را به
صـورت تولـد یـک شـکل از درون شـکل دیگـر تجربـه میکنـد .کتاب
حـس زیباییشناسـی کـودک را رشـد میدهـد؛ زیـرا او بـا اثـر هنـری
یگانـهای روبـهرو میشـود که نو و بدیع اسـت .تخیل کـودک در فضای
بـازی و هیجـان تقویت میشـود و خاطرهای خـوش از کتاب در ذهنش
حـک میشـود.
نمونـه کتـاب تصویـری بـدون کالم :مجموعـ ه شـيوههاي تقويت
هـوش نـوزاد  6 – 3ماهـه تهيـه بئاتریـس میلتـر برگـردان طاهـره
طالـع ماسـوله و ناشـر با فرزندان اسـت .نـوزاد از اولین روزهـای زندگی
بـه رنگهـا ،صداهـا ،بوها و چهرههـا بهویژه چهر ه مادر حسـاس اسـت.
از سـه ماهگـی بـه بعد دایر ه دید نوزاد وسـیع میشـود .یکایـک تصاویر
کتابهـای ایـن مجموعـه براسـاس عالیـق نوزاد بـه رنگها و شـکلها
طراحـی شـدهاند .شـیوههای ارائـه شـده در ایـن مجموعـه براسـاس
مطالعـات و تحقیقـات  ۲۵سـال ه دکتـر بئاتریـس میلتـر در دانشـگاه
سـوربن فرانسـه شـکل گرفت ه است.
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ادبیـات کهـن شـامل دو بخـش ادبيـات شـفاهی و ادبيـات مكتوب
(رسـمی) است.
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ادبيات شفاهی
ادبيـات شـفاهی ريشـه در تجربههـای زندگـی و انديشـهها و
شـادیها و غمهـای مـردم روزگاران قدیـم دارد و از نسـلی بـه نسـل
ديگـر رسـيده اسـت .ادبيات شـفاهي در واقـع بازتاب زندگـی اجتماعی
و فرهنگـی مـردم ،شـيوه كار و توليـد آنهـا و نشـان دهنـد ه رفتـار و
منـش و انديشـه و احسـاس ،بـاور و اخلاق هـر جامعه اسـت كه برخی
هنـوز هم مكتوب نشـده اسـت .الاليـي ،ترانـه ،متل ،چیسـتان ،لطيفه،
افسـانه ،قصـه ،حكايـت بخشـي از ادبيات شـفاهي هسـتند.
 .1الاليـي :ويـژه نـوزادان و آرامـش بخش آنان هنگام خواب اسـت.
الال الال ،گل پونـه ،گل پونـه  /بابـات رفته خدا همـراش /الال الال ...نمونه
مجموعـه چندجلـدی مجموعـ ه الالییها اثـر مصطفی رحماندوسـت،
افسـانه شـعباننژاد ،اسـداهلل شعبانی ،شـکوه قاسـمنیا ،جعفر ابراهیمی و
تصویرگـری امیر عالیی ،نغمه صالحی ،مریم حسـیننژاد ،سـید حسـین
موسـوی ،حسـن عامهکـن و ناشـر امیرکبیـر را میتواننـد بارهـا و بارهـا
بـرای کـودکان بخوانند .الالییها کمک میکنند تا کـودکان خواب آرام
و شـیرینی داشـته باشـند و عالوهبرایـن ،بـا کلمهها و تصویرسـازیهای
هر شـعر دنیـای رؤیایـی و خیالانگیزی را در ذهن بسـازند.
 .2ترانـ ه :كالم مـوزون و آهنگيـن اسـت كـه براي كودك كشـش
ويـژهاي دارد .پيونـد ترانـه با بـازي در ترانـهـ بازي براي كودك بسـيار
خوشـايند اسـت .ايـن نـوع ترانـه را ميتوانيـد هنـگام بـازي كـودكان
كـه شـكل نمايشـي دارد ،بخوانيـد .يكـي از شـناختهشـدهترين ترانه ـ
بازيهـاي ايرانـي اتل متـل توتوله /گاب حسـن كوتوله /نه شـير داره
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نـه پسـتون  /شيرشـو ببـر كردسـون  /يـه زن كردي بسـتون /اسمشـو
بـذار عـم قـزي /دور كالش قرمـزي /هاچين و واچين /يـك پاتو ورچين
اسـت .ترانـه ـ بـازي شـناخته شـد ه ديگـر عمـو زنجيرباف اسـت كه
در گروههـاي نوبـاوه و همچنيـن پيـش آمادگـي و آمادگي بازي بسـيار
شـيرين و جذابـي اسـت .عمـو زنجير بـاف؟ /بعلـه /زنجير منـو بافتي؟/
بعله /پشـت كـوه انداختي؟ /بعله /بابا اومده /چي چـي آورده؟ /نخودچي
كشـمش /بخـور و بيا /بـا صداي چي؟ /با صـداي گربـه /ميوميوميوميو./
در ايـن ترانـه ـ بـازي كـودكان در عيـن اهميت مهم بودن تكتكشـان
در حفـظ ارتبـاط زنجيـر نـام آواي حيوانـات مختلف را تكـرار ميكنند.
