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 1شهرزاد رادمنش

 چکیده

شناختی  رشد هایزمینه سطوح باالترین متضمّنو  فرد باورهای منزلۀ زیربنای به ،معنویهوش 

های هوش معنوی در آثار کشف مؤلفه یابد.است که در قالب رشد شخصیّتی و عاطفی نمود می

 باورمندی دینی آنان کمک هویّت خودپندارۀ کودک و نوجوان وادبیّات کودک و نوجوان، به 

، بودداربردی برای خلق آثار جدید خواههای معنوی نیز الگویی ک. اعتماد به تربیت و انگیزهکندمی

که نیروی بالقوۀ زبان برای گسترش مرزهای عقالنی، عاطفی و تجربی لحاظ شود و مشروط بر آن

ا فریاد مر»دو رمان  ،وجودی کودک خلق شود. در این جستار ساختار کالمی متناسب با ساحت

ها شناسایی و های هوش معنوی را در آنتا مؤلفهایم دادههم قرار را در مقابل« سختون»و  «بشنو

سی محتوا و مقایسۀ معنایی برربا روش تحلیل  ،ها در این دو اثرفراوانی این گزاره. استخراج کنیم

 سادگی میان و زد پلی های هوش معنویمؤلفه به کودکان ادبیّات از توانمی آیا است. اینکهشده

 کرد، پرسش اساسی پژوهش حاضر است. برقرار هوش معنوی پیوندی مفاهیم و کودکانه هایداستان

از  ،های خوددر محتوای داستان ،از دو سوی دنیااین نویسندگان  دهندۀ آن است که، نشاننتایج

  د.انداشته های مشترکاند و جستارهای فکری مشابه و اندیشهمفاهیم هوش معنوی بهره برده

 اس، هوش معنوس،  هان معنوس کودک و نو وان. هاس کلیدس: ادبیّات مقایسبواژه
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 مقدّمب -1

همراه است. در پس این نقاب  ، با تمثیل و حکایت پردازیعمدۀ مختصات ادبیات کودک

 ان وجهتوهای اخالقی، معنایی و تربیتی فراوانی قابل استخراج است که میظاهری، پیام

ای زمان به مقتضرا اگر جنبۀ کاربردی در رفتار و کردار  ،هامعنوی به آن بخشید. این پیام

ه فلسفۀ عمل کشدن است. همچنان که پس از پیدا، رسالت خود را کامل کردهباشدداشته

گذار آن بود، تقریباً در اذهان این اندیشه رسوخ یافت پایه (William James)ویلیام جیمز 

وجه جویی، باید به فایدۀ عملی آن نیز تیق و بررسی، گذشته از جنبۀ حقیقتکه در هر تحق

اقانه برای که مفاهیم معنوی، هنرمندانه و خلّصورتی( در54: 1370. )ن.ک: جیمز،شود

های مایههایی از انتزاع را در بنند گوشهتوامخاطب کودک و نوجوان طرح شود، می

های اخالقی روایت کند و به پرورش ذهن و تأمین معنویت مخاطبان شناسی و ارزشهستی

 رساند. یاری

است. اگر  کودک ادبیات و تربیتیعلوم حوزۀ در ایرشتهمیان پژوهش یک ،مقاله این

توان از این تربیتی قراردهیم، میعلوم حوزۀ هوش معنوی را عمدتاً در ،تبع آن معناگرایی و به

نسبت  ،ادبیات کودک استفاده کرد. به این ترتیب سرفصل به مثابۀ مدخلی برای ورود به

بودگی آن نیز محفوظ شود و ادبیاتمیها نیز نشان دادهادبیات کودک با سایر دانش

به موضوعات وجودی برای حل مسائل زندگی  ،معنویجا که هوش خواهدماند. از آن

آن نگریست زیرا ادبیات  ای بهر ادبیات مقایسهتوان به شکل یک موضوع عام دمی ،پردازدمی

 گوید.یها سخن مچالشبه نوعی از اندیشیدن برای حل مشکالت و مقابله با  ،گوشه از دنیاهر

بودن است، فطریشدهمعنوی شمولی هوش از طرفی، آنچه باعث فراگیری و جهان

اعتقاد  ها دارد و هرگونهانریشه در فطرت انس ،بر قرآن کریم، باور توحید خداجویی است. بنا

لیت درک قاب ،کودکدیگر،ی ۀ انحراف از این سرشت است. از سونشان ،توحیدیو رفتار غیرِ

گ، اخالقیات را درک درنبی ،شود که کودکانجا ناشی مینمعنویات را دارد و این نکته از آ

شوند. بند میو به آن پای دهندمی نشانواکنش کنند و از همان ابتدا به مفاهیم خوب و بد می

بین معنویت و سالمت روانی، افزایش  ،با مرور تحقیقات مختلف ،(King.D.B)کینگ »
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 زارشدار و مثبتی را گسازگاری شخصی و شغلی، ارتباط معنیت نفس، کاهش استرس، عزّ

بهتر است با  ،همۀ این مفاهیم (17: 1389ی و سهرابی و همکاران، )گودرز« .استکرده

 در کودک نهادینه شود تا احساس امنیت در بزرگسالی ضمانت گردد. ،همراهی هوش معنوی

 مسئلب بیان -1-1

 دره ی است کقوم یاتادببرآمده از  یاد است، انعکاسچه مورد نظر نقّنآ ،یقیدر ادب تطب

که از است  یارشتهنیپژوهش ب ینوع ،یقیتطب اتید. ادبشویمی متجلّ ،گریقوم د اتیادب

 یهاو به دنبال گشودن افق ودریفراتر م یو فرهنگ یکشور ،یملّ ،یزبان ،یاسیس یمرزها

 ردیگیار مقر یقیتطب اتیادب یفرع مقوالت در سهیتقارب و مقا، موازنه»است.  یفکر نوین

 (35: 1391هالل،  یمیغن« ).ودشیشامل آن نم ،یخیتار یوندهایو پ هایمجارو 

 یرگقیس کار تطبأرا در ر لینقد و تحل بهو توجه  یشناسییبایز ،کایآمر یقیمکتب تطب 

یم یدانش انسان یهاشاخه ریو در ارتباط با سا یجهان یادهیرا پد اتینهاد. مکتب مزبور، ادب

آنچه حائز  اند.ختهیآمدر یفرهنگ مطالعات را با یقیتطب اتیادب ،گرانقیاز تطب یداند. برخ

      راه  ،اشتراک نیا ؛هاستانسان میان مشترک در جهان شمول وامور  ،است تیاهم

یاشاعه م را شدن ادب و فرهنگی، تفکر جهانتقارب نیآورد و ایشدن را فراهم مکینزد

  دهد.

