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چکیده
با توجهبه اهمیت ویژه آیندهه تربیدت جنسد ودود

و نوجدوا و هد چندی تثییرپدذیرق بابد توجده خاابدا ا

وتابهاق داستا  ،آسیاشناس تربیتجنس وتابهاق داستا ترجمهاق بنز ،خهنظر بدرار ررفدت پدژوه

ااردر،

با رویکرد آینههپژوه هنجارق و به روش تحلی خحتواق ویف ا نوع ههایتشهه انجام ررفدت جاخهده آخدارق نیدز،
وتابهاق داستا ترجمهشهه توسط انتشارات هوپا خشاص رردیه و هفت جله ا خجموعه داستا هاق «بصدههداق بدا
پهر و خادر و تامریتس» وه در سال  0902به چاپ رسیههانه ،بهصورت هده خنده انتاداب شدهنه خهیدار توصدی

در
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درخجموع  0001صفحه خورد بررس برار ررفت و ا تجزیهوتحلی دادهها 82 ،یرببقه وش

رردیده وده در چردار

ببقه با عناوی «والهی ب ار ش»« ،هبوط بزررترها»« ،هنجارشکن جنسد » و «روایده ابداا ردرق» ببقدهبندهق شده
یافتهها ااو ا آ است وه خااببا وود

و نوجوا  ،با خطالهه اید وتدابهداق داسدتا  ،آخدو ههدای در الد

جرت تربیتجنس اس خ فراخ ریرنه و ای آخو هها ،چال هاق ختههدق را در آینهه آ ها بههمراه الواهده داشدت
درصورت عهمآینههنگرق و اداخه رونه فهل  ،انتظار خد رود آیندهه رفتدارج جنسد نسد آیندههسدا  ،بدی

ا پدی

بده
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مقدمه
آینههپژوه

0

یک ا ابزارهاق نوی شناسای و برناخهریزق ،براق خقابله با بحدرا هداق آیندهه

است آینههپژوه در پ آ است وه با نگاه فاع نه به آینهه ،بحرا هاق آت را ونترل و خردار
ورده و هزینههاق ناش ا غاف ریرق را در خواجره با بحرا ها ومینه سدا د (ندژادق و همکدارا ،
 )018 :0900آینههپژوه خنهکس خ ونه وه چگونه ا دل تغییرات «اخرو » ،وابهیت «فردا» ختوله
خ شود (وبوف  )19 :0099 ،به ع ونهل ب  ،8آینههپژوه در پ شناسای  ،ابهاع ،ارائده ،آ خدو
و ار یاب آینهههاق خمک و خحتم است تا بر پایه ار شهاق جاخهه ،آینهههاق خرجّح را انتااب
ونه (ااوم و همکارا  )11 :0099 ،ای ابزار نوی  ،خشتم بدر خجموعده تد شهدای اسدت وده
خنجر به براا و ساالت آینهههاق خطلوب و چش انها آرخان خ شود (عرببافران و عیور ،
 )0 :0099یک ا چش انها هاق آرخدان  ،دسدتیداب بده ایداتبیبده و تشدکی جاخهده خردهوق
خ باشه و ای اخر جز با تمروز بر تربیت خطلوب انسا خیسر نم رردد
الهاونه ختهال ،انسا را بهو نقص و در برتری شک خمک آفریهه است9؛ اخا شدک نیسدت
وه انسا پا فطرت ،تحتتثییر شرایط ناخطلوب فردق ،الدانوادر  ،خحیطد  ،اجتمداع و  ،ا
خشک ت ختههد اال ب خصو ناواهه بدود و در اید صدورت ،ا ارودت در خسدیر درسدت بدا
الواهه ایستاد ا ای رو ،براق داشت نسدل خطلدوب در آیندهه ،نیا خنده ت شد خجهانده در جردت
تهلی وتربیت الواهی بود؛ چراوده تهلدی وتربیدت ،اساسدا فهدالیت آیندههنگدر و بدهخهنداق پدرورش
نس هاق آینهه است (اشراف و اههق )0908 ،تربیت انسا شایسته ،سااتهاق خاتلفد دارد و
تربیت جنس یک ا خر تری سااتهاست شرایط ونون اخرو و آشفتگ هداق آ نیدز ،لدزوم
توجه به تربیتجنس را براق جلوریرق ا صهخههاق اال ب  ،اجتماع  ،شاصدیت و  ،بدی
پی

ا

نمایا ورده است (خحمهقپویا و همکارا  )980 :0902 ،ویژر اخدر جنسد آ اسدت وده

1. Futurology
2. Wendell Bell

« .3فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ» :سوره مؤمنون ،آيه .41
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ررچه ا الصوص تری اخور هر فرد بهشمار خ رود؛ اخدا در تمدام ابهداد تهلدی وتربیدت ریشده دارد
(سهیهقرروان  )010 :0901 ،تربیت جنسد صدحیح ،رفتدار جنسد سدال و خناسدا را براسداس
آخو ههاق دین  ،تبیی و درون خ نمایه (سهیهقرردوان و همکدارا  )010 :0902 ،و غفلدت ا
ای بُهه تربیت  ،خ توانه آسیاهاق یدادق بدههمدراه داشدته باشده (بلتداش و خحمدهجان :0901 ،
)098؛ وودوا را بده وربده فسداد و تبداه وشدانهه و خوجدا بدرو انحرافدات در دورا بلدو و
نوجوان آنا شود (خحمهقپناه و همکارا )880 :0099 ،
فرآینه تربیتجنس تنرا ابهاخات ناظر به اص ح و ههایت ،بهه ا ارتکاب و ابت به انحرافدات
جنس نیست؛ بلکه خجموعه ابهامهای است وه ناظر بده هدر دو خرالده پیشدگیرق و درخدا اسدت
(فرعشیرا ق و همکارا  )001 :0900 ،ا ای رو ،خ توا اذعا داشت در وشور ایدرا  ،بدا نظدر بده
رسالت افراد در راستاق عبه صالح بود  ،دستیاب به ایاتبیبه و ه چنی براساس شاالصهاق
سنه تحول بنیادی آخو شوپرورش ،ررورت توجه بده اخدر تربیدتجنسد  ،بدی

ا پدی

نمایدا

خ رردد (خحمهقپویا و همکارا  )992 :0902 ،تربیتجنس  ،بسدته بده هنجارهداق فرهنگد هدر
خنطقه و هر وشور ،خ توانه ختفاوت باشه (تربت و همکارا  )10 :0902 ،و ببیهتدا اید فرآینده در
جاخهه ایرا  ،با توجهبه خبان و آخو ههاق اس خ  ،با آخو ههاق رایج در وشدورهاق غربد وداخ
ختفاوت است (باخرق و ساالر ای )10 :0901 ،
تربیتجنس در چگونگ شک ریرق شاصیت ،افکار ،عواب

و رفتارهداق نوجواندا تدثییر

یددادق دارد (برماسددا ادهشددیا ر و همکددارا  )898 :0900 ،و بددهبددورول  ،دوره وددودو و
نوجوان  ،دوره فراریرق آخو ش یربنای و اساسد  ،پایدهردذارق عدادتهدا ،روابدط ودود
دیگرا و آغا پیهای

بدا

پداره اق ا لغدزش هدا و انحدرا هاسدت (خحمدهبیگ و همکدارا :0901 ،

)001؛ یرا روایه انسا در ابتها ،اک خاده ش و باب انهقادق خث رد را دارد و خدان وده اید
خاده ش است ،آ را در هر بالب وه بریزی  ،همی وه سرد شه ،هما شک را خد ریدرد و سدفت
خ شود خ روینه روح انسا در خا وودو االت باب انهطاف دارد و خاننده همدا خداده شد
است و هرچه انسا بزررتر شود ،بابلیت انهطا

آ ومتر خ شود اینکه رفتهانه« :اَلْهِل ُ ف الصِّغَرج
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وَالنَّقْ َ ف الْحَجَرج» 0االتصاص به عل نهارد ،بلکه بایه رفته شود« :التربیه ف الصِّغَرج وَدالنَّقْ َ فد
الْحَجَرج» (خطررق )12 :0928 ،انسا در سنی دوم وودو  ،8براساس رهیافتِ فقر فقرا نیز ،بطهدا
الدانواده و

داراق بیهارق جنس است؛ بنابرای بایه ای سنی  ،در برناخههاق تربیتجنس  ،ا بر

ااومیت خورد توجه جهق برار ریرد (فرعشیرا ق و همکارا )802 :0099 ،؛ چراوه شک ریدرق
هویتجنس واخ اوتساب بوده و آخو ههاق رسم و غیررسم  ،عاخ خؤیر در ای شک ریدرق
هستنه (یزدان و سرراب شگفت  )02 :0901 ،ع وهبرای  ،تربیتجنسد خد توانده ا خنظدر تمداخ
رویکردهاق برناخده درسد  ،باعدی نید بده آرخدا هداق تربیتد شدود خاننده ونارآخده بدا الدود و
شک ریرق هویت و عزتنفس و بهدنبال آ  ،نی به اسدته و رواانیدت ،تهاخد بایسدته بدا جدنس
خاال

و ایفاق نق

جنسیت و

شررونهق ،همسرق ،والهین  ،همکارق ختثیر ا یادریرق نق

(ب ونه و همکارا )009 :0900 ،
تربیتجنس خاننه ابهاد دیگر تربیت ،وابسته به خ

ها ،هنجارها و ار شهاق ااو بر جاخهه

و چگونگ آ  ،نشثتررفته ا شرایط جاخهه است (شیربیگ و همکدارا  )082 :0900 ،ا اید رو،
در عصر اارر و با توجهبه رویکردهاق نوی تربیت  ،بررهریرق ا ابزارهدا و ردرورت اسدتفاده ا
روشهاق هنرق نظیر فیل  ،انیمیشد و وتداب ،ااسداس خد ردردد در اید خیدا نقد
وتابهاق داستا  ،در انتقال خفاهی خاتل  ،شک ده باورها و ار شهدا ،افدزای

و اهمیدت

دانسدتن هدا و

ایجاد بین ها و نگرشهاق ختفاوت اال ب  ،بر وس پوشیهه نیست به ع پانهل ( ،)0009ادبیات
داستان  ،بار تهلی وتربیت باار ش برعرهه دارد (بیگهل و الر )08 :0900 ،؛ یرا سرخایه فرهنگ
وه ا ای بریق وسا خ شود ،توانای و ظرفیت بیشترق را در جرت تحقق باشیه به اخکا هاق
فددردق و اجتمدداع فددراه خدد آورد (برالددوردارق و خددهن  )00 :0902 ،اف بددو  9در وتدداب
جمروریت خ رویه « :بایه پرستارا و خدادرا ختوجده باشدنه ،پرورشد وده روح ابفدال بدهوسدیله
 .4حضرت علی عليه السالم میفرمايند« :دانستن در کودکی مانند نقش بستن چيزی در سنگ است»؛ بحار األنووار:
.4/221/43
 .2معموالً در روانشناسی رشد ،بين شش تا دوازده سالگی تعيين کردهاند.
3. Plato
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اکایات ااص خ ونه ،بهخراتا بی

ا تربیت است وه جس آ ها بهوسیله ور ش پیها خ ونه»

(علوق و ااجغ خررای  )001 :0900 ،برآ نیز ،بهعندوا اصدل تدری خدت دیند در اسد م ،ا
داستا  ،بررههاق فراوان برده است (خراجرق و همکارا  )01 :0908 ،و روش بصه ،روش برآند
ه خحسوب خ شود؛ یدرا  19سدوره ا  000سدوره بدرآ ودری  ،اداوق بصده و اکایدت اسدت
(بیگهل و الر )099 :0900 ،
تهلی وتربیت ارر در بالا داستا باشده ،بده اید دلید وده در آ  ،ا روش اخرونرد خسدتقی
استفاده نم شود ،پذیرش آ ا سوق وودوا بیشتر است داسدتا هدا بدهدلید بیدا غیرخسدتقی و
داللتهاق رمن  ،پیونه الدورد بدا عوابد
خوروع در خیدزا ردرای

و ااساسدات ،بردرهریدرق ا تایّد و عیند ودرد

خااببدا و یدادریرق آ هدا ،ا آخدو شهداق رسدم تثییررذارترنده

(سلطان  )01 :0099 ،داستا روی شیوهاق است وه در عی جدذابیت و همدراهودرد شدنونهه بدا
الود ،خینهاق عابف براق ببول اغراض داسدتا را فدراه خد ونده (علدوق و اداجغ خرردای ،
 )001 :0900ا ای رو ،وتاب داستا  ،بهعنوا ابزارق سودخنه ،خ توانه والهی را در تربیتجنسد
وودوا ونوجوانا  ،همراه ونه و پژوهشگرا بسیارق نیز ،بر نقد

تثییرردذار داسدتا  ،بدر روق

بین  ،نگرش و رفتار وودوا و نوجوانا صحه رذاردهانه
ا سوقدیگر ،با توجهبه آسیاهدا و چدال

