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با آثار و گفتارى از: 
علـى بـوذررى، فرخنده حق شـنو، فاطمـه رضایى، 
على اهللا سـلیمى، حمیدرضـا شـاه آبادى، محمدرضا 
شـمس، نسـرین عراقـى بصیـرى، مهدى عصـاره، 
مریـم عالیـى، مهـدى فردوسـى مشـهدى، پوپک 

نیـک طلب،  یاشـار هدایـى و ....

با نقدى بر آثار:
غالمرضا  بیگى،  حسن  ابراهیم  ترهنده،  سحر 
حیدرى ابهرى، فریده خرمى، مرتضى خسرونژاد، 
محمدرضا  رحماندوست،  مصطفى  رجبى،  مهدى 
محسن  نظارى،  حبیب  میرکیایى،  مهدى  شمس، 

هجرى، رضى هیرمندى، ناصر یوسفى و ...

نقد کتاب هایى از ناشران:
افـق، به نشـر، پیدایـش، جابیـرو، جمـال، ذکر، 
سـازوکار، سـوره مهر، فاطمـى، کانـون پرورش 

فکرى کـودکان، کرونیـکل و ....



نقد  و  معرفى  هدف  با  نوجوان  و  کودك  کتاب  نقد  فصلنامه 
این  در  کشور  نشر  مشکالت  و  مسائل  بررسى  و  کتاب ها 
حوزه فعالیت مى کند و پذیراى مقاالت نقد صاحب نظران و 

عالقه مندان گرامى است.
شایسته است نویسندگان گرامى پیش از ارسال مقاالت خود 

به دفتر نشریه به موضوعات زیر توجه داشته باشند:
■ مقاالت باید بین 1500 تا 6000 کلمه باشند.

■ مقاالت باید با نرم افزار word2010 و بر اساس شیوه نامه 
نشریه حروف نگارى شده باشند (فایل قالب مقاالت از سامانه 

نشریات موسسه خانه کتاب در دسترس است).
■ مقاالت باید داراى چکیده فارسى (حداکثر 150 کلمه) و 

کلیدواژه (حداکثر 7 کلمه) باشند.
■ نام و نام خانوادگى نویسنده، عنوان شغلى یا رتبه تحصیلى 
او، ایمیل نویسنده، و نشانى پستى و تلفن تماس او باید در 

ابتداى مقاله درج شود.
■ ارسال متون اصلى مقاالت ترجمه و اطالعات کتاب شناختى 

آن به همراه مقاله ضرورى است.
■ جدول ها، نمودارها، و عکس هاى مقاله عالوه بر قرار گرفتن 

در متن، باید به طور جداگانه نیز ارسال شود.
■ دستور خط مد نظر نشریه مطابق دستور خط فرهنگستان 

زبان و ادب فارسى است و مراعات آن در مقاالت الزم است.
■ برابرنام ها، اصطالحات، و توضیحات باید در پى نوشت بیاید.

■ ارجاعات مقاله باید به صورت درون متنى و کتابشناسى آن 
نیز بر همان اساس مرتب شود. بدین ترتیب: 

نشر:  سال  نویسنده،  خانوادگى  (نام  درون متنى:  ارجاع 
شماره صفحه).

کتابشناسى: نام خانوادگى، نام. (سال نشر). نام کتاب. محل 
نشر: نام انتشارات.

مقاله شناسى: نام خانوادگى، نام. (سال نشر). «نام مقاله». نام 
نشریه. شماره (ش.)، تاریخ نشر: شماره صفحات.

این  در  آثارشان  نقد  و  معرفى  به  عالقه مند  که   ناشرانى 
نشریه هستند مى توانند دو نسخه از کتاب خود را به دفتر 
نشریه ارسال کنند یا با واحد بازرگانى موسسه خانه کتاب 

تماس بگیرند.
تلفن واحد بازرگانى: 1- 66496940- 021 

سـایت فصلنامه هـای نقـد کتـاب در حوزه های 
پنجگانـه موضوعـی طراحـی شـده اسـت. این 
حوز ه هـا عبارتنـد از: فصلنامه هـای نقـد کتـاب 
ادبیـات و هنـر، حکمـت، علوم انسـانی، معرفت 
دیـن، کـودک و نوجـوان. ایـن سـایت به منظور 
ارتباط گسـترده و موثر با ناشـران و نویسندگان 
و عالقمنـدان بـه حـوزه کتـاب طراحـي شـده 
اسـت در صفحه اصلی سـایت امکان دسترسی 
بـه تمـام فصلنامه هـا بـرای کاربـران مربوطـه 

فراهم شـده اسـت.

ثبت نام
گام اول: در صفحـه اصلـی هـر فصلنامـه بـا 
کلیـک بـر روی گزینـه ثبت نـام، کاربـرگ باز 
خواهـد شـد کـه شـامل اطالعـات کاربـری، 
مشـخصات فـردی و سـازمانی اسـت. کاربـر 
پـس از تکمیـل ایـن کاربـرگ و وارد کردن کد 
امنیتـی، گزینـه تاییـد را زده و عملیـات ثبت نام 
بـه پایـان می رسـد، (لطفـاً اطالعات خـود را به 
صـورت کامل وارد کنید و همچنین دقت شـود 

کـه همـۀ مـوارد سـتاره دار پر شـود).

گام دوم: پـس از پایـان ثبـت نـام، کاربر دارای 
نـام کاربـری و رمز عبور خواهد شـد کـه از این 
پـس مي تواند بـا وارد کردن نام کاربـری و رمز 

عبـور خود از بخـش کاربران وارد پایگاه شـود.
(توجـه: هـر کاربـر می توانـد بـا یـک بـار ثبت 
نـام، تعـداد نامحدودی مقاله را به پایگاه ارسـال 

( کند

گام سـوم: جهـت ارسـال مقالـه، کاربـر گرینۀ 
ارسـال مقالـه در صفحه اصلی سـایت را کلیک 

کنـد تـا به قسـمت زیر وارد شـود.

برای شروع مراحل اینجا را کلیک کنید.

مراحل ارسال مقاله عبارت است از:
1. پر کردن فرم ثبت نام و ورود به وبگاه با نام کاربری اختصاصی
2. دریافت کد اختصاصی برای هر مقاله و تعیین مشخصات مقاله
3. پر کردن کاربرگ ارسال مقاله و اطالعات و مشخصات مربوطه

4. بررسی مقاله در صفحه شخصی و افزودن ضمایم و اطالعات مرتبط
5. تأیید نهایی مقاله برای آغاز بررسی آن
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سرمقاله

فهرست
سرمقاله

3 ضرورت تدوین تاریخ نقد ادبیات کودك 

نقد شفاهی
7 به سوى فانتزى بومى/ جلسه نقد بردیا و گوالخ ها 

نقد تألیف
25 کوچ کوتوله ها به قصه هاى فانتزى/ مهدى میر کیایى/ على ا... سلیمى 

نقد ترجمه
33 کودك و مرگ آگاهى/کاترین شارر/ پروانه عروج نیا/هادى برخوردار 
41 جنگل سرد مدرن/ لیسا گرف / فریده خرمى / فریده خرمى 
49 پرواز به سمت ریشه ها/ چائون شوان/ سحر ترهنده/ یاشار هدایى 

نقد غیرداستانی
59 چگونگى تناسب روایت/ ناهید کاظمى/ مرجان ریحانیان 
67 کمک به خود/ آنت اوبرى/ مصطفى رحماندوست/ نسرین عراقى بصیرى 

نقد شعر
81 شاعر گنجشک ها/ حبیب نظارى/ مریم عالیى 
87 نماد و لطافت/ حبیب نظارى/ پوپک نیک طلب 
95 الالیى هاى وطنى/ روشنک حیدرى، عارفه اسکندرى، عبداهللا یزدانى/ زینب رضایى برمى 

نقد ادبیات دینی
113  ابهام زایى یا ابهام زدایى؟/ غالمرضا حیدرى ابهرى/ فاطمه رضایى 
125 سبک زندگى با القا و تلقین / ابراهیم حسن بیگى/ مهدى فردوسى مشهدى 

نقد دیروز
153 از ظرایف رمان تاریخى/ محسن هجرى/ فرخنده حق شنو 
161 اعتراض کهن به زبان کودکان امروز/ محمدرضا شمس، ناصر یوسفى، مرتضى خسرونژاد/ مهدى عصاره 

نقد تصویرگری
177 بر هم کنش متن و تصویر/ دیوید کالى/ على بوذرى و فاطمه جعفرى 
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نظریه ادبیات کودك و نوجوان درباره چیستى و چرایى ادبیات کودك و اهداف، ارزش ها، 
پدید  بزرگ ترها  توسط  کودکان  استفاده  براى  که  نوشته هایى  زیبایى شناسى  و  مبانى 
مى آیند، صحبت مى کند و نقد ادبیات کودك به ارزش گذارى، تحلیل و طبقه بندى این 

آثار مى پردازد.
مسیرى که نظریه نقد ادبیات کودك و نوجوان ایران طى کرده و بزنگاه ها و نقاط اوج 
و فرود آن تا کنون کمتر مورد پژوهش و تحلیل قرار گرفته است. در دوران تمدن اسالمى 
و پس از آن در طلیعه آشنایى ایرانیان با غرب و مدرنیسم، نظام ارزشى و مبناى تحلیلى 
داستان و افسانه هاى کودکان چه بوده است. در دوره  پهلوى اول و دوم و پس از آن در 
جمهورى اسالمى، مهم ترین نظریه ها، نظریه پردازان و منتقدان ایرانى ادبیات کودك و 

نوجوان چه کسانى بوده اند و در چه طیف ها و مکاتبى قابل دسته بندى اند؟
مسیرى که از اولین نوشته هاى درباره ادبیات کودك در مطبوعات دوره ناصرى تا امروز 

طى کرده ایم کمتر مورد پژوهش و بررسى قرار گرفته است.
قدیمى ترین نوشته اى که با موضوع بررسى تاریخ نقد ادبیات کودك در ایران سراغ 
دارم، سلسله یادداشت هاى مرحوم منصور حسین زاده در روزنامه کیهان است که با عنوان 
نقد ادبیات کودك در ایران در سال هاى 1320-1368 در مردادماه سال 1368 به چاپ 

رسید. 
مرحوم حسین حداد و همکاران در شماره 5 پژوهشنامه (تابستان 75) فهرستى از 

نقدهاى نوشته شده بر کتاب هاى کودکان را ارائه کردند. 
جلد 4 مجموعه تاریخ ادبیات کودك و نوجوان در سال 1380 و پس از آن جلد 7 در 
سال 1383 و جلد 8 در سال 1393 هرکدام فصلى را به بررسى تاریخى نقد ادبیات کودك 
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سرمقاله

در ایران اختصاص دادند. 
کتاب گزارش تحلیلى نقد ادبیات کودك و نوجوان 1358-1377 به قلم این فقیر 
که سال 83 منتشر شده، اولین کتاب مستقل در این موضوع بود. کتاب نظر بر نظر هم 
دربردارنده نقدهاى من بر کتاب هاى تئورى ادبیات کودك بود که سال 95 به چاپ رسید 
و این دو متاسفانه تنها کتاب هاى مستقل با موضوع نقدپژوهى ادبیات کودك و نوجوان 

ایران هستند.
آقاى علیرضا مرتضوى کرونى در سال 64 و آقاى دکتر على رووف در سال 82 هم 

کتاب هایى درباره چگونگى نقد کتاب هاى کودك منتشر کرده اند.
آقاى  نوشته  نوجوان  و  کودك  ادبیات  نقد  روش شناسى  کتاب  است  ذکر  به  الزم 
بررسى  به  کمتر  و  است  آموزشى  و  نظرى  کتاب  یک  بیشتر  هم  محمدى  محمدهادى 
نمونه  بحث ها،  خالل  در  گهگاه  کتاب  این  است.  پرداخته  موجود  نقدهاى  و  مصادیق 

نقدهایى از دیگران را مورد اشاره و تحلیل هاى کوتاه قرار داده است.
یکى از مهم ترین و کاربردى ترین پژوهش ها درباره نقد ادبیات کودك در ایران، در سال 
1383 و به قلم آقاى سیدصادق موسوى در همان کتاب گزارش تحلیلى به چاپ رسیده 
است. وى با روش علمى به تحلیل محتواى کیفى 30 نقد از مجالت تخصصى ادبیات 

کودك و نوجوان پرداخته است و به نتایجى روشن و کاربردى دست یافته است. 
سلسله نقدهاى حسین شیخ االسالمى درباره نقدهاى منتقدان فعال و جدى کتاب 
پایان نامه هایى  و  مى رسید  چاپ  به  نوجوان  و  کودك  ماه  کتاب  در  که  ایران  در  کودك 
همچون پایان نامه مریم سادات سجادى در بررسى منابع نظرى ادبیات کودك، رساله دکتر 
سیداحمد میرزاده در بررسى منابع نظرى شعر کودك در ایران، پایان نامه خانم افسون 
امینى درباره سیر نظریه ادبیات کودك در ایران، پایان نامه خانم زهرا کهن سلوکلویى 
درباره بررسى نظریه و نقد عملى ادبیات کودك و مقاله تبارشناسى پژوهش هاى ادبیات 
کودك در فصلنامه مطالعات ادبیات کودك از دیگر معدود آثارى است که در این زمینه 
سراغ دارم. همچنین بررسى آمارى نقد کتاب هاى کودك و نوجوان به قلم پریسا کاشفى 

خوانسارى در شماره 28 پژوهشنامه ادبیات کودك و نوجوان. 
نقدشناسى داستان جنگ کودك و نوجوان 1359-1379 که بنده و همکاران انجام 

دادیم، هم مى تواند به عنوان نمونه اى از نقدپژوهى ادبیات کودك مورد اشاره قرارگیرد.
 تا به امروز حدود 4000 نقد مطبوعاتى و حدود 400 کتاب مستقل در حوزه نقد و 
نظر ادبیات کودك به زبان فارسى منتشر شده است اما هیچگاه سیر این نوشته ها، افراد 
قرار  جدى  بررسى  و  تحلیل  مورد  و رویکردها  جریان ها  پرکار،  ناشران  و  نشریات  فعال، 
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ضرورت تدوین تاریخ نقد و نظریه ادبیات کودك و نوجوان در ایران

نگرفته اند و بالتبع خادمان و فعاالن و پیشروان این عرصه شناخته نشده و مورد تقدیر قرار 
نگرفته اند..

برخالف تصور غیر متخصصان، منتقدان فعال و مستمر در ادبیات کودك کم نیستند. 
مطابق یافته هاى حسین حداد در نمایه نقدى که در پژوهشنامه ادبیات کودکان منتشر 
کرد، در سال هاى قبل از انقالب لیلى ایمن با 5 نقد و در سال هاى پس از انقالب محمدرضا 

سرشار با 36 نقد فعال ترین منتقدان بوده اند.
بر اساس یافته پریسا کاشفى خوانسارى که همان پژوهشنامه منتشر ساخت، نقى 
سلیمانى، میترا بیات، حسین فتاحى و مظفر ساالرى فعال ترین نقدنویسان ادبیات کودك 
بودند که در نشریات مختلف سال هاى 58 تا 77 هریک از 18 تا 25 نقد بر کتاب هاى 
کودك و نوجوان منتشر کرده بودند. مطابق یافته هاى همان پژوهش، اگر مجالت تخصصى 
را در نظر داشته باشیم، تا پایان سال 1377 مصطفى رحماندوست، مهدى حجوانى و 

سیدعلى کاشفى خوانسارى هر یک با هفت نقد تخصصى پیشتاز بودند.
با انتشار کتاب ماه کودك و نوجوان همه رتبه هاى پیش از آن در هم ریخت. امروز 
در خصوص فعال ترین منتقد تاریخ ادبیات کودك و نوجوان ایران بى گمان باید از حسن 
پارسایى با نزدیک به 150 نقد یاد کنم که عمرش دراز باد.  انسیه موسویان نیز حدود 
یکصد نقد و مقاله دارد و افسوس که حاال کمتر مى نویسد. پس از این دو از افرادى چون 
مهدى حجوانى، جمال الدین اکرمى، سیدعلى کاشفى خوانسارى، حسین شیخ االسالمى، 
على اصغر سید آبادى، روح اله مهدى پور عمرانى، زرى نعیمى، سیدعلى محمد رفیعى، شهره 
کائدى، فروغ على شاهرودى و نیرسادات هاشمى مى توان نام برد که هر یک بیش از چهل 

نقد و مقاله درباره ادبیات کودك و نوجوان نوشته اند.
البته همین جا باید از پدیده اى به نام منتقدان بدون نقد هم یاد کنیم. افرادى که 
نظریه پرداز  و  منتقد  عنوان  به  جا  همه  و  همیشه  اما  دارند  محدودى  نظرى  نوشته هاى 
ادبیات کودك به سخنرانى و مصاحبه مشغولند. مقایسه کنید با پیتر هانت از منتقدان 
برجستۀ زنده در ادبیات کودك جهان که جدا از کتاب هاى فراوانش، 200 نقد چاپ شده 

در مطبوعات بر کتاب هاى کودك و نوجوان دارد.
اى کاش افراد و نهادهایى براى نقدپژوهى و تدوین تاریخ نظریه و نقد ادبیات کودك و 

نوجوان ایران پیشگام شوند. 
سردبیر
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تازه هاى نشرسرمقاله

اژدودو و دو داستان دیگر
ــگ  ــر فرهن ــر نش ــران، دفت ــانه، ته ــه ش ــتار: فهیم ــر، ویراس ــر ژوب کل
اســالمى، 32 ص، خشــتى (شــومیز)، 90000 ریــال، چــاپ اول، 2000 

نســخه،
شابک: 978-964-476-447-9

موضوع(ها):
1. داستان هاى کوتاه فارسى؛

2. داستان هاى حیوانات.

معرفی کوتاه 
ایــن کتــاب دربردارنــدة ســه داســتان کوتــاه آموزنــده بــا عنوان هــاى راز زازى، مهربان تریــن دوســت 
ــراه  ــه هم ــر روز ب ــه ه ــى اســت ک ــاى کوچک ــتان اژدودو، اژدودو، اژده ــا و اژدودو اســت. در داس دنی
دوســتانش ســوار ســرویس مدرســه مى شــوند، امــا مینى بــوس آن هــا به انــدازة کافــى صندلــى نــدارد 
و هــر روز تعــدادى از بچه هــا مجبورنــد ســرپا بایســتند. آن روز اژدودو دیــر بــه ســرویس رســیده و در 
آخــر صــف ایستاده اســت کــه بــه یک بــاره نقشــه اى مى کشــد تــا بتوانــد بــه اول صــف بــرود. در ایــن 

داســتان کــودکان بــا موضــوع رعایــت نوبــت آشــنا مى شــوند.

بزك عاقل
مصطفــى ایلخانــى زاده، تصویرگــر: مصطفــى برزویــى، کبرى حســن زاده، 
تهــران، آریوحــان، 40 ص، خشــتى (شــومیز)، 120000 ریــال، چــاپ 

اول، 1000 نســخه، شــابک: 978-600-7901-71-7
موضوع(ها):

1. داستان هاى کوتاه فارسى؛
2. داستان هاى حیوانات.

