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 چکیده
تواند  میواجد این قابلیت بسیار مهم است که    های ادبی حوزه کودک صورت مشخص آفرینشها و بهها و داستانقصه  مقدمه:

کار بهها در کودکان  توانمندی  ای ازپاره تقویت    نیزهای رفتاری و شخصیتی و  ناهنجاری  برخی از تربیت و اصالح  راستای  در  

 . گرفته شود

ای از نقد ادبی است که در حوزه  کارگیری شاخهمزبور مستلزم بههای  داستانتحلیل میزان و ضریب تأثیرگذاری    شناسی:روش

نگر، ابزار مناسبی جهت شناسان مثبتعنوان یکی از روانویلیام گالسر به  در این میان، آرا و نظریات.  شناختی قرار داردنقد روان

باشد. نیاز به آزادی یکی از نیازهای اساسی آدمی است که در نظریه گالسر نیز به آن پرداخته شده است؛ گونه متون میتحلیل این

شناختی و تحلیل روان  1390-1300های ترجمه( در سال کتاب برگزیده کودک )تألیف و    145پژوهش حاضر، به بررسی   بنابراین

ها  داده   قیاسی پرداخته است.  -تر است، به روش تحلیل محتوای کیفیهای آنها برجستهداستان که نیاز به آزادی در شخصیت  30

 گیری هدفمند استفاده شده است. آوری و برای انتخاب نمونه پژوهش از شیوه نمونهبه روش اسنادی جمع

شود  هایی مربوط میشده است. آزادی مثبت به شخصیت  در این پژوهش، آزادی به دو بخش آزادی مثبت و منفی تقسیمها:  ته یاف

هایی های دارای آزادی منفی شخصیتکنند. شخصیتکه در پی ارضای یک نیاز طبیعی و سالم، اغلب رفتار درست را انتخاب می

 گذارند. افراد را زیر پا می هستند که برای رسیدن به اهداف خود، حقوق
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شوند و برای ارضای هایی که با آزادی مثبت برانگیخته مینتایج پژوهش حاکی از این حقیقت است که شخصیت گیری: نتیجه 

هایی که یا با آزادی منفی کنند، در پایان داستان، دستاوردهای مطلوبی دارند و شخصیتنیاز مزبور رفتار درست را انتخاب می

 خورند. کنند، در پایان داستان شکست میشوند یا برای ارضای نیاز به آزادی رفتار نادرست را انتخاب مییخته میبرانگ

شناسی کودکان، به خلق و گزینش آثار شود، با مطالعه رواندر پایان به نویسندگان و منتقدان ادبیات کودک و نوجوان توصیه می

شناسانه همه  شناسی به نقد روانادبیات کودک و نوجوان نیز با همراهی متخصصان روانمناسب برای آنها بپردازند. پژوهشگران  

روان و  مشاوره  عمده  نظریات  دیگر  و  نظریه گالسر  براساس  مخاطبان کوچک  این  به  مربوط  موضوع آثار  با  متناسب  درمانی، 

 ها همت گمارند. داستان

ک و نوجوان، نیاز به آزادی، نظریه انتخاب،  های داستانی کودهای داستانی، کتابشخصیت  کلیدواژه:

 ویلیام گالسر.

 

 مقدمه 

ادبیات کودک، تأثیر بسیاری در سالمت ذهن و روان او دارد. ذهن کودک برای فراگیری شکل  

گرفته است و روند فراگیری در او بسیار قدرتمندتر از بزرگساالن است؛ بنابراین بر والدین است که تغذیۀ  

شک رساند، بی ای که آنان را به این هدف میکودکان را مدیریت کنند. بخش اعظم اندوختهذهن و روان  

کارد  وقت بذر را نمیهای ترد و نازک هستند... باغبان مهربان هیچ ها مانند نهال در خزانۀ ادبیات است. »بچه 

های هرز که ممکن است  لفکند و در برابر عرا به حال خود رها کند. باغبان بذر را آبیاری میکه بعد آن 

داند که راست کردن نهالی که کج کاشته شده و  کند. او میمانع رشد دانه بشوند، از گیاهان محافظت می

 (.31: 1391نهایت دشوار است« )روشن، رشد کرده بی

وپرورش ها و انواع کودکانه، هریک در جایگاه خود نقشی در آموزششعر و داستان و همۀ قالب 

ر است. »برای اینکه یک قصّه  تر از انواع دیگمراتب برجسته ها به ارند که در این میان جایگاه قصهکودکان د

کنجکاوی  و  سازد  سرگرم  را  او  باید  کند  جلب  را  کودک  توجّه  واقعاً  برای  بتواند  امّا  برانگیزد؛  را  اش 

یّل او را برانگیزد و به  سازی و تحریک کنجکاوی، تخسازی زندگی کودک، قصّه باید عالوه بر سرگرمغنی

ها  او کمک کند تا فهم و ادراک خود را باال ببرد و عواطف خویش را منظّم سازد؛ عالوه بر این، با نگرانی 

و آرزوهای کودک هماهنگ شود تا کودک بتواند به مسائل و مشکالت خود پی ببرد و در همان حال،  

 به او عرضه دارد. سازد،هایی برای مسائلی که او را پریشان میحلراه 
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ه باید در یک زمان با همۀ جنبه  های شههخصههیت کودک ارتباط حاصههل کند، خالصههه آنکه قصههّ

هها را کهامالً بهاور کنهد و  آنکهه هرگز جهدی بودن معمّهاههای درونی او را از نظر دور دارد، بلکهه برعک  آنبی

 (.25: 1387لهایم، اش بیفزاید« )بتپا به پای آن اعتماد کودک را نسبت به خود و آینده 

کودکهان تهأثیرگهذارند،    ی در اصهههالح رفتهار و تغییر بهاورههایاگونههبهههها  هر یهک از قصهههه آنجها کههاز 

درمانی، به چگونگی تأثیر  های کودکانه براسهاس رویکردهای عمده روانها و داسهتانتوان با بررسهی قصههمی

کردههای شهههایهان توجهه، نظریهه »انتخهاب«  هها بر روحیهات کودکهان مخهاطهب دسهههت یهافهت. یکی از این رویآن

براثر نیازهای آنان شههکل   هادر حقیقت، رفتارهای انسههان  (.Glasser, 1985; 1988)  اسههتویلیام گالسههر 

آید و شهخصهیت  گیرد و ناپایداری در داسهتان نیز به دنبال برانگیختگی نیاز شهخصهیت داسهتان به وجود میمی

گیرند و  گونه حوادث داسههتان شههکل و جهت میگیرد و اینمی  برای ارضههای نیاز خود رفتاری را در پیش

 زند.های اوست که سرنوشت او را در دنیای داستان رقم مینهایتاً انتخاب

های کودکان، تقویت توانمنهدی آنان در های ادبیهات کودک، خصهههوصهههاً داسهههتهانیکی از ظرفیهت

کند. او برای  نیازهای انسهان، روان او را واکاوی میشهان اسهت. گالسهر با بررسهی ارضهای نیازهای اسهاسهی

شهمارد که عبارتند از: نیاز به بقا؛ نیاز به عشهق؛ نیاز به آزادی، نیاز به قدرت و نیاز  انسهان پنج نیاز اسهاسهی برمی

ها به لحها  رنتیکی به  به تفریح. »عالوه بر بقها و ادامه حیهات که بسهههتگی زیادی به فیزیولوری دارند، انسهههان

شناختی خود را ارضا کنند: عشق و تعلق خاطر، قدرت، آزادی  اند که چهار نیاز روانریزی شده نحوی برنامه

اسههت که یک یا چند مورد از این نیازها را ارضهها کند« )گالسههر،   و تفریح. رفتار ما همیشههه بهترین انتخاب

زمان  در کهاسههت   ینسههان موفق کسهه نظر گالسههر ا  ازگفت،   توانیانتخاب م هیتوجه به نظر  با(. 46:  1382

 یازهایه ن  یارضههها در گرانید  به  هم کنهدورا ارضههها   ازشیه کنهد که هم نرا انتخهاب   یرفتهار از،یه ن  یختگیبرانگ

 .دارد خود یاساس یازهاین سالم یارضا در یادیز ییتوانا موفق انسان نیا و نزند یبیآس خود

هها و پهذیرد و بعیهههی رفتهارههای بیمهارگونهه را بخشهههی از ویژگیگالسهههر لفی بیمهاری روانی را نمی

پذیری را جایگزین اصههطالح  داند و در پی آن اسههت تا »اصههطالح مسههئولیترفتارهای یک انسههان سههالم می

د« گریزی را جایگزین اصههطالح بیماری روانی و مشههتقات زیادش کنسههالمت روانی و اصههطالح مسههئولیت

رغم نوع رفتاری که شههوند »بههایی که بیمار روانی خوانده می(. از نظر گالسههر، انسههان47:  1382)گالسههر،  

:  اند مشههترکگیرند، در تالش ناموفقی که برای برآورده شههدن نیازهایشههان دارند، در یک ویژگی پیش می

 (.35ص کنند...« )همان، همۀ آنان واقعیت جهان واقعی خویش را انکار می
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می داستان منتشر  و  نوشته  کودکان  برای  زیادی  داستان های  این  از  برخی  هرساله  و  در  شود  ها 

به جشنواره  آثار،  نقد  میهای  انتخاب  برتر  کتاب  شایان عنوان  به شوند؛  منتخب  آثار  که  است  صورت ذکر 

ها بر یرگذاری آن های برتر، میزان و چگونگی تأثهایی در دسترس است؛ اما آیا در گزینش داستان مجموعه

 روان مخاطبانشان، اهمیتی دارد؟ 

و دارای بیشترین جوایز    1300-1390های برگزیده از سال  در پژوهش حاضر، پ  از گزینش داستان

جانبه نیازها به  برجسته، بر اساس نظریه انتخاب ویلیام گالسر بررسی و تحلیل شدند. از آنجاکه بررسی همه 

در این مقاله نیاز به آزادی که یکی از نیازهای اساسی در نظریه گالسر بود، تحقیقات متعددی نیاز دارد؛  

توان آزادی را به دو بخش آزادی مثبت و منفی تقسیم شده، میهای بررسیدر داستانبررسی و تحلیل شد.  