دیج از یکیکه  ردازدپیمقوله م نیبه همنیز  تیّنامتنیب اتیّ، نظرایمقایسه پژوهش در

در  (Roland Barthes) بارت از آراء روالن ،صورت نیمباحث حوزۀ نقد است. در ا نیتر

 یکی است. (Bakhtin) نیباخت ۀیمتأثّر از نظر ،ییزهایکه با تما ودشیاستفاده م ینامتنیب ۀینظر

 وستهیپ ،هانو مت ستیمتن نشیفاقد پ ،یمتن چیاست که ه نیا ،تیّنامتنیب ۀیاز اصول نظر

متعدّد  یهااز گفتمان یلفاف متن را در ،در واقع .شوندیگذشته بنا م یهانمت اساسبر

شخص  و اند و بر حسب مکان، زمانما سر برآورده اتیّکه از دل فرهنگ و تجرب میوشانپیم

 هایاست از رمزگان یاخود مجموعه ،شودیمکه خوانده ی. هر متنرندیپذیم رییخواننده تغ

 (.68: 1395.ک: مدرسی، ر)است. آنها گم شده تبار که مارشیب
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 وشه دهگانۀ هایو مؤلفه استفاده شده سهیاز مقا ،قیتطب ۀواژ یجابه ،در این پژوهش

 دگرخواهی، خودانگیختگی، است: خودآگاهی،شامل موارد مقابل، مشخص شده ،معنوی

 ذهنی، هایچهارچوب تغییر توانایی استقالل، بنیادی، چراهای طرح به تمایل نگری،کل

 آن از ،معنوی نمودهای این کشف فروتنی. و رسالت احساس مشکالت، از مثبت استفادۀ

 در را آن ،کودک ذهن که است آشنایی اصطالحات و معانی شامل که دارد اهمیّت نظر

 . یابدمی
 و گیردمی شکل کودکی اوایل در وجدان که دارند قبول ،اخالقی رشد هاینظریه همۀ»

 طتوسو  بیرونی صورتبه ،کودک اخالقی اصول ابتدا، در که هستند موافق اغلب

 بندپای افراد و شوندمی کنترل خودشان درونی معیارهای توسط تدریج،به و ترهابزرگ

 گوناگون هایموقعیت در تا اندداده پرورش را خواریغم و خوب رفتار اخالقی، اصول

  (458: 1387 برک،) «.کنند پیروی آن از اجتماعی

 رقرارب عین، و ذهن میان پلی که است کاربردی و ارتباطی مناسبات معنوی، هوش طرح

 و است پسندیده مذاهب و جوامع همۀ در که کندمی مطرح را اخالقیاتی و هاارزشو 

 االیشپ ،آن کرانۀ از که است تربیتی روش و ابزار زیرا ندارد انقضا تاریخ و دگرگونی

 یتغا که است امر این مبیّن اخالقی، هاینظام و مباحث بررسی. گیردمی صورت اخالقی

 موضوع» دلیل، همین به. است انسانی رفتار و اعمال به دادنسامان و اصالح اخالق، علم

رداختن به پ نباید ،بنابراین ؛ذهنی و اعتباری نه ،است واقعی و عینی اغلب ،اخالقی هایگزاره

« .ندارد مردم روزمرۀ حیات با پیوندی که دانست نظری پژوهشی صرفاً را هوش معنوی

 (25: 1388)جوادی و صیادنژاد، 

 ارهاکراه و اندکرده توجّه انسانی رفتار به خود دید از هریک ،اخالقی مکاتب و هانظام 

 امتیازات جمله از. اندارائه داده مدارارزش دستورات و انسانی رفتار از کاربردی هایتحلیل و

 ماعیاجت هایجنبه با روانی ایزمینه رابطۀ و آدمی روان به مربّیان عمیق توجۀ معنوی، هوش

 ندگاننویس برای را نوجوان و کودک ادبیّات در معنویت قلمرو گسترۀ تحقیق، این. است

 ،نبنابرای ؛گیرددرنظرمی شناختیجامعه دادۀ صورتبه را معنوی هوش و کندمی معرفی

 هافرسنگ ولو ،است ایجامعه هر در ارزشی شناختی وبستۀ روانمعنوی، هم هوش هایگزاره
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 ،نوجوان و کودک ادبیات در معنوی هوش هایمؤلفه حضور. باشندداشته فاصله هم با

. ادد انتقال کودکان به داستان قالب در را معنوی هایآموزه توانمی که آن است دهندۀنشان

 طرف موفقیّت از افتخار و خوشحالی ابراز حمایتی، گفتاری، دلیِهم نوع هر ،پژوهش این در

 هایمؤلفه مصادیق از ،ورزیاندیشه معنای به فلسفیدن و فروتنی مسئولیّت، احساس مقابل،

 .استشدهدر نظر گرفته هاداستان محتوای تحلیل در معنوی هوش

 تحقیق پیشینة -1-2
 ایمقاله یا کتاب حاضر، محتوایی تحلیل پژوهش زمینۀ در شدهانجام هایبررسی براساس

ادبیات  اند که مرتبط بابه هوش معنوی پرداخته ،مقاله شکل به موجود هاینوشته نشد. یافت

 بر مبتنی ار تربیتی اصول که کودکان شناسیروان به مربوط کودک و نوجوان نیست. منابع

 در اخالقی و عرفانی حوزۀ مطالعات به مربوط کنند و منابعمی مطرح کودک روان شناخت

 ودکادبیات ک به مرتبط است. آثاری کهدر طرح بحث، قابل ارجاع بوده ،کودک ادبیّات

 عبارتند از: است،ا مبتنی بر هوش معنوی نیست امّ

 تفصیل، به ،»آن سنجش هایمقیاس و معنوی هوش» کتاب ، در(1391) ناصری و سهرابی -

 آن شناختیروان هایبستههم و دهندهتشکیل ابعاد به و اندکرده تعریف را معنوی هوش

 گذشته دهۀ در معنوی هوش گیریاندازه برای که را معتبری مقیاس چهار ،سپس. اندپرداخته

 ،جزئیات با را نهایی نسخۀ تدوین و گذارینمره اجرا، شیوۀ و کرده معرفی شده،ساخته

  .استشده تشکیل فصل هفت و بخش دو از ،کتاب این. اندداده توضیح

 تعهد و معنوی هوش رابطۀ بررسی» پژوهش در ،(1391) قربانی و حقیقی و همکاران -

 میان که اندداده نشان و اندکرده مشخص را متغیرها بستگیهم و معنادار سطح ،«سازمانی

 افزایش با ،است برقرار ضعیفی مثبت بستگیهم رابطۀ گرچه ،معنوی هوش و سازمانی تعهد

  .کرد کمک سازمانی تعهد ارتقای به توانمی سازمان، در آن ابعاد ترویج و معنوی هوش

 بر آموزاندانش معنوی هوش ایمقایسه بررسی» مقالۀ در نیز( 1391) صداقت حمیدی و -

 هوش رب داریمعنی تأثیر ،جنسیت اند کهکرده مشخص ،«تحصیلی پایۀ و جنسیت اساس

 صرف را معنوی هوشاند که یادآور شده همچنین نویسندگان. ندارد آموزاندانش معنوی
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       و هیجانات تغییر هایتمرین با توانمی ،شناختیجمعیت و فردی هایتفاوت از نظر

  .داد افزایش اخالقی رفتارهای کردنتقویت

 در معنوی هوش و خلقی ناگویی مقایسۀ» پژوهش در ،(1391) نریمانی و پوراسماعیلی -

 معنویت زا ترکیبی و معنویت تأثیرات میانجی معنوی، هوشاند که کرده اظهار ،«معتاد افراد

