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ها را از یکدیگر  که در این نوشته، فقط آن ردیگ یرا دربر م رشاخهیز نی، چند»هاي کودکان روایت«موضوع 

انواع ) از زبان کودکان و با کودکان ییها نیز در بطن داستان(کودکان  يبرا ییها در بطن داستان. میشناس یبازم

دور از « یرودررو در برابر شفاه یدر برابر مکتوب؛ شفاه یشفاه: از نزدیک مشاهده کرد توان یفرعی بسیاري را م

براي مثال داستانی که پرستار براي کودك نقل ( کیرودررو و یک به  ی؛ شفاه)ادیو یا کاستمثل ر(»دست

؛ )دیگو یبراي مثال داستانی که معلم براي شاگردان کالس م(در برابر شفاهی رودررو یک به چند ) کند یم

متن  يا که تا اندازهبه لحاظ موقعیت مشابهی  يها به یک و رودررو و فی البداهه در برابر داستان کی یشفاه

 يا کتاب چاپ شده، سرگذشت قومی یا بازنویسی تحریف شده قصه(: »متن«به جایگاه آن  توجه یمحورند ب

  .)عامیانه

یک شاخه از انواع داستان براي کودکان است و عمدتا به این منظور  يها رشاخهیاز ز يا موارد باال، فقط نمونه

. کنند یمحسوسی م راتییها تغ ها در ذیل آن را نشان دهد که این داستان يا چندگانه يها عرضه شده که جنبه

که انواع کامال مختلفی از  دارد یرا وام) خواه بزرگسال و خواه خردسال(واحد  يا ندهیگوناگون، گو يها تیموقع

ستان در است که همان دا نیرا تعریف کند؛ حتی اگر راوي یک داستان را نقل کند، باز انتظار ا ها تیروا

 .گوناگون بیان شود يها روش متفاوت، به يها تیموقع

 کودکان» از زبان«کودکان و » با«کودکان، » براي« ییها داستان

با وجود این، . از شمار است رونیبالقوه گوناگون مبتنی بر موقعیت، ب يها گونه که تلویحا اشاره کردم، جنبه همان

و فحواي  (mode)، حالت (Field)حوزه  یعنیبراي گفتار قابل است،  يدیکه هال يا باتوجه به سه کالن جنبه

 تیحوزه در کل، ماه. عرضه کرد ها تیمقادماتی بسیار کارآمدي از موقع يبند دسته توان ی، م(tenor)کالم 

در  ها يبراي مثال، کودکان همراه با آموزگار و همشاگرد( دهد یدر حال انجام را نشان م یفعالیت اجتماع

حوزه، مطرح  یعنیکه در این جنبه،  یپرسش مهم). شوند یتانی مبتنی بر تجزه شخصی خود سهیم مداس

ولی باید دانست که حوزه، پرسش رفتاري  موضوع صحبت چیست؟یا صحبت درباره چیست؟ :است نی، اشود یم

گفتمان موردنظر را شامل ، نیچه نوع فعالیت اجتماعی در حال انجام است؟ بنابرا یعنیرا مدنظر دارد؛  يتر بزرگ

میان عملکرد زبان و  مند زهیانگ» تطابق«هالیدي، بر  يها يبند ، حوزه نیز مانند دیگر دستهرو نیاز ا. شود یم

آن را بیان یا بر آن داللت  ینیب یک جامعه، جهان ییعنی هنگامی که الگوهاي زبان-عملکرد فرهنگی

 .دارد دیکنندحتأک یم

متن مکتوب  ایمثال، آ) يبرا(میان فرستنده و گیرنده پیام است  ي» مجرا«ه متن و رسان يها یحالت، دگرگون

شده است یا بدون برنامه؟ به فعالیت در حال انجام وابسته است یا برساختی  يزیر است یا کالمی؟ برنامه

 به هم نزدیک هستند یا از هم دورند؟ رندهیگ-فرستنده ایجدابافته شده است؟ آ

براي مثال،  .، نظر داردردیگ یدخیل در روایت شکل م يها و نقش ها گاهیروابط مشارکت که از جافحواي کالم، به 

درباره حوزه، حالت  تر شیبراي مطالعه ب( يروابط دوست با دوست، پدر با پسر، پزشک با بیمار، فروشنده با مشتر



 

 28 از 3 صفحه

  

 )1985و حسن  يدی، هال1978و فحواي کالم رجوع کنید به هالیدي 

متن  ییقایطوری، به هدف رنامند یجنبه حالت که گاهی آن را فحواي کالم کارکردگرا م نیتر همآخرین و م

 ؟...)، آموزش، تشویق ویبراي نمونه، سرگرم( دیبه چه اهدافی یا تأثیراتی نایل آ خوهد یمتن م یعنی؛ پردازد یم

بر موقعیت برشمردیم، درباره دو ویژگی مرتبط دیگر نیز کارایی  یمبتن يها یمواردي که در باال در مورد دگرگون

گوینده،  یابیهشدار درباره ارز. هشدار درباره ارزیابی گوینده و ارزیابی قصه نامید توان یدو مورد را م نیا. دارند

را در  (مهارت در ساختن، ادراك، خالصه کردن و مانند آن)حاصل از داستان از زبان کودك  يها داده یعنی

 ،يمند تیاگر موقع. آنان به حساب آوریم یشناخت شناختی یا توانش زبان يها مهارت لیمجموع، دل

، در گذار از ارزیابی یک کاربرد زبانی خاص در آورد یپدید م يا عمده يها تفاوت انیگو داستان يها در داستان

 یحتی اگر از مهارت شناخت( ییروا ارزیابی کلی مهارت يخاص، برا) نیآفر احتماال بسیار مشکل( یتیموقع

کودکان  يها هشدار دوم این است که در تحلیل نقادانه قصه. قدري محتاطانه عمل کنیم دی، با)سخنی نگوییم

ناآزموده درباره  ییها فرض شینیز اگر داوري ما براساس پ جا نیدر ا. نیز باید حانب احتیاط را از دست ندهیم

چه در یک مجموعه موقعیت خوب فرض  اگر این احتمال را فراموش کنیم که آنبودن داستان باشد و » خوب»

ما اگر  يها يریگ جهیگاه ممکن است نت دیگر موقعیتی کامال نامناسب جلوه کند، آن يا در مجموعه دی، شاشود یم

 .صه کودك استهرگز نباید به این نتیجه این نتیجه رسید که عیب کار از ق. از کار درآید ارزش ینه پر گزند، ب

اند، باز الزم است که در میان  بسیار متفاوت ییزهایهاي کودکان چ اگر نیک بدانیم که روایت یاز سوي دیگر، حت

طور  چه به میان آن توان یالگوها نم نیبدون ا. چندین مورد روایت کودکان، الگوهاي مشابه و پیوندها را پیدا کنیم

 یشناخت زبان گران لیتحل که نیسرانجام ا .، رابطه برقرار کنیممیدان یشهودي آن را حوزه منسجم مطالعاتی م

 ایآ: ها را دنبال کنند؛ از آن جمله است رابطه نیاز ا يتر فیکودکان، برآنند که موارد تقریبا ظر يها تیروا

 نیبدون ا. شفاهی کودکان، الگوهاي مشابه و پیوندها را پیدا کنیم ییگو بر این ادعاي شایع که داستان توان یم

سرانجام  .، رابطه برقرار کنیممیدان یطور شهودي آن را حوزه منسجم مطالعاتی م چه به میان آن توان یالگوها نم

ها را دنبال  هرابط نیاز ا يتر فیکودکان، برآنند که موارد تقریبا ظر يها تیروا یشناخت زبان گران لیتحل که نیا

شفاهی کودکان، نوعی آمادگی براي  ییگو بر این ادعاي شایع که داستان توان یم ایآ: کنند؛ از آن جمله است

ارائه داد؟ به همین ترتیب، اگر روایت مکتوب  یشناخت متقن زبان لیاست، دل» آنان  از جانب«مکتوب  يها تیروا

رده باالتر، بر مبناي آن در  يها یتوانش محوري است که دبستان و نوعی زیمتما) نوعی نوشتار( یزبان نوعی گونه

گونه  آن یشناخت ، کدام ویژگی خاص زبانکنند یدیگر زبان، از قبیل استدالل و توصیف، مهارت پیدا م يها گونه

کودکان از نظر  يها تیروا ایکارآمد است و کدام یک ناکارآمد؟ آ هدف يها رسیدن به گونه يزبانی معین، برا

بر  ایبزرگساالن استوارند،  يها تیبزرگساالنند و بر الگوي روا يها تیساده شده روا يها ارزش و ساختار، نسخه

 ایهریک از این موارد ارائه داد؟ آ يبرا توان یم یشناخت اند؟ چه دلیل زبان شده پایه اصولی کامال متفاوت ساخته

را در کودکان پرورش داد؟ اگر آري، چگونه؟ ) مکتوب یا کالمی( تر دهیچیپ يها مهارت تولید داستان توان یم

 يها مشترك داستان، چه نقشی در بهبود مهارت يها ییکاوشگرانه و بازگو يها یادآوري، پرسش يها نیتمر
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مطلوب،  يرگذاریرا براي تأث یخوان تیروا توان یم ایدارد؟ آ یسینو تیچه ربطی به روا یخوان تیروایتی دارند؟ روا

 ؟میکن ییا دشواري روایت را چگونه تعیین م یدگیچیپ زانیکرد؟ اگر آري، م يبند درجه

 و سوادآموزي ییگو داستان

آنان در برابر نوشتن و خواندن و  افتهی پرورش رشیکودکان، پذ یکامال شناخته شده رشد زبان يها از جمله حوزه

طور رسمی  که کودك به پیش از آن بایخواندن و نوشتن است؛ تقر يها تیآشنایی با برخی قواعد و محدود

 يها از مجموعه پژوهش یکیگونه که در مقدمه  جا، مسئله بنیادین، همان نیدر ا. خواندن و نوشتن را فراگیرد

 :کودکان آمده، آن است که يجدید درباره سوادآموز

فار، . (آیند،با سواد آشنایی دارند ه میکه به مدرس  عمال همه کودکان جوامع بسیار باسواد،هنگامی

(UHH:1985 .مسئله اساسی  نیها را فهرست کنم، ا من فقط فرصت یافتم آن جا نیکه در ا ها هیشماري از نظر

که روابط والدین،  يا ؛ خانهشود یاز خانه شروع م يکه سوادآموز دهند ینشان م ها یبررس نیا. کنند یرا تأیید م

که در  ییها ، مانند پژوهشیشناخت دقیق قوم يها یبررس .آن است يها خواهر و برادر و دوستان از مشخصه

 .)1981( سکسیو ب) 1985(فار  يها کتاب

با مرحله کنونی توانش مکتوب کودك،  (interactant)گر  هنگامی که تعامل دهند یآمده به کرات نشان م

گوناگون،  يها وهیکودك کاري ندارد، به ش» خطاهاي« حیو مشوق است و زیاد به تصح ندهکن تیهماهنگ، حما

 تر شیدر این صورت، سرعت سوادآموزي کودك ب. شود یسوادآموزي کودك را موجب م يها رشد و بهبود مهارت

گر از کودك  تعامل گرانه تیارزش حما رسد ی، به نظر منیچن هم. شود یاز هنگامی است که به حال خدش رها م

گر، نه در مقام و نقش الگو یا رقیب،  که کودك براي تعامل ستیبا ارزشی ن ارتباط ی، ب)بر حسب نتیجه یا تأثیر(

از مواردي است که ماهیت ناخودبسنده تولید و دریافت روایت  گرید یکی نیا. بلکه در مقام یک انسان، قائل است

و مانند  يزاری، بیعالیق میان فردي گوینده و شنونده نظیر احترام، دلبستگبسته به  :کند یرا آشکارا یادآوري م

مفهوم فحواي کالم که . کند ی، بسیار فرق مدیا که گرفته دیکن یگمان م( دیریگ یچه م و آن دیده یچه م آن، آن

و به دستور  lexicalized افتهی واژگان يها به آن پرداختیم، دست کم جنبه تر شیآن را به کار برده و پ يدیهال

 .سازد یپیچیده و متغیر را مطرح م قیعال گونه نیا grammaticize زبان درآمده 

در میان  يگر اگر تعامل رایکودك در تکامل زبان است؛ ز» پیش  رو به«اصلی در حرکت  کننده ياریگر،  تعامل

ال بر مفهوم منطقه رشد مجاور ویگوتسکی کام دهینایا. کودك بود يفرد يها یینبود، رشد زبان بیرون از توانا

ویگوتسکی درباره  يها هیزمینه، نظر نیاخیر در ا يها پژوهش تر شیپ يربنایدر واقع، ز .شناس استوار است روان