هداق فضداقخجدا ق بدراق وودودا ونوجواندا و

ه چنی لزوم رسترش فرهنگ وتاباوان  ،والهی بسیارق ،ا ردرای

فر ندها الدود بده خطالهده

وتاب استقبال خ وننه و با اعتماد به وتا خنتشرشهه ا سوق انتشارات خهتبر ،پرتیدرا و پرفدروش،
به بور خستقی یا غیرخستقی  ،خینه خطالهه هرچه بیشتر وتدابهداق داسدتا را بدراق فر ندها الدود
فراه خ آورنه؛ اخا وتاب هداق داسدتان وده در دسدترس وودودا ونوجواندا ایراند بدرار دارد،
عمهتا به صورت ترجمه بوده و فابه اهها

تهیی شهه درالصوص تربیتجنس اسد خ خد باشده

ا ای رو ،ررورق است براق ترسی آینههاق خطلوب و دروابد آرخدا شدرر ،خهضد ت آشدکار و
پنرا وتابهاق داستان  ،بهعنوا یک ا خر تری ابهاد تربیت اس خ  ،بی

ا پی

خورد توجده

والهی  ،خسئوال و پژوهشگرا برار ریرد خا بهعنوا یک خسلما  ،بدا توجدهبده آیدات و روایدات
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خربوط به ای

خشاص ا آرخدا شدرر داشدته و بدا توجدهبده اعتقدادات خسدلمانا و

خینه ،تهاری

بهالصوص شیهیا  ،وظیفه اصل یک شیهه ،آخادهسا ق جاخهه و الدود بدراق چندی آرخدا شدررق
است (افطارق و وبوف )10 :0099 ،؛ اخا با رسترش خحتواهای خغایر با تربیتجنس اسد خ و در
دسترسبود آ ها ،در بی وودوا ونوجوانا  ،نم توا نسدبت بده چندی آیندهه خطلدوب چندها
الوشبی بود؛ اخا ا آنجاوه آینههپژوه با رویکرد هنجارق و ار ش  ،ا بی آینهههداق بدهی  ،0بده
آینهههاق خطلوب و خرجّح خ انهیشه (افطارق و وبوف  ،)20 :0099 ،در پژوه
ای است تا با توصی

اارر سده بدر

و تبیی ج رویکرد و جایگاه تربیتجنس در برالد ا وتدابهداق ترجمدهاق
و نوجوا  ،به بیا آسیاها و پیاخههاق ناروار آ در آینهه پرداالتده

خربوط به رروه سن وود

و الانواده ها و خسئوال را نسبت به خحتدواق خدورد خطالهده فر ندها  ،اسداستدر نمدوده و در اید
الصوص ،تهبیر برترق انهیشیه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
برال ا فیلسوفا بنام تهلی وتربیت غرب نظیر دیوی  ،8در اخر تربیت ،به نیا هاق االج وود
توجه الاص خ وننه و اساسا در خطلوبیدت ا پدی

تهیدی شده ج اهدها  ،تشدکیک روا خد دارنده

بنابرای خ توا رفت ا نظر ای افراد ،اخرق با عنوا «اهها

غای » ،تقریبا بد خهناسدت خرد آ

است وه فه تربیت به بور صحیح انجام شود؛ اخا ا خنظر تربیت اس خ  ،هده
خقام برناخهریزق ،ا هه

واالقج اللقت یهن «عبادت» و بهتهبیدرق« ،خهرفدت» نشدثت خد ریدرد

بنابرای  ،ابتها براساس رویکرد نیا سنج تشایص  ،اهها
دین خربوط به انسا رشیه ،پذیرش «فطرت» خشدتر

بهصورت جايگزين هم پديد آيند.
2
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تربیت نظام آخو شد  ،ا آخدو ههداق

انسدان  ،شدرایط رشدهق یدک نوجدوا 02

 .4آيندههای بديل ،حالتهايی از آينده است که با توجوهبوه شودت و ضوع
. Dewey

غدای تربیدت ،در

عوامول سوازنده آنهوا ،مویتواننود

چالشهای آینده تربیت جنسی در داستانهای ترجمهای

ساله 0و خاتصات اجتماع استاراج خ شود سپس ای اهها  ،براساس نگاه روا شناسا رشه و
جاخههشناسا  ،براق دورههاق تحصیل پیشی سهرانه ،8ختناساسا ق و خرالهبندهق خد شدود در
خراا بههق ،با لحا نیا هاق ترجیح و روا شناالت و بر پایه نظدرات ختاصصدا  ،خوردوعات
درس  ،خهلما  ،اولیا و دان آخو ا  ،اهها

پایه ،برناخههاق درس و فهالیتهاق فوقبرناخه ،تهیی

و تجارب یادده د یادریرق براا خ شود 9و اخا در خقام اجرا ،دان آخو ا اولی ساعت ورود
به خهرسه ،تا آالری ساعت الروج ،با فهالیتهای تحتِتربیت بدرار خد ریدرد بندابرای در اسدناد
تحوّل تربیت در وشور خا ،نظیدر سدنه تحدول و برناخده درسد خلد  ،نقد
انسا شناس  ،ار ششناس و خهرفتشناس اس خ و بهتب تهیی اهها

خبدان هسدت شناسد ،
غای  ،وداخ پُررندگ و

غیرباب انکار است
در ایدد ارتبدداط ،هدده

نرددای تربیددتجنسدد بددهعنددوا بُهددهق ا ابهدداد تربیددتاسدد خ

(سهیهقرروان  :0900 ،ال ) ،هما هه

نرای تهلی وتربیت دین  ،یهن برب اِل اهلل و وصدول

بدده ومدداالت شایسددته و ررددوا الردد اسددت (فقیردد  )82 :0900 ،باشدد ا خحتددوای ودده در
تربیتجنس اس خ بیا خ شود ،تبلیغ و تهری
عفت و ایا است درواب  ،یک ا اهها

و آراهسا ق خفاهیم ه چو الویشدت دارق و

تربیتجنس  ،عفی ورد افراد و بهتب آ جاخهه است

(فرعشیرا ق و همکارا  )002 :0900 ،خؤلفههاق «خهاشرت و تهاخد شایسدته بدا جدنس خادال »،
«عفت و پاودهاخن » و «رعایدت ادری روابدط در ارتبابدات الدانوادر و اجتمداع » نیدز ا خدره
خؤلفههاق تربیتجنس خستارجشهه ا خبان برآ و روایتهاق خهصدوخی (
(بلتددداش و خحمدددهجان  )0902 ،خحمددده غزالد د  ،هددده

علدیر السد

م) خد باشدنه

تربیدددتجنسد د را الویشدددت دارق ا

خحرواتجنس و افظ شاصیت افراد عنوا خ ونه و الواجه نصیرالهی بوسد و ابد خسدکویه

 .4پايان دوره دوم متوسطه
 .2دوره اول ابتدايی ،دوره دوم ابتدايی و دوره اول متوسطه
 .3درواقع با لحاظ ترجيحات و نيازهای روانشناسی ،تالش میشود وضعِ دانشآموزان عالوهبر اهودا
متن اهدا

و محتوا مؤثر باشد.
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نیز ،برخبناق خبان عقل دین  ،هه
شرویه ،دبت در نحوه پوش

تربیتجنس را ُهه ،ایدا ،ونتدرل اجتمداع  ،اعتدهال در بدوه

و دبت در خحیط خهاشدرت عندوا نمدودهانده (ببادیدا و همکدارا ،

 )029 :0901ا ای رو ،غرض ا تربیتجنس اسد خ  ،پدرورش ،تهدهی و جردتدهد اسدت؛ نده
پرورد و اوجداد (باخرق و ساالر ای )10 :0901 ،
با لحا برناخهریزق استراتژیک آخو ش نیز ،انتظار خ رود بدا دههداق آخدو شوپدرورش ،در
سه سطح خحصوالت ،0برو داد 8و نتایج ،9برو یابنه و جالاتوجه آنکه سطح نتایج یدا پیاخدههاق
تربیت  ،خ توانه خفروم الطیرق با عنوا «عاببتبایدرق» را پوشد

دهده؛ بندابرای آخدو شهداق

دورا وودو  ،آیار تربیت را تا آالری لحظه ایدات و دروابد آیندهه ندهر دنیدوق و ا همده
خر تر ،نهر اُالروق را دربرالواهه داشت
پژوه هاق ختههدق درالصوص تربیتجنس و روشهاق رونارو آ انجام شهه است وده
هر یک ،به جنبهاق ا ای فرآینه توجه وردهانه؛ اخا تاونو پژوهش  ،به تحلی وتابهاق داسدتا
در جرت بررس آسیاهاق ااتمال خحتوا بر روق خاابا نپرداالته است درعی اال در اداخده،
برال پژوه های وه به تحلی خحتواق تربیتخهنوق ،اال بد و جردادق وتدابهداق رده سدن
یهالر فر و همکارا ( ،)0900وه

وود

و نوجوا پرداالتهانه ،اشاره خ شود یافتههاق پژوه

با هه

تحلی وتاب ههیههاقآسمان پایه پنج  ،براساس خیزا تثویه بر تربیتخهنوق ا دیهراه

اخام المیند (رامدهاهللعلیده) انجدام ررفدت ،نشدا داد وده در  002جملده و  08تصدویر ،بده خؤلفدههداق
تربیتخهنوق اشاره شهه اسدت عابدهین بلتدر

( )0900در پژوهشد  ،بدا هده

بررسد جایگداه

تربیتاال ب در وتابهاق درس دوره ابتهای  0801 ،صفحه ا وتابهاق ههیههداقآسدمان و
برآ دوره ابتهای را بررس نمود و به ای نتیجه رسیه وه تربیتاال بد آ بدور وده بایده خدورد
توجه برار نگرفته است شرف و همکارا ( )0900نیز ،با تحلید خحتدواق  0وتداب دوره ختوسدطه
اول ،نشا دادنه وه توجه ختهادل و جاخه به خؤلفههاق تربیتجرادق در خحتواق وتابهدا نشدهه
1. Products
2. Output
3. Outcome
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است
درالصوص تحلی و بررس وتاب هداق داسدتا نیدز ،بده برالد ا خدوارد بررسد شدهه اشداره
خ رردد براقخثال ،خقهم ( ،)0908پژوهش را با هه

خطالهه داستا هاق با نویس شهه ا خثنوق

براق وودوا ونوجوانا در سالهاق  0910تا  0920و شناسای خشک ت آ ها با توجهبه خهیارهاق
با نویس  ،به روش تحلی خحتوا انجام داد و شمارق ا خر تری خشک ت ا نظدر ویفیدت خحتدوا،
ساالت و پرداالت ،با  ،تصویر و شیوه ارائه ،شناسای شه ارع و صفرق ( ،)0902بدا توجدهبده
نظریات جاخههشناس  ،بهویژه نظریات رلهخ  ،به تحلی داستا «به و س م ون » دانشور پرداالته
و آ را در او ه فرم و خحتوا خورد بررس برار دادهانه ودرنج و رامت ( )0900نیز بده بررسد
درو خایه داستا اضرت یوس (

علیهالس

م) در برآ پرداالتنه و نشا دادنه درو خایه اصل در ای

داستا  ،با یافت سرنخهای بهدست خ آیه ه چنی نیا ق و خحمهق ( ،)0900بده تحلید داسدتا
«سیاه نگ » ایر وریا تاخر ،پرداالتنه وه در فضای سوررئالیست رخ خ دهه و بهشیوه سیال ذهد
روایت خ شود و به ای دلی  ،شاصیتها و اوادث داستا برررفته ا ناالودآراه نویسنههانه
با ذور آنچه رذشت ،اوثر تحقیقات خربوط به تحلی خحتوا ،اساسا به وتابهاق درس و ابهداد
دیگر تربیت پرداالتهانه و خطالهات خربوط به داستا هاق اجتماع و اال ب نیز ،عمهتا خربدوط بده
شدیوه داسددتا نویسد  ،بررسد سدداالتار و نقدداط برجسددته وتدداب ،درهد آخیاتگد هنددر و ادبیددات،
ریشهواوق داستا  ،وش

الط فکرق نویسنهه و تحلی روا واوانه داستا خ باشه و ای دراال

است وه پژوهشگرا در پدژوه

ااردر ،اهتمدام الدود را بده اسدتاراج آسدیاهداق وتدابهداق

ترجمهاق ،در او ه تربیت جنس خهطو

نمودهانه و بهخنظور آشکارسا ق تبهات خنف ای رونده

وتابها در آینهه خااببا آ  ،بهبور خستقی به آسیا شناس داستا هداق ترجمدهشدهه بدا اتاداذ
چارچوب خشاص پرداالتهانه

