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 کتاب کودک و نقش آن در رشد کودکان
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 1نسترن پورصالحی
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 چکیده

تواند به رشد این مفهوم میکتاب کودک بر رشد زبانی، شناختی، شخصیتی و اجتماعی کودکان اثرگذار است. داشتن تعریف دقیق از 

ترتیب هدف از این پژوهش آن بود که بر مبنای تعریفی که عالمه طباطبایی از کتاب در قرآن ارائه کرده اینجانبه کودک کمک نماید. بههمه

ر از متخصصان که نف 6ای و گروه کانونی استفاده شد. است، به مفهوم کتاب کودک دست پیدا کنیم. برای این منظور از روش کتابخانه

های کیفی، سه نوع کتاب را در زندگی مطالعات قرآنی داشتند در گروه کانونی مشارکت داده شدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده

آنان کودک شناسایی کرد: کتاب فیزیکی دربردارنده خاطرات و تجربیات کودک و تثبیت باورها از طریق آن؛ کتاب والدین و سبک زندگی 

ها ترتیب بر اساس یافتهاینهای طبیعی. بهاطرافیان کودک، امکانات و محل زندگی او(؛ کتاب طبیعت و پدیده رفتار و گفتار والدین و)

ای را جانبهشده رشد همههای شناساییشود والدین از اثر ارتباطی خود بر کودک غافل نبوده و تالش نمایند از طریق انواع کتابپیشنهاد می

 برای کودک فراهم آورند.
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 مقدمه -1

هایی در رشد زبانی، شناختی، شخصیتی و اجتماعی در کودکان رشد و پرورش کودک به شناخت دوره نهیدرزمدستاوردهای پژوهشی 

گذر همگی آنان از این  ،پیمودن این مراحل یکسان نیست اما در روند رشد منتهی شده است. گرچه آهنگ پیشرفت تمامی کودکان در

روی توانند کمک کنند تا پیشها میمراحل قطعی است. کودکان برای گذراندن هر مرحله از رشد به ادبیات مناسب نیاز دارند. کتاب

 (.1382 ،1)نورتون دشوکودکان به مرحله بعدی ممکن 

و تقویت فرایند فکری، در رشد و پرورش  تبادل آراادبیات با ایجاد فضای  عالوهبهادبیات اثر عمیقی بر رشد زبانی کودک دارد. 

مانند دارد )در رشد و پرورش کارکردهای بنیادی که با فرایند تفکر پیوند  ویژهبهکند. ادبیات کودکان شناختی نقشی عمده بازی می

ادبیات سزایی دارد. کاربردن و انتقادکردن(، تأثیر بهبندی، بهکردن و جمعسازی، سازماندهی، خالصهبندی، فرضیهطبقهمشاهده، مقایسه، 

ها مانند کند که در بسیاری از احساسکه ادبیات به کودکان ثابت میاول آن تواند به چهار دلیل در رشد عاطفی کودکان سهیم شود.می

های مختلف های شخصیتشود. سوم، کنشی مختلف بررسی مینظرهانقطهدیگران هستند. دوم، در ادبیات هرگونه احساس از 

دهد که هر فرد عواطف ی نشان میروشنبهدهد. چهارم، ادبیات های برخورد با عواطفی ویژه را اراده مییی برای شیوهنظرهانقطه

بر نگرش (. ادبیات2022، 2المللی زبان و احساسنامه بینرسهستند )دکه گاهی در تضاد و کشمکش با هم  کندگوناگونی را تجربه می

ذار باشد تواند بر رشد و پرورش اجتماعی کودکان نیز تأثیرگهای فرهنگی و نژادی تأثیرگذاری مطلوب دارد. به بیان دیگر ادبیات می

 (.1382)نورتون،

تناسب بین فرهنگ و ادبیات شفاهی و ادبیات نوشتاری متغیر بوده است.  ،بنا به نوع فرهنگ و تمدنهای مختلف تاریخی در دوران

با گسترش جامعه . استفراگیر نبوده داری ادبیات نوشتاری غالب نشده و لذا کتاب و کتابت ویژه کودکان پیش از مدرنیته و سرمایه

جریانی مستقل و متمایز از  عنوانبهگسترش صنعت چاپ، ادبیات کودک و پیدایش و  وپرورشآموزششدن داری و همگانیسرمایه

های شدن ادبیات شفاهی )قصهرنگبه وجود آمد. با کم« خواننده کودک»فرهنگ شفاهی شکل گرفت و در بازار کاالهای فرهنگی 

ارز خوانی به یک جریان ادبی و فرهنگی بکتابو کتاب کودک و ترویج  ها(، نویسندگی برای کودکانها، الالییها، ترانهعامیانه، افسانه

 (.1386نیا، بدل شده است )پدرام

های اخیر هم اما در دهه؛ شدرسد در این زمان، این پرسش که کودک کیست و کتاب او چیست موضوع مسلمی انگاشته میبه نظر می

(. 1387پوالدی، است )ره آن در جریان دربا های زیادیمفهوم کودک و هم مفهوم کتاب کودک مورد پرسش قرار گرفته و چالش

 بارهنیدراابزار مناسبی در دست نیست تا به حقایقی  چراکهاو دشوار است.  موردعالقهیافتن ارتباط میان کودک و کتاب  حالنیدرع

به خواننده را  ها در تعریف کتاب کودک و ادبیات کودک، سنجش کتاب کودکان و پیونددادن آندست پیدا کنیم. اختالف دیدگاه

ها به این نتیجه توان درباره محتوای بسیاری از کتابرسد و نمیها در این میان به اوج میکند. تفاوت نظرها و سلیقهساز میمشکل

های هنری کدام های تعلیمی و کتابدست یافت که خواندن یا نخواندن یک کتاب برای کودک سودمند خواهد بود یا خیر؟ کتاب

 د؟ترنمناسب

                                                           
1. Norton 

2. Language and Emotion: An international handbook. 
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دارد حائز اهمیت ثیر گیری و توسعه تفکر در کودک تأشکل تیدرنهاکه در تثبیت حقایق و رشد کالم و اینکتاب کودک به جهت 

کند و اقتضای تعیین می را 1خورد سرنوشت کودکدر کودکی رقم می آنچهکند که اهمیت کتاب کودک را این امر دو چندان میاست. 

. در نظر نگرفتن اقتضائات رشد و بلوغ در هر مقطع، غفلت از اظهار عواطف کافی سازداو پدیدار میسعادتمندی یا ناکامی را در 

و زندگی معنوی یختهرهمبهشود تا تعادل کودک و ... منجر می های نادرستآموزش ها،نسبت به کودک، قراردادن او در معرض ناامنی

 (1398اش به خطر افتد )اخوت، 

شده است، دوره رشد انسان شش دوره است که دوران  استخراجت اکه از قرآن و آیات و روای« رشد تفکر اجتماعیمنظومه »بر مبنای 

(. دوران کودکی، دوره اول تفکر اجتماعی است که از آن تعبیر به دوره ظهور والیت و ادب 1392، )اخوت کودکی، دوره اول آن است

ازمند سرپرستی است و از این منظر این دوره به دوره ظهور والیت تعبیر شده است. شود. در این دوران کودک از جهات مختلف نیمی

، دوره تأدیب نیز جهتنیازاهای مختلف حفظ کند و سازد و از آسیب توانمندرا  اوموظف است کودک عالوه بر سرپرستی  ولیِ

استفاده کتاب برای والدین کمک به کودک در جهت توان بیان داشت که هدف از (. بر این اساس می1398ه شده است )اخوت، نامید

 او است. توانمندسازیادب و  ،ظهور والیت

یافتن به نور و هدایت و رسیدن به در طی زندگی خود در پی دست و هایی را در اختیار داردها و توانهنگام تولد دارایی یهر انسان

ارتباط کالم ) بروز درونیات(،نطق )قرار بگیرد  موردتوجهترین محورهایی که در دوره اول رشد اجتماعی الزم است بلوغ است. مهم

در سه  که ن، تعلیم کالم و تأدیب نطق دانستتواهای هفت سال اول دوران کودکی را میانداز برنامهاند. چشمبرقرارکردن( و حواس

استفاده از کالم در ابراز نطق است. در این میان کتاب  تیدرنهاو  (محور کلی، زبان به کالم نیک گشودن و تأدیب نطق )کنترل بروزات