معرفی کوتاه 
ــدان درد،  ــل، دن ــزك عاق ــاى بُ ــا عنوان ه ــاه فارســى ب ــتان کوت ــار داس ــدة چه ــاب دربردارن ــن کت ای
زنبــور زورگــو و گربــۀ تنبــل اســت. در داســتان بُــزك عاقــل، بزغالــه اى ریــز و الغــر بــود کــه ســه 
خواهــر داشــت. خواهرهــا هــر روز بــه چمنــزار مى رفتنــد و علــف مى خوردنــد، امــا از تــرس شــغال، 
ــار بُــزك را همــراه  ــا اصرارهــاى بُــزك باالخــره ســه خواهــر یک ب ــد. ب ــه آن جــا نمى بردن بُــزك را ب
خــود بردنــد. بـُـزك و ســه خواهــر بــا شــغال روبــه رو شــدند کــه بـُـزك بــا تیزهوشــى توانســت شــغال 

بدجنــس را شکســت دهــد و تــا پایــان در چمنــزار بــا شــادى بــه چــرا بپــردازد.
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مجـرى: جلسـۀ نقـد و بررسـى کتـاب بردیـا و گوالخ ها را شـروع مى کنیـم. این 
کتـاب مجموعـه اى اسـت بـه قلـم آقـاى مهـدى رجبـى کـه تـا به حال سـه جلـد از 
آن منتشـر شده اسـت. ایـن جلسـه بـا حضـور نویسـندة کتـاب و آقـاى حمیدرضـا 
شـاه آبادى و آقـاى محمدرضا شـمس بـه عنوان منتقدیـن این کتاب برگزار مى شـود. 
نشـر افـق ایـن کتـاب را بـه تازگى منتشـر کرده اسـت، کتاب فضایـى فانتـزى دارد و 
دربـارة کودکانـى اسـت که مشـکالت خاصـى دارنـد و در فضایـى قـرار مى گیرند که 
مى تواننـد از توانایى هـا و استعدادهایشـان کـه نهفته باقى مانده اسـت، اسـتفاده کنند. 
شـاهزادة شن تشـتکى، پیشـگوى چشـم نقره اى و هیـوالى کلمه خـوار عنوان هـاى 

سـه جلد ایـن مجموعه هسـتند. 
شـخصیت اول ایـن مجموعـه، پسـربچه اى به نـام بردیاسـت که لکنت زبـان دارد 
و یـک شـاهزاده اسـت کـه مى توانـد از نیروهـا و توانایى هایـى کـه دارد اسـتفاده کند 
ولـى خـودش نمى دانـد کـه شـاهزاده اسـت. او در ابتـدا َهِمسـِترش را گـم مى کند و 
در پـى یافتـن او سـفرى به اعمـاق زمین دارد و به گوالخسـتان مـى رود و با موجوات 
و هیوالهایـى اهریمنـى بـه نـام گوالخ هـا آشـنا مى شـود و ماجراهایـى برایـش پیش 

مى آیـد.
در ابتدا از آقاى محمدرضا شمس سؤاالتم را آغاز مى کنم.

بـه نظـر شـما این کتـاب در چـه دسـته اى از رمان ها قـرار مى گیرد و بـا توجه به 
این کـه فضایـى فانتـزى دارد و به موجـودات اهریمنـى و مبارزه با هیوالهـا مى پردازد 

   
           

نشسـت نقـد و بررسـى رمـان بردیا و گوالخ ها روز سـه شـنبه 27 آذرمـاه 97 در 
سـراى اهـل قلم برپا شـد کـه گـزارش آن تقدیم مى شـود.
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نقد شفاهی

 :  
    

  
    
   
    
  

  

تـا چـه انـدازه مى تواند بـه عنوان رمانـى در ژانر ترس و وحشـت قـرار بگیرد؟
محمدرضـا شـمس: بـا توجه بـه این کـه ایـن رمان، 
رمانـى فانتـزى اسـت و فانتـزى هم یـک گونۀ ادبى اسـت 
و ایـن مسـئله که به واسـطۀ وجـود هیوالها ایـن کتاب به 
ژانـر وحشـت پهلـو مى زنـد هم در مـورد این کتـاب صادق 
اسـت. امـا بیشـترین چیـزى کـه در ایـن کار بـراى بنـده 

اهمیـت دارد فانتـزى بـودن این کار اسـت.
فانتـزى  رمان هـاى  و  داسـتان ها  ایـران  ایـن  در  مـا 
داشـته ایم امـا رمانـى کـه سـه جلـد باشـد و مجلدهـاى 
بعـدى آن در شـرف نوشـته شـدن باشـد و بـه رمان هـاى فانتـزى خارجـى پهلـو 
بزنـد نداشـته ایم. شـاید ایـن اولیـن رمانـى اسـت کـه رمـان فانتـزى ایرانـى اسـت با 
المان هـاى کامـالً ایرانـى کـه بـه رمان هاى فانتـزى خیلى خـوب خارجـى مثل هرى 
پاتـر و نارنینـا و ... پهلـو مى زنـد. بـراى مـن از ایـن نظـر خیلـى مهم اسـت و این کار 

را دوسـت داشـتم. 
مجـرى: جنـاب شـاه آبادى بـه نظـر شـما آقـاى رجبـى تـا چه حـد توانسـته اند 
در فضاسـازى و ملمـوس کـردن فضـاى داسـتان بـراى مخاطـب موفق عمـل کند؟ با 
توجـه بـه این کـه ایـن داسـتان مملـو از فضاهایى اسـت کـه در عالم خیال و سـفر به 
گوالخسـتان اتفـاق مى افتـد و در آن مکان هـاى مختلـف در سـال هاى مختلفـى کـه 
کـه در کتـاب بـا نام تابسـتان و زمسـتان از آن نام برده، به تصویرکشـیده شده اسـت، 

ایشـان تـا چـه حـد در ایـن زمینـه توانسـته اند موفق عمـل کنند؟
شـاه آبادى: مـن اجـازه مى خواهم که صحبـت خودم 
را از تعریـف فانتـزى شـروع کنـم و ببینم که کار ایشـان تا 
چـه حـد با ایـن تعریف مطابقـت دارد. بـا توجه بـه این که 
فانتـزى یـک جهان متفـاوت از روزمره براى ما مى سـازد و 
چنانکـه گفتـه مى شـود کـه روزمرگى هاى جهـان آن را به 
سـمت کهنگـى مى بـرد و ایـن کهنگـى دل زدگـى مى آورد 
و بنابرایـن در ادامـۀ آن نویسـندگان و هنرمنـدان دسـت 
بـه خلـق جهانـى مى زننـد که کامـالً متفـاوت با سـازوکار 
متفـاوت و قلمـرو امـکان متفـاوت باشـد. یعنـى یـک جهانـى خلـق مى شـود کـه 
آدم هایـش بـا آدم هاى معمولى فـرق مى کننـد. موجوداتش در واقع ناموجود هسـتند 
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به سوى فانتزى بومى

کـه مـا آن هـا را در جهـان خودمـان خلـق مى کنیـم و قلمـرو امـکان، یعنـى این کـه 
چـه امـرى امکان پذیـر و چـه امـرى ناممکـن اسـت در آن تفـاوت ایجـاد مى کنـد. 
حـال گفتـه مى شـود کـه خلـق فانتـزى نوعـى عکس العمـل نسـبت بـه خردگرایـى 
بیـش از حـد دورة انقـالب فرانسـه اسـت. یعنـى مـا خسـته مى شـویم از این که همه 
چیـز را منطقـى و قانونمنـد مى بینیـم و بعـد مى آییـم ایـن را تغییـرش مى دهیـم و 

مى شـکنیم.
در ایـن جهـان مـا حـق داریم چیـزى را کـه ناممکن اسـت ممکن جلـوه دهیم و 
ناموجـود را موجـود جلـوه دهیـم. امـا چیـزى که مطرح اسـت این اسـت کـه ممکن 
بـودن امـر ناممکـن در جهـان فانتـزى مجـوز هر نـوع امر، هر نـوع فعالیـت و هر نوع 
اتفـاق غیرمنطقـى را بـه مـا نمى دهـد. بـه عبارت دیگـر جهـان فانتـزى على رغم این 
کـه قلمـرو ناممکن هاسـت و امـر ممکـن برایـش متفـاوت اسـت و مى توانـد خیلـى 
متفاوت تـر از جهـان مـا باشـد در عیـن حـال بـراى خـودش قاعده منـد اسـت و براى 
خـودش قاعـده و قانـون دارد. و اگـر ایـن قوانین رعایت نشـوند کار در ادامـه باورپذیر 

بـه نظـر نمى آید.
مـا بایـد بـه ایـن فکر کنیـم کـه خواننده هنـگام خوانـدن کتـاب باید خـود را به 
دسـت کتـاب رهـا کنـد. و هـر چـه کـه کتـاب مى گویـد را بـاور کنـد و بـه نوعـى از 
هـر نـوع نابـاورى دسـت بـردارد. در اصطـالح مى گوینـد که ما ایجـاد تعلیـق ناباورى 
مى کنیـم و دیگـر خواننـده در برابـر مـا تسـلیم مى شـود. در ایـن حالـت خواهـد بود 
کـه مـا مى توانیـم جهان خودمـان را که قلمـروى امکان متفـاوت دارد را بـه خواننده 
بقبوالنیـم. بـراى ایـن بایـد منطـق ایجـاد کنیم. یعنـى یک سـازوکار و قانـون تعریف 
کنیـم کـه در قالـب آن ایـن اتفاقـات را شـکل دهیـم. از ایـن جهـت مى بینیـم کـه 
امکان هـاى مـا در فانتـزى نامحـدود نیسـتند، بلکـه محدود مى شـوند به یـک قالب و 
سـازوکار مشـخص کـه قابـل پذیرش باشـد. این که مـا اول بیاییم آن قانـون را تعریف 
کنیـم و بـر مبنـاى آن قانـون بیاییـم ایـن حـوادث ناممکـن خودمان را شـکل دهیم. 
این کـه جایـى در جلـد اول ایـن قانـون گذاشـته مى شـود کـه شـما ظرف 5 سـاعت 
بایـد برگردیـد در غیـر ایـن صـورت امـکان بازگشـت بـه جهـان واقعـى را نخواهیـد 
داشـت. ایـن یـک قانـون زمانـى اسـت کـه بـراى قهرمان مـا یـک محدودیـت ایجاد 
مى کنـد. گاهـى از قانون هـا صرفـاً بـراى ایجـاد تعلیـق اسـتفاده مى شـود کـه مثـالً 
«زودتـر برگـرد گیـر نیفتـى» و خواننـده هـم هیجـان زده مى شـود. یـک وقـت هـم 
هسـت کـه بـراى ایجـاد محدودیت هاى دیگـرى کـه بتوانـد داسـتان را باورپذیر کند 
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اسـتفاده مى شـود. مثـالً ایـن شمشـیر مى توانـد هـر کسـى را بکشـد جـز کسـى که 
فـالن کاله را بـه سـر داشـته باشـد. حـاال بایـد تـالش کنیـم کـه ایـن کاله را از سـر 
ایـن آدم برداریـم؛ بـه ایـن ترتیـب داسـتان و حرکـت قهرمانان داسـتان منطـق پیدا 

مى کنـد و مـا را بـا خـود همـراه مى کنـد. 
مـن ترجیـح مـى دادم کـه در ابتـدا از خوبى هـا و محسـنات کار بگویـم و فکـر 
نمى کـردم کـه جلسـه بـه صـورت سـؤال و جـواب باشـد. على رغـم همـۀ خوبى هایى 
کـه ایـن کار دارد و على رغـم جهان داسـتانى خوب که در آن شـکل گرفتـه و آدم ها، 
روابطشـان و ضعف هایشـان در آن بـه خوبـى تعریـف شده اسـت کـه در هـر جلد پس 
از قبلـى مـا شـاهد ازدیـاد این هـا و شـاهد گسـترده تر شـدن ایـن جهـان داسـتانى 
هسـتیم. احسـاس مـن این اسـت کـه در بعضـى مـوارد آن قانـون فانتـزى حکم فرما 
نیسـت. یعنـى حادثه هـا نـه بـر مبنـاى قانـون فانتـزى و جهانـى کـه در آن شـکل 
گرفتـه و قانون هـاى آن جهـان بلکـه بـر اسـاس خواسـت نویسـنده شـکل مى گیرند 
کـه از دل قاعـده اى کـه در کار تعریـف شـده در نمى آیـد. امـا اگـر بخواهـم از دیگـر 
محسـنات کار بگویـم ایـن اسـت کـه خیلـى خـوب مى دانـد چـه مى کند و بـه دنبال 
خلـق قهرمـان متفـاوت، جهان متفـاوت و روابط متفاوت اسـت و ما با یک شـخصیت 
داسـتانى مواجـه هسـتیم کـه ضعیف اسـت. لکنـت زبـان دارد و این باعث به سـخره 
گرفتـه شـدن او مى شـود و در ادامـه ایـن شـخصیت با غلبـه بر ضعف هـاى خودش از 
خـود یـک قهرمـان مى سـازد. کنایـۀ «شنل تشـتکى» خیلى درسـت اسـت کـه وقتى 
او نمى توانـد تشـتک را درسـت تلفـظ کنـد بـا شـنلى از تشـتک ها -یعنـى از ضعـف 
خـودش- کـه برایـش تهیـه مى شـود مى توانـد قـدرت بگیـرد و بـه سـرزمینى دیگـر 

بـرود و در آن جـا دسـت بـه عمـل بزند. 
نکتـۀ دیگـر این اسـت کـه خیلى جاها بـا ظرافـت مفاهیم خیلى خوبـى در کتاب 
طـرح شده اسـت. بحـث حمایـت از حیوانـات، دورى از آزار رسـاندن بـه آن هـا، توجه 
بـه موضـوع کتـاب و آگاهـى و ارتباطـات دیگـرى کـه هر کـدام بـه نوعـى مى توانند 
آموزنـده هـم باشـند. تأکیـد خیلى خوبى کـه در جلـد اول بیشـتر و در جلدهاى بعد 
کمتـر بـه چشـم مى خـورد این اسـت کـه وقتى کسـى بـا لکنت زبـان حـرف مى زند 
کلمـات و جمـالت او را کامـل نکنیـد. مـن فکـر مى کنـم هـر بچـه اى کـه کتـاب را 
بخوانـد دیگـر ایـن را یـاد مى گیـرد و اگـر در آینـده با کسـى کـه لکنـت دارد مواجه 
شـود قطعاً دسـت بـه چنین رفتارى نخواهـد زد؛ و ریزه کارى هاى دیگـرى که از آقاى 
رجبـى کـه سـابقه خوبـى در نوشـتن دارنـد و کارهـاى خوبـى کـه طعم خـوب آن ها 
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هنـوز در خاطـر ماسـت طبعاً چنیـن انتظـارى مى رفت. 
محمدرضـا شـمس: در مورد فانتـزى من اعتقـاد دارم که فانتـزى، هنرى کردن 
تخیـل اسـت. وقتـى کـه تخیلـى را بـه شـکل هنـرى در داسـتان مى آوریم مى شـود 
فانتـزى. فانتـزى مى آیـد و تخیلـى کـه باورپذیـر نیسـت را باورپذیر مى کنـد؛ یکى از 
شـرط هاى فانتـزى این اسـت. بـه عنوان نمونـه در داسـتان پینوکیو ما بـاور مى کنیم 
کـه وقتـى او دروغ بگویـد دماغـش بایـد بزرگ شـود، هـر چنـد واقعیت نـدارد اما ما 
آن را بـاور مى کنیـم. ایـن باورپذیـرى باعـث به وجود آمـدن فانتزى مى شـود. جهانى 
اسـت کـه نویسـنده آن را خلـق مى کند با قواعدى کـه باز هم نویسـنده آن ها را خلق 
مى کنـد. در مـورد ایـن کتـاب و جهانـى کـه آقـاى رجبى سـاخته من تصـور مى کنم 
قواعـد و جهانـى کـه پایه گـذارى کـرده کامًال منطبـق بر فانتزى اسـت. از محسـنات 
ایـن کار شـخصیت هاى بسـیارى اسـت که مـا باورشـان مى کنیـم. گربه اى کـه تایپ 
مى کنـد؛ کاکتوسـى کـه پیشـگویى مى کنـد؛ آن مرد چشـم نقره اى؛ گوالخسـتان؛ آن 
اسـب الك پشـتى؛ رودخانـه اى کـه رنگ هـاى مختلـف دارد؛ جهـان گوالخسـتان که 
خورشـیدهاى متفـاوت دارد کـه وقتـى نـور این هـا بـه آب میفتـد براسـاس آن رنگى 
کـه دارنـد گرمـاى آب مشـخص مى شـود و خیلـى چیزهـاى دیگـر. موش هایـى کـه 
ِهرِهـر مى کننـد. مـن فکـر مى کنـم یکى از محسـنات کار آقـاى رجبى این اسـت که 
ریزه کارى هـا را خیلـى خـوب درآورده و رویشـان دقـت کـرده و سـعى کـرده به تمام 
سـؤاالتى کـه در ایـن جهانـى کـه بـراى مخاطب خـود سـاخته، پیش مى آید، پاسـخ 

بدهـد. و ایـن سـؤاالت را بـدون جواب نگذارد و این از محسـنات کار ایشـان اسـت.
مجـرى: در مـورد شـخصیت پردازى هاى داسـتان مى خواهـم بدانم که ایشـان در 

ایـن شـخصیت پردازى ها چقـدر موفـق بوده اند؟
محمدرضـا شـمس: همان طـور کـه گفتـم ایشـان همچنـان کـه در خلـق این 
شـخصیت ها موفـق بوده انـد در شـخصیت پردازى ها هـم موفقیـت داشـته اند. بهترین 
دیالوگ هـا را در ایـن کار آورده انـد. مـا در افسـانه ها شـخصیت هاى مختلفـى داریـم 
از کسـانى کـه نقـص عضـو دارنـد و غالبـاً در افسـانه ها به گونـه اى به این هـا پرداخته 
شده اسـت کـه تویـى کـه نقـص عضـو دارى در آخـر بـا تالشـت برنـده خواهـى بود. 
یکـى از کارهایـى کـه آقـاى رجبـى کـرده همیـن اسـت، یعنى آن کسـى کـه لکنت 
دارد برنده و قهرمان مى شـود. پدر ایشـان لکنت نداشـته و شـاهزاده نبوده اما ایشـان 
از لکنـت بـه عنـوان یک حسـن اسـتفاده کرده اسـت. حتى یکـى از چیزهایـى که آن 
اسـب الك پشـت نما مى گویـد ایـن اسـت کـه مـن از ایـن لکنت تـو خوشـم مى آید و 

به سوى فانتزى بومى
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آن را یـک حسـن مى دانـد.
شـخصیت هایى که ایشـان سـاخته اند به نظر من شـخصیت هاى خوبى هسـتند که 
در کار جـا افتاده انـد و درسـت صحبـت مى کنند. شـخصیت هایى که در گوالخسـتان 
هسـتند و حرف هایـى کـه مى زننـد بـا آدم هـا فـرق دارد. بین این هـا فاصله گذاشـته 
و مشـخص اسـت کـه آن ها گـوالخ هسـتند و این ها آدمنـد. این یکـى از ویژگى هایى 
اسـت کـه باعـث مى شـود مـن کار را دوسـت داشـته باشـم ماننـد آن گربـه اى کـه 
حرف هایـش را بـا تایـپ کـردن مى زنـد و سـال ها عمـر کـرده و کتاب هـاى زیـادى

خوانده است. 
این هـا از زیرکـى آقـاى رجبـى اسـت که خیلـى خوب شـخصیت ها را شـناخته و 
و روى آن هـا کار کـرده و بـا ریـزه کارى کـه بـه عنـوان یک ویژگـى در کار ایشـان به 
چشـم مى خـورد از کلى گویـى صـرف در شـخصیت ها و فضاسـازى پرهیـز مى کنـد. 