روش پژوهش
در یک ا بهیم تری دستهبنهقهاق روش آیندههنگدرق وده توسدط تررانیدا ( )0922ارائده
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شهه ،هشت دسته براق روشهاق آینههپژوه بیا شهه است وه «آینههآفرین یا هنجدارق» یکد
ا ای دستههاست در آیندههآفریند  ،فدرض بدر اید اسدت وده یکد ا عواخد اساسد آیندهه و
شک ریرق آ  ،اراده و آراه انسان و ار شهای است وه ای اراده بدر آ تکیده دارد بدر اید
اساس ،ار شهاق ااو بر جاخهه ااصا شهه و سرانجام ا بی خنظوخه ار شهداق روندارو  ،راه
ساالت آینهه خطلوب انتااب خد شدود (عدرببدافران و عیورد  )89 :0099 ،خبنداق اید روش،
ار شها و هنجارهاست در ای نوع پدی بیند  ،اید سدؤال خطدرح خد شدود وده چده آیندههاق را
خ الواهی ؟ روشهاق هنجارق بیشتر خثخوریتررا هستنه و با ار یاب خقاصه ،نیا هدا و تمدای ت
آینهه شروع خ شونه و به خا اال با خ رردنه (ایهرقپدور و اداوم  )881 :0900 ،بندابرای ،
بهدلی اس خ بود جاخهه ایرا  ،نیا است وه هنجارها و ار شهاق خوردانتقال به نسد آیندهه را،
خطابق با فرهنگ و خبان دین رزین

نمود و خحتواهاق ارائهشدهه بده وودودا و نوجواندا نیدز،

خنطبق با ای خبان باشه به عد رلد و ردوردو  ،)8990( 0تندوع بابد توجده روشهدای وده در
آینههپژوه وجود دارد ،به در
ا رشتههاق خاتل
پژوه
وود

جرا جایگزی آینهه ومک خ ونه و یک ا ای روشها وه

اتااذ شهه ،تحلی خحتوا خ باشه (نژادق و همکدارا  )011 :0900 ،ا اید رو،

اارر در پ آ است وده بهده ا تبیدی نقد
و نوجوا  ،به ای پرس

تهلیمد و تربیتد داسدتا هداق ترجمدهاق

پاسخ دهه وه خر تری خفاهی  ،آسیاهدا و چدال هداق آیندهه

تربیتجنس ج داستا هاق ترجمهاق رروه سن وود

و نوجوا ودهام اسدت بدهی خنظدور سده

رردیه بهشیوه تحلی خحتوا ،هفت وتابداستا خنتشرشهه توسط انتشدارات هوپدا د خاصدوص رده
سن یادشهه د وه درو خایههاق اال ب  ،تربیت و سرررخ دارنه ،بررس و خحتواهاق ارائهشدهه
استاراج و آسیاشناس شود
تحلید خحتددوا ،تکنیکد پژوهشد بددراق اسددتنباط تکرارپددذیر و خهتبددر ا دادههددا ،دربدداره خددت
آ هاست (وریپنهور  )82 :0909 ،8تحلی خحتواق ویف را خ توا روش تحقیق براق تفسدیر
ذهن خحتوای داده هاق ختن ا بریق فرآینههاق ببقه بندهق نظدام خنده ،وده بندهق و تد سدا ق یدا
1. Glenn & Gordon
2. Krippendorf
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براا الگوهاق شناالتهشهه دانست (ایما و نوشادق )89 :0909 ،ای روش در سادهتری شک ،
به بیرو وشیه خفاهی خوردنیا پژوه  ،ا خت خورد خطالهه خ پردا د (صدارخ نیدا و همکدارا ،
 )012 :0901رویکرد تحلی خحتواق پژوه

اارر« ،ههایتشهه» 0انتااب شه در ای رویکرد،

اساس تحلی را نظریههاق خوجود یا نتایج پژوه هاق پیشدی  ،بدهعندوا ودههاق اولیده و راهنمدا
تشکی خ دهنه (بائهق و رلشن  )18 :0902 ،تحلید خحتدوا بدهعندوا یدک روش داراق خرااد
انتاابج جاخهه آخارق ،خهیار توصی  ،انتااب یک ببقهبنهق براساس خهیار توصی  ،تهیی وااده
یبت ،تشایص عناصر هر ببقه و پردا ش اب عدات و نتیجدهریدرق اسدت (ادافظ )008 :0901 ،
وه به صورت ههفمنه انتااب شههانده ،وتدابهداق چداپ شدهه توسدط

جاخهه آخارق ای پژوه

انتشارات هوپا خ باشنه وه با تیرا باال و چاپ هاق ختوال در سال  0902همدراه بدوده اسدت ولیده
وتابها در بط ربه خ باشه
جدول  .0مشخصات كتابهای تحلیلشده
ردیف

مترجم

چاپ

تیراژ

نام كتاب

نویسنده/

نوبت

تعداد
صفحه

خالصهای محتوای كتاب
تددام ،شاصددیت اصددل دو جلدده ا خجموعدده
وتدداب تددام ریددتس ،پسددرق در خقط د ابتددهای

خترج بررنگ رجب

یر النهه)

8

دلیا نهر خ ونه تنرا سرررخ تدام ،تد ش
20

2999

0

(باوانیه و بزنیه

نویسنهه لیز پیشو /

تامریتس

خ باشه وه با والدهی و الدواهر بزررتدر الدود
892

بدددراق تشدددکی ردددروه خوسدددیق را  ،آ ار
الددددواهر ،تمسددددار دوسددددتا همک سدد د و
بزررترهددای  ،بددا ولمددات ،رفتددار و هد چنددی
وشدیه نقاشد اسدت تددام و دوسددت

در ،

تقریبددا بیشددتر وبددت الددود را صددر

تمددری

1.Directed

 .2کتاب يادشده ،طبق تصاوير پشت جلد و بررسیهای صورتگرفته ،حداقل  46جلود و احتمواالً بوا مضوامين و
محتواهای مشابه دارد.
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ردیف

مترجم

چاپ

تیراژ

نام كتاب

نویسنده/

نوبت

تعداد

خالصهای محتوای كتاب

صفحه

خوسدددیق را
تامریتس
8

و اواشددد خربدددوط بددده آ

خ د ونندده تنرددا جددذابیت خهرسدده بددراق تددام،

(برانههاق

900

09

عال )

پددرداالت بدده اخددور شاصدد هنگددام تددهریس
خهلما و جلا توجه دالتر همک س اش اِخد
خ باشه

هیرخنهق

خترج رر

جانسو /

تربیت ونی

02

8999

9

خادر الود را

نویسنهه پیت

چگونه پهر و

در هر پنج جله ا خجموعه داستا هاق بدا پدهر
808

لددوی پسددرق بنددا  ،نارار د  ،پرالاشددگر و در
عددی اددال ال د ق ،بددههمددراه والددهی و بددرادر
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خادر الود را
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بهرو رسان
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دیوانهام

خترج هها توول

پهر و خادرم
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بددا دالترهددا ارتبدداط خدد ریددرد او بددهشددهت
اضور در برناخده هداق تلو یدون و خداهوارهاق
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است و تمام نهر اش بر ای خهار خ چراله
او برادر ووچکتر الدود را خیکدروب ختحدر
خ دانده ادبیدات لدوی در الدابراتنویسد و

پهر و خادرم
1

به عنوا شاصیت اصل ای پنج داستا  ،صرفا
خهرسه رریدز و ع بدهخنده بده ومدهی شده و

وردهانه

دهانه به سی

جنس لوی به خشداور

الود ،در تمدام پدنج داسدتا بدار اسدت لدوی

0299

رول بمالی ؟

عابف و نگاه و وبی
نویسنهه پیت جانسو /

2

و خادر الود را

دالتر تقریبا همس و سال الدودش را بدهعندوا
خشاور و دوست الدود بررزیدهه اسدت روابدط

ونی ؟
چگونه سر پهر

و خادر ،داستا لوی  08ساله ارائه شدهه اسدت

802

2

آالر

08

رفتدار بدا پدهر و خدادر و ابرافیدا رسدتاالانه و
سای

است

چالشهای آینده تربیت جنسی در داستانهای ترجمهای

در رام بههق خهیار توصی  ،بدا توجدهبده خؤلفدههداق تربیدت جنسد خطدرحشدهه در ردزارش
سهیهقرروان ( 0)0901خشاص رردیه در رزارش یادشهه وه «تهوی راهنمداق برناخده درسد
تربیتجنس دوره ابتهای » نام دارد ،به جایگاه و اهمیدت خؤلفدههداق الویشدت دارق جنسد نظیدر
ایما و ایا ،وفاق بهعره ،نگرش و ودن

در راسدتاق تشدایصج والدهی  ،عاببدتانهیشد  ،صدبر،

غیرت و عزتنفس ،در تربیتجنس وودودا و نوجواندا پرداالتده شدهه اسدت بدر اید اسداس،
خهیارهاق توصی

عبارتنه ا خضاخی عهم خرجهیت بزررترهدا ،الدانواده و بدهویدژه پدهر و خدادر8؛

خضاخی خروج ب ایای و نابض غیرتور ق؛ خضاخی تدرویجدهندهه بد ایمدان و ابداا ردرق و
خضاخی خشهر بر ذلتنفس 9و نابض صهابت 0و خؤیه ناراست
درنرایت ،وااه خینه ،پاراررا

و وااه یبت نیز ،خضمو لحا رردیه وااه یبت خ توانده

یک ار  ،ولمه ،جمله ،باش ا صفحات ،ولمات یا خضمو یک خت باشده وده ا خشداههه و
خطالهه خت و تصویر یا خصاابه بهدستآخهه اسدت در پدژوه
توصی

ااردر ،خضداخی خغدایر بدا خهیدار

( یرخؤلفههاق تربیتجنس ) ،در خت ها و تصاویر ،خشاص و یبدت رردیده سدپس عمد ج

تجزیهوتحلی صورت پذیرفت وه فرآینهق انهکاس و انهطا پذیر ،براق آشکارسا ق ارتبابات
دادههاست پس ا وهردذارق واادههاق خهندای ختدراو و بدهدسدتآورد تصدویرق ولد تدر،
سا خا ده وهها سادهتر است؛ چو اساس وار ای پژوه  ،خطالهه خت و دریافت خضمو بوده
است ،نه یبت ولمات خرتبط با خوروع (نظیر وارهاق وم ) ا اید رو ،تحلید خحتدواق ااردر را
خ توا در شمار تحلی خحتواهاق ویف برار داد هده

در تجزیدهوتحلید خحتدواق ویفد اید

 .4اين گزارش و مطالعه  222صفحهای ،بهمنظور بهرهگيری از مفاد آن ،بوه مبوادی ذیربو در وزارت آمووزش و
پرورش تقديم شده است.
 .2درك جايگاه والدين ،باعث پذيرشِ آنها بهعنوان مرجع اصولی ،درخصوو

مشوالالت جنسوی و اعتمواد بوه

راهکارهای پيشنهادی ايشان خواهد شد.
 .3با پرورش صحيح عزتنفس ،میتوان بهنحوِ مطلوبی مانع بروز بسياری از انحرافات و بزههای جنسی شد.
 .1تربيت روحيه وفایبهعهد از کودکی می تواند بسترساز وفا به پيمان زناشويی در دوران بزرگسوالی و درنتيجوه
جلوگيری از فساد جنسی باشد.
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است وه به بور سیستماتیک اج

یادق ا خت را به یک ال صه بسیار سا خا یافته و خاتصدر ا

نتایج ولیهق تبهی ونه (ارلینگسو و برسیوی  )8901 ،0در رام آالر و بهه ا تجزیهوتحلی ها و
انجام ببقهبنهقها ،اب عات ااص ا تحلی هاق صورتررفته ،پردا ش رردیه
خزیت پژوه هاق تحلی خحتوا ،غناق دادههاق جم آورق شهه است و دادهها بایه به روش
خهتبر و باب اعتمداد ،تفسدیر و وهردذارق شدونه (الدو و همکدارا  )2 :8900 ،8در تحلید خحتدوا،
هنگاخ اعتبار خهنای باالی بهدست خ آیه وه خهان

با دادهها با خهان خنبد و دریافدتونندهه،

ختناظر باشه (وریپنهور  )809 :0909 ،به ع سنهلوسک  )0009( 9نیز ،نق بول اصی و خسدتقی
خ توانه باعی افزای

اعتمادپذیرق پژوه

شهه و توجه الواننهه را به ای جلا ونه وه نتایج ا

چه دادهها ،خقولهها و وههای بهدست آخههانه (خؤخن راد و همکارا  )801 :0908 ،ع وهبدرای ،
انتااب خناساتری اج نمونه نیز ،براق ابمینا ا اعتبار خطالهه تحلی خحتوا اهمیت دارد (الدو و
همکارا  )0 :8900 ،ا ای رو ،خحققا در خراا خاتل

پژوه

اارر ،نکات خطدرحشدهه را در

دستور وار الود برار دادنه و ه چنی بهخنظور غناباشیه به تفسیر یافتهها نیز ،خقولههاق خستارج
ا سه وتاب تحلی شهه (وتابهاق شماره  8 ،0و  ،)1شمارش رردیه وه در جدهول  9ارائده شدهه
است

یافتههای پژوهش
بهدلی وثرت خقولههاق استاراجشهه ا یک سو و خحهودیت در اج خقالده ا سدوق دیگدر،
درصهق ا خصهاقهاق خربوط به خضاخی خغایر با خهیار توصی  ،در جهول  8ارائه شهه است

1. Erlingsson & Brysiewicz
2. Elo et al.
3. Sandelowski

11

چالشهای آینده تربیت جنسی در داستانهای ترجمهای

جدول  .2مقولهها/طبقهها و زیرمقولهها/زیرطبقههای كشفشده در تحلیل محتوا
مقولهها

مصداقها :شماره كتاب :شماره صفحه؛ متن

زیرمقولهها

0

829 :0؛ رو بدده بابددابزرم و خاخددا بددزرم وددردم :خ د شدده بگددی ولیدده الدداخوشوددرد بابددا
وجاست؟
02 :1؛ خ بابا رو االراج خ ون بهه ا یدک رو ؟ آره ،ودارش افتضدااه خد دونسدت وده
رنه خ نه
018 :1؛ ول برنهه آنجا بود یک شا ه بابدا او آخده بداال و جدایزهاش را ررفدت بده خد
رفت :بیافهات آشناست پی

الودم رفت  :واش بیافه تو آشنا نبود

2 :1؛ وبت اتاب رو دیهم الیلد ناراادت شدهم رفدت پدایی و داد دم :بابدا تدو دارق وابهدا
شورش را درخ آورق!

