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 آغاز
 

  برای را «نوجوان ادبیات در عشق» موضوع 1399-1400 کاری سال در کودک کتاب شورای پژوهش گروه
 آن بر نوجوان، هایرمان در آن طرح چگونگی و موضوع این اهمیت به توجه با .است برگزیده خود پژوهش

 .یابیم دست پربارتری و ترجامع نتایج به آنکه امید .بگیریم پی را پژوهش این ادامه نیز آینده سال تا شدیم
 سال به را پژوهش دستاورد اعالم و کرده بسنده گذشته سال در خود عملکرد به تنها امسال گزارش در لذا

 .یمکنمی موکول آینده
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 فهرست کارهای انجام شده
 
   نظری یمطالعه -1 

   نظری بخش به توجه با پژوهش هایپرسش طراحی -2

 آماری یجامعه تعیین -3

 پژوهش هایپرسش بر تکیه با آماری جامعه مطالعه -4

   نوجوان و کودک ادبیات  یعرصه در منتقدین و نویسندگان با گفتگو جلسات برگزاری -5
 1400 خرداد 13  تاریخ در یوسفی ناصر آقای با حضوری گفتگوی و نشست -

 1400 خرداد 31 تاریخ در سیدآبادی اصغر علی آقای با حضوری گفتگوی و نشست -

 نوجوان مخاطبین با میدانی کار انجام برای شورا از خارج و شورا در کتابخوانی مروجین با هماهنگی -6
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 روند پژوهش 

  دراین مختلف منابع به رجوع با و پژوهش موضوع با ارتباط در مقاالت و هاکتاب ی مطالعه با پژوهش نظری بخش
  هایرمان خواندن ضمن ادامه در .است شده پرداخته و ساخته پژوهش سواالت سپس و است گرفته شکل ارتباط

 ایمپرداخته نیز هاکتاب این در پژوهش هایپرسش پاسخ وجویجست و بررسی به آماری، یجامعه محدوده در نوجوان
   .ایمرسیده کار از بخش این بندیجمع به نهایت در و

  آن، پویایی ویژگی چنینهم و عشق موضوع گستردگی به توجه با که رسیدیم نتیجه این به ، مطالعاتی مسیر طی در
  هاکتاب یجانبهیک بررسی انجام لذا و شد قانع آن دستاوردهای به و کرده بسنده کتاب متن بررسی به تنها تواننمی

  قابل جهت آن از نتیجه این .داشت خواهد پی در را واقعیت از دور اینتیجه مخاطب، بر آن تاثیر گرفتن نظر در بدون
  که کندمی فراهم را امکان این میدانی بررسی بنابراین و گذار و تغییر حال در است عصری کنونی، عصر که است تامل

  منجر وی دیدگاه و مخاطب از شناخت به نوعی به آگاهی این .شویم آگاه مخاطب اکنون و حال بر هاکتاب تاثیر با
 :است شده انجام مطالعاتی روند با زمانهم دیگر فعالیت دو کتاب، متن بررسی بر عالوه پس .شد خواهد
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 روند پژوهش 

  محوریت با نوجوان و کودک یعرصه منتقدین و کارشناسان مترجمان، نویسندگان، با گفتگو جلسات برگزاری -1
   «نویسندگان آثار در عشق ظهور و حضور به نگاهی» همچنین و «نوجوان و کودک ادبیات در عشق» موضوع

 (.است شده برگزار سیدآبادی اصغرعلی آقای و یوسفی ناصر آقای با گفتگو جلسه دو کنون تا) 

 هاکتاب خوانندگان و مخاطبین نظرات آوریجمع و میدانی یمطالعه انجام برای ریزیبرنامه -2 
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 معرفی موضوع پژوهش 
  
  پژوهش برای موضوع یک عنوان به تواندمی ما، یاندیشه و زندگی در ایدغدغه هر یا و پرسش مساله، 

  و دیدگاه به توجه با نوجوان و کودک ادبیات به مندانعالقه همه ی .شود انتخاب گروهی یا و فردی
  خود ینوبه به هرکدام که  .کنندمی مطرح را ارزشمندی هایدغدغه و پرسش همواره خود تجربه های

 نگاهی با هادغدغه این به توجه با کاری سال هر در پژوهش گروه .بگیرد قرار پژوهش موضوع می تواند
 لذا .دارد تریکاربردی و نو نتایج به یابیدست بر سعی و پرداخته هاکتاب این تردقیق بررسی به موشکافانه

 یهمه از ادبیات این حول مندیمساله احساس به احترام بنابر ،1399 سال ماه مهر در پژوهش گروه
  به شده، مطرح پیشنهادهای آوریجمع با و کرده نظرخواهی کودک، کتاب شورای در بررسی گروه های