ایـن کارى اسـت کـه از دیـد آقـاى رجبى پنهـان نبـوده و روى آن کار کرده اسـت.
مجـرى: بلـه و ایـن چنـد صدایـى بـودن باعـث شـده کـه شـخصیت ها از هـم 
تفکیـک شـوند. سـؤال دیگـر مـن ایـن اسـت کـه مثـالً در مـورد همـان گربـه اى که 
فرانسـه تایـپ مى کنـد آیـا مخاطب کـودك و نوجوان ما بـراى جایگزین کـردن نحوة 

خوانـدن «ر» بـه «ق» در خوانـدن دچـار مشـکل و کنـدى نمى شـود؟ 
شـاه آبادى: چنان کـه بـه خـود جنـاب رجبـى هـم متذکـر شـدم خوانـدن ایـن 
بخش هـا کمـى بـراى خـود من سـخت بـود و از سـرعت خوانشـم مى کاسـت. اما من 
اگـر بخواهـم بـدون تعـارف در حـوزة رمـان کـودك و نوجـوان پنـج نویسـندة خوب 
نـام ببـرم قطعـاً یکیشـان آقـاى رجبـى خواهـد بـود. ولـى اگـر امـروز مى خواهـم در 
مـورد کارشـان منتقدانـه صحبـت کنم بـه این دلیل اسـت که بـا اثـرى مواجهیم که 
امـکان نقد شـدن دارد. اما وقتى کارى سـاختار نسـبتاً منسـجمى دارد و بـه الگوهاى 
داسـتان گویى و بـه همـان کهن الگوهـاى روایـت داسـتان نزدیـک اسـت شـما سـر 
شـوق مى آییـد و بـه ایـن نتیجـه مى رسـید االن مى توانیـد ایـن را بـا آن کهن الگوهـا 

کنید.  مقایسـه 
ببینیـد کتـاب آقـاى رجبـى در سـه مجلـد آن دنبال کننـدة مضمـون «نجـات» 
اسـت. در جلـد اول قـرار اسـت کـه همسـتر را نجـات دهـد. در جلـد دوم قرار اسـت 
کـه بـرود و آن دو دوقلـو را نجـات دهـد و در جلـد سـوم هـم خواهـران آن تیغه هاى 
درخشـان را. در کهن الگـوى نجـات، مـا معموالً سـه ضلـع داریم؛ یکى قهرمـان، یکى 
قربانـى و یکـى آن نیـروى بدى که دسـت به دزدیدن زده اسـت. از همـه کمتر قربانى 
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اسـت کـه به چشـم نمى آیـد و ارزش شـخصیت پردازى نـدارد ولى براى دوتـاى دیگر 
مـا شـخصیت پردازى مى کنیـم. هیچـکاك اصطالحـى دارد تحـت عنـوان «مگافین» 
کـه مى گویـد مگافیـن همـان چیـزى اسـت کـه در واقـع قهرمانـان داسـتان همه به 
دنبـال آن هسـتند امـا عمـالً تنهـا بهانـه اى بـراى روایـت داسـتان اسـت کـه اهمیت 
اصلـى آن بـه منظـور معرفـى کـردن شـخصیت ها در روال داسـتان اسـت. و معمـوالً 
قهرمـان بـه سـرزمین آن عامـل یـا آدم منفـى مـى رود کـه قربانـى مـا آن جـا زندانى 
اسـت و از آن جـا مى بایسـت نجـات داده شـود و روال بـر ایـن اسـت کـه قهرمـان 
داسـتان توانایـى زیـادى در گـول زدن و فریـب دادن این هـا دارد و قشـنگى داسـتان 
هـم بـه این رودسـت زدن هاسـت تـا جایى که قهرمـان به جایى مى رسـد کـه قربانى 

را نجـات مى دهـد.
ایـن بخشـى اسـت کـه در جلـد اول خـوب از کار درآمده اسـت. تنهـا مشـکلى 
کـه مـن در جلـد اول مى بینـم ایـن اسـت کـه درگیـرى که بـه وجـود مى آیـد صرفاً 
درگیـرى فیزیکـى اسـت و هیـچ مانـع اندیشـه اى دیـده نمى شـود و خـود بردیا هیچ 
در داسـتان هاى سـفر قهرمـان  تغییـرى نمى کنـد. چنیـن اسـطوره هایى کـه غالبـاً 
بـه وجـود مى آیـد در قسـمت آخـر قهرمـان ضعـف خـودش را برطـرف مى کنـد کـه 
مى توانـد بـرود و نجـات دهـد. در ایـن داسـتان ضعفـى برطـرف نمى شـود و تغییرى 

در شـخصیت بـه وجـود نمى آیـد. 
در جلـد دوم، موجـودات گوالخسـتان بـا سـرزمین بردیـا قاطـى اسـت و خیلـى 
تفکیکـى مگـر در اواخـر داسـتان وجـود نـدارد. درگیرى هـا کمـاکان بیشـتر فیزیکى 
اسـت و در جلـد سـوم مفهـوم نجـات کمـى قاطـى مى شـود. یـک مقـدار از نظـر 

سـاختارى مـا در اینجـا مشـکل پیـدا مى کنیـم.
مـن فکـر مى کنـم خوش ترکیب تریـن قصه اى که داریـم در جلد اول اسـت. البته 
اتفاق هایـى هـم هسـت کـه در جلـد اول مى توانـد بیفتد مثـالً در جلـد اول دریچه اى 
بـه جهـان گوالخسـتان داریم کـه با آسانسـور پاییـن مى رویـم و وارد جهـان فانتزى 
مى شـویم؛ ایـن خیلـى خوب اسـت. باخِتـن در نظریـۀ «کارنـاوال» وقتـى مى خواهد 
دربـارة رمـان بـه مفهـوم کلـى آن صحبـت کنـد مى گویـد کارنـاوال اتفاقى اسـت که 
در یـک شـهر و در بخـش محـدودى از آن مى افتـد و زمـان آن هـم محـدود اسـت. 
وقتـى کارنـاوال راه مى افتـد مغازه هـا همـه تعطیـل مى کننـد، مـردم کارناوالشـان را 
برگـزار مى کننـد و چند سـاعت بعـد مجـدد مغازه ها باز مى شـود. یعنى مـا در جهان 
فانتـزى امـر ناممکـن همـه جا هم ممکن نمى شـود و یـک بخش محدود قابـل تغییر 

به سوى فانتزى بومى
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اسـت کـه از نظـر زمانـى و موقعیتى هم محدود اسـت. 
در جلـد دوم ایـن امـر کمى قاطى مى شـود یعنـى در جلد اول از طریق آسانسـور 
ایـن امـر اتفـاق مى افتـد کـه وارد گوالخسـتان مى شـود و دوبـاره از طریق آسانسـور 
بازمى گـردد کـه منطـق کامـًال درسـت اسـت. ولـى در جلـد دوم و سـوم بـاز شـدن 
دریچه هـا بـا منطقـى کـه نویسـنده تعییـن مى کنـد تـا حـدودى درسـت اسـت ولى 
این کـه قلمـرو ناممکـن از گوالخسـتان بـه اتـاق پدربـزرگ وارد مى شـود و گربه اى را 
مى بینیـم کـه دارد تایـپ مى کنـد این یک مقـدار از نظر منطقى در سـاختار مشـکل 

دارد و درکش سـخت اسـت. 
مجـرى: مى خواسـتم بگویـم یکـى از داسـتان هاى معروف کـه اغلب توسـط هم 
کوچکترهـا هـم بزرگترهـا خوانـده شـده هـرى پاتـر اسـت که بخـش اصلى داسـتان 
دربـارة جنگیـدن او بـا جادوگـر سـیاهى اسـت کـه هدفـش سـرکوب کـردن دیگـر 
جادوگـران اسـت. در مقایسـه در ایـن داسـتان هـم چنیـن فضاهایـى دیده مى شـود 
کـه بردیـا بـه ایـن نبـرد وارد مى شـود و بـه جنـگ هیوالهاى شـیطانى مـى رود. من 
مى خواهـم مقایسـه اى داشـته باشـیم کـه نویسـنده تـا چـه انـدازه از آن فضاهـا وام 

گرفتـه کـه نمونه هایـش را در ایـن مجموعـه شـاهد هسـتیم.
محمدرضـا شـمس: مـن بـا ایـن حـرف کامـالً موافقـم کـه طبـق نظـر جناب 
شـاه آبادى جلـد اول کتـاب خیلى کامل اسـت. جلـد دوم کمى داراى ضعف اسـت اما 

جلـد سـوم زیبایـى جلـد اول و دوم را ندارد. 
مـن اعتقـاد دارم که سـفر به گوالخسـتان در واقع سـفرى بـه درون بردیا و درون 
انسـان اسـت. او سـفر مى کنـد تـا خـودش و نیروهایـش را بشناسـد و این کـه بدانـد 
کیسـت و چـه کاره اسـت. در جلـد اول تـا حـدى با ایـن نیرو آشـنا مى شـود. در جلد 
دوم بـا تردیـد مواجـه مى شـود کـه هنوز هـم تردیـد دارد که ایـن نیرویى کـه به آن 
رسـیده درسـت اسـت یـا نـه و در جلد سـوم کامالً به این رسـیده کـه ایـن نیروها را 
مى شناسـد و بـا توجـه بـه ایـن نیروها مى رود کـه هیوالى کلمه خـوار را از بیـن ببرد. 
رمـان فانتـزى چـون محصول ما نیسـت و از آن طرف آمده ماننـد خیلى چیزهاى 
دیگـر نتیجـه اش این اسـت که ما هـر کارى در این حـوزه انجام دهیم آخـر کار گفته 

مى شـود که ممکـن اسـت از آن طرفى ها تأثیر گرفته باشـد.
مـن نمى دانـم واقعـاً آقـاى رجبـى تـا چه انـدازه از هـرى پاتـر تأثیر گرفته اسـت. 
ولـى خـود بنـده در نوشـتن رمـان فانتـزى همواره بـا این دغدغـه دسـت و پنجه نرم 
مى کنـم کـه حـاال نگوینـد ایـن را از این جـا یـا آن جـا گرفتـه اى. ایـن بـه ایـن خاطر 
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اسـت کـه اگـر آن ها امـروز روى پلۀ دهم رمان فانتزى ایسـتاده باشـند مـا هنوز روى 
پلـۀ چهـارم، پنجـم و هنـوز اول کاریـم. البتـه ایـن را از نظر پروسـه عـرض مى کنم و 
نـه از نظـر قـدرت کار. دربـارة قـدرت کار، مـن فکر مى کنـم همین کار به هـرى پاتر 
پهلـو مى زنـد تـا جایـى کـه چنانچـه امـکان ترجمـۀ آن در سـطح دنیا وجود داشـته 

باشـد مى توانـد یـک رمـان خیلى خوب باشـد. 
شـاه آبادى: ببینیـد شـاید تأویـل ایـن جملـه سـخت باشـد ولـى مى گوینـد که 
نویسـنده هاى متوسـط تـالش مى کننـد و خلـق مى کننـد و نویسـنده هاى بـزرگ 
دزدى مى کننـد. آن چـه کـه بـه آن دزدى مى گوینـد همـان اسـت کـه مى گویند کار 
را از فالنـى یـاد بگیـر و اصطالحـاً از او بـدزد! نکته اى که این جا مهم اسـت این اسـت 
کـه مـا در بـن مایه هـاى داسـتانى و در الگوهایـى که مـورد اسـتفاده قـرار مى گیرند 
قطعـاً دچـار محدودیـت هسـتیم. یعنـى محدودیتى که در نهایـت تعـداد الگوها را به 
50 تـا 60 عـدد مى رسـاند و بعـد از ایـن شـما هـر کـدام از الگوهـا را صرفـاً بـا زبـان 
و شـیوة خودتـان تکـرار مى کنیـد. چیـزى کـه مهم اسـت یادگیـرى این الگوهاسـت. 
مـن دو سـه روز پیـش در کاشـان کارگاهـى داشـتم در همیـن رابطـه کـه چطـور ما 
مى توانیم الگوهایى داشـته باشـیم که با بررسـى داسـتان ها ساختارشـان را به دسـت 

آوریـم کـه بـر مبنـاى آن سـاختار جلو برویـم و داسـتان ها را خلـق کنیم.
غالبـاً در فانتـزى و کلیـۀ انـواع ادبـى، کهن الگوهایـى کـه در واقـع یونـگ اولیـن 
بـار بـه آن هـا اشـاره کـرد اصلى تریـن چیزهایـى هسـتند کـه در حـوزة داسـتان بـه 
کار مى رونـد. در حـوزة فانتـزى یونـگ مى گویـد فانتـزى فـوران کهن الگوهاسـت کـه 
از ذهـن بیـرون مى زنـد و بـه داسـتانى متفـاوت بـا جهانـى متفـاوت از داسـتان هاى 
دیگـر تبدیـل مى شـود. حـاال کهن الگـو در این جـا کهن الگـوى نجات اسـت که شـما 
در خیلـى رمان هـا و فیلم هـاى مختلـف مى توانیـد ببینید. ماننـد نجات سـرباز رایان؛ 
کـه یـک گـروه قهرمـان داریـم، یـک گـروه ضـد قهرمـان و یـک قربانـى و مى بینیم 
کـه کم اهمیت تریـن همـان سـرباز رایان اسـت کـه در انتهاى داسـتان دیده مى شـود 
و مـى رود؛ در حالى کـه همـه بـه ظاهـر بـه دنبـال نجـات او هسـتند امـا عمـالً قصـه 
چیـز دیگـرى اسـت کـه آدم هـا بایـد در ایـن فرآینـد رشـد کننـد و جلـو بیاینـد. یـا 
الگـوى سـفر قهرمـان کامـالً بـا جلـد اول کتـاب آقـاى رجبـى سـازگارى دارد که ما 
یـک قهرمـان داریـم، مشـغول زندگـى اش اسـت و بنـا بـه دالیلـى زندگـى اش به هم 
مى ریـزد و مجبـور بـه حرکـت مى شـود. مجبـور مى شـود بـرود و در فضـاى دیگـرى 
قـرار گیـرد. در ایـن حرکـت یـک پیـر خردمنـد سـر راه او قـرار مى گیـرد کـه بـه او 

به سوى فانتزى بومى



35016

ـــ ۲۱  ، ـــ ـــ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۸ 

نقد شفاهی

    
   
   .
   
    
    

  

طلسـمى مى دهـد و او را راهنمایـى مى کنـد. در ادامـه یـک همسـفر پیـدا مى کنـد 
کـه در قصـۀ آقـاى رجبـى همـان اسـبى هسـت کـه مى خوانیـم و ایـن مـى رود بـه 
سـرزمین ضـد قهرمـان بـراى نجـات قربانـى و او را بـاز مى گردانـد. و چنان که عرض 
کـردم چیـزى کـه جایش خالى اسـت این اسـت کـه قبـل از درگیرى و نجـات نهایى 
بایـد خـود بردیـا با خـودش یـک درگیرى مى داشـت کـه در این جا من فکـر مى کنم 

سـاختار مطابـق الگـوى سـفر قهرمان نیسـت. 
وقتـى مـا در فانتـزى وارد مى شـویم نکتـۀ مهمـى کـه امثـال فرویـد هـم بـه آن 
اشـاره مى کننـد ایـن اسـت کـه کامًال وابسـته بـه ناخـودآگاه ماسـت و ناخـودآگاه ما 
کامـًال تحـت تأثیـر کهن الگوهـا اسـت و بـراى این که داسـتان مـا دربیاید حتمـاً باید 
بـه کهن الگوهـاى هـر یـک از قصه هایـى کـه داریـم مى سـازیم توجـه کنیـم حتى به 
کهن الگـوى شـخصیت ها مثـًال زن مـکار یـا پیـر فرزانـه کـه این هـا هـر کـدام یـک 
کهن الگـوى شـخصیتى هسـتند کـه بایـد مطابـق تعاریفـى کـه از آن هـا وجـود دارد 

این هـا سـاخته شـوند و مـورد اسـتفاده قـرار گیرند. 
مـا در سـفر قهرمـان در ابتـدا امتناع قهرمـان را داریـم. قهرمان امتنـاع نمى کند. 
بردیـا در ابتـداى داسـتان یـک امتنـاع نسـبى دارد ولـى آن قـدر پررنـگ نیسـت کـه 
بگوییـم نمى خواهـد به سـفر بـرود و سـریع قبول مى کنـد. بعد مشـکلى در این میان 
پیـدا مى شـود کـه انگیـزة رفتـن بردیـا را زیر سـؤال مى بـرد. بردیـا براى یک مسـئلۀ 
شـخصى یعنـى نجـات همسـتر خودش، مـى رود یا بردیا یـک برگزیده اسـت که به او 
امـر مى شـود؟ در هـرى پاتـر او یـک برگزیده اسـت که از قبـل همه منتظـر او بودند 
کـه بیایـد و اتفاقى را شـکل دهد. دنبال مسـئلۀ شـخصى نمـى رود اما در مـورد بردیا 

بـه این شـکل صادق نیسـت. 
محمدرضـا شـمس: من فکـر مى کنم ایـن درگیرى بردیـا با خودش در سـفرى 
کـه در جلـد اول مى کنـد همـان اسـت کـه مـورد نظـر شماسـت. یعنـى درگیـرى با 
گوالخ هـا همـان درگیرى اى اسـت کـه او با خـودش دارد  که بروم یا نـه و در رفتن و 
نرفتنـش مى ترسـد و تردیـد دارد و وسـط راه پشـیمان مى شـود که مـن فکر مى کنم 
دارد خـودش را مى شناسـد و سـعى دارد نیروهـا و قـدرت خـودش را بشناسـد و بـه 
هویتـى کـه دارد برسـد. بعـد آن جنـگ بعـدى رخ دهـد؛ آن درگیـرى که مـورد نظر 
شماسـت. مـن فکـر مى کنـم جایـش در این جلـد اول اسـت؛ هرچند پررنگ نیسـت. 

