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در ّ
تخیل کودک ،ستاره به او چشمک میزند

کودک خودش را مرکز جهان میپندارد و ّ
تصور میکند دنیا برای او
ِ
شکل گرفتهاست .بههمین دلیل رابطهی مهربانانهای با جهان دارد.

معصومیت کودک در مواجهه با علم و تجربه
رنگ میبازد

چه در ادبیات و چه آموزش و پرورش ،وظیفه اصلی ،حفظ و نظاممندکردن
این معصومیت است .به شکلی که در عین حفظ معصومیت ،منافع
خودش را هم از دست ندهد و دگرخواه هم باشد.

ّ
ادبیات ،کودکی را حفظ میکند

در آثار ادبی تولیدشده برای کودکان ،چه به عنوان مخاطب
حفظ کودکی است.
و چه در موضع موضوع ،هدف ِ
ذات کودکی دیگرخواهی وجود دارد،
از آنجائیکه در ِ
حفظ کودکی (یاریگری) را هم حفظ خواهد کرد.
ِ
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ّ
معصومیت و ݣݣتجربه
متن گفتار

ّ
معصومیت کودکان بحران زده
نجات
ِ
کودک در مواجهه با تجربه هایی مانند فقر ،بدسرپرستی،
بالیای طبیعی و ...کم کم معصومیتش را از دست میدهد.

خشونت طبیعت و فروپاشی دیوارهای
انسانیت و عطوفت
وقتی ویرانی طبیعت روی رفتار بازماندگان تأثیر منفی میگذارد،
نیاز یاریگری به کودکان در قالب بازی و فعالیت های فرهنگی
بیشتر حس میشود.
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 میگذارد
در داستان موسی و شبان ،ذات الهی میخواهد معصومیت نظاممند
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 مســئلهی یاریگــری در ادبیــات کــودک ،ابتــدا بایــد شــیوه
ارتبــاط بــا کــودکان و آمــوزش و پــرورش آنهــا را بررســی کنیــم کــه بتوانیــم بــا آنهــا
گفتگــو کنیــم .بــرای بررســی ایــن موضــوع درک تفــاوت ماهــوی بزرگســال و کــودک
ضــروری اســت .بــا درک ایــن موضــوع ،ارتبــاط بــا کــودکان و انتقــال مفاهیــم
ّ
مهمــی ماننــد (یاریگــری) بــه آنهــا آســانتر خواهــد بــود.
ـردن تفــاوت ماهــوی کــودک و بزرگســال ،یــک آفــت و دام بــزرگ بــرای
فرامــوش کـ ِ
ّ
برنامهریــزی و ســازماندهی یاریگــری بــه کــودکان اســت .مــا بایــد معصومیــت
ّ
تجربیــات زیســته ،آنهــا را
کــودکان را نظاممنــد کنیــم کــه کــودک در مواجهــه بــا
ّ
معصومیتــی یاریگــری وجــود
دل چنیــن
درک و هضــم کنــد و از هــم نپاشــد .در ِ
دارد .همچنیــن بایــد نوعــی از ّ
ادبیــات کــودک را بهعنــوان واســطه بــرای ارتبــاط
ّ
معصومیــت،
منــد ایــن
بــا کــودکان تولیــد و اســتفاده کنیــم کــه بــا حفــظ نظام ِ
یگــری را هــم زنــده نگــه دارد.
یار 
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کودک
بزرگسال رشد نیافته
ِ
نیست
«بزرگســال رشــد نیافتــه» اســت .مــا
در ذهــن بســیاری از مــا مفهــوم کــودک،
ِ
ّ
کــودکان را انســانهای کــم ّ
ســن و ســال ،بــا جثــهی ضعیفتــر ،تجربــه و فهــم
و درک کمتــر تصـ ّـور میکنیــم .بــا ایــن مبنــا ،گمــان میکنیــم هــر موضوعــی کــه
بــرای بزرگســاالن مطــرح میکنیــم بهشــکل کوچکتــر ،ســادهتر و خالصهتــر،
قابـ ِـل طــرح بــرای کــودکان اســت.
بــرای مثــال ،زمانیکــه بــه عکسهــای دوران قاجــار نــگاه میکنیــم ،میبینیــم
ً
بزرگســال و کــودک دقیقــا لباسهــای رســمی (کــت و شــلوار و کاله) مشــابه
پوشــیدهاند؛ بــا ســایزهای متفــاوتّ .
حتــی عکسهــای زیــادی از کــودکان دوران
قاجــار وجــود دارد کــه لباسهــای نظامــی تنشــان اســت و در تاریــخ آمــده« :در
ـران دورهی قاجــار ،ســرتیپهای پانــزده ســاله وجــود داشتهاســت ».در
قشــون ایـ ِ
ً ّ
فرهنــگ ســایر کشــورها نیــز ایــن موضــوع دیــده میشــود :مثــا در نقاش ـیهایی
ّ
اســپانیایی قــرن پانزدهــم،
از پرتــرهی کــودکان از والســکو ِئز ،نقــاش معــروف
ِ
ّ
ّ
ُپزهــای بزرگســاالنه و نگاههــای جــدی دیــده میشــود .بهطــور کلــی در دوران
ً
ـا در ّنقاش ـیهای کلیســایی ،کــودکان ّ
حتــی بــا عضــات و
ماقبــل مــدرن ،مثـ
انــدام بزرگســاالنه ولــی در اندازههــای کوچکتــر ترســیم شــدهاند .هم ـهی ایــن
درنگ ششم
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ـوم کودکــی در ایــن دوران.
درک صحیــح از مفهـ
لهــا برم 
مثا 
ـدم ِ
یگــردد بــه عـ ِ
ِ ّ ً
ّ
ـوص کــودکان ماهیتــا بــا لبــاس بزرگســاالن
ـاس مخصـ ِ
امــا در دوران معاصــر ،لبـ ِ
ـوی کــودک و بزرگســال در حــوزهی
متفــاوت اســت .بــا اینکــه امــروز تفــاوت ماهـ ِ
لبــاس پذیرفتــه شــده ،در بســیاری از بخشهــای دیگــر هنــوز ایــن تفــاوت
ّ
پذیرفتــه نشدهاســتّ .
تجلــی ایــن نگــرش در ّ
ادبیــات
متأســفانه اصلیتریــن
یشــود؛ بســیاری از متــون کالســیک ادبــی بــرای کــودکان بازنویســی
دیــده م 
میشــوند ،بــدون اینکــه بررســی کنیــم موضــوع آنهــا بــرای کــودکان مناســب
اســت یــا نــه .بــرای مثــال متــن منظــوم بوســتان ســعدی را بــه نثــر درآورده،
کلمــات ســخت را جایگزیــن و روایتــی داســتانی بــه آن اضافــه میکننــد و در
قالــب کتــاب کــودک منتشــر میکننــد؛ بــدون ّ
توجــه بــه اینکــه ایــن مضمــون
بــرای کــودکان مناســب اســت یــا خیــر.