 باتیث با. دارد نقش آن ترک فرایند و اعتیاد در هوش این ،منطقی طوربه ،پس ؛است هوش و

 ایجاد در فرد به که است معنوی هوش محصوالت از نیز نفس به اعتماد و بینش افزایش و

  .کندمی کمک موقعیت، تغییر

 هایآموزه بر مبتنی معنوی هوش مفهوم» مقالۀ در ،(1388) محمدنژاد و بحیرایی و همکاران -

 ار اسالمی معنویت و دانسته لهمسئ حل توانایی را معنوی هوش شناسۀ ترینمهم ،«اسالم

 . اندکرده معرفی رحمانی عقل را آن از متصاعد هوش و معنویت شکل ترینکامل

 معنوی، هوش پرورش کهاست آورده «معنوی هوش» مقالۀ در ،(1385) صمدی -

 زندگی معنای و ارزش درک و لمسائ حل و معنوی هایتجربه به توجه در را آموزاندانش

 . دهدمی یاری

 و معنوی هوش تعاملی اثربخشی» پژوهش در ،(1389) گودرزی و سهرابی و همکاران -

 و معنوی هوش سوییهم بر ،«دانشجویان روانی سالمت بر زندگی هایمهارت آموزش

ت حاکی از آن اس ،پژوهش این نتیجۀ. دارد تأکید دانشجویان روانی سالمت میزان افزایش

 خودآگاهی، پذیری،انعطاف نظیر هاییتوانایی تقویت لحاظ ، بهمعنوی هوش که

 سزاب تأثیر دانشجویان روانی سالمت بهبود در ،اضطراب کاهش سازگارانه و هایکاربست

  .دارد

 و معنوی هوش معنادار مثبت رابطۀ به پژوهشی در ،(1390)و فراهانی و همکاران  آقابابایی -

 باورهای هجمل از را معنا از برخاسته شادی و یزندگ از رضایتاند و پرداختهفاعلی بهزیستی

  .کندمی کمک معنوی هوش پرورشبه  که دانندمی دینی

به نظرات  «هوش معنوی»پژوهشی به نام (، در 1386غباری بُناب و سلیمی و همکاران ) -

 و اند و به اثرات دینی این هوش در زندگی فردیمختلف دربارۀ هوش معنوی پرداخته
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ی بندهای این هوش را با هوش متعارف دستهتفاوت ،اند و در نهایتاشاره کرده ،اجتماعی

 اند.کرده

 ضرورت و اهمیّت تحقیق -3-1

یب و آفت روانی محافظت از آسانسان را پروری، لف: معنویت به همراه اخالق و دینا

، (The Spiritual Life)در کتاب زندگی معنوی  ،(Andre hill)آندره هیل »کند. می

یده ی که انسانیت برای آن آفرمعنویت را قلب دین و زندگی معنوی را زندگی اصیل و کامل

مایۀ دستساندن شنا ،بنابراین (؛73: 1391انی و حقیقی و همکاران،)قرب« دانداست، میشده

 به کودک و نوجوان ایرانی، طرح نیازی ضروری است. معنوی و خداباوری

، تربیتیهایی از جمله علومهایی مربوط به رشتهردّپای پژوهش ،ب: در ادبیات کودک

اجتماعی، رسانی، علومکتابداری و اطالعشناسی، ادبیات، علومشناسی، زبانروان

عامه رهنگها و فتصویری، گرافیک، مطالعات رسانهاطفرهنگی، ارتبسیاسی، مطالعاتعلوم

سبب  ،هاتهای روحی و معنوی میان ملّتوان یافت. در ادبیات تطبیقی نیز یافتن تقارنرا می

(. در این 13: 1386.ک: حمیدی، رشد. )ند و دوستی و روابط پیوسته خواهدگسترش پیو

ک و آثار ادبیات کود طبیقی، درشرایط، جای خالی بررسی عناصر هوش معنوی به گونۀ ت

شود که برای آشنایی مخاطبان با مضامین معنوی و عنایت نویسندگان به این مینوجوان دیده

 حوزه الزم است.

از نیازهای فطری آدمی است که در عملکرد مطلوب اجتماعی  ،ج: بهداشت و سالمت روان

ای برخوردار است از اهمیت ویژهسالمت و بهداشت روان  ،در دیدگاه اسالمی»یابد. نمود می

بیین به تفسیر حاالت و اوصاف روانی مطلوب و ت ،با تعابیر گوناگون ،و در بسیاری از احادیث

های هوش معنوی، واجد آموزه (127: 1385. )کوثری،استامش کامل روانی اشاره شدهآر

ن موضوع طرح ایهایی است که بر تأمین بهداشت روانی تأثیر مستقیم دارد. ضرورت مؤلفه

کارشناسان سازمان جهانی بهداشت، به تازگی انسان را موجودی »ست که ، تا آنجاجهانی

( و ادبیات 17: 1391)حمیدی و صداقت، « کنندزیستی، روانی، اجتماعی و روانی تعریف می
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روانی نقشی  سالمت تأمین و ارتقا در ،معنوی ـ دینی تواند با رویکرددک و نوجوان میکو

 باشد.اساسی داشته

الل دارند که پس از استدر حیطۀ عناصر ذهنی ـ شناختی قرارد: عناصر متشکل هوش معنوی د

 خلق کودک ،شوند. یکی از کارآمدترین تأثیرات هوش معنویو پردازش، عملکردی می

توان آثار نوجوان، می اق در کودک وجهت پرورش شخصیت خلّ ،اق است. همچنینخلّ

توان بر می ،اقگیری شخصیت خلّاز میان مبانی شکل»معنوی تولید کرد.  و مدارادبی ارزش

ها، اعتماد به نفس و ارادۀ افراد برای زایش ها، نگرشنقش شخصیت، خلق و خو، ارزش

 (282: 1387)پیرخائفی،.« برد خالقیت فردی نام

 مایۀدرون مستقیم اشارۀ معنوی، هوش هایمؤلفه با ارتباط در کتاب دو این انتخاب ه: علت

 و حوادث خلق ها،شخصیت کنشگری در هامؤلفه این به داستان دو اجتماعی - خانوادگی

 رورتض به ،داستان هر در عناصر این گرانیگاه. است داستان دو هر موضوعیت ،کلی طوربه

 معنای القای در ،معنوی هوش هایمؤلفه حضور و نیز استکرده کمک نیز هاکتاب موازنۀ

 دارد. سزاب نقش ،هاداستان نهایی پیام و کلی

 بحث -2
 ددهمی شناخت اجازۀ انسان به که است ذهنی هایتوانایی و هاقابلیت از ایمجموعه ،هوش»

 «رندآو پدید را عقاید و مفاهیم از دنیایی دهدمی اجازه هاانسان به ،دانیممی ما که جایی تا و

 در شناختی هایمؤلفه از ،عام طوربه ،هوش(. 130: 1386حسینی، و شعرباف آقامحمدیان)

 رددا متعددی و گسترده هایجنبه هوش،. است ذهن عالی فرایندهای سرآمد که است آدمی

 ،جمله آن از ؛اندشده نایل حوزه این در شایانی دستاوردهای به گذشته قرن در ،پژوهشگرانو 

