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   در تخّیل کودک، ستاره به او چشمک می زند
کودک خودش را مرکِز جهان می پندارد و تصّور می کند دنیا برای او 

شکل گرفته است. به همین دلیل رابطه ی مهربانانه ای با جهان دارد. 

   معصومیت کودک در مواجهه با علم و تجربه
رنگ می بازد

چه در ادبیات و چه آموزش و پرورش، وظیفه اصلی، حفظ و نظام مند کردن 
این معصومیت است. به شکلی که در عین حفظ معصومیت، منافع 

خودش را هم از دست ندهد و دگرخواه هم باشد.

   ادبّیات، کودکی را حفظ می کند 
در آثار ادبی تولیدشده برای کودکان، چه به عنوان مخاطب 

و چه در موضع موضوع، هدف حفِظ کودکی است. 
از آن جائی که در ذاِت کودکی دیگرخواهی وجود دارد، 

حفِظ کودکی )یاری گری( را هم حفظ خواهد کرد.
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   نجاِت معصومّیت کودکان بحران زده
کودک در مواجهه با تجربه هایی مانند فقر، بدسرپرستی،

بالیای طبیعی و... کم کم  معصومیتش را از دست می دهد.

   خشونت طبیعت و فروپاشی دیوارهای
انسانیت و عطوفت

وقتی ویرانی طبیعت روی رفتار بازماندگان تأثیر منفی می گذارد،
نیاز یاری گری به کودکان در قالب بازی و فعالیت های فرهنگی 

بیشتر حس می شود.
باید مراقب کودکان در مواجهه با تجربه های خشن و لگام گسیخته 

باشیم و برای حفظ معصومیت آنها برنامه داشته باشیم.

   خداوند به معصومیت احترام می گذارد
در داستان موسی و شبان، ذات الهی می  خواهد معصومیت نظام مند

شبان را شکل دهد و در مواجهه با تجربه از آن حمایت کند. 
به این شکل که از ارتباط با خدا فراری نشود.
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بــرای پرداختــن بــه مســئله ی یاری گــری در ادبیــات کــودک، ابتــدا بایــد شــیوه 
ــا آنهــا  ــرورش آنهــا را بررســی کنیــم کــه بتوانیــم ب ــا کــودکان و آمــوزش و پ ارتبــاط ب
گفتگــو کنیــم. بــرای بررســی ایــن موضــوع درک تفــاوت ماهــوی بزرگســال و کــودک 
ضــروری اســت. بــا درک ایــن موضــوع، ارتبــاط بــا کــودکان و انتقــال مفاهیــم 

مهّمــی ماننــد )یاری گــری( بــه آن هــا آســان تر خواهــد بــود.
 فرامــوش کــردِن تفــاوت ماهــوی کــودک و بزرگســال، یــک آفــت و دام بــزرگ بــرای 
برنامه ریــزی و ســازمان دهی یاری گــری بــه کــودکان اســت. مــا بایــد معصومّیــت 
کــودکان را نظام منــد کنیــم کــه کــودک در مواجهــه بــا تجربّیــات زیســته، آن هــا را 
درک و هضــم کنــد و از هــم نپاشــد. در دِل چنیــن معصومّیتــی یاری گــری وجــود 
دارد. هم چنیــن بایــد نوعــی از ادبّیــات کــودک را به عنــوان واســطه بــرای ارتبــاط 
بــا کــودکان تولیــد و اســتفاده کنیــم کــه بــا حفــظ نظام منــِد ایــن معصومّیــت، 

یاری گــری را هــم زنــده نگــه دارد.
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کودک
بزرگساِل رشد نیافته

نیست
مــا  نیافتــه« اســت.  کــودک، »بزرگســاِل رشــد  مــا مفهــوم  از  در ذهــن بســیاری 
کــودکان را انســان های کــم ســّن و ســال، بــا جّثــه ی ضعیف تــر، تجربــه  و فهــم 
ــه  ــی ک ــر موضوع ــم ه ــان می کنی ــا، گم ــن مبن ــا ای ــم. ب ــّور می کنی ــر تص و درک کمت
به شــکل کوچک تــر، ســاده تر و خالصه تــر،  بزرگســاالن مطــرح می کنیــم  بــرای 