شور معصومانه جوانی
و تجربهمندی میانسالی
ــیر مســئلهی (یاریگــری) بــه کــودکان هــم بایــد تفــاوت
بــرای توضیــح و تفس ِ
ّ
ماهــوی کــودک و بزرگســال را در نظــر داشــت؛ ایــن تفاوتهــا کمــی نیســتند
ً
بلکــه ّ
کیفیــت متفاوتــی دارنــد .دنیــا ،نگــرش و فهــم کــودکان کامــا از بزرگســاالن
جداســتّ .امــا چگونــه بایــد بــا ایــن تفاوتهــا برخــورد کــرد؟ آیــا بایــد کــودکان را از
ضاللــت و نادانــی بیــرون آورد و ایــن تفاوتهــا را از بیــن بــرد یــا کــودکان را کــودک
نگــه داشــت؟ پاکــی ،مهربانــی ،عالقــه بــه دیگــری و نوعدوســتی بهشــکل طبیعــی
در ضمیــر کــودکان وجــود دارد .کــودکان بهطــور ذاتــی خوراکــی و اســباببازی مــورد
عالقـهی خــود را بــه دیگــران میدهنــد کــه ضمــن ابــراز ّ
محبــت ،تجربیــات خــود از
ّ
داشــتهها و لذتهایشــان بــا آنهــا شــریک شــوندّ .امــا ایــن ویژگــی بهمــرور دچــار
تغییــر میشــود.
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مــا از یــک طــرف مــدام آرزو میکنیــم 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 ،آنهــا را (کــودک) خطــاب میکنیــم .تکلیــف
ّ
معصومیــت
مــا چیســت؟ در ایــن تناقــض مــا بــا دو مفهــوم اصلــی مواجهایــم:
و تجربــه .بــرای ّاولیــن بــار شــاعر انگلیســی اواخــر قــرن هجدهــم ،ویلیــام بلیــک
بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرد .ایــن شــاعر دو مجموعهشــعر بــا عناویــن (ترانههــای
ّ
معصومیــت) و (ترانههــای تجربــه) دارد .او ّاولیــن مجموعــه شــعرش را بــه
دوران جوانــی و شــور معصومان ـهاش نســبت میدهــد و ّدومــی را بــه میانســالی
و تجربهمنــدی .بلیــک ایــن مســئله را مطــرح میکنــد کــه مــا در آغــاز زندگــی
ّ
نــگاه بکــر را فطــرت
خودمــان بــا نوعــی
معصومیــت مواجهایــم .میتــوان ایــن ِ
نامیــد.
طبـ ِـق نظری ـهی رشــد (ژان پیــاژه) ،روانشــناس سوئیســی ،بــا گذشــت زمــان ،ایــن
ّ
معصومیــت در مواجهــه بــا عوامــل بیرونــی ماننــد علــم آرامآرام تغییــر میکنــد.
کــودک خــودش را مرکــز جهــان میپنــدارد و ّ
تصــور میکنــد دنیــا بــرای او شــکل
ِ
ً
ـا در ّ
تخیــل
گرفتهاســت؛ بههمیــن دلیــل رابطـهی مهربانانـهای بــا جهــان دارد .مثـ
کــودک ،ســتاره بــه او چشــمک میزنــد ولــی وقتــی بزرگتــر میشــود و بــا مفاهیــم
علمــی آشــنا میشــود ،میفهمــد کــه ســتاره یــک جــرم آســمانی اســت کــه نــور
سـ ّـیارات و ســتارههای دیگــر را منعکــس میکنــد .همچنیــن بــا آشــنایی و درک
ّ
مالکیــت توســط والدینــش ،دیگــر خوراک ـیاش را بــا دوســتش قســمت
ـوم
مفهـ ِ
نمیکنــد.
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ّ
معصومیت
محافظت از
در مواجهه با
علم و تجربه