نمونـه کتـاب ترانـه ـ بـازی :کتـاب دسدسـی بابـاش مییـاد،
گـردآوری :ثمینـه باغچهبـان ،تصویرگر :فرشـید شـفیعی و ناشـر :چاپ
و نشـر نظـر (کتابهـای خـروس) ،مجموعـهای از بازیهـای سـنتی
اسـت .بازیهایـی کـه بخشـی از فرهنـگ ایرانـی اسـت؛ "«نـون بیـار،
کبـاب ببر»« ،دسدسـی بابـاش مییـاد!»« ،آفتاب مهتـاب چهرنگه؟»،
«اتـل متـل توتولـه» و ...کـه بـا شـیو ه اجـرا در کتـاب معرفی شـدهاند.
بازیهـا بـا تصاویـری همـراه شـدهاند که دنیایـی از تخیل و رنـگ را به
روی کـودک میگشـایند .در ایـن مجموعه ،سـه بـازیِ «عموزنجیرباف!
بعلـه!» « ،چـرخ چـرخ عباسـی» و «گرگم و گلـه میبرم!» جنبشـیاند
و بقیه غیرجنبشـی.
  .3متـل :شـعري اسـت كه بـا روايت داسـتاني همراه شـده اسـت
و در آن نوعـي بـازي هـم ديـده ميشـود و بـراي كـودك خردسـال
بهويـژه نوپـا خوشـايند اسـت .يكـي از شناختهشـدهترين متلهـاي
فارسـي دويـدم دويدم اسـت كـه در هـر گوشـهاي از ايـران روايتي
از آن ديدهميشـود .دويـدم دويـدم /سـركوهي رسـيدم /دوتـا خاتونـي
ديـدم /يكيـش بـه من نـون داد /يكيـش به مـن آب داد /نـون را خودم
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خـوردم /آبـو دادم بـه زمين /زمين بـه من علف داد /علـف دادم به بزي/
بـزي بـه مـن پشـكل داد /پشـكل و دادم بـه نونـوا /نونـوا به مـن آتيش
داد /آتيشـو دادم بـه زرگـر /زرگـر به من قيچـي داد /قيچـي رو دادم به
خيـاط /خيـاط بـه من قبـا داد /قبارو دادم بـه بابا /بابا به مـن خرما داد/
يكيشـو خـوردم شـيرين بود /يكيشـو خوردم تلـخ بود /گفتـم :بابا خرما
بـده! /زد تـو كالم ،كالم افتـاد خونـه قاضـي /رفتـم كالمو بيـارم /آتيش
بـه پنبـه افتاد /سـگ به شـيكمبه افتـاد /گربـه به دمبـه افتاد/
نمونـه کتـاب متـل ,جمجمـك بـرگ خـزون ،گـردآوري ثمينه
باغچهبان ،تصويرگر فرشـيد شـفيعي و ناشر موسسـه فرهنگي پژوهشي
چـاپ و نشـر نظـر مجموعـه متلهايـي اسـت کـه درك ريتـم و آهنگ
آنهـا بـر رشـد زباني كودك تاثيرگذارسـت .ايـن متلها تخيـل برانگيز
بـا تصاويـر برانگيزاننـده فضاي ديگـري يافتهاند.
 .4چيسـتان :تركيبـي از سـرگرمي و بـازي اسـت كـه بـه نوعـي
هـوش را بـه چالـش وا مـيدارد و بـراي كـودكان پيشدبسـتان 1و2
بسـیار مناسـب اسـت.
 .5لطيفـه :در ادبيـات شـفاهي گونـه ادبـي كوتاهـي اسـت كـه در
زيرگـروه طنـز قـرار ميگيـرد و بسـيار مورد عالقـه كودكان اسـت .مربي
ميتوانـد در ادبيـات شـفاهي لطيفههـاي مالنصرالديـن را دسـتچين
كنـد و در زمانهاي مناسـب براي كـودكان پيشدبسـتان1و 2بيان كند.