روست که مراحل آشکار رشدشناختی را نشان  از آن اژهیپ يها هیجذابیت نظر که یدر حال. فرد است یرشد شناخت

زمانی   جدول«گوناگون و با ترتیبی خاص، به پیروي از  يها ها را با سرعت که همه کودکان باید آن دهد یم

ویگوتسکی چنان بر تعامل میان آموزنده و  يها هیکه نظر دینما یم نیدر عوض، چن. کنند یط» شناختی زیست

و فردي را به  یمل فرهنگتر شدن کودك و تغییر تعا متمرکز است که بزرگ) براي نمونه زبان(ابژه دانش 

رشد فرهنگی  دیگو یدر آن نقش دارد و م یشناس ستیویگوتسکی که ز اتیباوجود این، نظر. سپارد یفراموشی م
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، بر رشد زیستی مسلط است، ابدی یبا دیگر عوامل مهم در محیط اطراف فرد پرورش م یکه به واسطه کنش تعامل

به فرایند (interpersonal) يفرایند میان فرد«ذ : مشهور ویگوتسکیبه گفته . است رتریپذ فهم اژهیاز نظریات پ

 )57، ص 1978ویگوتسکی ( .شود یتبدیل م( intrapersonal) يبینا فرد

بر محیط  یگوتسکیو دیتأک. شود ی، به دانش خود او بدل مآموزد یچه فرد از راه تعامل اجتماعی م یعنی آن

 يها و هدف قیگوناگون اجتماعی و عال يها طیتا بنابر مح کند یتر م اجتماعی، کار را براي پژوهشگران آسان

موارد باال، . گوناگونی را براي تکامل روایت در کودکان در نظر بگیرند يها و روش ها وهیگوناگون کودك، ش

ذکر کردیم تا به پیشینه نظري  لیها را فقط به دل چندان مناسب از قواعد ویگوتسکی بود و آن نه يا خالصه

 .بکنیم يا کنونی در زمینه پژوهش تکامل کودك، اشاره يها هیسو

کودکان، انواع گوناگون راهبردهاي خاص  ییگو مکتوب و داستان يها آموزگاران کودکاستان براي پرورش مهارت

 کتهی، د)میپرداز یکه در بخش بعد بدان م(نقل روایت در کالس  يها تیها فعال آن انیکه از م کنند یرا اعمال م

در دیکته داستان، کودك داستان تازه یا آشنایی را  .مورد بحث قرار گرفته است تر شیداستان و اجراي داستان، ب

-که کودك مسئول نقل داستان است، آموزگار حال نیبه این ترتیب، درع. کند یکاتب دیکته م-براي آموزگار

نظارت کند و براي بهتر شدن آن پیشنهادهایی ارائه دهد و به  کودك ییگو بر روند داستان تواند یتب مکا

است و کودك » نوشتن  نوشتن بدون عمل«داستان، عمال  کتهید. اطالعاتی اشاره کند و مانند آن يها یکاست

که تکرارپذیرند و به تدریج از - یکینوشتن از داستان، خودش با عالیم ثابت گراف کتهیکه د ابدی یدرم درنگ یب

  . چه مهارت ارزشمندي است- شود یها کاسته م ابهام آن

گفتیم براي پیوستگی  تر شیکه ب شود یداستان، هم سبب فاصله گرفتن از رخدادهاي داستان م یسینو کتهید

 نیر براي کودك، امعموال آموزگا. دهد یها الزم است و هم خودآگاهی انعکاسی را پرورش م داستان يریگ هیسو

  هاي اندیشه«: کند یداستان دیکته شده را بازخوانی و رضایت کودك را از شکل و محتواي داستان بررسی م

و از خود جدا شدن » چیزي در بیرون«تولید کالمی به منزله  يای، اصالح و بهبود خود با یاري دیگران، دن»ثانویه

دنیاي گسترده، با به اجرا درآمدن  نیا. ردیگ یك شکل مآرام در کود مسئول بودن، آرام حال نیو در ع

آموزگار  .شود یتر م دیکته دشه، گسترده يها دیکته شده، گسترده، با به اجرا درآمدن داستان يها داستان

، ها یگو و دیگر همکالس و کودك داستان خواند یبلند و شمرده م ياز داستان را با صدا يا عمده يها بخش

که داستان باید منسجم باشد و بتوان آن را به  آموزد یگو م ترتیب، داستان نیبه ا. کنند یبازي مرخدادها را 

کودکان در روند اجراي داستان، دنیاي رخدادهایی را . شنوندگان بازگو کرد يروش ممکن برا نیتر میمستق

ها و جهان داستان  انطباق میان واژه در این روند، نبود. هاست گو نماینده آن داستان يها که واژه کنند یبازسازي م

 .شود یآشکارتر م

 گوناگون يها هیگوناگون، سو يها سبک

در دو شهر ) پوست اهیسفیدپوست و س( يچه در دو جامعه کارگر هیث، آن سیشرلی به را يها افتهیبراساس 

جالب . چشمگیري با یکدیگر دارند يها ، تفاوتشود یشمرده م تیکارگرنشین کوچک کارولیناي شمالی روا
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، گفتن داستانی خوب و )یا برعکس(که چقدر براي فردي از اهل تراکتون که در رودویل است  جاست نیا

 قبول آسان است؟ قابل

- شناسان روان-کنونی زبان  يها از پژوهش يا بخش عمده .شود یموضوع فقط به این دو شهر محدود نم

 ییگرا تیفرهنگی و نسب يها یژگیکه و پردازد یاجتماعی، به این امر م یشناس روان يها دگاهیشناسان و د جامعه

بگوییم، به  میخواه یچه م ، بگذار آنندیگو یم طرف یب شانیآزاداند. تا چه اندازه در نقل روایت دخیل است

 ها یبه این سادگ، موضوع دیگر کنند یبا هم تالقی م» ها روش« یباوجود این، وقت. گر شود هزاران روش جلوه

سبک ارجح،  يبرخی اجزا یگاه. ترند ها نسبت به دیگران ارجح بعضی از آن یها برابرند، ول همه سبک. نیست

به تمایزات  ، بدانند که در واقعشمارند یها را برتر م کسانی که آن که آن ی؛ بردیگ یمورد توجه قرار م تر شیب

  .دهند یسبک، به طرزي متفاوت واکنش نشان م

 دهد یبه خوبی نشان م )1982( ثیه. از این مسئله اشاره کرده است که آن خواهیم پرداخت يا به نمونه نیمارت

 يها یعدت کردن فرد به راه و رسم خاص جامعه، چه سردرگم يها سوادآموزي و روش يها که با افزایش روش

کتون و رودویل را با فرهنگ رایج در دو شهر کوچک ترا ي، وباره نیدر ا. کند یاخالقی و آموزشی که ظهور نم

 يها مانند داستان(»قواعد تلویحی سوادآموزي«از  یبرخ. کند یمقایسه م تاون نیطبقه متوسط مدرسه محور م

از همان  :کند یاز ما را غافلگیر م ياری، بسآموزند یها را م آن تاون نیکه به گمان هیث کودکان م) وقت خواب

ها واکنش نشان  محتواي کتاب يوشنود ، در برابر اشاره گفتکنند یرا آغاز مزمان که کودکان سخن گفتن 

 ..شناسند یها را خوب م که گویی کتاب کنند یعمل م یدهندگان ؛ همانند پاسخدهند یم

، بزرگساالن آنان را از نقش بسیار فعالی که تا آن آن زمان در رسند یهنگامی که کودکان به سه سالگی م

 گرید. کشند یو انتظار م سپارند یو آنان فقط در مقام شنونده، گوش م دارند یاند، بازم کتابخوانی داشته

در عوض، کودکان باید . کنند یها و تعبیرهاي خود، روند داستان را قطع نم بزرگساالن یا کودکان با پرسش

به این ترتیب، کودکان در . را پاسخ گویند یبشنوند و به حافظه بسپارند و اگر بزرگساالن اجازه دادند، پرسش

، این قبیل مانند یوار از جانب بزرگساالن م فرمول يها در خواندن داستان و طرح پرسش يا حالی که منتطر وقفه

تمایل دارند خودشان داستانی  تر شیدر این مرحله، کودکان ب .آموزند یفرمولی و تمرینی را م يها پرسش

 )35، ص 1982هیث ( .داستانی گوش بسپارندبه  که نیبخوانند تا ا

که در رودویل و  دیگو یم ثیه. دیگران کامال ناآشنا باشد يبرا دیچه براي ما آشناست، شا با این حال، آن

طور خاص و انطباق با مدرسه و رفتن به مدرسه، با  طور عام و میل به روایت به به سوادآموزي به لیتراکتون، م

هرچند به اتعتقاد هر سه جامعه، رفتن به مدرسه امري مهم است و کودکانی که در  متفاوت است؛ تاون نیم

تفاوت سبک، به ارائه تصویري نادرست » تشخیص عدم«. مدرسه موفق هستند، در زندگی نیز موفق خواهند بود

هنجاري  ياه پژوهش. و دیگر همشهریان به او منجر خواهد شد انیآموزگاران، کارفرما یتوجه یاز فرد و حتی ب

در یکی از  ثیه. سازد یراه را براي بررسی این سوءتفاهم تحقیرآمیز هموارتر م 7 یدانشمندان علوم اجتماع

 :سدینو یجالب کتابش م يها پاونوشت
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صورت گرفته )زبان  فرزند در یادگیري- براي نمونه،تعامل مادر(رفتاري  هاي هاي فراوانی که درباره پدیده پژوهش

که  اند یا این جامعه برگرفته  هاي اصلی هاي توصیف شده را از گروه سازند که نمونه است یا اصال مشخص نمی

 )47، ص 1982هیث (».دهند اهمیت این محدودیت را تشخیص نمی

 :توضیح داده شده است يا کننده ، به طرز قانعگفته شی، مسائل پ)1985و  1981،1984( کلزیر کتاب ماد

و هرکدام راهبردهاي روایتی و قواعد عروضی  ندیآ یگوناگون به مدرسه م يها نهیشیبا پ]کالس اول[کودکان

 )423، ص 1981مایکلز ( .براي ارائه روایت دارند يا ژهیو

مهم است و کارایی  يها از روش یکی. »نقل روایت در کالس« يها تیحائز اهمیت است که فعال رو این نکته از آن

یا تجارت گذشته را براي همه  ایآموزگار، اش قیدر این فعالیت، هد کودك، با نظارت و تشو. آموزشی فراوان دارد

این  يریادگیاي گفتاري باسوادان و استفاده از راهبرده ي، براها تیفعال نیا. کند یافراد گالس توصیف و روایت م

تثبیت  شیکودکانی که سبک از پ افتیپژوهشی تجربی، در در کلزیما. مناسبی است نیراهبردها، بالقوه، تمر

» نقل روایت در کالس« يها تیآنان با سبک سواد و انتظارات آموزگار منطبق باشد، در فعال يوگو شده گفت

که سبک سواد کودك و انتظارات  یاو، هنگام يها افتهیبنا به  .(423، ص 1891مایکلز ( برند یبهره وافري م

عملکرد و ارزیابی، در درازمدت پر  نیکودك اغلب ناموفق است و ا- آموزگار از هم متفاوت باشد، همکاري آموزگار

 .گزند خواهد بود

ز آنان انتظاراتی دارد که در زیر شاگردان خود، ا يها مایکلز، هر آموزگار در واکنش به داستان يها افتهیبراساس 

 :میکن یها اشاره م به برخی از آن

 ها گفته یمکان-یآشکار زمان يها نهیتوجه به زم 

 که بسیار عادي و معمولی به نظر  ییها آن یاشیاي دخیل در داستان؛ حت يگذار توصیف کامل و نام

 .ندیآ یم

 و پیشینه یکسانی برخوردارندکم باید فرض کند که او و مخاطبانش از دانش  گوینده دست. 