ّ
معصومیــت کــودک در مواجهــه بــا علــم و تجربــه کمکــم رنــگ میبــازد .مرتضــی
خســرونژاد ،اســتاد فلســفهی تعلیــم و تربیــت دانشــگاه شــیراز ،در مقال ـهای بــا
«ماهیــت کودکــی و هــدف ّ
ّ
ّ
«معصومیــت
ادبیــات کــودک» و کتابــی بــا نــام
عنــوان
و تجربــه» بهخوبــی بــه ایــن مســئله پرداختهاســت .پــس زمانیکــه میخواهیــم
بــا کــودک گفتوگــو کنیــم بایــد بــه ایــن نکتــه ّ
توجــه کنیــم کــه میخواهیــم بــا
معصومیــت او -بــا ّ
ّ
توجــه بــه تجربــهای کــه در آینــده کســب میکنــد -چــه
برخــوردی داشتهباشــیم .از ایــن منظــر میتوانیــم بــه مواجهــهی کــودک بــا
مســئلهی «یاریگــری» بپردازیــمّ .اولیــن نکتــه ایــن اســت کــه مــا بایــد ایــن
ّ
معصومیــت را حفــظ کنیــم .در عیــن حــال میدانیــم کــه ایــن کــودک قــرار اســت
ّ
تجربیــات مختلــف ،گلیــم خــودش را از
بــزرگ شــود و در جامعــه در مواجهــه بــا
آب بیــرون بکشــد.
ّ
معصومیــت بکــر و نــاب در جامعــهای رهــا
مــا نمیتوانیــم کــودک را بــا آن
کنیــم کــه پــر اســت از رفتارهــای غیرمعصومانــه .بلیــک معتقــد اســت بایــد ایــن
ّ
معصومیــت را نظاممنــد کــرد؛ بــه ایــن شــیوه کــه آرامآرام تبدیــل شــود بــه یــک رفتــار
ّ
معصومیــت شــکل گرفتهاســت .یعنــی فــرد در
صحیــح و منطقــی کــه بــر پایــهی
ّ
معصومیــت ،منافــع خــودش را هــم از دســت ندهــد و دگرخــواه هــم
عیــن حفــظ
ّ
معصومیــت ،خــودش
باشــد .فــرد بایــد ایــن توانایــی را داشــته باشــد کــه بــا حفــظ
را در برابــر هجــوم دیگــران حفــظ کنــد.
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بــرای مثــال داســتان (موســی و شــبان) را در نظــر بگیریــد :وقتــی یک شــبان با خدا
ّ
معصومیــت خــودش اســت .موســی
حــرف میزنــد ،تفســیر او از خــدا ،بــر پایـهی
ّ
(البتــه در روایــت داســتانی ،نــه روایــت دینــی) ایــن مکالمــه را میشــنود و شــبان
را ســرزنش میکنــد کــه چــرا اینگونــه بــا خــدا حــرف میزنــد .در واقــع تجرب ـهی
ّ
معصومیــت شــبان قــرار میگیــرد .شــبان از ایــن مالمــت،
موســی در مواجهــه بــا
پریشــان و پشــیمان میشــود .ناگهــان ذات الهــی بــا موســی گفتوگــو میکنــد:
ـت
«شــبان را در انتخــاب نــوع کلمــات و نیایشــش راحــت بگــذار و کمکــم راه درسـ ِ
ّ
معصومیــت
گفتوگــو بــا مــا را بــه او آمــوزش بــده ».در واقــع ذات الهــی میخواهــد
نظاممنــد را شــکل دهــد؛ بهایــن شــکل کــه شــبان نــگاه معصومانــهی خــود را
بــه خداونــد حفــظ کنــد و از ارتبــاط بــا خــدا فــراری نشــود .پــس خداونــد بــه ایــن
ّ
معصومیــت احتــرام میگــذارد و در مواجهــه بــا تجربــه ،از آن حمایــت میکنــد.