  در عشق موضوع گروهیدرون گفتگوی جلسه چند طی .است پرداخته موضوعات بندیاولویت و بررسی
 طرف از شدهمطرح پیشنهاد موضوع، این است ذکر به الزم .است برگزیده را نوجوان و کودک ادبیات

   .استشده انتخاب نهایی موضوع عنوان به که بود  رمان گروه اعضای

 
12 

 

 



 
 

 درآمدی بر بخش نظری
  
 

13 

  از و دادندمی دست از را داشتن دوست استعداد عالم موجودات کهصورتی در .است زندگی یمایه عشق
  .رفتمی بین از حیات شرایط و پاشیدمی هم از هستی شیرازه یقین به .شدندمی بهرهبی زیبایی هرگونه
 می شود ناشی آدمی حیات ماهیت از و است هستی مبنای چنینهم  بلکه زندگی، مایه نه تنها عشق ،بنابراین

 «حال زمان» آینده، وحشت و گذشته غصه از بیماران که روانی هایبیماری از برخی در که  اج همان از و
  هایزیبایی او، ذهنیت پیوند طریق از توانمی کنند، برقرار ارتباط واقعیات با توانندنمی و کنندمی گم را

 که است مختلف هایزیبایی در جوییپناه و رویکرد حقیقت در عشق .ساخت مربوط حال زمان با را موجود
 جبران را خود کمبودهای و بخشد تکامل را خویشتن دارد کوشش بشر جوی تکامل طبیعت آن، طریق از

  شودنمی خالصه مخالف جنس هایدلبری پناه در تنها زیبایی به تمایل که است اهمیت حایز نکته این .کند
 .دارد انتهایی بی و گسترده طیف ...و فرهنگ اجتماع، طبیعت، هایزیبایی از اعم زیبا جاذبه های بلکه



 تعریف عشق در اساطیر باستانی

در جهان باستان، یونانیان هفت کلمه را برای هفت نوع عشق در نظر گرفته و می شناختند که هر کدام  
 :  ها عبارتند ازاین عشق.  ی نوع خاصی از عشق بودنشان دهنده

 (Eros) عشق فیزیکی و بدنی -1 

 (Philia)عشق فیلیایی  -2 

 (Ludus)عشق بازیگوشانه  -3 

  (Pragma)مدت عشق طوالنی -4 

 (Agape)عشق روحانی  -5 

   (Philautia)عشق به خود  -6 

   (Storge)عشق به فرزندان  -7 
14 



 نگاهی  به عشق از منظر فلسفی  بر مبنای رساله ضیافت 

ی  افالطون این رساله. استقبل از میالد نوشته شده 385ای در باب عشق است که در سال ضیافت رساله
در منزل آگاتون به مناسبت کسب پیروزی و شادباش  . فلسفی را در قالب نمایشنامه به نگارش درآورده است

فاریدوس،  : کنندگان در ضیافت عبارتند ازشرکت .نویسی و به شکل یک ضیافت برپا شده استدر نبرد درام
داده در  نظر از اتفاقات رخدر این مجال صرف. پاوسانیاس ، اروکسیماخوس، آریستو فانس، و در انتها سقراط

  . شوداختصار بیان میبه شده از سوی مهمانان ضیافت ، مضمون عشق مطرحمهمانی
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 بر اساس آثار افالطون ، ارسطو و موالناعشق در بیان استاد ملکیان  
 

  نظر در عشق بهتر معرفی برای و .پردازندمی عشق انواع معرفی به  موالنا و ارسطو ، افالطون آثار اساس بر
  عشق اروتیک، عشق یعنی متداول یجنبه سه و مرسوم رویکرد سه یدرباره که بینندمی الزم موالنا،
 .بپردازند موالنا اشعار از هایمثال بیان به بحث خالل در و ارائه را نکاتی ایآگاپه عشق و فیلیایی
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 ی پژوهش حول محور عشق  و نگاهی به نظر لی و استرنبرگپیشینه
 
 :نظریه لی درباره عشق  
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  هطیف اولی

  ثانویهطیف 

 شدید عاطفی و بدنی جذابیت :پرشور عشق ـ

 کردن بازی عشق نمایش :نمایشی عشق ـ

 دوستی بر مبتنی عشق :دوستانه عشق ـ

عشق دوستانه + عشق نمایشی  :ـ عشق منطقی  

عشق نمایشی+ پر شورعشق  :وسواسیوابسته ی ـ عشق   

عشق دوستانه + پر شور عشق :ایثارگرانهـ عشق   

 تشبیه عشق به طیف



 ی پژوهش حول محور عشق  و نگاهی به نظر لی و استرنبرگپیشینه

 : نظریه مثلث عشق استرنبرگ
 

 