 قرن اواخر در نوظهور مکاتب از که است( Spiritual Intelligence)معنوی  هوش کشف

 قرار هتوج مورد بُعدی تک صورتبه ،آن طرح ابتدای در ،هوش مفهوم گرچه. »است بیستم

ر گاردن مطالعات ،داشت اشاره هاانسان منطقی و شناختی هایتوانایی به تنها و گرفت

(Gardener )قربانی) «.داد نوید حوزه این در را جدیدی ابعاد ،چندگانه هایهوش تئوری و 

: گویدمی کودکان هوش دربارۀ( Jean Piaget)پیاژه  (73: 1391حقیقی و همکاران، و
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 برای هاوسیله کردن هماهنگ ،یعنی است؛ تازه مسایل کردنحل ،کودکان برای هوش

 مارشال یان(. 191: 1382 ن.ک: سیف،) نیست دستیابی قابل بالواسطه که هدفی به رسیدن

(Marshall) زوهر دانا و (Dana Zohar)، دانشگاهاستادان  از و پژوهدانش زوجی 

 معرفی را اخالقی هایارزش و قواعد بنیادی، هوش ـ معنوی هوش کتاب در آکسفورد،

 طریق از ،آن شدناجرایی برای و شده مطرح آکادمیک شناسیروان آثار در که اندکرده

 از جنبه این. »استگرفته صورت وسیعی تحقیقات کودکان برای فلسفه کندوکاو حلقۀ

 انانس دسترسی ،معنوی هوش. است زندگی اعتقادی ساختار و هاارزش باورها، اساس هوش،

 این. کندیم فراهم گرفتنتصمیم و اندیشیدن شیوۀ در را هاآن از استفاده نیز و ارزش و معنا به

.ک: ن. )کندمی عطا وحدت و یکپارچگی او به و بخشدمی تمامیت انسان به ،هوش از بعد

 (77-111: 1391ناصری، و سهرابی

 معنوس هوش هاسمؤلفب -2-1

 و اجتماعی محیطی، وضعیت از فرد شناخت :(self-awareness) الف: خودآگاهی

 . دیگران به توجه عین در ،خود فرهنگی

 و دیگران نفوذ و هاقضاوت ها،عقده از فرد رهایی :spontaneity)) ب: خودانگیختگی

 حال. لحظۀ در گوییپاسخ برای آمادگی

 با و قضاوت بدون ،هستند که طورهمان دیگران دیدن (:Sacrifices) ج: دگرخواهی

 .آنان با دلیهم و دیگران رنج درک عمیق و عشقی احساس

 .گذاردمی تأثیر دیگران بر ما تصمیم. واحد کل در فرد آموزش (:holism) نگرسد:کل

 fundamentalwhyquestions tendency to)بنیادس  چراهاس طرح بب ه: تمایل

ask:) اندیشیدن با توأم ،بنیادی هایپرسش طرح و وجودی و اصلی علل بردنسؤالزیر. 

 .هاآن به بندبودنپای و عقاید سر بر ایستادگی :field independence))رلس  و: استقالل

 و مرزها از فراتر (:ability to refram) ذهنی هاس چهارچوب تغییر ز: توانایی

 .نظرها اختالف کاهش زمانهم و منطقی ارتباط برقراری رفتن و هامحدودیت

 وضعیت از (:positive use ofadversity) هاچالش و مشکالت از مثبت ح: استفادۀ

 .کردن کسب را نتیجه بهترین ،موجود
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 باور و خواست از عمیق درک و آگاهی (:sense of vocation)رسالت  ط: احساي

 .دنیا به خدمت و کارکردن جان و دل با و زندگی در خود

 .هستی جهان بزرگی برابر در کوچکی حس تقویت :(humility)تواضع  و س: فروتنی

 قلمرو هوش معنوس در ادبیات کودک و نو وان -2-2

کودک و نوجوان، دشوار نیست چراکه های هوش معنوی از متون ادبیات استخراج مؤلفه

ی از کارکردهای زبان ،مدارثنای طرح معنادار متغیرهای اخالقدر ا ،نویسندۀ کودکانه نویس

ل به ذهن ترین شکهای ارتباطی را به بهترین و آسانبرد تا نشانهتنافر سود میساده و بی

س تاریخی و های ملموموقعیتم از تجسّ ،مخاطبش انتقال دهد. او برای داللت معناها

برد. این توصیف های حسی و تمثیلی بهره میاز داده ،کلیطوراجتماعی و زمانی و به

شود و متناسب با شناخت و سن نوجوان، های پرکاربرد آغاز میاز واژه ،هاآالیش موقعیتبی

( Vaughan; F( و وگان )Noble; K.D( )2001نوبل )»گیرد. بار معنایی و گاهی باطنی می

درستی و صراحت، تمامیت، تواضع،  ، چونهایی مستخرج از هوش معنوی( به مؤلفه2003)

« .کردن نیازهای دیگران معتقدندل، پایداری و تمایل به برطرفمهربانی، سخاوت، تحمّ

هایی است که در های معنوی، گزارهمایه( انواع این درون17: 1391)حمیدی و صداقت، 

نوجوان قابل کشف و ردیابی است. ممکن است گاهی مکاشفۀ معنوی  ادبیات کودک و

ضی های پیچیده نیاز ندارد و در بعا تفسیرها و مدلولبر هرمنوتیک متکی باشد امّ ،هاداستان

 شد.گونه نیز خواهد، تأویلموارد

 قلمرو هوش معنوس از منظر نویسندگان -2-2-1

د و جدای کننبه کودک قلم فرسایی می نویسندگانی هستند که در حوزۀ آموزش مستقیم

تأیید یا عدم این نحوۀ ایده پردازی، پایبند اهدافی خاص، مانند مسائل اخالقی و مطالب دینی 

های هوش هبا مؤلف ، توأمتوصیف حوزۀ دینی این نویسندگان در قالب داستان یا شعر هستند.

و های هوش معنوی، داخل در قلمرگزارهشد زیرا به تأثیرگذاری بیشتری منجر خواهد ،معنوی

دراندیشهوتفکر»ۀ هوش معنوی ندارد. ائدین است و این نوع نویسندگی، تداخلی با ار

دراساسیمحورهایازیکی،مذهبویژهبوایدئولوژیکباورهایبهاعتقادجهت
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: 1387، )سالجقه« .ماستکشوردرنوجوانوکودکشعردراندیشۀ خاصگیریشکل

321 ) 

ید مبدل مق شود که خواندن آزاد به خواندنموفقیت آثار دینی ـ تعلیمی، زمانی محقق می

رد. یهای زیربنایی کودک و نوجوان صورت نگانگاری به دایرۀ شناخت و انگیزهنشود و سهل

-ن معنوی دارد در آثار خود، چه بهقرابتی با مضامی ،نویسکه نویسندۀ کودکانههنگامی 

رد. این بوار، از این تجلیات بهره میپردازی، مستقیم یا اشارهصورت تمثیلی یا حکایت

برای  ،کننده و لذت بخشهای سرگرمعنوی را با دستورالعملهای منویسندگان باید آموزه

به  باعثِ آمادگی دسترسی ،کنند تا آزادی عمل و ابتکار خوانندهمخاطبان قابل فهم و هضم 