 .6قصه(افسـانه) :قصههـا بخـش گسـتردهاي از ادبيـات شـفاهي
اسـت كـه از باورهـا و آداب و زندگـي مـردم در گذشـتههاي دور
نشـات گرفتـه اسـت و در گـذر زمـان تغييرات بسـياري كردهانـد .انواع
قصههـا از ایـن قرارسـت :اسـاطيري ،حماسـي ،پريـان ،جانـوري و. ...
نمونـه؛ مجموعـه 10جلـدی قصه ،بازی ،شـادی ،نویسـنده مرتضی
خسـرونژاد ،تصویرگر امین حسـنزاده ،راشـین خیریه ،علـی مفاخری و

اکبـر نیکانپـور ،ناشـر کتابهای پروانـه بازآفرینی قصههـای قدیمیاند
کـه هـم از نظـر داسـتانی و هـم از نظـر معنایـی تغییـر کردهانـد تـا
کنشهـای تـازهای در مخاطـب بهوجـود بیاورنـد؛ کنشهایـی کـه در
خدمـت پـرورش تفکـر فلسـفی کـودکان قـرار بگیرد.
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· قصـه اسـاطيري :كهنتريـن شـكل قصـه اسـت .در ايـن قصهها
باورهـاي مقـدس انسـان باسـتاني بـاز گفتـه ميشـود .مخاطـب در
افسـانههای اسـاطيری بـا تخيـل فلسـفی يـا چيسـتي پدیدههـا آشـنا
ميشـود .نمونـه قصـه اسـاطيري نبـرد ديو خشكسـالي و فرشـته
بـاران اسـت .بـا پيـروزي فرشـته بـاران بـر ديـو خشكسـالي بـاران بر
زميـن ميبـارد .نمونـه ديگـر آرش كمانگيـر اسـت كـه شـخصیت
اسـاطیری آرش بـا رهـا كـردن جـان خـود در تيـر ،مـرز ايرانزميـن را
مشـخص ميكنـد .ايـن گونه قصههـا براي كـودكان پيشدبسـتان1و2
بسـیار مناسـب است.
 قصـه حماسـي :روايـت شـكلگيري و پيدايـش قـوم و ملت درميـان نبـرد ميان پهلوانان و دشـمنان ملت اسـت .در اين نبـرد پيروزي
پهلوانـان ،پيـروزي ملـت و شكستشـان ،بندگـي ملـت اسـت .از اين رو
موجـب بيـداری حـس هويـت بهويـژه هويت ملـی در كودك ميشـود
و بـراي كـودكان پيشدبسـتان1و 2بسـیار مناسـب اسـت .نمونـه قصه
حماسـي نبرد رسـتم پهلـوان در هفتخوان رسـتم اسـت.
 قصـه پريان :قصههای پريان مانند ماهپيشـونی ،بلبل سرگشـته،سـيندرال ،سـفيدبرفی و ...كاركـرد روانشـناختي دارند و به سـاماندهي
ذهنـي كـودك ياري ميرسـاند .افسـانه پريان موجب میشـود مخاطب
بـر تضادهـای عميـق روانـی خويـش چيـره شـود .كـودك بنا به رشـد
شـخصيتش يـا شـرايطي کـه آن لحظـه بـا آن درگيـر اسـت ،پيامهای
پنهـان افسـانه را درمیيابـد .ايـن افسـانهها آشـفتگی و عـدم امنيتی را
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كـه از طـرف محيط بـه كودك تحميـل میشـود ،از ميان برمـیدارد و
او را بـه سـوی كشـف هويـت و اسـتعداد ذاتی خـود رهنمون میسـازد
و بـه او میآمـوزد تـا بـرای كشـف خويـش از پيكارهـای پرخطـری كه
بیآنهـا هرگـز كسـی قادر بـه تحصيل هويـت حقيقی خويش نيسـت،
نهراسـد 1.بـراي نمونـه نخـودی در قصه نخودي به سـاختن سرشـت
مخاطـب از راه تشـویق انتخـاب میـان خوب و بـد نمیپـردازد ،بلکه به
او امیـد میدهـد کـه ضعیفترینهـا هـم میتواننـد در زندگـی پیـروز
شـوند .مخاطـب کـودک همـراه بـا نخودی به سـفر مـیرود .این سـفر
بـرای کودک سـفر کشـف خـود اسـت .قصههای پریـان براي كـودكان
 3سـال به باال مناسـب اسـت.