 يبند واژه )lexicalization)رغم تغییر موضوع  براي تغییر موضوع و تعیین هر نوع ارتباط مضمونی، به

 سخن

بر یک   ادبی را انتظار دارد؛روایتی فاقدزمینه و فقط متکی  سبکی-خاتم جونز-آموزگار« که نیخالصه ا

کودکان  انی، به سبک رایج در مسازد یکه مایکلز مطرح م يا مسئله). 223، ص 1984مایکلز (»موضوع

خاص خود را دارد،ولی با » مندي نظام« شود یکالس خانم جونز مربوط است؛ سبکی که معلوم م پوست اهیس

هاي نقل روایت، نوعی سبک گفتمانی  کودکان سفیدپوست،در فعالیت .سبک موردنظر خانم جونز متفاوت است

بود، ولی سبکی که کودکان (topic associating)«موضوع محور3طور ناقص م بهارائه دادند که دست ک

 ندهی، گو»پرور موضوع«در گفتار . بود(topic associating)«پرور موضوع»عرضه کردند،  پوست اهیس

و ) 249، ص 1891مایکلز (»ربط دارند  کند که تلویحا به موضوع شخصی خود را نقل می  اي از لطایف مجموعه«
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به چند بخش  يپرداز گفتارها، اطالعات از نظر سخن نیدر ا. واقع بر نوعی تمرکز مضمونی نامعین استوارنددر 

؛ کودك براي مرتبط دیآ یو بعد از آن مکث م(and) هم با دانگ بلند و متد حرف و ؛ آنشوند یبزرگ تقسیم م

 .برد یحرف ربط دیگري به کار نم» و«کردن لطایف باهم، جز 

چون آموزگار انتظار  کسانی که هم يپرور، برا دار، یعنی گفتار موضوع این نوع سخن بخش و ضرباهنگ يریگ یپ

) قطعی سخن انیبه نشانه پا(افت  يها دارند گفتار بر یک موضوع استوار باشد و از نظر عروضی با نشانه

 ي، برابردند یا به کار مکودکانی که این سبک ر )430، ص 1982مایکلز ( ، دشوار استشود یم يگذار عالمت

خود . رو بودند موضوع مهم را نقل کنند، با مشکالتی جدي روبه کیفقط  که نیبر ا یبرآوردن انتظار آموزگار، مبن

 ).که انگار موضوع معینی در کار نیست آورد یپدید م (براي آموزگار(این سبک این توهم را 

فرد طرحی   محور است و فقط در صورتی معنا دارد کهموضوع   نقل موارد مهم در واقع،نوعی تفسیر روایت

 )434، ص 1982مایکلز (».موضوع محور در ذهن داشته باشد تا بر پایه آن عمل کند

گفتار  يها سبک يها دستور زبانی تفاوت-تر واژگانی سپس مایکلز و کالینز، به منظور دستیابی به توصیف کامل

دو (آموز کالس اول  چهار دانش یکالم يها ، نقل)پرور یعنی گفتار موضوع محور در برابر موضوع(این کودکان 

شفاهی و  يها تیگسترش این تمرین، روا يرا در یک فیلم کوتاه بررسی و برا) پوست اهیسفیدپوست و دو س

 :و به این نتیجه رسیدندکردند  آموز کالس چهارم را از همان فیلم تحلیل مکتوب دو دانش

قدیم در برابر  يزهاینشان دادن تمرکز واسطه، روابط علی، تما ي، براها یدو روایت از چهار روایت کالس اول

را سبک گفتمان  نیا. کرده بودند يا واژگانی و نحوي استفاده گسترده يدهای، از تمهیمرجع جدید و روابط هم

بر  تر شینشان دادن تمرکز واسطه، روابط علی و مانند آن، ب ي، براها یس اولدو روایت دیگر کال...مینام یادیبانه م

 رای؛ زمینام یرا سبک گفتمان شفاهی م نیا. ویژه متکی بودند يها چون تداوم و عالمت هم یعروض يها نشانه

از جمله  قای، دقاند يویژه، هر چند براي ارتباط شفاهی ضرور يها چون تداوم و عالمت عروضی هم يها نشانه

روابط متنی ضروري در سبک  )232، ص 1984مایکلز و کالینز   .روند یکه در زبان مکتوب به کار نم اند يموارد

 يگذار نشانه نیدر سبک گفتمان شفاهی، ا ی، ولشوند یم يگذار گفتمان ادیبانه، بارها به صورت واژگانی نشانه

 یدیبانه، شخصیت اصلی داستان را نخست چنین معرفسبک ا انیگو از داستان یکینمونه،  يبرا. است یعروض

 :کند یم

تا تأکید کند که  برد یسطر بعد، از همین جمله موصولی استفاده م 24و  /چید گالبی می...که داشت/...مردي بود

 .دیچ یداشت گالبی م/...آنان از کنار مردي گذشتند که: مقصودش باز همان مرد است

 :کند یسبک شفاهی، همین شخصیت را چنین معرفی م انیگو از داستان یکیدر عوض، 

 دیچ یگالبی از درخت م/...دیچ یم.../...هلو .../.../مردي است که داشت/...درباره

طور  به بایبیست و پنج سطر بعد، هنگام ذکر دوباره این شخصیت، تقر يو. کند یاستفاده م يا هیاز دو جمله پا
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تا  کند یم هیتک) دانگ صدا روي واژه مرد زیوخ رف با صدا و افتطول دادن ح( یعروض يها کامل بر نشانه

همان ...همان مرد/...آن مرد گذشت/هنگامی که از کنار...و هنگامی که :اطالعات پیشین را یادآوري کند و بگوید

 .مرد از درخت پایین آمد

را دید؛ استفاده گوینده از واژه اشارتگر آن در  یمرجع واژگانی هم يها برخی از نشانه توان یم جا نیدر واقع، در ا

موردنظر گوینده  یمرجع هم ياست اگر بگوییم که این نشانه واژگانی، برا یباوجود این، منطق. »آن مرد«بند 

 .کند یکفایت نم

میان دو رخداد روایتی داستان مربوط  مند جهیرابطه مهم نت يگذار عروض، به نشانه/واژه يها نیاز تبا گرید یکی

در  که یدر حال. شود یمشخص م SO گوینده سبک ادیبانه، با حرف ربط استاندارد  تیمورد در روا نیا. است

به عبارت دیگر، . شود یم يگذار نشانه«then»عروضی و با تأکید بر  يا گونه ، بهیشفاه سبک ندهیروایت گو

، نه فقط براي ارائه رابطه زمانی، بلکه رود یشیوه خاص به کار م نیعروضی و به ا يا گونه به thenهنگامی که 

 قای، دقشوند ییا نم شوند یکه آیا مخاطبان، متوجه این تفاوت معنایی م نیا یبراي عرضه رابطه علّی است، ول

 .موضوع بحث است

کالمی دو کالس چهارمی  يها تیر روانیز دارد، د ییها ییادبیات شفاهی که لزوما نارسا يها یهمین ناهمخوان

ها  که آن یهنگام). هردو در خواندن و نوشتن مهارت داشتند و جزو شاگردان ممتاز کالس بودند(نیز دیده شد 

 يمعنا نوشتن به«که در روایت گوینده گفتمان ادیبانه بود،  یروایت مکتوب را بنویسند، مشکالت خواستند یم

 .ردیگ یمؤثر به کار م يا گونه و در گفتمان شفاهی به دادند ین را متکمیل نظامی است که از پیش آ

ها، اغلب  عروضی تکیه کند و این نشانه يها بر نشانه تر شیگرایش دارد که در گفتار خود ب ياز سوي دیگر، جفر

و تغییرات داستانی در روایت  یمرجع براي نشان دادن اطالعات مهم، روابط هم هستند که ییها تنها عالمت

او که  يبرا. رود یتر به کار م در روایت مکتوب او، انتقاالت و روابط هویتی مبهم، کم .برد یشفاهی به کار م

عروضی را به کار بگیرد، آموزش نوشتن به معناي یادگیري نظامی تازه براي نشان  يها وهیدر نوشتن، ش تواند ینم

 )241، ص 1984مایکلز و کالینز . (دادن انسجام مضمونی است

 تکامل روایت در کودکان

نوظهور در محیط اجتماعی مدرسه، به  يمند تیکه از روا میرا مطرح کرد ییها در دو بخش پیشین، عمدتا روش

 ییها یرغم نیات خیر کودك و آموزگار، نگران را ارائه کردیم که به ییها ، روشنیچن هم. کرد یخوبی جانبداري م

خوشبختانه . ردیگ ی، چگونه در کودکان نضج ميگر تیباید دانست که معموال توانایی روا کنیل. آورد یرا پیش م

کودکان مطرح شده است  يها یاد کرد که به تازگی درباره داستان يا گسترده يها افتهیاز  توان یدر این مورد، م

 .ها خواهم پرداخت و من به اجمال بدان



 

 28 از 10 صفحه

 

، کتاب پیشگام شود یکودکان بدان استناد م یشناخت یک که رد هر پژوهشی درباره تکامل زباناز جمله آثار کالس

در توانایی  ییها ساله، به وجود ضعف 8تا  6یادآوري در کودکان  ییبا تمرکز بر توانا اژهیپ. است) 1926( اژهیپ

و  تیها، نظم، عل این ضعف نیتر عمده. داشت يتر نوجوانان رواج کم انیکه در م ییها ؛ ضعفبرد یکودکان پ

، روابط علت و معلولی به درستی شد یدر یادآوري داستان، نظم واقعی رخدادها دقیقا رعایت نم: است يریگ هیسو

که جهت رخدادهاي داستان را به خود کودك متوجه ( ریضما(egocentric)تعیین گردید و کاربرد خودمحور 

، چه عملی و یکس رخ دهد و معلوم نباشد که چه یید آمده، خطاهاکه در داستان به یا شد ی، موجب م)کرد یم

 يها افتهیمورد بررسی نقادانه قرار گرفته،  اژهیبا گذشت شصت سال که کتاب پ. دهد یانجام م یکس درباره چه

چه وي  تر از آن در سنی کم یعنیسالگی،  4با این تفاوت که کودکان در (چنان موردپذیرش است  اساسی او هم

 نیاز ا يا جهیواقعا مشخص و قطعی نیست که چه نت ی، ول)متنی ناخودمحور بنویسند توانند ی، مکند یادعا م

 .باید گرفت ها افتهی

در داستان و نیز  تی، درباره استنباط رو به تکامل کودکان از نظم زمانی، عل)1983( بیاخیرا پتروسون و مک ک

باشند و ارزیابی شوند، » کامل«باید به طرزي مناسب  ها تیروا که نیمانند ا يتر دهیچیپ يها یژگیاستنباط و

یادآوري و درك داستان بنا نشده، بلکه به  يها روست که بر پایه موارد ساختگی، مانند آزمون پژوهش از آن

خود، بلکه در موقعیتی کامال عادي و  طور خودبه البته نه به- ها را معمولی نظر دارد که کودکان آن ییها داستان

سرسري و  يوگوها داستان را که در گفت 882پترسون و مک کیب . کنند یانتخاب م ییبراي بازگو-خودمانی

بودند، به سه روش  دهیشن) کودك 8جنسی و از هر گروه /گروه سنی 21(ساله  9تا  4کودك  96تصادفی با 

 تر شیزبان و روش سوم که ب یشناس مبتنی بر روان .«دستور زبان داستان« کردیروش البوف، رو: کردند لیتحل

تحلیل «چه آن را  یا آن(البوف  يها آنان نخست با کاربرد روش.مبتنی بر نحو است و تحلیل وابستگی نام دارد

، متوجه شدند که در نوع (ه رأس لوزي در نمودار مشهور البوف بودو منظورشان اشاره ب دندینام یم» نکته اصلی

، (leap-frog) یک پی دو پی« يها تیروا).جالب رخ داده است راتییمختلف، تغ نیکودکان در سن يها تیروا

در این نوع روایت، . بود که پترسون و مک کیب آزمودند يا نوع داستان در میان کودکان چهار ساله نیتر مرسوم

  .گذارد یو رخدادهاي مهم را جام برد ینامرتب و فاقد نظام، از رخدادي به رخداد دیگر م يا گونه کودك به

کودکان  انینوع روایت در م نیا. گذارد یو وظیفه دشوار بازسازي داستان را برعهده شنونده م) 48، ص 1983(

به ندرت دیده  (يریگ جهییعنی لوزي کامل البوف، با اوج و نت) کیبسیار رواج دارد و الگوي کالسچهار ساله 

و  شود یکامال ناپدید م جیرنگ و به تدر در کودك بسیار کم) یک پی دو پی)الگو  نیبعد از یک سال، ا. شود یم

سال و باالتر، بر الگوهاي دیگر روایت کامال مسلط  7و کودك در سنین  ابدی یرواج م کیکالس يدر عوض، الگو

ها گاه  در داستان. تر در همه سنین رواج دارد با بسامد کم. »داراي نظم گاه شمارانه« يها البته داستان. شود یم

انی ، نه کارکرد ارزیابانه آن را، نظم زمسازند یکه کارکرد ارجاعی روایت را برآورده م ییها شمارانه، یعنی داستان

. 1که پترسون و جدول  ییها تیروا. شود یم تیرخدادها بدون توجه به وابستگی مناسب به ماده داستان، رعا

کم در وادي  ، دستییگو تیولی ظاهرا مراحل کالی رشد را درصد شمار کلی انواع گوناگون واحدهاي روایی

و » یک پی دو پی« يها تیروا يسالگی و با برتر 4مرحله نخست در . است یکودکان، شامل دو مرحله کل