های اخالقی و انسانی مهم آن است که ارزش»جود در محتوای متن شود. هوش معنوی مو

ردن کرض شناخت کودک قرار بگیرد تا آنگاه که به گزینش و درونینهفته در ادیان، در مع

 (251: 1389ایاغ،قزل« ).ها نیز آگاه شده باشدپردازد، از آنها میارزش

 نتربیت معنوس در ادبیات کودک و نو وانقش  -2-2-2

از سادی در معرض عوامل تهاجمی بیگانهکه به میزان زیکسانی هستند ودکان از جمله ک

ارزشی که لزوم بررسی آن در حوزۀ آموزش و پرورش بیش دارند. از مفاهیم ضدِجامعه، قرار

 ،ازسایجاد باورهای هویت»ز خویش است. رسد، ورطۀ بیگانگی ااز پیش الزم به نظر می

رین آفهای هویتن درسی، سبب بروز داشتهمانند محیط زندگی، آموزش و تحصیل متو

ویت را تشکیل های زندگی، مشخصۀ اصلی هها، باورها و هدفا انتخاب ارزشامّ شودمی

 (36: 1392)جوکار و ساکی،.« شودها از نوجوانی آغاز میدهد و انتخاب آنمی

 Erikاریک هامبورگر اریکسون )اجتماعی –در مرحلۀ پنجم نظریۀ روانی 

Hamburger Eriksonنوجوان سعی » دگی نقش در برابر احراز هویت است،( که پراکن

ها و پاسخ دهد. او با بررسی ارزش ،کند به سؤال من کیستم و نقش من در جامعه چیستمی

هد. پیامد منفی و تعارض برای او، دهویت شخصی را تشکیل می ،های شغلیهدف

 ،بیگانگی( ازخود28: 1387)برک،.« های بزرگسالی در آینده استدربارۀ نقش سردرگمی

ا سانی بوچرا، همچونزدگی، پذیرش بیشدگی، مادهنهایی دارد که شامل؛ تعییمؤلفه

گفتمان  (127: 1390. )ر.ک:کریمی و ذاکری،معنایی ضمیر شخصی استدیگران و بی
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دلی را ترویج دهد. د وجدان فردی و روح همتوانمی ،شدن، درصورت عملیاتیهوش معنوی

نگی های مراحل بعد نیز مقابله کند. چگوتواند با بحرانمی ،اگر فرد، موفق به حل بحران شود»

 (443: 1366آبادی،)لطف.« دارد، در هستۀ نظریۀ اریکسون قرارهاحل این بحران

بینی فراطی و خودمیانایی اگرها، هویتی منسجم، جایگزین جمعپس از غلبه بر تعارض 

ماند. ارزیابی کلی از ارزش خود مصون می خواهدشد و عزت نفس، از نوسان مخرب محیط

های رشد خود هستند ترین جنبهمهم ،های مجزا از خودعنوان انسان، در کنار انواع ارزیابیبه

دت تأثیر مشناختی، بلندنده و سازگاری روانو بر تجربیات هیجانی، ابتکار عمل، رفتار آی

اگر آموزش و پرورش اسالمی،  ،کلیطور( به446و445: صص1387. )ر.ک: برک، دارند

سکوی  ،ادبیات کودک و نوجوان شدن باشد، باید انتظار داشت کهن کاملراهی منتج به انسا

اسالمی،  ساری تأثراتاشد. اگر در تربیت معنوی با سایهگرایی مخاطبانش بباالروندۀ کمال

، حصول موفقیت شودو ذوق و ایجاد عالقه آموزش داده ی و دینی با تشویقل مذهبمسائ

 سازی را ضمانت خواهد کرد.هویت

 نگارش معناگرا -2-2-3

 اشد. های پژوهشی، مفید بپایه با روشتواند هممی ،نویسندگی عالمانه برای کودک و نوجوان

ار چون توصیف و درک رفت در حال دستیابی به اهداف عمومی، ،نویسندگان و پژوهشگران»

های متفاوت هستند. مطالب ادبی، نکات جالب توجهی را دربارۀ زندگی نوجوان انسان از راه

ور طرا که بررسی آن دشوار است، به هایی از تحولتوانند جنبهمی ،دهند و اغلبنشان می

 (. 51: 1386ان شعرباف و حسینی،محمدی)آقا.« آشکار توضیح دهند

شد، بدون ضمانت زبانی و خلق ساختار کالمی کودک، کمیتی است آنچه گفته

ر انتزاعی و یا مانند تفک ،فراتر از واقعیت روزانه ،ظرفیت زبان، برای بیان مطالب»کیفیت. بی

 ،اشبالقوه با تمام نیروی ،متعالی است که کیفیت خاصی به متون نوشتاری یتجارب احتمال

( این 146: 1386)هانت،.« کندو تجربی اهدا می برای گسترش مرزهای عقالنی، عاطفی

اش، ی زبانیهاۀ نشانهنویس، برای ارائیابد که نویسندۀ کودکانهتحقق میزمانی  ،شرطپیش

با عقاید معنوی داستان  که استباشد و اگر قرارجع استداللی و نمادی مناسب داشتهمرا
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ا انتها پا، بدون کسالت داستان را تبه آن جلوۀ هنری و احساسی ببخشد تا مخاطب نو ،بگوید

 بخواند. 
 تخیل، قدرت گیرد،می شکل او ذهنی تصویرهای با کودک دنیای آنجا که از»

 رد خلّاقه قدرت همین خاطربه است. قوی او در سازیمشابه و همانندانگاری تصویرسازی،

 از را انتزاعی و معنوی گوناگون مفاهیم و مصادیق که است همانندانگاری و تصویرسازی

 گسترش و بسط امکان که داستان در خصوصبه فهماند؛ کودک به توانمی نمادسازی طریق

 یهایوهش مـوثّرترین از تواندمی شگرد ایـن اسـت، فـراهم واژگان طریق از ،مفاهیم و تصاویر

  (79: 1392)صرفی و هدایتی،.« باشد نوجوانان و کودکان برای نمادسازی

کند تا اَشکال مختلف کمک میبه نوجوان  ،زیاد در کاربرد زبانانعطاف پذیری 

 .نظیر استعاره، طعنه، تمثیل، هجو و تقلید ادبی را درک کند ،کردن و قطعات ادبیصحبت

تواند با ارتقا زبان نوشتاری، ( نویسندۀ خالق می149: 1386)آقامحمدیان شعرباف و حسینی،

های خود باشد و سبب رشد زبان در جنبهداشته ی در تقویت زبان مخاطب خودپیامد مثبت

های اخالقی شود. تقویت زبان در کنار سطح توصیفی، اظهار نظر عقاید اولیه و استدالل

زبان » ،ر واقعشد. دک تفکر اخالقی پیشرفته نیز خواهدوگویی، باعث تحریهای گفتمهارت

رک، )ب.« کندکمک میبه درک اخالقی کودکان  ،در کنار شناخت و تجربیات اجتماعی

1387 :464)  

  هان معنوس کودک و نو وان -2-3

 اب است انسانی بلکه نیست بزرگسال انسان شدۀکوچک دیگر کودک امروز، دنیای در

 تاریخ طول در و نداده روی یکباره ،کودکی مفهوم تعریف و شناخت. ویژه اجتماعی جایگاه

 .استشده تغییر دستخوش بارها
 تیننخس در. استداده هارائ یونیسف ،کودکی از را تعریف ترینکامل و مندترینقانون» 