شـاید در صورتـى کـه پررنگ تـر بود نظـر شـما را تأمین کـرده بود.
مجـرى: مـورد بعد اسـتفاده از نیـروى عقل بردیاسـت که نویسـنده سـعى کرده 
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طـورى بـه مخاطـب تلقیـن کنـد کـه هرچنـد کوچـک و ضعیـف باشـى مى توانـى با 
کمـک نیـروى اندیشـیدن و عقـل و فکـرت کارهـاى بزرگـى را انجـام دهـى و بـه 
آن هایـى کـه ظاهـراً از تـو خیلـى قوى تر هسـتند غلبه کنـى. در این مـورد هم کمى 

بفرمایید. توضیـح 
محمدرضـا شـمس: مـن فکر مى کنـم در این سـه جلد کـه آقاى رجبـى تا این 
حـد در کتـاب از «نجـات» کـه در واقـع نجـات دانایـى اسـت حـرف مى زنـد در واقع 
بـه عقـل بهـا مى دهـد و مى گویـد کـه بایـد اندیشـید. در جا به جـاى داسـتان هـم ما 
ایـن را شـاهدیم. اصـًال در جلـد سـوم کـه نبـرد بـا هیـوالى کلمه خـوار اسـت یعنـى 
مى خواهنـد کتـاب را نجـات دهنـد، کتـاب هـم کـه یکـى از ابزارهـاى دانایى اسـت. 
و مـن فکـر مى کنـم بـا دقتـى کـه آقـاى رجبـى نشـان داده ایـن مسـیرى را که طى 

مى کنیـم دقیقـاً بـه این مسـئله مى رسـیم. 
شـاه آبادى: هیوالهـا نمـاد نادانـى و جهـل و در جنـگ بـا کتـاب و اندیشـه و 
کلمه انـد. یـک جـا جملـۀ قشـنگى در ارتبـاط بـا کلمه بـه کار رفتـه که کلمـه حامل 
دانایـى اسـت و کلمـات در خطـر هسـتند و در نهایت بردیـا درصدد اسـت که جلوى 
محـو شـدن کلمـات و دانایـى را بگیـرد و ایـن که پدربزرگ به عنوان شـخصى اسـت 
کـه قـرار اسـت قهرمان هـا را جهـت بدهـد و نگهبـان قهرمان هاسـت در کتابخانه کار 
مى کنـد یعنـى مسـیر بـا کتـاب و اندیشـه و کلمه قرار اسـت دنبال شـود. این نشـان 
مى دهـد کـه مضمـون اصلـى و پایـه اى کتـاب روى اندیشـه و دانایـى اسـت و بعـد 
هـم عـرض کـردم آن موضوعـات خـرد دیگـرى کـه از دل ایـن موضـوع کالن بیرون 
مى آینـد و هیـچ کـدام کـم اهمیت نیسـتند این اسـت کـه مـا بتوانیم به بچـه اى که 
دچـار ضعـف جسـمى هسـت بقبوالنیـم کـه مى توانـد یـک قهرمـان و یـک برگزیده 

باشـد بـه نظـر نکتـۀ خیلـى مهم کتـاب بود.
مجـرى: موضـوع مهم دیگـر کتـاب دربـارة تصویرسـازى هاى کتاب بـود که این 
تصاویـر تـا چـه انـدازه هماهنـگ بـا متن هسـتند و چقـدر مى تواننـد بـا مخاطب در 

فهمیـدن و برقـرار کـردن ارتبـاط بیشـتر بـا داسـتان موفق عمـل  کنند.
محمدرضـا شـمس: نقـدى کـه بنـده در مـورد تصاویـر دارم ایـن اسـت که به 
نظـر مـن جهـان فانتـزى کـه آقـاى رجبـى سـاخته را تصویرگـر نتوانسـته بـه خوبى 
از آب در بیـاورد. مـن فکـر مى کنـم نزدیـک شـدن بـه ایـن فضا کار سـختى اسـت و 
قطعـاً بـا توجـه بـه شـناختى که نسـبت به حساسـیت ایشـان روى این موضـوع دارم 
مطمئنـم کـه خیلـى بـا تصویرگـر تعامـل داشـته اند و خیلـى روى ایـن موضـوع کار 

به سوى فانتزى بومى
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کرده انـد و هرچنـد کـه نزدیـک شـده اند اما هنـوز جاى کار داشته اسـت. کـه از آن جا 
کـه تصویرگـر هـم نیـاز داشـته ایـن جهـان فانتـزى را اول در ذهن خودش بسـازد و 

بعـد پیـاده کنـد من فکـر مى کنـم هنوز تـا حـدى کار دارد. 
مجـرى: آقـاى رجبى نظر دوسـتان را تا حدى شـنیدید. لطـف بفرمایید خودتان 

در ابتـدا صحبت هایـى را بفرماییـد تا بعد به طرح سـؤاالت هم برسـیم.
رجبـى: ممنونـم از آقاى شـاه آبادى و آقاى شـمس. از 
صحبت هایتـان اسـتفاده کردیـم و سـالم مى کنـم بـه همه 

دوسـتان جمع. 
در مـورد تصویرگـرى کار، مـن خیلـى حسـاس بـودم 
و خیلـى صحبـت کردیـم و مرتـب مى رفتیـم نمونه هـا را 
مى دیدیـم. چـرا کـه اگـر کار را رهـا مى کـردم بـا نتیجـۀ 
کـه  شـده  تأکیـد  مثـالً  داشـت.  زیـادى  تفـاوت  کنونـى 
رانندگـى  راهنمایـى  چـراغ  مثـل  گوالخ هـا  چشـم هاى 
اسـت؛ بعـد مى بینیـم کـه طـرح مشـابهى ارائـه نمى شـود. بنابرایـن کمـى صبـر و 
حوصلـه مى خواهـد، چـون تصویرگـران هـم بـه غلـط اتوریتـه اى دارنـد کـه در ایران 
جـا افتـاده که اجـازه نمى دهند خیلى در کارشـان مداخلـه کنیم. ولـى تصویرگر کار، 
سـرکار خانـم مقـدم انعطـاف خوبـى نشـان دادنـد و در تعاملى کـه داشـتیم و رفت و 

برگشـت هایى کـه داشـتیم بـه نتیجـه مى رسـیدیم. 
برخى جاها در شکستن کلیشه ها سختى هایى داشتیم. من حتى در به کار بردن 
اتفاقاً  که  داستان  در  فارسى  زبان  کاربرد  داستان،  زبان  حتى  یا  و  داستان  در  طنز 
تفاوت آن با هرى پاتر این است که در این جا با زبان فارسى بازى شده است. یعنى ما 
از ادبیات فارسى کهن استفاده کردیم که مثًال نام آن کوه ها زاکان است. که شاید در 
ابتدا این نام به نظر آشنا نیاید اما بعد متوجه مى شوند که این زاکان جایى در نزدیکى 
قزوین است. بعد استفاده از همۀ این ها مثًال ناکیس که یکى از دیوهاى جهل است. 
از فارسى استفاده دراماتیک شده است تا جایى که در توان من و بعد در توان ادبیات 
ایران بوده است استفاده کنم. چون ما تا جایى پشتوانۀ ادبى و فکرى داریم که به نوعى 
اتکاى من به آن است. این که چقدر من موفق بوده ام باید دید این جریان تا چه اندازه 
موفق بوده است. من یکى از نمونه هاى آن هستم که مى تواند الگویى براى رشد ادبیات 

کهن ایجاد کرده باشم و حس مى کنم که حداقل در این کار این اتفاق افتاد ه است.
در مـورد لکنـت و این کـه اصـالً ارتبـاط بچه هـا بـا آن چگونـه اسـت بایـد بگویم 
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ایـن رمـان، کارى بیـن رمـان کـودك و نوجـوان اسـت. یعنـى رمـان نوجـوان صـرف 
نیسـت. نمونه هایـى از آن هـم هسـت در کارهایـى که بـه عنوان رمان کودك نوشـته 

مى شـوند امـا نوجوانـان هـم آن را مى خواننـد بزرگسـاالن هـم مى خواننـد. 
ولـى مـن بازخـوردى کـه از بچه هـا داشـتم، البته بـا دیـد نقادانه، بسـیار متفاوت 
اسـت چـرا کـه در نـگاه نقادانـه مى آیـد کهن الگوها را مشـخص مى کنـد و مى خواهد 
مطابقـت دهـد. کـه البتـه در رابطـه بـا ایـن مطابقت مـن خیلى ناخـودآگاه ایـن کار 
را انجـام دادم یعنـى توجـه مـن روى ایـن نبوده اسـت کـه از کهن الگوها بهـره بگیرم 
یـا موضـوع نجـات را هـدف داسـتان قـرار داده باشـم یعنـى خیلـى غریـزى بـوده و 
فرمایـش آقـاى شـاه آبادى را در بیـان نظریـۀ فروید تأییـد مى کنم که کامـالً کار باید 
از ناخـودآگاه بجوشـد؛ غیـر از ایـن نمى شـود. یعنـى مـن اگـر مى خواسـتم نظام منـد 
باشـم مثـل فرمـول ریاضى مى شـد که بسـیارى جاهـا از آب در نمى آمـد. ولى تخیل 
خـودش مـى رود و شـخصیت ها را پیـدا مى کنـد؛ مثـًال اسـب معتـاد را مـا کجـاى 

داشـته ایم؟ فارسـى  ادبیات 
مـا یک سـرى خطـوط قرمز داشـته ایم که حتـى نویسـندگان خیلـى محافظه کار 
جـرأت شکسـتن آن را نداشـته اند؛ زیـرا مى گفتنـد ایـن کتـاب مجـوز نمى گیـرد. 
ولـى مـا ایـن کارهـا را بـه روش درسـت آن انجـام دادیـم البتـه در غیـر ایـن صورت 
ایجـاد اختـالل مى کـرد. این کـه حـاال مـن چقـدر موفـق بـوده ام را بیشـتر در ارتباط 
بـا مخاطـب متوجـه مى شـوم و مخاطبیـن خیلى از جلد سـوم اسـتقبال داشـته اند و 
مى گوینـد کاش جلـد چهـارم را با فضاهاى همان جلد سـوم بنویسـید. حـاال این نظر 

و بازخـوردى اسـت کـه از مخاطـب گرفته ام. 
بحـث دیگـرى که در ادبیـات ما رعایت نشده اسـت و مایلـم از آن بگویم در رابطه 
بـا برابرى جنسـیتى اسـت. یعنى مـن خیلى روى ایـن موضوع دقت داشـتم که رمان 
را بـه نحـوى بنویسـم کـه شـخصیت دختـر و پسـر در کنـار هـم در یک ماجـرا قرار 
بگیرنـد. و ایـن حتـى در جاهایـى اشـاراتى کلیشـه اى مواجـه مى شـود کـه «دخترى 
و نمى توانـى» و در مقابـل او چیزهایـى را نشـان مى دهـد کـه ثابـت مى کنـد اصـالً 
این گونـه نیسـت. سـعى کـردم این هـا را مورد نظر داشـته باشـم. این که چـرا قهرمان 
داسـتان دختـر نیسـت بـه ایـن خاطر اسـت کـه کلیشـۀ قهرمان هـاى مردانـه خیلى 
قـوى اسـت کـه در افسـانه هاى فارسـى مى بینیم که مـى رود و یک معشـوق زیباروى 
ضعیفـى را نجـات مى دهـد. امـا در اینجا دنبـال این فرم نیسـت بلکـه مى خواهند در 

کنـار هـم هویت خودشـان را پیـدا کنند. 

به سوى فانتزى بومى
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در مـورد بردیـا کـه چرا مـى رود در جلد یک بـا توجه به همان کهن الگویى اسـت که 
آقـاى شـاه آبادى بـه آن اشـاره کردنـد. یعنـى خانم آسانسـورى قرار اسـت بـه باقى ثابت 
کنـد و دارد خـالف نظـر جمع ایـن کار را مى کند و قرار اسـت براى ایـن کار محاکمه اش 
کننـد. بنابرایـن ایـن را مى فرسـتد کـه به همـه ثابت کنـد این همـان برگزیده اسـت. و 
بردیـا در فضایـى قـرار مى گیـرد که با بهانۀ همسـتر جلدهاى دوم و سـوم را مى سـازد. با 
ایـن بهانـه وارد آن سـرزمینى مى شـود کـه ثابـت کند از پسـش برمى آید و شمشـیر در 

دسـت او درخشـان مى شود.
بهانـۀ بازگشـت آن هـا دوبـاره به سـرزمین آدم ها این اسـت که شمشـیر را به دسـت 
مى آورنـد. ایـن ضعفى اسـت کـه قهرمان داسـتان دارد. یعنـى نقطۀ ضعف او آن جاسـت 
کـه شمشـیر را از دسـت او مى گیرنـد و با آن دیگر مى تواننـد وارد قلمرو آدم ها شـوند. از 
ایـن شمشـیر جفت وجـود دارد، مثـل آن دوخواهر. ایـن جزئیات معمـوالً در کار فانتزى 
زیـاد اسـت کـه نـام آن را منطـق فانتـزى مى گذاریـم. آن هـم یـک جفـت دارد و ایـن 
خواهرهـا هـم همین طـور. و پیـدا کـردن آن خواهرهـا و این دریچـه اصًال بـه این خاطر 
اسـت کـه این هـا باید برونـد و آن هیـوال را نابود کنند کـه آن هم خودش دوبـاره چالش 

و ماجرایى اسـت.
بـراى خـودم در نـگارش ایـن داسـتان مهـم این بـود که نگاهـى دیگر بـه ادبیات 
فانتـزى کنیـم. چراکـه ادبیـات فانتـزى کـه االن در ایـران نوشـته مى شـود همـان 
افسـانه ها هسـتند کـه حـاال یک اسـم فانتـزى برایـش مى گذارنـد. اما مـن در این جا 
بـا آن اسـتانداردهایى کـه بـراى ادبیـات تعریـف کـردم و کتاب هایـى مثل هـرى پاتر 
و مجموعـۀ اسـپایدرویک کـه خیلـى هـم کتـاب معمولى اسـت ولـى ظرفیت هایى را 
از فانتـزى اسـتفاده مى کنـد کـه در عیـن سـادگى تبدیل به یکـى از پرفروشـترین ها  
شـده و از آن فیلـم سـاختند. یـک مقـدار نگاهـم ایـن بـود که بـه آن سـمت برویم با 
توجـه بـه این کـه تا چه انـدازه مى تـوان از ظرفیت هاى زبـان و فرهنگ اسـتفاده کرد. 
شـاید مثـالً در جلـد چهـار اتفاقـات دیگـرى در ذهنـم بیفتد. امـا براى خـودم خیلى 
جالـب بـود کـه در یـک چهارچوب نوشـتم طبق همـان تعریفـى که آقاى شـاه آبادى 
کردنـد کـه از آن چهارچـوب دیگـر نبایـد بیـرون بیایى که اتفاقاً این دشـوارتر اسـت. 
ظاهـراً فکـر مى کنـى بسـیار سـهل و ممتنـع اسـت کـه در فانتـزى هـر چـه بخواهى 
مى توانى بنویسـى اما واقعیت این اسـت که کار رئالیسـتى به نسـبت سـاده تر اسـت. 
چراکـه در فانتـزى هـر کارى مى خواهـى بکنـى زیـر ذره بیـن خواننده اى. من تالشـم 

را کـردم و حـدود چهـار سـال و نیـم طـول کشـید تا این رمان نوشـته شـود. 
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عجیـب  بچه هـاى  بـراى  عجیـب  قصه هـاى  مثـل  کتاب هایتـان  در  مجـرى: 
دهیـد. توضیـح  کمـى  مـورد  ایـن  در  مى شـود.  دیـده  عجیـب  فضاسـازى هایى 

رجبـى: ایـن بیشـتر بـه روحیۀ من بـاز مى گـردد. من معمـوالً چیزهـاى تکرارى 
را جمـع مى کنـم بعـد مى خواهـم ببینـم چطور مى شـود ایـن تکرارها را شکسـت که 
بـه آن آشـنایى زدایى مى گوینـد. یعنـى اتفاقات معمولـى که دارد مى افتـد مى خواهم 
بـا نـگاه تـازه اى بـا آن هـا مواجـه شـوم. حـاال در ادبیـات کـودك بـه صـورت خیلـى 
محدودتـر ایـن کار مى شـود و آن گفت و گـوى بیـن کتاب هاسـت. در آثـار شـاخص 
ژانـر فانتـزى کـه مى تـوان گفت شـروع آن با آلیـس در سـرزمین عجایب بوده اسـت. 
مـن بـا ریسـک این کـه مى گوینـد حـاال ایـن از ایـن کتـاب اسـتفاده کـرده، سـعى 
کـردم بـا آن کتـاب گفت و گـو کنـم در این جـا. و ایـن براى مـن خیلى جالـب بود که 
لوئیـس کارول لکنـت زبـان داشته اسـت و بعد فهمیـدم چقدر جالب مى شـود که این 
عالقمنـد بـه نویسـنده اى اسـت که لکنـت زبـان داشته اسـت. و این چیزى اسـت که 
مـن در روال کار متوجـه آن شـدم و در انتهـا آن را آوردم. مـن تـالش کـردم این کار 
را انجـام دهـم یعنـى جایـى که مـن با صراحـت چند پاراگـراف از کتـاب را آورده ام و 
ایـن تقالیـى بـراى ایـن اسـت کـه از ظرفیت هایـى که داریـم اسـتفاده شـود. این باز 
کـردن یـک راه اسـت چـرا که شـاید در آینـده از روى آن کارهـاى دیگر تهیه شـود. 

امیـدوارم انگیـزة الزم بـراى ادامۀ این کار را داشـته باشـیم.
محمدرضـا شـمس: یکـى از مطالبـى کـه مى خواسـتم بگویـم دربـارة کار آخر 
آقـاى رجبـى اسـت کـه از آن فضایـى که در کتـاب قصه هـاى عجیب بـراى بچه هاى 
عجیـب اسـت فاصله گرفته اسـت. در آن جـا ما با یـک فانتزى دیگرى روبه رو هسـتیم 
کـه در آن آینـدة روشـنى مى بینیـم در نجـات کلمـه و نجـات کتاب ها. بـا آن فانتزى 

سـیاه و تلخ متفاوت اسـت. 
مـن در مـورد مانیـا خیلـى صحبـت داشـتم. دیالوگ هایـى کـه مانیـا و بردیـا بـا 
هـم دارنـد و برخـوردى کـه بـا هـم در کتـاب دارند بـه نظـر از بهترین و قشـنگ ترین 
دیالوگ هاسـت. آقاى رجبى خودشـان کارشـناس ادبیات نمایشـى هسـتند و به خوبى 
ایـن را در کارهایشـان مى تـوان دیـد. یـا طنزى را که مى گویند و اسـب الك پشـتى که 
معتـاد اسـت و گاهـى کـه بهـش نمى رسـد اخـم مى کنـد را به نظـر من خیلـى خوب 
از آب درآورده اسـت. یـا اسـتفاده از المان هـاى ایرانى کـه ما در کارهاى دوسـتان کمتر 
آن را مـى بینیـم مثـالً همـان کـوه زاکان یـا ناکیس یا شمشـیر یا خنجـر چوبى. همۀ 

این هـا اسـتفاده هایى اسـت کـه خیلـى خوب آقـاى رجبـى از آن هـا بهره برده اسـت.

