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ABSTRACT
Children's fiction is one of the most effective forms of
non-formal education; Influenced by the existing
ideology and discourses, it focuses on some educational
elements. Mahmoud Hakimi, as one of the most prolific
children’s writers in the social and political atmosphere
of the years before the Islamic Revolution and in
opposition to the discourse of the domination system, has
written stories for children and chosen religious
education, which was concern for him and a part of the
intellectual community at that time, as the appropriate
content for his stories. The present study aims to analyze
and explain the fiction the Flying to the Planet of
Freedom, which is a religious fiction, in order to extract
some educational elements including educational
objectives, behavioral patterns, and educational methods
paid more attention by ideologies. The research method
is critical discourse analysis through purposive sampling.
The findings of this study confirm five discourses in
terms of discourse analysis. Hakimi has explained and
criticized four common discourses of his time: Marxist
Left, Christianity, Nationalism, and Secularism. The fifth
discourse is the discourse of Shia Islam and the dominant
discourse, and the educational themes in this work have
been formed under the influence of this discourse and in
opposition to other discourses, and while marginalizing
other discourses, it has given its own discourse
superiority.
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چکیده
ادبیات داستانی کودکان یکی از مؤثرترین اشکال تعلیم و تربیت غیررسمیی اسمتک کم
متممرثر از ایمموژو و گ و انتیانهمماگ مودممود برخممی اصا ممر تربیتممی را در کممانون تود م
قرارمیدهو .محیود حکییی ب اصوان یکی از پرکارترین نویسصواان کودکان در فضماگ
ادتیاای و سیاسی سالهاگ قبل از انقالب اسالمی و در تقابل با انتیان نظام سلط
ب نگارش داستانهایی براگ کودکان پرداخت است و تربیت دیصی را ک دغوغ گ خود
و بخشی از دامع روشصنکرگ آن زممان بمود را محتمواگ مصاسما بمراگ داسمتانهایش
انتخاب کرده است .پژوهش حاضر با روش تحلیل انتیان انتقادگ و ب ورت هوفیصو
داستان «پرواز ب سوگ سیاره آزادگ» را ک از اون داسمتانهاگ دیصمی اسمتب بما همو
استخراج برخی اصا ر تربیتی شامل اهموا تربیتمیب ا گوهماگ رفتمارگ و روشهماگ
تربیتی ک در نظامهاگ ااتقادگ (ایوژو و گها) بیشتر موردتود قرار میایرنوب تحلیل
و تبیین کرده است .نتایج این پژوهش ازنظر تحلیل انتیانی ودود پصج انتیان را تاژیمو
میکصو .حکییی چهار انتیان رایج هماصمر خمود یعصمیک انتیمان چمپ مارکسیسمتب
مسیحیتب ملیارایی و سکوالر را تو یف و موردنقو قمرار داده اسمت .انتیمان پمص مب
انتیان اسالم شیع و انتیان غا ا و تعلق انتیانی او است و مضامین تربیتی در این
اثر مترثر از هیین انتیان و در تقابل با سایر انتیانها شکلارفت و ضین بم حاشمی
بردن سایر انتیانهاب انتیان خود را برترگ بخشیوه است.

تحلیل انتقادی گفتمان تربیتی در ادبیات داستانی دینی کودکان...:

مقدمه

داستانهای دینی به مفهوم سنتی و کهن آن برای سدههای بلندد در
جامعه ایران حضور داشته است که یا ریشه در دین زردشتی داشته
و یددا ریشدده در داسددتانهای قرآنددی و اسددالمی .ویژگددی بددارز ایددن
داستانها آن بود که با بهرهگیری از آموزههای اخالقدی ،کودکدان و
مخاطبان خود را به رستگاری رهنمون میشدند؛ امدا داسدتانهای
دینی نو که در سده بیستم میالدی وارد فرهنگ و ادبیات ایران شدد
دارای تفاوت بنیادینی با نسل قبلی ایدن داسدتانها بودندد .نگدر
نویسندگان اینگونه داستانها به دین فراتدر از آموزههدای اخالقدی
میرفت و خواهان دخالدت دیدن در زنددگی اجتمداعی و سیاسدی
جامعه بود تا بتواند در زندگی مردم دگرگونی پدید آورد (محمدی و
قایینی ،1370 ،ج  ،7ص .)614این شدیوه داستاننویسدی اگرچده
خود در واکنش به شرایط اجتماعی و سیاسی جامعده آن عصدر بده
وجود آمده بود در پدی دخالدت دیدن در سداختارهای اجتمداعی و
سیاسی جامعه بود تا بتواند در زندگی مردم دگرگدونی ایجداد کندد.
نویسندگان داستانهای دینی کودکان با نگر و جهدانبینی دیندی
خود در مقابل جامعه نادلخواه خود به خلق آثاری پرداختند.
مطالعه زبانشناسدی انتقدادی ادبیدات کودکدان حدوزه جدوانی
است؛ اما تعدادی از محققدان اذعدان دارندد کده ادبیدات کودکدان
نوعی گفتمان است که میتواند خوانندگان خود را تحت تأثیر قرار
دهد .سطح ایدئولوژیک ادبیات کودکان تواندایی تلقدین ،تحدول و
توانمندسددددازی خواندددددگان خددددود را دارد (کیددددز و مددددک
گیلیکادی ،4410،ص .)11−14داستانهای کودکان ،مانند دیگر
انواع گفتمان تا حد زیادی براساس ارز ها و باورهدای شخصدی
(ایدئولوژیکی) کسانی که آنهدا را مینویسدند شدکلگرفته اسدت؛
بهعبارتدیگر ،ساختار زبانی این داستانها منعکسکنندده موضد
ایدئولوژیک نویسنده آن است (سیمپسون و مایر ،4414 ،ص .)5
عالوه بر این ،ایدئولوژی در ادبیات کودکدان ندهتنها منعکسکنندده
مواض د ایدددئولوژیک نویسددندگان اسددت ،بلکدده اغل د موض د
جامعهای را که بخشی از آن هستند نیدز نشدان میدهدد .از سدوی
دیگر ممکن است نویسندگان از طریق نوشدتههای خدود در برابدر
ایدئولوژی حاکم بر جامعه مقاومت نشان دهند.
مککالم )4411( 2کده بده مطالعدۀ ایددئولوژی در
استیونز 1و 

1. Stephens, J
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نظدامهدای
ایدئولوژیها ،

پرداختهاند ،معتقدند که

ادبیات کودکان
اعتقادی هستند که در هر جامعه ،برای ایجاد مفهدومی از جهدان،
میشوند؛ همچنین در سخن گفدتن و
به اشتراک گذاشته و استفاده 
فعالیدتهدا و نمودهدای

میکنند و اسداس
رفتار یک اجتماع نفوذ 
میدهند .از سدوی دیگدر گفتمدان
اجتماعی اعضای گروه را شکل 
گونهای بیشتر خودآگاه ،در خدمت تولید ،بازتولید و بده
ادبی نیز به 
جنبدههدای
ایدئولوژیهدا اسدت؛ بندابراین تمدامی 

چالش کشیدن
بدهوسدیلۀ آن سداخته
گفتمان متنی از ایدئولوژی آ کندده هسدتند و 
بدهنددرت
مدیشدوند ،
متنهایی که برای کودکدان تولیدد 
میشوند .

مدیکنندد؛ بلکده یدا

بدهصدورت درونمایده انتخدا
ایدئولوژی را 
بددهصددورت ضددمنی ،کدداربرد اجتمدداعی ایدددئولوژی را در تعرید
مدیدهندد و یدا بده دنبدال آناندد کده

ارز های گروهدی بازتدا
ایدددئولوژیهددای پذیرفتددهشددده را بدده چددالش بکشددند و آنهددا را بددا
سدداختارهای جدیدددی جددایگزین کننددد .هددی روایتددی خددالی از
روایدتهدایی کده بده خواننددگان

ایدئولوژی نیست و از آنجدا کده
شخصدیتهدا و

کمسال اختصاصیافتهاند ،مدعی تمرکز اصلی بر

کدنشهدای دنیدای واقعدی ایدن خواننددگان

رویدادهایی هستند با
شکلاند ،این روایتها همواره با الیههای همپو جایگاههای
هم 

مشدکلهدای

ایدئولوژیک پوشیده شدهاند روایت ممکن است بدا
درونمایده سدروکار
جنبههای داستان یدا 
ویژهای بهعنوان 
اجتماعی 
کدموبدیش نگدر هدای آشدکاری را در مقابدل ایدن
داشته باشد و 
معضلها ابدراز کندد .جدز ایدن صدورت ،چنانچده روایدت ،نیدت

ا
آشددکاری نداشددته باشددد ،معمددوال ایدددئولوژی نهددان را در قال د
مدیکندد؛
عادتهای فکری بیان 

ساختارهای مفروض اجتماعی و
بنددابراین ایدددئولوژیهددا مددیتواننددد در کتا هددایی کدده باورهددا و
میکنندد،
پندارهای ناخودآگاه نویسندگان و خوانندگان را بازتولید 
بدهصدورت
مدتنهدایی ایددئولوژی را 
قدرتمندتر عمل کنند چنین 
موقعیتهای

درمیآورند و با طبیعی جلوهدادن آنها ،به

نامحسوس
میبخشند (آقداپور ،1371،ص.)8
ایدئولوژیک پنهان مشروعیت 
ا
بهعبارتدیگر ،یک کتا که برای خواننده ظاهرا بدون ایدئولوژی
فدرضهدای ناخودآگداه آن


پدیش
یرسد درواق نزدیک بده
به نظر م 
ایددئولوژیهدایی اغلد نیداز بده

خواننده است و شناسایی چنین
2. Mccallum, M
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پیچیدهای از زبان متن و گفتمان روایی دارد و از آنجدا کده

خوانش

چارچوب نظری و روششناسی پژوهش با تأکید بر رویکرد
3

گفتمان نوشتاری و شفاهی میتواندد بدهطور مسدتقیم ایددئولوژی را

نورمن فرکالف

بیان و منتقل کند (وندایک ،)4415 ،تحلیل گفتمان انتقدادی یدک

در این بخش بنا داریم که مبانی نظری و رو شناسدی پدژوهش را

ابزار مناس برای آشکارسازی ایدئولوژی در ادبیات کودکان است.