مختوم « يها تیروا. شود یم لیتبد» اصلی  مختوم به نکته« يها تیسالگی به روا 5شمارانه آغاز و سپس در  گاه
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 انیپا يا جهیناگهان و بدون هیچ نت یالگوي کالسیک را در خود داردن، ول يها یژگیاز و ياریبس. »اصلی  به نکته

شمارانه، در یک  کالسیک و استفاده پیوسته از حالت گاه يمرحله نخست، کاربرد الگوبه عالوه، در . ابندی یم

در این سن، احتماال کودکان از نارسایی ( شود یسالگی آغاز م 6از  2مرحله . ردیگ یها فزونی م چهارم داستان

تر و پایدارتر  گسترده يرییو به نفع الگوي کالسیک، تغ) ابندی یآگاهی م تر شیمختوم به نکته اصلی ب يها داستان

از میدان به در ) شمارانه مختوم به نکته اصلی و گاه يها یعنی حالت(و سرانجام، دو رقیب موقت  ردیپذ یصورت م

 .ردیگ یها را م جاي آن کیو الگوي کالس روند یم

 

واحد روایت بر  دقت کرد که در این جدول، دیبا. دهنده اجزاي روایت از نظر البوف است ، نشان1ول شماره دج

 يها دهیها، چک منظور پتروسون و مک کیب از اصطالح پیوست ییک جمله یا بند پایه روایت داللت دارد، ول

. عنوان یک وضعیت واحد است به ها انهیآغازین داستان و پا  

شگفتی  يو جا( رندیگ یکه کودکان م ییها جهیتدریجی نت افزایش یکی: باید به دو مورد اشاره کنیم جت نیدر ا

و دیگري .) مطابقت دارد» مختوم به نکته اصلی« يها تیکالسیک، به جاي روا يها تیبا رواج روا رایهم نیست؛ ز

 .داستان است يریگ هیکاهش اندك در موارد مربوط به کنش مکملی و افزایش اندك سو

 :کنند یم يریگ جهی، نتدیگري افزون بر موارد باال يها گونه که پترسون و مک کیب، باتوجه به داده همان

وشنود جدا  که روایت را از گفت شود یظریفی دیده م يها نکته شیبیش از پ کودکان يها تیدر روا

 يها انهیو پا دهد یچه را کودکان قصد دارند بگویند،نشان م داستان،آن نیآغاز يها دهیچک.سازد یم

کودکان به  يریگ هیسو.دهند یها را در باره رخدادهاي روایت شده در اختیار شنونده قرار م پیچیده،آخرین داده

بخش داستان،یعنی  نیتر و آن را در مناسب دهند ی،توجه فراوانی نشان ميگذار ارزش یعنی7این جزء روایت

مجموعه داستان را از  نیکیب، هموقتی پترسون و مک ) 62، ص 1983(».گنجانند یپیرامون نکته اصلی م

که  يا نکته. سازند یکامال مشابهی را خاطرنشان م شرفتی، پکنند یم لیتحل» دستور زبان داستان« دگاهید

و پیچیدگی ساختاري  ها تیزمان با افزایش سن کودك، طول روا ، این است که همشود یمشاهده م درنگ یب
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است که تغییري فزآینده و گسترده صورت  نی، اشود یآشکار م نکته دیگري که. ابدی یم شیها نیز افزا آن

انگیزه قهرمان داستان  که آن یها را ب یا کنش ها فیاز بندها که توص يا چون دسته هم( یتولید توال یعنی؛ ردیگ یم

آشکارا  توان یقهرمان م يها هنگامی که از کنش)به تولید اپیزود ) دهند یها را به هم پیوند دهد، شرح م آن

ساله، نسبت توالی به  4کودکان  يها تیدر ساختار روا. شود یمنجر م) مند را بیان یا استنباط کرد رفتاري هدف

 .ساله، نسبت اپیزود به توالی، چهار به یک است 9کودکان  يها تیاپیزود، دو به یک و در روا

 :شود یطور ثابت دیده م ن مورد آزمون، به، در همه سنی)اغلب همراه با اپیزود(ولی نوعی توالی وجود دارد که 

قبلی،تغییرات   ریزي طور خودکار و بدون هیچ طرح به...از تغییرات  اي این،توالی واکنشی است که در آن مجموعه

دیگر رخ دهد؛هرچند   شود که رخدادي این مجموعه تغییرات،سبب می  حتی گاهی...آورد دیگري را در پی می

 )71، ص 1983پترسون و مک کیب . (میان نباشد هدف و مقصودي آشکار در

 :ساله است 6 يا از این توالی، از پسربچه يا نمونه

 که دیدي، چه اتفاقی افتاد؟ يا در حادثه-

 .ماشینی آتش گرفت-

 کن وقتی ماشین آتش گرفت، چه اتفاقی افتاد؟ فیخب، چه اتفاقی افتاد؟ تعر. ماشینی آتش گرفت-

و بعد، پدرم حواسش به جاده نبود و نزدیک بود ...و...آمدند و رونیهمه به موقع ب. بودندسه تا بچه توي ماشین -

 .تصادف کنیم

 نزدیک بود تصادف کنید؟-

 .ماندم یهفته از مدرسه عقب م کیچنین اتفاقی بیفتد؛ چون  خواست یدلم نم. بله-

و پایداري نامنتظره توالی واکنشی،  يزیر نوجوانان، به تمرکز بر طرح ندهیپتروسون و مک کیب هم به گرایش فرآ

 :کنند یاشاره م

شاید .شناسانه دارد روان  مند و داراي بازگشایی،احتماال واعقیتی اند که اپیزود هدف برخی از پژوهشگران گفته»

هاي تخیلی و هم در  ها آن را هم در پردازش و تولید داستان وجود دارد که انسان نوعی الگوي بنیادین مهم

دهد که احتماال فقط یک  حاضر نشان می  ولی پژوهش.گیرند تجارب واقعی زندگی به کار می  هاي درباره روایت

 .توان آن را رفتاري هدفمند قمداد کرد دارد و نمی  هاي واکنسی در همه سنین رواج الگو در کار نیست؛زیرا توالی

ظاهرا  .برانگیزند اند؛هرچند واکنش نشده از پیش طراحی  دهد که مسلما در زندگی کودکان موارد مهمی رخ می

معناي این رخدادهاي مهم است که از بیرون به فرد تحمیل   هاي واکنشی،بهترین راه براي درك توالی
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 )99همان، ص (».شوند می

) نوجوانان يها تیتقریبا شبیه همپایگی و ناهمپایگی در بطن روا يریگ گرایش کلی دیگر، شرح و بسط و درونه

 .چندساختاري و ساختار درون ساختار يها تیروا یعنیاست؛ 

 يتر شیتوجه ب یشناخت پیداست که نوجوانان با تعیین هدف، به علیت روان نی، در مجموع، چنها افتهیاز این 

که نوجوانان یک اپیزود کامل یا توالی  یهنگام. گنجانند یرا در روایت م يتر شیشخصی ب يها دارند و تجربه

شمارانه رخدادها فاصله  ، در واقع از ارائه ساده و گاهکنند یتر ارائه م منزله یک اپیزود بزرگواکنشی را به 

آنان  يها اشخاص داستان. دهند یارائه م يتر قیو به این ترتیب، از تجارب خودشان تحلیل دق رندیگ یم

، بهتر درك کنند یم يها در برابر هم باز را که انسان ییها که نقش دهد ینشان م شانیها تیو روا ترند یعیطب

 )99-100همان، ص . (اند کرده

علین را  توانند یکودکان نم که نیبر ا ی، در پاسخ به ادعاي پیاژه، مبن)91، ص 1983( بیپترسون و مک ک

، )وار استرابطهاي علی است صیدر مورد ناتوانی کودکان در تشخ ییها افتهیادعایی که بر (تشخیص دهند 

گوناگون و متفاوت است و به این بستگی دارد که  اریتجربی، بس يها پژوهش يها افتهیاند که  خاطرنشان کرده

 :نهبراي تعیین علیت، معیار پژوهش باشد یا  یشناخت کودکان بر ابزارهاي زبان يتسلط ظاهر

، دانند یم یشناخت که درك کودکان از علیت را فارغ از بیان زبان ییها محدود، آن يها بنابراین، از میان آزمون

 رابطه ژهیو به(که زبان  ییها آن یاز علیت درکی مقدماتی دارند، ول یکه کودکان در هجده ماهگ رندیگ یم جهینت

 .را دریابندعلیت  توانند یکه کودکان تا هفت سالگی یا باالتر، نم رندیگ یم ریگ جهیرا مدنظر دارند، نت) اي علی

اند و تلویحا حالت علی  کودکان مورد آزمون ساخته نیتر که خردسال ییها یپترسون و مک کیب باتوجه به توال

 :رندیگ یم جهیدارند، نت

میان رخدادها، روابط علی برقرار سازند،  توانند ییا کم م توانند یکه کودکان نم يریگ جهینت نیطور کلی، ا به

در . کودکان در استفاده مناسب از رابطهاي سببی توانایی ندارند ندیگو یکه اغلب م نیا ياست؛ سوا ریناپذ هیتوج

در همه سنین شامل رخدادهایی است که از  ساختارهاي روایتی کودکان، تر شیپژوهش حاضر، روشن است که ب

علی  يوندهایاین پو  تر یرخدادها عل نی، ارود ینظر علی باهم پیوند دارند؛ هرچند هرچه سن کودك باالتر م

 )92همان، ص  .(شوند یمند دیده م در اپیزودهاي هدف تر شیب

مناسب به را الگوهاي  يساله، بستر 9تا  4گروهی کودکان  يها تیتحلیل پترسون و مک کیب درباره انواع روا

که  شود یبستر از این واقعیت ناشی م نیا. دیآ یبه شمار م-دستور زبان ساختار روایت-البوف و الگوهاي داستان 

؛ با این ابدی یالبوف یا دستور زبان داستان انطباق م يها میبا افزایش سن، روایت کودکان بیش از پیش با پارادا

، منسجم و منطقی شوند یچنان تولید م و غیراپیزودي، هم یرالبوفیساختارهاي غ یعنیقید که اسختارهاي دیگر، 

 .ناقص یا ناهنجار نیستند وجه چیو به ه رسند یبه نظر م
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، دهند یساله، مدارك فراوانی ارائه م 9تا  4کودکان  يها تیروا يپترسون و مک کیب، در زمینه رشد ساختار

روایت چیست و در مقام نوعی فعالیت اجتماعی و  که نیدرباره آگاهی کودکان از ا) 1979(سبوك -امیکر کنیل

-خانم امیکر. گارد یانجام دهد، اطالعات معتبري در اختیارمان م تواند یهایی محوزه متمایز گفتمان چه کار

 یکی. دهد یدر کودکستان ارائه م) ساله 5تا  3(کودکان  ییوگو بینا گفت يها تیاز پژوهش روا یسبوك، گزارش

به  کیدرباره مسائل نزد ییها تیکودکان به تولید روا نیتر خرسال شیاین پژوهش، گرا زیانگ شگفت يها افتهیاز 

 کشانیرخدادهایی که به تازگی در محیط نزد یعنیبه آنان بود؛  کیرخدادهایی درباره مسائل نزد یعنیآنان بود؛ 

 89کودکان سه ساله در . رخ داده بود) ییوگو نه فقط در محیط مدرسه، بلکه حتی در طول همان بازي گفت(

درصد کل  53کودکان پنج ساله در  که یدر حال. را انجام دادند ، این کارییوگو بینا گفت يها تیدرصد روا

درباره  ییها تیروا یعنیپرداختند که بیرون از محیط فردي آنان رخ داده بود؛  یی، به شرح رخدادهاها تیروا

- کریافزون بر این، ام. از تالش براي دویدن است شیرفتن، پ این، ظاهرا شبیه یادگیري راه .«دوردست«مسائل 

 يها تیاند، روا که دیگران نیز آن را گزارش کرده کیسبوك دریافت که عالوه بر رشد الگوي ساختاري کالس

 :تر است کودکان کوچک يها تیاز روا تر یبسیار تعامل تایتر، ماه کودکان بزرگ

در عوض  .،واکنشی را در دیگر کودکان برانگیخت)درصد 71 (ساله 3تعداد بسیار کمی از کودکان  يها تیروا»

تر در  کودکان بزرگ يها به عالوه،واکنش.ساله، واکنش دیگران به را برانگیخت 5کودکان  يها تیدرصد از روا 16

تر اغلب درباره ارزیابی و نتایج روایت  کودکان بزرگ.وارد به موضوع است تر شی، باند دهیقبال روایتی که تازه شن