به سوى فانتزى بومى



35022

ـــ ۲۱  ، ـــ ـــ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۸ 

نقد شفاهی
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شـاه آبادى: مـا در حـوزة رمـان فانتزى خیلـى غنى نیسـتیم. فانتـزى در جهان 
نزدیـک بـه 200 سـال عمـر دارد و در کشـور مـا خیلـى کمتـر کـه فکـر مى کنـم از 
اولیـن کارهـاى مرحـوم صنعتـى زاده در ایـران بـا عنـوان رسـتم در قـرن بیسـتم که 
اوایـل قـرن چهاردهـم منتشـر شده اسـت و بعـد از آن هـم چیـزى بـه اسـم فانتـزى 
بـه ایـن معنـى کـه امـروز از آن صحبـت مى کنیـم نداشـته ایم. رگه هـا و عناصـرى از 
فانتـزى در کارهـا داشـته ایم مثل عروسـک سـخنگو و ... اما شـش دانگ نبوده اسـت. 
کار آقـاى رجبـى قطعـاً از اولیـن کارهایـى اسـت کـه قرار اسـت به شـکل کامل یک 
رمـان فانتـزى بـا تمـام ویژگى هـاى خـودش باشـد و بـه طور قطـع مثل هـر کار اول 
دیگـرى بـى عیـب و نقـص نیسـت. فکـر مى کنـم بى انصافى اسـت اگر محسـنات کار 
را نبینیـم و عیـب و نقص هایـش را بـزرگ کنیـم. درحالى کـه بزرگ ترین تحسـین را 
بایـد نثـار ایشـان کرد چرا کـه پـاى در راه ناهموارى گذاشـته اند که پاخورده نیسـت 
و جلـو رفتـن در آن سـخت اسـت. و عرایضـى کـه بنـده در ارتبـاط بـا کار خدمتتان 
عـرض کـردم بـه منظـور بازخوانـى کار بـود و بـه ایـن دلیل که عـرض کـردم بنده را 
سـر شـوق آورد کـه مى شـود یک اثرى را روى ایـن الگوها آورد و با آن هـا تطبیق داد.  
محمدرضـا شـمس: در مـورد صحبت آقـاى رجبى در ارتبـاط با جایـگاه زن در 
افسـانه هاى ایرانـى مى خواهـم بگویـم کـه زن در افسـانه هاى ایرانـى جایـگاه خیلـى 
خوبـى دارد. اگـر مى بینیـم شـاهزاده اى تـالش مى کند که بـه آن زن برسـد در تقابل 
با اسـاطیر اسـت چراکه در اسـاطیر ما به دنبال زندگى جاوید هسـتیم. در افسـانه ها 
کـه یـک مقـدار واقعى تـر بـه دنیـا نـگاه مى کنـد به مـا مى گوید که شـما بایـد تالش 

کنیـد برسـید بـه یک زن که شـاید بـه نوعى اسـتعاره از رسـیدن به زندگى اسـت.     
رجبـى: در ارتباط با مسـئلۀ زن که همیشـه در اسـاطیر یک چیز منفى درشـان 
وجـود داشـته و ایـن برابـرى دیـده نشده اسـت. و در کنـار هـم بـودن دختـر و پسـر 
دیـده نمى شـود کـه ایـن همیشـه یکـى از ضعف هـاى رمان نویسـى ایـران بوده اسـت 
بـه دالیـل محدودیت هـاى ممیـزى. حـاال در کارهـاى آقـاى شـاه آبادى مى بینیم که 
شـخصیت اول یـک دختـر اسـت امـا جداسـت یعنى ما یـا جـدا مى کنیم یـا قهرمان 
داسـتان یـک پسـر نوجـوان اسـت. این هـا را با یـک ظرافتى بـه دلیل دشـوارى هایى 
کـه دارد بایـد بتوانیـم در کنـار هـم پیـش ببریم. یکـى از مسـائلى که بـا آن مواجهم 
ایـن اسـت کـه مى پرسـند کتاب دخترانـه یا کتـاب پسـرانه ندارید؟ مى گویـم ادبیات 
کـه دختـر و پسـر نـدارد! خودتان به این کلیشـه ها دامـن مى زنید. ادبیـات باید حرف 
بزنـد، قصـه اش را تعریـف کنـد و تـو در خـالل آن قصه دختر و پسـر و ابعـاد عاطفى 
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و روانشناسى شـان را پیـدا کنـى. مـن اینجـا مى گویـم کـه خیلـى سـعى کـردم کـه 
ایـن دیـده شـود کـه ایـن دو کاراکتـر در کنـار هم باشـند و یـک سـرى دیالوگ هاى 
کلیشـه اى مردسـاالرى را ایـن دختر مى شـکند و دیگـرى آرام آرام حتـى لطفاً گفتن 
را یـاد مى گیـرد و مى فهمـد کـه او بلـه قربان گـوى تـو نیسـت. و این چیزهایى اسـت 
کـه اگـر مـا از بچگـى ایـن هـم سـطح بـودن را در عمـل ببیننـد خـود به خـود یک 
نسـل سـالم ترى از نظـر روحـى و روانـى تربیت خواهد شـد. اگـر یکـى از کارکردهاى 
ادبیـات کـودك را سالم سـازى روح و روان کـودك و نوجـوان بدانیم و صرفـاً در مورد 

ایـن کار صحبـت نمى کنـم، کًال دربـاره ادبیـات کـودك و نوجـوان ایـران مى گویم.
مجـرى: بلـه دقیقـاً همین طـور اسـت. ایـن مسـئله اى را کـه مطـرح کردیـد بـه 
وفـور در بیـن مخاطبـان فرهیختـه حتـى مى بینیـم کـه خیلـى وقت هـا کتاب هـاى 
دخترانـه یـا پسـرانه مى خواهنـد. و مى گوینـد فرزنـد پسـر مـا کتابـى را کـه قهرمان 
دختـر دارد را دوسـت نـدارد و بالعکـس. و مـا باید به جایى برسـیم کـه کتاب هاى ما 
هـم مخاطـب دختر داشـته باشـد و هم پسـر. چراکه دخترهـا نیاز بـه هم ذات پندارى 
بـا شـخصیت هاى دختـر دارنـد و بـه خوانـدن کتابـى که شـخصیت هاى پسـر در آن 
خیلـى بولـد هسـتند تمایلـى نشـان نمى دهـد. بنابرایـن توجـه هم پایـه بـه ایـن نیاز 
ظریـف باعـث مى شـود که به دلیـل هم ذات پنـدارى کـه مخاطبین دختر و پسـر نیاز 
دارنـد بـا شـخصیت هاى داسـتان ها داشـته باشـند باعث مى شـود مخاطبـان کتاب ما 

هـم بیشـتر شـود و از تک جنسـیتى بیـرون بیاید.
رجبـى: در مـورد پیرنگ جلـد چهارم فکر کـرده ام اما هنوز چیزى ننوشـته ام. االن 
یـک رمـان دیگـر کـه بـه خاطـر این کتـاب عقب افتـاده بـود را باید دسـت بگیـرم که 
یـک رمان نوجوان عاشـقانه اسـت و سـعى کـردم مقدارى ایـن نگاهى کـه گفتم درش 
وجـود داشـته باشـد و تالشـم را مى کنم. مـا هیچ فرمول قطعـى در ادبیـات نداریم و از 
آن جـا کـه جامعـه و روان آدم هـا پویـا و در حـال تغییر اسـت و ایـن رده بندى ها مرتب 
دارد عـوض مى شـود نویسـندة کـودك و نوجوان همیشـه چنـد قـدم از مخاطبش باید 
جلوتـر باشـد وگرنـه خیلـى زود کتـاب را پـس مى زنـد. در مـورد جلـد چهـار بـه آن 
فکـر کـرده ام ولـى روى پالتـش دارم کار مى کنـم و اسـمش را هـم انتخـاب کـرده ام با 
عنـوان معبـد سـایلیس ها. سـایه بـه معنى چیـزى که گم مى شـود و وقتـى چیزى گم 
مى شـود سـایه اش را بایـد لیـس بزننـد تـا از جهـان دیگـرى وارد شـود و در آن سـعى 
کـردم از افسـانه ها و اسـاطیر ایرانى هم بیشـتر بهره بگیـرم که بچه ها بـا خواندن آن ها 

کنجـکاو شـوند و بـه دنبالش بروند و بیشـتر با آن ها آشـنا شـوند.    

به سوى فانتزى بومى
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مرضیــه تاجــرى، هاجــر زمانــى، طاهــره خــردور، مجیــد مالمحمــدى، 
ــماعیل  ــادى، اس ــا اعتم ــى، لعی ــم کوچک ــابى، مری ــب علیزاده لوش زین
اهللا دادى، سعادت ســادات جوهــرى؛ به اهتمــام: محمــود پوروهــاب، 
گرافیســت: محدثــه علیزاده ثابــت، تهــران، ســتاد اقامــۀ نمــاز، 32 ص، 
ــال، چــاپ اول، 3000 نســخه، شــابک:  ــرى (شــومیز)، 45000 ری وزی

978-964-537-166-9
موضوع(ها):

داستان هاى کوتاه فارسى.

معرفی کوتاه 
کتــاب مصــور حاضــر، دومیــن دفتــر از مجموعــه قصه هــاي نمــاز اســت کــه بــراي گــروه ب تدویــن 
شده اســت. ایــن مجموعــه دربردارنــدة داســتان هایی بــا موضــوع نمــاز اســت کــه بــا هــدف ترغیــب 
و تشــویق کــودکان بــه اقامــۀ نمــاز توســط نویســندگان مختلــف تألیــف شده اســت. در ایــن دفتــر 

ده داســتان کوتــاه گنجانــده شده اســت.
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چکیده
ــا  ــى را ب ــدى میرکیای ــه مه ــس کوتول ــج رئی ــان پن ــزى در رم ــرد فانت ــتار رویک ــن نوش ای
ــاى  ــروف او در کاره ــتانى مع ــخصیت هاى داس ــه ش ــنده ب ــن نویس ــز ای ــر تمرک ــى ب نگاه
اخیــرش؛ آدم کوتوله هــا مــورد نقــد و بررســى قــرار داده اســت. مــرور عالقــه نویســنده بــه 
قصه هــا، افســانه هاى دور و بازنویســى ادبیــات کهــن در آثــار پیشــین او کــه مــورد توجــه 
مخاطبــان هــم قــرار گرفتــه و رویکــرد جدیــد او در پرداخــت نــو از قصه هــاى قبلــى، بــه 
گونــه اى کــه نــگاه فانتــزى جدیــدى جایگزیــن افســانه ها، حکایت هــاى قدیمــى و ادبیــات 

کهــن شــود، از محورهــاى اصلــى ایــن نقــد و نوشــتار اســت.
ســویه دیگــر ایــن نوشــتار، بررســى چگونگــى گــذر نویســنده از فضــاى قصه هــاى ســنتى 
همچــون بازنویســى قصه هایــى از ادبیــات کهــن بــه دنیــاى جدیــد آثــار فانتــزى اســت کــه 
بــاز هــم برگرفتــه از همــان شــخصیت هاى آشــنا در آثــار قبلــى مهــدى میرکیایــى اســت. 
بــا ایــن تفــاوت کــه جهــان تــازه اى را پیــش پــاى مخاطــب نوجــوان امــروزى مى گســتراند 
و در ایــن رهگــذر، بیشــترین بهــره را از فضــاى داســتان هاى علمــى و تخیلــى و ابزارهــاى 

ــرد. ــانه ها مى ب ــن ارتباطــى همچــون رس نوی

کلیدواژه
ــانه،  ــات، رس ــت تبلیغ ــه، صنع ــک، آدم کوتول ــى ژنتی ــزى، مهندس ــتان فانت ــانه، داس افس

ــه توطئ
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مقدمه
رمـان نوجـوان پنـج رئیـس کوتوله مهـدى میرکیایى در ادامه سلسـله داسـتان هاى این 
نویسـنده بـا محوریـت آدم کوتوله هـا در کارنامـه ادبى این نویسـنده فعال در سـال هاى 
اخیـر اسـت. مجموعه پادشـاه کوتوله و چهل دردسـر بـزرگ پیش از این بـه قلم مهدى 
میرکیایى منتشـر شـده بود که مجموعه اى از داسـتانک هاى او با مضمون آدم کوتوله ها 
را در بـر مى گیـرد. این نویسـنده در ادامه بر اسـاس کتـاب معروف خود؛ پادشـاه کوتوله 
و چهـل دردسـر بـزرگ کـه مـورد توجـه مخاطبـان قـرار گرفتـه بـود، مجلد تـازه اى با 
مضمـون آدم کوتوله ها نوشـت و منتشـر کـرد؛ مجموعه اى از داسـتان هایى بـا محوریت 
آدم کوتوله هـا بـا عناوینى همچون پادشـاه کوتوله و ازدواج با دمـاغ کوچک ها، روزى که 
گوش هـاى پادشـاه کوتولـه دراز شـد، چه کسـى تـاج پادشـاه کوتوله را دزدید؟، هشـت 
پادشـاه کوتولـه و خـواب پادشـاه کوتوله. عالقه مهـدى میرکیایى به این شـخصیت هاى 
خیالـى در آثـارش تـداوم یافتـه و در رمـان جدیـد او پنج رئیس کوتوله داسـتان شـکل 
سـنتى حادثه محـور دارد و با روایتى سـنتى هم نوشـته شـده  اسـت. رویکرد تـازه اى که 
نشـان مى دهـد این نویسـنده همچنان دوسـت دارد بـا کاراکترهاى خیالـى و کوتوله در 

قصه هایـش، ماجراهـاى تازه اى بـراى نوجوانـان روایت کند. 

خالصه اثر
پروفسـورى بـا اسـتفاده از مهندسـى ژنتیک قصد دارد بـاغ وحش را به خانـه اش بیاورد. 
او مى خواهـد حیوانـات بـاغ وحـش را در اندازه هـاى بسـیارى کوچـک و مینیاتـورى 

میرکیایى، مهدى. (1397)، پنج رئیس کوتوله، چاپ 
اول، تهران، سوره مهر، 96 ص، 15000تومان، 1250 

نسخه، رقعى، شابک: 978-600-03-0199-6
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کوچ کوتوله ها به قصه هاى فانتزى

شبیه سـازى کنـد، امـا بر اثر یک اشـتباه، پنج نفـر از بیمـاران که براى درمـان از طریق 
شـیوه سـلول هاى بنیـادى بـه پروفسـور مراجعـه کرده انـد، نمونـه خون شـان بـا نمونـه 
خـون حیوانـات جا به جـا شـده و بـه آدم هاى بسـیارى کوچک، بـه اندازه گوشـى موبایل

تبدیل مى شوند. 
خبـر ایـن اتفـاق بـه سـرعت در دنیا مى پیچـد و افرادى زیـادى از سراسـر دنیا براى 
دیـدن ایـن آدم هـاى کوچولـو به دانشـگاه محـل تدریـس پروفسـور مى آیند. پروفسـور 
بـراى پنج آدم کوچولو، اسـامى آقاى سـربلند، آقاى سـرفراز، آقاى مهربـان، خانم خوش 
منـش و خانـم خـوش رفتـار را انتخـاب مى کنـد و آنهـا در فیلم هـا و تبلیغـات تجـارى 
شـرکت مى کننـد و بـه محبوبیـت و ثـروت فراوانى مى رسـند، امـا رفتار نامناسـب مدیر 
شـرکتى کـه ایـن آدم کوتوله هـا در آن کار مى کننـد باعـث مى شـود آنهـا دیگـر بـراى 
شـرکت کار نکننـد و بـراى خودشـان شـرکت مسـتقلى تاسـیس کننـد. این اقـدام آدم 
کوتوله هـا در ابتـدا برایشـان سـودآور اسـت و باعـث محبوبیـت بیشـتر این انسـان هاى 
کوچولـو مى شـود و کار شـرکت قبلـى را بـا کسـادى مواجـه مى کنـد، امـا در ادامـه بـا 
توطئه هـاى مدیـر شـرکت قبلـى، آدم کوتوله هـا هـر بـار بـا مشـکل جدیـدى مواجـه 
مى شـوند. تـا اینکـه بـه مـرور از این وضعیت خسـته شـده و بر اثـر یک اتفـاق، پاى آدم 
کوتوله هـا بـه کارهـاى انسان دوسـتانه و نیکوکارانـه بـاز مى شـود و آنهـا عمـالً از رقابت 
بـا شـرکت قبلـى دور مى شـوند و در ادامـه بـا تشـکیل خانـواده، نسـل خـود را تـداوم 

مى بخشـند.   

بررسى و نقد داستان
پنـج آدم کوتولـه جدیـد در کتـاب تـازه مهـدى میرکیایـى، رمـان نوجـوان پنـج رئیس 
کوتولـه، مخاطـب را به یاد داسـتان هاى قبلى این نویسـنده در کتاب معروف او؛ پادشـاه 
کوتولـه و چهل دردسـر بـزرگ مى اندازند و همچنیـن مجلد دیگرى که این نویسـنده با 
همـان شـخصیت هاى کوتوله نوشـت و منتشـر کـرد. در آن داسـتان ها بـا محوریت یک 
پادشـاه کوتولـه، فضـا بـه شـدت دور و افسـانه اى بود و شـخصیت ها هم تابـع آن فضاى 
خیال انگیـز و جادویـى بودنـد و اثـر میرکیایـى مخاطب را بـه زمان هاى دور و افسـانه اى 
مى بـرد کـه هنـوز پادشـاهى بـر تخـت پادشـاهى مى نشسـت و فرمان هـاى عجیـب و 
غریـب صـادر مى کـرد و اغلب با کوتـاه فکرى هاى خـود ماجراهاى طنز و شـیرینى را به 
وجـود مـى آورد کـه باعث تبسـم خواننده و شـنونده هم مى شـد. اما وقتى داسـتان تازه 
نویسـنده یعنـى پنـج رئیس کوتولـه، را مطالعـه مى کنید متوجـه تغییر فضـا و آدم هاى 
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قصـه مى شـوید. هـر چند شـخصیت هاى داسـتانى همچنـان کوتوله هسـتند، امـا زمان 
و مـکان تغییـر کـرده و آنهـا بـه زمانـه اى شـبیه دنیـاى امـروز پـرت شـده اند و درگیـر 
ماجراهایـى مى شـوند کـه ممکـن اسـت بـراى هـر کسـى در دنیـاى امـروز با چاشـنى 
تخیـل، از نوعـى علمـى و تخیلـى اش اتفاق بیفتد، البتـه به برکـت تکنولوژى هاى جدید 

کـه نمـود آن را ایـن روزها بیشـتر در آثـار علمى و تخیلـى مى بینیم. 
بنابرایـن نویسـنده رویکـرد فانتـزى بـا المان هـاى امـروزى را در ایـن اثـر برجسـته 
مى کنـد و مخاطـب امـروزى، اثـرى بـا درونمایـه قصه هـا و حکایت هـاى قدیمـى امـا با 
رویکـرد فانتزى هـاى امـروزى را شـاهد اسـت. منظـور از فانترى هـاى امـروزى، آثـارى 
اسـت کـه در عیـن تخیلـى و غیر واقعى بـودن، امـکان وقوع آنهـا در دنیاى امـروز قابل 

اسـت. تصور 
ایـن نکتـه از آن جهـت قابل توجه و تأمل اسـت کـه به یاد بیاوریم اصـوالً «فانتزى» 
گونـه اى در ادبیـات اسـت کـه عناصـر غیر واقعـى و خیالـى در آن بـه عنـوان درون مایه 
اصلـى داسـتان اسـتفاده مى شـود. گویـى کـه ایـن موجـودات و قوانیـن و سـاختار هاى 
خیالـى، واقعیـت دارنـد و اسـاس داسـتان بـا ایـن پیش فرض، شـکل مى گیـرد. البته در 
ایـن راسـتا، رویکـرد «علمى-تخیلـى» هـم تا حـدود زیـادى تاثیر گـذار اسـت، چرا که 
رویکـرد علمى-تخیلـى هـم سـبکى در ادبیات اسـت کـه در آن به بررسـى تاثیر نظرات 
علمـى و پیشـرفت علم و فنـاورى، طرح نظریه هـاى علمى ثابت نشـده و پیش بینى هایى 
از آینـده فنـاورى در قالـب داسـتان پرداخته مى شـود؛ رویکردى که نویسـنده رمان پنج 
رئیس کوتوله در ابتدا مسـتقیم به سـراغ آن رفته و شـکل گیرى پنج شـخصیت کوتوله 
در ایـن داسـتان را بـه یـک اشـتباه فاحش انسـانى در کارگاه محـل کار پروفسـور فعال 
در علـم ژنتیـک نسـبت مى دهـد. بنابر ایـن، فـرض اول در ایـن اثر، نوعـى جهش علمى 
اسـت کـه باعث شـده پنج انسـان عـادى بـا دسـتکارى و تغییـر در نمونه خـون آنها به 
افـرادى کوتولـه و مینیاتـورى تبدیـل شـوند. از این زوایه، نویسـنده سـعى کـرده دنیاى 
خیالـى در داسـتان خود را بـا یک احتمال علمى مرتبط کند و نـگاه خواننده را از جهان 
حکایت هـاى قدیمـى در روزگاران گذشـته بـه جهـان داسـتان هاى علمـى و تخیلـى در 

دنیـاى امـروز معطـوف کنـد و در ایـن راه تا حـدود زیـادى هم موفق بوده اسـت.