گونه انتقال کالم از زندگی انسان حذف شود امکان هیچ کهیدرصورتتواند در ارتقاء کالم نیکو در کودک اثرگذار باشد. کودک می

 کند.پیدا می ای برای او نیست. کالم متناسب با سیر رشد انسان محتوای غنیعلمی و تجربه

تقویت هر یک از  و با هم ارتباط دارند نوعیبهدر اختیار انسان است. این سه ویژگی خاص  فردمنحصربهکتابت و کالم سه توان  ،نطق

توان گفت می درواقعوابسته به تعلیم است.  شدتبههایی است که ترین مقولهیکی از مهم کالمشود. موجب تقویت دیگری می نهاآ

 (.1396آورند )اخوت، رو مینطق، کالم و کتابت آموختنی هستند و عموم مردم به این آموزش 

بر  تاها است. الزم است به نگاه مناسبی از تفکر کودک دست یافت از سوی دیگر کتاب برای کودکان، جهت توسعه قدرت تفکر آن

که را ای های پایهتوانالزم است گیری و توسعه تفکر در کودک اساس آن بتوان محتوای مناسب را تولید و ارزیابی نمود. برای شکل

، تفکری است که از ناحیه آید و منظور از این توانمی یابه دنای کودک با توان پایه درواقعمنظور در او قرار گرفته است شناخت.  نیدب

گیرد. این توان، توان دریافت حقایق است. در اثر انتقال درست شود و منشأ علومی است که در دنیا به کار میمنتقل میبه او والدین 

شدن آن حاصل میذکر از طریق فعالو های مهمی چون تعقل شود. از نگاه قرآن، توانپذیر میها امکاناین توان شکوفایی سایر توان

کند. توان دریافت حقایق در قرآن با عناوینی شود و او را در مسیر کمال و قرب یاری میشود. توان دریافت حقایق با کودک متولد می

افئده توان و  توان گفت سمع و بصر وشوند. پس میهم توان و هم ابزار، حساب می نوعیبهچون سمع و بصر و افئده یاد شده که 

م و تربیت کودک است )اخوت، مندی صحیح از سمع و بصر و افئده محور تعلیبهره درواقعشدن تفکر در کودک است. ابزار فعال

1398.) 

                                                           

های جنسی در انسان که مقارن با نوعی شدن توان( که به قبل از فعال51و  31سوره نور، آیه ) در قرآن است« طفل» منظور از کودک معادل کلمه. 1

نوعی استقالل در فهم و توجه و عمل گیرد که بهای قوت میگونهبههای انسان بلوغ و داشتن تکلیف شرعی است اشاره دارد. پس از این دوره توان

 (.1398)اخوت،  یابددست می
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گوش ظاهری یا نور باطنی یا  یلهوسبهاولین مؤلفه ایجادکننده تفکر است که در لغت به معنای ادراک  سمع، توان شنیدن و شنوایی:

دومین مؤلفه ایجادکننده تفکر به معنی علمی بر مبنای آن تمایز اشیاء:  حسی و ، توان مشاهده حسی و غیربصر احاطه وجودی است.

 شود.دیدن با چشم یا قلب حاصل می واسطهبهکه 

قلب محل گیرد. در قلب صورت میاست و افئده، توان دریافت حقایق و عواطف در درون: توان تجزیه و تحلیل و تولید علم و ذکر 

دهد. علت اصلی این تأثیر و تأثرات و پختگی در قرار می یلو تحلها را مورد تجزیه ها و شنیدهادراک و فهم حقایق است که دیده

 کند.عواطف و محبت است که قدرت تحلیل را بیشتر می ،قلب

سیر رشد صحیح  طورکلیبهدادن طفل به سمت شکر با مدیریت سمع و ابصار و افئده است. یفه بنیادی ولی در این دوره؛ سوقوظ

دیشی است. سمع و بصر انبه فهم حقایق از معبر شنوایی است. سیر رشد توان بصر از دیدن به بصیرت و عاقبت از شنیدن توان سمع

 کند.ها توان قلب را فعال میمقدم بر قلب هستند و استفاده صحیح از آن

آورند که در این ساختار، حوادث و رخدادها را از شکلی به این سه با هم دستگاه تجزیه و تحلیلی را برای انسان به وجود می درواقع

(. اگر سیر این تجزیه و تحلیل 1398)اخوت و افشار،  های کلی تبدیل کندگزارههای وهمی و صور خیالی، گزاره ازجملهاشکال دیگر، 

بهره خواهد های جزئی تبدیل شود، فرد نسبت به حقایق بیصور خیالی یا گزاره صورتبههای حقیقی نرود و صرفاً به سمت گزاره

یق رد و با آموزش صحیح قدرت آن را برای دریافت حقابود. بر این اساس اهمیت دارد از هرگونه اختاللی در این دستگاه جلوگیری ک

بتوان امکان فعالیت هماهنگ این ابزارها را بیشتر فراهم کرد، امکان دستیابی به  هرقدر حالنیدرع(. 1398بیشتر نمود )اخوت و افشار 

 شود.هایی کلی هستند فراهم میکه گزاره حقایق

سازد قبالً تجربه ملموس و در بستر طبیعی از آن نداشته را در ذهن می آنچهکودک  درواقع) اگر خیال در حیطه تجارب کودک نباشد

باید بین سمع و  درواقعشود. در کودک می عدم تقارنشود و این موجب ها و عواطف او میباشد( تصاویر ذهنی کودک بیش از گزاره

تأخیر فعال شود. کودکی که دائماً با تصاویر و صداهای متعدد شود که تعقل کودک با موجب می عدم تقارنبصر و افئده تقارن باشد. 

باید هر چیزی از مسیر تجربه برای کودک در ذهن  درواقعشود. روبرو باشد، برای قرارگرفتن در مسیر عقالنی با مشکالتی روبرو می

 زمان با این موارد رشد یابد.کودک هم عملکردو ها رشد متقارن در ذهن داشته باشند ها و تجربهها و شنیدهاو معنادار شود. باید دیده

شوند. تفکر مبنای شکوفایی عقل شدن تفکر میسمع و بصر و افئده در مسیر صحیح خود قرار گیرند؛ منجر به فعال چنانچهپس  

بنابراین با ؛ تمایزات است یصو تشخفهم  درگرونیز  و ضرراست. فهم نفع  و ضررفهم نفع  درگرواست. شکوفایی بلوغ عقلی 

آورد. می دستبهتحلیل صحیح و قدرت تشخیص خوب از بد و فهم تمیز را و قرارگرفتن افئده در مسیر صحیح خود فرد توان تجزیه 

 .استهمچنین از نتایج مهم قرارگرفتن فؤاد در مسیر صحیح خود اعتماد به ولی الهی 

کر کودک را تقویت کرده و اعتماد او را به ولی مهربان و خیرخواه و های تفبا توجه به نکات فوق کتاب خوب، کتابی است که پایه

 رسان )پدر و مادر( بیشتر نماید.روزی

قرار گیرد و تالش شود  یموردبررسقرآن  ازنظرشود ماهیت کتاب در این مقاله تالش می شدهیانببا توجه به مبانی مطرح و نیازهای 

کلی استخراج گردد. بر این اساس این  صورتبههای کتاب مطلوب کودک ریزی شود و ویژگیبر اساس آن مدل کتاب کودک طرح

 پژوهش در نظر دارد به سؤاالت زیر پاسخ گوید:

 کتاب برای کودکان بر اساس دیدگاه قرآن درباره کتاب چیست؟ -

 هایی است؟اس مفهوم رشد و تفکر در قرآن دارای چه ویژگیکتاب مطلوب برای کودکان بر اس -
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 شناسیروش -2

ای استفاده شده است و کتب لغت و تفسیر عالمه طباطبایی ذیل در این پژوهش برای شناسایی مفهوم کتاب در قرآن از روش کتابخانه

کودکان از روش گروه متمرکز استفاده گردید. آیات مرتبط با کتاب بررسی شده است. در ادامه جهت بازتعریف مفهوم کتاب برای 

شود. از این روش میهای کیفی تفصیلی است که در آن از مصاحبه گروهی استفاده میروش ازجملههای کانونی روش تحقیق گروه