نطقی و  ها به آزادی نیازی مشود که نیاز آن هایی مربوط میها، به شخصیت کرد. آزادی مثبت در این داستان 

برند و در پی ارضای یک نیاز طبیعی و سالم، اغلب رفتار درست  معقول است و در سالمت روانی به سر می

هایی هستند که برای رسیدن به اهداف خود، های دارای آزادی منفی شخصیت کنند. شخصیت را انتخاب می

های داستانی تا به واکاوی شخصیت در حقیقت، این گفتار در پی آن است گذارند. حقوق افراد را زیر پا می 

بپردازد و میزان همانندسازی و در   -که نیاز به آزادی، نیاز غالب آنها است -های برگزیده کودکان  داستان

 145های داستانی تحلیل و بررسی کند. برای نیل به این هدف،  نهایت تأثیرپذیری کودک را از شخصیت 

گیری  های نخستین شکلجوایز، در حوزه کودک و نوجوان از دهه داستان از آثار برگزیده و حائز بیشترین  

های اصلی و فرعی های ماندگار( گزینش شد و شخصیت شناسی برگ)از کتاب  1390  ادبیات کودک تا سال

 بررسی و تحلیل شدند.   –با توجه به غلبه نیاز به آزادی   -ها این داستان 

ها به روش اسهنادی آوری داده انجام شهد. جمعقیاسهی   -تحقیق حاضهر به روش تحلیل محتوای کیفی

در این  جامعه آماری  گیری هدفمند اسههتفاده گردید.انجام شههد و برای انتخاب نمونه پژوهش از شههیوه نمونه

های آماری، آثاری هسهههتند که و نمونه  1390 -1300پژوهش، آثار داسهههتانی منتشهههر شهههده در بازه زمانی  

 اند.اختصاص داده بیشترین جوایز را به خود 

 ها از رویکرد توصیفی، تفسیری و تحلیلی استفاده شده است.برای تجزیه و تحلیل داده 

 دهید.های برگزیده را نشان میمشخصات و نمای کلی کتاب 1شماره  جدول
 

 

 های برگزیده. مشخصات و نمای کلی کتاب1جدول شماره 
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نام   

 کتاب
 خالصۀ داستان  ها مؤلفه شخصیت

1 

به 
س  
کبوتر اجازه نده اتوبو

براند 
اصلی؛ 
کبوتر  
ی معقول  

آزاد
 

کند اتوبوس را براند؛ اما اتوبوس به او نه  کبوتری است که سعی می 

 گوید. می

2 

ک 
خاله ل

ک
ل

 

اصلی؛
دختربچه 

ت  
خالقی

مادر ندارد. او در دنیای کودکانه خودش مادری برای خود به دنیا    دختربچه 

آموزد که برای خود مادری خلق لک هم میآورد و در نهایت به لک می

 کند.

3 

پ 
پ تا

پ تا
تا

 

اصلی؛
آدم کوچولو 

 

ی نابجا 
آزاد

 

می  سفر  به  کوچولو  باز  آدم  سفر  از  که  زمانی  و  بشناسد  را  خود  تا  رود 

 هایش را ندانسته است. فهمد قدر داشتهگردد می می

4 

بال
ی آّبی من 

ها
 

اصلی؛
دختربچه 

ت  
خالقی

 

می   هاستمدتزن   همسرش  را  پی  او  بیجان  پیکر  نهایت  در  اما  گردد؛ 

باشد و کودک تالش میگیرد. مادر آرزو می تحویل می  کند کند پرنده 

؛ اما پرهایش  آوردی درمبرای خود پر بسازد درنهایت در رویای خود بال  

 شکند... را می 

5 

ی کرگدن 
سفرها

 

اصلی؛
کرگدن 
زندگی آزادانه 

 

دور   دارد  قصد  او  کرگدن  با  سفر  ادامه  قصد  سفر کند. چند حیوان  دنیا 

نیمه  در  اما همه  راه رهایش می دارند؛  از روباه، سنجاقکی  های  بعد  کنند. 

کند و  شود؛ اما کرگدن به سنجاقک اعتماد نمی کوچولو با او دوست می 

راه است؛ اما سنجاقک  کند، شاید او هم مانند دیگران رفیق نیمهتصور می

 شود.کند و دوست واقعی کرگدن مین او را همراهی می بیشتر از دیگرا

6 

زربال 
فرعی؛  
 

تیزپر 
 

گ یا آزادی 
یا مر

 

ی زربال و تیزپر در کنار یکدیگر خوشبختانه  هانام دو شاهین خوشبخت با  

کند. کنند تا زمانی که یک شکارچی تیزپر را از عشقش جدا میزندگی می

شود. بعد از مدتی زربال، تیزپر  معنی میبعد از تیزپر زندگی برای زربال بی 

شود. بیند که در حال شکار پرندگان است؛ پ  حالش را جویا می را می 

کند دوباره به زندگی دهد و آرزو میرتش را شرح می تیزپر ماجرای اسا

و ضعف جسمانی برای رهایی    شده  دهیچ  دو بال قبلی بازگردد. سرانجام با  

 شود. کند و پیروز می تالش می
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7 

ب سفید و دره سبز 
اس

 

اصلی و فرعی؛ 
 

ب سفید 
اس

زندگی آزادانه 
 

  کنند تامیشوند و بازی  خرگوش و اسب سفیدی با هم آشنا و دوست می

ها با  رسد. گرگها میشان به گوش گرگ جایی که صدای خنده و شادی 

شوند. اسب سفید و خرگوش که در  شنیدن صداها به سمت آنها روانه می 

اما اسب    شود؛اند. خرگوش ناامید میدنبال راه چارهافتند بهها میدام گرگ 

 یابند.کند و نجات می سفید خردمندانه تالش می

8 

فروشگاه و من 
دختربچه؛ اصلی  

 

ت 
ی مثب

آزاد
 

دختربچه خرید را دوست ندارد؛ اما همیشه باید با مادرش به خرید برود.  

خواهد جایی بایستد حالی که خسته شده است، از مادرش می  کودک در

 تا او از خرید برگردد. 

9 

شهرزاد 
 

اصلی
شهرزاد  

ت  
خالقی

 
بیند و او را طلسم  شهرزاد را می پادشاه از همه چیز نفرت دارد. یک روز  

شدنی نیستند. شهرزاد هر شب  گوی شهرزاد طلسم های قصهکند؛ اما لب می

به قصهای می برای پادشاه قصه او وابسته میگوید. پادشاه  شود؛ پ   های 

 کند.گشاید و با او ازدواج می طلسم او را می 

10 

ش مترو
مو

 

ب و  
اصلی و فرعی؛ نی

لوال
گ یا  

یا مر
آزادی 
 

های دیگر در مترو زندگی ناخوشایندی دارند. در این داستان  نیب با موش

گیرد به آخر تونل مهاجرت کند. او با  موش که نیب نام دارد تصمیم می 

می  همراه  لوال  نام  به  دیگری  تونل  موش  آخر  به  سختی  به  هم  با  و  شود 

 کنند.و زندگی زیبا اما پرخطر را آنجا تجربه می رسند یم

11 

گ من
ی قشن

لولو
 

اصلی؛ لولو 
گ یا آزادی  

یا مر
 

لولو را دوست دارد و   لولو آرزو دارد    خواهد ی مبزی  او کمک کند.  به 

دربند و گرفتار باشد. بزی به او    خواهد ی نمی دنیا را ببیند و دلش  هایی بایز

 کند که آزاد شود.کمک می

13 

ت
زرافه من آبی اس

اصلی؛ دختربچه و زرافه  
 

ت و رهایی
خالقی

و    خندند یمکند. دوستانش به رنگ آبی زرافه دختربچه زرافه را رنگ می 

می  ناچار  خودش  دختربچه  که  حالی  در  کند؛  زرد  را  زرافه  رنگ  شود 

کند و به زرافه را از دفتر جدا می در خانهی باشد. آب اشزرافهدوست دارد 

صدای آّبی آّبی را از  کند و همه  چسباند و در آسمان رها میبادبادکش می

 شنوند.آسمان می

13 

پاپر 
اصلی؛ پاپر  

گ یا آزادی  
یا مر

 

می  تالش  با  پاپر  زمانی که  تا  باشد  داشته  دوست  را  او  که صاحبش  کند 

شود و با توصیفاتی که کبوتر حرم از کبوتران حرم و  کبوتر حرم آشنا می 

گیرد کبوتر حرم باشد میپ  از دیدن حرم تصمیم    کند وزندگی آنان می

 اش را خودش انتخاب کند.و روش زندگی
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15 

ک کشاورز 
ارد

 

ک  
اصلی و فرعی؛ ارد

ت مزرعه 
و حیوانا

ی   
ش برا

عدم تال

آزادی 
 

کند. کشاورز همه کارهایش را به اردکی در مزرعه کشاورز تنبلی کار می 

دهند و می سپارد. حیوانات جنگل کشاورز را از مزرعه فراری  اردک می

می  پیدا  نجات  هراردک  به  بماند،  زنده  اینکه  برای  اردک  تن    کند.  کار 

 کند.دهد و همه دستورات کشاورز بدجن  را اطاعت میمی

16 

س عوضی
اتوبو

فرعی؛ خطاکاران  
 

ی در عمل 
آزاد

پسر قرار است جانشین پیرمردی باشد که کار او رساندن مسافران بهشت و   

است. گویی تصادفی اتفاق افتاده است. همۀ مسافران  جهنم به مقصدشان  

کدام  اند، اما هیچ درنتیجۀ یک انتخاب اشتباه زندگی خود را از دست داده 

نبوده  اصلی  میمقصر  تصور  اتوبوس  مسافران  جهنم اند.  مقصدشان  کنند 

 روند. است؛ اما در پایان، همه به بهشت می

17 

قدم یازدهم 
 

اصلی و فرعی؛ 
بچه 

شیرو کودکان 
 

ی آزادی 
ش برا

عدم تال
رفت کرد. او وقتی راه می وحش زندگی میبچه شیر در قفسی در یک باغ  

رسید سرش محکم  هایش به ده میشمرد. وقتی تعداد قدم هایش را میقدم

میله میبه  قف   قدم جلوتر  های  ده  از  که  یادگرفت  مدتی  از  بعد  خورد. 

وحش برای دادن آب و غذای شیر آمده بود  نرود. یک روز که نگهبان باغ

به  ی ببندد. شیر کوچولو ده قدم شمرد تا  ی  اباغچه ادش رفت در قف  را 

 جا ماند. رسید. از ترس همان 

17 

ابراهیم 
 

اصلی؛ ابراهیم 
ی عقیده و   

آزاد

ایمان 
های نمرود  حیرت ابراهیم در این داستان به خواست خداوند از مجازات  

امان می  را درهمهدر  او  او همچنان  می حال همراهی  ماند و خداوند  کند. 