 قصه جانوري :شـخصيت اصلـي قصه جانوری مانند بـز زنگولهپاجانـور اسـت .شـنگول و منگـول و حبـه انگـور بچ ه.هـای بـز زنگولهپـا
هسـتند .در نقـاط مختلف سـرزمين ايـران فرزندان بـز زنگولهپا نامهاي
مختلـف دارنـد .شـما ميتوانيـد روايتهـاي محلـي قصههـا را بـدون
تغییـر براي كـودكان بازگـو كنيد.
 حکایـت :قصههایی کوتاه که از زبان حیوانات گفته شـده باشـد.ماننـد قصههـای کلیلـه و دمنـه .در بیشـتر حکایتها مطالبـی اخالقی
بیـان میشـود و در پایـان حکایت ،پنـدی حکیمانه داده میشـود.
ادبيات كهن مكتوب
ادبيات مكتوب مانند شـاهنامه ،بوسـتان ،گلسـتان ،مثنـوی مولوی،
سـمك عيـار ،تاريـخ بيهقـی و ...روايتهـای منظـوم و منثـور هسـتند
كـه بـرای كـودكان و نوجوانـان نوشـته نشـده اسـت ،اما بخشـی از آن
بـه صورتهـای گزيـده ،بازنويسـی و بازآفرينـی وارد ادبيـات كـودك و
نوجـوان میشـوند .در مناسبسـازی اثـر کهـن بـرای کـودکان علاوه
 .1برونـو بتلهايـم ،کاربـرد افسـون ،مترجـم دکتـر کاظـم شـيوا رضـوی( ،تهـران :دکتـر کاظم شـيوا
رضـوی ،بیتـا)  ،نقـل بـه معنـی از پيشـگفتار.

داستان

میدانیـم کـه با رسـيدن به قـرن هجدهم نگـرش به كـودك تغيير
كـرد و توجـه بـه دوران كودكـي بـه عنـوان پايـه اصلـي بنـاي زندگـی
بزرگسـالی فـرد مطرح شـد .همچنين انسـان با ورود بـه دنيای صنعتی
بـا مشـكالت جديـدی روبهرو شـد كه ايـن مشـكالت در ادبیـات کهن
از جملـه قصههـا مطـرح نبودنـد .ایـن شـرایط به شـكلگيری داسـتان
منجر شـد.
داسـتان بههـم پيوسـتهاي از حوادث واقعـی و تاریخی یا سـاختگی
اسـت که به صورتي بيان شـده كه شـنونده یا خواننده از جمله کودک
را وادار میکنـد کـه بخواهد بدانـد بعد چه اتفاق میافتـد .همچنین در
تخيـل شـنونده يـا خواننـده از جمله كودك در لحظه شـنيدن مجسـم
ميشـود .داسـتان را ذهـن خالق نويسـنده خلق ميكنـد و ذهن خالق
مخاطـب ،آن را تكميـل ميكنـد .گونههای داسـتان؛ داسـتان واقعگرا و
داسـتان فانتـزی در ادبیات کودک بیشـتر دیده میشـود.
داستان واقعگرا
همـهاجـزاء داسـتان واقعگـرا بـا زندگـی مـردم واقعـی در جهـان
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بـر امـروزی کـردن زبـان گاه تغییراتـی در اثـر بـه وجـود میآورنـد.
بـرای نمونـه میتـوان از مجموعـه کتابهـای قصههای خـوب برای
بچههـای خـوب مهـدی آذریـزدی پـدر ادبیـات کـودک یـاد کـرد.
ایـن مجموعـه شـامل کتابهـای؛ قصههـای کلیلـهو دمنـه  ،قصههای
مرزباننامـه ،قصههـای سـندبادنامه و قابوسنامـه ،قصههـای مثنـوی
مولـوی ،قصههـای قـرآن و قصههای شـیخ عطار اسـت .مربـی میتواند
بـرای قصهگویـی بـا کـودکان از ایـن مجموعـه قصـه انتخـاب کند.
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معاصـر پيونـد دارد .بـه عبارتی ديگر امـكان رخداد داسـتان واقعگرا در
جهـان واقعی وجـود دارد.
نمونههـاي داسـتان واقعگـرا :مجموعـه 6جلـدي مانيـا ،نويسـنده
عـذرا جوزدانـي .تصويرگـر سـحر حقگـو .نشـر چكه و انتشـارات شـهر
قلـم .1391 ،مانيـا كودكـي اسـت كه در هـر قالب بـازي و تخيل در هر
جلـد نقشـي را تجربـه ميكنـد و بـا ويژگيهـاي آن آشـناي ميشـود.