 سالهجده از کمتر ،سنی لحاظبه که است کسی کودک کودک، حقوق جهانی نامۀپیمان

      وششپ و تعریف کودکی عنوان تحت نیز نوجوانی بخش ،تعریف این در. باشدداشته

 (85: 1385 آبادی، شاه) «.استشدهداده
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 تندهس ما خود آنکه برای ،نخست ؛داریممی دوست را کودکان ما: گویدمی دورانت ویل

 هاآن هک داریممی دوست علت این به را هاآن باز ولی ما بخش لذت و مانندبی نفوس تداوم و

 هاگریه با کودک (457: 1377.ک: دورانت،ر) .توانیمنمی اامّ بشویم باید ما که هستند چیزی

 برسد؛ مالک به کم از تا طلبدمی او ؛ناپذیرخستگی و کوشا پوید،می و جویدمی هایشخنده و

 تبا تمایال ،پرسشگری کنجکاوی، از مملو شگفتی، و اعجاب حسّ از سرشار ،کودک»

  (.5: 1389 هینز،) «.منطقی است و انتقادی فکری،

 مریدان و سالکان را مبتدی هایانسان هاآن. دارند کودکان از ایژهوی تعریف نیز عارفان

 به ،عرفانی پختگی و تکامل از پس ،طفالن این نامند؛می طفل و پسر همه را و خوانندمی

 که انسانی هر ،عارفان نگاه از (9: 1390 .ک: پناهی،ر) .شوندمی تبدیل مرد یا کامل انسان

 فدکانهکو اوصاف و هاخصلت بر و شود عشق دبستان طفل باید ،بپوید کمال راه بخواهد

 لطف به ،تعالی حق» ،شبلی تعبیر به که کودکانی. بپیماید طریق ،آن از پس و گردد مزیّن

 (6: 1378آبساالن،) «.اندحق حضرت نازنینان ،آنان و استپرورانده را آنان خود

 یناوّل. دهدمی رخ شناختی و شهودی عرفان نوعی پیرامونش، از کودک یابیهویّت در 

 آن زپیاژه ا ژان که حرکتی ـ شناختی تحوّل این. است حرکت و حسّ با دنیا، درک سطح

 اتیعملیّ سطوح وارد ،عملی وارۀطرح از گذر با که است عملیّاتیپیش ایمرحله ،بردمی نام

 یزن روانی و روحی هوشی، هایحیطه فیزیولوژی، و فیزیکی رشد با زمانهم و شودمی باالتر

 اهداف ثبیتت و تبیین نوعی نیز کودکان معصومانۀ و شفاف دنیای به ورود. شوندمی شکوفا

 هب که اندحق روشن و گویا زبان ،کودکان ،تردیدبی. »است اخالقی هایارزش و معنوی

 اندآدمی وحر بیدارکنندۀ و روشنگر حقایق، دریافت در الزم شایستگی و باطن صفای جهت

 «.باشدمی دوست حضرت گاهتجلّی پذیری،نقش هرگونه از قبل ،آنان قلب که این و

  (6: 1378آبساالن،)

 و انتزاعی باورهای و عقاید دربارۀ قادرند نوجوانان نوجوانی، مرحلۀ در ،پیاژه نظر طبق

 شرایط و فناپذیری حقیقت، سیاست، مذهب، بیان، آزادی. کنند استدالل و تفکّر فرضی،

 نشان خود از صوری عملیّات سطح در که است آنان باورهای یجمله از ،اخالقی دشوار
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، پیاژه دیدگاه در ،همچنین (146: 1386حسینی، و شعرباف .ک: آقامحمدیانر) .دهندمی

ده تا    در کودکان که است معتقد او. استشده مطرح خدا مفهوم از کودکان برداشت

 در هاآن ،همچنین. دانندمی جهان در نظم منشأ را او و کنندمی درک را خداسالگی، دوازده

 ادهز .ک: رسولر) خواهندبود رنج و عدالتیبی با بلکه هاخوبی با خدا ارتباط درک پی

 (73: 1386طباطبایی،

 منطقی کودک مؤیّد ،دارند کودک از گراشناخت دانشمندان که تصویری آخرین 

 طریق از آنها. است بزرگساالن ذهنی رایانۀ از تراساسی امّا ترابتدایی ،او ذهنی رایانۀ» ؛است

 کودک این. یابندمی دست اشفرهنگی هایقضاوت با جهان شناخت به ،شناختی تغییر فرایند

 «.است بالغ انسان مشابه بسیار شناسیهستی و شناسیشناخت لحاظ از ،ایمابعدپیاژه

 نبالد به نه کودکان و آیدمی دانستن به هانآ تمایل از ،کودکان معنویّت» (11: 1389هینز،)

 و اخالقی هاینگرش خصوصبه شان،زندگی جنبۀ هر و هستند چراها دنبال به که چیزی چه

 (174: 1391زریباف، و هدایتی) «.استخورده گره معنوی تفکّر با احساسی،

 محض شهود نظارت تحت ،هاحسّی انسان هایداده، (Immanuel Kant)کانت  نظر از 

 تشخّص و تعیّن در اامّ دارند منطقی استقالل شهود، دو این و یابندمی تحقّق و شوند میشناخته

 معتقد( JamesColeman)نیز  کلمن (252: 1380 .ک: کاپلستون،ر) .یکدیگرند به وابسته

 وقعیّتیم بر بزرگساالن که تجریدهایی و نظریّات از زیرا بینندمی ترمستقیم کودکانکه  است

. باشد معنوی و خلّاق تا یابدمی مجال پندارها، پیش از رها کودک،. خبرندبی افکنند،فرامی

.ک: ر) .نهدمی برتر ارجی آنی و شهودی تجارب بر ،هنرمند و عارف چونهم ،کودک

 و وارث آپولونی، را کودک نیز (Chris Jenks)جنکس  کریس (.89: 1389 خسرونژاد،

 ملوم نور و خورشید درخشش مثل ،کودک نوع این ؛خواندمی روشنایی و خورشید ولیعهد

 غرب مردم دربین (Apollonia) آپولونیایی نگرش جنکس، نظربه. است طراوت و زیبایی از

 ساختار که است کسی ،کودک و است ترمدرن بسیار ،کودک به توجّه خصوص در

 (35و34:  1385جنکس و همکاران، و .ک: جیمزر) استکرده اشغال را اجتماعی
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ورنر  هاینز. استتاثیرگذار نیز محورکودک هایآموزش و هایادگیری بر ،تفکّری چنین 

(Heinz Werne)،  حسّ و خالقّه نیروهای پیشرفت را کودکی هایسال ،آلمانی شناسروان 

 ،هاپدیده زا خود خاصّ تلقّی طرز با کودک ورنر، تحوّل نظریۀ در. کندمی معرّفی زیباشناسی