توأمان بیاوریم؛ چراکه در تحلیل گفتمان نظریه و رو به یکدیگر

در میان نویسندگانی که به خلدق داسدتانهای دیندی ندو بدرای
کودکان پرداختند محمود حکیمدی چهدره شناختهشددهتری اسدت

خوردهاند .درواقد هریدک از رویکردهدای تحلیدل گفتمدان

پیوند
ا
صددرفا یددک رو تحلیددل داده نیسددتند؛ بلکدده یددک کددل نظددری و

(محمدددی و قددایینی ،1370،ص )614کدده در داسددتانهایش بدده
تحوالت سیاسی و اجتماعی و انسدان نگداه ویدژهای دارد .در آثدار

کاملاند (یورگنسن و فیلیدپس،1370 ،
رو شناختی یا یک بستۀ 

1

حکیمی نمودهای زیادی از مذه شیعه و ارز های اسالمی که
در تطابق بدا سرشدت جامعده ایراندی اسدت بازتدا یافتده اسدت.
میتواند فهم مطلدوبی را در
بنابراین تحلیل انتقادی گفتمان آثار او 
صورتبندی کند .این مقاله از طریق تحلیل

این خصوص برای ما
گفتمان انتقادی به دنبال شناسایی گفتمان یا گفتمانها و مضدامین
تربیتی متأثر از این گفتمانها و همچنین سداختارهای اجتمداعی و
سیاسی مولد آنها در داستان پدرواز بهسدوی سدیاره آزادی محمدود
حکیمی است.
پیشینه پژوهش

جست وجوی محقق در میان مناب داخلی و خارجی ،برای یدافتن

مقاله یا کتدابی کده در پدی تحلیدل گفتمدان تربیتدی آثدار محمدود
بینتیجه بوده اسدت؛ امدا در زیدر بده برخدی
حکیمی باشد تاکنون 
قصدههدای
میکنیم :تحلیل محتوای کیفدی 
تحقیقات مشابه اشاره 
صمد بهرنگی بهمنظور بررسی امکان اسدتخراج مضدامین تربیتدی
انتقادی از برخورداری و مدنی ( ،)1375بررسدی تطبیقدی مبدانی
مقولههای «اقتدار و آزادی»
جلوهگری 
فلسفی تربیتی و شگردهای 
در داسددتانهای فارسددی و انگلیسددی کودکددان از شددیروانیشددیری
( ،)1374بررسی زبانشدناختی ادبیدات جندگ بدرای کودکدان در
ایددران از دیدددگاه گفتمانشناسددی انتقددادی از مقدددادی (،)1387
افسدانههدای منطقده

جنبههای تربیتی کودک و نوجدوان در
بررسی 
گددوران کرمانشدداه از محمدددخانی ( ،)1384ادبیددات کودکددان و
آموز غیررسدمی :بازنمدایی تندوع در ادبیدات کودکدان فنالندد،
پسونن.)4414( 2
1. Critical discourse analysis
2. John. Pesonen

4

ص .)41وقتی بخواهیم از جنبه روشدی بده تحلیدل گفتمدان نگداه
کنیم ،ناگزیر به طرح مباحث نظدری نیدز هسدتیم زیدرا در تحلیدل
گفتمان رابطه تنگاتنگی بین نظریه و رو تحلیدل گفتمدان وجدود
ا
شددهاندد کده جددایی آنهدا عمدال
دارد و این دو ،چنان درهمتنیده 
ممکددن نیسددت .تحلیددل گفتمددان ندده یددک رویکددرد واحددد ،بلکدده
مجموعهای از رویکردهای میانرشتهای است که میتدوان از آنهدا
در انواع گوناگون مطالعهها و برای کندوکاو در قلمروهای مختلد
اجتماعی استفاده کرد (یورگنسن و فیلیپس ،1370 ،ص.)18−11
نظریهپرداز تحلیل گفتمان انتقادی فدرکال اسدت
اصلیترین 

میکند.
که به نقش فعال گفتمان در ساختن جهان اجتماعی تأکید 
ا
جنبههای مختل هر
فرکال اصرار دارد که گفتمان صرفا یکی از 
عمددل اجتمدداعی اسددت .موضددوع موردعالقددهی تحلیددل گفتمددان
انتقددادی فددرکال پژوهشددی دربددارهی تغییددر اسددت .کاربردهددای
پیشدیناندد،

انضمامی زبان همواره متکی بر ساختارهای گفتمدانی
ساختارهایی که کاربران زبان براساس معانی از پدیشتعیینشدده،
میانمتنیدت −یعندی نحدوۀ
ساختهاند .فرکال با استفاده از مفهوم 

مؤلفهها و گفتمانهای سایر متون −توجده را
اقتباس یک گفتمان از 
میکند .کاربرد انضمامی زبان از طریدق تلفیدق
بر این امر متمرکز 
تدکتدک
مدیتواندد 
مؤلفههدای گفتمانهدای مختلد اسدت کده 

گفتمانها و درنتیجده جهدان فرهنگدی و اجتمداعی را تغییدر دهدد
(یورگنسن و فیلیپس ،1370 ،ص.)41−46
در ایددن پددژوهش از رو تحلیددل گفتمددان انتقددادی فددرکال
استفاده شده اسدت؛ ازآنرو کده رویکدرد فدرکال ندوعی تحلیدل
 .3نورمن ِفرکالف ( )Norman Faircloughمتولد  1491زبانشداا و پژوهشدرر
بر یتانیایی و استاد بازنشسته دانشدرا لاسسدتر اسد ..او از بایانگدااران تحلید
گفتمان انتقادی بهشمار میرود.
4. Marianne, Jorgensen and Louise, Phillips

51

تحلیل انتقادی گفتمان تربیتی در ادبیات داستانی دینی کودکان...:

نظاممند زبان گفتار و
گفتمان متن محور است و بر اهمیت تحلیل 

دیددگاههدای فکدری و اجتمداعی عدام و سداختارهای

بین ساختار

نوشددتار ،تأکیددد دارد (یورگنسددن و فیلیددپس ،1370،ص )111و

گفتمانمدار را کش و تبیین کند (تبریزی ،1375 ،ص.)174


زمینههای اجتماعی است
ایدهآل برای ارزیابی 

همچنین یک رو

برای تحلیل گفتمان به تجزیدهوتحلیل مدتن منتخد خدواهیم

که هد اصلی آن ساختارشکنی مفروضات ضمنی در زبان است

پرداخت .از آنجا که با گفتمان سدروکار داریدم ،در ایدن پدژوهش،

(پارکر ،1774،ص .)131به اعتقاد پوند گرچده تحلیدل گفتمدان
ا
انتقادی عموما در مدورد تجزیدهوتحلیل گفتمدان سیاسدی کداربرد

واحد تحلیل ما و دادههای این پژوهش متندی اسدت .تحلیدل ایدن
متن براساس سطوحی که فرکال در رو تجزیهوتحلیل گفتمدان

میتوان آنها را برای تمام متونی که با هد متقاعد کدردن یدا
دارد؛ 

تعرید کددرده اسددت ،در سدده سددطح انجددام مددیگیددرد .1 :سددطح

تأثیر بر نظر یا رفتار خواننده سروکار دارد ،ازجمله ادبیات کودکدان

توصی ؛  .4سطح تفسیر و  .3سطح تبیین .در سطح توصیفی بده

اعمال کرد (مارتینز ،4415 ،ص .)1فرکال بر اهمیدت بازنمدایی

میپردازد .سطح دوم یدا سدطح تفسدیر بده
توصی گفتمان معینی 

میکند .بدهطور خداص،
واقعیت و رابطه بین متن و واقعیت تأکید 

زمینهای معین اهتمام دارد و سطح سوم یا تبیین،
معناکاوی متن در 

بازنمایی گفتمان در «داستان پرواز بهسوی سیاره آزادی» با تطبیدق

علتکاوی درون زمینه اجتماعی خاص اسدت .بدر مبندای
ناظر بر 

1

تحلیل گفتمان انتقادی فرکال کده بدهویژه بدر زمینده اجتمداعی و
مدیشدود .مطدابق نظدر فدرکال بدین
فرهنگی تأکید دارد ،تحلیل 
گفتمان و چارچو متنی تعامل وجود دارد .با به کارگیری تحلیدل
گفتمان انتقادی ،استراتژی زبانی در متن را میتوان بیرون کشیده و
شرح داد و موض ایدئولوژیک نویسنده یا گویندده را کشد کدرد
(ماچین و مایر.)4414 2،

بنابراین پژوهش حاضر با رو توصیفی−تحلیلدی مبتندی بدر
رو یکرد تحلیل گفتمان است که بهعنوان یکی از صور رو هدای
کیفددی در مباحددث رو شناسددی مکاتد تفسددیرگرا و هرمنوتیددک
بدهجدای شدمار و
میشدود؛ زیدرا در تحلیدل گفتمدان 

محسو
مقادیر آماری با معناشناسی کاربردی متن سروکار داریدم .در ایدن
میکوشد یک گفتار یا گفتمان را بدا کداربرد
رو محقق تحلیلگر 
معناییا تعبیر و تفسیر کند .درواق تحلیدل

اجتماعی و مضمون
گفتمان روشی است در جهت توصی  ،تفسیر و تحلیل غیر کمدی
و کیفی یککالم ،متن و یا گفتمان و تعیین جایگاهی که آن کدالم،
متن و یا گفتمان به آن جایگاه تعلق دارد و نیدز فهدم کدارکردی کده
متن ،یا کالم و یا گفتمان در جامعه داراست .فدرکال در تعرید
خود از رو تحلیدل گفتمدان متدذکر میشدود کده در ایدن رو

منطق تحلیل رو کیفی در تحلیدل گفتمدان سده عنصدر کلیددی
موردتوجدده ق درار مددیگیددرد .1 :مددتن؛  .4بافددت مددتن و  .3بافددت
موقعیتی .بهطورکلی در تحلیل گفتمان ،فرآیندد پدژوهش از سدطح
میگردد .پس از فرموله کردن مسئله پدژوهش و تبیدین
نظری آغاز 
نظری آن ،در مرحلهتجربه (مقام گردآوری دادهها) بهجای پرسش
میشود؛ در این رو واحدد مشداهده مدتن
از فرد ،از متن پرسش 
است (ساعی ،1381،ص)185

دغدغههای ویژه

«داستان پرواز بهسوی سیاره آزادی» بهخوبی
حکیمی نسبت به نفوذ فرهنگ و ادبیدات غدر در ایدران را نشدان
میدهد .او در این داستان ،به ترسیم فضای سیاسدی−اجتمداعی و
میکند و با بهرهگیری از آیههای قرآن و
فرهنگی دههی پنجاه اشاره 
گفتههای بزرگان دین کودکان را بدا ارز هدای اسدالم شدیعه آشدنا
میکند .موضوع دیگری که این اثر را در بدین آثدار حکیمدی دارای
ارز پژوهشی میکند گفتارهای متنوع اجتماعی شخصدیتهای
3

داستان است؛ چراکه به اعتقاد میخاییل باختین هدر اثدر داسدتانی
که واجد صداهای گونداگون باشدد ،دارای ارز پژوهشدی اسدت
(احمدددی ،1374 ،ص .)158در ایددن رمددان مددیتددوان ،سددطوح
سهگانه رویکرد فرکال

به تحلیل گفتمان را مورد بررسی قرارداد

تحلیلگر با برداشتن بخشی از متن یا کالم یا گفتدهای ،مقطعدی از

میکوشد ارتباط
میگزیند و 
بر 
اجتماع را برای تحلیل و تفسیر خود 
1. Pounds. G
2. David Machin and Andrew Mayr