 0والهی ب ار ش

28 :0؛ بابا به ار هاق خ روش نم داد اساب خشغول رودهدرا ق بود

 0توهی به
پهر

21 :1؛ اخشا انگار (پهر) رفته بود توق پوست یک دیوانه
2 :1؛ باورت خ شود به الودش (بابا) امت ندهاده لیدوا هداق وثدیف را ببدرد ببقده پدایی ؟
صحبت تنبل است
002 :0؛ نظافتچ خو رفته خرالص راست

تنرا وس وه باب خونهه یده آدم سرالوشده وده

ادعا خ ونه باباخه
81 :1؛ فکر وردم وابوس خ بین  ،خاصوصا وبت چش های را خالیهم و خرد دیوانهاق (بابدا)
را دیهم وه با لباس ور ش ورجهوورجه خ ورد
18 :9؛ سرم را بلنه وردم و بابا را دیهم وه عینردو الدو آشداخ وده آخداده املده بده بربدان
بههقاش باشه ،روی ال شهه
81 :1؛ خ توانست صهاق نفسنفس دن
انفجار بود وه داشدت بد بد خد

را پشت سرم بشدنوم انگدار یدک وتدرق در ادال

د نزدیدک الانده بدودی و بابدا بلنهبلنده خثد آ یدر الطدر

سروصها خ ورد

 .4شماره  :4تامگيتس4؛ شماره  :2تامگيتس2؛ شماره  :3چگونه پدرومادر خود را تربيت کنيم؛ شماره  :1چگونه
پدرومادر خود را بهروزرسانی کنيم؟؛ شماره  :6چگونه سر پدرومادر خود را گول بماليم؟؛ شماره  :5پدرومادرم
ديوانهام کردهاند؛ شماره  :7پدرومادرم زدهاند به سيم آخر.
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مقولهها

مصداقها :شماره كتاب :شماره صفحه؛ متن

زیرمقولهها

0

010 :9؛ خاخا یکبنه استارت خ نه وه چیزق بگویده ،اخدا هدر بدار وسدط جملده الداخوش
خ ونه
29 :1؛ بررشت دیهم خاخا ایستاده توق چارچوب در اتاب ااالااالهدا نبایده برخد رشدت؛
اخا ظاهرا بررشته الانه وه ببینه اال خ چطور است صحبت آب یرواهبود است
01 :9؛ با الودم رفت نکنه خاخا بهجاق بحرا خیا سال  ،اال
خشک چیز یادق نم دان  ،جز اینکه

 8توهی به
خادر

درررو شهه درباره اید

ها وبت به چر سالگ خ رسدنه (وده خاخدا هد

رسیهه) خشک پیها خ وننه و هورخو هاقشا بگوی نگوی براق خهت دیوانه خ شونه
99 :0؛ خاخا انگار الودت ه دارق خسارهبا ق درخ آرق
20 :9؛ خاخا همی بور به سر وشیه توق ویف اداخه خد دهده غلدط نکدن بده اید ودار
خهتاد شهه
21 :2؛ نبایه خ رذاشت اعصاب ا بر ار

د خاخا بهه بریدزد عرده بدوب بدود چیدز

راات نیست

 0والهی ب ار ش

18 :0؛ خاخا به خاخا بزرم خ رویه خ چرا دارم آشدپزالانه را جدارو خد ودن خونده تدو
و س وجر وجر نقاش ب ادب

وجر وجر سیبی

وجر وجر

029 :1؛ پهر و خادرها یا وس و الستهونندهه انده یدا خایده عذابنده رزینده دیگدرق وجدود
نهارد
01 :2؛ بابا و خاخان تبهی شههانه به یک ابَر بهجنس
090 :9؛ عتیقههاق خ (والهی ) یک تلف همراه به خ ههیه دادنه
01 :2؛ نشست پی

 9داد القاب

دو تا بشکه پر ا بهبات (پهر و خادر)

22 :9؛ وبت آخهم ببقه پایی  ،بابدا را دیدهم وده بدا شدلوار ردایه

و نسبتهاق

خ رود

ناخناسا به

دیوانگ بابا و خاخا باشه

والهی

خاخا ه وه پدا

تدوق الانده بداال و پدایی

هیجدان شدهه خد ترسد اید هد الدودش نشدانه بداالررفت

92 :1؛ به خاخا و بابا رفت خ الواه خهرسدهام را عدوض ودن و برردردم بده خهرسده ببلد
اول

یک لبانه پیرپاتال تحویل دادنه

012 :0؛ پهر و خادر خ ولهپوونه
090 :0؛ همه پهر و خادرها سرالوشنه
10 :9؛ ب
پا

ارم ا ای رفتار عجیا بابا و خاخا خایک و پرو (همسایهها) تهادل روان شدا را

بهه ریاتهانه
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مقولهها

مصداقها :شماره كتاب :شماره صفحه؛ متن

زیرمقولهها

0

0 :1؛ بابا الیل شانس آورده وه خد بده اخدهاد بچده هدا ندگ ندزدم؛ اخدا بایده دسدت ا اید
وارهاش برداره
12 :9؛ سرج بابا داد وشیهم و رفت  :خهل ب خهل خحال خمکنه و بهدو رفت ببقه باال اخدرو
بابا و خاخا یکبار ه اس خهل الصوص را وسط نکشیهنه ای ه به رمان یک پیدرو ق
ووچک براق خ است
001 :2؛ وبت تو و خاخا روشتو رو عوض وردی و به دردل خا روش دادید  ،بهدهش خدا

 0ورروی و

خوبتا دست ا ای وارخو برخ داری

ترهیه والهی

098 :1؛ بابا رفت :خا ب االتیار یاد الابرات بهیم الودخو افتادی و با ای ار ها خادت
رو الوردی الیل ختثسف رفت  :عیب نهاره ،فقط تکرار نشه
080 :2؛ راه رفت با لباس الواب در الیابا بهدلی باج ررفت ا والهی  :یک خاشی ونارخدا
نگه خ دارد بابا با صهاق ررفته اصرار خ ونه :سوار شو لوی جواب خ ده  :الیلد لطد
دارق ،ول دارم با پیادهروق اال خ ون خگده اینکده آخداده شدنیه ادر هداق

بابدا داد

 0والهی ب ار ش

خ نه :فقط سوار شو!
081 :1؛ خاخا

خ دیگه نوجوون  ،الیل شانس آوردق وه اص باهات ار

خ ن

20 :1؛ خحک رفت  :خ دیگه خ رم و شدمارو بده ادال الودتدو خد ذارم وده ا الدابرات
ب ی تو لذت ببری

ا جای بلنه شهم خاخا رفت :بشی خا چنه تا توصیه داری بدرات

یواش رفت  :ال م نیست خطمئن شما وارهاق برترق داری وه انجام بهی خ ه دارم
00 :1؛ ترجیح خیهم بهجاق سوپ بابا ،چیز خیزهاق توق دخاغ رو باورم
 :1هی چیز واشتنا تر ا ای نیست وه ببین پهرت و ه بیسدبال سدرش رذاشده ،آ هد
چپک خهن اش ای نیست وه خ اخرو قام ،خ جدوان ا دور داد خد نده :خد

 2تمسار و
خ خت والهی

دهام بده

سی آالر
00 :1؛ بابا رفت :داشت سط آشغال رو با شیلنگ خ شست رفت  :اساب جشد ررفتد ؟!
نه؟
090 :2؛ بابا هما بور وه داشت صهاق وابها روش الراش را ا توق ن لبک

درخ آورد،

رفت ای آهنگ سیمسو ها بود رفت  :بابدا ،صدهاق فدی ودرد خد بیشدتر شدبیه آهندگ
سیمپسو هاست تا ای
080 :0؛ بابا ا الجالت خث اسا رموردهاق عقاعقا رفت
18 :2؛ آه سنگین وشیهم« :تا ر ها چ تو اینترنت الونهیه؟» بابا یک الجالت وشیه ،اخا
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مقولهها

مصداقها :شماره كتاب :شماره صفحه؛ متن

زیرمقولهها

0

خاخا همی بور تاتهرا خ رفت

 2تمسار و
خ خت والهی

01 :1؛ بابا با ذوقوشوق و رفت :ب صبرانه خنتظرش بودم؛ خد و تدو دوتدای

فکدر ودردم

خ توان و  2دبیقه براق بابای وبت بگذارم هنو ات فیسبوو را ه چک نکردهام
عزیز ورنه و وپک دهاش را با ق خ ورد

091 :0؛ بابا داشت آ نق

10 :2؛ خهق :بگو ار شو (والهی ) رو ببول دارق ،بگو او هدا عقد وُلد لدوی  :اصد
همچی ادر هدای تدو دهدن نمد چرالده خدهق :ور الدودترو بدز

بدذار فکدر ودن

ار هاشو رو ببول دارق
29 :0؛ الک نشا دادم وه دارم عمیقا به اید چدرتوپدرتهدا فکدر خد ودن و بهدهش آرام
رفت « :بهنظرم شما درست خ ر بابا»
00 :2؛ الیوت خحک هر دوق آ ها (والهی ) را بغد ودرده بدود و چلد وچلدوپ خدا شدا
خ ورد ،دبیقا ببق دستورالهم

 0والهی ب ار ش

 1رول د
والهی

29 :1؛ درباره اتفابات اخشا چیزهای سره وردم و سرشا (خاخا و بابا) را شیره خالیهم
12 :2؛ چیزقوه هر بچهاق بایه بهانه :چطور پهر و خدادرت را ردول بزند تدا ودارق را وده
خ الواه انجام بهه
099 :2؛ چطورق بایه غیب بزنه وه وبت ون بروم پدی

ندوآ و لیلد و برناخده اجدرا ودن و

بررردم ،بهو اینکه خاخا و بابا شک وننه؟ خهق خ رویه روق ای بضیه وار خ ونه
 29 :0؛ خ خجبور بودم چنه فرسدخ ا اید خزالرفدات (سدانا پدهر) را ردوش بدهه و هدر
بورق شهه بیهار بمان و هرا راه ولهام را تکا بهه
020 :0؛ اره رفتارت خث یه پسر الوب باشه ،او ها فکر خ ون آ خای

اامقانهشدو داره

جواب خیهه
 001 :2؛ ا دوشنبه خ و الیوت خورد آ ار و اذیت برار ررفتی  ،آ ار و اذیت شدما (والدهی )
فقط وبت خا لباسالواب ت خو هست ،آراخ

 1ظال
نشا داد
والهی

داری ا دستتو

019 :0؛ خهق غرغر ورد :نم دون وهومشو بهتر پدهر و خدادر تدو یدا پدهر و خدادر خد ؟
جواب دادم :همهشو خث هَم
28 :9؛ ااال هر وبت خ الواه برناخه اق ا تلویزیو ببین  ،خجبورم یک سفر بدوالن بدروم
ببقه پایی

پهر و خادرها اق نهارنه چنی وارق بکننه ای وار نقض واخ اقوق بشدرق

خ است
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001 :0؛ یک ا وارهاق پهر و خادرها ای است وه چ و راست االت را بگیرنه

 1ظال
نشا داد
والهی

19 :9؛ آالر ای چهجور نهر اق است؟ به تئو رفت ات ارر برخ رشدتی بده آ دورهاق
وه بچهها دودو

باارقها را تمیز خ وردنه ،الیل بیشتر ا ااال الوشحال بودی

002 :1؛ خاخا اداخه داد :بشقابهاق غذا رو بررردونی خ و الیدوت دوبداره غرغدر ودردی
الیوت رفت :پولخول ه به خا خ دید بدابت ؟ خاخدا بدا عصدبانیت رفدت :اید ادر رو
نشنیهه خ ریرم رفت  :وودوا وار وه خ ر همینه دیگه
090 :9؛ خهق رفت :پهر و خادرم عمرا تو وار خد سدر