کودکان
ً
ذاتا دگرخواه
و یاریگرند

در مبحــث آمــوزش کــودکان -چــه در آمــوزش و پــرورش ،چــه در ّ
ادبیــات-
ّ
معصومیــت اســت.
فلســفهی اصلــی مــا حفــظ و نظاممنــد کــردن ایــن
روانشــناس امریکایــی ،آبراهــام مزلــو هــم در توصیــف هــرم نیازهــای بشــری
راه رســیدن بــه رأس هــرم ،همــراه بــا
میگویــد« :پــس از رفــع نیازهــای ّاولیــه ،در ِ
ّ
ّ
ّ
معصومیــت
معصومیــت ثانویــه شــکل میگیــرد».
ـخصیت،
شــکوفایی شـ
ثانویــه ،پاکــی و نگرشهــای دیگرخواهــی را دارد و در عیــن حــال دارای منطــق،
هدفمنــدی ،رفتــار علمــی و عاقالنــه اســت .در مســئلهی (یاریگــری) کــودکان
ً
ذاتــا دگرخــواه و یاریگــر هســتند و وظیفـهی مــا ایــن اســت کــه ایــن دیگرخواهــی را
در آنهــا حفــظ و ّ
تقویــت کنیــم تــا جاییکــه در بزرگســالی هــم دگرخــواه و یاریگــر،
هــم منطقــی و عاقــل باشــد.
درنگ ششم
تیر ماه 1400
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نجات معصومیت
کودکان بحران زده