که آنان نیز از چگونگی ساختار یافتن  دهند یتلویحا نشان مو به این ترتیب، سازند یرا مطرح م ییها پرسش

 )66، ص 1983پترسون و مک کیب ( چه عناصري باید عرضه شوند،آگاهی دارند که نیروایت،یعنی از ا

کودکان  يها تیاز روا یمجموعه بسیار کوچک يو. جالب است 1977کرنان  يها افتهیباال با  يها افتهی سهیمقا

. روش البوف بررسی و تحلیل کرد سال را با 14-13سال، 11-10سال، 8-7دختران در سه دسته سنی (تر  بزرگ

را » ...خب،جریان از این قرار بود که«یا مقدمه مثال  دهیتر، چک کرنان این بود که دختران بزرگ يها افتهیاز  یکی

را  ها تیبرخی از روا رایشرح چرایی این امر دشوار است؛ ز. بردند یتر به کار م از دختران کوچک تر شیبسیار ب

بر  یمبتن ای) »اي؟ آیا تا به حال واقعا ترسیده«( جیاز نوع را ییها ؛ پرسشختیانگ یگر برم مصاحبه يها پرسش

دلیلی بر درك فزاینده کودکان از  دیاستفاده مرتب از مقدمه، شا). وشنود یعنی ناشی از روند گفت( تیموقع

آغاز روایت، تا چه اندازه » اشاره به«روایت و یا فقط بیانگر این نکته باشد که براي شنوندگان  یده انسازم

 .ضروري است

اصلی،  يها تیشخص نییتر براي تعریف و تع است که کودکان بزرگ نیتر کرنان، ا روشن يها افتهییکی دیگر از 

گرایش و نیز رشد مشابهی را درباره  نیمک کیب نیز همپترسون و . کنند یهرگز فقط به یک نام اکتفا نم بایتقر

  :داستان مشاهده کردند يها تعریف کامل مکان

چیزي،چه  کسی، چه هاي مربوط به متن مانند چه سال و نیم، به همه پرسش 9سال و نیم تا  3در واقع،کودکان 

  )64، ص 1983پترسون و مک کیب (».دهند می  موقع،کجا،چگونه و چرا،بهتر پاسخ
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 يا نهیزم ، نوع اطالعات پسرسند یگونه که کودکان به سنین نوجوانی م ولی عالوه بر این، به گفته کرنان، همان

به  تر شی، بلکه بها تیواقعی مانند زمان و مکان و شخص يها یژگیدقیق و نییچندان بر تع ، نهبرند یکه به کار م

شاهد مدعاي خود را کاربرد و  يو. کند یم نیمناسب داستان را تضم» درك«که  شود یارائه اطالعاتی استوار م

 «تقویت«آن را  توان یکه م کند ینقل م) در عناصر گوناگون روایت( ییاز راهبردها يا دسته عیتوز

(reinforcement)یا  اتیکاربرد بند پیرو براي تعیین جزئ ایتکرار کامل یا تقریبا کامل یک بند، : نامید

، در همه سنین مورد آزمون به چشم کننده تیشگردهاي تقو نیا. خصیص یا تعمیم یک یا چند بند پیشینت

راهبردها  نیتر، ا در میان دختران خردسال: شود یها دیده م آن عینوعی تفاوت آشکار در توز ی، ولخورد یم

، شود یداستان دیده م يها يریگ هیسوو به ندرت در ) يریگ جهیو نت یافکن بندهاي گره( ییدر بندهاي روا تر شیب

 يگذار و ارزش يریگ هیسو يدر بندها تر شیراهبردها به ندرت در بندهاي روایی و ب نیترها، ا در بزرگ یول

 :شود یمشاهده م

عالقه دارند   اي زمینه شاخ و برگ دادن به آن دسته از اطالعات پس  تر،به تر بیش از کودکان کوچک کودکان بزرگ

 ).99، ص 1977کرنان ( تأویل و درك روایت الزمند که براي

روایی داستان،  يها پنداشت که کاربرد مکرر این راهبردها در بخش نیچن دیتر، نبا البته، درباره کودکان کوچک

تکرارها اغلب پس از منحرف  نیکه ا دینما یم نیچن. ناسب دارند یده ها سازمان به آن معناست که این بخش

کاربرد این ساز و کار در چنین مواردي، کامال منطقی . تا داستان را به مسیر اولیه بازگردانند روند یشدن به کار م

 يها یبزرگساالن که در معرض انحراف یا گسست یا توال ییوگو گفت يها ساز و کار در داستان نیهم رایاست؛ ز

 :رود یجانبی قرار دارند نیز به کار م

 )ساخته نگارنده. (پیاده شد و به طرف من آمد  رد از ماشینشگفتم که م به هرحال،داشتم می

چنین فرض کرد که  توان یم. یا تشدیدکنندگی دارد یکنندگ تیولی این ساز و کار، به ندرت کارکرد تقو

ساز و کار ترمیمی و در  یتر، نوع کودکان کوچک يها دوباره، عمدتا در داستان يبند راهبردهاي صورت

 .تر، ساز و کار تقویتی است بزرگ کودکان يها داستان

یکی دیگر از موارد چالب در پژوهش کرنان، پرداختن به نوعی تغییر در بسامد نسبی استفاده از دو گروه ساده 

، اند افتهیحرف به هم ربط  نیهنگامی که بندهایی که با ا(از یک سو ,and,then and  then :حرف ربط است

 گریاز سوي د so-and so then so,then و) ترتیبی دارند- رابطه زمانی کامال مستقل از یکدیگرند یا فقط

، کرنان 2در جدول ). به درستی قابل فهم باشد، به بند پیشین وابسته است که نیهنگامی که بند بعدي براي ا(

  .کرده است انیدرصد کل بندهایی را که داراي این حروف ربط بودند، ب
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یافته کرنان این است که با افزایش سن،  نیتر واپسین و احتماال مهم بطدرصد کل بندهاي داراي حروف ر

 :ابدی یفزونی م وستهیکه به زعم وي کارکرد بیانی دارند، پ ییبندها

و براي انتقال این  دهند ی، به طریقی نشان مکند یبندهایی که احساسات راوي را در قبال رخدادهایی که نقل م

 )101، ص 1977کرنان (».روند یها به مخاطب به کار م احساس

البوف پنج )همه این ابزارها . است و بیرون از بند روایی قرار دارند يگذار بندها ابزار ارزش نیدر واژگان البوف، ا

که  دهد یآشکار یا پنهان؛ نگرش راوي در قبال رخدادهایی را نشان م انیب). سازد ینوع را از هم متمایز م-زیر

و شخص در مقام قهرمان  يایجاد فاصله میان شخص در مقام راو یموارد، نوع نیگفت که ا توان یم. کند ینقل م

اگر به این بندها . اش را بر رخدادها و قهرمان حفظ کند» برتري« تواند یکه راوي با آن م يا داستان است؛ فاصله

شده، که از نظر  يبند قاب؛ نقل قول مستقیم میابی یبسیار مهم دست م يا با این نگرش توجه کنیم، به نکته

این شگردها هرگز در میان  .روم یم جا نیگفتم،دارم از ا: شگردهاي بیرونی است نیدارتر ، فاصلهيریگ هیسو

 .ابدی یدر سنین بعد رواج م ی، ولرود یکودکان مورد پژوهش کرنان به کار نم نیتر خردسال

کردن روایت خود را به دنبال دارد، در پژوهش مشخص محدود  ییواژه رشد در زمینه کنترل دیدگاه که توانا

براي ( شود یم دییمنسجم، تأ یگفتاري به متون يها کودکان براي تبدیل جمله یی، درباره توانا)زیر چاپ( کمنیه

جدا  يمورد پژوهش هیکمن، برا) ساله 4(کودکان  نیتر کوجک). 91، ص 1985رومین  .ك.این پژوهش، ر

براي  یقول مستقمی یا غیرمستقیم استفاده نکردند، ول کردن عمل و جمله گزارش شه، هرگز از حالت نقل

کودکان  که یدر حال. دانگ و زیر و بم صدا را به کار بردند يها گوناگون، عالمت يها ندهیمشخص کردن گو

پیشرفت همانند پیشرفتی است که  نی، ابنابراین .قول مستقیم استفاده کردند از نقل) ساله 10تا  7)تر  بزرگ

قول را به کار  ، نقلتر نییمورد آزمون هیکمن در سنین پا انیگو کرنان خاطرنشان کرده است؛ هرچند داستان

 :سدینو یم نیروم. بردند یم

نی هیکمن این تغییر رفتار مبتنی بر سن را، باتوجه به واژگان ویگوتسکی، حرکت از گفتار بیرونی به گفتار درو

اند که زبان را براي ارائه  آموخته  یعنیاند؛  تر برکارکردهاي فراعملکردي زبان کنترل یافته کودکان بزرگ. داند می

 )91، ص 1985رومین (».هاي غیرزبانی به کار بگیرند کنش  زبان و براي هدایت
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 یشناخت زبان-مند کاربردي؛ رویکرد نظام يها روایت در ارتباط با دیگر گونه

ها قرار  و در برابر آن شود یدیگر مقایسه م يها روایت فقط یکی از کاربردهاي زبان است، چگونه با گونهاگر 

احتماال به سبک روایی توجه  ایزبانی کودکان، آ يها اند؟ باتوجه به تکامل مهارت دیگر کدام يها و گونه ردیگ یم

نشده است؟ کتاب جیمز مارتین و  یتوجه یب) استداللی، عروضی و مانند آن(ها  بیش از حد و به دیگر سبک

. پردازد یها م هالیدي را برگزیدند، به همین پرسش یشناخت مند زبان که رویکرد نظام یشناس جون راتري، دو زبان

هاي تکامل  از ویژگی  هاي متفاوت و برخی هاي متمایز گونه برخی ویژگی»تا  اند دهیآن دو کوش

 )، مقدمه1980راتري و مارتین (».ندکن  را تعریف] کودکان[ نوشتاري

) یا ناکامی در تکامل مناسب(تا چگونگی تکامل  ردیگ یبهره م یشناخت کتاب راتري و مارتین، از تحلیل زبان

که هر چند همگان اذعان  کند یدر آغاز خاطرنشان م) 1980( يراتر .زبانی کودکان را تبیین کند يها مهارت

 ها نهیکودك در همه زم یگوناگون، به پیشرفت شخصی و ذهن يها تیدارند که تواناییی نوشتن مؤثر در موقع

 يو. توانایی مطمئن نیستند نی، بسیاري از آموزگاران درباره چگونگی پرورش اکند یکمک شایان توجهی م

 :سدینو یم

هاي  شناختی گونه هاي متمایز زبان نوشتاري مؤثر،شناسایی ویژگی  هاي ریزي موقعیت اگر آموزگاران در پی طرح

 )همان، ص هفت. (براي کمک به این نویسندگانند،باید گونه سخن را خوب بشناسد  مختلف و بهبود راهبردهایی

از عادتی کاربرد زبان در زمینه موقعیت عادي یا کامال شناخته شده و منظور  ي، الگو»گونه سخن«منظور از 

خاص فعالیت، موضوع، حالت ارتباط، رابطه میان اعضاي ارتباط و هدف از ارتباط  يکربندی، پ»زمینه موقعیت«

عمده موقعیت، در دستور زبان هالیدي با مفاهیم حوزه، حالت و فحواي کالم مشخص  يها جنبه نیا. است

انتظار داریم، حوزه، حالت و فحواي کالم گونه که از هر توصیفی درباره زمینه  همان :ضمنا توجه کنید. شوند یم

و اگر متن مکتوب یا کالمی هم در کار نباشد، باز وجود  شوند یکامال بیرون از متن محسوب م ییها همگی جنبه

 يو به هم ادا خورند یدو غریبه که در گدرش بیرون شهر به هم برم کالم یدر رابطه ب یبراي نمونه، حت. دارند

 .روابط، گستره و حالت و فحواي کالم را مشاهده کرد توان یمنیز  کنند یاحترام م

بیرون متنی حوزه، حالت و فحواي کالم، بر قالب گفتار  يها تیولی در جایی که زبان در کار است، واقع

خالصه . گذارند یتأثیر م مایدستور زبان منشأ گرفته است، مستق-که از واژگان  ییها نشیساختاریافته و بر گز

در  ی، ولشمار ییا مکتوب نیز ب يگفتار يها وهیاست و ش تینها یها، ب متقابل فراروي انسان يها تیموقع که نیا

 يها نهییعنی زم(نهادینه خاصی از حوزه، حالت و فحواي کالم  يها بی، ترکشمار یب میان این قلمروهاي

به همین . است کینزد) سخن يها گونهیعنی )کاربرد زبان  يها وجود دارد که به هنجارهاي نیرومند راه) متعارف