 

 سه مولفه ی عشق
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 شامل و است جسمانی جذابیت های و انگیزش ها بر مبتنی که اشتیاق و شور شامل : شوق و شور مولفه ـ
  دارد انگیزشی جنبه بعد این .است معشوق به نسبت مثبت ذهنی اشتغاالت

  قادر وی، به زیاد توجه داشتن ، او با خوشحالی تجربه عالقه، مورد شخص رفاه به میل :صمیمیت ی مولفه ـ
  شخصی، مسائل گذاشتن درمیان ، متقابل درک داشتن نیازمندی، هنگام در بودن عالقه مورد شخص به اتکاء به

   وی به نهادن ارج و عالقه مورد فرد با صمیمانه رابطه رقراریب عاطفی، حمایت ارائه عاطفی، حمایت دریافت

 داشتن دوست برای فرد که خودآگاهانه ای غیر و خودآگاهانه تصمیم های :تعهد/تصمیم :عشق سوم مولفه ـ
 و مدت کوتاه تصمیم بردارنده در و دارد شناختی جنبه حالت این .می کند آن حفظ به متعهد را خود و اتخاذ دیگری

 از نگهداری و حفظ داشتن، تعهد برای گرفتن تصمیم بعد این .است معشوق از مراقبت و داشتن دوست برای بلندمدت
 و باشد نفر یک با فقط که است باره این در گیری تصمیم شامل جزء این .اوست با مدت طوالنی رابطه و معشوق
 .کند تلقی دیگری فرد هر با ارتباط از مهم تر را ارتباط این و نکند انتخاب خود برای دیگری شریک



 ی پژوهش حول محور عشق  و نگاهی به نظر لی و استرنبرگپیشینه

 :با توجه به مثلث عشق استرنبرگ انواع عشق عبارتند از
 .باشد متغیر می تواند از هریک حضور میزان که تفاوت این ای می گیرد شکل مولفه سه هر حضور با نظریه این در عشق انواع

 

 

 
 

19 



 لزوم بررسی محدود و دقیق  در یک چارچوب مشخص
 

  .دارد ترکیب به گرایش که حالتی .است حالت یک عشق که دریافت توانمی شد، گفته تاکنون آنچه از
  در .رشد سوی به باشد رویکردی تواندمی بنابراین .سازدمی رهنمون «ما» سوی به را «من» که گرایشی

  که نوجوانی .کندمی فراموش را آینده وحشت و هاگذشته غم و پیونددمی زمان به عاشق فرد عشق، حالت
  و بخشدمی رهایی فردیت زندان از را «خود» حقیقت در ورزد،می عشق خویش ملیت یا و قبیله خانواده، به
  ترتیب بدین و سازد کامل را خویش دارد سعی پایدار، هایریشه و هازیبایی ها،توانایی به بردنپناه طریق از

 .کندمی احساس مصون ها،ناپایداری و هازشتی ها،ناتوانی تهدید و غم از را خود
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 ی عشق از دیدگاه آلن دو باتننظریه
 
شود در واقع فقدان بخشی  او معتقد است حسی که عشق نامیده می. پردازدبه تعریفی از عشق میدوباتن •

 .کنیمتوان گفت خالء غیر قابل انکاری است که در وجود خود حس میمی. از وجود خود ماست

هایی در طرف مقابل است که به شکلی ها و احساس عشق، دیدن ویژگیعلت گرایش ما به آدم•
 . ها و کمبودهای خود ماستضعفی کننده جبران

افرادی که در سن کم به خاطر شرایط خانوادگی   بر این باور استروانشناختی عشق با تکیه بر جنبه ی •
خود مأیوس شده اند، در بزرگسالی در مواجه با مشکالت یا در روابطشان، عموما دو نوع واکنش از خود 

 :  نشان می دهند
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 باتنعشق از دیدگاه آلن دو ی ادامه ی نظریه

دادن به  کننده که ترس از دستتمایل به رفتاری هراسناک، چسبنده و کنترل : ضطرابیالبستگی د•
 .شوداضطرابی نامیده می همراه دارد و دلبستگی

گرفتن در  گرفتن از افراد و حالت دفاعییعنی فاصله. نشینی دفاعیتمایل به عقب :دلبستگی اجتنابی•
 .شودشدن که دلبستگی اجتنابی نامیده می مقابل دوست داشته

 

 الزم  های مهارت
 برای رسیدن به پایداری در عشق
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 طلبیدست برداشتن از کمال-  