ّ
معصومیــت ّاولیــهی خــود را حفــظ کننــد،
اگــر بــه کــودکان کمــک کنیــم کــه
بــه امــر یاریگــری کمــک کردهایــم .در جوامــع شــهری و روســتایی در حالــت
عــادی ،ایــن رفتــار بایــد بهعنــوان یــک رفتــار پیشــگیرانه و نظاممنــد بــرای
هم ـهی کــودکان انجــام شــودّ .امــا در مــواردی کــودکان بهواســطهی مواجهــه بــا
ً
تجربــه ،دچــار بحــران شــدهاند؛ مثــا کــودک فقیــری کــه از سـ ّـن کــم وارد بــازار کار
و مناســبات بزرگســاالنه و بیرحــم میشــود ،ناگزیــر اســت بــه از دســت دادن
ّ
ّ
تجربیــات
معصومیتــش بــرای حفــظ بقــا .کــودک بدسرپرســت در مواجهــه بــا
ّ
معصومیتــش را از دســت میدهــد .کودکــی کــه در شــرایط
بــدش در خانــواده،
ســخت اجتماعــی ،ماننــد بالیــای طبیعــی ،تجربــهی خــودش را بهشــکلی
ّ
معصومیــت او قــرار میدهــد.
بیرحمانــه در برابــر

11

ّ
معصومیت و ݣݣتجربه
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در چنیــن مــواردی ،اصلیتریــن وظیفــهی مــا نجــات دادن کــودک و
ّ
معصومیتــش از چنیــن شــرایط ناگــواری اســت؛ چــه کــودکان فقیــر کار ،چــه
کــودکان بدسرپرســت و چــه کودکانــی کــه دچــار حــوادث و بالیــای طبیعــی
ّ
موقعیتهایــی آمادگــی و
شــدهاند .مــا بایــد بــرای مواجهــه بــا چنیــن
برنامهریــزی داشــته باشــیم .در زلزل ـهی ســال  76قائنــات ،مــن همــراه یکــی از
دوســتانم بــه روســتاهای زلزلـهزده ســفر کردیــم .ابتــدا کمکهــای پراکنــدهای بــه
مــردم میکردیــم؛ از رســاندن آب و غــذا بــه مــردم تــا بیــرون کشــیدن جنازههــا از
زیــر آوار و دفــن آنهــا .بعــد ّ
توجهمــان بــه کودکانــی جلــب شــد کــه خانوادهشــان را
در زلزلــه از دســت داده و تنهــا و آواره شــدهبودند.
بــا از راه رســیدن نیروهــای هــال احمــر و ســایر نیروهــای امــدادی بــه ایــن نتیجــه
رســیدیم کــه بهتــر اســت تمرکــز خودمــان را بگذاریــم روی کمــک بــه ایــن کــودکان.
روز ّاول مــن تعــدادی از ایــن کــودکان را جمــع کــردم و بــا بــازی و شــعرخوانی
سرشــان را گــرم کــردم .شــب تــوی چــادری اســتراحت کــردم و صبــح بــا صــدای
شــعرخوانی ّ
بچههــا بیــرون از چــادرم بیــدار شــدم .منتظــر بودنــد کــه از چــادر بیــرون
بیایــم و بــا آنهــا بــازی کنــمّ .
متوجــه شــدم وظیفـهی مــن همیــن اســت .بــا دوســتم بــه
نزدیکتریــن مرکــز کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان در شــهر قائــن رفتیــم
ّ
و بــرای ایــن کــودکان تعــدادی کتــاب ،وســایل نقاشــی و بــازی فکــری خریدیــم.
ّ
برگشــتیم و مشــغول شــدیم بــه بــازی ،داســتانخوانی و نقاشــی کشــیدن همــراه
ایــن کــودکان .قــرار بــود دو ســه روز آنجــا باشــیم و کمــک کنیــم ولــی پانــزده روز
ّ
ماندیــم و در ایــن مــدت چنــد مرکــز بــازی ،آمــوزش و ســرگرمی بــرای کــودکان ایــن
َ
چنــد روســتا از جملــه ا ِردکــول و آبیــز راهانــدازی کردیــم و مســئوالنی بــرای آنهــا
ّ
مشــخص کردیــم.