 :دلیل، راتري اصرار دارد
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نوشتن متون  يرا نه فقط باتوجه به مهارت در نظام زبان،بلکه بر مبنا]در کودکان[باید تکامل زبان...آموزگاران

 )73، ص 891(».کنند یابیمتفاوت ارز يها گوناگون با گونه

اند که  ساله، اظهار کرده 18وشتار کودکان کودکستانی تا نوجوانان راتري و مارتین بر مبناي تحلیل خود از انواع ن

- روند ی، این دو اصطالح به جاي هم به کار م(genres(یا ژانرها -گوناگون(registers) يها براي تسلط بر گونه

؛ مانند نوشته زیر که به قلم اند دهیتفسیر نام/، مشاهدهابدی یگونه یا گونه را که ظهور م نینخست. وجود دارد اریمع

 :ساله است 6کودکی 

 .کردم یچند کتاب خرید و من احساس خوشحال که یک روز مادرم برایم  تعجب کردم

 )69، ص 1984برگرفته از کریستی و دیگران (

همراه با  يرینوع متن مکتوب که در آن خاطرات شخصی و تفس نیتر ییابتدا نیبه گفته راتري و مارتین، ا

سبک روایی مستلزم . سبک روایی و سبک توصیفی: دو سبک عمده نوشتاري است ي، مبناشوند یارزیابی ذکر م

مند نیست و خط سیر تأثیرگذار ندارد و با استفاده از  سبک توصیفی زمان .و خط سیر تأثیرگذار است يبند زمان

 .کند یبال متوصیفی را دن يگسترش ژرفا و جزییات مشاهده تحلیلی، روند

. کند یتفسیر، در نوشتار کودکان دوگونه متمایز بروز م-دو سال پس از مرحله مشاهده-یکیبه همین ترتیب، 

سبک توصیفی است که  گونه نیگونه سبک روایی است که باید آن را درك کنند و گزارش، نخست نینقل، نخست

شمارانه  پترسون و مک کیب آن را توالی گاه همان که. نقل، نوع ساده روایت است .باید بر آن تسلط یابند

به هم اتصال » و بعد«از رخدادها که به ترتیب زمانی قرار گرفته و اغلب با حرف ربط  يا رهیزنج یعنی: نامند یم

  :شود یدوباره ذکر م يریگ هیدارند و در پایان نیز سو يریگ هیطور اختیاري نوعی سو و به اند افتهی

. بود يا جا مار دیدیم و بعد مار بوآ را دیدیم که بزرگ و کلفت بود و رنگش سبز و قهوه در آن. وحش رفتیم به باغ

ها رفتیم و  و بچه خرس را دیدیم و بعد پایین رفتیم و بعد براي دیدن فک میرفت دار سهیبعد به قفس خرس ک

و بعد به ایستگاه قطار رفتیم آواز آقاي پستچی را خواندیم و بعد سوار قایق شدیم ...نرفت یک فک چاق توي آب

و  تر یگزارش توصیفی، واقع ، از کودکی هفت ساله73، ص 1984کریستی و دیگران (».و به خانه برگشتیم
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تکاملی را به نحوي که  گونه نیایشناس  در نمودار زیر، نوع. تفسیر و نسبتا غیرشخصی است-از مشاهده  تر ینیع

، از چپ به راست صفحه تکامل یشناس گونه نیدو شاخه ا. دیکن یهده ماند، مشا و مارتین پیشنهاد کرده يراتر

 .کند یو در زیر آن، مرحله کنترل هرگونه خاص را آغاز م ابدی یم

 K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 مدرسه يها سال

 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5سن به سال 

به نظر  .کنند یشخصی را آغاز م يها تیچهارم، نوشتن رواگونه که در نمودار آمده، کودکان در کالس  همان

، بلکه رخدادهایی روند ینقل متمایز است؛ زیرا در روایت، رخدادها یکنواخت پیش نم گونه نیراتري و مارتین، ا

آشکار  يها خالف نقل، بخش تی، روانیبنابرا. کرد يبند ها را دسته و باید آن دهد ینامساعد یا نامنتظره رخ م

نوشتن  يا گونه کلی تکامل ينمودار باال، الگو. دارد) و گاهی پایانه يریگ هیو نیز سو( يریگ جهیو نت یافکن گره

اند که در برخی از کودکان، تکامل  البته راتري و مارتین خاطرنشان کرده. کند یکودکان مورد آزمون را ترسیم م

اند که آموزگاران نگارشی را که  طور آزمایشی، گزارش داده به ینوشتاري، جدا از این الگوي استاندارد است، ول

در عوض، نگارش . این نمره دادن آنان مشخص است دهند یم حیشامل بیان نگرش یا دیدگاه فردي باشد، ترج

به گمان آنان این کار عواقب خوبی ندارد؛ زیرا در دوره . ردیگ یم يتر تر مورد اعتناست و نمر کم گزارشی کم

و باید آموزگاران انتظار آن را  ابدی یکه بیان غیرشخصی است، تسلط م یفیهمین نگارش توص قایمایی، دقراهن

حوزه و حالت و فحواي کالم را  میمفاه میتوان ینوشتار، باز م يها نمودار تکامل گونه نیباتوجه به ا. داشته باشند

  . مطرح سازیم

در باره  ییها ، کودکان از نوشتن داستانشود یمربوط م (حوزه يها یکی از جنبه(که به موضوع داستان  ییتا جا

به استقالل  شیدرباره حالت، گرا. رسند یغیرمستقیم م يها درباره تجربه ییها تجارب شخصی، به نوشتن داستان

تر فرض  و کم شود یتر م تکیه نویسنده بر تصورات جانبی بسیار کم یعنی( میکن ینسبی از زمینه را مشاهده م

 توان یکه متن را م شود یمتوجه م تر شیکه مخاطب نیز از همان دانش و آگاهی او برخوردار است و ب کند یم

 ییها در مورد فحواي کالم، از داستان). نوشت ها یبراي مخاطبی فرضی و دوردست و نه فقط آموزگار و همکالس

که فحواي  میرس یم ییها گوست، به داستان با مثال دوستان داستان ییرأ هم ریناپذ نرمش هیدهنده روح که نشان

» عالی بود«، »آه«مشخصی مانند  يها ها حالتی بسیار خنثی دارد و ارزیابی شنوندگان دیگر، واکنش کالم در آن

نقطه از تلقی غیرخودمحورانه از  یفزاینده در کنترل فحواي کالم، جزئ يریپذ البته نرمش. ستین» قشنگ بود»و 

 .یک فرد دیگر است دگاهیدید و حزئی از امکان نوشتن داستان از د

که مبین مهارت تکاملی گونه کاربردي روایت در کودکان است،  یدرباره گنجینه وسیع زبان) 1983( نیمارت

انگلیس، از هردو  يا کودك مدرسه 90نمایش  يمارتین در مقاله خود، اجر .ارزشمند عرضه کرده یدگاهید

ساله  9تا  8ساله، 7تا  6نفري  30و عمدتا از میان طبقه کارگر را در تکایف متعدد گروه  کسانیا مهارت جنس ب

 ها در اختیار کودکان قرار گرفت که داستان از کارت يا ، مجموعهکیدر تکلیف . ساله جاي گرفتند 11تا  10و 

برعسک روي میز قرار گرفته بودند و قرار  ها کردوکارت یم انیرا به صورت متوالی و از طریق تصویر ب يا قورباغه
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در تکلیف دوم، از کودکان خواسته شد . ها را برگرداند و تصویر هر کارت را توضیح دهد بود که کودك فقط کارت

 .ها، داستان را به زبان خود تعریف کنند بدون توجه به کارت

 خوست یو ا زاو م خاند یایزوپ را براي هر کودك م(fables) يها تییکی از حکا يگر در تکلیف سوم، مصاحبه

انجام تکالیف  يآشکار است که هر سه تکلیف، مهارت کودك را برا .که داستان را به زبان خود بازگویی کند

به لحاظ نوع، از متون دو تکلیف ) یعنی حکایت ایزوپ( فیمتن سومین تکل. دهد یمرتبط، اما مختلف نشان م

 .که دو تکلیف دیگر، باتوجه به تمایز مبتنی بر بافت، باهم تفاوت داشتند آن حال. اول متفاوت بود

متن مبتنی  تر شیگروه کودکان، ب نیتر که خردسال فتیزبانی ارجاع و همپایگی، در يها مارتین باتوجه به نظام

از ادامه  شیپ. نندک یاستفاده م يتر ترها از مجموعه رابطهاي همپایگی کم بر زمینه را تولید و به نسبت، بزرگ

 .بحث، اشاره به ارجع و همپایگی در اولویت قرار داد

بنیادین  زیارجاع، تما نیا. شوند یمعنایی است که در آن، مشارکان در متن انگلیسی شناخته م یارجاع، نظام

ر معرفی نخستین با ياو و کسانی را که برا تیاش، هو شنونده کند یفکر م ندهیگو. میان مشارکان شود یقایل م

که  حال آن. شوند یمشارکان قدیمی از طریق کلمات اشاره، حرف تعریف و ضمایر شناخته م. شناسد ی، مکند یم

، 1983مارتین . (شود یاستفاده م) مرد کیمرد در برابر ( نیاسمی نامع يها براي معرفی مشارکان جدید، از گروه

 )18ص 

. کنند یم یکه مشارکان را معرف ابدی یهفت اسم غیرکالمی م ،(ساله 6-7مربوط به پسرکی (مارتین در متن اول 

البته، شیوه عموما . بدی ی، فقط دو اسم غیرکالمی م)ساله 10-11 یمربوط به دخترک(که در متن دوم  حال آن

در متن دوم، آشکارا در تضاد با ) ییگو مناسب در ارتباط با قراردادهاي معمول داستان( ء ییمناسب معرفی ش

، دیآ یدهنده در دو متن پیش م بحث ارجاعات اتصال یوانگهی، وقت .نامناسب در متن اول قرار دارد يها وهیش

آیا هریک از سه  که نیا .دهند یرا نامناسب جلوه م the little babiesجاري مناسب بودن، عبارت  يهنجارها

  ست،ها را در متن دوم به صورت پر رنگ آورده ا آن نیعبارت اسمی که مارت

دو عبارت پر رنگ اول در متن دوم، فقط . دهنده شود یا نشود، محل پرسش است واقعا شامل تفسیر اتصال

مارتین بر این نکته تأکید دارد که هرگاه یک  يها افتهی. است یرکالمیو سومی نیز عمدتا غ اند یرابطهاي زمان

مختلف  گران لیگاه روند کار تحل ان دهد، آندستوري بخواهد به تمایزات معنایی توجه نش- نظام توصیفی واژگانی

وجود ندارد که این  یلیحال، دل نیبا ا. رایج است يمسئله در تحلیل زبان معنامحور، امر نیا. یکسان نخواهد بود

نکته مهم این است که تحلیل من و  .آن را آشکارتر کنیم يها نظام را کنار بگذاریم، بلکه نیاز است که مقوله

 .دیگر همخوانی دارندمارتین با یک

نشانه بلوغ کودکان  رو چینکته مهم دیگر این است که بسامد عبارات اسمی دخیل در متصل کردن جمالت، به ه

 (به تصویر صفحه مراجعه شود) نیباال به معناي مطرح نکردن پرسش از نیت نیست که ا يها افتهی زین. نیست

 the انیکه م خواهد یگوینده متن اول، از ما م اینمونه، آ يبرا. امر در جاي خود بسیار حائز اهمیت است
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family و the little babies که از نظر نظام انتخاب شبیه  ییها مقدمه که نیپیوند برقرار کنیم؟ نکته پایانی ا

براي در دو متن  ی، وقتنیبنابرا. شوند یتأثیرگذار، از یکدیگر متمایز م ییگو یکدیگرند، در کل به لحاظ داستان

، اما دقت کندي که در متن دوم رود یبه کار م presenting ، روش ارائهشود یبه قورباغه اشاره م بار نینخست

در متن دوم، به جاي عبارت  frog the مثال: شود یتر قورباغه اشاره م چقدر مناسب و به جا، به توصیف کامل

به توصیف کامل  زین. و قورباغه خبري نیستدر متن اول از رابطه میان پسر . در متن اول frog the خشک

در متن دوم توجه کنید که  his pet frog and another frog and lots of baby froges ییروا

  .ارجاعات زیادي به خانواده قورباغه دارد

  

در که کودکان  دیآ یبرم نیساخت کودکان ذکر شد، چن يها که درباره انواع داستان ییها پژوهش تر شیاز ب

چه چیزي را در  دانند یاز رخدادهاي داستان دارند و م يا افتهیرشد یسالگی، تلق 2زیر  یسنین پایین، حت