خالصه داستان

سدفینهای فضدایی اسدت بده ندام

پرواز بهسوی سیاره آزادی داستان
3. Mikhail Mikhailovich bakhtin
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رشدتههدای

مهتا بدا پنجداه کارمندد و تکنسدین و ده دانشدمند از

تحلیل گفتمان انتقادی داستان پرواز بهسوی سیاره آزادی

بدهسدوی سدیارۀ آزادی پدرواز
مختل علوم کده از جزیدرۀ رهدایی 

سطح توصیف

میکند .راوی داستان کده شخصدیت اصدلی داسدتان نیدز هسدت،
عبدالمجیدد سددلمان نددام دارد کدده عهدددهدار کنتددرل دسددتگاههددای
الکترونیکی و مخابراتی است .پدس از گذشدت هفتداد سداعت از
سدیارهای بندام پددینگ

پرواز سفینه ،عبدالمجیدد پیدامی رمدزی از
میکند .پیام حاوی تقاضای کمک از ساکنین زمین بدرای
دریافت 
نجات اجتماع دهمیلیونی آنها از هالکت است .ساکنین این سدیاره
اگرچه ازنظر صدنعت و تکنیدک دو هدزار سدال از سداکنین زمدین
پیشرفتها نتوانسته است سعادت و خوشبختی را

جلوترند اما این
میخواهند که یک
برای آنها به ارمغان بیاورد .آنها از ساکنین زمین 
مجموعدده قددوانین برایشددان بفرسددتند .دانشددمندان سددفینه پددس از
بحثوجدلهای زیاد اعالمیه حقوق بشدر و انجیدل و قدرآن را کده
مدیفرسدتند و از آنهدا
عبدالمجید پیشدنهاد کدرده بدود بدرای آنهدا 
میخواهنددد پاسد ایددن پیددام را بدهنددد .پددس از گذشددت پانصددد
میدهند و قرآن را بهعنوان مجموعه «قدانون
ساعت ،جوا پیام را 
میکنندد.
میبینند و از ارسال آن تشکر 

زندگی» برای خود مناس
مدیگیرندد و
پس از این ماجرا همه دانشمندان تحت تأثیر پیام قرار 
میدهندد تدا هدر
میدهند و به او اجازه 
به عبدالمجید مدال افتخار 
میخواهد از آنهدا داشدته باشدد .عبدالمجیدد تقاضدا
تقاضایی که 
میکند پرچم سبزی را بر بلندترین قلعۀ سیارۀ آزادی برافرازندد کده
روی آن جمله «ال اله اال الله» نقش بسته باشد .همده بدا تقاضدای
میکنند .پنجداه سداعت قبدل از فدرود آمددن
عبدالمجید موافقت 
سددفینه بدده سددیاره دکتددر چانددکیددا بهرسددم سددفرهای فضددایی از
میخواهد تا یک سخنرانی علمدی انجدام دهدد .او بدا
عبدالمجید 
روزنهای به جهدان
میپذیرد و عنوان سخنرانی خود را « 
خوشحالی 
میکند .در سخنرانی خدود بدا اسدتناد بده آیدات
علوم قرآن» اعالم 
میکندد و بیدان
جنبهها و حقایق علمی قرآن اشاره 
مختل قرآن به 
مددیکنددد کدده تنهددا راه سددعادت و نجددات انسددانها در پدداره کددردن
زنجیرهای بردگی و بندگی غیر خدا است که در شدعار «ال الده اال
جلوهگر است .پس از ایدراد سدخنرانی سدفینه آرام بدر سدیاره
الله» 
میآید .پرچم «ال اله اال الله» بر بلنددترین قلده سدیاره
آزادی فرود 
میشود.
افراشته 

سطح توصی شامل تحلیل زبانی در چارچو واژگان ،دسدتور و
ساختهای معنایی در سطح فراتدر ازجملده میشدود .بسدیاری از
نویسندگان ژانر تخیلی ،ممکن است داستانشان را بدا یدک صدحنه
دراماتیک شدروع کنندد؛ امدا حکیمدی ایدن داسدتان را بدا معرفدی
شخصددیتهددای اصددلی داسددتان ازجملدده قهرمددان و راوی شددروع
میکند تا در همین آغاز داستان ،خوانندگان را متوجه شخصیتها
وظیفهای که در این سفر دارندد

کند .او آنها را با نام و سطح سواد و
میکند تدا از ایدن رهگدذر آنهدا را در ذهدن خوانندده خدود
معرفی 
بنشاند و معناداری رفتار و کنششان را نشان دهدد و از ایدن طریدق
شخصیتها و بهطورکلی داستان جل کند.

عالقه خوانندگان را به
زیسدتشدناس برجسدته ...دکتدر ادوارد

«دکتر هاینریش باخ−
هدفش بررسدی تشعشدعات اتدم هیددروژن بدر محدیط

داویس که
میآید
گیاهشناس معرو  ...در اینجا الزم 
بود ...پروفسور جنینگ 
که خودم را نیز معرفی کنم .ندام مدن عبدالمجیدد سدلمان و عضدو
دسدتگاههدای الکتروندی و

گروه علمی سفینه ،وظیفده مدن کنتدرل
مخابرات سفینه( »...پرواز بهسوی سیاره آزادی ،ص.)14
شخصیتها بیشتر از سایر عناصر تکیه

در این داستان بر روی
شده است .نویسنده خواننده را با تقابل یک شخصدیت اصدلی بدا
تکیهگاه داستان را بر
چند شخصیت فرعی ،مواجه کرده و اساس و 
آدمهدای
کشدمکشهدای 

آنها گذاشدته اسدت .درواقد تردیددها و
داستان نقطه اتکای داستان است نه رویدادها و حوادث داسدتانی

ذهنیدت
العمدل ،برخوردهدا و


عکدس
بهعبارتدیگر گفتار ،افکار،
بهدرهگیدری از
میبرندد .نویسدنده بدا 
شخصیتها ،داستان را پیش 

شخصدیتهدا ،خوانندده را بدا فضدای داسدتان و

توصی حداالت
میکند .در داستان شداهد تحدولی در
ماجراهای مربوط به آن آشنا 
شخصیت ،افکار و عقاید قهرمان داستان در پایان داستان نیستیم و
به عبارتی قهرمان پایان داستان همان قهرمان آغاز داسدتان اسدت و
قرار نیست که از این تجربه چیزی به معرفت وی افزوده گدردد .بده
اینگونه روایت دیدگاه ایدئولوژیک نویسنده را نشدان
یرسد 
نظر م 
میگوید« :تفکر ایدئولوژیک خدود را
چنانکه هانا آرنت 
میدهد؛ 

از هرگونه تجربهای ،مستقل میداند ،زیرا الزم نمیبیند کده از هدر
پدیده تازهای چیزی بیاموزد» (بشلر ،1375،ص.)7
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تحلیل انتقادی گفتمان تربیتی در ادبیات داستانی دینی کودکان...:

داسددتان پددرواز بهسددوی آزادی در مرحلدده توصددی مددتن،
دیالوگهدای بدین

نشاندهنده گفتمانی تقابلی است ،این تقابل در
صدحبتهدای هدر شدخ

شخصیتها بهخوبی نمایان اسدت و

میدهد.
موض ایدئولوژیک او را نشان 
«سرنشینان سفینۀ مهتا توجه کنند این پیام از سدیاره پددینگ
مدیکندیم ...دکتدر
میرسد ...مدا از شدما تقاضدای کمدک 
به شما 
ا
ایساکو ...گفت :بله حتما باید متن چند قدانون اجتمداعی را بدرای
آنها مخابره کنیم ...من معتقدم که قانون اساسی کشدور مدا ژاپدن،
کاملترین قانون بدرای اداره یدک جامعده اسدت ...دکتدر
بهترین و 
جنینگ ...گفت :بگذارید از قانون اساسی صدر نظدر کندیم مدن
عقیده دارم که انجیل باید بهعنوان قانون برای آنهدا ارسدال شدود...
دکتر روبینسون گفت :گفتی انجیل؟ یعنی کتابی که زورمندان را بر
میسازد .نه من بدا ایدن پیشدنهاد موافدق نیسدتم...
ضعیفان مسلط 
بدهعندوان یدک قدانون
میکنم کده قدرآن را 
[عبدالمجید] :پیشنهاد 
ا
کامل برای آنها مخابره شود .دکتر روبینسون ...گفت :مدن اصدوال
با مخابره هر نوع کتا مذهبی مخالفم[ ...عبدالمجیدد] :حدرفش
ا
خواندهای؟ فدورا پاسد داد:

را قط کردم گفتم :شما تابهحال قرآن
نخواندهام تعلیمات مذاه همه از یدک

نه آقای عبدالمجید! قرآن
ریشهاند» (پرواز بهسوی سیاره آزادی ،ص.)18−16−15−13−14

ازجمله مواردی که در سطح واژگان ،ایدئولوژی نویسنده را در
میدهد کاربرد واژه هالکت است .در پیام رسدیده از
داستان نشان 
سیاره پدینگ آمده است که؛ «ما از شدما سداکنین زمدین تقاضدای
میکنیم ،کمکی که بتواند اجتماع مدا را از هالکدت نجدات
کمک 
دهد» (ص .)13این واژه دارای بار معنایی منفدی اسدت و وصد
مرگ انسانهایی است که مرتک گنداه شدده و از تزکیده نفدس بده
دورند .همچنین به اپیزودی از داستانهای قرآنی−قوم عاد و ثمدود
که ازنظر تمدن تا حددود زیدادی پیشدرفته بودندد ،شدهرهای آبداد،
باغهای پرطدراوت داشدتند ،اشداره دارد.
زمینهای خرم و سرسبز ،

این نگاه ایدئولوژیک نویسنده اسدت کده آنچده موجد سدعادت
میسازد زندگی
اخالقیها دور 

پلیدیها و 
بی

انسان است و او را از
در سایه تعالیم دین است؛ و هالک شدن سرنوشدت محتدوم تمدام
بهرهاند؛ لذا سرنوشتی جز هالک
بی 
اقوامی است که از تعالیم دین 
شدن برای آنها متصور نخواهد بود.

نویسنده عالوه بر معرفی شخصیتهای داستان ،زبان داسدتان
مدیسدازد؛
را نیز در تأیید موقعیت و طبقه اجتمداعی آنهدا منطبدق 
یعنی زبان متأثر از طبقدۀ اجتمداعی افدراد اسدت .زبدان داسدتان و
شخصدیتهدای داسدتان افدرادی

روایت زبان رسمی اسدت؛ زیدرا
هستند تحصیلکرده و متخص

و از طبقۀ نخبده و بداالی جامعده

میشدوند .نویسدنده قصدد دارد ایدن موضدوع را در

خود محسو
داستان به مخاط خود نشان دهد؛ چراکه «مهمترین عداملی کده
مدیدهدد،
شخصیتهای داستان را در نظر خواننده واقعدی جلدوه 

ویژگدیهدای شخصدیتی آنهاسدت».