بکشد

داد دم :پدس بگدو تدو

برشت نهر خ ون الوشبهاالت درست همی لحظه خهق الیلد آهسدته رفدت :آره،
ول بایه تربیت شهه باش
019 :9؛ اولددی رو تمدداموب دتِ تربیددت پددهر و خددادر ای د بددورق :اول ا روشدده دهانددت
یکچیزق خ روی وه بابا و خاخانت الوب نشنونه بهه وبت ا ت خد پرسدنه چد رفتد ؟
شانههایت را خحک باال خ انها ق و دهانت را به االت با نگه خ دارق (همراه با تصویر)

 0والهی ب ار ش

0؛ 000؛ الیل دیر شهه وه وس خ را به فر نهق ببول ونه؟ هر وس را وه یدک اینترندت

 2تحقیر
جایگاه والهی

پرسرعت الوب داشته باشه خ پذیرم
099 :9؛ هررز به بابا و خاخانت نگاه نک خگدر اینکده خجبدور باشد در هدر سداعت ا رو و
شا سکوتدرخان را براقشا اجرا و وبت بابا یا خاخانت رفت :به خ ود خحلد نکد ،
بها وه در راه خوفقیت بهم برخ دارق
11 :9؛ خ دان درد خ چیست؟ پهر و خادر در ؛ یهن دلزدر یا الستگ

یاد ا اضدور

پهر و خادر
010 :1؛ شما تو و دنیا آالدری آدمهدای هسدتیه وده خمکد اسدت بادواه تدوق صدفحه
فیسبوو سروروش آب بههیه نه بهالابر اینکه دوست تدا ندهارم ،هرچنده بیشدتر وبدتهدا
اینطورق است
 881 :1؛ وابها چیزق وه خیگ اینه وه بابا و خاخانت بایه غذات رو بده  ،لبداس تندت ودن و

 0یردست

الرجت ون هر وبت ه وارشو تموم شه ،بایه بدر او پشدتخشدتهدا رفدت  :دبیقدا

فرضورد

درست خیگ خاخا

والهی براق

11 :9؛ فایهه پهر و خدادر را شدرح دهیده؟ پدهر و خدادر بده خدا الدورا

فر نها

خد دهنده ،پوشدا

خ دهنه و سقف وه یرش تل شوی بهع وه خا را با خاشی شا ای ور و آ ور خد برنده و
پولتوجیب ه خ دهنه همی و بس
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091 :1؛ دو ببقه وتاباانه را واخ تمیز وردم هرچنه وابها ای وظیفه پهر و خادرهاست

 0والهی ب ار ش

 0یردست
فرضورد
والهی براق
فر نها

011 :2؛ پرسیهم :خاخانت همیشه اید بدهر عدال بدوده؟ جدک توردیح داد :اوه نده تدا همدی
آالرق ها ،فقط یه خاخا خهمول غرغرو بود؛ اخا بههش تو اینترنت یده چیزهدای دیده دربداره
پهر و خادرهاق بلهرو آه وشیهم :توق الیال ه نم بین وه خاخدا و بابداق خد اید رو
بر بگ
00 :1؛ بقیه باباها پسرهاقشا را غرق با قهاق وداخپیوترق ،وتدابهداق ومیدکاسدتری و
بلیت خسابقههاق فوتبال خ وننه؛ باباق خ براق خا دستمال رردریرق خ الرد
20 :0؛ اس خاخا بزرم و بابابزرم را رذاشتهام آفتابهاق لابوم چو هدر دو تدا پیدر و
باستان انه
80 :1؛ بابابزرم خث سگشکارق وه فقط البرهاق واشتنا

را خ شنود رفت :ای یدک

جووه

 09اهانت به
پهربزرم و
خادربزرم

008 :0؛ آالر هفته و الانها برار است الانه آفتابهاق لابوم بهیم ناهار باوری
022 :8؛ به در

خ روی آفتابهاق لابوم ،همیشه ه دیوانه نیستنه و بهض وبتها جها

باخزهانه
011 :8؛ ده بابابزرم ،خ را یاد ده یک ال پشت الیل پیر خ انها د

 8هبوط بزررترها

800 :0؛ خاخا بزرم و بابابزرم همیشه سیخ و صا

روق خبد خد نشدیننه ،انگدار اعضداق

الانواده سلطنت هستنه وه به خا وبت خ بات دادهانه
89 :1؛ اره خاخا بزرم یه باره دیگه به خ بگه آرنج را ا روق خیز بردارم یدا بپرسده اخدرو
دستهامرو شستهام یا نه ،بر

خیگ سرت به وار الودت باشه

88 :0؛ عمه بت بزرم وه فقط بهعنوا یک عتیقه خ شدود توصدیف

ودرد ،خرمدان اق راه

انهاالته و دارد ول پرتوپ درباره تاریاچه ریاه داروی اش سر ه خ ونه
90 :1؛ و جِّ صورت

 00اهانت به
بزررترها

راست

(همکار پهر) وجوووله شهه بود فکر وردم شایه سکتهخکتهاق ورده

یکجدورای آر و خد ودردم همدی بدور باشده اخدا سدرآالر فرمیدهم دارد سده

خ ونه به خ لبانه بزنه
001 :0؛ دیگب (خشاور الانواده) :لوی نظرت چیه یه صحبت خاتصرق با ه داشته باشدی ؟
لوی  :نظرت چیه خوهاق روق دخاغت رو بزن ؟! خث جنگ شهه
092 :1؛ واشک بهجاق آ ها ،چرار تا دایناسور چاق الروپف خرمو خو بود پرروتدری
و بورنهوتری همسایههاق بورنهوق و دنیا
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10 :2؛ رِرجم ،یه پسر اامقه با یه صورت پیا قشک و روشهای خث بشقابپرنهه
002 :0؛ دیگب (خشاور الانواده) نه تنرا الانه را بده رنده وشدیهه ،بلکده اتداب را هد بده رنده
وشیهه

 00اهانت به
بزررترها

(والهین ) برالوردم

020 :9؛ خوب بیرو رفت به سرینا و عتیقههای

88 :0؛ امله الُ وچج ها وه به فکوفاخی خهروفنه
099 :1؛ پشتِسَرشا آبدا و الدان دندها ردرا ق بودنده دندها هداق جلدوی خدرده آ بدهر
عظی الجثه بودنه وه انگار هر لحظه خمک بود ا دهان
81 :1؛ آدمبزرمها و ار شا ار

نیست

20 :0؛ خ به ار هاق الان وریینگت روش نم ون
نزدیک ،الان وریینگت باالق لب
نزن سات است ل نزن

پرت شونه بیرو
چو یکرو ختوجده شدههام وده ا

چیزق دارد وَمک شبیه سبی ! الیل ت ش خد ودن

ل نز

را نگاه و  ،نه سیبیل

صورت

ل

را

92 :1؛ نگ تفدریح اَداق خهلد ریارد خدا را درآوردم وده تودخداغ صدحبت خد ونده و

 8هبوط بزررترها

دراال وه آب دهان

سرا یر شهه خ رویه :نه ،خ ای رو نم الورم بدا بهجنسد اداق او

را درآوردم؛ با یکعالمه آبدها درستواساب

 08توهی به
خهلما

01 :8؛ وسط ر

د خا ار

سیبی هاق الان ورینگت ه خ شود سبی

عق

00 :2؛ بایه توق پوسته الشک آ خهل با آ وتوشلوار الاوسترق رنگورورفته اش نفدوذ
خ وردم هما وتوشلوار رنگورورفتهاق وه او را شبیه شبح البیی خ ورد
29 :0؛ خهل جغراف یکعالمه و

خ ریات

ا دهان

82 :2؛ بیافهاش شبیه سیا خین پ سیهه است
000 :9؛ ختنفرم ا ای الان آرچر صورت

ه وه عی خاه هالیبوت است

80 :2؛ دانک  ،توق وتوشلوار تیرهاش بهنظر خ رسیه آخهه بدراق نقد

دراودوالق بهدهق

تست بههه
1 :9؛ اولجوارق ،الوردم به پست پیرج هواردرفتهاق وه خ رفت خهیر خهرسه است اید بابدا

 09توهی به
خسئوال
خهرسه

بهش یکختروهشتاد سانت است و ابروهاق پاچهبُزق دارد یکریز ه اید ور و آ ور تد
خ پرانه
090 :1؛ ت ت ونا و باهیجا (خهیر) رفت :درست خ بین ؟!
2 :9؛ با ناظ خهرسه آباق وُرخوله روبهرو شهم وه بیافهاش عینرو یک روباه پشمالو بود
09 :0؛ ابروهاق آباق وی  ،شبیه دو تا هزارپاق پشمالو است وه دارنه توق صورت
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خ الزنه

 8هبوط بزررترها

 09توهی به
خسئوال
خهرسه

021 :9؛ ت پرا اول ول لاولوچه آویزا ورد بههش یک الروار وراج ورد
011 :1؛ بیچ هه (خهاو خهرسه) خث ووسه آدمالوارق ومی ورده بود توق راهرو
22 :9؛ ت پرا درجا ارف

را بط ورد و دسدتروقدسدت ،عدی چدوبالشدک ایسدتاد

یک دو سال همی جور ب اروت خانه یر لا رفت  :به ای خ روینه سیخشه ت خرده
بههش با رفت  :خحض رراق الها یک نفر دومه ( )playرا فشار دهه
29 :9؛ با چش های

بنا ورد به برق د اس هاقخا را به همهیگر رفتی

11 :1؛ اخشا خ الواه اساب ا الجالت خهق دربیای ارر اخشا ار های را وده دم،
خهق یر لا بگویه "واااق لوی خمنون " یا فقط "واااق" اساب الوشحال خ شوم
822 :2؛ خهق نگ د و درالواسدت عجیبد هد داشدت رفدت اردر دوسدت دارم بدروی
اخدا اخشدا رفدت :

پیادهروق خهموال نم توان به چیدزق السدتهونندهتر ا اید فکدر ودن
خ دون چیه؟ وابها دوست دارم

91 :1؛ واسه جمهه توق لوئیج جا ر رو وردم با خ یمت رفت :جمهه الوبه یک لحظه به
خ الیره شه فکر خ ون انتظار داشت خ چیز دیگرق بگوی

 9هنجارشکن جنس

018 :9؛ بهها ظرر پیاده رفت خهرسه خهق دَمدر خهرسه خنتظرم بود بهبهرق الوشحال شدهم

 00ارتباط

وه چنه لحظه سرخ شهم

عابف جنس

802 :1؛ واخ خهلوم بود وبت دوستِ جو جون اش ،ادرار (دوست پسر دیگر) آنجاسدت،

با جنس

نم الواهه ا خ (لوی ) چیزق بهانه بر فکر او (خهق) خ توانست اساب بده خد ردربه

خاال

بزنه
80 :2؛ ختنفرم ا اینکه خهق ا خ دور باشه ااررم همده دار و ندهارم را بدهه وده دوبداره
بیایه سه تا الیابا آ بر تر ا الانه خا نهر ونه
12 :1؛ لباست عالیه خنظورم اینه وه نمد تدون بگد چقدهر برا ندهه و شدیکه وابهدا وابهدا
راست خ ر

خهق رفت« :تو وه بب ای پیره رو دیهه بدودق یدادت رفتده؟» آ لحظده

ات اس الودم را ه یادم رفته بود
90 :0؛ به انها ه رو های وه در خسافرت هست (خهق) ،با ه ار
 80 :0؛ خهق با ههیه وریسمس آخهه پیش
بلا و ستاره روی

دی

خ یک نجیدر الوشدگ برد

دادم بدا ولد

رفت ای برتری ههیهاق است وه توق وریسمس ررفته

11 :1؛ ارر خهق اخشا با خ بود ،ات ارر هی وس ه با خ ار
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خر نبود
19 :0؛ یک ا برفهارهاق پروپابرص تو شهم (خهق) رفدت خد هد یکد ا برفدهارهاق
پروپابرص تو شهم
091 :9؛ خاخا نظرش ای بود وه برتری لباسهای را براق خدهق بپوشد

خد یدک لبداس

غیررسم و رمنا شیک انتااب وردم؛ وم با خوهای ور رفت و براق خاخدا توردیح دادم
وه چرا نم توان وروات بزن بههش ه چنه رالن ا الوشبووننهههداق بابدا را یدر بغلد
اسپرق وردم
082 :1؛ خاخا رفت :خا اص فضول نیستی ؛ اخا انگار بی تو و خهق اساب شکرآب شهه

 02استقبال
والهی ا
 9هنجارشکن جنس

ارتباط فر نه

09 :0؛ خهق رسیهه خاخا و بابدا بده خد و خدهق اصدرار وردنده وده روق خبد هداق جلدوی
بنشینی
091 :9؛ خ و خهق با ه رفتی توق اتاق ناهارالورق وه چیدزق بادوری خاخدا آنجدا هد

با جنس

ولو نبود ه براق خا چیزخیز خ آورد و بههش ای پا و آ پا خ ورد دل خ الواسدت داد

خاال

بزن الوردن و نوشیهن رو آوردق ،ااال برو پ وارت باالالره چنه لحظه بد پدهر و خدادر
پی

آخه

002 :1؛ بب ا آنکه بروی ببقه باال؛ سرووله خاخا با لبانه پتوپرند روق صدورت

پیدها

شه و رفت :فقط الواست بهون ا بضیه تو و لوی البر دارم
099 :9؛ وبت وارد الانه خهق شهم