 کند. ماند و خداپرستی را ترویج می پیامبر باقی می 

18 

ی ابراهیم 
آ

اصلی؛ ابراهیم  
ی عقیده و   

آزاد

ایمان 
توانست به جبهه آرزوی شهادت داشت؛ اما به دلیل شرایطش نمی   ابراهیم 

 کرد تا نقشی در این میان داشته باشد. برود. او همه تالشش را

19 

ب 
ایو

 

اصلی؛ 
ب 
ایو

ی عقیده و   
آزاد

ایمان 
ایوب پیامبر در ابتدا در ثروت و نعمت بود و بعد فقیر شد و بر فقر صبور   

 ای بود که خداوند به او ارزانی داشت.بود و پاداش صبرش ثروت دوباره 

20 

مهمان ماه 
 

اصلی؛ تخم 
مرغ

ب   
ی در انتخا

آزاد

مسیر 
 

گذارد. برخی از حیوانات برای  میپرنده تخم خود را در گودی هالل ماه  

کند و امیدوار است  کشند؛ اما آهو برای تخم آرزوی خوب می آن نقشه می 

که ماه میزبان خوبی برای او باشد. در پایان داستان تخم سفید ترک خورد  

 و یک پرنده کوچک از آن بیرون آمد و به سمت نامعلومی پرواز کرد. 
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21 

بادکنکی که شاد  

بود
 

ک 
اصلی؛ بادکن

 

ی لجام 
آزاد

گسیخته
 

شود. آنقدر که خورد و چاق می بادکنک بازیگوش از صبح تا شب باد می 

را می می نمی ترکد. شکمش  دیگر چاق  اما  از درز  دوزند؛  باد  شود چون 

 شود. چکمش خارج می

22 

ب و بهار 
ب و سی

اس
ب  
ب و سی

اصلی؛ اس
 

  

ی و رهایی 
آزاد

 

بیند و آن سیب همدمش  شود. سیبی را میماند و تنها میاسبی از گله جا می

یی که یک لحظه طاقت دوری از او را ندارد. سیب هم طاقت  تا جاشود  می

 کنند.دوری از اسب را ندارد. آنها آزاد و رها زندگی می

23 

ماهی سیاه کوچولو
اصلی؛ ماهی سیاه کوچولو 

 

ی عقیده و ایمان 
آزاد

 
کند. در یک شب چله، ماهی کوچکی با مادرش در جویباری زندگی می

گوید. ماهی یک  ماهی پیری برای او و دوستانش قصه آخر جویبار را می 

اش را ترک کرده، به آخر جویبار سفر کند. او  گیرد خانهروز تصمیم می 

شود و  های مادر و دوستانش و برخی همسایگان قانع نمی رغم مخالفت علی

گذرد و در نهایت، ماهی ماجراهایی بر او می  کند. در راه، را آغاز می سفر  

دریا می به  بسیار  با تالش  راه  سیاه کوچولو  در  نیز  داستان  پایان  در  رسد. 

 کند.های دیگر جانش را تسلیم می نجات جان ماهی

24 

اگر من خلبان بودم 
اصلی و فرعی؛ کودن  
ی   
ی در عمل؛ در آرزو

آزاد

آزادی 
به کوه آمدهچند پسرب  با معلم  ناگهان چند هواپیما را در کنار هم  چه  اند. 

کنند که خلبان  کنند آرزو می بینند. وقتی رقص هواپیماها را مشاهده میمی

 رسانند.باشند؛ اما هواپیماها به معلم و شهرشان آسیب می

25 

ش کمانگیر 
آر

 

ش 
اصلی؛ آر

گ یا آزادی  
یا مر

و    ایرانیان  میان  جنگ  میدر  شکست  ایرانیان  تورانیان  تورانیان،  خورند. 

می  تعیین  ایرانیان  تحقیرکردن  برای  است:شرطی  قرار  این  از  که    کنند 

جا که رسید، مرز میان ایران و    تیراندازی از ایران تیری رها کند و تیر هر 

کند. آید و تیرش را رها میتوران باشد. آرش داوطلبانه به میدان مبارزه می 

 شود.گیر میها زمینگذارد و تیر در دوردستا در تیر میاو جانش ر

26 

گ 
سفر گلبر

گ  
اصلی؛ گلبر

 

ی لجام 
آزاد

گسیخته
و    گل  کاسه  از  را  خودش  زور  به  آزادی  به  رسیدن  برای  که  گلبرگ 

کند. دوستانش او را سرزنش  دوستانش و جایی به آن تعلق دارد جدا می

نمی می توجهی  اما  میکند.  کنند؛  او  بر  خود  ماجراهایی  کار  از  و  گذرد 

 شود. پشیمان می 
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 پیشینه پژوهش

پردازی در داسهتان اختصهاص یافته اسهت. در بعیهی آثار بسهیاری به نقد داسهتان و خصهوصهاً شهخصهیت

ای علمی، صهورت گرفته اسهت؛ برای مثال،  های داسهتانی، بدون اسهتناد به نظریهاز این آثار، تحلیل شهخصهیت

های جسهمی پردازی در داسهتان معاصهر« به تبیین ویژگیشهخصهیت(، در کتاب »شهخصهیت و 1381عبداللهیان )

 های معاصر پرداخته است.های داستانو روانی شخصیت

که   اندعلمی در ادبیات، توجه داشههتههای  براسههاس نظریه ی داسههتانیهاشههخصههیت منتقدانی نیز به

 شود.عاتی یافته میهای اطالهای پژوهشی در سایتنامه، رساله و مقالهوفور در قالب پایانبه

27 

ت 
تا مدرسه راهی نیس

 

فرعی؛ کبوترها 
زندگی آزادانه 
 دختری به نام آزاده آرزو دارد به مدرسه برود.  

 

 

28 

ک
ایستاده بر خا

 

اصلی؛ تیر 
زندگی آزادانه 

جای جای  شنوند و بسیاری از وقایعی را که بر  ها خیلی از صداها را نمی آدم  

بینند. اما ناگهان از این میان، تیری به سخن  نمی ؛این خاک خیمه زده است

درختی بزرگ زندگی    و زندگی خود را از آن زمان که در تنه  د یآیدرم

  .کند کرده تا زمانی که بر دشت تشنه نینوا فرو افتاده است بازگو می می

29 

ی که بلد بود  
پسر

بشمارد 
اصلی؛ پسر  
 

ی در  
ت؛ آزاد

خالقی

عمل 
 

او بزرگ پسر برای آموختن تالش می شود و تر می کند و هر روز دنیای 

 پردازد. سنگینی را بابت این دانستن میبهای 

 

 

30 

ی بزغاله 
ی پا
صدا

ی سبز
ها

 

اصلی؛ بیتا 
 

ی در عمل 
تفریح و آزاد

 

اند. بیتا در حال استراحت  بیتا بیمار است. آنها تازه به خانه جدیدشان آمده

کند. بیتا با شنیدن  است؛ اما شلوغی همسایه پدر و مادرش را ناراحت می

پایکوبی می خیال خود بزغاله ها در  صدای بچه پدر   بیند.هایی را در حال 

رود. پدر در خانه  گیرد به همسایه تذکر بدهد. بیتا همراه او می تصمیم می

کنند؛ اما بیتا جلوی کوچولوهای شلوغ در را باز می  زند. پسر همسایه را می

گیرد...  میپیوندد و با آنها شلوغی را از سر  چشمان پدر به جمع کودکان می

. 
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  آنجا تاوجود آمده اسهت و  شهناختی بهدر این میان، آثاری نیز با هدف مطالعۀ شهخصهیت از منظر روان

به    بیشهتر توجه منتقدین را  کاویهای روان، نظریهشهده اسهتکه در میان کتب و تألیفات صهورت گرفته دیده 

تر  اهمیتبه مراتب کمگرایی  ایی و انسهانشهناسهی چون رفتارگرخود جلب کرده و رویکردهای دیگر روان

 اند.تلقی شده 

توجهی انجام شده است که های شایانشناسانه آثار ادبی، پژوهشدر حقیقت، در خصهوص نقد روان

شهود و تنها چند اثر که به نقد آثار ادبی کودکان، خصهوصهاً قصهه و  در این مختصهر به همه آنها پرداخته نمی

ههای  ههای تربیتی این آثهار، براسههههاس نظریههپردازد و بررسهههی جنبههوع ادبی، میعنوان یهک نداسهههتهان، بهه

 گردد.شناسی معرفی میروان

ها به بررسههی جایگاه قصههه در های اطالعاتی دیده شههده اسههت که در آنمقاالت بسههیاری در پایگاه 

درمهانی بر راهبردههای رویهارویی  ( در »تهأثیر قصهههه  1385)  لویهه و متینانهد. یوسهههفیدرمهان بیمهاران پرداختهه

های  های قصهه درمانی در حیطهرسهد که مقایسهه انواع رویهکودکان با مشهکالت یادگیری« به این نتیجه می

لویه و  انگیز برای پژوهشهگران باشهد. شهیبانی، یوسهفیتواند موضهوعی چالشدرمانی کودکان میمتفاوت روان

اهش عالئم افسهردگی در کودکان افسهرده« به تأثیر قصهه درمانی بر  ( در »تأثیر قصهه درمانی بر ک 1386)  دالور

های این پژوهش حاکی از این حقیقت اسهت که قصهه ها اشهاره کرده اسهت. در نهایت یافتهکاهش این نشهانه

 های اضطرابی و لجبازی و نافرمانی مؤثر بوده است.های همبود شامل اختاللدرمانی بر درمان اختالل

بهه کودکهان و نوجوانهان در مقهابلهه بها (  1388پریرخ ) در »داسهههتهان، همچون ابزاری برای کمهک 

ههای کودکهان بها رویکرد کتهاب درمهانی« جنبهه درمهانی و اثربخشهههی برخی از  مشهههکالت، بررسهههی داسهههتهان

 است.های منتشرشده کودکانه را بررسی کرده است و در اختیار مخاطبان قرار داده داستان

گویی بر بینی را به روش قصههدر پژوهشهی تأثیر الگوی آموزش خوش (1389منش و کاظمی )نیک

های این پژوهش حاکی از آن اسههت که الگوی  کاهش افسههردگی کودکان مورد بررسههی قراردادند. یافته

توان  شهود. نهایتاً میگویی، باعث کاهش میزان افسهردگی در کودکان میبینی به روش قصههآموزش خوش

 دهد.افسردگی، اضطراب و هراس را در کودکان افسرده کاهش می گفت قصه درمانی عالئم

آموزان پسهههر مقطع ( در »اثربخشهههی قصهههه درمهانی در کهاهش اختالل رفتهاری دانش1390فرخهانی )

آموزان پسهر مقطع ابتدایی پرداخته اسهت و  ابتدایی« به بررسهی قصهه و داسهتان در کاهش اختالل رفتاری دانش

این حقیقت اسههت که قصههه درمانی در کاهش این اختالالت تأثیرات قابل توجهی   نتیجه این مقاله حاکی از

 داشته است.
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ای با عنوان »اثربخشههی قصههه درمانی بر کمرویی، افسههردگی و ( در مقاله1395لویمی و صههفرزاده )

دبسههتانی شهههرسههتان اهواز« به این نتیجه رسههیده اسههت که قصههه درمانی بر کاهش  عزت نف  کودکان پیش

ههای آنکهه  یی و افسهههردگی کودکهان تهأثیر مثبهت دارد، همچنین بر افزایش عزت نف  و خرده مقیهاسکمرو

عنوان عیههوی در خانواده و خود تحصههیلی کودکان تأثیر مثبت  شههامل؛ خود کلی، خود اجتماعی، خود به

 دارد.