قابــِل طــرح بــرای کــودکان اســت. 
ــم  ــم، می بینی ــگاه می کنی ــار ن ــای دوران قاج ــه عکس ه ــه ب ــال، زمانی ک ــرای مث ب
مشــابه  کاله(  و  شــلوار  و  )کــت  رســمی  لباس هــای  دقیقــًا  کــودک  و  بزرگســال 
پوشــیده اند؛ بــا ســایزهای متفــاوت. حّتــی عکس هــای زیــادی از کــودکان دوران 
قاجــار وجــود دارد کــه لباس هــای نظامــی تن شــان اســت و در تاریــخ آمــده: »در 
قشــون ایــراِن دوره ی قاجــار، ســرتیپ های پانــزده ســاله وجــود داشته اســت.« در 
فرهنــگ ســایر کشــورها نیــز ایــن موضــوع دیــده می شــود: مثــاًل در نّقاشــی هایی 
پانزدهــم،  قــرن  اســپانیایِی  معــروف  نّقــاش  والســکوِئز،  از  کــودکان  پرتــره ی  از 
ــی در دوران 

ّ
ُپزهــای بزرگســاالنه و نگاه هــای جــّدی دیــده می شــود. به طــور کل

ماقبــل مــدرن، مثــاًل در نّقاشــی های کلیســایی، کــودکان حّتــی بــا عضــالت و 
ــر ترســیم شــده اند. همــه ی ایــن  ــی در اندازه هــای کوچک ت ــدام بزرگســاالنه ول ان
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مثال هــا برمی گــردد بــه عــدِم درِک صحیــح از مفهــوِم کودکــی در ایــن دوران.
ــا لبــاس بزرگســاالن  ــا در دوران معاصــر، لبــاِس مخصــوِص کــودکان ماهّیتــًا ب اّم
متفــاوت اســت. بــا این کــه امــروز تفــاوت ماهــوِی کــودک و بزرگســال در حــوزه ی 
تفــاوت  ایــن  هنــوز  دیگــر  بخش هــای  از  بســیاری  در  شــده،  پذیرفتــه  لبــاس 
ــی ایــن نگــرش در ادبّیــات 

ّ
پذیرفتــه نشده اســت. متأّســفانه اصلی تریــن تجل

بازنویســی  کــودکان  بــرای  ادبــی  کالســیک  متــون  از  بســیاری  می شــود؛  دیــده 
می شــوند، بــدون این کــه بررســی کنیــم موضــوع آن هــا بــرای کــودکان مناســب 
نثــر درآورده،  بــه  را  بوســتان ســعدی  بــرای مثــال متــن منظــوم  نــه.  یــا  اســت 
کلمــات ســخت را جایگزیــن و روایتــی داســتانی بــه آن اضافــه می کننــد و در 
قالــب کتــاب کــودک منتشــر می کننــد؛ بــدون توّجــه بــه این کــه ایــن مضمــون 

بــرای کــودکان مناســب اســت یــا خیــر.

شور معصومانه جوانی
و تجربه مندی میانسالی

بــه کــودکان هــم بایــد تفــاوت  بــرای توضیــح و تفســیِر مســئله ی )یاری گــری( 
ماهــوی کــودک و بزرگســال را در نظــر داشــت؛ ایــن تفاوت هــا کّمــی نیســتند 
بلکــه کیفّیــت متفاوتــی دارنــد. دنیــا، نگــرش و فهــم کــودکان کامــاًل از بزرگســاالن 
جداســت. اّمــا چگونــه بایــد بــا ایــن تفاوت هــا برخــورد کــرد؟ آیــا بایــد کــودکان را از 
ضاللــت و نادانــی بیــرون آورد و ایــن تفاوت هــا را از بیــن بــرد یــا کــودکان را کــودک 
نگــه داشــت؟ پاکــی، مهربانــی، عالقــه بــه دیگــری و نوع دوســتی به شــکل طبیعــی 
در ضمیــر کــودکان وجــود دارد. کــودکان به طــور ذاتــی خوراکــی و اســباب بازی مــورد 
عالقــه ی خــود را بــه دیگــران می دهنــد کــه ضمــن ابــراز محّبــت، تجربیــات خــود از 
ــا ایــن ویژگــی به مــرور دچــار  ــا آن هــا شــریک شــوند. اّم ت هایشــان ب