 هوش نوع دو ،ورنر. دارد وجود نیز شعر و عرفان دنیای در که رسدمی شهود و کشف به

 زمان هم و موازی طوربه کودکی ابتدای در که را تفکّر طرز نوع دو یا شهودی و تحلیلی

  (.13: 1376.ک: کریمی،ر) .استقرارداده تجزیه مورد یابند،می رشد

 او اجتماعی و روانی رشد باعث که کودک ذهن خودیخودبه رشد به اعتقاد

 قدرت و کنجکاوی. »کندمی یادآوری را کودک همگانی و نهفته دانش خواهدشد،

 سوی زا انتزاعی مفاهیم درک به و گیردمی سرچشمه او نهفتۀ دانش از ،کودک تخیّل

 نیز گراانسان شناسروان ،(Hacker) هاکر (66: 1384 نصراهلل، حاج) «.انجامدمی او

 را مکانا این نوجوانان به ،انتزاعی اندیشۀ برای قوی استعداد داشتن است که معتقد

 که این و خودپنداره یعنی ،هستند کسیچه که لهمسئ این به نسبت آنان تا دهدمی

 رگیرد توانندمی هاآن. آورند دست به ژرف آگاهی ،است چگونه شانپیرامون دنیای

 .شوند هاانسان پذیریمسئولیت و زندگی معنای مرگ، مانند مسائلی دربارۀ تفکّر

 که داده نشان هاپژوهش (150و146: 1386حسینی، و شعرباف .ک: آقامحمدیانر)

 و کندمی بروز کودکی اولیۀ هایسال از ،دلیهم شناخت و اجتماعی حساسیت ظرفیت

 و عدل مفاهیم شناخت. کنندمی اجتماعی متقابل روابط صرف را زیادی وقت کودکان

 اخالقی هایحلراه       پذیرش فردی،میان مسائل عواطف، و دلیهم آموزش انصاف،

 اجتماعی آموزش برنامۀ در که است مهمی رویکردهای ارزنده، ارتباط پرورش و متعالی

  (.289-389:  1375میلبرن، و کارتلج) استشده لحاظ نوجوان و کودک

 اجتماعی، و هوشی شناختی، رشد ادعای به ،کودک مخاطب که هنگامی ،بنابراین

 نشاط بتواند و دهد او به فکر وسعت که است هاییداستان خلق شایستۀ شود،پنداشته فرهیخته

 .کند تجربه است، هوش معنوی معرّف همانا که را دانستن از پس
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 هااس از داستاندربارۀ نویسندگان و خالصب -2-4

پوست ای سیاه، نویسنده(Taylor,Mildred D)میلدرد تیلور :فریاد مرا بشنو -2-4-1

تبعیض نژادی بزرگ شد و استثمار برایش مفهومی آشنا و تلخ بود. او  دوراناست که در

ان پدر، خاطرات کتابش از زبگفته که او  .را به پدرش تقدیم کرد« فریاد مرا بشنو»کتاب 

های الس ای به نام لوگان را در فاصلۀدهروایت تاریخ سیاهان است. نویسنده، داستان خانوا

این  (237: 1381است. )ر.ک: شریف الدین نوری،ت کردهکتاب روای 9، در 2001تا  1975

به دریافت جایزۀ ادبی نیوبری  ،از طرف انجمن کتابداران امریکام، 1977کتاب، در سال 

(Newbery Medal )(. 6: 1365ایاغ،نائل آمد. )ر.ک: قزل 

رای بپوست است که با تمام نیرو و ای سیاهداستان زندگی خانواده ،کتاب :خالصة داستان

حفظ  ای سخت برایکنند و در عین مبارزهحفظ یکپارچگی، استقالل و غرور خود تالش می

، دورۀ وحشت، برند. دورۀ زندگی آنانهای انسانی را از یاد نمیای ارزشلحظه ،بقای خود

اطر  خای است که بارها بهلهسا، دختر نهسوزی و شکنجه است. کیسی، راوی داستانآدم

تمام  برخالف ،شود. کانون گرم خانوادۀ لوگانمی واقع تحقیر و توهینمورد  ،بودنشسیاه

 «.ها، عاشقانه یکدیگر را دوست دارند و پشتیبان یکدیگرندحرمتیبی

در ایران است.  50و  40های هنویس دهنامهنویسنده و نمایش ،ناصر ایرانی :سختون -2-4-2

 «بارکسالت ۀنامسه نمایش»و  «کنید ما را مس» توان بههای او میترین نمایشنامهاز معروف

هنر »، «تعاریف ابزارها داستان» های حاضر موجود است:کتاب ،از این نویسندهاشاره کرد. 

، «دیورشخ کنای» ،«استنورآباد دهکدۀ من »، «گرگو»، «سختون»، «زنده باد مرگ» ،«رمان

 (102: 1385.ک: صاحبان زند،)ر .«کناره و عروجراه بی»، «ونو خ قشع» ،«ههباز ج داریدی»

ها در روستاها و حاصل تجربۀ کوهنوری و غارنوردی ناصر ایرانی است. او مدت ،سختون

ه دارد. به طبیعت عالق ،مثل نویسنده نیز و قهرمان داستان استدل طبیعت زندگی کردهدر 

گردانی ، به کار«تابستان سال آینده» ای تلویزیونی با عنوانبراساس این داستان، مجموعه

 (107است. )همان،هشدکیومرث پوراحمد ساخته



 
 
 
 
 
  
 
 

 1396تان پاییز و زمس، 17 ۀ، شمار9سال  یقی،تطب یّاتادب یّۀنشر                                     98  

پدر بلد درانای که پدر، از خانوادهساله به نام احمدپسرکی چهارده خالصة داستان: 

خورد ی، زمین مرود تا غار خورشید را کشف کند. پسرکیکه و تنها می ،اندکوهستان بوده

اش روحیه ،ا تحت تأثیر پشتیبانی پدربزرگکند امّناامیدی بر او غلبه می شکند،و پاهایش می

رود و پس از جراحی پاهایش، به به شهر می ،آورد و با کمک دکتر روستارا به دست می

. فضای تنهایی ممکن نیستفهمیده که فتح غار، به ،بارا اینامّ گرددتح غار سالم بازمیعزم ف

ایمردی الگویی از پ ،پسر بچه خانوادگی و عشق به طبیعت است وحبت آکنده از م ،داستان

ی ترین پیوند خویش، مظهر خرد و انسانیت است و قویهدف است. پدربزرگراه و ثبات در 

 .را با احمد دارد

 هاتحلیل محتواس رمان -2-5

اند، روش دهشرفته در محتوای آنها بررسی کارها، در قالب مفاهیمِ بهه داستانکبا توجه به این

محتوای  لتحلی از ،. همچنیناستقیاسی جهت پیمایش انتخاب شده -تحلیل محتوای کیفی

 بر پژوهشگر ،درآن که است فرایندی فکری، است. تحلیلفکری یا تأملی استفاده شده

 مورد هایپدیده ارزیابی یا تصویرکشیدنبه برای خود تشخیص قوۀ شهودی و توانایی

هایی چون تفکر درونی، معرفت نهفته، قوۀ تخیل، حساسیت هنری واژه کند؛میتکیه  پژوهش

.ک: . )رشده استن فرایند، به کار بردهو بررسی همراه با تأمل و کنکاش، برای توصیف ای

است و پاراگراف مشاهده، واحد در این پژوهش  (133: 1389همکاران، فرزانفر و قائدی و 

تند. ها هسمعنادار شاخص ءی از مفهوم یا معنای کامل یا جزجمالتی است که حاک ،واحد ثبت