خصایل  يها انتظار دارند داستان شامل یک یا چند شخصیت انسانی یا دارا آن. داستان باید انتظار داشته باشند

، انتظار دارند نیچن هم. دیآ یها بدشان م یا از آن کنند یم يپندار ها همذات انسانی باشد که با یکی از آن

به . پیش بیاید ها تیایجاد کنند یا چنین رخدادهایی براي شخص یجالب یا جذاب ياصلی، رخدادها يها تیشخص

 يها امروزه داستان. در کار باشد که در پایان، به خوبی و خوشی حل شود يا یعالوه، انتظار دارند مشکل یا نگران

، است، اما مفهوم پایان »کردند  زندگی و همگی تا آخر عمر به خوشی و خرمی« انهیپا يبه ندرت دارا کودکان،

 دیبدانیم، با سواد یکودکان ب ژهیو براي به ییها را ارکان اصلی داستان ها نیالبته، اگر ا. است جیچنان را خوش هم

، در جدایی این ارکان از معیارهاي رایج و شود یکه براي کودکان منتشر م ییها که محبوبیت داستان میتأکید کن
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امور معمول و امور غیرمنتظره، امور مقرر و امور  قیبه احتمال زیاد، تلف. خالقانه از آن معیارهاست يبردار بهره

 .سازد یکودك به اطمینان حاصل از امور آشنا و انگیزش ذهنی ناشی از امور غیرمنتظره را برآورده م ازیجدید، ن

 ی، ولشود یم دهیهمه سنین د يها تیو آشفتگی ذهنی، در روا نانیگفت که این نیازها، اطم توان یماینک 

کارکرد آموزشی، به این شدت  نیبه را ا دی، تأکشود یتر نوشته م خوانندگان بزرگ يکه برا ییها ظاهرا در داستان

 ها تیدو، با همانندي ساختاري با حکاجوانان، هر يسنتی و اصیل برا يها ترتیب، اغلب داستان نیبه هم. نیست

(fable)آن را  توان یاخالقی است که م يا ها، اغلب داراي نکته آن» خوش  پایان« يها و قعطه شوند یمشخص م

بزرگساالن هر نوع عمل ناروا مجاز  يها در همین زمینه، در داستان. پنداشت یجمله یا ضرب المثلی عام و کل

، از زیانگ ثابت و شگفت يا گونه اکثرا به تیکودکان، روا يها برعکس در داستان. ماند یاست و اندیشه و مجازات م

 .کند یناروایی به دور است و پیروزي خیر بر شرا را گزارش م

اند و آن را  و عناصري را که با قالب متعارف هماهنگ میکن یم یدو داستان کودکانه را بررس-در زیر، متن یکی

در آغاز، متن داستان بسیار . میده یفراگیر و جالب از معیار مرسوم را نشان م يها یو نیز تخط کنند یتأکید م

، شامل نوشته و تصویر مینیگز یکه به این منظور برم ییها چون همه داستان که هم میکن یرا بررسی م يا ساده

 .است

 موتی و مادربزرگ

 .درازي داشت يا حلقه براق و دم يها ، موش کوچولوي قشنگی بود، چشمیموت .1

درازش مثل یک کالف، روي کف اتاق  يا دم حلقه. روز موتی زیر صندلی مورد عالقه مادربزرگ خوابش برد 1 .2

 .دید یخواب شیرینی و آلوي آبدار م. دید ی، خواب پنیر و خرده نان میموت. افتاده بود

تا . خورد یم چیو پ شد ی، راست مشد یو راست م ردخو یم چی، پخورد یدر حین خواب دیدن، دمش تکان م .3

 .رؤیایش به پایان رسید و دمش باانحناي ظریفی روي کف اتاق قرار گرفت که نیا

ام  ام را نداخته ببین،دوباره نخ خیاطی.ام پرت شده واي،چقدر حواس«با خود گفت . مادربزرگ وارد اتاق شد .4

 .را برداردبعد خم شد تا آن رشته نخ بلند . »جا این

او را  که یمادربزرگ هم در حال» !کمک«بگریزد، داد زد  کرد یکه تقال م یموت! مادربزرگ چارهیب! موتی چارهیب .5

 «!کمک»، داد زد انداخت یروي زمین م

مادربزرگ هم با همه توانی که در پاهایش . با همه توانی که در پاهایش داشت، به داخل سوراخش دوید یموت .6

 !بیچاره مادربزرگ !موتی چارهیب. دندیلرز یهر دو از ترس به خود م. سوي آشپزخانه دوید داشت، به

اگر . تصاویر چندین کارکرد دارند نیا. مطرح ساخت توان یچند را م یدرباره نقش تصاویر همراه این متن، نکات
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البته، اول باید  .کنند یگفت که این تصاویر مواردي را براي ما ترسیم م توان یبخواهیم تکرار مکررات کنیم، م

کردن، اعتبار بخشیدن یا تأیید مفهوم چیزي است  میترس. روشن کنیم که ترسیم کردن شامل چه چیزي است

بزرگ،  يها ، نخستنی تصویر موتی سبز رنگ را در حالتی دلپذیر، با گوشنیبنابرا. کند یکه متن ابراز م

. پا و لنگ بلندي به تن دارد سرخ رنگ به يها ییکه سرپا دهد یدرشت و براق و دم دراز پیچان نشان م يها مچش

، »موش«و خوانندگان خردسال که نیاز دارند بدانند منظور از  شود یبه این ترتیب، توضیحات متن تأیید م

افزون بر این، . برند ی، بهره مآورد یم، از نوعی تعریف نمایشی که تصویر فراهم ستیچ» پیچان  دم«و » براق«

که آن موش  کند یو اسم موتی مشخص م ییخوانندگانی که با این موارد آشنایند، لنگ و سرپا يبرا یحت

 .است ییایآس

رؤیاي  رینمونه، تصو يبرا. پردازند ی، توضیح و بسط داستان محیتصاویر به تأیید، تشر گونه نیبه این ترتیب، ا

، کودك را ری، تصاوتر یدر سطحی انتزاع. دهد یآمده را نشان م چه در متن بیش از آن ییها یموتی، خوردن

گونه تجربه و درك انطباق  نیا. از پیش فراهم نشده باشند يا ها همم توانند صحنه که واژه ببرد یتا پ زندیانگ یبرم

ی براي رسیدن به نوعی داستان اساس ی، گامدهند یتصویردار آن را پرورش م يها تصویر که همه داستان/متن

داستانی که فقط شامل متن است و کودك باید خودش و با اتکا به  یعنیاست؛  يا نهیکودکان بدون عناصر زم

از آشکارترین  یکیمطمئنا این پیشرفت مهم،  .ذهنی مناسبی که روند رخدادها بسازد ریتخیل، تصاو يروین

توانایی میان فردي چنان تغییر یا بسط یابد که به توانایی  شود یاست که به عقیده ویگوتسکی، باعث م يموارد

 .درون فردي تبدیل شود

. رو هستیم و گزارش رخداد مکمل روبه يریگ هیبا چندین تمهید ویژه کاربدر سو جا نیاز نظر دستور زبان، در ا

عنصر  نیتر و مهم ها یژگیم، وو از این طریق نا شود یدهنده رابطه معرفی م اصلی، با افعال ایستاي نشان تیشخص

ثابت، جمله دوم بر موقعیت  يها تیاز این وضع. گردد ی، مشخص م)یعنی دم دراز موش(سهیم در طرح داستان 

 که يزی، همراه با نمایش تخیلی چدهد یواحد متمرکز است که موتی را در حالت خواب و دیدن رؤیا نشان م

به همین . کنند یتکان خوردن دم موش قلمداد م يدرونی، برا یختشنا آن را علت روان) 1979( گرانیوارن و د

، کامال انگیزش یافته به نظر کند یترتیب، جمله سوم متن که توجه خواننده را به دم جنبان موش جلب م

، گزارش مرحل مقدماتی يبار. باشد حرکت ی، دم باید ساکن و بندیب ی؛ هر چند وقتی مادربزرگ دم را مرسد یم

افعال پویا : ، حرکات دم در همان قالبی گزارش شده که خواننده انتظار داردشود یرویارویی نهایی منجر مکه به 

در جمالت ) روي کف اتاق(عنوان فاعل جمله و تکرار ویژگی مهم مکان  در زمان گذشته با صیغه معلوم و دم به

که از  ییان جمله سوم ارائه شده است؛ جااز ورود مادربزرگ، در پای شیپرداخت روایی، پ نیتر مهم. دوم و سوم

- ما خوانندگان. ، استفاده شده استشود یکه هم به صورت پویا و هم ایستا تأویل م(lay)«قرار گرفتن«فعل 

دارد و نقطه آرامشی پس از اتمام همه  دهنده انیتوصیف ایستا نیز حالت پا جا نیکه در ا میدان یشنوندگان م

، در واقع متحرك پندارد یم حرکت یچه را ب که آن کند یلبته مادربزرگ هیچ تصور نما. است (ي رؤیا( ها جانیه

 .باشد
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مانند این بخش از داستان موتی، در  يا تلویحی را حتی در متن ساده يها امینقش مهم استنباط و پ دیعالوه، با به

چه مادربزرگ  جود ندارد که آننمونه، توجه کنید که در جمله چهارم هیچ تأیید صریح متنی و يبرا. نظر گرفت

؛ در این تصویر، دست کند ینیز از توضیح این نکته پرهیز م ریتصو. ، در واقع دم موتی استپندارد یرشته نخ م

به همین ترتیب، هرچند . مینیب یرا نم یدم، دراز شده است و بقیه بدن موت/که به سوي نخ مینیب یمادربزرگ را م

، گزارش »خم شد تا رشته دراز نخ را از کف اتاق بردارد«است که مادربزرگ در پایان جمله چهارم آمده 

خواننده باید همه این موارد . مستقیمی از عمل برداشتن نخ یا تعجب و توجه ناگهانی مادربزرگ ارائه نشده است

ساده براي  يها ، ظاهرا حتی در داستاننیبنابرا. را باتوجه به جمله چهارم و تصویر بعد از آن استنباط کند

 که نی، به جاي ادهند یمهمی که طرح داستان را توسعه م يها يخردساالن نیز گاهی برخی از رخدادها و داور

آیا این روش،  که نیا. ها را استنباط کند آشکارا بیان شوند، به صورت تلویحی ارائه گردند و خواننده باید خود آن

من، براساس واکنش کودکانم در برابر داستان موتی، آن  یتلق. دنیاز دار تر قیدرست است یا نه، به بررسی دق

 .اند از منطق علت و معلولی دخیل در داستان آگاه دهندو یالزم را صورت م يها است که کودکان استنباط

خردساالن که  يها بر پایه این ددیدگاه، در داستان. داشت البته نباید دیدگاه متفاوت دیگري را از نظر دور

کامل ندارند، ارائه  یها نیازمندیم، آگاه ال هنوز از قواعد عرفی توالی و نتیجه که در روایت به آناحتما

 .شکل ممکن تقویت کنند، چندان مناسب نیست نیتر که نتوانند آن قواعد عرفی را به روشن ییها داستان

که سر تا پا  یدر اپیزود دوم، موت. دهند یمتن باال نخستین اپیزود از دو اپیزودي است که این داستان را شکل م

جا نیز  نیدر ا. ترسانند یآردي شده است و مادربزرگ که لباس خواب سفید بر تن دارد، دوباره یکدیگر را م

را  شانیکه پتوها یهردو در حال. شود یها به صورت موازي گزارش م غلط و مضحک و دوجانبه آن يها برداشت

 .ي،روح دیدم، داد زدند وادندیکش یروي سرشان م

که  داند یکودك م. است» پایان خوش«شده و جالبی از قاعده  لیاپیزود، دگرگشت تعد دو نیا انیبنابراین، پا

اخالقی نهفته  يها تیدار است و وراي این خنده، همان پیام آشکار حکا ناموجه و خنده ها تیمصیبت شخص

تکیه بر مشاهده دقیق، از ترس و نادانی و تکیه بر  ها، چگونه به جاي غلط میان گونه يها برداشت که نیاست؛ ا

- نژادي و میان-گفت که قیاس آشکار روابط میان توان یالبته تقریبا با اطمینان م .ردیگ ینشأت م يداور شیپ

ظواهر و تأثیرها و  که نیرا دریابند؛ ا یتر آن است که نکته اصل مهم. قومی را نباید صریحا براي کدك بازگفت

 .شاید فریبنده باشند یآن يها برداشت

درهم  يا ها را به طرز خالقه کودکان و افتراق از آن يها داستان یداستان دیگري که قواعد رایج متنی و فرهنگ

کوش است که یک شب  بانزاکت و سخت ی، سارقلیب. سارق، نوشته جانت و آلن آلبرگ است لیآمیخته، ب