ّ
داشــته ها و لذ

ــود. ــر می ش تغیی
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مــا از یــک طــرف مــدام آرزو می کنیــم بــه دنیــای پــاک و معصــوم کودکــی برگردیــم 
و دنیــا از فســاد بزرگســاالن خالــی شــود و از طــرف دیگــر در بحــث بــا دیگــران، 
بــرای اشــاره بــه نادانــی و تحقیــر، آن هــا را )کــودک( خطــاب می کنیــم. تکلیــف 
ــم: معصومّیــت  ــا دو مفهــوم اصلــی مواجه ای مــا چیســت؟ در ایــن تناقــض مــا ب
و تجربــه. بــرای اّولیــن بــار شــاعر انگلیســی اواخــر قــرن هجدهــم، ویلیــام بلیــک 
بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرد. ایــن شــاعر دو مجموعه شــعر بــا عناویــن )ترانه هــای 
بــه  را  شــعرش  مجموعــه  اّولیــن  او  دارد.  تجربــه(  )ترانه هــای  و  معصومّیــت( 
ــالی  ــه میانس ــی را ب ــد و دّوم ــبت می ده ــه اش نس ــور معصومان ــی و ش دوران جوان
و تجربه منــدی. بلیــک ایــن مســئله را مطــرح می کنــد کــه مــا در آغــاز زندگــی 
خودمــان بــا نوعــی معصومّیــت مواجه ایــم. می تــوان ایــن نــگاِه بکــر را فطــرت 

نامیــد. 
ــن  ــا گذشــت زمــان، ای ــاژه(، روانشــناس سوئیســی، ب ــه ی رشــد )ژان پی ــِق نظری طب
بــا عوامــل بیرونــی ماننــد علــم آرام آرام تغییــر می کنــد.  معصومّیــت در مواجهــه 
کــودک خــودش را مرکــِز جهــان می پنــدارد و تصــّور می کنــد دنیــا بــرای او شــکل 
گرفته اســت؛ به همیــن دلیــل رابطــه ی مهربانانــه ای بــا جهــان دارد. مثــاًل در تخّیــل 
کــودک، ســتاره بــه او چشــمک می زنــد ولــی وقتــی بزرگ تــر می شــود و بــا مفاهیــم 
ــور  علمــی آشــنا می شــود، می فهمــد کــه ســتاره یــک جــرم آســمانی اســت کــه ن
ســّیارات و ســتاره های دیگــر را منعکــس می کنــد. هم چنیــن بــا آشــنایی و درک 
ــا دوســتش قســمت  مفهــوِم مالکّیــت توســط والدینــش، دیگــر خوراکــی اش را ب

نمی کنــد. 
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محافظت از معصومّیت
در مواجهه با 
علم و تجربه

معصومّیــت کــودک در مواجهــه بــا علــم و تجربــه کم کــم رنــگ می بــازد. مرتضــی 
ــا  ــه ای ب ــیراز، در مقال ــگاه ش ــت دانش ــم و تربی ــفه ی تعلی ــتاد فلس ــرونژاد، اس خس
عنــوان »ماهّیــت کودکــی و هــدف ادبّیــات کــودک« و کتابــی بــا نــام »معصومّیــت 
ــه ایــن مســئله پرداخته اســت. پــس زمانی کــه می خواهیــم  ــه« به خوبــی ب و تجرب
بــا کــودک گفت وگــو کنیــم بایــد بــه ایــن نکتــه توّجــه کنیــم کــه می خواهیــم بــا 
چــه  می کنــد-  کســب  آینــده  در  کــه  تجربــه ای  بــه  توّجــه  -بــا  او  معصومّیــت 
بــا  کــودک  مواجهــه ی  بــه  می توانیــم  منظــر  ایــن  از  داشته باشــیم.  برخــوردی 
ایــن  بایــد  مــا  کــه  اســت  ایــن  نکتــه  اّولیــن  بپردازیــم.  »یاری گــری«  مســئله ی 
معصومّیــت را حفــظ کنیــم. در عیــن حــال می دانیــم کــه ایــن کــودک قــرار اســت 
بــزرگ شــود و در جامعــه در مواجهــه بــا تجربّیــات مختلــف، گلیــم خــودش را از 