»تهأثیر قصههههه درمهانی بر ای بها عنوان  ( در مقهالهه1395دهکردی )اکبریایرانی و علیآجورلو، برقی

درمانی« به این نتیجه رسههیده کاهش اضههطراب و بهبود عادات خواب کودکان مبتال به سههرطان تحت شههیمی

های روانشهناختی برای درمان مثابه یک فن اثربخش همراه با سهایر درمانتوان قصهه درمانی را بهاسهت که می

 بیمار بکار برد. خصوص کودکاناضطراب و عادات خواب نامناسب کودکان به

آموزان  ( در پژوهشی با عنوان »اثربخشی قصه درمانی بر پرخاشگری و اضطراب دانش1397فاضلی )

آموزان دبسهتانی  تواند پرخاشهگری و اضهطراب دانشدختر دبسهتانی« به این نتیجه رسهید که قصهه درمانی می

 دختر را تعدیل نماید.

شهناختی شهخصهیت بهرام در هفت پیکر نظامی با ل روانای با عنوان »تحلی( در مقاله1397کهنسهال )

گویی، بهرام را  تک راویان درون متن، با قصههتکیه بر فرایند قصهه درمانی« به این نتیجه رسهیده اسهت که تک

رسانند. در مسهیر پشهت سهر گذاشتن دردها، رسیدن به آرزوها و حتی پیشگیری از خطاهای رفتاری، یاری می

ها  پردازی اسهت؛ بلکه قصههایت اصهلی، نه برای پیشهبرد حادثه و نه در جهت شهخصهیتگویی در تنه روقصهه

 های درونی و بیرونی شخصیت بهرام در ارتباطند.طور مستقیم، با االیهبه

ههای دیگری کهه در این مختصهههر مجهالی برای ذکر همهه آنهان هها و پژوهشدر تمهامی این پژوهش

به انحای مختلف اثبات شهده اسهت؛ اما پژوهشهی که به بررسهی نیسهت، اثربخشهی قصهه درمانی بر کودکان 

ها را براسهاس چگونگی تأثیرگذاری  ها و نقد آنها از این منظر پرداخته باشهد، خصهوصهاً پژوهشهی که قصههقصهه

درمهانی نقهد و تحلیهل کرده بهاشهههد، بهه نهدرت دیهده ههای روانبر کودکهان مخهاطهب، براسهههاس یکی از نظریهه

 شود.می

دهد و اینکه عدم ارضههای یکی از نیازهای انسههان، رفتارهای آنان را شههکل و جهت می از آنجا که

ها براسههاس میزان و  توان به بررسههی قصهههآورد، میوجود مینیازهای اسههاسههی در داسههتان ناپایداری را به

  با  ایمقاله  ( در1382پریرخ )شهان پرداخت. گرچه چگونگی تقویت توانمندی کودکان در ارضهای نیازهای

  نوجوانان  و کودکان  گوناگون  ، نیازهای»نقش ادبیات کودکان و نوجوانان در پاسهههخگویی به نیازها«  عنوان
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  برای  و  کرده  بررسههی را  مؤلف دیدگاه   از  توجه مورد  نیازهای و  انسههانگرا،  روانشههناس «مازلو»  دیدگاه  از  را

پژوهش قهابهل  برده اسهههت نهام  مؤثرنهد نیهازهها آن  بهه پهاسهههخگویی در  کهه  را  ههاییکتهاب  انواع نیهازهها،  از  هریهک

 توجه دیگری در این زمینه وجود ندارد.

های برگزیده  های تربیتی داسهتانشهده هیچ پژوهشهی در خصهوص بررسهی جنبهپیرو جسهتجوهای انجام

درمانی خصهوصهاً نظریه گالسهر یافته نشهد؛ در صهورتی که به دلیل  های عمده روانکودکان براسهاس نظریه

های  های درمانی کتابن نیازها و تئوری انتخاب در نظریه گالسههر، این نظریه برای بررسههی جنبهمطرح شههد

 داستان کودک و نوجوان قابل توجه است.

 بحث و بررسی. 1

های مربوط به کودکان، به دلیل پردازی نویسهنده در داسهتانچیسهتی شهخصهیت و چگونگی شهخصهیت

ن داسهههتهان، هم برای نویسهههنهده و هم منتقهدان آثهار کودک و  همهاننهدسهههازی و تهأثیرپهذیری مخهاطهب بها قهرمها

ای اسهت که نوجوان، از اهمیت بسهیاری برخوردار اسهت؛ »درواقع شهخصهیت اصهلی داسهتان، شهخصهیت عمده 

کند، قسهههمت اعظم داسهههتان درباره اوسهههت و خواننده در افکار، اعمال او خود را همراه/ همذات ح  می

شهود و تا آخر مند میکند، به سهرنوشهت او عالقهکند، او را درک میربه میوقایع را از دید او مشهاهده و تج

 (.Egri,1960شود« )داستان با او همراه می

داستانی همان شخصیت آنجاکه شخصیت   از بازنمایی  های  داستان  دنیای  هستند که در  واقعی  های 

توان با استفاده از زنند، میداستانی را رقم میها در داستان، نقاط عطف  شوند و اینکه نیازهای شخصیت می

در حقیقت ادبیات و    ها پرداخت. شناسی و با بررسی نیازهای غالب آنان به تحلیل شخصیتهای روان نظریه

کنند، همچنین هر دو  ها سروکار دارند، هر دو روابط انسانی را بررسی میشناسی، »هر دو با شخصیت روان 

های تازه تحلیل متن  کنند. این نقاط مشترک باعث شده، شیوه   تاریک ذهن را کشف  هایدر تالشند تا الیه 

مند  خود مشغول کند. کشف دنیاهای ساکت و پنهان پشت متن و نظام   در دنیای امروز، ذهن محققان را به 

های تازه هاست. متون فارسی را باید از دیدگاه مشغولیهای مختلف بیان و تفکر، از جمله این دل کردن شیوه 

 (. 179: 1384وجود آورد« )یاوری، جست و تحولی در ادبیات به 
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 نیاز به آزادی . 2

نظران در یهک قول متفق انهد؛ امها همهه صهههاحهببرای واره »آزادی« تعهاریف متعهددی بهه دسهههت داده 

هسههتند که آزادی زمانی مطلوب اسههت که آزادی یک فرد، آزادی افراد دیگر را مختل نسههازد و به جامعه 

 سیبی وارد نسازد.آ

( در یکی از مقاالت کتاب »چهارمقاله درباره آزادی« با عنوان »مفاهیم دوگانه آزادی«، 1380برلین )

به دو نوع آزادی مثبت و آزادی منفی تقسههیم    راآندر ابتدا تعریفی از آزادی به دسههت داده اسههت و سههپ   

 کرده است:

ی. در تاریخ بشهر تقریباً همه اخالقیون  »اجبار یک انسهان یعنی محروم سهاختن او از آزاد 
اند. معنی آزادی نیز مانند معانی کلمات خوشهبختی، خوبی، طبیعت و حقیقت به آزادی را سهتوده 

. از میان تعاریف متعدد تنها دو معنی دیآیدرمقدری کشهدار اسهت که با هرگونه تفسهیری جور  
آورم. نخسههتین تعریف، مفهوم در اینجا می -که تاریخچه مفصههلی پشههت سههر دارد -تر راجامع

شهود: چیسهت و کجاسهت آن قلمروی که در منفی آن اسهت که در پاسهخ به این سهؤال مطرح می
دی داشهته باشهند( تا محدوده آن، شهخص یا گروهی از اشهخاص عمالً آزادی دارند )یا باید آزا

خواهنهد بهاشهههنهد؟ امها مفهوم می  آنچنهان کههبهدون دخهالهت دیگران آنچهه را بخواهنهد عمهل کننهد و 
شود: منشأ کنترل و یا نامم در پاسخ این سؤال مطرح میمفهوم مثبت می  راآندوم آزادی که من  

ن طور معین توانهد کسهههی را وادار سهههازد کهه بهه فالن طرز خهاص عمهل کنهد یها فالنظهارت کهه می
 (.237-236: 1380باشد، چیست و کیست؟« )برلین، 

اند و شهناسهان نیز درباره آزادی و تأثیر آن بر انسهان و جامعه سهخن گفتهشهناسهان که روانجامعه  تنهانه

شههناسههانی  اند. فروم یکی از روانشههمول به دسههت داده هریک در جای خود تعاریفی برای این مفهوم جهان

زادی انسان و جامعه ی گذشته است و به ارتباط تنگاتنگ آجابهآزادی از خود    در باباست که اثر مستقلی 

تشهنگی و غریزه جنسهی در میان همه مشهترک   بعیهی نیازها چون گرسهنگی و»  که  معتقد اسهتتأکید دارد. او  

ی و  د آزا ،نفرتق،  چون عشههه  ؛کندکه خوی هرک  را از دیگران متمایز میهایی انگیزش  ولی آن  ؛اسهههت