صحبتهای آنها با

سازگاری
واژهها و جمالت افدراد طبقدات
(میرصادقی ،1385 ،ص  .)065
رسدمیتدر اسدت؛ «در رفتدار

سنجیدهتر و زبان آنان

باالی جامعه،
ویژگیها و الگوهدایی کده

زبانی طبقات باال در یك جامعه زبانی،
اعتبار اجتماعی بیشتری دارند بده نسدبت بیشدتری بده کدار گرفتده
ویژگدیهدا و الگوهدای زبدانی غیرمعتبدر یدا

میشوند درحالیکده

پایینتدر جامعده قابلمشداهدهتر
کمارز  ،در رفتار زبانی طبقات 
است» (میرصادقی ،1385،ص .)154بهطدور طبیعدی مدا از ندوع
میتدوانیم بده سدطح
کاربرد واژگان و اصطالحات افراد تا حدودی 
سواد و تحصیالت و شدغل افدراد پدی ببدریم .نویسدنده بدین تید
میکندد تدا از
شخصیتی افراد و زبان آنها تناس و همسانی ایجاد 
شخصیتها و مضمون داستان را واقعی جلدوه دهدد و

این رهگذر

شخصدیت
حقیقتمندی داستان بیافزاید .رسمیت زبان به دلیل

بر
علمی و سطح سواد باالی افرادی است که در این داسدتان حضدور
دارند .در آغداز داسدتان نیدز بدا همدین زبدان رسدمی بده توصدی
ویژگدیهدای شخصدیتی،

همخوانی آن با
میپردازد و 
شخصیتها 

داستان را گستر میدهد« .افراد وابسته به یك طبقه اجتماعی که
ویژگیهای اجتماعی−اقتصادی مشابهی دارند ،ازنظر رفتار زبدانی

مدیدهندد» (مدرسدی،1381 ،
نیز تشابه بیشتر به یکددیگر نشدان 
گفتوگویی برخدوردار اسدت درواقد
ص .)108داستان از لحنی 
گفدتوگدوی دیالکتیدک و معنداداری کده در

خواننده با استفاده از
جریددان داسددتان محقددق شددده ،میتوانددد درونمایدده داسددتان را
منداظرهای وجده

روشنتر درک کند در این داستان به دلیل لحدن
پرسشکننده محکم ولدی تدوأم

پرسشی بسامد باالیی دارد که لحن
با احترام است؛ و لحن پاس دهنده نیز همواره آرام و متین و توام با

14

تربیت اسالمی /س /71ش /17پاییز 7147

خرد است که این سبک نگار میتواند در راستای بنمایه داستان

چاندگیدا :مدن

معتقدم ...برای من مثل روز روشدن اسدت ،دکتدر

که آگاهی بخشی و رهایی است در تناس باشد.

مسئولیت عوارض بعدی( »...ص.)36−46−40−18−15

آن هم از سیاره
«دکتر هاینریش باخ گفت :رفقا شنیدن این پیام 

از عندداوین دیگددری کدده نویسددنده بدده اقتضددای شددأن و مقددام
میتوان به آن اشاره کرد استفاده از لفد
میبرد و 
دانشمندان به کار 

نمیکنید آنها با ما شوخی کدرده
پدینگ برای من تعج آوره ،فکر 
ا
باشند؟ روبینسون گفت :شوخی؟ چنین چیزی تقریبدا غیدرممکن

«آقا» برای خطا قرار دادن همدیگر و استفاده از الفاظ؛ دوستان،

است .دکتر باخ گفت :پس شما اطدالع نداریدد .دکتدر ایسداکو...

دوستان عزیز ،دوستان من ،رفقدا در خطدا دانشدمندان بده همدۀ

گفددت :مددن معتقدددم کدده قددانون اساسددی کشددور ژاپددن بهتددرین و

اعضا است .اینگونه خطا قرار دادن در بررسی رابطه قددرت در

اینطور نیسدت دوسدتان
کاملترین قانون برای یک اجتماع است .


این داستان نشان از همسنگ بودن آنها در قدرت است .این قدرت

عز یددز؟»(پددرواز بهسددوی سددیاره آزادی ،ص .)15−10ایددن شددیوه

و اقتدار ناشی از قدرت علمی و صاح نظر بودن آنهدا در مسدائل

ویژگیهای شخصیتی افراد داستان است که از قشر

ارتباط ،مکمل

مطرحشده است.

نخبه و دانشگاهی جامعه خود هستند.
جملههای داستان از نوع معلوم اسدت؛ داسدتان از زاویده دیدد


سطح تفسیر

دانای کل به نگار درآمده −اما از نگاه شخصیت اصلی داسدتان

در تفسیر متن ،ترکیبی از محتویات متن و ذهنیت (دانشزمینهای)

نمیخواهد چیزی مجهول بماند .کدردار و
تشریح میگردد −چون 

مفسر به کار بسته میشود .تحلیلگر باید برمبنای داندش زمیندهای

شخصیتهدا بهروشدنی گویدای افکدار و عقایدد آنهاسدت و

رفتار

خددود ،ویژگیهددای صددوری مددتن را معنددا و تفسددیر کنددد (کریمددی

مدیشدود،
گفتوگوهایی که بین افراد ردوبددل 
البهالی 
خواننده از 

فیروزجدداهی ،1376 ،ص .)61در داسددتان پددرواز بهسددوی سددیاره

میبرد.
پی 
بهراحتی به مکنونات و تی شخصیتی آنها 

آمیدزهای اسدت از

آزادی در سطح تفسیر باید گفدت ایدن داسدتان

در سطح کاربرد ضدمایر در ایدن مدتن ضدمیر شدما کدارکردی

عقایددد مددذهبی و باورهددای ایدددئولوژیک و بددهنوعی نمایددانگر

گفتمددانی دارد زی درا ضددمیر شددما همددهجا ب درای مخاط د مفددرد

گفتمانهددای اجتمدداعی و سیاسددی موجددود در جامعدده اسددت کدده

استفادهشددده اسددت؛ عبدالمجیددد خطددا بدده دکتددر روبینسددون

جایجای داستان مخاطد را بده آن
نویسنده در تال است تا در 

خواندهاید؟ دکتر جنینگ خطا بده

میگوید« :شما تابهحال قرآن


میشدویم یکدی
توجه دهد .در این داستان با چند گفتمان مواجه 

چانگیا :به نظر شما هی راهی برای نجات سفینه از ایدن

فرمانده

اسالمگرا کده گفتمدان غالد داسدتان اسدت و نمایندده آن

گفتمان

خطر بزرگ وجود دارد .عبدالمجید خطدا بده دکتدر روبینسدون:

مهندس عبدالمجید است ،دیگری گفتمان مسدیحیت (در اشدکال

میکنم ،شما کده خدود
پیشداوری ذهنی شما سخت حیرت 
...از 

کالسددیک متعص د و پروتستانتیسددم) کدده نماینددده آن پروفسددور

میکنید( »...ص .)30−17−18ضمیر شما در این کاربرد

اعترا

جنینگ است و گفتمان سکوالر که نماینده آن دکتدر روببینسدون و

گفتوگو است .کاربرد ضمیر
به معنای ادای احترام و رسمی بودن 
«من» −بیش از شصت بار −نیز با اهدا گفتمانی سازگار اسدت.

دیدالوگهدای

ملیگرایی که در
دکتر ادوارد داویس است و گفتمان 
ا
میرسد؛ که اساسا بهعندوان گفتمدان
دکتر ایساکوی ژاپنی به ظهور 

همه دانشمندان سفینه در طول داستان هنگام بیان نظدرات خدود از

ادیان خاور دور هم مطرح هستند.

میکنند .استفادۀ گسترده از ضمیر «من» در این
ضمیر من استفاده 

فعالیت و ماجرای اصلی در این رویداد اهتمام عبدالمجید بده

کاربرد به اقتدار و جایگاه باالی آنها در نظام اجتمداعی و اسدتقالل

میدهد که اسالم تنها دینی است که سعادت بشدر
این امر را نشان 

فکددری آنهددا داللددت میکنددد ب درای نموندده؛ «دکتددر ایسدداکو :مددن
ا
معتقدم ...دکتر روبینسون :من اصوال ،...عبدالمجید :من پیشنهاد

میکند و قرآن بهترین قانون مدون بدرای زنددگی انسدان
را تضمین 
است« .عبدالمجید ...:به فکرم رسید که پیشنهاد کنم متن کداملی

میکدنم ،دکتدر جنیندگ :مدن عقیدده دارم ،...دکتدر داویدس :مدن


بدهعندوان یدک
از قرآن مجید را برای سیاره مزبور ارسال شدود تدا 

تحلیل انتقادی گفتمان تربیتی در ادبیات داستانی دینی کودکان...:
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«قانون کامل» برای زندگی ،مورد استفاده ساکنین سیاره قرار گیرد»

کنیم .من عقیده دارم که انجیل باید بهعنوان قانون برای آنها ارسال

(ص .)16در مقابل این عقیده ،ده دانشمند از کشورهای مختلد

میخواهدد کده آدمیدان بده یکددیگر
شود ...انجیل پیوسته از مردم 

بددا عقایددد و ادیددان توحیدددی و غیرتوحیدددی حضددور دارنددد کدده

محبت کنند» (ص .)16عقیدده جنیندگ گفتمدان سدنتی کلیسدای

گفتوگوهای بین آنها داستان را شدکل داده اسدت .نویسدنده ایدن


کاتولیک است که نجات انسان را منحصر در ایمان به مسدیح و در

مدیکندد؛ یکدی در آغداز
تقابل را در دو مقط از داستان مدنعکس 

میداندد و خدارج از سدازمان کلیسدای
انحصار کلیسای کاتولیک 

داستان به هنگام مناقشه بر سر نوع قانونی که باید به سیاره پددینگ

کاتولیک بههی وجه نجات و رستگاری ممکدن نیسدت براسداس

ارسال شود و دیگری به هنگام نص پرچم بر روی سیاره آزادی در

فرقههای مختل مسیحی تنها راه نجات و رستگاری را

این نگر

پایان داستان« .ما ساکنین سیاره پدینگ ...از شما خدواهش داریدم

میدانند با این تفاوت که پروتستانها بر این باورندد کده
مسیحیت 
ا
انسان با ایمان خود شخصا باید به ندای عیسی پاسد دهدد و

«دکتر ایساکو :من معتقدم قانون اساسی کشور ما ژاپن بهترین

کاتولیکها بدر آیدین و

ایمان بهتنهایی برای نجات کافی است ولی

یک مجموعه قوانین برای ما بفرستید» (ص.)13−14
کاملترین قانون برای ادارۀ یدک اجتمداع اسدت» (ص.)61−15
و 