مانيـا پادشـاه شـد .مانيا گم شـد .مانيا ملكـه مورچهها شـد .مانيا دكتر
شـد .مانيـا مهربان شـد .مانيا نقاش شـد.
نمونـه داسـتان واقعگـرا :مجموعـه 4جلـدي ماكـس ،نويسـنده
باربـرو لیندگـرن ،مترجـم فـروغ جمالـي و ناشـر دانش تصويـر .ماکس
تـوﭖ ،ﭘسـتانک و ماشـین خـود را دوسـت دارد و دلـش نمیخواهـد به
دوسـتانش قـرض بدهـد ،بـه همین دليـل دعـوا ميكند .ایـن مجموعه
بـرای كـودكان 3مـاه تا  3سـاله هم مناسـب اسـت.
داستان فانتزی
گونهای داسـتانی اسـت كه از دنيـای واقعی دور میشـود تا واقعيت
ی كند .كودك در داسـتان فانتزی حيرت
را در دنيای غيرواقعی بازسـاز 
میكنـد و شـگفتزده میشـود .داسـتان فانتـزی كشـفی از واقعيت در
ی ديگـر فانتـزی بيشـتر در برگيرنده
جهـان غيرواقعـی اسـت .به سـخن 
حقايقـی اسـت كـه به خواننـده كمـك میكند تا جهـان امـروز را بهتر
ی در ادبيـات كودكان امروز جهـان مهمترين
درك كنـد .داسـتان فانتز 
قالـب اسـت و بيـش از  80درصـد از آثـاری كـه بهويـژه بـرای كودكان
خردسـال خلق میشـوند فانتزی هسـتند.
نمونه داسـتان فانتزي :سـفر به سـرزمين وحشـیها ،نويسنده
و تصويرگـر موريـس سـنداك ،مترجـم طاهـره آدينهپـور و انتشـارات

ويژگيهاي داستان واقعگرا و فانتزي
بـا توجـه بـه ويژگيهـاي داسـتان ميتوانيـد كتـاب مناسـب براي
كـودك انتخـاب كنيـد .ويژگيهـاي انـواع داسـتان واقعگـرا و فانتـزی
كـودك از اين قرارسـت:
 جهان داستان به گونهاي باشد كه كودك آن را باور كند. كـودك شـنونده شـخصيتهای داسـتانی را بـاور كنـد .از اين روشـخصيتهاي داسـتان بايـد مثـل جهـان واقعـي داراي نقـاط قـوت و
ضعـف باشـند تـا واقعي بـه نظر برسـند.
 شـخصيتپردازی و فضاسـازی در داسـتان به دور از كليشـههایرايـج و غيرواقعی و اغراقشـده باشـد.
 -داسـتان به گونهاي نوشـته شـده باشـد كـه به كودك اجـازه دهد
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ی و فرهنگـی .ماكـس شـلوغكاري ميكنـد و مادرش او را وحشـي
علمـ 
ميخوانـد و بـراي تنبیـه او را بـه اتـاق ميفرسـتد .در اتـاق جنگلـي
ميرويـد و دريايـي و قايقـي .ماكـس بـا قايـق روزهـا و هفتههـا را طي
ميكنـد تـا بـه سـرزمين وحشـيها ميرسـد.
نمونـه داسـتان فانتـزی :كتـاب سـرما نخـوری کوتیکوتـی،
نویس�نده فره�اد حس�نزاده و تصویرگـر هـدی حـدادی و ناشـر کانون
پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانان ،داسـتان هزارپا کوچولویـی به نام
کوتیکوت�ی اس�ت .ک�ودکان ب�ا داسـتانهای کوتیکوتیـ میخندنـد،
س�رگرم میش�وند و خودش�ان را در آن میبینن�د .چ�ون کوتیکوتـی
خود آنهاسـت.
توجـه :كتابهـای لئولئونی و موريس سـنداك و اريك كارل
ادبيـات ناب هسـتند .خواندن آنهـا برای کودکان در پـرورش خالقيت
و تقویت سـواد خواندن میتواند سـهم بسـزایی داشـته باشند.
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خـودش هرگونـه برداشـت و نتيجهگيـريای کـه ميخواهـد از كتـاب
بكند .