طور که بشهر سهاخته تاریخ اسهت، تاریخ همان  باشهد.با فرایند اجتماعی می همه محصهور سهیر  ،آرزوی تسهلیم

 (.24-23: 1353، فروم)« نیز ساخته بشر است

تفصهیل  عنوان یکی از نیازهای اسهاسهی انسهان مطرح کرده و بهشهناسهانی که آزادی را بهیکی از روان 

باور گالسهر آزادی یکی از نیازهای اسهاسهی انسهان    به در نظریه خود به آن پرداخته اسهت، ویلیام گالسهر اسهت.
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ن نیازهایی دارد و انسهان موفق اسهت که از کودکی در او نهادینه شهده، با او همراه اسهت. وی معتقد اسهت انسها

ای در ارضهای نیازهای اسهاسهی خود به دسهت آورده باشهد. آزادی نیز از این  کسهی اسهت که توانمندی شهایسهته

چنین آزادی در اسهههالم منهافاتی  مقوله مسهههتثنی نیسهههت و البتهه تعریف او از آزادی با تعهاریف دیگران و هم

و بتوانیم نیازهای خود را طوری ارضههها کنیم که دیگران از   گوید: »هرچه آزادتر باشهههیمندارد. گالسهههر می

توانیم از خالقیت خود به نفع خودمان و دیگران اسهتفاده کنیم« ارضهای نیازهای ما متیهرر نشهوند، بیشهتر می

 (.1382:62)گالسر، 

اید  آلی داشهته باشهیم بدر حقیقت، فشهرده کالم گالسهر ناظر بر این اسهت که اگر بخواهیم دنیای ایده 

ای در پیش بگیریم؛ چنهانکهه برای ارضهههای نیهازههای خود راهی را انتخهاب کنیم کهه هم رفتهار سهههازگهارانهه

طور که قدرت دیگران مایه مان نباشههد؛ »همانراه اطرافیان بر سههرخودمان را به مقصههد برسههاند و هم مانعی 

دید شهدن و به خطر افتادن آزادی  شهود، خصهوصهاً وقتی از آن علیه خواسهت ما اسهتفاده کنند، تهنگرانی ما می

کنهد. بهه اعتقهاد من، نیهاز بهه آزادی یهک نیهاز تکهاملی اسهههت کهه ههدفش ایجهاد توازن بین دو  هم مها را نگران می

چیز اسههت: نیاز به مجبور کردن دیگری برای آنکه طبق میل ما زندگی کند و دیگری، نیاز به رها شههدن از 

طور رفتهار کن که دوسهههت داری با تو رفتهار کننهد، د با دیگران همهانگویه این اجبهار. این قانون طالیی که می

دهد. کنترل بیرونی که فرزند قدرت اسههت، دشههمن آزادی اسههت« من را نشههان می موردنظرتعادل و توازن  

 (.61)همان، 

بر این باور اسهت که هرک  در روابطش با دیگران، نظریه »انتخاب« را در پیش گیرد، دچار  گالسهر

شهمارد: »انتقاد کردن؛ پردازند، برمیشهود. او هفت عادت مخرب را که به تخریب روابط مینمی افسهردگی

. پاداش تعیین کردن.« 7. تنبیه کردن؛ 6. اذیت کردن؛  5نق کردن؛ . نق4. شهکوه کردن؛ 3. سهرزنش کردن؛ 2

ن، به معنی ایجاد مانع (. در حقیقت، انجام دادن هریک از این اعمال در روابط با دیگرا19:  1387)گالسهههر، 

 در مسیر آزادی آنها، و البته بسیار مخرب است.

 1ها در جدول شهماره های داسهتانی، برخی مشهخصهات و خالصهه داسهتانپیش از تحلیل شهخصهیت

داسههتان،  30  یهاتیدر شههخصهه   یبه آزاد  ازیغلبه ن شههده،یداسههتان بررسهه   145  انیاز مشههود. نمایش داده می

 .شهودیمزبور پرداخته م  یهادر داسهتان  یبه آزاد  ازیبراسهاس غلبه ن  هاتیشهخصه   لیحلبه ت  نکیمشهاهده شهد. ا

توان آزادی را به دو بخش آزادی مثبت و منفی شههده، براسههاس نظریه گالسههر، میهای بررسههیدر داسههتان

نیازی  شهود که نیاز آنها به آزادی،  هایی مربوط میها، به شهخصهیتتقسهیم کرد. آزادی مثبت در این داسهتان
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هایی هستند که ممکن است به دیگران های دارای آزادی منفی، شخصیتمنطقی و معقول اسهت و شخصیت

 و جهان هستی آسیب برساند و خود نیز از این آسیب مصون نمانند.

 

 . آزادی مثبت 2-1

برند و در هایی هسهتند که در سهالمت روانی به سهر میهای دارای آزادی مثبت، شهخصهیتشهخصهیت

توان پ  از هایی که میکنند. مؤلفهارضههای یک نیاز طبیعی و سههالم، اغلب رفتار درسههت را انتخاب میپی 

ها اسهتخراج کرد، عبارتند از: مبارزه در راه آزادی، آزادی در عمل، آزادی در اندیشهه و  بررسهی شهخصهیت

 شود.های یادشده پرداخته میها براساس مؤلفهعشق به آزادی. اینک به بررسی شخصیت

 . آزادی در عمل 2-1-1

کنند و برای همیشههه  ها قهرمانانی هسههتند که در قلب مخاطبانشههان رخنه میبرخی از این شههخصههیت

هایی هسههتند که در راه عقیده و ایمان خود، از بذل جان، پروایی ندارند.  شههوند. آنان شههخصههیتماندگار می

های  های اصهلی داسهتان، لولو، شهخصهیتشهخصهیت ماهی سهیاه کوچولو، کرگدن، تیزپر، نیب، آرش، پاپر

ها برای رسهیدن مذهبی، و کبوترها در داسهتان »تا مدرسهه راهی نیسهت«، چنین رویکردی دارند. این شهخصهیت

  هانیادارند. در حقیقت،  گیرند و از آرمان خود دسههت برنمیبه آزادی، راه سههفر، مبارزه و تالش را پی می

تواند با این  دهنده داسههتان هسههتند. کودک میو نیروی اصههلی گسههترشدر مرکز وقایع داسههتان قرار دارند  

هایشههان سهههیم شههود و تا پایان عمر، قهرمان زندگی آنان باشههد.  ها همانندسههازی کند و در تجربهشههخصههیت

های بسهیار، آزادی در مبارزاتی چند محقق شهده اسهت. در این مبارزات، بسهیاری جان بر رغم شهکسهت»علی

گهذاشهههتنهد کهه مرگ در تالش علیهه ظلم، برتر از زنهدگی بهدون آزادی اسهههت. چنین مرگی سهههر این اعتقهاد  

تواند بر خود باالترین اثبات فردیت آنان بوده اسهت. گویی تاریخ در کار مدلل سهاختن آن بود که انسهان می

،  بیند بیندیشهد و احسهاس کند« )فروم گونه که مصهلحت میحکومت کند، برای خویش تصهمیم بگیرد و آن

1353  :15-16.) 

را   سهاالنتنها کودکان؛ بلکه بزرگ»ماهی سهیاه کوچولو« شهخصهیت داسهتانی معروفی اسهت که نه 

رغم نظریات دیگران، به راه خود هایی اسههت که علیشههیفته خود کرده اسههت. این شههخصههیت نماد انسههان

شهوند. راهی دشهمنان نمی  هایها و هجمهخواهند خودش باشهند. تسهلیم مخالفتروند و در هر حالت میمی

کند، مرگ برای آزادی اسههت و در پایان داسههتان، لذت آزادی و درک را که قهرمان داسههتان انتخاب می
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کند. این داسههتان به کودکان شههجاعت، تالش،  تسههلیم می نیآفرجانچشههد و سههپ  جان به  حقیقت را می

 آموزد.اندیشیدن و نهراسیدن از متفاوت بودن را می

صیت اصلی داستان »موش مترو« نیز برای به دست آوردن زندگی بهتر، جانش را به خطر  »نیب«، شخ

شههود و با هم به آخر های نیب زندگی آزاد اسههت. »لوال« در این مسههیر رفیق او میاندازد. یکی از آرمانمی

زیبا و با آب خوار، اما  کنند. »آخر تونل دنیایی خطرناک، بدون سهقف و پر از هیوالهای موشتونل سهفر می

هها را داشهههتهه  ترین النههترین غهذاهها، و گرم و نرممزه توانهد خوشو هوایی عهالی. آنجها یهک موش شهههجهاع می

 (.8باشد.« )موش مترو؛ ص 

»آرش کمانگیر«، شخصیت اساطیری ادبیات فارسی که با زبانی کودکانه بازنویسی شده، نیز مصداق 

ادی اسهت«. تورانیان که دشهمنان دیرین ایرانیان هسهتند، با نیاز  فرد دیگری از مؤلفه »مرگ برای آزمنحصهربه

طلبی ایشهان، مانع از زندگی دلخواه  اند. قدرتخواهی«، بار دیگر دسهیسهه دیگری را اندیشهیده غالب »قدرت

طلبی، تالش برای کنترل و در نهایت از بین رفتن ایرانیان شههده اسههت. از دیدگاه گالسههر حاصههل این قدرت

ا دیگران اسههت. آرش برای رهایی از این زندگی تنها یک راه دارد. او مرگ را به این زندگی سههازگاری ب

اگر این راه را انتخهاب کنهد، وطنش  دههد؛ وطنهانش را نجهات میدانهد؛ زیرا بها مرگش زنهدگی هممرجح می

: »چنین  شهود و اگر به راه دیگری بیندیشهد، شهاید زندگی همراه با حقارت را برگزیده باشهدپیروز می

آغاز کرد آن مرد با دشههمن/ منم آرش، سههپاهی مردی آزاده/ برای آزمون سههخت دشههمن/ اینک 

آماده!/ در این پیکار/ در این کار/ دل خلقی سهت در مشهتم،/ امید مردمی خاموش، هم پشهتم./ منم 

آرش   آرش!/ کمانداری کمانگیرم؛/ مرا تیر اسهت آتش پر/ مرا باد اسهت، فرمانبر.« )آرش کمانگیر(.