انگدار بابدا و خاخدا خدهق الودشدا خد دانسدتنه جدز

برناخه خ بات نیستنه به خهق رفت  :رفتار بابا و خاخانت اساب خ رو ررفت
21 :8؛ به استار وه خ رسی  ،خ بینی الیل شدلو اسدت ولد ا بچدههداق خهرسدهخدا را
خ بینی وه دارنده شدنا خد وننده؛ ا جملده اخد پدورتر ،ایندهران هیندهل و فلدورانس خیچد
(دالترا )

 01ایجاد فضا
و نگاه جنس

819 :2؛ خهق خوهای
بود

را اساب ووتاه ورده بود؛ اخا بر

خ آخه و واخ هد برندزه شدهه

یادم رفتده بدود چده چشدما درالشدان دارد بده شدک عجیبد یدک لحظده ااسداس

الجالت وردم
80 :2؛ خهق همی اال

نگ د؛ ا دستشوی دالترانه

001 :0؛ خهق را راهنمای وردم به اتاق جهیدهش یدک لحظده بدهجورق الجالدت وشدیهم
فکر خ ون خهق ه همی بورق بود ،چو هر دو نگاه به ه انهاالتی
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زیرمقولهها

0

20 :1؛ او الیل بهبلنه و الجالت است و الیل جدهق بدهنظدر خد رسده؛ بدهالصدوص وبتد
خ نشینه و دستهای

بهه بف خ ونه وارق وه یاد انجام خد دهده اخدا

را روق داخن

خهق راستراستک الیل باخزه و وابها الوشگ است راست

 01ایجاد فضا
و نگاه جنس

وبتهای هسدت وده الیلد

یبا بهنظدر خد رسده خدث وبدتهدای وده تدو وده نمد الدواه بدهان چده خوبد هدای ؟
خ الواه ؟
12 :1؛ خهق بلنه شه به شوال رفت  :نم الواق وه برق نه دارم خ رم دستشوی  ،اره ا

 9هنجارشکن جنس

نظر تو اشکال نهاره باشه برو؛ تا ه اینجا توالتهاق باشکوه درسدت ودرد نده وده فکدر
ون تا ااال تو دستشوی الان ها بودم؛ ول یک بار ا پنجره نگاه انهاالت
81 :8؛ دلیا جلوق باغچه الانه با دوست

اِد نشسته ،هما وه دلیا دبه خ ونه دوسدت

اسدت

پسره خ رویه الوب تام؟ وارش بشنگ است و خ جا خ الورم بهده دلیدا هدوار خد وشده

 01ب غیرت
نسبت به روابط
الواهر

وه برو ر شو همی لحظه است وه یکرو ختوجه خ شوم اِد و دلیا یدادق بدا هد دوسدت
شههانه
009 :0؛ دلیا عنق است چو دل

نم الواهه بیایه خ خ روی دلیدا خد الدواد بدا رفدیق

(دوست پسر) بگرده ،دلیا خ الواد با رفیق
881 :0؛ دلیا و دوست

بگرده

بهنظر الوشحال خ آینه به تصویر وشیهی تصویر دلیا و اِد
(اد) است

809 :0؛ دلیا را بی تماشاچ ها خ بین با دوست

9 :0؛ الواهرم دلیا را اذیت وردم خد پدذیرم وده وبدت را ررفدت هرچنده الدوش رذشدت
وتاب خصوّرم را با الودم بردم توق دستشوی تا باوان ؛ تمام ای خهت دلیدا بیدرو خنتظدر
بود
9 :8؛ خ توان تمروزم را بگذارم روق وارهاق الوب خث پیهاورد راههداق تدا هاق بدراق

 0روایه اباا ررق

 02لذتبا

عصبان ورد الواهرم دلیا

جلوهداد آ ار

 80 :8؛ وشیه نقاشد الدواهر بدا یرندویس دلیدا بدا لگد توالدت روق ولدهاش دلیدا بهده

و تمسار
الواهر و برادر

اص حورد خوهاق الودش با بیچ اسباببا ق
20 :0؛ بههی وجه اخشا ای خیکروب ختحر

(برادر) با خ (لوی ) و خهق غذا نم الوره

1 :8؛ واش خ توانست با یک بسته غذاق سگ ،دلیا را الفه ون
19 :2؛ الیوت ،خغز فنهب فریاالورده بیچاره
92 :8؛ شهررفت براق الواهر و الوانه در خهرسه با ه الوان سایر بچهها دلیا دیووندهسدت
دلیا دلقکه دلیا دیوونهست دلیا خشنگه دلیا یه راو االموئه نذار بیاد وایسه
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مقولهها

مصداقها :شماره كتاب :شماره صفحه؛ متن

زیرمقولهها

0

 02لذتبا
جلوهداد آ ار
و تمسار

پیشت ،چو لولوئه
999 :8؛ تو فکرم ترانه بههقام را وه بنویس  ،اسم

باشه «الواهرم اامقه»

الواهر و برادر
820 :8؛ وشیه نقاش دوست همک س بهصورت بورباغه و هزارپا
909 :8؛ وشیه نقاش دوست همک س بهصورت چرارپا

 00تمسار و
تحقیر دوستا

0 :0؛ بیافه خارووس خلهرو شبیه خوش است (همراه با نقاشد ) بیافده خدارووس خلدهرو شدبیه
رو

است (نقاش ) خارووس رو

892 :0؛ نقاش همراه با خت  :خارووس یک وود اسدت آدمآهند ودود لدهود در ادال
لهورد خارووس
820 :8؛ آداخس خیوهاق  +نورخ = رفت به هپروت

 0روایه اباا ررق

802 :0؛ سه تا بااال ا صحنه خ آینه بیرو و و ردروه ،ود

دسدت شدا را خد ننده بده

دست خ ! دیگر دستهای را نم شوی
01 :8؛ خ رفت ونسرت سه تا بااال را ببیدن آ هدا برتدری ردروه خدی هسدتنه و هدروس
ای بور فکر نم ونه ،واخ اامق است

 89اشاعه
خوسیق را

08 :1؛ بابا یه وبتهدای بدا آهندگ را
خ الونه نبایه اذیت

خد ربصده خاخدان خیگده وبتد داره خد ربصده یدا

ونی

19 :0؛ توق خغا ه تصمی خ ریرم پول ارافهام را چطور الدرج ودن چشدم خد الدورد بده
شماره ای خاه هفتهناخه خوسیق را
9 :0؛ وارق وه اخرو صبح وردم ای بود؛ بیهار شهم ،خوسیق روش دادم ،ریتدار دم ،بِد
الوردم ا تات پایی  ،دنبال جورابهای رشت و دوباره ریتار دم
899 :1؛ خ همیشه اخیهوار بودم وده یدکرو خهرسده بدهولد خنقدرض بشدود همده ،اتد

 80تلقی تنفر
ا خهرسه و
خهرسهرریزق

خهل ها ب الیال

بشونه البته خ وه بب ب الیال

شههام

09 :1؛ خهرسه براق خ هی اهمیت نهارد درواب خ توان ب الیال

بشوم

1 :0؛ همی اال همه وتابهاق جغراف ام را انهاالت دور شدوتشدا ودردم تدوق سدط
آشغال ،ونار یکخشت چای ویسهاق و یک چیز سوالته و الیل بورنهو
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مقولهها

مصداقها :شماره كتاب :شماره صفحه؛ متن

زیرمقولهها

0

 09 :1؛ خ یک خشک بزرم دارم یک خرض الیل نادر خ بهجورق به خشدق اساسدیت
دارم همی هفته بب توق الانه ب هوا وتداب ریارد ام را درآوردم؛ صدورت فدورق شدروع

 80تلقی تنفر
ا خهرسه و
خهرسهرریزق

ورد به الاریه درست فردا صبح

لکه برخز عظی الجثهاق روق صورت ظاهر شهه بود

08 :9؛ خهرسه به انها ه یک الردل ار ش بلنهشه را نهاشت
90 :1؛ خر تری توصیههاق خد بدراق بدا ق در نقد
خهرسه) :بایه الودت را بهدبدت آخداده وند

یدک خدریض الکد (بدراق ندرفت بده

خدث پدودر بچده بمدال بده روندههایدت وده

رنگپریهه بهنظر بیای و یک اوله ن دار بکش به خوهایت ،انگار عرق وردهاق

 891 :0؛ آباق فولرخ  ،الیل ختثسف بابت انشدای تدوق راه خهرسده بدودم یدک سدگ پلیده

 0روایه اباا ررق

دنبال افتاد و بر امله ورد و خ با تنرا چیزق وه به ذهن رسیه ا الودم دفاع ودردم؛ دفتدر
خشق
099 :1؛ بابا تحقیق تاریا را تمام ورده رفت  :چه شور و شوب دارق بابا ااال تدا جمهده
وبت بود
080 :9؛ با دستالط الودم به تقلیه ا اخضاق خاخا  ،چیدزق الدطالطد ودردم و اداال ناخده
آخاده بود

 88آخو ش

09 :8؛ دارم سه خ ون با اجراورد دوبداره ود صدحنه بدا ارودات آهسدته بدراق خاخدا

تقلا و

توریح بهه چده اتفداب بدرای افتداد ولد توردیح روق خاخدا تدثییر نهاشدته فکدر ودن

درو روی

خشکو

شهه وه نکنه خاجراق امله سگ را ا الودم درآوردهام

011 :9؛ صحبت تلفن  :ختثسفانه بایه بگد همدی اال خاخدان الدو دخدا شده و رفدت ببقده
پایی
818 :8؛ بهه ا تمارض به درد دست :آباق فدولرخ خد پرسده چطدور خمکد اسدت اینقدهر
یکرو دست درد ررفته باشه؟ برای

توریح خ دهد الدواهر بدزرر دلیدا ا الانده هلد داد

بیرو و اتما او بوده وه باعی شهه دست ای بهر ناجور رمبهرم شود
01 :0؛ نوشت خشق را تا ه تمام ورده بودم وه الیل تصادف بزررتری لیوا دنیا را ریادت
روی
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مقولهها

مصداقها :شماره كتاب :شماره صفحه؛ متن

زیرمقولهها

022 :0؛ با بیافه وس خ نشین و

پیادهرو بهه ارر وس پیاده ا ونارم رد شود ،خقدهارق

پول جلوی خ انها د درنتیجه خ تا ه بیافهام را غمگی تر ه خ ون
الان فینگ ار

 89عهم
عزتنفس

0

تا وبتد خاخدا و

د شا را تمام وننه ،خ الودم سهپونه و هفتاد پدنس درآوردهام همدی

باعی خ شود به فکر بیفت ارر یک دستالط لر ا ه جلوی بگذارم و لباسهاق بدهیم
پارهپوره بپوش  ،چقهر ریرم خ آیه
891 :0؛ خ الیلد بدهبات خد نشدین

خدی بیافدهام الیلد دخدغ اسدت همدی اال هاسدت

ونسرت شروع شود فکرق به سرم خ نه ااتمال

و است ،ول خ وه دیگدر چیدزق

نهارم ا دست بهه خ یک آدم جا بهلا رسیههام یدک ویسده واغدذق پیدها خد ودن و
الودوار ه وه الودم دارم :الواه

خ ون ومک ونیه! سگ بلیت خ را الورد!