آب بیــرون بکشــد. 
رهــا  جامعــه ای  در  نــاب  و  بکــر  معصومّیــت  آن  بــا  را  کــودک  نمی توانیــم  مــا 
کنیــم کــه پــر اســت از رفتارهــای غیرمعصومانــه. بلیــک معتقــد اســت بایــد ایــن 
معصومّیــت را نظام منــد کــرد؛ بــه ایــن شــیوه کــه آرام آرام تبدیــل شــود بــه یــک رفتــار 
صحیــح و منطقــی کــه بــر پایــه ی معصومّیــت شــکل گرفته اســت. یعنــی فــرد در 
عیــن حفــظ معصومّیــت، منافــع خــودش را هــم از دســت ندهــد و دگرخــواه هــم 
باشــد. فــرد بایــد ایــن توانایــی را داشــته باشــد کــه بــا حفــظ معصومّیــت، خــودش 

ــر هجــوم دیگــران حفــظ کنــد.  را در براب
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بــرای مثــال داســتان )موســی و شــبان( را در نظــر بگیریــد: وقتــی یک شــبان با خدا 
حــرف می زنــد، تفســیر او از خــدا، بــر پایــه ی معصومّیــت خــودش اســت. موســی 
)البّتــه در روایــت داســتانی، نــه روایــت دینــی( ایــن مکالمــه را می شــنود و شــبان 
ــه ی  ــع تجرب ــد. در واق ــرف می زن ــدا ح ــا خ ــه ب ــرا این گون ــه چ ــد ک ــرزنش می کن را س
موســی در مواجهــه بــا معصومّیــت شــبان قــرار می گیــرد. شــبان از ایــن مالمــت، 
ــد:  ــو می کن ــی گفت وگ ــا موس ــی ب ــان ذات اله ــود. ناگه ــیمان می ش ــان و پش پریش
»شــبان را در انتخــاب نــوع کلمــات و نیایشــش راحــت بگــذار و کم کــم راه درســِت 
گفت وگــو بــا مــا را بــه او آمــوزش بــده.« در واقــع ذات الهــی می خواهــد معصومّیــت 
نظام منــد را شــکل دهــد؛ به ایــن شــکل کــه شــبان نــگاه معصومانــه ی خــود را 
بــه خداونــد حفــظ کنــد و از ارتبــاط بــا خــدا فــراری نشــود. پــس خداونــد بــه ایــن 
معصومّیــت احتــرام می گــذارد و در مواجهــه بــا تجربــه، از آن حمایــت می کنــد.

 کودکان
 دگرخواه 

ً
 ذاتا

و یاری گرند
ادبّیــات-  در  چــه  پــرورش،  و  آمــوزش  در  -چــه  کــودکان  آمــوزش  مبحــث  در 
اســت.  معصومّیــت  ایــن  کــردن  نظام منــد  و  حفــظ  مــا  اصلــی  فلســفه ی 
بشــری  نیازهــای  هــرم  توصیــف  در  هــم  مزلــو  آبراهــام  امریکایــی،  روانشــناس 
ــا  ــه رأس هــرم، همــراه ب ــع نیازهــای اّولیــه، در راِه رســیدن ب ــد: »پــس از رف می گوی
معصومّیــت  می گیــرد.«  شــکل  ثانویــه  معصومّیــت  شــخصّیت،  شــکوفایی 
ثانویــه، پاکــی و نگرش هــای دیگرخواهــی را دارد و در عیــن حــال دارای منطــق، 
هدف منــدی، رفتــار علمــی و عاقالنــه اســت. در مســئله ی )یاری گــری( کــودکان 
ذاتــًا دگرخــواه و یاریگــر هســتند و وظیفــه ی مــا ایــن اســت کــه ایــن دیگرخواهــی را 
در آن هــا حفــظ و تقوّیــت کنیــم تــا جایی کــه در بزرگســالی هــم دگرخــواه و یاریگــر، 

ــد. ــل باش ــی و عاق ــم منطق ه
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نجات معصومیت
کودکان بحران زده