 زبـان در داسـتان بايـد نشـاندهند ه موقعيـت فـردی و اجتماعیشـخصيتهاي داسـتاني باشد.
 نويسـنده بـه صـورت غيرمسـتقيم بـه كـودك يـاری رسـاند تـاچشـمانداز درسـتی از موضـوع بـه دسـت آورد .بـراي نمونـه نويسـنده
بـا طـرح موضوعهايی مانند خشـونت ،تبعيـض و ...در داسـتان ،برخورد
مناسـبی داشـته باشـد نه اينكه خشـونت و تبعيض را تشـويق و ترويج
كند .
 داستان به گسترش كنجكاوی كودكان ياری رساند. -داستان ذهن كودك را به چالش بكشاند.

شعر

بيـان احسـاس و عاطفـه و انديشـه به صـورت مـوزون و خيالانگيز.
شـعر احسـاس ،عاطفـه ،تخيـل و ذوق كـودك و نوجـوان را پـرورش
میدهـد .شـعر تصويرهای شـاعرانه زيبا از جنس تخيل كودكانه اسـت.
شـعر ريشـه در گذشـتههای دور دارد .در گذشـته كـودكان با شـنيدن
الاليیهـا و متلهـا بـا شـعر آشـنا میشـدند .در ايـران نخسـتين بـار
شـاعران دوران مشـروطيت شـعرهايی برایكودكان و نوجوانان سرودند
و بـا گذشـت زمان شـعر ويـژه كودك و نوجـوان پديد آمـد .ويژگیهای
شـعر كـودك از اين قرارسـت:
y yبه دور از هر گونه پيام و آموزش و پند باشد.
y yبا نيازهای کودک و تجربه و توانايی او هماهنگ باشد.
y yشـعر بـه دور از نـگاه بزرگسـاالنه و نزديـك بـه نـگاه كودكانـه
با شد .

نمونـه :کتـاب هـر کـی یه رنگـی داره ,شـاعر اسـداهلل شـعبانی،
تصویرگـر شـبنم شـعبانی و ناشـر امیرکبیـر ،شـامل  ۸۳شـعر اسـت
کـه بـا ریتـم مـوزون و آهنگیـن باعـث میشـوند کـودکان لحظههایی
دوستداشـتنی را تجربـه کننـد .تصاویر سـاده و کودکان ه کتـاب هم به
ایجـاد فضایـی شـاد و آرامبخـش کمـک کرده اسـت.
نمونـه :مرغ سـرخ پا كوتاه سـرود ه پروين دولتآبـادي ،تصويرگر
پرسـتو حقي  ،ناشـر موسسـه پژوهشـي تاريخ ادبيات كودكان ،افسـانه
منظـوم اسـت .مرغ سـرخی در مزرعه بـه راه میافتد و دانـهای به رنگ
طلا پیـدا میکنـد .او از همـه جانـوران مزرعـه ،سـگ ،گربـه و اردک
میخواهـد کـه بـه او کمـک کننـد تـا ایـن دانـه را بـکارد .هیـچ یـک
حاضـر بـه همکاری بـا او نمیشـوند.
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y yصورتهاي خيال تازه و نو را به روی كودك میگشايد.
y yکودک را به بازی با واژهها تشويق كند.
y yدر شـعر واژههـا بـه گونـهای خلاق اسـتفاده شـوند تـا معنای
لفظـی آنهـا ارتقـا يابـد و فراتـر از معنای آشكارشـان باشـند.
y yگزينـش و پيونـد واژهها به گونهای باشـد كه به قـدرت و جادو
و تاثير عاطفی زبان شـعر منجر شـود.
y yکودک را در لذت بردن از زبان تشویق کند.
y yبه عناصر شعري بهويژه موسيقی واژهها توجه شود.
y yبـه كـودك در درك احسـاسهای گوناگـون خـود و ديگـران
ياری رسـاند.
ی کودک بگشايد.
y yدريافتهای تازهای از جهان به رو 
لوپر پرواز بدهد.
y yشعر کودک را محدود نکند و به او با 
y yدر صورتی كه در شـعر روايتی وجود داشـته باشـد الزم اسـت
كـه شـخصيتپردازی باورپذيـر و به دور از كليشـهها باشـد.