احتماالت علمى، جایگزین سحر و جادو
تغییـر محسوسـى کـه در گـذر از دنیـاى افسـانه ها و حکایت هـاى قدیمـى بـه دنیـاى 
فانتزى هـاى جدیـد دیـده مى شـود و در رمان پنج رئیـس کوتوله هم به وفور شـاهد آن 
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هسـتیم، جایگزیـن کردن احتمـاالت علمى و تخیلى به جـاى اتفاق هـاى خارق العاده از 
جنـس سـحر و جـادو، آن هـم از نوع قدیمى اسـت. به همـان میزان که در افسـانه هاى 
قدیمى از باورهاى سـحر و جادو در رسـیدن به اهداف و نیات شـخصیت هاى داسـتانى 
اسـتفاده مى شـد، در داسـتان هاى فانتـزى امـروزى از امکانات و دسـتاوردهاى علمى در 
بـرآورده کـردن آرزوهاى دور و دراز انسـان امروزى بهره گرفته مى شـود. از سـوى دیگر، 
در آثـار فانتـزى امـروزى، نـوع نیـاز آدم ها به وسـایل و شـرایط امروزى نزدیک تر اسـت. 
بـه عنـوان مثـال، در داسـتان پنـج رئیـس کوتولـه، وقتـى پنج انسـان عادى بـر اثر یک 
اشـتباه بـه پنـج موجـود انسـانى غیـر عـادى تبدیـل مى شـوند، پروفسـور که بـه نوعى 
مسـئول ایـن اشـتباه اسـت و همـواره خـود را بـه خاطـر این اشـتباه سـرزنش مى کند، 
بـراى جبـران اشـتباه خـود به مراکـز علمى چون دانشـگاه و همـکاران دانشـگاهى خود 
مراجعـه مى کنـد تـا بـراى تامین نیازهاى تـازه اى این افـراد کارى بکنـد. همین مراجعه 
بـه مراکـز علمى چون دانشـگاه و کمک گرفتن از همکاران دانشـگاهى پروفسـور، جهت 
و سـویه قصـه را بـه سـمتى مى بـرد کـه در آن، علـم جایگزیـن سـحر و جـادو شـده و 
باورپذیـر بـودن وقایـع را بـر اسـاس نظریـات علمـى تا حـدودى تاییـد مى کند. بـا این 
رفتـار پروفسـور، او مى خواهـد هر کارى که انجام مى دهد پشـتوانه علمى داشـته باشـد:

همـکاران  بـا  زود  خیلـى  مى دانسـت،  اصلـى  متهـم  را  خـودش  کـه  «پروفسـور 
دانشـگاهى اش تمـاس گرفـت و مدتى بعد، خیلـى از نیازهاى آدم کوچولوها تأمین شـد: 
موبایل هـاى خیلـى کوچـک با سـیم کارت هایى ریـز... وسـایل آشـپزخانه... خانه هایى با 
مبلمـان و وسـایلى در انـدازه کوچـک ... حتـى سـازهاى کوچک موسـیقى ... پروفسـور 
حتـى بارهـا با شـهردار دیـدار کـرد. آدم کوچولوها چطور مى توانسـتند سـوار اتوبوس یا 
تاکسـى شـوند؟ از عـرض خیابـان عبـور کنند؟ بـا از روى پل هـاى هوایـى؟... » (صفحه 

14 و 15) 
چینـش نـوع نیـاز آدم کوچولوهـا هم به شـکلى در داسـتان آمده که خواننـده را به 
یـاد دنیـاى امـروز مى اندازد. این شـخصیت هاى داسـتانى کـه با تغییر ژنتیکى به شـکل 
جدیـدى در آمده انـد بـا دنیـاى آدم هـاى عـادى امـروزى فرسـنگ ها فاصلـه دارنـد امـا 
نیازهـاى روزمره شـان همچنـان ماننـد آدم هـاى عادى در دنیاى امروز اسـت. به گوشـى 
موبایـل و سـاز موسـیقى نیـاز دارنـد و مى خواهنـد بـا اتوبوس و تاکسـى در شـهر تردد 
کننـد. بنابرایـن، تقریبـاً همـه نیازهاى یک شـهروند عـادى را آنهـا هم دارند و شـاید از 
ایـن رهگـذر اسـت کـه مخاطب امـروزى بـا آنها بیشـتر همذات پنـدارى مى کنـد و این 
از نشـانه هاى آثـار  فانتـزى امـروزى اسـت کـه در دنیـاى حکایت هـاى قدیمـى جایگاه 

کوچ کوتوله ها به قصه هاى فانتزى
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نقد تالیف
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چندانـى نداشـت و ندارد. 

ورود رسانه ها به قصه
برخـى کلمـات و واژه هـا ایـن قـدرت جادویـى را دارنـد کـه خواننـده را بـه زمان هـاى 
مختلـف بـرده و آنهـا را بـه دنیاهـاى مورد نظر نویسـنده هدایـت کنند. کلمه «رسـانه» 
هـم از ایـن دسـت کلمـات اسـت که بارهـا در کتاب پنـج رئیـس کوتوله مورد اسـتفاده 
قـرار گرفتـه و در هدایـت خواننـدگان داسـتان مهـدى میرکیایـى از دنیاى افسـانه هاى 
دور در زمان هـاى قدیـم بـه دنیـاى ارتباطـات و رسـانه هاى دیجیتالـى در جهـان امروز 

پـرت کند.
در ایـن داسـتان، رسـانه هاى ارتبـاط جمعـى نقـش تعییـن کننـده اى در سرنوشـت 
شـخصیت هاى داسـتانى و خیالـى دارنـد. از همان زمان که بر اثر اشـتباه پروفسـور، پنج 
بیمـار عـادى بـه پنـج آدم کوتوله تبدیل مى شـوند، رسـانه هاى ارتباطى خبـر این اتفاق 
را بـا سـرعت بـه سراسـر جهـان مخابـره مى کننـد و بازدیدکنندگانـى از گوشـه و کنـار 
جهـان بـراى دیـدن ایـن موجـودات کوچک بـه محـل کار پروفسـور در دانشـگاه محل 
تحقیـق و تدریـس پروفسـور هجـوم مى آورنـد. در ادامـه، همیـن رسـانه هاى تصویـرى 
هسـتند کـه زمینـه فعالیـت جدیـد ایـن آدم هـاى کوتولـه در صنعـت فیلـم و تبلیغات 
تجـارى را فراهـم مى کننـد و آنهـا بـا شـرکت در ایـن محصـوالت فرهنگـى و تجـارى 
بـه محبوبیـت و شـهرت جهانـى مى رسـند و بـه نوعى بـه سـلبریتى هاى دنیـاى جدید 

تبدیـل مى شـوند.
ایـن فضـاى فانتـزى جدیـد کامـالً با دنیـاى افسـانه هاى قدیمـى فـرق دارد. در این جا، 
آدم هـا بـه رغم شـخصیت هاى خیالـى که دارنـد، تا حـدودى قابل تصور بـراى مخاطب 
امـروزى هسـتند، چـرا کـه اغلب آنها هویت و فردیت مشـخصى دارند و در شـرایطى که 
دنیـاى رسـانه هاى دیجیتالـى بـراى مخاطب امـروزى فراهم کـرده، این شـخصیت ها به 
کمـک وسـایل ارتبـاط جمعى مختلـف و از جهـات گوناگون به انسـان امـروزى نزدیک 
هسـتند. در هـر اتفاقـى، سـر و کلـه رسـانه هاى ارتبـاط جمعـى پیـدا مى شـود و باعث 
پیشـبرد حـوادث داسـتان مى شـود. برخـى از صحنه هـاى این داسـتان شـباهت زیادى 

بـه آگهى هاى تجـارى در رسـانه هاى امـروزى دارد:
«خبـر افتتـاح سـیرك 1001، داغ ترین خبـر روزنامه ها شـد: مى توانید این سـیرك 
را بـه خانه تـان ببریـد. در جشـن ها و عروسـى ها یـا در مسـافرت آن را همـراه داشـته 
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باشـید... سـیرکى کـه در یک کیف جا مى شـود. فیل هایـى که در فنجان جا مى شـوند... 
اسـب هایى کـه روى یـک خـودکار کـه روى دو لیـوان گذاشـته شـده، راه مى رونـد... 
ببرهایـى کـه روى پـا مى ایسـتند و توپ پینـگ پنگ را روى بینى شـان نگـه مى دارند... 

شـیرها و فیل هایـى کـه روى تـوپ بیـس بـال راه مى رونـد...» ( صفحه 19)
در اغلـب حـوادث مهم داسـتان پـاى خبرنگاران و عکاسـان خبرى در میان اسـت و 
آنهـا هـر حادثـه اى را در کمتریـن زمان ممکن به سراسـر جهان مخابـره مى کنند و این 
متکـى به رسـانه بودن براى پیشـبرد وقایع داسـتان، از نشـانه هاى به روز بـودن رویکرد 
داسـتان فانتـزى در مقابـل افسـانه ها و حکایت هـاى قدیمى اسـت که مخاطـب نوجوان 

امـروزى را بـا نشـانه هاى روز بـراى همراهى وقایـع خیال انگیز وادار مى سـازد:
«دادگاه پروفسـور با جنجال و سـر و صداى زیاد برگزار شـد. اکنون هر خبر مربوط 
بـه کوچولوهـا، توجـه همه مـردم را جلـب مى کرد. افـراد زیادى براى تماشـا بـه دادگاه 
آمـده بودنـد و بسـیارى از خبرنگاران و عکاسـان، ایسـتاده حـوادث را ثبـت مى کردند.» 

(71 (صفحه 
رمـان نوجـوان پنـج رئیـس کوتولـه تولیـد حوزه هنـرى کـودك و نوجوان با نشـان 

مهرك توسـط شـرکت انتشـارات سـوره مهر منتشـر شـده است.  

کوچ کوتوله ها به قصه هاى فانتزى
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تازه هاى نشرنقد تالیف

مى خواهم حضرت عیسى مسیح (ع) را بشناسم
مرى آلیــس جونــز، مترجــم: نرگــس تشــکرى، تصویرگــر: رابــرت هیــچ، 
ــال،  ــومیز)، 100000 ری ــى (ش ــان، 28 ص، رحل ــن کوش ــران، نوی ته

ــابک: 978-600-7595-28-2 ــخه، ش ــاپ اول، 500 نس چ
زبان اصلی: انگلیسى

عنوان به التین:
 elf ،My first book about jesus, (a rand McNally book

giant)

موضوع(ها):
عیسى مسیح، سرگذشت نامه.

معرفی کوتاه 
کتــاب مصــور حاضــر، روایتــی از سرگذشــت حضــرت عیســی اســت کــه بــا زبانــی ســاده و روان بــراي 
ــت.  ــی اس ــران اله ــن پیامب ــی(ع) از بزرگ تری ــرت عیس ــت. حض ــته شده اس ــنی (ج) نگاش ــروه س گ
خداونــد او را از مــادرش مریــم(س)، بــدون آن کــه شــوهري داشــته باشــد، بــه دنیــا آورد؛ چــون ایــن 
ــود و برایشــان قابل تصــور نبــود کــه کســی بــدون پــدر متولــد شــود،  ــراي مــردم عجیــب ب اتفــاق ب
بــه مریــم تهمــت زدنــد. خداونــد حضــرت عیســی را در همــان روزهــاي اول تولــد بــه ســخن گفتــن 

واداشــت تــا مــادر خــود را از هــر خطــا تبرئــه کنــد. او خــود را پیامبــر خــدا معرفــی کــرد.

طنابى از آتش (داستان سورة لهب «مسد»)
رضــا رهگــذر، تصویرگــر: ایــرج خان باباپــور، تهــران، شــرکت انتشــارات 
ســوره مهــر، 48 ص، رقعــى (شــومیز)، 50000 ریــال، چــاپ اول، 

2500 نســخه، شــابک: 978-600-03-0392-1
موضوع(ها):

1. قرآن، شأن نزول، داستان؛
2. قرآن، شأن نزول، ادبیات نوجوانان؛

3. داستان هاى مذهبى، ادبیات کودکان و نوجوانان.

معرفی کوتاه 
ــن  ــت. در ای ــم اس ــرآن کری ــد» از ق ــورة «مس ــر س ــا تکیه ب ــتانى ب ــدة داس ــاب دربردارن ــن کت ای
ــت  ــراى اذی ــر اســالم و همســرش «ام جمیــل» ضــد اســالم و ب داســتان «ابولهــب» عمــوى پیامب
ــد،  ــى اش او را از دوزخ مى رهان ــرد، دارای ــان مى ک ــب گم ــد. ابوله ــالش مى کردن ــلمانان ت و آزار مس
ــوزى و  ــر پیامبــر اثبــات کــرد کــه برافروختــن آتــش کینه ت ــزول ســورة مســد ب ــا ن ــد ب ــا خداون ام
دشــمنى در میــان مــردم خرمــن محبــت را بــه آتــش مى کشــد و رشــتۀ دوســتى را پــاره مى کنــد 

و عاقبتــى جــز آتــش نــدارد.
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چکیده:
مقاله حاضر جسـتارى در نقد و بررسـى کتاب مرگ باالى درخت سـیب نوشته کاترین 
شـارر اسـت کـه در سـال 1396 در کتـاب طوطـى واحـد کـودك و نوجوان انتشـارات 
فاطمـى بـه چـاپ رسـید. در ایـن نوشـتار سـعى بـر آن اسـت مهم تریـن ویژگى هـاى 
کتـاب فـوق مـورد بررسـى و تحلیـل قرار گیـرد. مـواردى نظیر مـرگ آگاهى، بررسـى 
دالیـل احتمالـى انتخـاب نـام کتـاب، موضـوع و نتیجه گیـرى کلـى از مباحـث مطرح 

شـده در ایـن مقاله هسـتند.. 

کلیدواژه:
داستان کودك، مرگ آگاهى، میوه ممنوعه، ترس از مرگ

مقدمه:
مـرگ واقعیـت گریزناپذیـر زندگـى اسـت کـه همـه مـا آن را تجربـه خواهیـم کـرد. 
مخفـى کارى و پنهـان کـردن ایـن موضـوع از کـودکان یقینـاً کار درسـتى بـه نظـر 
نمى رسـد. امـا سـؤالى کـه بـه ذهـن مى رسـد این اسـت: چگونـه مـرگ را با کـودکان 
در میـان بگذاریـم؟ بـراى یـارى دادن آنهـا در ایـن مواجهـه کافـى اسـت اجـازه دهیم 

   
  

barkhordarhadi@yahoo.com
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بداننـد هیـچ اشـکالى نـدارد کـه راجع بـه آن بـا یکدیگـر گفت وگـو کنیم. بـا گفت وگو 
کـردن پـى مى بریـم کـه بچه ها دربـاره مرگ چـه چیزهایـى مى دانند و چـه چیزهایى 
نمى داننـد؛ یـا در واقـع چقـدر از مفهـوم مـرگ آگاهـى دارنـد چـرا که خیلـى پیش از 
آن کـه مـا متوجـه شـویم، بچه هـا با مـرگ آشـنا شـده اند. آنهـا پرنده ها و حشـره هاى 
بى  جـان را دیـده  انـد و بـا پیکر مـرده حیوانات کنـار جاده ها برخـورد کرده انـد. حداقل 
یکبـار در روز در برنامه هـاى تلویزیونـى مـرگ را دیده انـد، در قصه هـا از آن شـنیده اند 
و هنـگام بـازى کـردن، اداى آن را درآورده انـد. در ایـن کتـاب نویسـنده در قالـب یـک 
داسـتان شـیرین و خواندنـى دربـاره مـرگ بـا کـودکان صحبـت مى کنـد و کمـى هم 
دربـاره جـاودان بـودن و مشـکالتى کـه پـس از آن بـه وجـود مى آید، هشـدار مى دهد.  
مـرگ بخشـى از زندگـى مـا اسـت و بچه هـا در حد خودشـان آن را مى شناسـند. 
اگـر بـه کـودکان فرصـت بدهیـم راجع به مـرگ با ما حـرف بزننـد، مى توانیـم عالوه 
بـر دادن آگاهـى الزم، بـراى مقابلـه با بحران هـاى ناگزیـر زندگى آماده شـان کنیم، و 
وقتـى غمگیـن هسـتند به یـارى  آن ها بشـتابیم. بـا ابراز عالقـه و توجه بـه چیزهایى 

کـه مى گوینـد، مى توانیـم آن هـا را بـه برقـرارى ارتباط تشـویق کنیم.

 خالصه داستان:
کتـاب مـرگ بـاالى درخـت سـیب، داسـتان روباهى اسـت که راسـوى جادوگـرى را 
شـکار مى کند. راسـو پیشـنهاد مى دهد در ازاى جانـش، آرزوى روباه را بـرآورده کند. 

آرزوى روبـاه این اسـت:

شارر، کاترین. (1396)، مرگ باالى درخت سیب، 
مترجم:پروانه عروج نیا، تهران، فاطمى، 36 ص، 

10000تومان، 1500 نسخه، شومیز، 
شابک: 978-964-318-923-5
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کودك و مرگ آگاهى

هر موجودى که از درخت سیب باال رفت همان جا گیر بیفتد (ص 13) ...
دیگـر هیـچ موجـودى در جنگل نزدیک درخت سـیب نمى شـود و روباه همیشـه 
غذایـى بـراى خـوردن دارد. باالخـره و بعـد از سـال ها روزى مـرگ بـه سـراغ روبـاه 
مى آیـد. روبـاه هـر چـه اصـرار مى کنـد بى فایـده اسـت. ناگهـان لبخنـد موذیانـه اى 
مى زنـد و از مـرگ مى خواهـد بـراى آخریـن بـار، سـیبى از درخـت برایـش بچینـد. 
مـرگ قبـول مى کنـد و بـاالى درخـت سـیب گیـر مى افتـد. روبـاه دیگـر نمى میـرد. 

حـاال او مرگـش را در اختیـار گرفتـه اسـت ...
سـال ها مى گـذرد و روبـاه همسـر و یـک چشـمش را از دسـت مى دهـد و بـدن 
درد امانـش را مى بـرد. خسـته و درمانـده بـه طرف درخت سـیب بـه راه مى افتد و در 

نهایـت مـرگ را در آغوش مى کشـد.