(. 1401، هرندی )بازرگان توان برای تفسیر نتایج حاصل از گردآوری اطالعات صورت گرفته در مرحله اول پژوهش استفاده نمود

اند. در این پژوهش تالش شد متخصصان بوده و افراد بنا به هدف پژوهش انتخاب شده یاحتمال یرغگیری در این روش نمونه

ها در چارچوب مدل مفهومی دانشگاهی که دارای مطالعات قرآنی نیز هستند در کنار یکدیگر گرد آیند تا بتوان از تضارب آراء آن

 برد.ات قرآن، به ماهیت کتاب کودک پیبر اساس آی آمدهدستبه

 

 لیست متخصصان دانشگاهی با مطالعات قرآنی .1جدول 

 تعداد نفرات میزان تحصیالت تخصص

 1 کارشناسی ارشد متخصص تدبر در قرآن

 1 کارشناسی ارشد متخصص مدیریت رسانه

 1 دکتری شناسیمتخصص علم اطالعات و دانش

 1 کارشناسی ارشد شناسی بالینیروان متخصص

 1 دکتری متخصص مدیریت آموزشی

 1 کارشناسی ارشد متخصص زبان و ادبیات فارسی
 

 

 رومجلسات برگزار شده در بستر اسکای .2جدول 

 شرح جلسه

 برای همراهی در پژوهش ءها و دعوت از اعضاها و چالشبیان دغدغه اول

 تبیین مبانی نظری -کتاب کودک و ارتباط آن با تفکر کودک )بررسی چرایی وجود کتاب برای کودکان( دوم

ی باشد و کالمی که در آن کتاب کودک باید حاوی چه کلمات و عباراتکالم )کتاب کودک و ارتباط آن با  سوم

 تبیین مبانی نظری -هایی داشته باشد(شود چه ویژگیجاری می

 تاب برای کودکانماهیت ک چهارم

 با کودکان کودکانارتباط تبیین نقش والدین در  پنجم

 های کتاب مطلوب برای کودکانویژگی ششم

 

های مرتبط با . در ابتدا طرح مقدماتی از اهداف، مسائل و چالششدروم برگزار مجازی از طریق بستر اسکای صورتبهشش جلسه 

شد. سپس مبانی نظری مطرح گردید. در ادامه نتایج حاصل از بررسی  هشرح آن پرداختکتاب کودک نگاشته شد و در جلسه اول به 

های مطلوبی که میهای آن و ویژگیهایی اهمیت کتاب کودک، ماهیت کتاب کودک، ویژگیتالش شد با طرح پرسش ،کتاب در قرآن

 تنظیم گردید. یافتهساختارنیمه صورتبهاالت بررسی قرار گیرد. سؤسال( داشته باشد مورد 9)پیش از  تواند در دوران کودکی
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پیاده شده و بر اساس چارچوب پیشنهادی  گفتگوهادقیقه بوده است. پس از پایان هر جلسه، فایل صوتی  120-90طول هر جلسه 

گیری الگوها تأکید بر کدها، تأکید بر شکل یجابه( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این چارچوب 2009) 1سریواستاوا و هاپوود

 و مضامین است. در این چارچوب مراحل زیر پیشنهاد شده است:

 میدانی( شناختی و درکشناختی، معرفتگویند؟ )درگیرشدن صریح با مباحث نظری، ذهنی، هستیها به من چه میداده -

 عالقه(تحقیق، سؤاالت و نکات نظری مورد خواهم بدانم چیست؟ )با توجه به اهدافمی آنچه -

خواهم بدانم چیست؟ )پاالیش، تمرکز و پیونددادن به سؤاالت گویند و آنچه من میها به من میداده آنچهرابطه دیالکتیکی بین  -

 تحقیق(

شد به سه مضمون پژوهش بود که در آن تالش می و سؤاالت، یک فایل مرتبط با اهداف تیدرنهاخروجی هر جلسه گروه کانونی  

 تیدرنهاد. شوبندی ها دستهها، ذیل آنهای کتاب کودک، توجه شده و دادهاصلی اهمیت کتاب کودک، ماهیت کتاب کودک و ویژگی

از جلسه قبل  شدهکسمنعگردد. ابتدای هر جلسه دستاوردهای ها، در قالب روایتی و توصیفی نگاشته شده و در ادامه گزارش میداده

 گرفت.مطرح شده و مورد تأیید اعضا قرار می

 

 هایافته -3

 کتاب و مشتقات آن در قرآنبررسی واژه  -3-1

اى از مطالب در اى است که پارهکند همان صحیفهمى پیدا اولین معنایى که از آن به ذهن تبادر شودشنیده می «کتاب»لفظ وقتى  هامروز

های ای از لوحبه مجموعهرسانی نیز کتاب، داری و اطالعنامه کتاب. در دانشه شده استدقالب خطوط دستى و یا چاپى در آن گنجان

کشیده یا نخویس یا چاپی که با هم بهنای مانند آن، اعم از دستهای کاغذ، پوست آهو و یا مادهای از ورقچوبی یا عاجی؛ یا مجموعه

 .(1381راستین،  )سلطانی و گویدصحافی شده باشند، کتاب می

بار در قران تکرار  265تقریباً « کتاب»واژۀ  الکریمدر المعجم المفهرس الفاظ القرآن (1399) محمد فؤاد عبدالباقیبنا بر احصاء در قرآن 

 المفردات فی غریب القرآن ها را درآناز ای پارهکه راغب اصفهانی شده است. این واژه در معناهای کامالً متفاوت به کار رفته است 

محمدحسین است بندی کرده ها را تقسیمصا و آنحاما کسی که معناهای کتاب در قرآن را با دقت ا؛ برشمرده است« کتب»ذیل مادۀ 

و سپس دیدگاه عالمه بیان شده شود ماهیت کتاب در کتب لغت . در این بخش تالش میاست« المیزان»طباطبائی صاحب تفسیر 

 گیرد. طباطبایی مورد بررسی قرار

کلمات قرآن کریم که در آن به بیان معانی واژگان قرآن بر اساس آیات قرآن و روایات پرداخته است، عنوان شده کتاب التحقیق فی

کتاب هر »در ادامه بیان شده است که « تقریر )گزارش( نیت و مقصود و تثبیت آن در خارج، با اسباب مناسب است.»است که کتاب، 

مبالغه  منظوربههمچنین کتاب؛ مصدر است و  ،«چیزی است که اموری در آن ضبط و جمع و حفظ شوند؛ خواه مادی باشد یا معنوی

است؛ گویا لوحی که این مطلب در آن نوشته شده،  موردنظرگویند؛ زیرا کتابت در آن ، کتاب میشودبه چیزی که در آن نوشته می

 شوداطالق می –بدون توجه به محلش  -شود شود. پس مصدر کتاب بر چیزی که در خارج آشکار و متجلّی میاصالً لحاظ نمی

 .(1397)مصطفوی، 

                                                           
1. Srivastava  & Hopwood 
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زیرا که حروف بعضى با  ،و در متعارف نوشتن را کتابت گویند..کتابة یعنى نوشتن.کتب و کتاب و »در مفردات راغب آمده است که 

کالم خدا با آنه شوند و لذا بهم منضم و با هم جمع میه کالم کتاب گفته شود که حروف در تلفّظ به گاهى ب .شوندبعضى جمع می

 )راغب شده استکه مراد از کتاب صحیفه نوشته استدر جای دیگر عنوان کرده «. که نوشته نشده بود کتاب اطالق شده است

 (.1412اصفهانی، 

در قاموس قرآن ذیل واژه کتب به برخی از آیات نیز اشاره شده است که به مفهوم کتاب پرداخته است و برای نمونه آمده است که 

 .(1386)قرشی،  باشدکتاب قرآن و یا  «ممکن است مراد از کتاب، خلقت و تکوین باشد»

کردن بعضی از در سخن معمولی مردم یعنی متصل -واژه کَْتب و کَِتابدارد که عالمه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان بیان می

رود، پس کار میهبه بعضی دیگر ضمیمه شده ب لفظاًحروف به بعض دیگر با خط و نوشتن و بیشتر در مورد چیزی که بعضی از آن 

[ در مورد یکدیگر استعاره از این معانی ]پیوستن حروف و لفظ یا عبارت هرکدامنمودن خط است ولی منظم ،اصل در کتابت یا نوشتن