ای عده» بندی کند؛شاخص را در زیر مجموعۀ خود طبقهممکن است یک واحد ثبت، چند 

ای اعتقاد دارند، در بعضی گیرد و عدهنمیخانه قرارهر عنصری در بیش از یک  ،معتقدند

: 1375)ن.ک: باردن،.« آن عمل نکردتوان این قانون را به پرسش کشید و طبق موارد می

بستگی به دلیل هم ،متغیرهای مستقل داشت که ممکن استباید  در نظر  ،در این صورت (138

 در یک عبارت حاضر باشند و بتوان زیر متغیرهایی در نظرگرفت که خود ،مفهومی و ارزشی

 ، توأمان در جملهفروتنی های دگرخواهی وگزارهمثالً  شوند؛در عبارتی، متغیر محسوب می
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است. در ، هر دو گزاره لحاظ شدهیا جمالتی مشخص شوند که جهت شمارش آماری

 است.انتخاب شدهواحد تحلیل عنوان ، بهپژوهش حاضر، متن داستان

 نمودارهاس مخروطی فراوانی -2-5-1

 ؛«فریاد مرا بشنو»های هوش معنوی در کتاب جدول فراوانی مؤلفهالف: 

 «.سختون»های هوش معنوی در کتاب جدول فراوانی مؤلفهب: 
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 هاتوضیح  دول -2-5-2

 حضور دیگر شود.در هر دو کتاب مشاهده می ،«دگرخواهی»بسامد و تکرار مؤلفۀ معنوی 

های توان به آموزهدهندۀ آن است که از ادبیات کودک نیز مینشان ،های هوش معنویمؤلفه

ه قول دکتر بو  رددگرخواهی بیشترین بسامد را دا ،«فریاد مرا بشنو»معنوی پلی زد. در کتاب 

ناشی از نحوۀ تفکر اشراقی اوست که از طریق شهود و  ،دوستی سیاهاسالمی ندوشن، انسان

طالب     ،انسان ،یابد. در تفکر آفریقاییمق دست میبه کشف واقعیت در ع ،بینش درون

 (57: 1371. )اسالمی ندوشن،بودگی استبیش

گردد؛ ، به نطفۀ مجموعۀ تعالیم دینی برمی«سختون»حضور همین مؤلفه در داستان ایرانی  

ترین خصلت اخالقی است و به فرمایش حضرت علی)ع(، عالی»ایثار که  ،عنوان مثالبه

(، توصیۀ دگرخواهی، 17: 1387ی،شهر)ری« ن و باالترین مرتبۀ ایمان استبهترین احسا

 ،«سختون»و « فریاد مرا بشنو»اثر دلی و گذشت را نیز در دل خود دارد. در تطبیق دو هم

مستقل، های هوش معنوی، متغیرهای مؤلفهشود، تقابل ها مالحظه میچنان که در جدولآن

ا و همصداقپذیرند و دهد که تطبیقسوی دنیا نشان می معنا را در تفکر دوارزشی و هم

 کاربردهای مشترک دارند. 

ی گیر است. پیوستگل رأی نیز در آمارگیری جداول چشمدو سازۀ خودآگاهی و استقال

 است که به میزانآشکار  ،(subjectivity)سوبژکتیویته در تعریف  ،مفهومی این دو معنا

ی به سؤاالت ،سوبژکتیویتهو  اصطالح هویت دو کند.می اشاره هویت از خودآگاهی و فکر

ز . در واقع نیاهستیم کسیچه و هستیمه چگون کهدهد، اینمی جواب شدنمان،چگونهنظیر 

رأی پیامد خودآگاهی و خودشناسی، استقاللِ ،بنابراین شود؛به منِ اندیشمند، احساس می

رض، ای، معتآمیز از هر گونهتبعیض یای متقابل، علیه رفتارهااست که آدمی را در رابطه

 آورد.بارمی

 گیرسنتیجب -3

ای هتوان آموزهمی ،های آشکار و نهان معنویبا کشف قرینه ،در ادبیات کودک و نوجوان

ۀ وزباشند و چه در حی داشتهچه قرابتی با مضامین معنو ،معنوی را کشف کرد. نویسندگان

کنند، بهتر است عقاید معنوی را با عواطف معنوی  فرساییتعلیمی و اخالقی و دینی، قلم
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 ،داشتن ظرفیت هوش معنوی ،همراه کنند و جلوۀ هنری و احساسی به آن ببخشند. از سویی

ه درک دهد که بکند و به آنان این امکان را میبه گسترش اندیشۀ انتزاعی نوجوان کمک می

صوص خنی، عاطفی، تجربی و بهرزهای عقالچه ضمانت گسترش ما آنمعنوی نایل شوند امّ

ساختار کالمی و زبانی متناسب با ساحت وجودی  ،معنوی در ادبیات کودک و نوجوان است

 شناسی مدرن، بدون اشراف عالمانه به روانآنان است. نویسندگی برای کودک و نوجوان

معنوی  هوش هایمؤلفه ،کودک و نوجوان، ناکارآمد و غیرمتعهدانه است. در این پژوهش

ی، با هم قیاس کیفی محتوای تحلیل روش با ،«سختون»و  «فریاد مرا بشنو»رمان موجود در دو 

 ها و اندیشۀدر موضوعیت کلی داستان ،هر دو نویسنده شد و نتیجۀ حاصله اینکه مقایسه

اند که های معنوی توجه داشتهبه نیازها و گرایش ،ها در محور همنشینیها و خلق آنشخصیت

 برد.پی آنها مفهومی توان به پیوستگیمی ،های هوش معنویح مؤلفهبا طر

 

  فهرست منابع

 هاکتاب-
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تهران: ی. دمحمود نور محمّ ۀ. ترجمکودکان  هان اتیدرک ادب(. 1386. )تریپ هانت، -22

 گستر. هیسا

دیوید کندی و دیوید وایت. تدوین و  ۀ. با مقدمفیلسوفان کوچک(. 1389) .هینز، جوانا -23

 تهران: آییز. .یحیی قائدی ۀترجم

 هامقالب-

هوش معنوی و » (.1390رضا. )اهلل و فاضلی مهرآبادی، علیآقابابایی، ناصر و فراهانی، حجت -1
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 .23-3 ، صص1 ۀ. سال دوم، شمارتفکّر وکودک
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، 1 ۀ. شمار7پیاپی . سال چهارم،کودک ادبیات مطالعات«. های فارسی دورۀ راهنماییکتاب

 .48-21صص 

و  اتیادب. «کودک اتیدر ادب یانتزاع میطرح مفاه یچگونگ». (1384)شکوه .  نصراهلل،یحاج -6
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ب . جلد دوم کتا«کیسی، فریاد بلند سیاه علیه تحقیر»(. 1381الدین نوری، بزرگمهر. )شریف -10
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114. 
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 .فلسفب و کالم«. نقش باورهای دینی در بهداشت روانی(. »1385کوثری، یداهلل. ) -20

 .143-110، صص 1شمارۀ 
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اثر (. »1389گودرزی، کورش و سهرابی، فرامرز و فرخی، نورعلی و جمهری، فرهاد. ) -21
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ف اعتیادپژوهی سوء مصر«. در افراد معتاد، افراد تحت درمان با متادون و افراد غیرمعتاد

 .22-7، صص22شمارۀ .مواد

پرورش هوش معنوی از طریق برنامۀ (. »1391هدایتی، مهرنوش و زریباف، مژگان. ) -25

 .166-135، صص1سال سوم، شمارۀ  .تفکر و کودک«. فلسفه برای کودکان

 