بهه صهههبح  » کنهد کهه تمهایهل بهه بقها دارد؛ امها آزادی و آزادگی برای او در جهایگهاه بهاالتری قرار دارد.  اذعهان می

راسهههتین سهههوگند/ که آرش جان خود در تیر خواهد کرد/ دلم از مرگ بیزار اسهههت/ ولی آندم که صهههبح  

زندگی تار اسهت/ و بین نیک و بد هنگام پیکار اسهت/ فرو رفتن به کام مرگ شهیرین اسهت/ همان شهایسهته  

کار صههدها، صههد  آیم/ ... آری، آری، جان خود در تیر کرد آرش/ آزادگی این اسههت/ و اکنون پیش می

 تیغه شمشیر کرد آرش« )همان(.هزاران 

بها کبوتر حرم آشهههنها نشهههده بود، زنهدگی معمولی داشهههت. او برای جلهب توجهه   کههیوقتپهاپر نیز تها  

شههد، تحولی در زندگی و عقایدش رخ داد؛ اما زمانی که با کبوتر حرم آشههنا  صههاحبش هر کاری انجام می

 داد.
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گردیم و همه مردم صهههاحب ما گوید: »ما دور حرم میود. او میاش راضهههی بکبوتر حرم از زندگی

کنیم و  ک  نیستیم. ما هم برای خودمان پرواز میآزادیم. ما، مال همه هستیم و مال هیچ  حالنیعهستند؛ در 

گردیم. در حیاط آن امامزاده، گردیم، انگار دور خودمان میها که میهمه برای مردم. دور گنبد و گلدسههته

ریزند. البته، دانه، گاهی هسهت و گاهی نیسهت. ما هم با بود و نبودها  آیند و برای ما دانه میها میآدم  گاهی

شههوند، اما با این  کنیم. گاهی هم بعیههی از ما طعمه شههاهین و باز میسههازیم، اما برای خودمان پرواز میمی

کنهد، امها پرواز کنی بهه تو محبهت می  هکه یوقتکنی. تها  حهال، خوشهههحهالیم کهه آزادیم... تو برای او پرواز می

(. پاپر در پایان داسهتان، در میان دو  17و   16اندازدت جلوی گربه« )پاپر، ص  مریض و ضهعیف که شهدی، می

کند که همان آزادی اسههت: »صههاحبش هنوز  گزینه رفتن به حرم و ماندن نزد صههاحبش، یکی را انتخاب می

برگردد. پهاپر دودل بود. اولین بهار توی عمرش بود کهه    خواسهههت کههپهاشهههیهد و از او میداشهههت دانهه می

 .(24ص توانست تصمیم بگیرد« )همان، نمی

 نیاگیرد، در داسهتان »لولوی قشهنگ من«، لولو که عمری را در اسهارت به سهر برده اسهت، تصهمیم می

 برای به دست آوردن آزادی، خود را به خطر بیندازد. بار

ها، شهخصهیت »تیزپر« در داسهتان زربال اسهت. او که در دام  توجهی از این شهخصهیتمصهداق شهایان

کند. تیزپر برای به دسههت بیند و از او طلب یاری میصههیاد گرفتار شههده بود، پ  از مدتی معشههوقش را می

ت: چهه  شهههود از جهان خود بگهذرد: »زربهال بها انهدوه سهههری تکهان داد و گفه آوردن آزادی خود، حهاضهههر می

شههوند.  گویی تیزپر، با این پرهای چیده شههده؟ تیزپر گفت: غمی نیسههت! به زودی پرهایم دوباره بلند میمی

ههایهت توان دورپروازی نهدارنهد. بهه تفنگش نگهاه کن! امها تیزپر بهه آسهههمهان نگهاه کرد و  زربهال پهاسهههخ داد: بهال

دارم پرواز کنم. وقتی به اختیار   دوست جا خواهم به هرمیخواهم دوباره خودم باشم.  گفت: هرچه باشد می

ههای مرا نگیرد، آسهههمهان بهه چهه درد پرواز ام. اگر افق زیر بهالدیگری بهاشهههم، پیش از آنکهه بمیرم، مرده 

 خورد...« و در نهایت تیزپر پیروز و آزاد شد.می

کنهد و تنهها بهه عالیقش در داسهههتهان »سهههفرههای کرگردن« نیز کرگهدن زنهدگی آرامش را رهها می

یابد، تنها یکی از آنها  کند. در میان دوسههتانی که در راه میپردازد. در این داسههتان او سههفری را آغاز مییم

 دهد.اش را به دوستی نافرجام ترجیح میدوست واقعی است؛ اما کرگدن آزادی

نند. ک های داسهتان، اعتقادشهان را با امتیازات دنیایی معاوضهه نمیهای مذهبی نیز، شهخصهیتدر داسهتان

های غیر بر آنها کارگر نیسهت. براسهاس اعتقاد به خدا چنان در روح و جانشهان نفوذ کرده اسهت که دسهیسهه

کنند و در پایان های اصهلی این داسهتان، بر عقیده خود پافشهاری میهای مذهبی، شهخصهیتالگوی داسهتان
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دارد. »حیهرت ایوب« شهان میکند و از شهر دشهمنان مصهونداسهتان نیز خداوند به آنها زندگی خوبی عطا می

اش در داسهتان »ایوب« بر بالی آسهمانی صهبور بودند و به جای انتخاب افسهردگی سهپاسهگزاری از و خانواده 

های مذهبی به پاداش رسهیدند و خوشهبختی را به  خداوند را انتخاب کردند و در نتیجه براسهاس منطق داسهتان

 دست آوردند.

کند. ابراهیم در این داسهتان بر چنینی را دنبال میهیم« میهمونی این»حیهرت ابراهیم« در داسهتان »ابرا

های مشههابه، کودک مفهوم  شههود. در این داسههتان و داسههتانماند و در پایان داسههتان، پیروز میاش میعقیده 

خورند و قهرمان که ها شهههکسهههت میها ضهههدقهرمانیابد. در این داسهههتانتعالی را درمیتوکل به ذات باری

 شود.کند در نهایت پیروز میبا او همانندسازی میکودک 

داسهتان »آی ابراهیم« که در فیهای دفاع مقدس نگاشهته شهده اسهت، نیز مصهداق دیگری از آزادی در 

تواند به جبهه برود، با دوختن  مردی که آرزوی شهادت دارد؛ اما به دلیل وضعیتش نمی  عقیده و ایمان است.

 کندمی کفش سربازان نقش خود را ایفا

اند و به عواقب آن ها برای ارضهای نیاز به آزادی راه پرمخاطره را در پیش گرفتهبرخی از شهخصهیت

های اصهلی داسهتان شهاد و رها در یک شهخصهیتاند. برای مثال در داسهتان »اسهب سهفید و دره سهبز« نیندیشهیده 

آیند و  شههان میها به سههراغاندیشههند، تا اینکه گرگشههوند و به خطرهای احتمالی نمیدره مشههغول بازی می

کردند.  اندیشهد. البته اگر ترفند اسهب نبود، سهرنوشهت ناخوشهایندی را تجربه میاسهب با زیرکی تمهیدی می

 کشد.ی همراه با معشوق را به تصویر میداستان »اسب و سیب و بهار« آزاد

های سهبز« در حال ناخوشهی و بیماری نیز میل به آزادی و رهایی »بیتا« در داسهتان »صهدای پای بزغاله

 دارد.

دههد و از او نگههداری  برد. مهاه مهدتی بهه او جها میمهمهان مهاه« ابتهدا بهه مهاه پنهاه می» پرنهده در داسهههتهان  

شهود و  نواز خوبی اسهت. در پایان داسهتان پرنده آزاد میکشهند؛ اما ماه مهمانمیکند. برخی برای او نقشهه  می

خواهد او را بخورد. او خود را در کشهههد و میکند. روباه برای تخم نقشهههه میبه سهههمت نامعلومی پرواز می

»زندگی  د.کننواز خوبی اسهت، از تخم پرنده مراقبت میداند؛ اما ماه که مهمانخوردن تخم پرنده، آزاد می

گاه ای خصوصی دانست که هیچتوان به اندازه افراد بشر به همدیگر وابسته است و فعالیت هیچ فردی را نمی

خوار مرگ برای ماهی و در هیچ مورد برخوردی با زندگی دیگران نداشهههته باشهههد. آزادی برای مرغ ماهی

اند آزادی برای یک فرد انکه گفتهاسهههت. آزادی برخی از افراد مسهههتلزم قیودی برای دیگران اسهههت یا چن

 (.240: 1380دانشگاهی در آکسفورد با آزادی برای یک دهقان مصری متفاوت است« )برلین، 
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ای نهههدارد. در داسهههتان »فروشهههگاه مهههن« کهههودک بهههه همراههههی مهههادر در فروشهههگاه عالقهههه

د بههرود. کههودک ای بایسههتد و او بههه خریهه کنههد کههه در گوشهههکههودک بهها زبههان مؤدبانههه از مههادر تقاضهها می

 کند.در این داستان خود را به انجام کاری که دوست ندارد، مقید نمی

تواند از خود بگوید یا نگوید و در در »داسهتان پسهری که بلد بود بشهمارد«، پسهر آزاد اسهت و می

تواند جمع کند یا تفریق کند. »پسههری پایان داسههتان نیز خودش مسههیرش را انتخاب کرده اسههت. خودش می

ترسههد، آن وقت بود که تصههمیم وقت اسههمش را به من نگفت و نگفت که بیشههتر از چه چیزی میهیچ که

های تازه به دسهت آورد و آخر سهر حلهای سهال فکر کرد و راه ترین عدد دنیا برسهد. او سهالگرفت به بزرگ

 (.15به آرزویش رسید« )پسری که بلد بود بشمارد، ص 

 

 ( آزادی در اندیشه )خالقیت 2-1-2
ها اگر شههخصههیتی برخالف عرف و عادت، رفتار کند، مورد تمسههخر و هجمه  در برخی از داسههتان

هها نیز بهه جهای انتخهاب افسهههردگی بها فکر خالق خود، آنچهه را گیرد. برخی از شهههخصهههیهتدیگران قرار می

اننهد. رهه کننهد و برخی نیز با همین فکر خالق، خود را از دسهههت دشهههمنهان میدوسهههت دارند، بازآفرینی می

»منطق توانای پدر الفبای آزادی را از همان بهار کودکی در لوح اندیشههه پسههر حک کرد و پسههر نیز چنانکه  

ای را کهه  بههای پهدر وفهادار مهانهد، هیچ عقیهده خواننهدگهان این رسهههالهه خواهنهد دیهد تها پهایهان عمر بهه انهدرز گران

آمیز مذهبی شهده بود  ه احسهاسهات تعصهبعقلش باور نکرد نپذیرفت، از آزادی فردی که در زمان وی بازیچ

به شههدت دفاع کرد و به قدرت هیچ مقامی که گفتارش متکی به منطق نبود، تسههلیم نشههد« )اسههتوارت میل، 

1349  :10.) 