های درون کتاب در اصل مصدر است سپس نوشته -کِتَاب. شودکه نوشته نشده باشد کتاب نامیده می هرچندشود و لذا کالم خدا می

 است ایصحیفه مقصود پس همچنین کتاب در اصل اسمی است برای صحیفه یا مطالبی که در آن نوشته شده ،هم کتاب نامیده شده

 .باشند نوشته آن در که

 به شرح زیر است: در قرآن مجید «کتاب»اطالق گانه اقسام سهداد که عالمه ذیل تفسیر آیات دیگری نیز بیان می

:ین بوده و بر انبیاهایى است که مشتمل بر شرایع دقسم اول کتاب -
 است. شدهنازل مى 

و  نمایدها را ضبط مىکتابى است که اعمال امت یاو  کندقسم دوم کتبى است که اعمال بندگان را از نیکى و بدى ضبط مى -

 .اندمشترکها بعضى دیگر آیات راجع به کتبى است که جمیع مردم در آن

کند. احتمال دارد این نوع کتاب هم خود دو قسم قسم سوم کتبى است که جزئیات نظام عالم و حوادث واقعه در آن را ضبط مى -

 یکیکباشد: یکى کتاب عامى که حافظ جمیع موجودات و حوادث جارى است و دیگر کتاب خاصى که مخصوص به 

، طباطبائی)خوردن و محو و اثبات در آن راه دارد، موجودات و مشتمل بر حوادث هر موجود است و یکى دیگر کتبى که قلم

1374). 

این مفهوم  کهیدرحالشود. آید گویی از مطلبی بدیهی سخن گفته میتوان گفت وقتی سخن از کتاب به میان میبندی میدر مقام جمع

آن وحى که متضمن شریعت  کریم به وحى انبیاء و مخصوصاً ر کالم خداى تعالى جریان یافته و در قرآندروشن نیست. بحث کتاب، 

. همگان کتاب کند استعمال شده استهمچنین در آن حقیقت آسمانى که حوادث و وقایع جارى را ضبط مى ،است اطالق کتاب شده

توان بردن به عمق آن بسیار دشوار است. درباره ماهیت کتاب میبنویسند؛ اما پیشناسند حتی اگر نتوانند بخوانند و و کتابت را می

 موارد زیر را برشمرد:

 هاست. بدین ترتیب کتاب وسیله و ها و فرهنگکتاب وسیله گسترش علم و دانش و تجربه بشری است. وسیله انتقال هویت

 ابزاری برای ثبت است.

 افتد، زیرا در کتاب اوامر الهی و احکام او به انسان منتقل شد انسان به گمراهی میکتاب عامل هدایت انسان است و اگر نبا

 شود. بدین ترتیب کتاب وسیله و سبب ارتباط انسان و خداست.می

 تواند برای ابهامات خود به محکمات هستی می و یابدمی بر اساس محتوای کتاب انسان به انواع شناخت و معرفت دست

 در متشابهات با رجوع به کتاب، به حقایق جاری در هستی دست پیدا کند.مراجعه نماید و 
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 بیند. لذا کتاب عاملی برای شود و بر اساس کتاب خود پاداش و جزا میدهد در کتابی ثبت میهر عملی که انسان انجام می

 پاداش و جزاست.

بنابراین هر اتفاق و ؛ شود بر آن ثبتی انجام دادبلکه هر لوحی است که می ،نیست بر این اساس کتاب، تنها کاغذ و پوست و ...

ای است که در آن مطالب و شود. کتاب گستره و پهنهشود در کتابی از هستی و در عوالمی ثبت شده و میرخدادی که ثبت می

فهوم بر تمامی مصادیق آن صدق این م حالنیدرعلی تواند متفاوت و دارای انواع مختلفی باشد واند. این گستره میحقایقی ظهور یافته

 .(1394)اخوت، کند 

شود. لذا قدرت هر بدین ترتیب گستره کتاب نه فقط در زندگی بشر بلکه در تمام هستی است و هر ثبتی در کتابی نگاشته شده و می

گیری از کتاب را یابد توان بهرهای که انسان نسبت به خود و هستی میعلم او نسبت به کتاب است. بر اساس احاطه اندازهبهانسانی 

 یابد.می

توان اند. پس با توجه به مفهوم عرفی کتاب، میهای امکانی در هستی، در گستره وجود به ثبت رسیده و نمایان گردیدهحقایق و پدیده

ای که در آن یاد کرد. گستره« کتاب وجود»یا « کتاب هستی»یا « کتاب حقیقت» عنوانبهظهور حقایق است،  که بستر از گستره وجود

توان مفهوم ثابتِ موجود در همه موارد فوق را ثبت یا تثبیت با توجه به آیات قرآن می درواقعای ثبت گردیده است. شدنیهر ثبت

شود. گاهی در آن تأکید بر حکم و قانون و گاهی بر و برای کسی اجرا می ییدرجاچیزی بر مبنای حکمی دانست. این ثبت و تثبیت 

ت و گاهی تأکید بر انعکاس نتیجه آن است. گاهی تأکید بر سرنوشت و گاهی بر نتیجه آن است. گاهی تأکید بر روی همه موجودا

 .(1394اخوت، است )روی انسان 

 

 اهمیت کتاب برای کودکدوران کودکی و  -3-2

های مواجهات کودک و یا توان براثرو  زنندیمای است که خداوند، پدر و مادر، اطرافیان و محیط در او دست به ثبت کودک صحیفه

اگر والدین به نقش مدادبودن خود توجه داشته باشند و  درواقعگیرد. شکل می یجتدربهدر کودک پیش از تولد این صحیفه  شدهینهنهاد

ها را برایش ها و روابط و محیطها، شنیدنیکنند بهترین دیدنیدر حال ثبت چیزی بر وجود کودک هستند؛ تالش می هرلحظهبدانند در 

های مختلف زندگی برای شود محتواهای گوناگون موجود در موقعیتفراهم آورند. والدین و تعاملی که با کودک دارند، باعث می

کنند و کودک تا سالیان دراز متأثر از خوانش اولیه والدین ندگی را برای کودک خوانش میوالدین کتاب ز درواقعکودک معنادار شوند. 

 از زندگی است.

شود نیست و الزم است هایی که در بازار به نام کتاب کودک از آن یاد میشود صرفاً کتابپس اگر از کتاب در دوران کودکی یاد می

 اهداف خود استفاده نمایند. تناسببهانند از انواع کتاب این مفهوم در ذهن گسترش یافته و والدین بتو

 

 ماهیت کتاب کودک -3-3

 :شدماهیت کتاب کودک در سه قالب زیر شناسایی  ،بر اساس نتایج پژوهش

های آسمانی در قالب یک مصحف که کتاب همچناناست.  ها با ثبت تجربیات و خاطرات کودکتثبیت باور برایکتاب فیزیکی؛  -

تر برای آنان این است که تجارب و کار گرفته شود ولی محتوای مناسبتواند برای کودکان هم بهوجود دارند، این قالب می

 باورهای قابل تجربه و ملموس در قالب کتاب ذکر شود. کتاب کودک باید واقعی بوده و تا حد ممکن نزدیک به زندگی روزمره
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، اما سازدکودک باشد. در غیر این صورت کتاب جنبه عملیاتی و کاربردی برای کودک نداشته و صرفاً او را با یک موضوع آشنا می

 کردن آن برای کودک نیست.امکان استفاده و عملیاتی

لی که کودک در بستر اعما او، کتاب والدین و سبک زندگی: رفتار و گفتار والدین و اطرافیان کودک، امکانات و محل زندگی -

کند، زندگی می در آن مکانی که ،شودرو میها روبهشنود و با آنکند و گفتاری که میزندگی خود و در اطرافیان خود مشاهده می

هر فردی در اعمال خواند. که کودک می هستندهایی شود؛ همه کتابرو میها روبهپوشد و وسایلی که با آنلباسی که می

ها این کتاب را ای دارند که کودک در مراودات خود با آنصحیفه هرکدامشود. در این نگاه والدین بت و ضبط میای ثصحیفه

تواند از نقطه و می یافته ارتقاءهای کودک کتاب اعمال والدین مبتنی بر عقالنیت و حقیقت باشد، دریافت هرقدرکند. خوانش می

 تری تفکر خود را آغاز نماید.مطلوب

رو شود. اعم از اتفاقات تواند با آن روبهوالدین خود در بستر طبیعت میبا کودک همراه  آنچهطبیعی:  هاییدهپدب طبیعت و کتا -

 . جاری طبیعی مانند روز و شب و ... یا دقت در یک پدیده خاص مانند رویش گیاه، باد، آسمان و ...