اگــر بــه کــودکان کمــک کنیــم کــه معصومّیــت اّولیــه ی خــود را حفــظ کننــد، 
بــه امــر یاری گــری کمــک کرده ایــم. در جوامــع شــهری و روســتایی در حالــت 
بــرای  نظام منــد  و  پیشــگیرانه  رفتــار  یــک  به عنــوان  بایــد  رفتــار  ایــن  عــادی، 
ــا  ــا در مــواردی کــودکان به واســطه ی مواجهــه ب همــه ی کــودکان انجــام شــود. اّم
تجربــه، دچــار بحــران شــده اند؛ مثــاًل کــودک فقیــری کــه از ســّن کــم وارد بــازار کار 
و مناســبات بزرگســاالنه و بی رحــم می شــود، ناگزیــر اســت بــه از دســت دادن 
معصومّیتــش بــرای حفــظ بقــا. کــودک بدسرپرســت در مواجهــه بــا تجربّیــات 
ــرایط  ــه در ش ــی ک ــد. کودک ــت می ده ــش را از دس ــواده، معصومّیت ــدش در خان ب
به شــکلی  را  بالیــای طبیعــی، تجربــه ی خــودش  ماننــد  ســخت اجتماعــی، 

قــرار می دهــد.  او  برابــر معصومّیــت  بی رحمانــه در 
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و  کــودک  دادن  نجــات  مــا  وظیفــه ی  اصلی تریــن  مــواردی،  چنیــن  در 
معصومّیتــش از چنیــن شــرایط ناگــواری اســت؛ چــه کــودکان فقیــر کار، چــه 
بالیــای طبیعــی  و  کــه دچــار حــوادث  و چــه کودکانــی  کــودکان بدسرپرســت 
و  آمادگــی  موقعّیت هایــی  چنیــن  بــا  مواجهــه  بــرای  بایــد  مــا  شــده اند. 
ــه ی ســال 76 قائنــات، مــن همــراه یکــی از  برنامه ریــزی داشــته باشــیم. در زلزل
دوســتانم بــه روســتاهای زلزلــه زده ســفر کردیــم. ابتــدا کمک هــای پراکنــده ای بــه 
ــا بیــرون کشــیدن جنازه هــا از  ــه مــردم ت مــردم می کردیــم؛ از رســاندن آب و غــذا ب
زیــر آوار و دفــن آنهــا. بعــد توّجه مــان بــه کودکانــی جلــب شــد کــه خانواده شــان را 

آواره شــده بودند.  و  تنهــا  و  از دســت داده  زلزلــه  در 
بــا از راه رســیدن نیروهــای هــالل احمــر و ســایر نیروهــای امــدادی بــه ایــن نتیجــه 
رســیدیم کــه بهتــر اســت تمرکــز خودمــان را بگذاریــم روی کمــک بــه ایــن کــودکان. 
روز اّول مــن تعــدادی از ایــن کــودکان را جمــع کــردم و بــا بــازی و شــعرخوانی 
ــا صــدای  ــح ب ــردم و صب ــوی چــادری اســتراحت ک ــردم. شــب ت ــرم ک سرشــان را گ
شــعرخوانی بّچه هــا بیــرون از چــادرم بیــدار شــدم. منتظــر بودنــد کــه از چــادر بیــرون 
بیایــم و بــا آنهــا بــازی کنــم. متوّجــه شــدم وظیفــه ی مــن همیــن اســت. بــا دوســتم بــه 
نزدیک تریــن مرکــز کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان در شــهر قائــن رفتیــم 
و بــرای ایــن کــودکان تعــدادی کتــاب، وســایل نّقاشــی و بــازی فکــری خریدیــم. 
برگشــتیم و مشــغول شــدیم بــه بــازی، داســتان خوانی و نّقاشــی کشــیدن همــراه 
ــزده روز  ــی پان ــود دو ســه روز آن جــا باشــیم و کمــک کنیــم ول ــرار ب ــن کــودکان. ق ای
ماندیــم و در ایــن مــّدت چنــد مرکــز بــازی، آمــوزش و ســرگرمی بــرای کــودکان ایــن 
ــرای آن هــا  ــم و مســئوالنی ب ــدازی کردی چنــد روســتا از جملــه َارِدکــول و آبیــز راه ان

مشــّخص کردیــم. 
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فّعالّیت های فرهنگی یاری گرانه
برای کودکان آسیب دیده