دهد هرگونه  خواهد آزاد باشهد، اما عرف جامعه اجازه نمیدر داسهتان »زرافه من آبی اسهت«، فکر می

شههناختی از سههازد. »آزادی روانکند و در آسههمان رها میرا آزاد میخواهد بیاندیشههد، پ  او فکر  که می

هها برای آزمهایش دههد. بچههطریق مجهاز دانسهههتن آزادی بیهان برای کودکهان، خالقیهت آنهها را پرورش می

هایی در چیزهای جدید باید به اندازه کافی احسهههاس امنیهت کننهد و آزادی الزم با در نظرگرفتن محهدودیت

سههاالن و  رار گیرد. آزادی بیان آنها نباید مانع آزادی دیگران شههود. در شههرایط خالق، بزرگاختیار آنها ق

چنین گونهاگونی  دهنهد، تها مطهابقهت بها دیگران و هم)ایهده( بههای بیشهههتری می  نو بودنکودکهان بهه اصهههالهت و  

کنیم، بهایهد خود کهار« حمهایهت  دهنهد. مها بهه جهای اینکهه از خود »محهافظههعقهایهد را بهه تشهههابهه آنهها ترجیح می

 (.74: 1391گرا« را مورد حمایت قرار دهیم« )فیشر، »تجربه
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شود و در دنیای کودکانه خود مادری لک« نیز دختربچه بدون مادر افسرده نمیدر داستان »خاله لک

آموزد کهه برای خود مهادری را خلق کنهد. این  لهک هم میآورد و در نههایهت بهه لهکبرای خودش بهه دنیها می

توانهد جهایگزینی برای  شهههود و میگهاه افسهههرده نمیآموزد کهه ذهن خالق هیچن بهه کودک میداسهههتها

 اش خلق کند.های زندگیداشتنیدوست

چنین افرادی اسهت. »شههرزاد« در داسهتان »شههرزاد« زمانی که به    آبی من« نیز مصهداقهای  بال» داسهتان  

 ه دست آورد.اش را باندیشد تا دوباره آزادیافتد تمهیدی میدام می

 . آزادی منفی 2-2

کند که سرنوشتی اصلی یا فرعی داستان، آزادانه راهی را انتخاب می  ها شخصیتگونه داستاندر این

شههود. در داسههتان  ها شههخصههیت در پایان داسههتان پشههیمان میزند. در این داسههتانانگیز را برای او رقم میغم

ندارد؛ اما چون از روی ناآگاهی این مسههیر را انتخاب کرده »اتوبوس عوضههی« این پشههیمانی دیگر سههودی 

 بخشد.بودند، خداوند گناه آنان را می

»سهفر گلبرگ« ماجرای گلبرگی اسهت که برای رسهیدن به آزادی، به زور خودش را از کاسهه گل، 

های به حرفکنند؛ اما او  سهازد. دوسهتانش او را سهرزنش میدوسهتانش و جایی که به آن تعلق دارد، جدا می

گردد و طلب یاری شههود. نزد دوسههتانش باز میکند. گلبرگ در پایان داسههتان پشههیمان میآنها توجهی نمی

 کند.می

شهوند  در داسهتان »به کبوتر اجازه نده اتوبوس براند«، دیگران مانع آزادی کبوتر در فعل نادرسهت می

شهههود. »گهاهی  تن بهه کودک آموزش داده میدر این داسهههتهان »نهه« گفکننهد.  و از وقوع فهاجعهه جلوگیری می

کنید« )به کبوتر اجازه اوقات شما در جواب دیگران فقط باید بگویید »نه« با این کتاب نه گفتن را تمرین می

نده خروس براند(. در حقیقت، اگر کسهی مانع کبوتر نشهود و او در انتخابش آزاد باشهد، ممکن اسهت عواقب  

 نامطلوبی داشته باشد.

گیرد آزادانه  کند و تصهمیم میهای دیگران اسهتفاده نمیداسهتان »تاپ تاپ تاپ« از تجربهشهخصهیت  

 دهد.تجربه کند؛ اما عمرش را بر سر اکتساب این تجربه به فنا می

دهد و کسهی مانع او  خواهد انجام میی را که میهر کاربادکنک   در داسهتان »بادکنکی که شهاد بود«

 های قبل را ندارد.بادکنک قابلیتشود. در پایان داستان، نمی

های خود اشهتباه نکنند و با عقل و منطق تصهمیم آموزند در انتخابها به کودکان میگونه داسهتاناین

ظاهر نامعقول را بازیابی تواند با اسهتفاده از آن، عقاید بهای اسهت که فرد میداسهتان خالقیت گسهترده بگیرند.  
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توان بهه میهل خود رفتهار کرد؛ همیشهههه نمی  (.Dwivedi, 1997) ر نظر بگیردکنهد و برای آنهها جهایگزینی را د

چراکه ممکن اسهت آسهیبی به انسهان یا جهان هسهتی وارد شهود؛ بنابراین انسهان در چنین مواقعی باید با تفکر 

»آزادی به معنی صهاحب اختیار خود بودن و آزادی به این معنی که کسهی   منطقی از خواسهته خود گذر کند.

خواهم بکنم نگیرد، دو چیز جداگانه اسهت که شهاید به لحا  منطقی چندان دور از هم جلو کاری را که می

صهورت  صهورت ایجابی و گاهی بهنباشهند. چنانکه گویی این دو معنی دو طرف یک قیهیه اسهت که گاهی به

شهود. لیکن عمالً و از نظر تاریخی این دو مفهوم مثبت و منفی آزادی در دو مسهیر مختلف، و  میسهلبی بیان  

 (.250: 1380اند« )برلین، ای ناهنجار پیش رفته و آخر سر به تعارض کامل با یکدیگر انجامیده گونهبسا به

شوند و به آنها اجازه  راه قهرمان داستان می  بر سرها مانعی ها نیز که در برخی از داستانضدشخصیت

هایی هسههتند که با آزادی منفی برانگیخته  دهند که آزادانه در مسههیر زندگی حرکت کنند، شههخصههیتنمی

 اند.شده 

توانند، آزادانه  ها وجود دارد که نمیهای داسههتاندر حقیقت، موانعی بر سههر راه برخی از شههخصههیت

اند. این افراد دوست دارند آزاد باشند تا بتوانند  جاد کرده فکر و عمل کنند. دیگران این موانع را برای آنان ای

کنند. »هر فرد انسهانی در درجه اول  شهان را سهلب میشهوند و آزادیمؤثر عمل کنند؛ اما دیگران مانع آنان می

آزادی وی به آزادی    نکهیبر اکند که باید آزادی فردی داشهته باشهد؛ مشهروط  این حق را برای خود ادعا می

ن آسههیبی نرسههاند و اینکه خودش از قوانینی که هدفش تأمین همین آزادی برای سههایر افراد اجتماع دیگرا

اسهت اطاعت ورزد، در آن صهورت باید حق داشهته باشهد که آزادانه فکر کند و اندیشهه خود را آزادانه انتشهار  

 (.14: 1349دهد...« )استوارت میل، 

اند و ته دیگرانی هسهتند که از انسهانیت فاصهله گرفتهگسهیخاین اشهخاص معموالً قربانی آزادی لجام

  ،« مثال در داسهههتان »اگر من خلبان بودمعنوان  طلبی ایشهههان آزادی دیگران را سهههلب کرده اسهههت. بهقدرت

تیر در کند، خلبان باشههد تا بتواند مؤثر باشههد.  شههخصههیت داسههتان که مورد ظلم قرار گرفته اسههت، آرزو می

زندگی خود را از ابتدا تا اکنون که برخالف میلش به اینجا آمده اسههت، روایت   داسههتان »ایسههتاده بر خاک«

هها را درک ههای اطرافش واقعیهتانسهههانآزادی عمهل نهدارد و بهازیچهه دسهههت دیگران اسهههت.  کنهد. او  می

 .کنندنمی
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 های ناموفق شخصیت 2-3

دلیل عدم برانگیختگی نیاز به آزادی، یا هراس از دسهت دادن بقا، با خفت و ها بهبرخی از شهخصهیت

گونه  مانند. در اینها تا پایان داسهتان به حال خود باقی میکنند. بعیهی از این شهخصهیتخواری زندگی می

شهههیر قهدم دهم را  کنهد. برای مثهال در داسهههتهان قهدم یهازدهم، وقتیهها، گهاهی کودک قیهههاوت میداسهههتهان

دارد، کودک انتظار دارد قدم دیگری را نیز بردارد. کودک با خواندن این داسهتان جسهارت و شههامت  برمی

در این داسهتان، شهیر کوچولو برای اینکه زنده بماند،  گیرد.  های واالتر فرامیرا برای به دسهت آوردن ارزش

ین اتفاق گذشهته اسهت؛ بچه شهیر بزرگ شهده اسهت و  های سهال از ادهد. »حاال سهالاش را از دسهت میآزادی

، سهههرش به میله  داشهههتیبرمداند که اگر آن روز قدم یازدهم را  خودش چند تا بچه دارد؛ اما هنوز هم نمی

توانسهت تا کجا برود و  داشهت، میهای دیگر را برمیداند اگر قدم دوازدهم و بعد قدمخورد. نمیقف  نمی

 آخر(.صچه چیزها ببیند« )همان، 

چنین خصهههلتی گویی نیاز به بقا در این شهههخصهههیت، بر نیازهای دیگرش غلبه دارد. کودکان او هم

داند: »این دارد؛ اما یکی از این کودکان با دیگران متفاوت است. او آزادی را به اسارت در زندان مرجح می

ه قدم نیسهت. یکی از آنها همیشهه  هایشهان بیشهتر از دشهمارند. قف هایشهان را میهای او هم قدمروزها بچه

های قف  بیرون بیاورد. شهاید او یک روز از قف  بیرون بیاید و ده قدم،  کند سهرش را از الی میلهسهعی می

وقت آنها به جای هایش را توی کوه به دنیا بیاورد. آنیازده قدم، صههدقدم و هزار قدم جلو برود. شههاید بچه