شعایر کلیسا تأکید دارند .طبق تعالیم فرقه کاتولیدک ،پایبنددی بده
ا
مدیکندد کده
بینظیر مسیحیت تلویحا این مفهوم را بیدان 
صحت 

صفات تفضیلیبرای ترجیح دیدگاه خود نسبت به دیگری استفاده

نمدیتواندد
همه عناصر ادیان غیرمسیحی نادرست است؛ درنتیجه 

ملدیگرایانده اسدت کده بدا کداربرد
این طرز بیان حاکی از گفتمان 
مددیکنددد و از برتددری فرهنددگ خددویش دفدداع مددیکنددد .گفتمددان
ایدئولوژیک برای تأکید بر حقیقی بودن نگرگداه خدودی و تحقیدر

سب نجات پیروانشان شود (کربالیی پازوکی ،1385،ص.)53
«دکتددر روبینسددون بددا صدددای بلنددد خندیددد و گفددت« :گفتددی

ارز هددای رقی د از عناصددر نحددوی شدددتبخددش بسددیار سددود

میسازد .نه
انجیل؟ یعنی کتابی که زورمندان را بر ضعیفان مسلط 

صدفتهدای

شددتبخدش کداربرد

میبرند« .یکی از این عناصدر


من با این پیشنهاد موافق نیستم ...بله خو میدانم و همین محبت

تفضیلی و عالی برای ترجیح نظرگاه خودی بر غیرخدودی اسدت»

میشود .در جدوامعی کده
است که موج قدرت یافتن ستمکاران 

(فتوحی ،1378 ،ص .)357اکثر قری بهاتفاق ژاپندیهدا خدود را

عدهای معدود همه
قدرت در دست عناصر پلید و فریبکار است و 

میدانند تا مذهبی ،این آیین فاقد کتا آسمانی و پیدامبر
شینتویی 

میبرند ،سخن گفتن از محبت و گذشت
چیز اکثریت را به چپاول 

است و بیشتر به مجموعه آدا  ،رسوم و سنن باسدتانی یدک قدوم و
ّ
میماند تا یک دیدن آسدمانی ...بددین معندا کده ازنظدر آندان
ملت 

داروهای تخدیری است برای ضعیفان و محرومانی کده حقوقشدان
پایمال شدده اسدت و همده چیزشدان بده غدارت رفتده اسدت ...در

شینتویی بیشتر یک سنت آبا و اجدادی اسدت تدا یدک آیدین زندده

جامعددهای کدده الزم اسددت محرومددان از خشددم و کیندده نسددبت بدده
ربایندگان حقوق خدویش ُپدر شدوند و بده پیکدار برخیزندد ،فریداد

مقامات و مسئوالن ژاپنی از شینتو ،بهعنوان ابدزار تقویدت افکدار و

محبت کنیدد! محبدت کنیدد! چیدزی جدز همکداری بدا غدارتگران

کردهاندد .اسداس دیدن شدینتویی
ارز های ناسیونالیستی استفاده 

میدانم تعلیمات مذاه همه از یک
نخواندهام اما 

نیست ...قرآن

مجموعهای از اساطیر اولین است که بهمرور زمان ،جنبه قداسدت

ا
یهونگدی»
پیدا کرده و بعدا در دو روایت تاریخی «کوجیکی» و «ن 

ریشهاند .گذشت و فدداکاری ،محبدت ،سدکوت در مقابدل زور و

ستم و حر هایی نظیر اینهدا و خالصده چیزهدایی کده در جامعدۀ

جم آوریشددده اسددت (گددواهی ،1381 ،ص .)10−13بددر ایددن

میکند .برای یک عده زورگوی
طبقاتی ،استثمار و بردگی را توجیه 

میتوان گفت که دین در ایدن معندا متدراد بدا ایددئولوژی
اساس 

ستمکار چه چیزی بهتر از اینکه یک قانون آسمانی بیاید و قددرت

اینچنین پیشنهادی از سوی این دانشدمند
ناسیونالیسم است .پس 

دفدداع و مقابلدده و مبددارزه را از محرومددان بگیددرد و آنهددا بدددون

مبتنی بر فقه و شریعت و تکالی دینی .در قدرون و اعصدار اخیدر

ژاپنی متأثر از ایدئولوژی ناسیونالیسم حاکم بر جامعه ژاپن است.
«دکتر جنینگ گفت :بگذارید از قدوانین کشدورها صدر نظدر

کوچکترین مقاومتی همچون گوسفندان سکوت کنند و بهاصطالح
به قضا و قددر الهدی راضدی باشدند» (ص .)17−18−11−17نظدر
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دکتر روبینسون از مجرای یک گفتمان چ مارکسیست ندهتنها بده

میگردد ،در تقسدیمبندی معدرو خدود ،تداری تحدول ذهندی و

نفی مسیحیت بلکه به نفی کارکرد دین در سامان بخشی اجتماعی
ا
میپردازد« .من اصوال با مخابره هر نوع کتدا مدذهبی مخدالفم»


مدیکندد :دوره اول را دوره دیدن و
فکری بشر را به سه دوره تقسدیم 
مینامد و معتقد است که بشر در دوران اولیه تکامل
باورهای دینی 

ندهتنهدا در دفد ظلدم و سدتم
(ص .)18تا آنجا که دین و مدذه 

ذهنی به دین نیاز داشته است .مرحله دوم مرحلده عقدل اسدت کده

کارساز نبوده بلکده حتدی مدانعی بدر سدر راه عددالت و مبدارزه بدا

شکلگیری فلسفه در تاری تفکر بشدر شدده اسدت یعندی
منجر به 

استبداد است و چون مواد مخدر توده مردم را از مبدارزه مدأیوس و

دورهای که عقل کارکرد داشته است و دوره سوم یعنی عصر جدید را


بازمیدارد؛ این ادعای مارکس بود که مذه حاکم ،منداف طبقده

میکند بده اعتقداد او در ایدن دوره
عصر علم یا دانش تجربی معرفی 

میبخشد و مانند مواد مخدر طبقده سدتمدیده
حاکم را مشروعیت 

آنچه که توضیحدهنده مناسبات انسانی است قواعد و قوانین علمدی

را به قبول سرنوشت خود وامیدارد (هیدوز ،1376 ،ص .)388در

قائمینیا ،1317 ،ص.)85
است و عصر دین پایانیافته است ( 

این گفتمان دین ابزاری در دست زورمنددان بدرای تحمیدل عقایدد

برجستهسازی آن اسدت و

اما گفتمان غال که داستان درصدد
صورتبندی شدده ،گفتمدان اسدالم

در تقابل با گفتمانهای دیگر
شیعی است کده در زبدان قهرمدان داسدتان حضدور دارد .قهرمدان

دردهاست.

داستان در دفاع از موض خود مبنی بر ارسال قرآن بهعندوان قدانون
جام برای ساکنان سیاره پدینگ با زبان قرآن و نقل آیاتی از قدرآن
کالماللده مجیدد
میدهد و حقانیت کالم خود را با حقانیت 
پاس 
میزند؛ درواق مبنای اسدتدالل او زبدان فصدیح قدرآن اسدت.
گره 
قرآنی که یکی از اعجازهدایش ،فصداحت و بالغدت آن اسدت .از
طر دیگر این طرز بیان تداعیکننددهی فراخوانددن مخالفدان بده

خود به ستمدیدگان است؛ و روی آوردن به دین در جهدت توجیده
وضعیت موجود و دم برنیاوردن در مقابله با نامالیمدات و تسدکین
نمیدانید که
«دکتر داویس گفت :راستی دوستان عزیز آیا بهتر 
بهجای ارسال و مخابره یک کتا بزرگ نظیدر قدرآن و یدا انجیدل،
متن اعالمیه جهانی حقوق بشر را کده هدم مختصدر اسدت و هدم
جام تمام حقوق بشری ،به سیاره مخابره شود ...من معتقددم کده
قبل از هر چیزی ،ماده اول اعالمیده حقدوق بشدر مخدابره شدود...
برای من مثل روز روشن اسدت کده هوشدمندان سدیاره ،مداده اول
اعالمیدده حقددوق بشددر را بددهعنددوان قددانون خواهنددد پددذیرفت»...
(ص.)47−40−41
میکندد.
این بار تخطئه دین در گفتمان سکوالر خود را نمایان 
داویس علدم و داندش بشدری را در جایگداه بداالتری از دیدن و در
میدهد و بده همدین جهدت اعالمیده حقدوق بشدر را
اولویت قرار 
ا
میکند« .زبان حقوق بشر ،زبانی جدیدد اسدت و اساسدا
پیشنهاد 
ریشه در آزادیخواهی سدکوالری دارد کده بده حقدوق شدهروندان
میکند؛ اما خواستار جدایی مدذه
توجه داشته و آنان را حمایت 
از قلمرو عمومی است تا بدین طریق پیشرفت سیاست مسدتقل از
امکددانپددذیر سددازد» (ساشددادینا ،1386 ،ص.)110

مددذه را
میتدوان فلسدفه عصدر مددرن
خواستگاه این گفتمان (سکوالر) را 
(فلسفه پوزتیویسم) دانست که با بسط دانش جدید ،بینیدازی بده
مدیکندد .اگوسدت کندت پددر علدم
دین و باورهای دینی را توجیه 
جامعهشناسی که مفهوم اثباتگرایی بده رو تحقیقدی او اطدالق

تحدی توسط قرآن برای اثبات حقانیت خود اسدت .آیداتی کده در
میتدوان تقسدیم کدرد؛ آیداتی کده
میشود در دو دسته 
داستان نقل 
میکندد و در مقایسده
اصول کلی زندگی اجتماعی انسان را ترسیم 
با سایر قوانین بشری و آیین مسیحیت جام تر است« .عبدالمجید
گفت :مواد اعالمیه حقوق بشر فقط چند قدانون کلدی دربدر دارد.
اعالمیه حقوق بشر در مقایسه با حقوق وسی و عمیق قرآن سخت
ناتوان است» (ص .)41این آیات متضمن برقراری قسط ،عددالت
اجتماعی و مبارزه با ظلم و گرفتن حق مظلدوم از ظدالم اسدت؛ 1و
دسته دیگر آیاتی است که بر اسرار آفدرینش و نیدز برخدی مطالد
سدهها پیش از آن خبر داده شدده
موافق با اکتشافات علمی روز که 
نقلهدا را بدا ارجداع در مدتن آورده
بود داللت دارد 2.نویسنده این 
میتوان گفت به نظر نویسنده آیات قرآن و انجیل در فضای
است .
فکری و فرهنگی جامعه زیاد شناخته شده نبوده و به همدین سدب
منب آن را نیز ذکر کرده اسدت آیدات نقلشدده ،آن قسدمت را نقدل
 .1ح ی 52 :
 .2نازعات11 :
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تحلیل انتقادی گفتمان تربیتی در ادبیات داستانی دینی کودکان...:

میکنند که با چارچو فکری گفتمان سدازگارتر باشدد ،از طرفدی

جدانمایده داسدتان کده
میتوان در راستای 
این شیوه بیان و گفتار را 
آگاهی بخشی و رهایی است ،تلقی نمود .بر همین اسداس اسدت
بدفهمیها نسبت به تفکر دینی را ناشدی

که او علت بسیاری از این
میدانست.
از عدم آشنایی و شناخت درست 
میکنم که قرآن بهعنوان یدک قدانون
«عبدالمجید :من پیشنهاد 
پیشداوری ذهنی
کامل برای آنها مخابره شود ...آقای روبینسون از 
میکنیدد قدرآن را

میکنم .شما که خود اعترا
شما سخت حیرت 
بدینگونده ،تعدالیم آن را محکدوم
نخواندهاید ،چگونه 

یکبار
حتی 
میکنید ...برخال نظر شما ،قرآن کریم نهتنها از طبقۀ محدروم و

میخواهد که برای گرفتن حق خویش دفاع کنند بلکه حتی
گرسنه 
میکندد» (ص.)17−18
همۀ مردم را به گرفتن حق خویش دعوت 
به اعتقاد حکیمی آشنایی سطحی و عدم فهم عمیق معدار دیندی
علیرغم برخورداری از داندش علمدی بداال،
برخی از دانشمندان ،
قضاوت ناصوا آنها در مورد همه ادیان

پیشداوری ذهنی و

سب
بهطور یکسان شده و اسالم را چدون ادیدان تحری شدده دیگدر در
پاس گویی به نیازهای اجتماعی بشر ناتوان تلقی نمایند .ازایدنرو
او ایددن دسددته از دانشددمندان را روشددنفکر واقعددی نمددیدانددد...« .
متأسفانه اغل اظهارنظرهای روشدنفکرنمایان بدینگونده اسدت»
(ص .)45درواق در این تفسیر ،دانشمند کسدی اسدت کده دارای
ا
تخص و دانش است و روشدنفکر توأمدا دارای داندش همدراه بدا
بصیرت و بینش دینی نیز هست.
بدهطدور اخد
از جنبه بینامتنیت عالوه بر آیات پیشگفته که 
مدیدهدد؛ نقدلقول از
روشنتر نشدان 

گفتمان شیعی در داستان را
نه د البالغدده اسددت؛ «بندددۀ دیگددری مبددا زی درا خدددا ت درا آزاد
آفریده−مؤمنان بدا هدم برادرندد ،پدس میدان آنهدا سداز دهیدد»
(ص )45و همچنین نقل روایتی از پیامبر اکرم است کده بدر جنبدۀ
میافزاید و حقانیت کدالم

ایدئولوژی داستان و تأیید گفتمان غال
میدهد« .در هر جامعهای اگر یدک فدرد
و عقیده نویسنده را نشان 
گرسنه و بینوا بوده باشد و نتواند بنفسه گرسنگی و بیندوایی خدود را
گروههای آن اجتمداع مسدئول خواهندد
برطر نماید ،تمام افراد و 
بود» (پرواز بهسوی سیاه آزادی ،ص .)44عدالوه بدر ایدن راوی در
فرصتی داستانش را قط میکندد و بده نهضدت سدیدجمال الددین
میکند تا توضدیحات و تفاسدیر آموزندده یدا خدرد
اسدآبادی اشاره 

عمومی مرتبط با داستانش را ارائه دهد ...« .خاطرات آن مرد بزرگ
را بیاد آوردم که بدرای نجدات جوامد مسدلمین فریداد «بازگشدت
نجاتبخدش

آنچنان بر این طرح
بهسوی قرآن مجید» را برآورد و 
سدالهدا در چنگدال فریبکداری و
تأکید کرد که ناگهان جوانان کده 
دسایس غر اسدیر شدده بودندد ،از خدوا گدران بیددار شددند»
(ص .)34آرمان سید جمال بازگشت سدروری مسدلمان در عدالم
است که راه آن را در رجعت به اسدالم واقعدی و داشدتن آگداهی و
توده را بهسوی آگاهی
میدانست ...« :
مجهز شدن به دانش جدید 
خطرناکتر از جهل نیست...

و شعور و دانش ببرید که هی سمی
تودهها مدرسده و
پولهایتان را در کارهای بیهوده به کار نبرید برای 

دانشگاه اسالمی بسازید ،زیرا تا به دانش و تکنیک زمدان خدویش
بدیرحمانده غدارت
آشنا نشوید ،همچنان زیردست خواهید بود و 
1
مددیشددوید» (ص .)31بدده اعتقدداد ژرارد ژنددت ( )1784ایددن

فاصلهگذاری بین نقدل و داسدتان بده روایتگدر کمدك میکندد کده
اطالعات ارائه شده در روایت را ارزیابی کند ،همانطور که دقدت
آنچه که از یك تصویر میبینم بستگی به فاصلهای دارد که آن را از
من جدا میکند (گیلمت .)1386 ،درواق ایدن مدتن کده توسدط
میشدود ،روایتکنندده اندیشده و ایددئولوژی نویسدنده
راوی نقل 
است .در سراسر داستان ،حکیمدی سدعی دارد مخاطد را درگیدر
عقاید دینی اسالم شیعی کند .این داستان در یدک جامعدۀ انسدانی
خصلتهدای مثبدت

تحصیلکرده و نخبه است که

متشکل از افراد
و منفی ممکن آن جامعده چدون؛ احتدرام متقابدل ،منطقدی بدودن،
استدالل و مشورت بر آن حکمفرماست .نویسدنده بدا ایجداد یدک
هارمونی فکری و اقامه دالیل منطقی و بیان شدواهدی تداریخی در
سخن قهرمان ،حقانیت و کفایت اسالم شیعه را برای اداره جامعده
در داستان بازآفرینی کرده است.
سطح تبیین

در بررسی گفتمان بهعندوان کدنش اجتمداعی و تدأثیر سداختارهای
اجتماعی بر گفتمان (تبیین) باید گفت؛ داستانی که سدعی دارد در
ناهنجداریهدای جامعده را بده تصدویر

گفتمان غال  ،مصدائ و
بکشددد ،بدده دلیددل اختندداق و سددرکو هم دۀ صددداهای مخددال و
همچنین سانسور حاکم بر این دوره ،نویسنده را به خلدق اثدری در
1. Gérard Genette
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ژانر علمی تخیلی سوق داده و نتوانسته داستانی با فضای واقعدی و
شخصیتهای داسدتانهای او نیدز

بومی و در مکانی آشنا بنویسد.
کمتر از جامعه ایران انتخا شدهاند .ماجرای این داستان مربدوط
به اواخر دهۀ چهل و آغاز دهۀ پنجاه است که ایران تحدت تدأثیر و
ایددئولوژیک قدرار داشدت و

درگیدریهدای

نفوذ فرهندگ غدر و
عالمان دینی را چنان نگران کرده بود که از هر کسدی بدا اندکمایده
خواندنیهای مناسد

میخواستند برای کودکان و نوجوانان
قلمی 
فراهم کند (محمدی و قدایینی ،1370 ،ج  ،7ص .)611در تولیدد
متن این داستان همچنین عواملی چدون حضدور نویسدندگانی کده
آثاری را از دیدگاه ایدئولوژیهای چد و ناسیونالیسدم باسدتانگرا
مینوشتند ،تأثیرگذار بوده است عالوه بر این داستان بهنوعی نقدد

علمگرایی تمدن مدرن اسدت ،تمددنی کده بعدد از اتفاقدات سدال

بیپروای ایاالتمتحده امریکا و
 1334به غربی شدن ایران و نفوذ 
رواج فرهنگ ناسازگار با فرهنگ دینی مردم دامدن زد (محمددی و
قددایینی ،1370،ص .)611فراینددد مدرنیزاسددیون اقتصددادی کدده
تغییرات فرهنگی و نظام ارزشی را هم بده دنبدال خواهدد داشدت و
باعددث مشددغول کددردن انسددانها بدده مددادیگرایددی ،پولپرسددتی،
مصر گرایدی ،دروغ و ریدا و فسداد اسدت و انسدان را از سدعادت
واقعددی و آزادی حقیقددی محددروم کددرده اسددت .درواقدد رهآورد
تکنولوژی و خردگرایی مدرن شکسدت باورهدای اخالقدی اسدت.
همدانطور کدده امیددل دورکهددایم مدرنیتده را فراینددد ناسددوتی شدددن
الهوتیها نامید و نیچه در این عصر مرگ خدا را اعالم کرد.

«البته ما ازنظر صنعت و تکنیک دو هزار سال از شما جلوتریم
پیشرفتها نتوانسته است سعادت و خوشبختی برای ما بده

اما این
رشوهخواری توسعه فروان یافته است.
ارمغان آورد .دروغ و فساد و 
تلیپاتی مصنوعی»
دروغیا » و « 
دستگاههای الکترونیکی « 

حتی
پولپرستی رواج فدراوان
نتوانسته است از تعداد جنایتکاران بکاهد .
دروغگویی دیگران
میکنند با فری و ریا و 
یافته است .همه سعی 
را فری دهند» (پرواز بهسوی سیاره آزادی ،ص.)13
پیامد این تغییرات دائمی ،ناپدید شدن گذشته و حسرت بر آن
میکنیم کده کدا
خواهد بود؛ «شاید تعج کنید که اکنون آرزو 
مدیکدردیم» (ص .)13در ایدن فضدای
در «عصر حجر» زنددگی 
اجتماعی بود که حکیمدی بده نوشدتن ایدن داسدتان رویآورد و در
گفتمانهای موجود مضدامین تفکدر اسدالمی شدیعه را در

تقابل با
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داستان بازنمایی کرد .داستان پرواز بهسدوی سدیاره آزادی محمدود
حکیمی ،چارچو و اساس روابط سازنده و شایستۀ بینالمللی را
استداللهدا و منداظرات

میگذارد.
از نگاه اسالم شیعی به نمایش 
ایدئولوژیهدای

عقیدتی قهرمان داستان با دانشمندان و نمایندگان
همعصر خود چنان است که اعترافات آنهدا را در پدی دارد و زبدان
گویای اسالم را در مقابله با دشمنان اعتقادی و ایدئولوژی را نشان
میدهد .حکیمی در این داستان مشی اسالم واقعی را در تقابل بدا

گروههای گوناگون ایددئولوژیک ،علمدی و مدذهبی
افراط و تفریط 
بهرهگیری اصولی از آیات قدرآن
ترسیم کرده و در این راه همواره بر 
و سیرۀ پیامبر و امام علی تأکید نمدوده اسدت .ذکدر تعدداد
زیادی از آیات قرآن مجید و فرازهایی از نه البالغه ،مؤید این امر
است و اهمیت توجده بده نظدام معندایی توحیددی را در تعدامالت
میدهد.
فرهنگی و پرهیز از افراط و تفریط اعتقادی نشان 
عناصر تربیتی در داستان پرواز بهسوی سیاره آزادی محمود
حکیمی