 

 های کتاب کودکویژگی -3-4

 شدهییشناسا، ذیل هر نوع کتاب شدهای کتاب کودک که در خالل برگزاری گروه کانونی استخراج شود ویژگیدر این گام تالش می

 بیان گردد.

های کتاب کودک که در خالل برگزاری گروه کانونی استخراج گردید، ذیل هر نوع کتاب شناسایی شود ویژگیدر این گام تالش می

 شده بیان گردد.

 

 خاطرات و کمک به تثبیت باورها در کودکتجربیات، کتاب فیزیکی: ثبت  -3-5

برای فهم اهمیت کتاب در زندگی کودک و آشناساختن او با این امر الزم است، شیء کتاب در زندگی کودک حاضر بوده و مورد 

لزوماً برای کودکان معنادار نیست. اگر کتاب  توجه قرار داده شود. در اولین گام باید توجه داشت که کتاب به شکلی که در ذهن ماست

شیء باشد که  منزلهبهکنند. اگر کتاب برای کودک کتاب( برقرار میشیء )والدین با آن که آن معنا متأثر از ارتباطی است  معنایی دارد،

معنادار شده و ارتباط مناسبی با  برای اوگیرد، اسم کتاب ود، در آغوش آنان آرام مینشبخش والدین خود را میاز طریق آن نوای آرام

ها و اشیاء تأثیرگذار است. لذا نگاهی که کودک به کتاب و لقایی والدین بر نگاه کودک به تمام پدیدهااثرات  درواقعکند. آن برقرار می

ه کتاب نداشته باشند، کتاب را با دارند. اگر والدین خود توجهی ببه آن کند متأثر از نگاهی است که والدینش محتوای آن نیز پیدا می

 کنند.حوصلگی برای کودک بخوانند نگاه منفی به کتاب را آگاهانه یا ناآگاهانه به او القاء میکسالت و بی

کتاب فیزیکی، برای کودکان نباید صرفاً محدود به یک نوع خاص باشد. بلکه الزم است کودک کتاب را در قالب فیزیکی مشاهده کند 

رسد هر چیزی که قابلیت مشاهده فیزیکی داشته به نظر می حالنیدرعآشنا گردد. آن صحافی شده و کنار هم قرار داده شده و با شکل 

های این دوره را به زبان و زندگی عادی بتوان کتاب هرقدرتواند قرار گیرد. باشد و بتواند محتوایی را در برگیرد در این تعریف می

رسد در این هایی که در خانواده تهیه شده یا ترسیم شده است. حتی به نظر میکودک نزدیک نمود بهتر است. مثالً مجموعه عکس

باید تمرکز بر ن یا گفتن داستان نحوه خواندنیست. بلکه در  های داستانی پیچیدهزیاد والدین، نیازی به طرح ییالقادوران به علت اثر 

 باشد. بودن با زندگی کودکمرتبط و بودنواقعی
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واقعی چیزی را ببیند، ببوید و لمس کند قراردادن آن در کتاب صرفاً به ازدیاد تصاویر ذهنی او انجامیده و  طوربهکودک تا نتواند 

باید  ط زندگی او و برگرفته از اطراف و اشیاء پیرامون او باشد.شود. کتاب کودک باید نزدیک به محیموجب بروز اختالل در کودک می

هست و نه کتاب، هر پدر و مادری الزم است حوصله به خرج داده  یبازاسبابکردن کودکان نه نیاز به در نظر داشت که برای سرگرم

 های مختلفی را برای کودک اجرا نمایند.ها و برنامهو طرح

کلمات و  درواقعکتاب کودک باید کامالً منطبق بر زندگی عادی کودک باشد و کودک در مقابل کتاب احساس دوگانگی نداشته باشد. 

شود صورت گرفته باید کامالً مبتنی بر زندگی روزمره کودک باشد. لذا توصیه می یگفتگوهاآن، اتفاقات و  در کاررفتهبهادبیات 

سازی برای آنان نمایند. در این سازی و کتابشان اقدام به قصهودشان بر اساس شرایط زندگی و کودکمدار و آگاه خوالدین دین

اتفاقات و تصاویر برگرفته از زندگی  حالنیدرعو  کنندمیشرایط والدین با ادبیاتی که کودک با آن سر و کار دارد داستان را روایت 

 عادی کودک خواهد بود.

شود کتاب کودک نباید تصاویر جذاب و رنگارنگ به آنچه تصور می برخالفی کودک با والدین خود باشد. کتاب باید متضمن همراه

آالیشی فرصتی را برای تعامل والدین و کودک فراهم آورد. مثالً مادر داستانی را بسازد و خود بگیرد، بلکه باید در کمال بی

 تصویرسازی کند.

ها و مباحث های داستانی قوی، تنوع در ارائه شخصیتاین سن، لزومی به طرحدر والدین برای کودکان  ییالقابه علت اثر باالی 

گیرند باشد. کار میکه والدین حین بیان داستان به ییالقاداستانی و ... وجود ندارد. بلکه توجه عمده باید به پیام کلی اثر و داستان و 

ها را ابتدا در باشند. برای اثربخشی بهتر الزم است کودک حقایق عالم و نیکی گرفتهشکل ها باید بر مبنای حقیقتداستان درواقع

در کودک  آنچهن نباید بین امکو تا حد ا درواقعن خود بشود. ها و ماجراهایی را بر اساس آن از والدیاطراف خود دریابد سپس داستان

 ای دیده شود.گذرد فاصلهمی اودر محیط اطراف  آنچهد با شوکتاب و روایت داستان می

 

 سبک زندگی: رفتار و گفتار والدین و اطرافیان کودک، امکانات و محل زندگیوالدین و کتاب  -3-6

خواند، کتاب وجودی می آن رارو است و هایی که کودک در طول زندگی خود با آن روبهترین کتابباید توجه داشت که یکی از مهم

که والدین چه باورهایی داشته باشند، چطور سخن بگویند و چطور زندگی کنند اثرگذارترین کتابی است که والدین خود است. این

که نیاز به که کودک در چه محیطی زندگی کند و چه نیازهایی در او فعال شود، در اینرو است. اینکودک در زندگی خود با آن روبه

کنند تا ها به کودک چه احساسات و باورهایی را به او منتقل میکه والدین هنگام آموزش اسمه علمی داشته باشد مؤثر است. اینچ

ها و رفتارهای ناآگاهانه ماند. خیلی از اوقات این امر بدون کنترل والدین و صرفاً بر اساس درونیات آنها در ذهن کودک باقی میسال

تری را در اختیار کودک خود توانند منبع مناسبتر زندگی و عمل کنند میوالدین آگاهانه هرقدررسد یرد. به نظر میگها صورت میآن

آفرینند، او را سرشار از عاطفه و محبت کنند در عمل و فضایی که برای زندگی کودک میبگذارند. در این نوع نگاه والدین تالش می

دوری از فضای ترس و نگرانی و نفرت و افراد  حالنیدرعی رشد هر چه بیشتر او را فراهم آورند. و ارتباط با سایرین نموده و فضا

 توانند در حق کودک خود نمایند.هایی است که والدین میترین لطفمهری از اساسیناامن و بی

را به کودک بدهند، کودک دچار  مدار، آگاهانه در کنار کودک باشند و فرصت خواندن کتاب وجودشاناگر والدین مهربان و حق

کنند، تواند با اعتماد کامل به ولی خود مسیر حرکت رشدآفرین را بپیماید. والدینی که خود را از کودک دریغ میسردرگمی نشده و می

والدینی که رفتار و گفتار  حالنیدرعترین کتابی که باید در دوران کودکی خود بخواند محروم باشد. شوند کودک از مهمموجب می

 کنند.اندازند و رشد را از او سلب میمناسبی ندارند، نیز مانند یک کتاب نامناسب، روح و روان کودک را به مخاطره می
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کنند و با چه افرادی سر و کار دارند که در چه مکان و زمانی زندگی میاست. این کنندهیینتعدر گام بعدی سبک زندگی والدین نیز 

تر این محیط با عواطف بیشتر و نیازهای حقیقی هرقدرشود کودک علم متناسب با زندگی در آن محیط و افراد را بیاموزد. موجب می

 تر خواهد بود.همراه باشد کودک در زندگی خود موفق

د. البته باید توجه داشت نمایدادن کودک در بسترهای متنوع که خوشایند کودک باشد، به رشد تفکر و عقالنیت کودک کمک میقرار

 ترتیباینبههای نامناسب برای کودک نباشد. آور، آمیخته به مسائل جنسی و سایر جنبهآلود، اضطرابها ترسناک، گناهکه این موقعیت

و به نح یجتدربههای مختلف را بسنجد و در هر موقعیت تواند شرایط متناسب با موقعیتکودک متوجه زمان و مکان شده و می

 شایسته عمل نماید.