رســیدگی  کــودکان  بــه  فقــط  و  می گشــتیم  روســتاها  بیــن  اتومبیــل  بــا  بعــد 
می کردیــم. در ایــن موقعّیــت بــا تمــام وجــود درک کردیــم کــه چقــدر ایــن مســئله ی 
یاری گــری بــه کــودکان در چنیــن شــرایطی مهــم و حیاتــی اســت. به نظــر می رســید 
همــراه بــا ویرانــِی دیوارهــای خانه هــا، برخــی دیوارهــای انســانّیت و عطوفــت 
هــم بیــن آدم هــا از بیــن رفته اســت. انــگار خشــونت و ویرانــِی طبیعــت روی رفتــار 
بازمانــدگان تأثیــر منفــی گذاشــته بود. در چنیــن شــرایطی کــه معصومّیــت ایــن 
کــودکان در برابــر چهــره ی خشــنی از تجربــه و واقعّیــت زندگــی قــرار گرفته بــود، 
نیــاز یاری گــری بــه کــودکان در قالــب بــازی، آمــوزش و فّعالّیت هــای فرهنگــی 
بیشــتر حــس می شــد. خوشــحالم کــه فّعالّیت هــای مــا در آن ســال تبدیــل شــد 
بــه یــک فّعالّیــت مــداوم و نظام منــد در کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان 
کــه امــروز در قالــب گروهــی آموزش دیــده بــا عنــوان )پیــک امیــد( بــرای مواجهــه بــا 

چنیــن شــرایطی، بــا تمــام وجــود آمــاده ی خدمــت بــه کــودکان هســتند. 
بدتریــن موقعّیــت بــرای مــا زمانــی اســت کــه زندگی مــان از حالــِت معمــول خــارج 
می شــود. زمانی کــه کــودک در مواجهــه بــا تجربــه ای خشــن و لگام گســیخته قــرار 
می گیــرد -ماننــد کودکانــی کــه در حــوادث و بالیــای طبیعــی گرفتــار شــده اند، 
کــودکان فقیــر، بدسرپرســت و کــودکان کار- بایــد بــه آن هــا کمــک کنیــم و مراقــب 

حفــظ معصومّیــت آن هــا باشــیم. 
السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته    
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   شــما در ســه موضــع مســئله ی »یاری گــری« را در رابطــه بــا کــودکان بررســی 

کــودکان  معصومّیــت  نظام منــدی  و  دادن  بســط  کــردن،  غنــی  اّواًل  کردیــد: 
ــات و  ــک ادبّی ــیب دیده به کم ــودکان آس ــکین ک ــًا تس ــات، دّوم ــطه ی ادبّی به واس
ســّومًا مســئله ی یاری گــری بزرگســاالن بــه کــودکان در شــرایط عــادی و بالیــای 
طبیعــی. آیــا نمونــه ای در ادبّیــات کــودک و نوجــوان داریــم کــه اراده اش معطــوف 
کــودک  کــه  هــدف  ایــن  بــا  کــودکان،  کــردن معصومّیــت  نظام منــد  بــه  باشــد 

شــود؟ »یاری گــر« 

دارنــد:  موضــع   نــوع  دو  ادبّیــات  بــا  مواجهــه  در  کــودکان  شــاه آبادی:      
اّمــا در هــر دو صــورت، هــدف، حفــِظ کودکــی اســت.  مخاطــب و موضــوع. 
بنابرایــن در تمــام آثــار ادبــِی تولیــد شــده بــرای کــودکان ایــن هــدف به نوعــی 
از آن جائی کــه در ذاِت کودکــی دیگرخواهــی وجــود دارد، حفــِظ  وجــود دارد. 

کــرد.  خواهــد  حفــظ  هــم  را  کودکی،»یاری گــری« 

   بــا توّجــه بــه اشــاره ی شــما بــه وجــِه تسکین بخشــِی ادبّیــات هنــگاِم وقــوِع 

کــه صرفــًا به جنبــه ی  کــودکان داریــم  ادبّیــات  ژانــری در  و  قالــب  آیــا  بحــران، 
تسکین بخشــی در شــرایط بحــران بپــردازد؟ در ادبّیــات بزرگســال می تــوان بــه 

ــرد. ــاره ک ــر( اش ــپهری )معاص ــهراب س ــعار س ــیک( و اش ــا )کالس ــعار موالن اش

  شــاه آبادی: مــن ذاِت ادبّیــات را تســکین بخش می دانــم. تسکین بخشــی 

در ایــن حــوزه، امــری نســبی اســت. بــا توّجــه بــه نــوع نــگاِه مخاطــب بــه جهــان، 
ــد در  ــد هــم می توان ــا شــاعری کــه از ناامیــدی و ســیاهی حــرف می زن نویســنده ی
قالــب همدلــی و همــدردی بــه مخاطــب تســکین ببخشــد. از طــرف دیگــر، 
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ــث  ــود و باع ــراه می ش ــهود هم ــف و ش ت کش
ّ

ــذ ــا ل ــی ب ــن ادب ــدِن مت ت خوان
ّ

ــذ ل
تســکین مخاطــب می شــود. 