رویکرد حکیمی نسبت به دین منبعث از نگر و تحلیل تربیتی او
است ،بهطوریکه علدت بحرانهدا و مشدکالت جوامد در طدول
تاری تابهحال را بیتوجهی انسان بده تعدالیم و ارز هدای دیندی
میداند .به اعتقاد او اسالم ،دارای نظدامی فراگیدر و جدام اسدت

بهنحویکدده هددر شخصددی در هددر سددطحی از دانددش و تخص د
نیازمند آشنایی با اسالم اسدت .در داسدتان پدرواز بهسدوی آزادی،
سرنشینهای سفینه فضایی را افرادی متخص و دانشمندان علوم

میدهد ،اما یا دارای تفکدر سدکوالر هسدتند و یدا
مختل تشکیل 
ا
اساسا معتقد به ادیدان تحرید شدده چدون مسدیحیت هسدتند؛ و
جامعهای مدرن و پیشرفته هستند؛ لدیکن

ساکنان سیاره پدینگ نیز
فاقد هر نوع شریعت و دیدن هسدتند .لدذا پاسد صدحیحی بدرای
مشکالت مبتال به جامعه ندارند؛ اما اسالم در رف مشکالت آنان،
زبانی گویا و قوانینی جام دارد.
«ساکنان سیاره پدینگ :هوشمندان ما قدوانین ارسدالی شدما را
مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند ...قانون دوم (فرازی
از نه البالغه) فاقد هرگونه نقصی است؛ لذا ما تصمیم گرفتیم که
قانون دوم را بپدذیریم( »...ص« ....)41دوسدتان مدا! دانشدمندان
سفینه مهتا !  ...قوانین ارسالی شما مدورد بررسدی دقیدق مدا قدرا
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گرفت ...اعالمیه جهانی حقوق  ...بسدیاری از ایدن قدوانین بدرای
حف حقوق افراد بشر مفید است اما ایدن قدوانین بدرای ادارۀ یدک
اجتماع و مسائل پیچیده آن ناکافی و سخت ناتوان است ...و فاقدد
ضمانت اجرایی است ...و اعتبدار و ارز چنددانی نددارد .راجد
به ...کتا آسمانی انجیل ...باید قبل از هر چیز این نکته را تدذکر
حیدرتانگیدز بدود کده

حقوقدانان سیاره مدا سدخت

دهم که برای
هوشمندان سفینۀ مهتا چنین کتابی را به نام کتدا آیدین زنددگی
انجیلهای چهارگانده بده

برای ما ارسال کردند ...ما ضمن مطالعه
تناقضاتی عجی و حتی کودکانه برخوردیم و گذشته از آن در ایدن
کتا جمالتی وجود دارد که انتشار آن بهعنوان یک قانون موجد
میگردد ...در قانونی که تحت عنوان
جنگ و نزاع بین افراد جامعه 
برمیخوریم.
انجیل برای ما ارسال کرده بودید ،به واژه محبت زیاد 
این واژه بسدیار خو ظداهر اسدت امدا تبلید آن در یدک جامعده
طبقاتی سخت خطرناک است ...اما کتدا قدانون سدوم کده بندام
حیدرتانگیدز بدود.

کتا آسمانی قرآن برای ما فرسدتادید سدخت
دانشمندان و حقوقدانان ما هنگام بررسی این کتا دچار شگفتی
شدند و ما در این فکر هستیم که چگونه زمینیان بدا وجدود داشدتن
نکتدهای

چنین کتابی باز هم دچار مشکالتی هستند .در این کتا
میکند آن است که بر روی رهایی
که بیش از هر چیزی جل نظر 
انسان از بند و بندگی و اسارت غیر خدا تأکید شدده اسدت .نکتده
دیگر آنکه در این کتا از افراد خواسته شده اسدت کده حکومدت
خویش را به کسانی بسپارند که لیاقت و شایستگی و صالحیت آن
را داشته باشند و تأکید فراوان شده است که در جامعه هی یدک از
قوانین و مقررات و نظامات اجتماعی و اخالقی بدون وجدود یدک
حکومت صالح قابلاجرا نیست ...این قوانین چون رشته زنجیدری
متصلاند و اجدرای هریدک از آندان بددون توجده بده دیگدر

به هم
حلقههای زنجیر این مجموعه قانون زندگی ،نتدای مفیددی دربدر

نخواهد داشت( »...ص.)01−06−05−04−01
این گفتمان نویسنده است؛ یعنی اگر شریعت اسالم را در یک
طر و سایر شرای آسدمانی و غیرآسدمانی و قدوانین بشدری را در
طر دیگری بگذاریم ،شدریعت اسدالم از همده آنهدا جدام تدر و
استوارتر است .اسالم همان تسدلیم شددن در برابدر اراده خداوندد
است .برای مسلمان شدن مهم نیست که شما به کدام نژاد و ملدت
میتواند به دین اسدالم درآیدد و
و زبان منسو هستید .هر انسانی 

بهرهمند شود بهعبارتیدیگر دین اسدالم ،یدا همدان
آموزههای آن 
از 
هدایتی که خداوند بدرای انسدانها مقدرر داشدته و در قدرآن کدریم
تجلییافتدده بدرای تمددام شددئون زندددگی انسددانی اعددم از اخالقددی،
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،حکومت و تعلدیم و تربیدت برنامده
برنامدهای

دارد و قرآن کریم بهعنوان کتا آسمانی ،دیدن اسدالم را
میکند.
جام برای زندگی بشر معرفی 
بر مبنای تحلیل گفتمان انتقادی عناصر تربیتی این داسدتان در
سه حوزۀ اهدا تربیتدی ،رو تربیتدی و الگدوی رفتداری ،قابدل
استخراج است .حکیمی با توجه به شرایط حاکم بر جامعه ،سدعی
در جل توجه مسلمانان به اصول زیربنایی اسالم داشته تا از ایدن
طریق ،اهدا تربیتی متنداظر بدا نظدام اسدالمی را نمایدان سدازد؛
چراکه هر تالشی در جهت تعلیم و تربیت اسالمی مندوط بده ایدن
است که ّ
متربی به اصول اساسی اسالم ایمان و اعتقاد داشته باشد؛
بنابراین هدد غدایی تعلدیم و تربیدت مدوردنظر حکیمدی تربیدت
اسالمی است که از طریق آموز اصول اعتقادی دیدن و مدذه
یعنی؛ توحید در بعد افعال و صفات خداوند ،معادّ ،
نبوت و وحدی
و امامت حاصل میشود .بر همین اساس یکی از مواد آموزشی در
جهت تربیت افراد ،آموز معار دینی است.
حکیمی برای شناخت اسالم چندد مفهدوم را کده توسدط آنهدا
میتدوان اسدالم را بهتدر شدناخت ،شدامل؛ قدرآن ،پیدامبر اکدرم و

نمونهای چون امدام علدی و ابدوذر را
تهای برجسته و 
شخصی 
میکند .درواق حکیمی بده دنبدال طدرح نظدامی از تعلدیم و
بازگو 
تربیت است که از طریق امامان شیعه ،پیامبر و قرآن بده پروردگدار
عالم ختم میشود.
داستان پرواز بهسوی سیاره آزادی متأثر از رو تربیتی قرآن به
الگودهی بهعنوان یک رو تربیتدی و در قالد داسدتان پرداختده
است .چراکه قرآن نیز بسیاری از الگوهای رفتاری خود را در قال
ا
داستان به بشر معرفی نمدوده اسدت .معرفدی الگدو غالبدا در برابدر
مدیشدود .داسدتان
الگوی مخال موجود در یک جامعه معرفدی 
مذکور در عصر هجوم گسدترده فرهندگ بیگانده غدر بده جوامد
اسالمی و تروی و تحمیل الگوهای خود به جوانان ،به الگوسازی
و الگودهی پرداخته است

مضمون تربیتدی بعددی در گفتمدان داسدتان ،الگدوی رفتداری
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است .یکی از مضامین تربیتدی نظامهدای آموزشدی ایددئولوژیک

تسخیر کرده بود .این پژوهش براساس رویکرد نورمن فدرکال در

−چدده نظددام آموزشددی رسددمی و چدده غیررسددمی (مثددل ادبیددات

سه سطح توصی  ،تفسیر و تبیین انجام گرفت .در سطح توصدی

کودکان) −بازآفرینی الگوی رفتداری یدا طراحدی انسدان مطلدو

بیشدتر روی ایدن مدوارد تأکیددد شدد .شخصدیتها ،انتخدا نددوع

است (گوتک ،1388 ،ص .)445−440ذکر ایدن نکتده در اینجدا

واژگان ،کاربرد ضمایر کده جنبده ایددئولوژیک نویسدنده را نشدان

الزم است که بدانیم آنچه که در این بخش بدهعنوان الگدوی رفتدار

میدهد .در سطح تفسیر نویسنده توانسته فضای ملته فکدری و

بیان میشود غیر از رو الگودهی است؛ چراکه قبل از استفاده از

فرهنگی حاکم بر آن دوره را به نمایش بگذارد و طی گفتمانهای

الگو بهعنوان رو  ،ابتدا باید الگوی مدوردنظر تعرید شدود .در

مختل آن دوره را بازتا نمایدد ،درواقد در جریدان گفدتوگوی

اندیشه نویسنده به تأسی از قرآن به نقش الگو در پرور انسدانها

شخصیتهای داستان عقاید و افکار آنهدا نمایدان میشدود .بافدت

تأکید شده است و در موارد متعددد ،پیدامبر ،امدام علدی و

بینامتنی نیز به شکل یدک میدان متنیدت آشدکار و در یدک زنجیدره

انسانهای صالح چون ابوذر را به عنوان اسوه و الگو معرفدی کدرده
است و در گفتمان غال داستان و منت از تفکر اسالمی (شدیعه)،
دانش را بدون ایمان و عمل به دستورات اللهدی −همانندد سداکنان
سیاره پدینگ که دوهزارسال به لحاظ تکنولوژی و صدنعت جلدوتر
از ساکنان زمدین بودندد −موجد فسداد و تبداهی و رشدد رذایدل
اخالقی در جامعه معرفی میکند و بر همدین اسداس نیدز قهرمدان
داستان ،الگوی رفتار (نمونه عمل) مناسد عیندی و ملمدوس کده
دارای معرفت دینی از یکسو و معرفت علمی از دگدر سدو اسدت،
بهعنوان الگوی رفتار مناس ارائه شده است .با توجه بده اهددا ،
رو ها و الگوی رفتداری مدوردنظر در گفتمدان تربیتدی نویسدنده
میتوان گفت که یادگیری (شناخت) نیز از طریق تقلید رفتار الگو
میپذیرد و بدهتب معلدم تنهدا یدک آموزگدار بدرای انتقدال
صورت 
معلومات علمی و دانش نیست؛ بلکه الگویی است که نمیتواندد
نسبت به اصول اخالقی خویش بیتفاوت باشد و درواق اخالق و
عمل معلم در فرایند تعلیم و تربیت جایگاه ویژهای دارد.