 

 های طبیعیو پدیده کتاب طبیعت -3-7

توان برای هایی است که میکودک برای پرورش تفکر خود نیازمند رشد حواس و رشد خیال است. بستر طبیعت از بهترین موقعیت

های منطقی و قانونمند پدیده و های زیبا و نیکواز اسم ایپرورش حواس و خیال در کودک از آن بهره جست. در طبیعت مجموعه

هایی است که ترین کتابهای مناسب تفکر را در کودک فراهم آورد. به این معنا کتاب هستی از ضروریتواند پایهشود که میدیده می

ها و گیاهان، پرندگان و موجودات اطراف کودک، خاک و ... الزم گل باید کودک به آن توجه نماید: آسمان و زمین، ماه و خورشید،

هایی، بهتر است این ساختن حواس کودک با چنین دیدنیوالدین دیده شوند. در عین غنی یدهجهتاست عمیقاً توسط کودک با 

 .همراه شود ،ردگیمیدار که بین کودک و والدین و بین والدین با یکدیگر شکل ها با کالمی توحیدی و جهتدیدن

تر طبیعی خود به کودک قرار گیرد، باید هر پدیده یا شیء در بس عینی و ملموس در اختیار صورتبه یزچهمهکه الزم است به دلیل این

گل را در باغچه ببیند، به آن آب بدهد، توجهش به خاک و نور  مثالً  نباشد که بستر از آن جدا شود طورنیاکودک معرفی شود و 

 که در اطراف گل قرار دارد، جلب شود. یخورشید و علف هرز و کفشدوزک

؛ کنندهای طبیعی و گیاهان و حیوانات از کتاب استفاده میهای زندگی شهرنشینی، برخی والدین برای معرفی پدیدهبه دلیل محدودیت

های عمیق در بستر طبیعی الزم است کتاب بعد از تجربه، بلکه های کودک پیشی بگیردها و شنیدهید کتاب از دیدهدر این سن نبا اما

 ها را ابتدا در محیط طبیعی خود ببیند و سپس در کتاب و فیلم.قرار گیرد. بهتر است کودک مزرعه، حیوانات و گل مورداستفاده

گنجینه لمسی عاطفی کودک بیشتر  هرقدرهای خواندن در کودک خود توجه نمایند. گیری پایهدر این سن والدین باید به شکل درواقع

بودن و ارتباط با متن مکتوب درآمده است را درک نماید. هر چیزی که این عینی صورتبه آنچهتواند در آینده باشد، کودک بهتر می

های ها و تفاوتکند. باید کودک گیاهان مختلف را لمس کند، ببوید، به شباهتدر او ایجاد اشکال می جهان واقع را از کودک بگیرد

 ها را از یکدیگر تمیز دهد.ها توجه کند و بتواند آنآن

ک ها باعث تقویت خیال در کودکردن از آنها و صحبتآن کردننقاشیایجاد فرصتی برای تمیزدادن گیاهان و حیوانات از هم، 

الزم است، خیال در حیطه تجارب کودک  ه شودچارچوب پرداختکه به خیاالت موهوم و بدون آن یجابهدر این سن  درواقعشود. می

عرق بوی کرد مادر به او عرق نعنا داده بود. یا حتی بداند که تعریف شود. مثالً عرق نعنا را بو کند و یادش بیاید که وقتی دلش درد می

 ب فرق دارد.گالبوی نعنا با 
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 گیریبحث و نتیجه -4

در این پژوهش بر مبنای شرح عالمه طباطبایی، ذیل آیات مرتبط با کتاب به سه جنبه درباره کتاب اشاره شد: کتاب شریعت، کتاب 

و کتاب عامی که دربردارنده جمیع موجودات و حوادث جاری است. این نگاه از کتاب، بر مبنای منظومه رشد  هاو امتاعمال بندگان 

 قرار گرفت. یموردبررسهای تفکر در کودک، برای کودک تفکر اجتماعی و لزوم حفظ پایه

 از گروه کانونی، کتاب برای کودک سه شکل دارد: آمدهدستبههای کیفی های حاصل از دادهبر اساس یافته

 سازی تثبیت باورهااز کتاب: خاطرات مکتوب و زمینه شدهشناختهکتاب ملموس و عینی: قالب  -

 او کتاب سبک زندگی: رفتار و گفتار والدین و اطرافیان کودک، امکانات و محل زندگی -

 های طبیعیکتاب طبیعت و پدیده -

ه شاهدمهای کودک که در اطراف خود ها و شنیدهتمام دیده درواقعتمام دنیا است.  دکان زیر شش سال،بر این اساس کتاب در کو

شود منظور محتوایی است که کودک در معرض آن کتابی است که کودک با آن روبرو است. وقتی صحبت از کتاب کودک می کندمی

روشدن با هر چیزی است که در آن ثبت رخ ود. کتاب برای کودک روبهشگیرد و در اثر آن محتوا فهمی به کودک منتقل میقرار می

 داده است.

ها و روابط دانست که تمام رفتارهای افراد را یک ادبیات تأسیسی تلقی نکرد. بلکه کودک را شاهد موقعیترا الزم است ادبیات کودک 

هایی که کودک در آن قرار ین معنا است که عمده محیطکند. ادبیات غنی کودک، به اهایی در خود ثبت و ضبط میدر قالب گزاره

بر  یدرستبهتا کودک بتواند مبانی تفکری خود را  بیند صحیح باشداطراف کودک و رفتارهایی که از دیگران می یگفتگوهاگیرد، می

والدین باید سبک زندگی  رونیازا .کننده ادبیات و رفتار والدین و اطرافیان خود استکودک منعکس چراکه ،های متقن بنا کندگزاره

 مطلوبی را ایجاد کنند که تمام گفتگوها و روابط و در کل بستر زندگی کودک بر پایه طیبات باشد.

از کتاب در اختیار او قرار  شدهییشناسااست تا هر سه نوع  الزمکه کودک بتواند به رشد مناسبی در زندگی خود دست یابد برای آن

طبیعی با محیط و  صورتبهدارد  نیازطور توسعه حواسش و همین کودک در دوران کودکی برای توسعه تفکر خود درواقعگیرد. 

 کودک با تمام وجود همه حاالت، درواقعمادر کودک است.  یژهوبهاطراف خود ارتباط داشته باشد. مجرای این ارتباط والدین او و 

سازد. کودک با کتاب وجود والدین ها الگوهای ذهنی و کالمی میبیند و از آنن خود را میرفتار، درونیات و گفتار والدین و اطرافیا

به این مقوله  ی جامعالزم است با نگاهبنابراین ؛ ها، کتاب طبیعت و کتاب در قالب متداول روبرو استخود و سبک زندگی آن

 ریزی نمود.نگریست و برای آن برنامه

کتاب  عنوانبه« طبیعت»و « سبک زندگی والدین و»ها به مقوله آن هرچندهای این پژوهش هستند. های بسیاری مؤید یافتهپژوهش

 اند.اند، اما تأثیر آن بر کودکان را تأیید نمودهتوجه نکرده

)اسکوالستیک  واد در کودکان داردآموزی و رشد سخواندن نقش مهمی در ارتباط والدین و کودک داشته و تأثیر مناسبی در زبان

دهد، میزان تحریک مغزی های الکتریکی مغز نشان می( با تحلیل سیگنال2019) 2اداریت، نورهادی، راهماس(. پژوهش 2019، 1اینس