0 :0؛ در وبت باار ش صرفهجوی خ ون  :خوهای را شانه نم ن دنها هدای را خسدوا

 0روایه اباا ررق

نزدم

 80آخو ش
تنبل و
الواب ررق

21 :1؛ بهض وبتها یکو بو خ ده بهالابر ای نیست وده دوش نمد ریدرم ،دو هفتده
پی

امام بودهام

20 :0؛ ااال خجبورم دوباره صورت رو بشورم تا ه هفته پی

شسته بودخ

1 :1؛ انگار دیوارهاق اتاب به خ امله ودردهانده؛ یدکعدال یادداشدت روقشدا چسدبیهه؛
چیزهای وه اساب رستاالانه انه ،خث لوی چدرا خد بایده تاتدت را خرتدا ودن ؟ الدودت
وارهات رو بک
2 :8؛ یک دیگر ا الوب هاق رفت به الانه در
نهارد ،برعکس خ یک سگ دارد وه اسم

 82ترویج
نگرهارق
ایوا الانگ

ای است وه او هی الواهر روق اعصاب
الروس است

019 :0؛ دیگر بابت نهارم براق دیه تولهسگ جهیده در  ،صدبر ودن ! الیلد الوشدگ
است (برعکس در ) ،اررچده ا روق عکسد وده بدرای ایمید ودرده خد تدوان شدباهت
خاتصرق ه بی شا تشایص ده
21 :8؛ در

الیل الوشحال است وه خث خ الواهر نهارد

نقاشد در  :خد بدا سدگ

الوشحال
98 :0؛ خار

و خ

یک ایوا الانگ دیگر ررفته؛ ول بر نم رویه چه ایوان
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جدول  .3فراوانی كلی طبقهها و زیرطبقههای كشفشده در تحلیل محتوا
ردیف

تعداد تکرار
زیرمقوله

0

توهی به والهی

8

تحقیر ،تمسار و خکالمه ب ادبانه با والهی

9

پنرا وارق و فریا والهی

0

مقوله

ترهیه و تهیی وظیفه براق والهی  ،ظال نشا داد آ ها و

والهی
ب ار ش

كتاب

كتاب

كتاب

اول

دوم

ششم

89

89

99

00

81

090

1

0

01
82

خنترذارق

00

88

1

توهی و تمسار پهربزرم و خادربزرم

92

08

90

1

توهی  ،تمسار و فریا خسئوال خهرسه (خهل  ،خهیر و خهاو )

9

0

88

2

تمسار بزررترها ،ابوام و سالمنها

82

09

089

09

توهی  ،آ ار و تمسار همک س ها

91

92

00

جذاب نشا داد آ ار و تمسار الواهر و برادر

81

92

08

اشاعه خوسیق را

20

28

09

اشاعه ربص و خوسیق

1

2

88

00

90

08

09

0

02

89

0

09

0

01

0

عادقسا ق ارتباط با جنس خاال

و ایجاد فضاق جنس

00

اشاعه تقلا و خهرسهرریزق و اولویت هنر به درس

02

ترویج ایوا الانگ و پایی وشیه سطح انسا

01

و عهمالویشت دارق

01

توجه افراب به الورا

اشاعه دروغگوی و توجیه اشتباهات

هبوط
بزررترها
هنجارشکن
جنس

روایه
ابااهررق

8

آخو شهاق نابهجا به خاابا نظیر جذابیت رهای  ،ب ارخت
به غذا ،اولویتداد خشاور به والهی  ،تنبل  ،تقهم

02

فضاقخجا ق به پهر ،فهالیت افراب در فضاقخجا ق و
تماشاق خاهواره ،القاق عقایه شاص بهعنوا بانو ،
عهمشکررذارق و نااخیهق ،عذرالواه ب دلی والهی ا

11

88

0

90

چالشهای آینده تربیت جنسی در داستانهای ترجمهای

ردیف

تعداد تکرار
مقوله

زیرمقوله

كتاب

كتاب

كتاب

اول

دوم

ششم

فر نها

شکل  .0آسیبشناسی تربیتجنسی در داستانهای ترجمهای

نتیجهگیری و پیشنهادها
وتاب هاق خوردتحلی در پژوه

اارر وه با جذابیت بسیار باال ویدژه وودودا و نوجواندا

نگاشته شهه انه ،توانای باالی در تغییر ذائقه خااببا الود دارنه اسدتفاده ا ولمدات وده «لدوی »
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شاصیت اصل پنج داستا ا خجموعه «بصههاق با پهر و خادر» در الابرات الود خ آورد ،شدایه
براق فرهنگ غرب ختهاول باشه؛ اخا بطها فرهنگ ایران د اسد خ  ،چندی اخدرق را نمد پسدنهد و
نوجوا ایران با خطالهه ای وتابها ،رستاال و ب ادب را در برابدر پدهر و خدادر و بزررتدر الدود
خ آخو د در ای وتابها ا وا ههاق خزالر  ،اامق ،سرالوش و براق الطابودرد والدهی
بهبور خکرر استفاده شهه است شاصیت «تام» در وتابهاق «تام ریتس» نیدز تفکدر و عملکدردق
خشابه «لوی » دارد ع به افراب به خوسیق را  ،اهانت به والهی و خهلما  ،تمای رو افزو بده
آ ار و تمسار ابرافیا و خی شهیه نسدبت بده خهرسدهرریدزق در سراسدر دو وتداب تحلید شدهه
خشرود است پهر و خادر «لوی » 00 ،و  02سداله و جدوا هسدتنه؛ اخدا «لدوی » در ود داسدتا  ،بده
خاابا القا خ ونه وه آ ها پیدر هسدتنه و ردم اینکده نبایده بده اید خوجدودات نزدیدک شده،
خ آخو د وه نوجوانا نیز ،نبایه به آ ها نزدیک شونه «لوی و تام» به خااببا الود القا خ وننه
وه به رفتارهاق پهر و خادر (چه درست و چه غلط) واون

خنف نشا دهنده؛ چراوده ودود

و

نوجوا  ،همواره ا پهر و خادر الود بیشتر خ فرمه در داستا ها بهوروح خطرح خ شود وده ودار
تهری شهه پهر و خادر ،تثخی پول ،غذا و لباس فر نها اسدت و پدهر و خدادر نیدز ،اید وظیفده را
خدد پذیرندده؛ اخددا رویددا فر نددها هددی وظیفددهاق غیددر ا خددهیریتِ ایدد وارررهددا نهارندده!
الجالت آوردانست پوش

و رفتار والهی  ،در و وتاب بهصراات عنوا شهه و ه چندی بیشدتر

ا رفتار ،خجموعه رفتارهاق شاصیتهاق اصل  ،در ای داستا ها توهی آخیز است
بایه تصریح نمود خر تری آسیا ای وتابها ،لکهدارودرد و بلکده ا خیدا بدرد «خرجهیدت
والهی » است ای اخر ا عمههتری عواخ

خینهسا انحرافات در نوجوا در آستانه بلو و بهه ا

آ است بایه توجه داشت خرجد ج دریافدتِ اب عدات ال م در تربیدتجنسد  ،یکد ا خرد تدری
تهیی وننهههاق سهاد و فساد یک نوجوا است باب تثخ اسدت وده اید اخکدا وجدود دارد وده
نوجوا  ،پهر و خادر الود را دوست داشته باشه ،ات به آ ها ااترام بگذارد و در بسیارق خوارد ا
آ ها اباعت ونه یا ات باالتر ،به پهر و خادر الود افتاار نمایده؛ اخدا پدهر و خدادر الدود را خدورد
اعتماد و بهویژه «خرج » الود نهانه (سهیهقرروان  )10 :0901 ،اررچه درصه انهو ا والدهی
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به هی وجه ،لیابتِ تربیت وودوا و نوجوانا اید خر وبدوم را نهارنده و در رروهد ا والدهی ،
الل های د البته باب اص ح د در ای راستا وجود دارد؛ اخا بههرادال الدانواده و بدهویدژه والدهی ،
خر تری و برتری خلجث و خرج وود

و نوجوا هستنه وودوا و نوجوانا در صورت دورق

ا الانواده د خگر در خوارد استثنا د بطها دچار آسیاهاق روان د اجتمداع الاصد خد شدونه وده
نم تواننه در خواب ال م ،پاوهاخن الود را افظ وننه به بیا دیگر ،پهرا و خادرا در اوثریدتِ
خطلق خوارد ،الیرالواهتری افراد براق فر نهشا هسدتنه و هدر اندها ه ،فر نده نگدرش و روایدات
داشته باشه وه خرجهیت والهی را بپذیرد ،بطهدا بده دنیداقج روشدنای و دورق ا فسداد نزدیدکتدر
الواهه بود (سهیهقرروان )29 :0099 ،؛ اخدا خطالهدات نشدا خد دهده در شدرایط وندون  ،خنداب
و نوجوا در خینه خسائ جنس  ،بی

اب عات وود

ا آنکه خناب خطمئن نظیر پهر و خدادر و

خشاور خهرسه باشه ،ختکد بدر جمهیدت همسدال اسدت (روحپدرور و همکدارا  )0902 ،در چندی
شرایط  ،الوانه چنی وتاب های  ،ورهیت لر ا ونون را در آینهه ،به بحران خرارناشدهن در
تربیتجنس تبهی الواهه ورد چراوه خیزا ج خرجهیت والهی  ،رابطه خسدتقیم بدا آیندهه خطلدوب
وودوا و نوجوانا دارد
نکته باب تثخ ای است وه هر خاابا ،ات با خطالهه یک جله ا اید خجموعده وتدابهدا د
اهودا  999صفحه د بهنوع رریزناپذیر! اهاب  99خرتبه با توهی نسبت به والهی خواجه خ شود
و نیز در  099خورد ،شاهه تحقیر ،تمسار و خکالمه ب ادبانه شاصیتهاق نوجوا بدا والدهی شدا
خ باشه ه چنی اهاب  09نوبت ،با فریا والهی و ترهیه و تهیدی وظیفده بدراق آ هدا و ظدال
نشا داد والهی نیز ،خواجه شهه است ا ای رو ،خاابا نوجوا  ،بهبور خیانگی  ،رفتدار و رفتدار
سایفانه فر نه با والهی را در هر  0/2صفحه دریافت خ ونه و ای دبیقا نقطه خقابد آخدو ههداق
اس خ خ باشه

0

جذابیت توهی و تمسار نسبت به نس پیشی بهویژه پهر و خادر ،در اید وتدابهدا بدهبدهرق
باالست وه بهبور خکرر ،لبانهق ا سدر رردایت را بدر لدا خاابدا خد نشدانه و اتد رداه ،
« .4فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُ ٍّ» :سوره اسرا؛ آيه 23
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اساسیت پژوه ررا را نیز ،هنگام خطالهه و تحلی وتاب ها نسبت بده برالد هنجارشدکن هدا و
ب ااتراخ ها ،بهخرور خا واه

خد داد! یهند در بدول وهردذارق خدوارد نابدههنجدار ،ختوجده

خ شهنه وه برال خواردق وه بب نابه هنجارق خحسوب خ شه ،رویا دیگدر نابدههنجدارق نیسدت
وه البته خجهدا اص ح خ شه روایت داستان در ای وتابها ،در یدک فضداق هیجدان و وداخ
دلچسا به خاابا نوجوا عرره خ شود وده ایدر عمدقباشد بسدیار بیشدترق نسدبت بده دروس
ارائهشهه در خهارس دارد به باور هال ،)8991( 0ای رونه آخدو ههدا بدا ااتمدال بیشدترق خد توانده
یادریرق وابه و بادوام را ایجاد ونه؛ چراوه توأم باتوجهبه ع یدق و عابفدههداق داند آخدو ا
است ه چنی

اجونیک )8991( 8خهتقه است خا فقط ا وسان یداد خد ریدری وده دوسدتشدا

داری فرآینه یادریرق توأم با عابفه و خحبت خ توانه تغییرات یادق در یادریرنهرا ایجاد ونه
(عجدد و سددهیهقررددوان  )22-20 :0900 ،ا ایدد رو ،بددا توجدده بدده اینکدده خحتواهدداق رسددم
آخو شوپرورش ،درالصوص جایگاه پهر و خادر بسیار و اج است 9و ا سوق دیگر ،خاابدا
وود

وتابهاق درس د به دور ا تحمید و وداخ

و نوجوا  ،وتابهاق داستان را د برال

توأم با ع به و شادق خ الوانه؛ آیا خ توا ا وق انتظار داشت وه فکدر و دل الدود را در خقابد ج
نفوذ ای هجمه بزرم ،افظ نمایه؟! آیا رمیر ناالودآراه وود

و نوجوا ع بهخنه به خطالهده!

آبشاورج وبای تلخج رهاال ب و انسان  ،در یست آینهه نس ونون ناواهه بود؟
بهبورول  ،داستا به خاابا القا خ ونه وه بچهها بهجاق اینکده پدهر و خدادر و بزررترهداق
الود را بهعنوا خشاور انتااب وننه ،ا دوستا و س وسال الود ومک بگیرنده و بده شدیوههداق
1. Hall
2. Zajonic

 .3طبق بررسی  9جلد از مجموعه کتابهای درسی مقطع ابتدايی{هديههایآسمان :پايه دوم ()4392؛ پايه سوم
()4392؛ پايه چهارم ( )4391و پايه پنجم ()4339؛ مطالعاتاجتماعی :پايه سوم ( )4392و پايه چهارم ( )4393و
کتاب فارسی (خوانداری) :پايه دوم ()4393؛ پايه سوم ( )4391و پايه پنجم ( ،})4396در موارد بسيار محدودی
به مفاهيمی درخصو

لزوم احترام و محبت به والدين ،ارزش و جايگاه واالی والدين ،لزوم اعتماد به ايشان و

 ...مطرح شده است{اشاره مستقيم و ايرمستقيم در  3درس}و در موارد معدودی نيز ،به محبت و ارتباط با
بزرگترهای فاميل اشاره شده است{اشاره مستقيم و ايرمستقيم در  7درس}.
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خاتل

ای خوروع را به خاابا الابرنشا خ ونه جها ا ای خوروع ،روابدط عدابف و نگداه

جنس «لوی » به خشاور الود «خهق» ،در تمام پنج داستا (داستا هاق سه ال هفت) ،بار است او
در و داستا اذعا دارد وه «دوست ندهارم خشداورم ا دوسدتا پسدر باشده» او خدهام خد رویده
«خهق» عاشق خ و خ عاشق «خهق» هست ؛ اخا ای عشق را به با نم آورد نوع اسادت «لوی »
در اینکه دوست صمیم اش «خهق» ،با دیگرا ارتباط داشدته باشده یدا نهاشدته باشده ،بدار اسدت
«لوی » ،چه در خهرسده ،چده در جشد هدا ،اجراهدا و  ،صدرفا بدا دالترهدا ارتبداط خد ریدرد و در
جاقجاق داستا  ،به خاابا القا خ ونه وه برتر است دوست ها ا جنس دیگر باشه درخجمدوع،
در هر هفت وتاب داستا « ،لوی و تام» ،شاصیتهای رریزا ا درس و خهرسه هستنه و با نحوه
نوشت الابرات ،دان آخو نوجوا را تشویق به خهرسهرریزق و اباا ررق خ وننه
نکته باب توجه دیگر آنکه در برال ا خوارد ،ساالتارشکن هاق صورتررفته در وتدابهداق
خورد تحلی  ،به صدورت پیوسدته و در بالدا یدک خداجرا صدورت خد ررفدت وده باعدی خد شده
پژوهشگرا نتواننه خفاهی خغایر با خهیار توصی