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متـن قابـل اجـرا در تئاتـر (نمایـش) اسـت .نمونـه :کتـاب ارنـگ،
ارنـگ بگـو چـه رنـگ؟ و کتـاب گرگـم و گلـه میبـرم سـروده
افسـانه شـعباننژاد و ناشـركانون پـرورش فكـري كـودكان و نوجوانان،
ي بـه دليل
شـامل بازيهـاي نمايشـي در قالـب شـعر اسـت .ايـن ويژگ 
نزديـك بـودن بـه زندگـي كودك كـه تلفيقـي طبيعـي از هنـر وبازی
اسـت ،زمينههاي مناسـبي را بـراي پرورش او فراهـمميكند .بازيهاي
نمايشـي را ميتـوان بـا ابتـكار خـود وكمك كـودكان به اجـرا درآورد.

 كتابهای اطالعاتی (ادبیات غیرداستانی)

كتابهـای اطالعاتـی بـه مخاطـب اطالعاتـی درباره ديـن و مذهب،
زندگـی انسـان در گذشـته و حـال ،زندگـی نامـداران ،موجـودات زنده،
دانشهـا ،فنهـا و هنرهـای گوناگـون و ماننـد آنهـا میدهنـد .انـواع
كتابهـای اطالعاتـی؛ هنـر ،بـازی و سـرگرمی ،دانشاجتماعـی،
زندگينامـه ،ديـن ،علـوم ،کلیـات و فلسـفه هسـتند .ويژگیهـای
كتابهـای اطالعاتـی خـوب از ايـن قرارسـت:
اطالعات صحيح و بهروز باشد.
y yاثـر با ويژگیهای شـناختی و ادراكـی و تجربه کودک هماهنگ
باشد.
y yساختار منسجم بر اساس رابط ه علت و معلولی داشته باشد.
y yسـازماندهی موضـوع َروشـ َمند باشـد ،بـه گونه كه تفكـر علمی
را در کـودک تشـويق و تقويـت كند.
y yنگرش نويسنده به موضوع واقعبينانه باشد نه جانبدارانه.
y yفهرست منابع معتبر داشته باشد.
y yقالب اثر آموزشی و به صورت مستقيم نباشد.

دين
مجموعـ ه آثـار در قالـب داسـتان ،زندگينامـه ،شـعر و سـفرنامه
بـا موضوعهـاي دینـی اسـت .نمونـه :کتـاب او نویسـنده محسـن
چينيفروشـان ،تصويرگـر مجتبـي عصيانـي و ناشـر كانـون پـرورش
فكـري كـودكان و نوجوانـان بـا نثـری سـاده و روان و بـا بهـره گرفتـن
از عناصـر طبیعـت ،کـودک را بـه دنیـای اطرافـش حسـاس ميکند تا
حضـور خالـق را همـه جـا ببینـد و حـس کنـد.
دانش اجتماعی
مجموعـه آثـار بـا موضـوع روانشناسـی ،اجتماعـی ،محیطزیسـت،
تاریـخ ،جغرافیا ،آداب معاشـرت ،تعلیم و تربیت اسـت .نمونه :جانوران
نبایـد لباس بپوشـند ،نويسـنده جـودی بـارت ،تصویرگـر ران بارت،
مترجـم فرزانـه ابراهیمـی ،ناشـر همگام بـا کـودکان و نوجوانـان که به
موضـوع محیطزیسـت و حقـوق حیوانـات میپـردازد .روی جلـد کتاب
یـک جوجهتیغـی بـا لباسـی پـار ه تصویـر شـده اسـت؛ در البـهالی
صفحههـای کتـاب نیـز جانـوران دیگـری مثـل شـتر ،مـار ،مـوش،
گوسـفند ،مـرغ ،کانگـورو ،زرافـه و ...در لباسهایـی بـه ظاهـر زیبـا ،اما
نامناسـب ،تصویـر شـدهاند .کتـاب بـه کودکان نشـان میدهنـد که اگر
بخواهنـد بـه جانـوران هم مثل آدمها لباس بپوشـانند چقـدر باعث آزار
و اذیتشـان میشـوند.
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y yزبـان و حجـم اطالعـات مناسـب گـروه سـنی کودک باشـد نه
بزرگسال
y yاثر از نظر شكل خالق و جذاب باشد.
y yاسـتفاده از شـگردهای داسـتانی در كتابهـای اطالعاتـی جايز
اسـت امـا تحريف واقعيـت نه!
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نمونـه :مجموعـه چنـد جلـدی مجموع ه دنیای دوستداشـتنی
من ،نویسـنده و تصویرگر تاد پار ،مترجم شـقایق خوشنشـین و ناشـر
شـهرقلم .در ایـن کتـاب مفاهیـم عمیـق زندگی ،مثل عشـق و دوسـت
داشـتن ،صلـح و دوسـتی ،قبول تفاوتهـا ،و زمیـن و را هوروش مراقبت
از آن در زبانـی کودکانـه ،سـاده ،و ملمـوس بیان میشـود.