توان از این پژوهش دریافت که می ؛(2012، 3)ماتا، هالند و سینبرگ در کیفیت و کمیت اطالعات دریافتی در حین مطالعه نقش دارد

                                                           
1. Scholastic Inc. 

2. Sudaryat, Nurhadi, Rahma 

3. Mutha, Haaland, Sainburg 
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 3(، میک1990) 2گولدن و گرابر (،2018) 1تواند تحریک مغزی بیشتری را فراهم آورد. لوبیسهای خواندن میتنوع در دریافت تجربه

او را بیان های تصویری بدون کالم، در فراخوانی تجربیات روزمره کودک و به گفتگو واداشتن ( اثربخشی کتاب1991) 4(، فویو1998)

تواند بر اساس پیشینه تجربه خود تفسیر خود را از کالم فرآیندی باز است که خواننده میتصویری بی از کتابخواندن  .اندنموده

ها، (. کودک در ساخت این روایت2018 )لوبیس، بسازد شدهارائهتواند داستان خود را بر اساس تصویر تصویر انجام دهد و می

های توانند کتابنماید. این پژوهش مؤید آن است که والدین میها را فراخوانی میین ذهن خود را به کار گرفته و آنهای پیشداستان

ها را همراه کودک خود روایت کنند. هنگام تعامل کودک با کتاب باید عالوه بر محتوا به ساده مصوری بسازند و بارها و بارها آن

اند که الزم است ( نیز اذعان نموده2019) 6، آرام و آداردیچر(. برگمن2020، 5نئومن) نمودتوجه های عاطفی او نیز چارچوب

و تعامل  گفتگوای برای و تعامل بین بزرگسال و کودک حین خواندن افزایش یابد. درواقع باید خواندن کتاب بهانه گفتگوهای روش

، در شدهیزیربرنامههای خوانی و بازیهای کتاباند فعالیتدریافته ( نیز2019) 7بیشتر بزرگسال و کودک باشد. هدلی و دیکینسون

های درس متأثر خوانی در خانه برای خردساالن و در کالسکیفیت مشترک تعاملی کتابو فهم معانی کلمات مؤثر است.  یآموززبان

مشاهده و خواندن کتاب در موقعیت هایی که فرد حین از ابعاد خاصی از تعامالت مربی/ والد و کودک است. کیفیت صحبت

 (2021، 8)پنتیمونتی، بولز، زوکر، تامبیراجا و جاستیک از کیفیت این تعامالت است متأثرکند، خوانی ایجاد میکتاب

توان برخی مفاهیم مانند ( نشان داده شده است که می2021، 9بلوکباس-کاسگان و آیدن-یبیبر، آکینج-قاالتی همچون )تورکردر م

کردن با او گفتگوخوانی به کودکان از طریق ها را در حین کتاببندی، شناخت ویژگیسازی و رتبهمفاهیم ریاضی مانند شمارش، مرتب

توانند چندین بعد از اطالعات را دکان نیز میالبته انتقال مفاهیم جانبی منوط به داشتن دانش کافی درباره موضوع است. کو منتقل نمود.

کلمات جدید را بیاموزند، اتفاقات داستان را  مثالً(. 10،2021ویلیامز-بریتفلد، پاتر، کریستین و لو) خوانی مشترک بیاموزنددر طول کتاب

 در داستان را دریابند. شدهگنجاندهبه خاطر بسپارند و نکته اخالقی 

را در کودکان و  سالمت روانتواند مشکالت دهند که تجربیات ناگوار کودکی میها نشان میدر باب کتاب سبک زندگی، پژوهش

سوء آزارهای هیجانی، جنسی، جسمی،  .(2010، 11، یوواکی، اوالدجی، ماکانیوال و ایسان)جورژهدنبال داشته باشد بزرگساالن به

مواد و الکل توسط والدین، بیماری روانی و طالق اغلب تجربیات ناگوار کودکی نامیده  سوءمصرفهای خانگی مثل همچنین کژکاری

رزندان را فراهم تواند سالمت روان ف(. سالمت والدین یکی از عواملی است که می2007، 12)اسچلینگ، آسلتین و گور شودمی

امناسب والدین مانند کنترل مفرط، طرد، احساسات منفی و فقدان (. رفتار ن2017، زاده، رستمی، تیموری، مؤذن و طهماسبیکند)کریم

(. 2016، 13)پالت ویلیامزو گینزبرگ شودمحبت در محیط خانوادگی موجب سوگیری شناختی کودک و رشد اضطراب در آنان می

کنند نیز بر ود مراقبت میهای خدائم یا موقت از نوه صورتبههایی که بزرگدهد پدربزرگ و مادر( نشان می1993)14پژوهش ژندرک

                                                           
1. Lubis 

2. Golden, J. & Gerber 

3. Meek 

4. Fueyo 

5. Neumann 

6. Bergman Deitcher, D., Aram, D., & Adar 

7. Hadley, E. B., & Dickinson 

8. Pentimonti, Bowles, Zucker, Tambyraja, Justice 

9. Turker-Biber, Akinci-Cosgun, Aydin-Bolukbas 

10. Breitfeld, Potter& Lew-Williams 

11. Gureje, Uwakwe, Oladeji, Makanjuola & Esan 

12. Schilling, Aseltine & Gore 

13. Platt, Williams & Ginsberg 
14. Jendrek 
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 سبک زندگی، تغییر در روابط با دوستان و خانواده و روابط با همسرشان اثرگذار هستند. این اثر با توجه به نوع مراقبت متفاوت است.

همه افراد  در خانواده نورانی و طیب گرا گفتمان رایج اعضای خانواده تبعیت از رسول و ولی جامعه است. امری که به عنوان ماموریت

جامعه بیان شده و هر کدام بایستی سهمی در اجرای آن داشته باشند. در چنین منازلی احکام شرعی رعایت شده، گفتارهای حکمت 

 (.1396)اخوت،  آموز و به دور از بی پروایی در مسایل جنسی دیده می شود

( به تأثیر فضاهای سبز و فضای آبی بر 2020)1آلژاندر و لینچ ازجملهمقاالت زیادی نیز در مورد تأثیر طبیعت بر کودکان وجود دارد. 

پردازند. این فضاها بر فعالیت بدنی و رفتار غذایی کودکان بستگی به نوع، مکان، مجاورت، تراکم، امکانات و انواع فعالیت کودکان می

فضاهای سبز و آبی  توجهقابلین بررسی تأثیر کودک متفاوت است. ا-و رابطه تعاملی والد جنسیت، قومیت برحسباثر دارد. تأثیر آن 

شدن و فعالیت بدنی طوالنی، های امنی را برای اجتماعیدهد. فضاهای طبیعی مکانرا بر فعالیت بدنی و رفتار غذایی کودکان نشان می

د و از رفتار غذایی گذاربر ادراک کودکان در مورد مصرف سبزیجات تأثیر می و کندبخش برای کودکان فراهم میفشرده و لذت

کند که کند و عنوان میطبیعت بر بهبود تمرکز، رفع چاقی و ... اشاره می( به تأثیرات مختلف 2009)2کند. لوتر حمایت میسالم

د. در کنآموزان از طبیعت پیشنهاد میگیری بهتر کودکان و دانشبرند. او راهنمایی را برای بهرهکودکان از اختالل کمبود طبیعت رنج می

 تواند در امر آموزش کودکان مؤثر باشد نیز یاد شده است.ترین عاملی که میمهم عنوانبهپژوهش لو از طبیعت 

کار توان دریافت که والدین باید به انواع کتاب در زندگی کودک توجه داشته و اثرات آن را در زندگی کودک بهبر اثر نگاه فوق می

کنند، گردند بلکه در درجه اول تالش میها و مشکالت کودک خود به دنبال کتاب نمیگیرند. بر اثر این نگاه والدین برای حل چالش

کتاب سبک زندگی کودک را مورد بازبینی قرار دهند و به سمت مطلوب هدایت نمایند. در نظر نداشتن نگاه عمیق به کتاب موجب 

یک  عنوانبهکه کتاب آن یجابهو انسانی در ارائه محتوای مطلوب به کودک صورت گیرد. در این صورت شود خطاهای تربیتی می

عنصر تربیتی و ارتباطی در اختیار والدین باشد، موجب عدم تعادل کودک شده و او را از رشد فکری مناسب که نیازمند تعادل در 