میددانمتنی بددا ذکددر نقلقولهددایی از قددرآن مجیددد و نه البالغدده و
احادیثی از پیامبر اکرم و گذشته تاریخی و اسطورههای مذهبی
در جهت تحکیم گفتمان ایدئولوژیک نویسدنده اسدت .در سدطح
تبیین نیز رویارویی اندیشهها و افکار ،داستان را سرشار از فضدایی
تقابلی کدرده اسدت .درواقد داسدتان بیشدتر یدک صدحنه مبدارزه
فرهنگی است؛ صدحنه تقابدل اسدالم شدیعه اسدت بدا داشدتههای
فراوانش در همهی عرصههای حیات بشدری −کده البتده از چشدم
جامعه و دنیا مغفول مانده −با ایدئولوژیهای وارداتی .در بررسدی
تعلیم و تربیت و با جم بندی یافتههای پژوهش در سطوح تفسیر،
توصی و تبیین میتدوان چندین نتیجده گرفت که بازتا مضامین
ا
تعلیم و تربیت در این داستان غالبدا متدأثر از گفتمدان اسالم شیعه
و در رویارویی با گفتمانهای رای مخال اسدت .بدهعبارتدیگر
در تبیددین مسددئله پددژوهش بایددد گفددت کدده حکیمددی در بسددتر
تاریخی−اجتماعی دهدههای چهدل و پنجداه شمسدی و بدا مبدانی
فکددری و ایدددئولوژی اسددالم شددیعی و نظددام ارزشددی ،معرفتددی،
انسانشناختی و پارادایمیکی که به آن تعلق دارد ،هد از تعلدیم و

بحث و نتیجهگیری

تربیت را تربیت اسالمی ترسیم میکند .بر همدین اسداس دومدین

محمود حکیمی یکی از پرکدارترین نویسدندگان معاصدر ایدران در

مضمون تربیتی ،الگدوی رفتدداری بددرای کودکددان اسدت کده در

حددوزه ادبیددات کودکددان اسددت کدده در داسددتانهایش از دریچدده
ایدئولوژیک و نوع نگاه خدود بده انسدان و در پاسد بده تحدوالت
سیاسی و اجتماعی جامعده وارد ایدن حدوزه شدده اسدت .داسدتان
درواق روایدت جامعدهای اسدت کده مدورد هجمده آثدار و افکدار
نوبهنوی است که از سوی مارکسیستها ،غر گرایان ،علمگرایدان
و مروجان مسیحیت افکار جوانان ،دانشآمدوزان و دانشدجویان را

گفتمان داستان ،قهرمان داستان نمونه الگدوی رفتداری مناسد بدا
برخددورداری همزمددان از ایمددان و علددم ،نمایددان اسددت .سددومین
مضمون تربیتی ،رو تربیتی است که نویسنده بدا تأسدی از قدرآن
رو الگودهی را رو مناس دانسته است همچنین در گفتمدان
تربیتی وی رو تلفیق علم و عمل نیز مدورد تأکیدد .حکیمدی در
آثار انفعال در برابر فرهنگهای بیگانه بدهویژه فرهندگ و تجددد
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غر را به چدالش میکشدد .او تدال میکندد در آثدار نقدش
مذه را در سعادت انسان به مخاطبان نوجوان خود معرفی کند و

اذهددان آنهددا تلقددین ،تحکددیم و مشددروع مددیگددردد د د ضددرورتی
میتواند روشن سدازد فهدم
اجتنا ناپذیر است .آنچه این مسیر را 

آموزههددای قرآنددی و ارز هددای واقعددی دیددن اسددالم را بدده آنهددا

گفتمانهای موجود در این متون است؛ چراکه گفتمان وسیله ابدراز
ایددئولوژیهدای

و تقویت ایدئولوژی است و بهترین راه برای درک

انسان سعادت مدیآورد کده بدا آموزههدای دیندی همسداز باشدد و

نظریههای تحلیل گفتمان
پوشیده در قل متون ،آشنایی با رو و 
مدیتواندد
انتقادی است بر همین مبنا آنچه از برآیندد ایدن تحقیدق 

بشناساند .وی معتقد است که علدم و داندش بشدری زمدانی بدرای
جامعهای که تنها به داشتههای خدود متکدی اسدت و از آموزههدای
دینی بهرهای ندارد در عرصه حیات اجتماعی محکوم بده شکسدت
اسددت و تفدداوتی بددین عالمددان و دانشددمندان بیایمددان امددروز ،بددا
جاهالن بیایمان دیروز در رفتارها و کردارشان وجود ندارد

پیشنهادها

از آنجا که بخشی عظیمی از تعلیم و تربیت از طریق بیدنش متندی
صورت میپذیرد و با نگر به اینکه متون مختلد اگدر نگدوییم
ا
همۀ متون ،غالبا آغشته به ایدئولوژی هستند؛ آگاهی نسبت به این
ایدئولوژها−کده در قالد هدای مختلد و سداختارهای رسدمی و
غیررسمی ،عمدی و غیرعمدی تعلدیم و تربیدت ،جزئدی از نظدام
آیندهسازان کشور در
باورهای کودکان و نوجوانان ،بهعنوان وارثان و 

بهعنوان پیشنهاد مطرح گردد:
 .1تبیین و تددریس جددی رو و نظریده تحلیدل گفتمدان در
دانشگاهها بهعنوان متولیان راهبردی نظام تعلیم و تربیت در کشور؛

بدهعندوان پیشدانی اجرایدی حدوزه تعلدیم و
 .4آشنایی معلمان 

نظریههای تحلیل گفتمان انتقادی؛
تربیت هر کشور با 
گنجاندددن رو تحلیددل گفتمددان در درس رو تحقیددق در
دانشددکدههددای علددوم تربیتددی و روانشناسددی در کلیدده دانشددگاههددا
دانشگا ههای فرهنگیان که ارتباط مسدتقیمی بدا تربیدت

بهخصوص
معلمان و مربیان نظام تعلیم و تربیت کشور دارند.
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ادبيا كودک ،شمارهی  ،4ص.48−1
 .2احمدی ،اصغر (« ،)1374تبیین جامعه شناختی تولید و محتدوای
ادبیات داسدتانی سیاسدی در دهدههای چهدل و پنجداه شمسدی»،
رساله دکتری جامعه شناسی سیاسی ،دانشگاه تربیت مدرس.
 .3برخورداری ،رمضدان و سدیدهادی مددنی (« ،)1375تحلیدل
قصههای صمد بهرنگی بهمنظور بررسی امکدان
محتوای کیفی 
اسددتخراج مضددامین تربیتددی−انتقددادی» ،فصههلمام خههااواد و
پژوهش ،34 ،ص.116−73
 .4بشلر ،ژان ( ،)1375ایدئولوژی چيست ،ترجمه علدی اسددی،
تهران :شرکت سهامی انتشار.
 .5حکیمی ،محمود ( ،)1354پرواز ب سوی سيار آزادی ،تهدران:
کانون انتشارات ،چاپ آفتا .
 .6ساشددادینا ،عبدددالعزیز (« ،)1386بنیادهددای اخالقددی حقددوق
بشر» ،ترجمه :محمود عباسی ،الدن عباسیان ،فصلمام حقوق
پزشكی ،1 ،ص.134−110
 .7ساعی ،علدی ( ،)1381روش تحقيه در علهو اجتمهاعی بها
رهيافت عقالايت ااتقادی ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات سمت.
شیروانیشیری ،علی (« ،)1374بررسی تطبیقی مبانی فلسدفی

.8
مقولههدای «اقتددار و آزادی» در
جلوهگری 
تربیتی و شگردهای 
داستانهای فارسی و انگلیسی کدودک» ،رسداله دکتدری رشدته
فلسفه تعلیم و تربیت ،دانشگاه اصفهان.
 .9فتددوحی ،علددی ( ،)1378كتهها س ه شماسههی اظری ه ههها،
رویكردها و روشها ،تهران :سخن.
قائمینیا ،علیرضا ( ،)1317درآمدی بر ممشأ پيهدایش دیه ،

.11
تهران :معار .
 .11کربالی پازوکی ،علی (« ،)1385مسئله رسدتگاری و نجدات
پیروان ادیان از دیدگاه جان هیک ،عالمده طباطبدایی و اسدتاد
مطهدری» ،فصهلمام اادیشه دیمهی دااشهاا شههيراز،44 ،
ص.84−07

 .12کریمیفیروزجائی ،علی ( ،)1376گفتمانشماسهی ااتقهادی،
تهران :رو شناسان و جامعهشناسان.
 .13گواهی ،عبدالرحیم ( ،)1381شيمتوئيسم ،تهران :نشر علم.
 .14گوتددک ،جرالددد ال ( ،)1388مكات ه فلسههفی و آراء تربيتههی،
ترجمه دکتر محمدجعفر پاکسرشت ،تهران :انتشارات سمت.
 .15گیلمددت ،لوسددی (« ،)1386روایتشناسددی ژرارد ژنددت»،
ترجمددۀ محمدددعلی مسددعودی ،فصههلمام ادبههی خههوااش،
شدددماره ،/http://www.khanesh.ir ،8بازیدددابی شدددده در
.1044/1/5
 .16محسددنیتبریزی ،علیرضددا ( ،)1375روش تحقيه كيفههی در
مكات تفسيری ،تهران :انتشارات اطالعات.
جنبدههدای تربیتدی
 .17محمدخانی ،کور (« ،)1384بررسدی 
افسددانههددای شددفاهی منطقدده گددوران

کددودک و نوجددوان در
کرمانشدداه» ،پایاننامدده کارشناسددی ارشددد علددوم کتابددداری و
اطالعرسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.

 .18محمدی ،محمدهادی و زهرا قایینی ( ،)1370تاریخ ادبيها
كودكههان ایههران ،جلددد نهددم ،ادبیددات کودکددان در روزگددار
نو ،1351−1304تهران :نشر چیستا.
 .19مقدادی ،صددیقه سدادات (« ،)1387بررسدی زبانشدناختی
ادبیات جنگ برای کودکان در ایران از دیدگاه گفتمانشناسدی
انتقادی» ،رساله دکتری زبانشناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد.
 .21میرصادقي ،جمدال ( ،)1385عماصهر داسهتان ،تهدران ،نشدر
سخن.
هنریاسدتیوارت ( ،)1376آگهاهی و جامعه  ،ترجمده
 .21هیوز ،

عزتالله فوالدوند ،تهران :انتشارات علمی فرهنگی.

 .22یورگنسن ،ماریان و لوئیز فیلیپس ( ،)1370اظریه و روش در
تحليل گفتمان ،ترجمۀ هادی جلیلی ،تهران :نشر نی.
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