علوم
مجموعـه آثـار بـا موضـوع فیزیـک ،شـیمی ،زمینشناسـی،
جانورشناسـی ،گیاهشناسـی ،ریاضیـات ،نجوم ،پزشـکی ،محیطزیسـت،
علـوم کاربـردی و فنـاوری و ...اسـت.
نمونـه :تخـم پنگويـن امپراطـور ،نویسـنده مارتیـن جنکینـز،
مترجمـان پارسـا مهینپـور و نسـرين وكيلي و ناشـر مبتکـران .در این
کتـاب کـودک بـا زندگـی خانوادگی پنگوئـن امپراطور آشـنا میشـود.
زندگينامه
زندگی شخصیت به صورت داستان است.
هنر ،بازی و سرگرمی
مجموعـه آثـار بـا موضـوع هنـر ،بـازی و سـرگرمی اسـت .نمونـه:
مجموعـ ه اسـم مـن ...نویسـنده و تصویرگـر ناهید عسـگری و ناشـر
كانـون پـرورش فكری كـودكان و نوجوانان .کـودكان در این مجموع ه با
بازی ،سـرگرمی ،نقاشـی و قصههای سـاده با شـكلهای هندسـی آشنا
ی خاصـی دارنـد .علاوه بـر قصـه،
میشـوند .ایـن کتابهـا تصویرسـاز 
یـك نـوع بـازی هـم طراحی شـده كه سـبب ایجـاد ارتباط کـودکان با
كتـاب میشـود.

كتاب کلیات
فرهنگنامههـا ،لغتنامههـا و اطلسهـا بـرای کودکان کـه اطالعات
پایـهای پیرامـون موضوعی ویژه را خیلی سـریع در اختیـار خواننده قرار
میدهـد .نمونـه :کتـاب بـدن مـن نوشـته الئونـورا بارسـوتی ،ترجمه
محمـد کردسـتانی و ناشـر ایرانبـان نمونـه کتـاب کلیـات تصویـری
دربـاره بـدن اسـت که بـه کـودکان پیشدبسـتان 1و 2اطالعات بسـیار
جذابـی ارائـه میدهد.

كتابهاي آموزشي خالق

آثـاري كـه اگرچـه هدفهـاي آموزشـي دارنـد امـا موجـب پرورش
خالقيـت كـودك ميشـوند .نمونـه؛ كتـاب آواورزی با سـیبیلک 
و كتـاب الفبـاورزی بـا کاکاکالغـه ،پژوهـش و نوشـته محمدهادی
محمـدی ،تصویرگـر و گرافیسـت حدیثه قربان ،شـرکت نشـر چیسـتا.
در ایـن دو بسـته کتـاب ،کـودک با شـنیدن ماجراهـای گربـهای به نام
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كتاب فلسفه
كتابهايـي داسـتاني بـا مضمـون فلسـفي اسـت كـه موجب رشـد
تفكـر خلاق ،تفكـر انتقـادي و تفكـر جمعـي ميشـود .نمونـه :لبخند
گمشـده ،نویسـنده تیری روبرشـت ،تصویرگر فیلیپ گوسـنز ،مترجم
فـراز پندار و ناشـر شـرکت انتشـارات فنی ایـران .دختـری لبخندش را
گـم میکنـد و همـه تعجـب میکنند .هـر کـدام حدسهایـی میزنند
و فکـر میکننـد او ناراحت اسـت یا عصبانـی .این کتاب به ظاهر سـاده
اسـت ،امـا سـؤال فلسـفی هم مطـرح میکنـد :مگـر واقعاً همـ ه بچهها
مـدام مجبورنـد لبخنـد بزنند؟ بـرای همیـن خوانـدن آن میتواند یک
پیشـنهاد باشـد بـرای حل یـک مسـئله ،آن هم بـه روش دیگر.
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س�یبیلک در آواورزی و کاکاکالغـه در الفبـاورزی و دیـدن تصاویـر
تخیلـی ،کـه با داسـتانکها پیونـد دارنـد و بازیهـا و کارورزیهایی که
در ادامـ ه هـر داسـتانک آمده اسـت ،لـذت میبـرد و همزمـان آموزش
زبـان فارسـي را میبینـد بیآنکـه خـودش متوجه شـود.
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