 شدن کامل از طرف مقابل کنار گذاشتن انتظار درک-  
 ورزیدن هم باشیم کننده عشق باشیم، آماده عشقبه جای آنکه تنها دریافت-  
 مادگی یادگرفتن و با آرامش یاد دادن را داشته باشیم آ-  
 همیشگی   خوانیهمهای فراوان ما اصل وجود ندارد و تناسب و شخصی همدل با عالیق و ارزش- 

 استممکن غیر 
   .هاها و رمانی فیلمهای عاشقانهی زیسته در زندگی واقعی مالک باشد، نه داستانباید تجربه-  



 کودک و نوجوانعشق در ادبیات پای و رد جایگاه 
 

 .یابدی کودک در ایران به اشکال دیگری جز عشق جنسی نمود میهای عاشقانهی داستاندرونمایه•
 :، عبارتند ازدهدی هفتاد و هشتاد را تشکیل میهای دههی داستانهای عاشقانهها درونمایهآنترین برجسته•
 

 عشق کودک به بزرگترها والدین و بالعکس -1 
 هاعشق و دوستی میان انسان -2 
 عشق به میهن   -3 
 عشق و محبت انسان به حیوان و برعکس  -4 
 های طبیعی عشق و محبت انسان به گیاهان و پدیده -5 
 عشق و دوستی تخیلی میان موجودات  -6 
 عشق واقعی میان دو جنس مذکر و مونث  -7 
 عشق حقیقی  -8 
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 روش بررسی و توجه به موضوع عشق در ادبیات کودک و نوجوان

 یکی نوجوانی دوران در خصوص به عشق موضوع .است عاشقانه هایداستان واقعی هایداستان انواع از یکی•
 دوستی ابراز و مخالف جنس شناختن .عالقه هم و دارد وجود نیاز هم آن به نسبت که است هاییدرونمایه از
  جوامع یهمه اما .است عاشقانه و احساساتی هایداستان از بسیاری موضوع دوستانه، و طبیعی معاشرتی و

  به عاشقانه هایداستان از نسخه هامیلیون غرب در که شرایطی در مثال شمارند،نمی مجاز را رابطه این
  کرده اختیار سکوت نوجوانان و کودکان ادبیات متاسفانه، طبیعی نیاز این برابر در ما کشور در رسدمی فروش

  طنزآمیز گاه و ساده عاطفی برخوردهای حد از خوب یعاشقانه هایداستان و هارمان آنکه حال .است
 .گذاردمی جای به مثبت تاثیر نوجوانان عاطفی یمخلیه در حد همین در و گذرد نمی
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 روش بررسی و توجه به موضوع عشق در ادبیات کودک و نوجوان

 مطرح قومی هایقصه در عشق که روندی از توانندمی نوجوانان برای عاشقانه هایداستان نویسندگان•
  و بسیار رنج مستلزم واقعی عشق و آیدنمی دست به آسان هاقصه این در عشق .بگیرند الهام شودمی

  کفش، هفت کردنپاره و نیست، عشق زودگذری هوس هر پس .است گوناگون هایامتحان از گذشتن
  یهمه و اژدها با جنگیدن دشوار، هایامتحان از گذشتن و محبوب به رسیدن راه در آهنین لباس هفت

  وارد جنسی روابط حریم به هرگز اکثرا هاقصه این اینکه دیگر .عشق هایدشواری از است نمادهایی
 .شوندمی متوقف جاهمان در و شوندنمی
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 جامعه آماری
 

 :در گرا مندرج واقعهای داستان

فهرست کتاب های برگزیده، شایسته تقدیر و  »

با موضوع   1397چهار ستاره ی فهرست سال 

 «عشق

 و کتاب هایی با ساختار و محتوای مشابه در سال های بعد
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 :ایم و آنچه در آینده ارائه خواهیم کردگزارشی از آنچه مطالعه کرده
 

 تشکیل عدم و کرونا بیماری شیوع به توجه با لیکن .است گرفته صورت آماری جامعه هایکتاب بررسی
 از .نیامد فراهم مخاطب بر هاکتاب تاثیر سنجش امکان ها،کتابخانه و مدارس در ویژه به آموزشی اجتماعات

  ارائه پس .بود خواهد پژوهش روند اتمام بیانگر جانبه چند یمطالعه تکمیل شد، گفته آنچه به توجه با طرفی
  دور و ناقص نمایی و جلوه ارائه به منجر مرحله این در آماری، یجامعه هایکتاب گزارش بررسی و تحلیل

  گزارش ارائه به پژوهش روند پایان در میدانی، مطالعه برای ریزیبرنامه به توجه با .است پژوهش از انتظار از
   .پرداخت خواهیم جامع و دقیق
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