را در تمام خطالا وتاب استاراج نماینه؛ چراوه

پیوستگ ای خطالا و خسدائ تمسدارآخیز و هنجارشدکنانه و  ،بدهروندهاق بدود وده درخجمدوع
چنهی صفحه یا پاراررا

پیوسته خشاص خ شه و بنابرای  ،ارائده آ هدا د براسداس سداالتار اید

خقاله د در بالا جمله یا یک پاراررا  ،اخکا پذیر نبود براقخثال در وتاب شماره چرار« ،لدوی »
در فرآینهق پنج صفحه اق ،برادر ووچکترش را با داد رشوه ،رار به تالیه اتاق و تقهی آ به
«خهق» خ ونه  0در وتاب شماره پنج نیز« ،لوی و الیوت» وه نگرا برالورد والدهی شدا  ،بهده ا
با رشت ا جلسه اولیا و خربیا هستنه ،ابهاخات را در خنزل جرت فریا آ ها انجام خد دهنده تدا
والهی تحتتثییر بدرار ررفتده و انتقدادات خربیدا خهرسده را بده روقشدا نیاورنده و اید فرآینده
 .4لويی با ايناله از برادر کوچالترش اليوت متنفر است و هماتاقیشدن با او را ايرممالن میداند؛ اما حاضر
میشود بهخاطر عالقه به مشاورش ،از او خواهش کند که اتاقش را تا مدتی ،برای مدی تخليه کند و با او
هماتاقی شود .فرآيند راضیکردن اليوت با گفتوگوهای متعددی صورت میپذيرد و اليوت بارها با عبارات
مختل  ،ميزان عالقه لويی به مدی را میسنجد و درنهايت با گرفتن رشوهای سنگين (گوشی تلفن لويی) ،راضی
به تخليه اتاقش میشود.
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رول د والهی در هشت صفحه به بول خ انجاخه  0در خثال دیگر ،در وتاب شدماره شد  ،در
بالا  02صفحه ،استرس ،اشتیاق ،بی و انتظار «لدوی » بدراق شدام الدورد بدا «خدهق» و رذرانده
لحظات دوستانه ،با ومک توصی

ااالت و اع م خکرر ساعت و به تصویر وشدیهه خد شدود

8

ا ای رو ،پژوهشگرا خهترفنه روش تحلی خحتوا د بهرغد تمدام تد شهداق انجدامشدهه د ااتمداال
نتوانست با نمای واخل ا رفتما ایجادشهه توسط ای وتابها را ارائه دهه
ا سوقدیگر ،ای رفتما تنرا ااص عبارتها و بنههاق خنهرج در صفحهصفحه ای وتابها
نیست؛ بلکه ختدثیر ا ادذ

بزررتدری وابهیدت جردا هسدت  ،یهند الهاونده اسدت در سراسدر

وتابهاق تحلی شهه ،آیارق ا الها ،دی و خهنویت نیست و ا سوق دیگر ،فردق وه رویدا هدی
اعتقادق بهنوع خاورا نهارد و دنیا را تنردا وسدیله تلدذذ خد دانده ،رداه بدهعندوا یدک بررخدا
انسا دوست د البته در سایه باخزهر و تفریح و تصویر فراغترونگ ج و دنیا د تصدویر خد شدود
درخجموع ،آنچه آخهه (برناخه آشدکار) ،9آنچده نیاخدهه (برناخده پدو ) ،0هندرج نوشدتارق نویسدنهه و
تصویرسا ق بسیار جذاب در سایه بین

الئیک و آتئیسم (برناخه ردمن ) ،2خحصدول را تولیده

ورده است 1وه سم تری الورا هاق فکرق را براق اال و بهویژه آیندهه وودودا و نوجواندا
 .4اقداماتی نظير نظافت منزل ،تدارك قهوه ،ابراز دلتنگی ايرمعمول برای والدين ،پخش موسيقی مورد عالقه
والدين ،آمادهکردن حمام با شراي دلخواه مادر و . ...
 .2لويی برای ساعت  ،7مدی را برای خوردن شام ،به يک رستوران گرانقيمت دعوت میکند و خودش زودتر از
موعد به قرار میرود .مدی با تأخير نيمساعته به رستوران میرسد و انتظار و نگرانی لويی در اين مدت به بهترين
وجه ممالن به مخاطب منتقل میشود .وقتی مدی به قرار میرسد ظاهر مورد پسند لويی را ندارد و لويی را در
انتظار درآوردن کت و کالهش رنج میدهد و درنهايت بهدليل مدل موی مدی ،بحثی بههمراه دلخوری شالل
میگيرد و آرزوی لويی برای سپریکردن يک شب بهيادماندنی با مدی ،نقشبرآب میشود.
3. Explicit curriculum
4. Null curriculum
. Implicit curriculum

5

 .5براساس دانشِ مطالعاتبرنامهدرسی و آموزش ،آنچه فرد میآموزد حاصلجمع اين سه برنامه درسی است و
چهبسا در برخی موارد ،تأثيرگذاری برنامههای ضمنی و پوچ بسيار بيشتر از برنامههای درسی آشالار است
(سعيدیرضوانی :4399 ،ب).
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ای خر وبوم ،فرآه آورده است نقطده تمرودز و خشدتر ِ اید وتدابهدا ،وده بدا خجدو رسدم
و ارتارشاد به جاخهه ارائه شهه ،ا بی برد خرجهیت پهر و خدادر ،عدادقسدا ق لدذتبلبد و در
یک و م ،تسلط باورهاق واخ ابااهررانه بر اذها بشر آینههسا وود
آنکه براساس پژوه

و نوجوا است شاهه

سهیهقرروان و غ خ ( ،)0099خذها ابااهررق ،افول هویدت بدوخ و

بستر اجتماع رسانهاق خحر  ،ا جمله پیشرا هاق انحرافات جنسد در بدی دانشدجویا شدمرده
شهه است و نتایج چنی پژوه های  ،بدر اهمیدت اساسدیت بیشدتر الدانوادههدا و خسدئوال بدراق
نظارت بر ای رونه خحتواها خ افزایه
جاق تثیر است وه به الانواده هاق ختهره اس خ  ،ایران و انق ب  ،وتابهای  0عرره خ شود
وه ار شهاق اس خ و انسان را بهساره خ ریرنه و درخقاب  ،وتابهای وه بتواننه ار شهداق
واالق ایراندد اسدد خ را بدده وودوددا و نوجوانددا خنتقدد ونندده ،ومیابندده رعایددت عفددا ،
الویشت دارق ،غیرتمندهق و ااتدرام بده والدهی ا جملده پدهر ،در شاصدیتهداق بدزرم ایراند
اس خ  8و نبوده است؛ اخا نویسنهرا عرصه وود

و نوجدوا  ،بدهندهرت بده با نمدای و بیدا ج

 .4کتابهای متعدد ديگری نيز بهصراحت به ترويج سبکزندگی اربی میپردازند (سلسله کتابهای ترجمهشده
دختر توتفرنگی ،ويژه کودکان  3تا  9سال که به آموزش مهارتهای زندگی نظير خودآرايی و انتخاب دوست
جنس مخال

میپردازد) و همچنين کتابهايی که نابههنجاریهای شديد جنسی را ترويج میکنند و در قالب

داستانهای اصيل ايرانی! (مجموعه کتابهای قصههای هزارويکشب) بارها و بارها انتشار میيابند و حتی،
کتابهايی درخصو

ائمه و بهظاهر اسالمی (با عناوين زندگانی حضرت علی(عليهالسالم) از والدت تا شهادت

و زندگانی حضرت محمد (صلیاهللعليهوآلهوسلم) از والدت تا شهادت) نگارش میيابند که گويا در زندگی و
حالومت و قضاوت اين گلهای سرسبد عالم ،ايراز روايات مشعر به مسائل جنسی (مثالً قضاوتهای حضرت
علی(عليهالسالم) راجعبه تهمت زنا به دختری نوجوان) چيزی وجود ندارد!
 .2شيخعباسقمی ،عار

و محدث عرصه عرفان و حديث و دارای تأليفات فراوانی ازجمله مفاتيحالجنان و

سفينهالبحار ،بعد از تألي

کتاب «منازلاالخره» خود ،زمانیکه پدرش از او تقاضا میکند که کاش همانند

شيخعبدالرزاق مسئلهگو که در صحن مطهر حضرت معصومه(عليهاالسالم) ،از کتاب «منازلاالخره» برای مردم
مسأله میگويد ،به منبر برود و از روی آن کتاب مسأله بگويد؛ به دليل رعايت ادب و احترام پدر ،از بيان ايناله
خود او مؤل

اين کتاب است خودداری میکند.
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چگونگ رفتار آ اسطوره هاق اال ق ،در بالا وتاب پرداالته انه و ای الأل ،الصوصا با بررسد
آیارق نظیر وتابهاق یادشهه ،شهیها ااساس خ شدود ا اید رو ،باتوجده بده خطالدا پدی رفتده،
رددرورت رسددترش افددق دیدده آینددههنگددرق تربیددت جنس د اس د خ  ،بددا عنایددت بدده داخندده وسددی
تربیتجنس  ،تثییر غیرباب انکار الصوصیات اال بد و تربیتد نسد هداق رذشدته بدر آیندهردا ،
آخادر ذهن وودوا و نوجوانا براق یادریرق و انتقال ار شها و جذابیت آخو ههاق ناخناسا
در وتابهاق تحلی شهه ،ااساس خ رردد در بالا تمثی ریار  ،خ تدوا اذعدا نمدود اجد
تثییرات خنف چنی خحتواها و آخو ههاق ناخناسب  ،بر روق وودوا و نوجواندا  ،بدهخثابده تقسدی
ب نرایت د انبوه ناهنجارقهاق ارائهشهه در خحتواهداق رسدی شدهه غربد د بدر صدفر د خحتواهداق
بههنجار و ار ش ایران اس خ د بهسمت ب نرایت خی خ ونه با توجه به یافتهها و دستاوردهاق
پژوه

یر پیشنراد خ شود

اارر ،پیشنرادات واربردق و پژوهش

پیشنرادات پژوهش :
0

نقه و بررس وتابهاق داستا ایران با رویکرد آینههپژوه و تحلی رفتما ؛

8

نقه و بررس وتابهداق داسدتا تدثلیف درالصدوص جلدوریرق ا سو اسدتفاده جنسد ،
الودخراببت و پاسخ به سؤاالت جنس وودوا و

9

تحلی رفتما وتابهاق خرتبط با سبک نهر بهویژه با اتااذ نگاه آینههپژوهانه

پیشنرادات واربردق:
وتا داستان خزاحرونه و الال ا بهآخو ق؛

0

تثلی

2

تهوی دبیقتر استانهاردهاق خربوط به تثلی

1

نظارت الاص بر چاپ و انتشار وتابهاق وود

وتابهاق داستا وود

و نوجوا و

و نوجوا با توجه به تثییرات عمیق ای

وتابها بر روا و ناالودآراه وودوا و نق آفریند ویدژه وتدابهداق سدو  ،بدر آیندهه
جنس آااد جاخهه
https://hawzah.net/fa/LifeStyle/View/52116/
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Abstract
Due to the special importance of the future of sexual education of children and
adolescents, as well as the significant influence of the audience on story books, the
pathology of sexual education in humorous translation story books was considered.
The present study was conducted with a normative futures research approach and a
qualitative content analysis method. The statistical population also identified the
translated storybooks by Hopa Publications, and seven volumes of the collection of
short stories "Stories with Parents and Tom Gates", which were published in 1398,
were purposefully selected. The criterion of description in the analysis of selected
books, based on the components of sexual education extracted in the report of
Saeedi Rezvani (2017) was considered as "Development of a guide to the
curriculum of primary education". The context unit, paragraph and registration unit
were also included in the content of each paragraph (texts or images showing harm
in one of the sub-components of sex education). A total of 1997 pages were
examined and from the analysis of the data, 25 subcategories were discovered,
which were classified into four categories with the titles of "worthless parents",
"descent of adults", "sexual norm-breaking" and "the spirit of immorality". The
findings indicate that the audience of children and adolescents, by reading these
storybooks, learn teachings contrary to the direction of Islamic sex education and
these teachings will bring many challenges in the future. In the absence of foresight
and the continuation of the current trend, the future of the sexual behavior of the
future generation is expected to be even more endangered.
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