درنگ ششم
تیر ماه 1400
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ّفع ّ
الیتهای فرهنگی یاریگرانه
برای کودکان آسیب دیده
بعــد بــا اتومبیــل بیــن روســتاها میگشــتیم و فقــط بــه کــودکان رســیدگی
ّ
موقعیــت بــا تمــام وجــود درک کردیــم کــه چقــدر ایــن مســئلهی
میکردیــم .در ایــن
یگــری بــه کــودکان در چنیــن شــرایطی مهــم و حیاتــی اســت .بهنظــر میرســید
یار 
ّ
همــراه بــا ویرانـ ِـی دیوارهــای خانههــا ،برخــی دیوارهــای انســانیت و عطوفــت
هــم بیــن آد مهــا از بیــن رفتهاســت .انــگار خشــونت و ویرانـ ِـی طبیعــت روی رفتــار
ّ
معصومیــت ایــن
بازمانــدگان تأثیــر منفــی گذاشــتهبود .در چنیــن شــرایطی کــه
کــودکان در برابــر چهــرهی خشــنی از تجربــه و ّ
واقعیــت زندگــی قــرار گرفتهبــود،
یگــری بــه کــودکان در قالــب بــازی ،آمــوزش و ّفع ّ
الیتهــای فرهنگــی
نیــاز یار 
ّ
ّ
بیشــتر حــس میشــد .خوشــحالم کــه فعالیتهــای مــا در آن ســال تبدیــل شــد
بــه یــک ّفع ّ
الیــت مــداوم و نظاممنــد در کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان
کــه امــروز در قالــب گروهــی آموزشدیــده بــا عنــوان (پیــک امیــد) بــرای مواجهــه بــا
چنیــن شــرایطی ،بــا تمــام وجــود آمــادهی خدمــت بــه کــودکان هســتند.
ّ
ـت معمــول خــارج
بدتریــن
موقعیــت بــرای مــا زمانــی اســت کــه زندگیمــان از حالـ ِ
میشــود .زمانیکــه کــودک در مواجهــه بــا تجربـهای خشــن و لگامگســیخته قــرار
میگیــرد -ماننــد کودکانــی کــه در حــوادث و بالیــای طبیعــی گرفتــار شــدهاند،
کــودکان فقیــر ،بدسرپرســت و کــودکان کار -بایــد بــه آنهــا کمــک کنیــم و مراقــب
ّ
معصومیــت آنهــا باشــیم.
حفــظ
السالم علیکم و رحمةاهلل و برکاته
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شــما در ســه موضــع مســئلهی «یاریگــری» را در رابطــه بــا کــودکان بررســی
ً
ّ
معصومیــت کــودکان
کردیــدّ :اوال غنــی کــردن ،بســط دادن و نظاممنــدی
ادبیــاتّ ،دومـ ًـا تســکین کــودکان آســیبدیده بهکمــک ّ
بهواســطهی ّ
ادبیــات و
ً
سـ ّـوما مســئلهی یاریگــری بزرگســاالن بــه کــودکان در شــرایط عــادی و بالیــای
طبیعــی .آیــا نمونـهای در ّ
ادبیــات کــودک و نوجــوان داریــم کــه ارادهاش معطــوف
ّ
معصومیــت کــودکان ،بــا ایــن هــدف کــه کــودک
باشــد بــه نظاممنــد کــردن
یگــر» شــود؟
«یار 
شــاهآبادی :کــودکان در مواجهــه بــا ّ
ع دارنــد:
ادبیــات دو نــوع موضــ 
حفــظ کودکــی اســت.
مخاطــب و موضــوعّ .امــا در هــر دو صــورت ،هــدف،
ِ
ادبــی تولیــد شــده بــرای کــودکان ایــن هــدف بهنوعــی
بنابرایــن در تمــام آثــار
ِ
حفــظ
ذات کودکــی دیگرخواهــی وجــود دارد،
ِ
وجــود دارد .از آنجائیکــه در ِ
یگــری» را هــم حفــظ خواهــد کــرد.
کودکی«،یار 
بــا ّ
توجــه بــه اشــارهی شــما بــه وجـ ِـه تسکینبخشــی ّ
ـگام وقــوع
ادبیــات هنـ
ِ
ِ ِ
ً
بحــران ،آیــا قالــب و ژانــری در ّ
ادبیــات کــودکان داریــم کــه صرفــا بهجنبــهی
تسکینبخشــی در شــرایط بحــران بپــردازد؟ در ّ
ادبیــات بزرگســال میتــوان بــه
اشــعار موالنــا (کالســیک) و اشــعار ســهراب ســپهری (معاصــر) اشــاره کــرد.
ذات ّ
ادبیــات را تســکینبخش میدانــم .تسکینبخشــی
شــاهآبادی :مــن ِ
در ایــن حــوزه ،امــری نســبی اســت .بــا ّ
ـگاه مخاطــب بــه جهــان،
توجــه بــه نــوع نـ ِ
نویســنده یــا شــاعری کــه از ناامیــدی و ســیاهی حــرف میزنــد هــم میتوانــد در
قالــب همدلــی و همــدردی بــه مخاطــب تســکین ببخشــد .از طــرف دیگــر،
درنگ ششم
تیر ماه 1400
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ّ
ّ
ـدن متــن ادبــی بــا لــذت کشــف و شــهود همــراه میشــود و باعــث
لــذت خوانـ ِ
تســکین مخاطــب میشــود.
در حــوزهی ّ
ادبیــات کــودک ،داســتانهای ســرگرمکننده و پرفــروش ماننــد
موســیقی پــاپ هســتند؛ مــا اصطــاح موزیســین را بــرای خواننــدهی موســیقی
پــاپ ب ـهکار نمیبریــم و او را ( )Entertainerیــا ســرگرمکننده میدانیــم .یعنــی
موســیقی پــاپ در ردهی ســرگرمی طبقهبنــدی میشــود ،نــه در ردهی هنــر .در
ادبیــات داســتانی هــم ایــن موضــوع را میبینیــم و بایــد ّ
ّ
توجــه داشــته باشــیم
ّ
ضروریــات اســت؛ بهخصــوص در ّ
ـود ســرگرمی در ّ
ادبیــات
ادبیــات جــزو
کــه وجـ ِ
ً
ّ
کــودک .معمــوال ذات شــادی و آرامــش در ادبیــات کــودک وجــود دارد .مــا
خیلــی صــاح نمیدانیــم بــا کــودک برخــورد عریــان و بیرحمانــه در ّ
ادبیــات
ّ
داشتهباشــیم؛ ّ
حتــی آثــار جــدی و در ظاهــر عبــوس ایــن حــوزه ،رگههــای طنــز،
بــازی و ماجراجویــی دارنــد .پــس میتــوان گفــت بخــش اعظــم ّ
ادبیــات کــودک
(در قالــب ســرگرمی یــا هنــر) دارای وجــه تســکیندهنده هســتند.
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ّ
معصومیت و ݣݣتجربه
پرسش و پاسخ