 و دریافت عواطف مناسب است بازدارد.ها ها و تجارب و تجزیه و تحلیل آنها و شنیدهدیده

دهد ارتباط غنی به زندگی کودک معنا می آنچه درواقعوالدین نباید نادیده گرفته شود.  پرمهردر تمام کتب فوق نقش حضور آگاهانه و 

حات صحافی شود کتاب در قالب صفکه توصیه میهای مناسب و شیرین است. اینشدن صحبتاو با والدین و رد و بدل پراحساسو 

شده، توسط والدین تولید شود و برگرفته از تجارب کودکان باشد به این منظور است. درواقع در این صورت کتاب کامالً منطبق بر 

کند و به دلیل همراهی والد و کودک موجب تمرکز بیشتر کودک شرایط و روحیات کودک بوده، در او ایجاد تشویش و اضطراب نمی

 د.شومی

شود کتاب با سیر زیر برای کارگرفته شود، پیشنهاد میکه الزم است در زندگی کودک کتاب فیزیکی و ملموس بهس اینبر این اسا

 کودک معنا یابد:

 در دسترس قراردادن کتاب در میان وسایل کودک و در خانه -

 ایجاد لحظات و خاطرات خوش از همراهی والدین با کتاب -

 اشیای اطراف کودکهای ساده دربردارنده خواندن کتاب -

                                                           
1. Alejandre & Lynch 

2. Louv 
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های والدین از تصاویر یا نقاشی دربردارندهها: بازیهایی حاوی اشیاء مرتبط با هم)مثالً کتاب اسبابخواندن کتاب -

، پارک، خانه مادربزرگ، خواباتاقکودک؛ کتاب آشپزخانه: حاوی تصاویری از اشیاء موجود در آشپزخانه و  هاییبازاسباب

 ماشین و ...(

 خوانیگویی و کتابفروشی، کتابخانه، جلسات قصهموضوعیت دارد: مانند کتاب آنجاهایی که کتاب در وقعیترفتن به م -

 تهیه یا ساخت چند کتاب برای کودک و قراردادن آن در مکانی در اتاق کودک -

ای کودک مثالً پارکسازی برهای ساده حاوی سه تا پنج صحنه مرتبط با هم و بیان ماجرای آن)بعد از خاطراتخواندن کتاب -

و ثبت شود و از کودک  شدهیانبرفتن، تالش شود اتفاقاتی که در پارک افتاده یا اشیائی که دیده شده است به ترتیب برای کودک 

 هم خواسته شود که ترتیب اتفاقات را بیان کند.(

کننده تواند منعکسها میداستان تر جهت تقویت توجه کودک و قدرت شنیداری کودک: اینها به مدت طوالنیبیان داستان -

آمدن وجودگیری یک پدیده مثالً باران، بهخاطرات کودک یا والدین کودک باشد. خاطراتی از دوران کودکی یا حتی نحوه شکل

 سیب و ... باشد.

 گوید و ترسیم نقاشی برای آنهایی که کودک مینگارش داستان -

توان محتواهایی در از طریق ایجاد توجه و ثبت آن: مثالً قبل از سفر به مشهد می سازی برای تقویت برخی باورها در کودکزمینه -

های خاطرات و بعد از بازگشت از سفر لیست کتابو اختیار کودک قرار داده شود که توجه کودک به این سفر جلب شود 

 تهیه شده و مرور گردد. ،اتفاقات

 قرار گیرد: موردتوجهالزم است موارد زیر کتاب والدین و سبک زندگی  دربارهرسد به نظر می

 هدفیدار، نه سرشار از بیهودگی و بیزندگی با رنگ و بوی خدایی و جهت -

 نمودن با یکدیگرعملت و تسلط والدین بر خود و هماهنگمراقب -

 کودکها در همراهی مداوم با انگیز، تفسیر صحیح از پدیدهدر اختیار قراردادن اسامی زیبا، تجربیات خاطره -

 حضور و مراقبت دائمی از کودک تا حد امکان -

 کردن و تعامل با دیگرانکردن فرصت تجربهفراهم -

های جاری در زندگی روزمره است. سازی قرار گیرد، فرصتسازی و قصههایی که مناسب است برای کودکان مورد کتابیکی از قالب

زدن به اقوام، رفتن به سفر و ... تهیه شود و کز خرید، رفتن به مهمانی، سررفتن، رفتن به مراپیرامون پارک ییگفتگوهاها یا کتاب مثالً

تواند جنبه کتاب برای کودک هر موقعیت زمانی و مکانی می درواقعهای زندگی ببرد. به کودک کمک نماید تا بهره بیشتری از موقعیت

ها بهره کافی را هستند اگر والدین تالش نمایند، از آن ایهای زمانینوروز و یلدا و ... موقعیت پیدا کند. مثالً ماه رمضان، ماه محرم،

های مختلف آمیزی و ... برای استفاده کودک در موقعیتهای رنگهایی مانند ساخت کاردستی، برگهببرند. حتی مناسب است فعالیت

 های مختلف فیزیکی نیز منعکس شود.تواند در قالببک زندگی میطراحی شده و در اختیار کودک قرار داده شود. کتاب س
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گیری مطلوب از بسترهای مختلف زندگی کودک که الزم است تا حد ممکن زیبا و مطابق طبع کودک بوده موارد زیر جهت بهره

 شود:توصیه می

کنیم. مثالً برای کودک چگونه معنا می که هر موقعیت زمانی و مکانی را ه باشیمفرصت ایجاد تجارب مناسب: باید توجه داشت  -

گذشتن اوقات. باید تالش نمود در کنیم؛ یا با پرخوابی و دیدن تلویزیون و بیهودهنوروز را با سفر و مهمانی و شادی همراه می

عادات خوب و  تواند بذرهای متفاوت را داشته باشد. این امر میاین دوران کودک فرصت تعامل با افراد مختلف و رفتن به مکان

 .شودساز بسیاری از اتفاقات در آینده ها را در باور کودک بکارد و زمینهنیکویی

رود انجام دهد، توجه به ها را ببیند و کاری که انتظار میمرتبط: توصیف شرایط و موقعیت، کسانی که قرار است آن یگفتگوها -

 .ی کودکها براهای موجود در محیط و توصیف آنها و شنیدنیدیدنی

های و جذابی را در موقعیت پرنشاط: تالش شود به کودک خوش بگذرد و تجربیات یادماندنیبههای شیرین و سازیخاطره  -

 توانند از آن بهره ببرند.های بعد بسیار میای است که والدین در سالشادی و نشاط گنجینه ینا مختلف به دست بیاورد.

 نوشته، عکس یا فیلم( از طریق تهیه نقاشی،)ثبت خاطرات  -

هایی خاص برای کودک در او مفاهیمی را ها با موقعیتها و شنیدنیساختن برخی اشیاء، بوها، دیدنیهمراه یجتدربهنمادسازی:  -

 زنی برای اکثر افراد نماد محرم وها، طبل و سینهتوان از لفظ نماد برای آن استفاده نمود. مثالً زدن سیاهیکند که میزنده می

گیرد، ها بوی الکل، نماد مراکز درمانی است. باید تالش شود نمادهایی که در ذهن کودک جای میبرای خیلی یا عزاداری است

ماند. مثالً اگر کودکی هیئت را با گریه و تاریکی به خاطر آورد نه با شور ها اثرات آن باقی میتا سال چراکهمطلوب و نیکو باشد 
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Children's Books and its role in children's development 

Based on the book concept in the Holy Quran with emphasis on the 

view of Allameh Tabatabai 

 

Nastaran Poursalehi1* 

 

Abstract 

Children's books affect children's language, cognitive, personality, and social development. The presence of 

an accurate definition of this concept can help the child's holistic development. The present study aimed to 

reach the concept of children's books based on the definition, that Allameh Tabatabai provided from the 

Qur'an. The library method and focus group have been used. Six  experts who had Quranic studies were 

included in the focus group. The qualitative data analysis identified three types of books in a child's life: 1) a 

physical book contains the child's memories and experiences and establishing beliefs through it, 2) The book 

"Parents and their lifestyles" (behavior and speech of the parents and the child's surroundings, facilities and 

place of his life), 3) a book about nature and natural phenomena. Based on the findings, parents should not 

ignore the effect of their communication with the child and try to provide holistic development for the child 

through the three types of books. 
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