، متوجه گردد یبه خانه بازم لیکه ب یهنگام. »هاي ریزي دارد وراخیابد که س می  اي بزرگ و زیبایی جعبه قهوه«

به گردنش - مال دزدي تفاوت دارد تیکه با مسئول-يدار کودکی در آن است و به این ترتیب، بچه شود یم

 ریرا در حین ارتکاب جرم، گ-بتی سارق-او سارق  ی، ولزند یبه خانه بیل دستبرد م یهمان شب، سارق. افتد یم

ظریف رمان سده هجدهم،  يها ، طبق سنتکنند یوگو م باهم گفت يا هنگامی که این دو حرفه .دازدان یم
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زوج کامال درخور هم، از  نیا. که بتی بیوه و مادر همان کودکی است که بیل او را یافته است شود یمشخص م

، به اند دهیچه را دزد ، هر آننیبنابرا. را واقعا تالفی کنند شان يکه کارها شوند یکارهاي بدشان توبه و بر آن م

سارق تبدیل  لیب). عروسی در کلیسا، با لباس سفید( کنند یآغاز م يا و زندگی تازه گردانند یصاحبانشان برم

 .به بیل نانوا شود یم

اتوجه به وضعیت سارق در مقام قهرمان داستان، ب یشکن عرف دهد یاین خالصه داستان، به روشنی نشان م

 يها یشکن عرف جا نیالبته، در ا. و گذراست ی، موقتردیگ یشکل م يا پایانی که مطابق با عرف یک خانواده هسته

که با  شود یعنوان سارق دیده م بیل به یمتن نیز در کار است؛ نوعی سرخوشی غیرعادي در شیوه توصیف زندگ

سرخوشی بخش آغازین داستان، از تکرار  تر شیب .تباین داردعرفی کودکان  يها بسیار اخالقی داستان يها فرض

 :شویم می  گویی راوي ظنین طوري که در مواردي به گزافه گیرد؛ به منشأ می)دزدي(»دزیده شده«وقیحانه صفت 

ماهی و   او هر شب شام.کند بیل سارق به تنهایی در خانه بلندي که پر از اشیاي دزدي است،زندگی می

هم دزدي  آن  سپس سبدي بزرگ را که.خورد چاي دزدي می  کرده دزدي و یک فنجان سرخزمینی  سیب

بیل سارق هرروز صبح از سر کار به خانه .رود کار،یعنی دزدي،بیرون می  اندازد و براي است،روي دوشش می

ه طبقه باال سپس ب.خورد دزدي می  برشته دزدي و مارماالد دزدي و یک فنجان قهوه  گردد و صبحانه نان برمی

 .خوابد هم دزدي است، می روز را روي تختخواب راحتی که آن  رود و تمام می

و بتی با لهجه کاکنی، زبان انگلیسی طبقه  لیب. ردیگ یرا نیز دربر م ها تیاین عدول از معیار، گفتار و رفتار شخص

کودکان بسیار  يها داستان در» صحیح«، از گفتار مرسوم دو نیا يوگوها گفت .ندیگو یکارگر لندن، سخن م

 :فاصله دارد

 تو کی هستی؟«: دیگو یبیل سارق م

 تو کی هستی؟. من بتی سارق«: دیگو یزن م

 .گذارد یبیل سارق نقابش را بره چهره م

 !سارق لی؛ بشناسمت یاوه، م«: دیگو یبتی سارق م

اگر .جا اومدم این  جوري این که...ببین،من خیلی متأسفم«: دیگو یسپس م.ام دهیعکست را در مجله پلیس د»

 «...دونستم که می

  .آورد یسپس دستش را جلو م. »حرفش را نزن«: دیگو یبیل سارق م

 از دیدن شما خوشوقتم

 .طور نیمن هم هم«: دیگو یبتی سارق م
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ه بینم که شیو می» :دیگو یم انهیجو بیل توبه ی، وقشود یزوج تثبیت م نیو چون این فحواي کالم گفتار میان ا

کودکان، چندان  يها کردن بیان استاندارد در داستان شخندی، ر».ام آدم بدي بوده  من...ام خطا بوده است زندگی

 .شود یم ریناپذ است که تحمل

خرس مدادي . ، نوشته آنتونی براون است»رود به شهر می  خرس«، میکن یآخرین داستانی که آن را بررسی م

ظریفی از نیاز به تطابق متن و  يبردار در واقع، بهره( ابدی یم ی، هستکشد یجادویی دارد که هرچه با آن م

نگهبانان خطرناك، دوست خوب خرس، گربه را گرفته و زندانی  .اش سخن گفتیم درباره تر شیتصاویر اتست که پ

ستایی، به رو يا و در منطقه کند ی، گربه و چند حیوان دیگر را آزاد ماش ییخرس با کمک مداد جادو. اند کرده

آن  نکته جالب یول. ، هسته طرح داستان، مختصر و کوتاه استنیبنابرا. دهد یدور از خطرهاي شهر اسکان م

با  تر شیبافت، ب نیا. رساند یاست که جزئیات مربوط به این طرح بنیادي، به غناي بافت مضمونی بسیار یاري م

که  ییها ها و اتصال که این داستان براي ارائه پرداخت آور آن تا با واژگان و شگفت شود یتصاویر حاصل م يها امیپ

فراوانی  يها شنونده باید استنباط-در نتیجه، خواننده. ، به تصاویر بسیار وابسته استکند یمتن آشکارا ارائه نم

که بسیاري از  میشو یمتوجه مانجام دهد و فقط هنگامی که این سطوح باالتر مضمون و قیاس را در نظر بگیریم، 

در یک توالی یا گزارش صرف،  یاز روایت هستند، نه نمودهایی تصادف يا افتهی زشیانگ يها تصاویر، بخش

، نشان اندینما یها که او را کوچک م وآمد انسان تصویر داتسان، خرس را در شهر و گرفتار در رفت نی، دومنیبنابرا

 :ین استو متن همراه این تصویر چن دهد یم

او را ببینند،به او تنه زدند و او را به زمین  توانستند یخرس کوچک بود مردم که نم.ساعت روز بود نیتر شلوغ

 .انداختند

آن را  توان یندارد و فقط یک بدبیاري تصادفی است، با این حال م یاین حادثه هرچند هیچ ربطی به طرح اصل

است که حیوانات در برابر  نیدهنده ا ، نشاننیچن هم. نندیآفر یها براي جانوران م دال بر خطري دانست که انسان

. کند یکه به صورت خرس نگاه م دهد یبعدي چهره گربه را نشان م ریتصو. رندیپذ بیها چقدر آس نیروي انسان

  هاي درشت زردرنگی خرس چشم«در متن فقط آمده . چنان به پشت افتاده است خرس که به زمین خورده، هم

متن  .شود یاضافی، گربه به یکی از افراد داستان تبدیل م یبدون هیچ معرف. »را دید کهبه او خیره شده بود

 :ابدی یادامه م

 :دی، پرسکرد یگربه که به مداد خرس نگاه م

 این چیه؟

 مداد جادویی منه«: خرس گفت

 تا بخورم پس یک چیزي بکش«: گربه گفت

و کودك خواننده باید بپذیرد که گربه این  کند یگربه به طریقی فورا دریافته است که مداد جادویی خرس چه م
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اطالعاتی بستگی  نیآفر ییایپو يها به جنبه تر شیتر به استنباطبرانگیزي رایج و ب نکته ظاهرا کم نیا. فهمد یرا م

گربه واجد آن است و انتظار  شود یجهش تأویلی که فرض م نیگر، ادر بند دی. دارد که این داستان برگزیده است

معناسازي است که کودك  يها که خواننده نیز که خواننده نیز از آن برخوردار باشد، فقط یکی از پل رود یم

 نیکه ذکر آن به همین ندازه اهمیت دارد، ا يگرینکته د. هنگام خواندن این داستان باید از آن استفاده کند

ظاهرا این مقتضیات معناسازي، ) را مالك بگیریم شیها یالبته اگر تجربه فرزند من و همکالس(است که 

 لیرا به داستان محبوب کودکان تبد رود یو فراتر از توان کودکان نیست، بلکه خرس به شهر م کننده جیگ

تا  کوشند یها به سختی م داستانآن . کودکان سه ساله برتري دارد يها که بر انبوه داستان ی؛ داستانکند یم

 .ها را آشکارا ترسیم کنند ها و واکنش کنش انیپیوندهاي اطالعاتی، م

ها وراي سادگی و  که این داستان شود یکودکان، روشن م يها داستان قینشان دهیم که با بررسی دق میا دهیکوش

و این  رسانند یو به رشد کودك در زمینه کنش و واکنش و شناخت یاري م اند دهیچیپ اریسرخوشی ظاهري، بس

 اریرا درك کنند، بس» رود شهر می  خرس به«داستان  توانند یکودکان سه ساله که م نیا. دهند یرشد را نشان م

 مزیج »اولیس«و » ایولین«از سالخوردگانی هستند که باتوجه به سن و تجارب خود، داستان  زتریبرانگ نیتحس

سن کودك و آشنایی اندك او را با پردازش داستان و تولید داستان در نظر  یوقت. کنند یجوییس را درك م

از  ياریخواندن و نوشتن در بس يها که متأسفانه گستره مهارت میرس ی، سرانجام به این نتیجه ممیریگ یم

 يها تیروا ست که همه ناصر اساسگذشته از این، کامال آشکار ا. بزرگساالن، چقدر محدود و ناقص است

و باز ترتیب زمان، ارائه  بیاتصال علّی رخدادها، ترت: کودکان وجود دارند يها تیتر در روا پیچیده، به شکلی ساده

 .وار، تمرکز، ارتباط استنباطی و مانند آن تصویري و خالصه

تا  سهکه کودان  کند یآور تأیید م تشگف يا گونه رود، این است که به نادر خرس به شهر می يها یکی از جلوه

وجود دارد که خرس  يا در میانه این داستان، صحنه. آگاهی دارند تیساله، از شیوه تغییر دیدگاه روا چهار

خطرناکی  پوش اهیکه شخص س از آن خبر ی؛ بدهد یو گربه به راهش ادامه م شود یمجذوب ویترین فروشگاهی م

که  آورد یو فریاد برم ردیگ یفاصله م یناگهان متن از فحواي کالم گزارش. نشسته است نیدر آستانه دري به کم

-شنوند یوقتی داستان را براي نخستین بار م ژهیو به-تفسیر کودکان از این نکته يتماشا» !باش  گربه،مواظب«

و واقعا این جمله را که » این جمله از کجا آمد؟« ای «گوید؟ این را که می«. پرسند یکودکان م. جالب است اریبس

از دیدگاه غیرشخصی به  رییبراي این تغییر دیدگاه، تغ فیبپذیریم بهترین توص که نینظر از ا ؟ صرفدیگو یم

است یا خیر، مهم آن است که بدانیم تغییري در دیدگاه  یشخصی یا از دیدگاه برون داستانی به درون داستان

 .دانند یرا م نی، ازیانگ روایتی رخ داده است و خوانندگان خردسال، به نحوي شگفت

 

 

 46 و 45 شماره, 1385 پاییز و تابستان, نوجوان و کودك ادبیات نامه پژوهش مجله :عبنم



 

 28 از 28 صفحه

 

 سوي از 1379 سال در نهاد این. است ناسودبر و غیردولتی نهادي ،کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه

 از پیشینه سال ده از بیش با اکنون و شد گذاشته پایه بودند، فعال کودکان ادبیات حوزه در که پژوهشگرانی

   .دهد می ادامه خود کار به المللی بین و ملی سطح در گسترده، هاي فعالیت

 مؤسسه .است داوطلبانه و رسمی کار شکل دو به نهاد این با همکاري شیوه و است تهران در مؤسسه این دفتر

 فرهنگی هاي پروژه اجراي و مردمی هاي کمک راه از را خود سازمانی هاي هزینه کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی

 هاي هدف گسترش راه در را درآمد این باشد، داشته درآمدي مؤسسه چنانچه .آورد می دست به انتشاراتی و

 .کند می هزینه خود

 
 

     :پیوندگاه

  koodaki.org  کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه  کودکی

  iranak.org  کودکی ایران  ایرانک

  ketabak.org  خواندن جهان به اي پنجره  کتابک

  amoozak.org  محور کودك خالق آموزش  آموزك

  khanak.org  بخوان من با  خوانک

  rootak.org  نوجوان و کودك فرهنگی ارتباط پایگاه  روتک

  dabire.org  بنویسی درست تا بیاموز، درست  دبیره

  koodakar.org  محروم و کار سازي کودکان توانمند و صندوق آموزش

 hodhod.com  نوجوان و کودك هاي کتاب هترین گزید  هدهد کتاب