زمان اندیشهورزی است
درنگ کنیم و نیک بنگریم ...
امداد و یاریگری قبل از هر اقدامی به تفکر و تأمل نیاز دارد.
چیســتی ،چرایــی و چگونگــی آنچــه در میــدان عمــل بــرای کمــک بــه نــوع بشــر
انجــام دادهایــم یــا میخواهیــم انجــام دهیــم پرسـشهای 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 اندیشــهورزی در بــاب یاریگــری اســت
بــرای رســیدن بــه پاســخ ایــن چیســتیها ،چراهــا و چگونههــا.
امروز بیش از پیش ضرورت اندیشهورزی نمایان شده است.
انســان ،بــه عنــوان موضــوع و مخاطــب فعالیتهــای هــال احمــری
موجــودی اســت پیچیــده و حــوزه علــوم انســانی بــا زیرشــاخههای متنــوعاش
دانــش مطالعــه ایــن پیچیدگیهــای انســانی در بافــت جامعــه اســت.
معاونــت فرهنگــی حــوزه نمایندگــی ولــی فقیه پــس از مطالعه و بررســی روندهای
جــاری جمعیــت ،ژرفاندیشـ ِـی انسانشناســانه از دریچــه علــوم انســانی را یکــی
از مســائل مهــم امــروز جمعیــت میدانــد کــه کمتــر بــه آن توجــه شــده اســت.
برگــزاری نشســتهای علمی-تخصصــی ،گام نخســت اســت کــه بــرای
تحقــق ایــن هــدف بــه همــت همــکاران جمعیــت و مشــارکت اندیشــمندان
حوزههــای مختلــف برداشــته شــده اســت.
مجموعه درنگ ،متن سخنرانیهای این نشستها در قالب درسگفتار است.

برای دسترسی به
فایل صوتی
فیلم و عکسهای
این نشست،
رمز تصویری
را با موبایلتان
اسکن کنید.