کنهد ههایش تعریف میکننهد و او برای بچهههها بهازی میالی درخهتالبهه  اینکهه در قف  ده قهدمی زنهدگی کننهد،

 تر و زیباتر از یک قف  ده قدمی است« )همان(.که دنیا چقدر بزرگ

اش را دلیل ترس از دسهت دادن بقا، آزادیدر داسهتان »اردک کشهاورز«، شهخصهیت اصهلی داسهتان به

د اشهاره کرده اسهت: »روزی روزگاری اردکی بود که دهد. نویسهنده در ابتدای داسهتان به بخت باز دسهت می

( در حالی که اردک مسهبب زندگی خویش اسهت.  1کرد« )ص:  از بخت بد با کشهاورز پیر تنبلی زندگی می

ماند. اما دوسهتان آرام ننشهسهتند.  کند و در اسهارت میاردک در این داسهتان، هیچ تالشهی برای آزاد شهدن نمی

شهادمان نبودند، تصهمیم گرفتند او را نجات دهند و به مبارزه با ظالم شهتافتند.  آنها که از این وضهعیت اردک  

آنها برای به دسههت آوردن آزادی، مبارزه را انتخاب کردند و کشههاورز را از مزرعه بیرون انداختند: »همه با  

طرف و    هم تخت را بلند کردند و فریاد کشهاورز به آسهمان بلند شهد. بعد آنقدر کشهاورز را روی تخت این

آن طرف انداختند و باال بردند و پایین آوردند و باال بردند و پایین آوردند، تا افتاد زمین،... و کشهاورز رفت 

 وقت برنگشت« )همان(.و دیگر هیچ
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کوشد با برقراری ارتباط عاطفی با مراجع به تغییر رفتار او بپردازد. در واقعیت درمانی مشاور ابتدا می

توانند مراجعان را وادار به خودارزیابی کنند. البته این مراجع اسههت که ای ماهرانه میهمشههاوران با پرسههش

دهد نه مشهاور. گاهی مراجعان بر حسهب اتفاق و با اندکی تفکر، رفتارشهان را های ارزشهی انجام میقیهاوت

واننده درون متن، به  (. نویسهنده نیز این توانایی را دارد که با ایجاد خWubbolding, 1998کنند )ارزیابی می

تردید در فرایند خواندن داسهههتان، سهههؤاالتی در ذهن کودک برقراری ارتباط عاطفی با کودک بپردازد. بی

کند به ارزیابی و گاهی تجدیدنظر سال او را کنترل میشهود و بدون اینکه احساس کند یک بزرگایجاد می

 پردازد.در رفتار خود می

 

 گیرینتیجه

ها با نیاز به آزادی برانگیخته  های داسههتاندرصههد شههخصههیت 25شههده، حدود  پیرو بررسههی انجام

ها  شهود؛ اما در برخی از شهخصهیت ها به وضهوح دیده میاین شهخصهیت  اغلبشهوند. غلبه نیاز به آزادی در می

آزادی مثبت و    توان آزادی را به دو بخششهده، میهای بررسهیکند. در داسهتانگاهی بروز و ظهور میگاه 

ها به آزادی  شهود که نیاز آنهایی مربوط میها، به شهخصهیتمنفی تقسهیم کرد. آزادی مثبت در این داسهتان

هایی هسههتند که ارضهها شههدن  های دارای آزادی منفی شههخصههیتنیازی منطقی و معقول اسههت و شههخصههیت

 های واالتر منجر شود.نیازشان ممکن است به نابودی ارزش

برند و در هایی هسهتند که در سهالمت روانی به سهر میهای دارای آزادی مثبت، شهخصهیتشهخصهیت

 کنند.پی ارضای یک نیاز طبیعی و سالم، اغلب رفتار درست را انتخاب می

رفته خود،  از دسهتاند که برای به دسهت آوردن آزادی  ای رسهیده ها به مرحلهبرخی از این شهخصهیت

آزمایند و از خطر پروایی ندارند. شهخصهیت ماهی سهیاه کوچولو، کرگدن، تیزپر، یهای ممکن را مهمه راه 

های مذهبی و کبوترها در داسههتان »تا مدرسههه راهی های اصههلی داسههتاننیب، آرش، پاپر، لولو، شههخصههیت

ها برای رسههیدن به آزادی، راه سههفر، مبارزه و تالش را پی نیسههت«، چنین رویکردی دارند. این شههخصههیت

دارنهد. در حقیقهت، آنهها در مرکز وقهایع داسهههتهان قرار دارنهد و  ههای خود دسهههت برنمیرنهد و از آرمهانگیمی

ها همانندسههازی کند و در تواند با این شههخصههیتدهنده داسههتان هسههتند. کودک مینیروی اصههلی گسههترش

 ها الگوبرداری کند.هایشان سهیم شود و از آنتجربه

معاوضهه  مادی  را با امتیازات  اعتقاداتشهانداسهتان، های اصهلی های مذهبی نیز، شهخصهیتدر داسهتان

های غیر بر آنها کارگر نیسهت.  کنند. اعتقاد به خدا چنان در روح و جانشهان نفوذ کرده اسهت که دسهیسههنمی
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ها، بر باورهای معنوی خویش پافشهاری های اصهلی این داسهتانهای مذهبی، شهخصهیتبراسهاس الگوی داسهتان

کند و از شههر دشههمنان مصههونشههان  ها زندگی مطلوبی عطا میپایان داسههتان نیز خداوند به آنکنند و در می

 دارد.می

توانند، آزادانه  ها وجود دارد. از جمله اینکه نمیهای داسههتانموانعی بر سههر راه برخی از شههخصههیت

ل فقهدان نیهاز به  هها نیز بهه دلیه فکر و عمهل کننهد و از خود آثهار مطلوب بهه جهای گهذارنهد. برخی از شهههخصهههیهت

برند و به اصههالح رویکرد آزادی، پایان خوبی ندارند یا در داسههتان به کمک دوسههتان به اشههتباه خود پی می

 پردازند.خویش می
 

 های کاربردیتوصیه

ههای  شهههده و این حقیقهت کهه ادبیهات و کتهاب کودکهان، خصهههوصهههاً کتهاببها توجهه بهه پژوهش انجهام

توجهی دارد، به نویسهههندگان این حوزه توصهههیه  ت انکارناپذیر و شهههایانداسهههتان بر کودکان مخاطب تأثیرا

های مناسههب برای کودکان بپردازند و  شههناسههی دوران کودکی به نگارش کتابشههود که با دانسههتن روانمی

 در گزینش آثار برتر این نکته را در نظر داشته باشند.نیز  نمنتقدان آثار کودک و نوجوا
 

 های آیندهپژوهشبرای  توصیه
ای و این حقیقت که ادبیات کودکان پیوندی ناگسههسههتنی با های بینارشههتهبا توجه به اهمیت پژوهش

های ادبی  روانشههناسههی دوران کودکی دارد، پژوهشههگران ادبیات کودک و نوجوان باید عالوه بر نقد جنبه

ها از منظر میزان ی کتابشهههناسهههی به بررسههه های مربوط به کودکان، با همراهی متخصهههصهههان روانکتاب

 تأثیرگذاری آنها بر روان مخاطبانشان همت گمارند.

شهود و خواندن بعیهی از این های بسهیاری برای کودکان نوشهته و منتشهر میدر حقیقت هر سهاله کتاب

منظر  این آثار، به نقد و تحلیل آنها از  گردد؛ بنابراین بهتر اسهت پیش از انتشهارآثار به کودکان نیز توصهیه می

شههان بر روان مخاطبان نیز پرداخته گردد. عالوه بر نظریه گالسههر که برای نقد دیگر آثار  میزان تأثیرگذاری

شههناسههانه آثار کودک و  توان برای نقد روانای کارآمد و شههایان توجه اسههت، میمربوط به کودکان، نظریه

 ها استفاده کرد.استاندرمانی متناسب با دشناسی و رواندیگر نظریات روان نوجوان، از

های برگزیده کودکان براسههاس غلبه نیازهای  توانند با بررسههی داسههتانطور پژوهشههگران میهمین

 .توجهی دست یابندقدرت، عشق، بقا و تفریح در نظریه گالسر به نتایج شایان
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گویی بر کاهش افسههردگی  بینی به روش قصههه(. »تأثیر الگوی آموزش خوش1389منش، زهرا و یحیی کاظمی )نیک
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Abstract 

Introduction: Romances and stories and in particular, children's 

literary creations have a significant potential to be utilized as a 

solution for children's behavioral and personality disorders as well 

as enhancing some of their abilities. 

Methodology: Investigating the effect and impact of these stories 

requires the use of a branch of literary criticism which is within the 

scope of psychological criticism. In this matter, the theories of 

William Glasser, as one of the most positive psychologists in the 

field provide some useful theories to analyze these texts and 

concepts. It should be noted that one of the basic needs of human is 

his/her need for freedom that has been addressed in the Glasser's 

theory. As such, the current research evaluates 145 children's 

favorite books translated or written during 1921-2011. Moreover, 

this research conducts a psychological analysis using a qualitative-

deductive content analysis approach for about 30 stories that 

freedom is an outstanding issue in their characters. The required data 

was gathered by a documentary method in which the purposeful 

sampling method was carried out to choose the sample of the study. 
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Findings: In this paper, the freedom is divided into two parts of 

positive and negative liberties. The positive liberty is related to those 

characters that often choose the right behavior after satisfying a 

natural and healthy need. On the other hand, the characters via 

negative liberty are those characters that violate people's rights to 

accomplish their goals.  

Conclusion: The obtained results of the paper revealed that those 

characters that are motivated by positive liberty and choose the right 

behavior to satisfy their needs can achieve good results at the end of 

the story. Conversely, those characters that are motivated by 

negative liberty or choose to incorrect behavior to satisfy their needs 

for freedom may fail at the end of the story. Finally, it is worthwhile 

to suggest to all writers and critics of child and adolescent books that 

by studying children's psychology, they can better choose those 

studies that are appropriate for them. Furthermore, with the help of 

psychologists, both child and adolescent literature researchers will 

psychologically review all studies related to these young audiences. 

For this purpose, they can rely on Glasser's theory and other general 

theories of counseling and psychotherapy that are appropriate for the 

subject matter of the stories. 

Keywords: Children and adolescent's story books, Fictional 

characters, Need for freedom, Theory of choice, William Glasser 