بررسى و نقد کتاب:
مرگ آگاهـى یکـى از موضوعاتـى اسـت که هنـوز هم موافقـان و مخالفان بى شـمارى 
دارد، البتـه بـه نظر مى رسـد که در چند سـال گذشـته کفه ترازو به سـمت طرفداران 
سـنگین تر شـده و آرام آرام مـورد پذیـرش بیشـترى قـرار گرفتـه اسـت. مرگ آگاهى 
موضـوع مهمـى اسـت کـه بایـد براى کـودکان بیـان شـود اما شـیوه بیـان و انتقالش 
بسـیار مهـم اسـت. هـر انـدازه ایـن شـیوه و روش لطیف تـر و داسـتانى باشـد، بـراى 

کـودکان بهتر اسـت.
در ایـن کتـاب نویسـنده بـه خوبـى از پـس انجـام کار برآمـده و کـودك را تـا انتهاى 
کتـاب بـا خـودش همراه مى کنـد. همچنین به نظر مى رسـد که نویسـنده بـا انتخاب 
زاویـه دیـد دانـاى کل بـراى داسـتانش، کار درسـتى را انجـام داده، چـرا کـه او همه 
چیـز را دربـاره همـه افـراد داسـتان مى دانـد. از انگیزه هـا، افـکار درونى و احساسـات 

تمام شـخصیت ها آگاه اسـت.
و  دقیـق  توصیـف  مى توانـد  و  دارد  خداگونـه  حالتـى  داسـتان،  ایـن  در  نویسـنده 
آگاهانـه اى ارائـه دهـد چـون از نحـوه ارتبـاط همـه چیزهـا بـا هـم اطـالع دارد و در 
ایـن داسـتان انگیـزه و احساسـات روبـاه و مـرگ را بـه درسـتى بـه قلم آورده اسـت. 
البتـه مـن وقتـى ایـن کتاب را خوانـدم بى اختیـار یاد کتـاب اردك، مـرگ و گل الله 
بـه قلـم ولـف البـروخ و ترجمه فرزانه شـهرتاش و مهسـا محمد حسـینى (انتشـارات 
شـهرتاش) افتـادم کـه در آن کتـاب نیـز اردك متوجه مى شـود که مـرگ در تعقیب 
اوسـت. ابتدا به شـدت مى ترسـد؛ اما آرام آرام آن دو با هم دوسـت مى شـوند. دوسـت 
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اردك، از اتفاقاتـى مى گویـد کـه منجـر بـه مـرگ مى شـود، اتفاقـات سـاده اى مثـل 
سـرماخوردگى یـا یـک حادثـه. آن هـا بـا هم بـه برکـه مى روند، شـنا مى کنند، شـب 
در کنـار هـم مى خوابنـد، از درخـت بـاال مى رونـد و دربـاره بعـد از مـرگ صحبـت 

مى کننـد. سـرانجام اردك بى حرکـت مى شـود، او در آرامـش آرمیـده اسـت.
موضوع آن کتاب نیز همین بود، مرگ...

ابتـدا الزم اسـت مـرگ را تعریـف کنیـم تـا ماهیـت آن را بشناسـیم. مرتضـى 
مطهـرى در ایـن بـاره نظـر جالبـى دارد:

آیـا مـرگ، نیسـتى و نابـودى و فنـا و انهـدام اسـت یـا تحـول و تطـور و انتقال از 
جایـى بـه جایـى و از جهانـى بـه جهانى؟ قـرآن کریـم در این مـورد، کلمـه «توفى» 
را بـه کار بـرده و مـرگ را توّفـى خوانـده اسـت. «توفـى» و «اسـتیفاء»  هـر دو از یک 
ماده انـد: «وفـا». (مطهـرى، ص. 646) هـر گاه کسـى چیـزى را بـه کمـال و تمـام و 
بـدون کـم و کسـر دریافـت کنـد و بـه اصطـالح آن را اسـتیفاء کنـد،  در زبـان عربى 
کلمـه توفـى را بـه کار مى برنـد. «اهللا یتوفـى االنفـس حیـن موتهـا» (سـوره زمـر، 
آیـه 42) یعنـى خـدا نفس هـا را بـه وقـت مـردن بـه تمامـه و بـه کماله مى گیـرد. و 
همچنیـن آیـات دیگـرى کـه در ایـن زمینه هسـت همـان مفهـوم قبـض را مى دهد. 
در قـران کلمـه قبـض نیامـده و ما در عرف خودمـان مى گوییم عزرائیـل روح را قبض 
کـرد، قابـض االرواح اسـت، ولى قبـض با توفى کـه در قران آمده هـر دو یک معنى را 
مى دهنـد. از ایـن آیـات در قـرآن زیاد داریـم که مرگ را بـه توفى تعبیر کرده اسـت. 
(مطهـرى، ص. 647) از همـه  آن هـا چنین اسـتنباط مى شـود که مـرگ از نظر قرآن، 
تحویـل گرفتـن اسـت و از آنجـا کـه خداونـد دریافـت  کننده اسـت، مرگ بـه معناى 
بازگشـت بـه سـوى خداونـد خواهد بود. هـم چنین از آیـه شـریفه «ُکلُّ نَْفـٍس َذآئَِقُۀ 
الَْمـْوِت» (سـوره آل عمـران، آیـه 185) عمومیـت مـرگ نسـبت بـه تمامى انسـان ها

فهمیده مى شود.
غیـر از خداونـد متعـال، تمـام موجـودات بـر دو قسـم اند؛ یـا مـادى هسـتند کـه 
بـا حـواس مـادى قابـل درکنـد و یـا مجـرد هسـتند که بـا حواس مـادى قابـل درك 
نیسـتند ماننـد مالئکـه، روح و … دربـاره موجـودات مجرد بحث ضـرورت مرگ مطرح 
نیسـت. چـون آن هـا حرکـت و تغییـرى ندارنـد و حرکـت و تغییر مختـص موجودات 
مـادى اسـت. موجـودات  مـادى همـواره در حـال حرکت هسـتند و بدیهى اسـت که 
بـراى هـر حرکتـى،  مقصـدى الزم اسـت کـه با رسـیدن بـه آن مقصد، حرکـت پایان 
مى پذیـرد. انسـان هـم کـه جزیـى از عالم طبیعت اسـت حرکتـى دارد که با رسـیدن 
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بـه غایـت و پایـان آن، مـرگ او فرا مى رسـد... .
 مـرگ آغـاز حیـات دیگـرى اسـت. حیاتـى کـه دیگـر بـا فنـا و مـرگ درآمیخته 
نیسـت. زندگـِى دنیـا با مـرگ درآمیخته، روشـنایى اش بـا تاریکى، شـادى اش با رنج، 
خنده هایـش بـا گریـه، پیروزى هایـش بـا شکسـت، جوانـى اش بـا پیـرى و باالخـره 
تولـدش بـا مـرگ. حقیقـت ایـن عالـم فنـا اسـت و انسـان نـه بـراى فنـا، کـه بـراى 
بقـا آفریـده شده اسـت. به راسـتى تـا بـه حـال بـا خـود اندیشـیده ایم که اگر سـال ها 
خوشـبختى  احسـاس  داشـتیم،  جـاودان  عمـر  اصـالً  یـا  و  بودیـم  زنـده  قرن هـا  و 
مى کردیـم؟ کیفیـت زندگـى مـا چـه تغییـرى مى کـرد؟ هـدف مـا در زندگـى چـه 
مى شـد؟ اگـر مـرگ در کار نبـود، حـال پرهیـزکاران بدتر از حـال کافران و مشـرکان 
نمى شـد چـرا کـه آن هـا از تمـام لـذات دنیا دسـت کشـیده اند، بى آنکه هیچ پاداشـى 
نصیبشـان شـود؟ بـدون مـرگ، ظلـم ظالمـان پایـان نمى یافـت و آیا مظلـوم به حق 

خـود مى رسـید؟ سـؤاالتى ایـن چنیـن بى شـمار اسـت و پاسـخ ها بسـیار.
در سـخنى از امـام صـادق (علیـه السـالم) آمـده اسـت: «در روزگاران گذشـته 
عـده اى بـه پیغمبـرى که داشـتند، گفتند: دعا کن پـروردگارت مـرگ را از ما برگیرد. 
آن پیغمبـر برایشـان دعـا کـرد و خداونـد مـرگ را از آنـان برداشـت. پس تعدادشـان 
افزایـش یافـت بـه حدى که منازل و خانه ها برایشـان تنگ شـد و نسـل زیاد گشـت، 
 و صبـح کـه مى شـد مرد (خانه) مشـغول غـذا دادن به پـدر و پدربزرگ و مـادر و پدر 
و پدربـزرگ خـود مى شـد و آن هـا را نظافـت مى کرد و به سـر و وضعشـان رسـیدگى 
مى نمـود. ایـن بـود کـه از کسـب و کار افتادند پس گفتنـد: از پـروردگارت تقاضا کن 
مـا را بـه همـان حالـى کـه داشـتیم بازگردانـد. پیامبرشـان از پـروردگارش خواهش 
کـرد و خداونـد آن جماعـت را بـه حـال اولشـان بازگردانیـد.1 امـا با توجه بـه تمامى 
مـواردى کـه عنـوان شـد، مطلبى کـه در این جا نمـود بیشـترى پیدا مى کنـد و باید 

بـه آن اشـاره کرد، این اسـت:
مـرگ بخشـى از زندگى اسـت. بـدون این بخـش، زندگـى را مى توان بـه پازلى با 
یـک قطعـه گم شـده، تشـبیه کرد کـه هیـچ گاه کامل نمى شـود. وقتى مـرگ بر لبان 

انسـانى بوسـه مى زنـد، از همـان لحظه زندگى ابـدى او آغاز مى گـردد... .

نامى زیبا براى کتاب:
حـال کـه بـه موضـوع مـرگ پرداختیم، بیاییـد کمـى از نام زیبـاى این کتـاب نیز به 

کنیم: صحبـت  اختصار 

کودك و مرگ آگاهى
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مرگ باالى درخت سیب...
و اما چرا مرگ باالى درخت سیب؟

در بسـیارى از سـنت ها و مذهب هـاى جهـان از سـیب بـه عنوان میـوه ممنوعه و 
یـا اسـرار آمیـز یـاد مى شـود. در ایـران ما و بر سـر سـفره هفت سـین، سـیب نمادى 
از تندرسـتى و زیبایـى اسـت و در بسـیارى از مـوارد درخـت سـیب نمـادى از حیات 
و زندگـى تشـبیه شـده اسـت. در واقـع مى تـوان برداشـت هاى متفاوتى از نـام کتاب 
داشـت. شـاید مراد نویسـنده این بوده که مرگ مقوله اسـرارآمیزى اسـت و یا شـاید 
اشـاره اى بـه زیبایـى و تندرسـتى بعد از مرگ داشـته باشـد آن جا کـه در متن کتاب

نیز آورده:
وقتـى روبـاه و مـرگ یکدیگـر را در آغـوش مى گیرنـد، روبـاه پیـر کامًال احسـاس

سبکى مى کند.
 امـا بـه نظـر مـن نویسـنده بـا انتخـاب ایـن نـام سـعى داشـته کـه مـرگ را هم 
بخشـى از زندگـى بدانـد. ایـن برداشـت از دیگر برداشـت ها نزدیک تر بوده و احسـاس 
بهتـرى را در ذهـن مخاطـب مى رویانـد. حتـى مى تـوان انسـان و مرگ را بـه درخت 
و میوه هـاى آن تشـبیه کـرد؛ عمـر ماننـد میـوه شـیرین و پرآبـى اسـت کـه پـس از 
رسـیدن، باغبـان بـا کمـال دقـت آن را مى چینـد و براى هدفـى برتر آماده مى سـازد.

جمع بندى:
ایـن کتـاب، کتابـى تأثیرگـذار بـا موضـوع مـرگ آگاهـى اسـت کـه آن را در قالـب 
داسـتانى شـیرین بـراى بچه هـا بازگـو مى کنـد. شـاید بسـیارى از نویسـندگان دنیـا، 
عالقـه زیـادى بـه نوشـتن کتاب هایـى در ایـن زمینـه بـراى کودکان نداشـته باشـند 
چـرا کـه این موضوع بسـیار حسـاس و گاهـى پر مخاطره اسـت اما نویسـنده کتاب با 
تیزهوشـى و درایـت در ایـن زمینـه قلـم زده که نشـان از قدرت قلم او بـراى کودکان 
اسـت، هـر چنـد که به نظـر مى رسـد او تصویرگرى را بهتر از نوشـتن انجـام مى دهد. 
تـا کنـون تصویرگـرى کتاب هـاى امـا، مامـان و مامانى، فقـط همه مـا و همین کتاب 

مـرگ بـاالى درخـت سـیب را از او دیده و پسـندیده ام.
در کتـاب امـا، مامـان و مامانـى کـه هدفـش نزدیکـى هـر چـه بیشـتر خانـواده بـه 
یکدیگـر و درك بهتـر اعضـاى خانـواده اسـت، کاترین شـارر بـا هنرمنـدى تصاویرى 
زیبـا خلـق کـرده و در نهایـت کتابـى جـذاب و طنز آمیز بـه وجود آمده اسـت. کتاب 
فقـط همـه مـا داسـتان حیواناتى متفـاوت با عالقـه و سـلیقه هاى گوناگون اسـت که 



35039

ـــ ۲۱  ، ـــ ـــ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۸ 

بـا اندکـى انعطـاف هوشـمندانه و مهربانانـه توانسـتند با هم بـازى کنند و دوسـتى با 
یکدیگـر، وفـادارى و محبـت را میـان هـم بـه وجـود بیاورنـد. در این جا هـم کاترین 
شـارر بـا ایجـاد تصاویـرى بى نظیـر خوانـدن کتـاب را دوست داشـتنى تر مى کنـد. در 
نهایـت مـن خوانـدن ایـن کتـاب را پیشـنهاد مى کنـم، نـه فقط بـه کـودکان بلکه به 

همـه، بـه همـه آن هایى کـه زندگـى را دوسـت دارند.

منابع:
مطهرى، مرتضى (1394). مجموعه آثار شهید مطهرى، ج 4، تهران: نشر صدرا

قرآن مجید (1367) ترجمه عبدالمحمد آیتى، تهران: انتشارات سروش
مجلسى، محمد باقر (1385) بحاراالنوار، ج 14، تهران: نشر اسالمیه

کودك و مرگ آگاهى
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تازه هاى نشرنقد ترجمه

معماهــاى ببــراس در مفاهیــم علــوم رایانــه و تفکــر رایانشــى 
(گام اول)

مترجــم: امیرمحمــد جذبــى، ویراســتار: مرتضــى ثقفیــان، ســعید 
ــى  ــت: عل ــادى، گرافیس ــى  مصلح آب ــد مصلح ــا، فری ــعبانى  رکن وف ش
ــومیز)، 240000  ــرى (ش ــى، 216 ص، وزی ــران، فاطم ــنى، ته ابوالحس
ریــال، چــاپ اول، 2000 نســخه، شــابک: 978-964-318-973-0

زبان اصلی: انگلیسى
موضوع(ها):

1. علوم کامپیوتر، راهنماى آموزشى، ادبیات کودکان و نوجوانان؛
2. معماها، ادبیات کودکان و نوجوانان؛

3. سرگرمى ها، ادبیات کودکان و نوجوانان.

معرفی کوتاه 
ــه  ــوم رایان ــادي عل ــم بنی ــج مفاهی ــا هــدف تروی ــی ب ــن بین الملل ــراس یــک مســابقۀ آنالی چالــش بب
ــی  ــب چالش ــد در قال ــت و می کوش ــوزان اس ــژه دانش آم ــان به وی ــان مخاطب ــی می ــر رایانش و تفک
انگیزشــی، فرصــت توجــه بــه علــوم رایانــه را بــراي طیــف گســترده اي از مخاطبــان در سراســر جهــان 
فراهــم کنــد. چالــش ببــراس شــامل مجموعــه اي از مســئله هاي کوتــاه و نیمه بلنــد چندگزینــه اي یــا 
تعاملــی اســت کــه به اصطــالح معماهــاي ببــراس نامیــده می شــوند. ایــن معماهــا ارتبــاط تنگاتنگــی 
بــا مفاهیــم علــوم رایانــه دارنــد؛ با این حــال، می تــوان آن هــا را بــدون داشــتن دانــش قبلــی در علــوم 
رایانــه حــل کــرد. شــرکت کنندگان بــراي حــل معماهــاي ایــن چالــش بایــد دربــارة موضوعاتــی چــون 
اطالعــات ســاختارهاي گسســته، محاســبات و پــردازش داده هــا بیندیشــند و از مفاهیــم الگوریتمــی 

اســتفاده کننــد. کتــاب حاضــر شــامل تعــدادي از معماهــاي ببــراس اســت.

والدین فیلسوف
ــى، قــم: جمــال،  غالمرضــا حیدرى ابهــرى، تصویرگــر: حمیدرضــا بیدق
20 ص، خشــتى (شــومیز)، 10000 ریــال، چــاپ اول، 3000 نســخه،

شابک: 978-964-202-321-9
موضوع(ها):

1. اندیشه و تفکر؛
2. شناخت در کودکان؛

3. همبستگى.

معرفی کوتاه 
عبــارت والدیــن فیلســوف به طــور تلویحــی بــه مــادر و پــدري اشــاره می کنــد کــه چهارچوب هــاي 
ــان را  ــد، جه ــی کرده ان ــالم آمادگ ــد و اع ــش پذیرفته ان ــودکان را کم  وبی ــراي ک ــفه ب ــۀ فلس برنام
یک بــار دیگــر همــراه کودکشــان کشــف کننــد. مجمــوع، حاضــر راهنمــاي آموزشــی مجموعــۀ فکــر، 

کــودك، فلســفه بــراي والدیــن، مربیــان و تســهیل گران اســت.
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چکیده:
مطلقـاً تقریبـاً رمانـى اسـت واقع گـرا کـه حـدود یـک سـال از زندگـى آلبى پسـرى ده سـاله 
را بـا دقـت و ظرافـت بـه تصویـر مى کشـد و در ایـن تصویـر رنـج  آلبـى را از معمولـى بودن، 
تقریبـاً خـوب بـودن امـا در هیچ چیـز بهترین نبودن نشـانمان مى دهد. تصویـرى که همدلى 
خواننـده را برمى انگیـزد، در ذهـن مانـدگار مى شـود و او را تـا مدت ها رهـا نمى کند. پذیرش 

خـود مهم تریـن تحـول شـخصیت و پیام اصلى این داسـتان اسـت.

کلیدواژه ها: 
لیسا گرف، مطلقاً تقریباً، رمان نوجوان، معمولى بودن، تنهایى، رقابت.

