
 (2/8/97) "دیگری و کودک ادبیات" عنوان با کودکی مطالعات و کودک ادبیات دوساالنه همایش روز نخستین گزارش

 

 :دوم قسمت

 ."نیست آنها پیام ماند،می کودکان ذهن در هاداستان از آنچه": سیدآبادی اصغر علی

 اظهار کتابخوانی هایباشگاه طرح تجربه به اشاره با سخنران دومین عنوانبه نوجوان، و کودک ادبیات نویسنده سیدآبادی، اصغر علی

 بهتر را یکدیگر کنند،می زندگی قومیتی چند و فرهنگی چند شهرهای در که کودکانی دادنشان کتابخوانی هایباشگاه تجربه": داشت

 ."کنندمی درک

 دیگری که کندمی تعیین...و ما دین ما، زبان ایم،ایستاده ما که جایی. هستیم دیگران دیگری ما. ندارد ذاتی تعریف دیگری": گفت وی

 ."کند ایجاد گفتگو برای موقعیت یک یا باشد، زاآسیب تواندمی که است، پیچیده مفهوم یک دیگری دلیل، همینبه کیست؛

. استنبوده شناخت فاعل   کودک، شده، ارائه حالبه تا که موضوعاتی ٔ  همه در دیدم همایش این مقاالت ٔ  مطالعه با "گفتند ایشان

. است غایب دیگری از او خوانش و کودک نگاه ولی دارد، بازتابی چه هاکتاب در دیگری که رویممی موضوع این سراغ هامقاله در ما

 ."است بررسی موضوع که سازیم می ایدیگری یک کودک، از ما کهاین بر مبنی است نشانه یک غیبت این

 و شودمی هاقضاوت و هاسوگیری باعث آنها زندگی تاریخ و تجربه بزرگساالن، نزد در": اسالمی ارشاد و فرهنگ وزیر مشاور گفته به

 اما است؛نشده انجام پژوهشی ایران در زمینه، این در! کنند؟می قضاوت ما مانند نیز کودکان آیا اما شود؛می ساخته دیگری مفهوم

 نیست، داستان پیام ماند،می آنها ذهن در داستان از آنچه ندارند؛ توجه هاداستان پیام به کودکان که دهدمی نشان تحقیقات برخی

 نگاه بر منطبق ای نتیجه لزوماً که کندمی ایاخالقی گیرینتیجه خود کودک، البته. است داستانی موقعیت یک یا کنش یک بلکه

 ."نیست بزرگساالن

 ما نظربه. نیست جالب بزرگساالن برای ها،داستان درباره آنها سؤاالت که دهدمی نشان کودکان با خواندنتجربه": داشت اظهار وی

 از یکسانی دریافت کودکان ٔ  همه. هستند هاحاشیه همین اصل، ولی است؛ ایحاشیه کنیممی فکر که پرسندمی چیزهایی از آنها

. دارند را خود خاص قضاوت ولی است، کوتاه آنها تاریخ و تجربه. دارند متنوعی هایتجربه و اندمتفاوت کودکان. ندارند داستانی ادبیات

 ".شودمی روشن جاهمین در گفتگو اهمیت و سازند می را خود خاص هایدیگری آنها

 کنند؛می ارائه استاندارد دریافت کی( خودشان ازنظر) هاکتاب از که است این در مروجان کار اشکال" کتابخوانی مروج این گفته به

 ."سپرد کودکان خود  درک  و خوانش به باید را هادریافت. شناخت رسمیت به نباید را هادریافت این ولی

 