ماننــد  پرفــروش  و  ســرگرم کننده  داســتان های  کــودک،  ادبّیــات  حــوزه ی  در 
ــرای خواننــده ی موســیقی  ــاپ هســتند؛ مــا اصطــالح موزیســین را ب موســیقی پ
پــاپ بــه کار نمی بریــم و او را )Entertainer( یــا ســرگرم کننده می دانیــم. یعنــی 
موســیقی پــاپ در رده ی ســرگرمی طبقه بنــدی می شــود، نــه در رده ی هنــر. در 
ادبّیــات داســتانی هــم ایــن موضــوع را می بینیــم و بایــد توّجــه داشــته باشــیم 
کــه وجــوِد ســرگرمی در ادبّیــات جــزو ضرورّیــات اســت؛ به خصــوص در ادبّیــات 
مــا  دارد.  وجــود  کــودک  ادبّیــات  در  آرامــش  و  شــادی  ذات  معمــواًل  کــودک. 
خیلــی صــالح نمی دانیــم بــا کــودک برخــورد عریــان و بی رحمانــه در ادبّیــات 
ــار جــّدی و در ظاهــر عبــوس ایــن حــوزه، رگه هــای طنــز،  داشته باشــیم؛ حّتــی آث
بــازی و ماجراجویــی دارنــد. پــس می تــوان گفــت بخــش اعظــم ادبّیــات کــودک 

)در قالــب ســرگرمی یــا هنــر( دارای وجــه تســکین دهنده هســتند.



برای دسترسی به 
فایل صوتی
فیلم و  عکس های 
این نشست،
رمز تصویری
را  با موبایل تان 
اسکن کنید.

زمان اندیشه ورزی است
درنگ کنیم و نیک بنگریم ...

 امداد و یاری گری قبل از هر اقدامی به تفکر و تأمل نیاز دارد.
چیســتی، چرایــی و چگونگــی آنچــه در میــدان عمــل بــرای کمــک بــه نــوع بشــر 
انجــام داده ایــم یــا می خواهیــم انجــام دهیــم پرســش های مهمــی هســتند کــه 
بایــد بــا دقت به آنها بیاندیشــیم. درنگ در مســائل انســان، نیازهــا و رفتارهای 
او و نیــک نگریســتن بــه آنچــه در قالــب خدمــات داوطلبانــه بشردوســتانه 
مشــغول آن هســتیم مســیر تحقــق اندیشــه ورزی در بــاب یاری گــری اســت 

بــرای رســیدن بــه پاســخ ایــن چیســتی ها، چراهــا و چگونه هــا.
امروز بیش از پیش ضرورت اندیشه ورزی نمایان شده است.

احمــری  هــالل  فعالیت هــای  مخاطــب  و  موضــوع  عنــوان  بــه  انســان، 
موجــودی اســت پیچیــده و حــوزه علــوم انســانی بــا زیرشــاخه های متنــوع اش  

دانــش مطالعــه ایــن پیچیدگی هــای انســانی در بافــت جامعــه اســت.
معاونــت فرهنگــی حــوزه نمایندگــی ولــی فقیه پــس از مطالعه و بررســی روندهای 
جــاری جمعیــت، ژرف اندیشــِی انسان شناســانه از دریچــه علــوم انســانی را یکــی 

از مســائل مهــم امــروز جمعیــت می دانــد کــه کمتــر بــه آن توجــه شــده اســت.
بــرای  کــه  برگــزاری نشســت های علمی-تخصصــی، گام نخســت اســت 
تحقــق ایــن هــدف بــه همــت همــکاران جمعیــت و مشــارکت اندیشــمندان 

ــت. ــده اس ــته ش ــف برداش ــای مختل حوزه ه
مجموعه درنگ، متن سخنرانی های این نشست ها در قالب درس گفتار است.