لیسـا گـرف نویسـندة پُـرکار امریکایى اسـت که ده ها رمـان بـراى نوجوانان چاپ 
کـرده و مـورد توجـه و تأییـد منتقـدان قـرار گرفتـه، کاندیـداى دریافت جوایـز ادبى 
بسـیار بـوده و تعـداد زیـادى از این جوایز را به دسـت آورده اسـت.  بیشـتر رمان هاى 
او در ژانـر فانتـزى قـرار مى گیـرد یـا  شـیوه هاى رئالیسـم جادویـى را بـه کار مى برد. 
(کالف پرگـره، اردوگاه بطرى هـاى گمشـده...) امـا رمان هـاى واقع گرایـى مثـل مطلقاً 
تقریبـاً یـا گمشـده در روز روشـن را هم نوشـته که به مشـکالت و تنگناهـاى زندگى 
نوجوانـان مى پردازد و نشـان از شـناخت دقیـق از کودکان و نوجوانـان و دانش عمیق 

دارد. او  روانشناسانۀ 

  
       

  
ً  ً     
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نقد ترجمه

  
   
  ً  ً

   
   
   

  

 مطلقـاً تقریبـاً داسـتان لطیـف و به نوعى شـاعرانۀ یک پسـر معمولى ده سـاله  به 
نـام آلبـى اسـت. پسـرى مطلقاً متوسـط و معمولـى. همان نـوع بچه اى که داشـتنش 
بـراى بیشـتر پـدر و مادرهـا از جملـه پـدر و مادر آلبى کابوسـى اسـت که بایـد با آن 
زندگـى کننـد و کنـار بیاینـد. آلبى در هیـچ چیز بهترین نیسـت؛ زرنگ ترین شـاگرد 
کالس نیسـت؛ بلندقد تریـن یـا قوى تریـن پسـر مدرسـه نیسـت؛ هنرمند هم نیسـت؛ 
روخوانـى و دیکتـه برایـش سـخت اسـت و ریاضیـات کابوسـى اسـت کـه او را دچـار 
سـردرد مى کنـد. آلبـى کارهـاى زیـادى را  تقریباً و تـا حدودى خوب انجـام مى دهد. 
امـا  ایـن از دیـد دیگران کافى نیسـت. بچه هاى مدرسـه مسـخره اش مى کنند، سـربه 
سـرش مى گذارنـد، برایـش گردن کلفتـى مى کننـد، گاگـول، عقـب مانـده و ُمنـگل 

مى زنند: صدایـش 
«کلمـۀ ُمنـگل را هـر بـار کـه مى شـنیدم مثـل سـیخونک تـوى مغزم، شـکمم و 
سـینه ام فـرو مى رفـت.» (گـرف، 1395، ص. 262) و آلبـى گاهـى بـه ایـن نتیجـه 

مى رسـد کـه پُـر بـى راه هـم نمى گوینـد.
تتمـۀ  آلبـى  پیکـش،  و  شـیک  خصوصـى  مدرسـۀ  از  شـدن  اخـراج  از  بعـد   
اعتمادبه نفـس خـود را هـم از دسـت مى دهـد. پـدر و مـادرش خشـمگین و ناامیـد 
مى شـوند و پدر بزرگـش بـه ایـن نتیجـه مى رسـد کـه آلبـى مثـل سـنگ هاى زیرین 

در یـک کپه سـنگ فقـط بـه درد نگـه  داشـتن سـنگ هاى باالیـى مى خـورد:
«تـوى یـه کپـه سـنگ، همـه کـه نمى تونن سـنگ باالیـى باشـن، بعضى هـا باید 
سـنگ زیـرى باشـن که باالیى هـا رو نگـه دارن.» (گـرف، 1395، ص. 3) و پیش بینى 

گراف، لیزاکالین. (1396)، مطلقا تقریبا، مترجم: فریده 
خرمى، تهران، پیدایش، 336 ص، 23000 تومان، 500 

نسخه، شومیز، 
شابک: 978-600-296-422-9
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جنگل سرد مدرن

مى کنـد کـه آلبـى را بعدهـا بایـد از توى جـوى آب پیـدا کنند.

امـا معلـم جدیـد ریاضى کـه زیـاد لبخند مى زنـد و روى تمـام دیوارهـاى کالس 
پوسـتر بسـکتبال مى چسـباند، ایـن غـول ترسـناك را برایـش رام مى کنـد و پرسـتار 
جدیـدش (کالیسـتا) کـه دانشـجوى هنر اسـت کمکش مى کنـد کـه توانایى هایش را 
بشناسـد، بفهمـد چـه کارهایـى از او برمى آیـد و خود را همان طور که هسـت بپذیرد. 
بـا ضعف هـاى بسـیار و توانایى هـاى فـراوان. آلبـى در توصیـف کالیسـتا مى گویـد: 
«دلسـوز و مهربـان و خـوب» و ایـن عبـارت کـه مـادر آلبـى هـم عینـاً در توصیـف 
شـخصیت آلبـى بـه کار مى بـرد کلیـدى مى شـود بـراى درك شـباهت شـخصیت 
کالیسـتا و آلبـى. عبارتـى کـه آلبى هرگـز در توصیف پـدِر غایِب حواس پـرت (پدرى 
کـه یـادش نمى مانـد بـه آلبـى قـول داده یـک روز قطعـات ماکـت هواپیمایـى را که 
از مـوزه ى هـوا فضـا خریده انـد بـا کمـک هـم سـوار مى کننـد و بعـد از کامل شـدن 

بگذارنـد روى بوفـه تـوى اتـاق نشـیمن.)  یـا مـادر کمال گرایـش بـه کار نمى بـرد.

آلبـى پسـرى اسـت سـاده دل و بى شـیله پیله کـه بـراى مهربانـى کـردن دودوتـا 
چهارتـا نمى کنـد: «آلبـى همیشـه مدادهایـش را بـه ریـک داربـى قـرض مى دهـد، 
گرچـه کـم پیـش مى آید که ریک آن هـا را پس بدهد.» (گـرف، 1395، ص. 9)؛ براى 
آن هـا کـه بـه خاطـر ضعف هاشـان مـورد بى مهـرى قـرار مى گیرنـد، دل مى سـوزاند: 
«امـروز آلبـى اول از همـه جسـا کـوان را بـراى تیـم بسـکتبالش انتخاب کـرد، چون 
بقیـه جسـا را همیشـه آخـر از همـه انتخـاب مى کننـد و او حالـش خراب مى شـود.» 
(گـرف، 1395، ص. 9) و جـواب خشـونت را با خشـونت نمى دهـد: «حتى وقتى درن، 
گردن کلفـت کالس، سـر ناهـار بـه طرفـش چیپـس پـرت مى کنـد.» آدم هـا را گاهى 
بهتـر از خودشـان مى شناسـد: «مى دانـم وقتى بتسـى لبـش را مى َکَند عصبى اسـت. 
مى دانـم وقتـى سـر کالس پـاى چپـش را تنـد و تنـد تـکان مى دهـد، جـواب را بلـد 
اسـت امـا نمى خواهـد دسـت بلنـد کنـد.» اما در برابر فشـارى کـه هـر روز در خانه و 
مدرسـه بـا آن روبه روسـت کـم مى آورد. مشـکالت آلبـى در آن آپارتمان بـزرگ واقع 
در منهتـن نیویـورك گاهـى آنقـدر بزرگ اسـت کـه با خـوردن دونات هـم کوچک تر 

نمى شـود. تنهـا راه حـل موقتـى، آرامش بخـش و مؤثرى کـه در اختیـار دارد.
تصویـرى کـه نویسـنده از آلبـى بـه دسـت مى دهـد چنان دقیـق، عمیـق، زنده و 
همدالنـه اسـت و لحظه هـاى نـاب و بزنگاه هـاى داسـتانى چنـان هنرمندانـه گلچین، 
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طراحـى و چیدمـان شـده اند کـه از همان ابتـداى کتاب خیـال مى کنیم سال هاسـت 
ایـن پسـر غمگیـن و تنهـا را مى شناسـیم. برادر کوچک ترمان اسـت یا همسـایۀ دیوار 
بـه دیوارمـان کـه هـر روز کیـف کولـۀ مدرسـه بـه پشـت مى بینیمـش. همـراه آلبى 
بـه جک هـاى بـى مـزة معلـم ریاضـى مى خندیـم، از ته دل عاشـق کالیسـتا پرسـتار 
بچـه اى مى شـویم کـه تنها آدم بزرگى اسـت کـه او را مى فهمد، همان طور که هسـت 
قبولـش مى کنـد و محبتـى بـى قیـد و شـرط نثـارش مى کنـد. همـراه آلبـى از رفتِن 
تنهـا دوسـت صمیمـى کـه دارد غصـه مى خوریـم، همـراه او ازنامه هـا یـا ایمیل هایى 

کـه از مدرسـه مى رسـد تـوى دل مـان خالى مى شـود: 
«هیـچ وقـت چیـز خوبـى تـوى ایمیل هـاى مدرسـه نیسـت. معلـم هیـچ وقت به 
پـدر و مـادر آدم ایمیـل نمى دهـد کـه مثـالً بگویـد: داشـتن شـاگردى مثـل آلبـى 
در کالس خیلـى معرکـه اسـت.» (گـرف، 1395، ص. 9)؛ همـراه او بـه بـاغ وحـش 
مى رویـم و لذتـى کـه برده ایـم بعدهـا از دماغ مـان در مى آید و بهاى سـنگینى برایش 
مى پردازیـم! اخـراج کالیسـتا. بعـد از اخراج کالیسـتا  بغـض مى کنیم و کینـۀ مادر را 

بـه دل مى گیریـم.
آلبـى قهرمانـى اسـت که بعـد از خواندن کتـاب مدت هـا ذهن را درگیـر مى کند. 
فرامـوش کـردن او و رنجـى که مى کشـد، کار سـختى اسـت. قهرمانى او نـه به خاطر  
جـدال بـا غول هـا و جادوگرهـا و نـه بـه خاطـر داشـتن نیروهـاى افسـانه اى و مافوق 
بشـرى اسـت کـه اگـر این هـا مـالك قهرمانـى باشـد آلبـى  ضـد قهرمانـى ضعیف و 
کم حـرف و بى دسـت و پـا بیـش نیسـت. قهرمانـى آلبـى  بـه خاطـر کشـیدن بـار 
مضاعفـى اسـت کـه زندگـى، طبیعـت، بدبیـارى، سرنوشـت یـا هـر اسـمى کـه روى 
نیروهـاى کـوِر خـارج از کنتـرل انسـان مى گذاریـم ، بـا بیرحمـى تمام روى دوشـش 
گذاشـته اند و او ناچـار اسـت تـا پایـان عمر ایـن بار اضافـى را مثل گوژى روى پشـت 
بـى صـدا و بى اعتـراض تحمـل کنـد. تـالش بى وقفـه و بیهـوده ى آلبى براى نوشـتِن 
درسـِت کلمـات و گرفتـن نمـرة کامـل در دیکتـه (که پـدرش از او انتظـار دارد) ما را 
بـه یـاد سـیزیف1 در اسـطوره هاى یونانـى مى انـدازد کـه بـه خاطـر فـاش کـردن راز 
خدایـان محکـوم شـد هـر روز صخـره اى را بغلتاند و از دامنـۀ یک تپه بـاال ببرد، ولى 
هـر گاه ایـن سـنگ بـه نیمـۀ راه تپـه مى رسـد دوبـاره بـه پاییـن مى غلتـد، او را زیر 
مى گیـرد و بـه پاییـن مـى رود. بـا ایـن تفاوت کـه گناه سـیزیف بر او آشـکار اسـت و 

بـر آلبـى نه.
قهرمانـى آلبـى بـه خاطـر تغییـر از آدمـى اسـت کـه دلـش بـه حـال خـودش 
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مى سـوزد بـه کسـى کـه بـا خودش و دیگـران  با تمـام کم و کاسـتى ها از در  آشـتى 
درمى آیـد: 

«بعضـى آدم هـا تـو هیچـى خیلـى عالـى نیسـتند. بعضـى آدم هـا فقـط دونـات 
دوسـت دارنـد.» (گـرف، 1395، ص. 165)؛ و از آرزوى معـروف بـودن و باحـال بودن 

دسـت مى کشـد: 
«آدم تـا وقتـى نمى دانـد معـروف بـودن یـا باحـال بـودن واقعـاً چه جورى اسـت 
خیـال مى کنـد کیـف دارد امـا معلـوم شـد کـه اصـالً ایـن جـورى نیسـت.» (گـرف،

1395، ص. 306)
 گرچـه آلبـى تـا پایـان قصـه همچنـان متوسـط و معمولـى باقـى مى مانـد و 
برخـالف هـرى پاتـر یا پیتـر پارکر در مـرد عنکبوتى هیچ اسـتعداد یـا قابلیت عجیب 
و غریبـى را در خودش کشـف نمى کند،  شـخصیتى پویاسـت که مثـل خالد در رمان 

همسـایه ها در طـى قصـه رشـد مى کنـد و بـه بلوغ مى رسـد:
آخریـن  در  و   (336 ص.   ،1395 (گـرف،  دارم.»  ارزش هایـى  چـه  «مى دانـم 
راهنمایـى اش بـه بتسـى مى گویـد: فکـر مى کنـم همـون جـور کـه هسـتى 

اسـت.  کتـاب  اصلـى  درون مایـۀ  شـخصیت  تغییـر  ایـن  معرکـه اى. 
 زبـان سـاده، شـوخى هاى گاه بـه گاه  و قصـه اى  کـه در قالـب فصل هـاى کوتـاه 
روایـت شـده، کتـاب را  بـراى بچه هایـى هم سـن و سـال آلبـى خواندنـى مى کند اما 
صداقـت و ظرافـت و شـاعرانگى نهفتـه در جاى جـاى متن  هر خواننده اى با هر سـن 

و سـال و ذهیتـى  چـه سـاده و چـه پیچیده را مجـذوب مى کند.
نویسـنده بـا انتخـاب یـک بچـۀ کالس پنجمـى سـاده دل بـه عنـوان راوى هـم به 
روایتـى شـیرین و جذاب دسـت پیدا کـرده و هم امکان اسـتفادة گسـترده از تکنیک 
آیرونـى Irony2 را بـه خـودش مى دهـد. خواننده در موارد بسـیار چیزهایـى مى داند 
کـه آلبى ازآن سـردر نمـى آورد (مثل زمانى که مـادر مى فهمد آلبـى اختالل خواندن 
نـدارد و ایـن حقیقـت ناراحتـش مى کنـد. آلبـى هر چه سـعى مى کند از موضوع سـر 
در نمـى آورد امـا خواننـده از ابتـدا جریـان را مى فهمد. ص. 146) و ایـن همراه با طنز 

تلـخ پنهـان در میـان خطوط کتـاب، قصـه را خواندنى  و باورپذیـر مى کند. 
روایت نویسـنده صادقانه و همخوان با واقعیت اسـت. دلخوشـى بیهوده نمى دهد، 
پایـان شـیرینى بـراى ماجـرا وجـود نـدارد و تنها بـه تغییر در دیـدگاِه قهرمـان اکتفا 
مى کنـد. گرچـه سـعى مى کنـد  بـا بـاز کـردن پـاى شـخصیت هایى مثل کالیسـتا و 
معلـم ریاضـى بـه قصـه از زهر و تلخى آن بکاهـد و اگر بخواهیم سـختگیرانه به ماجرا 

جنگل سرد مدرن
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نـگاه کنیـم بـا ایـن کار تن به یک جـور  خوش بینـى دور از واقعیت مى دهـد. چرا که 
پیـدا کـردن آدم هایـى مثـل کالیسـتا (کـه مى توانـد بـا یک قوطـى حلبـى خالى هم 
دوسـت شـود، ص. 55) در زندگـى واقعـى همـان قـدر محتمل اسـت که پیـدا کردن 
آب خنـک و گـوارا در صحرایـى خشـک و برهـوت. کالیسـتا گرچه مثل مـرى پاپینز3 
کیـف یـا بشـکن جادویـى نـدارد اما چیـز زیـادى هم کـم از او نـدارد. راه خوشـحال 
کـردن آلبـى را بلـد اسـت و بـا شـوخى هاى کالمـى، آلبـِى دمـغ و بى حوصله را سـر 

حال مـى آورد:
«از کالیسـتا خوشـم مى آمـد. هـر وقـت مى خواسـت بامزه باشـد، بامزه مى شـد.» 
(گـرف، 1395، ص. 86)  و بـا  ترفندهـاى مختلـف عملـى (دونات خـورى، باغ وحش، 
جنـگ آبکـى، درسـت کـردن تلویزیـون مقوایـى) بـه زندگـى کسـالت بار او رنـگ و 
رویـى تـازه مى بخشـد. گرچـه معلوم نیسـت در اوج جوانـى و بدون تجربـۀ کافى این 
توانایى هـا را چطـور بـه دسـت آورده و چطور مى تواند مثل یک روانشـناِس کارکشـته 
عکس العمل هـاى درسـت و بـه جـا نشـان بدهـد. آنچـه از او درقصـه مى بینیـم یـک 
جـور مهربانـى و همدلـى ذاتـى بـا آدم هـا و شـاخک هاى حسـاس و هنرمندانـه براى 

درك انسـان هاى دیگر اسـت.
مطلقـاً تقریبـاً داسـتان زندگـى انسـان معمولـى و تنهـاى امـروز اسـت کـه در 
کالن شـهرهاى ترسـناك، بـى در و پیکـر و بى قانونـى شـبیه جنـگل زندگـى مى کند. 
انسـان در ایـن جنـگِل سـرِد مـدرن بـراى بقـا ناچـار بـه مبـارزه و مسـابقه و رقابتى 

بى امـان اسـت و در ایـن راه  هـر روز بـا چالشـى متفـاوت رو بـه رو مى شـود:
 «نمى دانـم چـرا هـى گنـد مى زنـم بـه همه چیـز. بـا وجودى کـه این همـه زور 

مى زنـم که گنـد نزنـم.» (گـرف، 1395، ص. 150)
 انسـان بى پناهـى کـه در بمبـاران ایده آل هـاى مربـوط بـه زیبایـى ظاهـرى و 
و  نفس گیـر  مسـابقۀ  در  و  هنـرى  یـا  ورزشـى  قهرمانـان  اغراق شـدة  توانایى هـاى 
بى امـاِن بهتریـن بـودن و زیـر فشـار قانون هـاى نانوشـتۀ گردن کلفت هـا (آن موقـع 
بـود کـه فهمیـدم در مدرسـۀ پـى.اس.183 درن قانون هـا را مى نویسـد.) هـر روز 
کوچـک و کوچک تـر مى شـود تـا جایـى که مثـل بتسـى دختـِر خجالتـِى کالس که 
لکنـت زبـان دارد، بـه انـزوا رانـده شـده و وجودش بـه مـرور فراموش مى شـود، مثل 
آلبـى تالش هـاى بى وقفـه اش براى پیشـرفت و تبدیل شـدن به پسـرى کـه توقعات و 
انتظـارات  پـدر و مـادرش را بـرآورده مى کند، نادیده گرفته مى شـود و مثل کالیسـتا 

توانایى هایـش ناشـناخته باقـى مى مانـد و از کار اخراجـش مى کننـد.
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پى نوشت
1. سیرى در اساطیر یونان و رم نوشتۀ ادیت همیلتون ترجمۀ عبدالحسین شریفیان

2. آیرونـى دراماتیـک یکـى از انـواع آیرونـى اسـت و زمانى روى مى دهـد که حرکات و اعمـال، داراى 
اهمیتـى اسـت کـه بیننده یـا خواننده متوجـه آن مى شـود اما گوینده یـا شـخصیت نمى تواند معناى 

آن را درك کنـد. (بـه نقل از دانشـنامۀ جدید شـعر و فنون شـعر پرینسـتون)
3. شـخصیت اصلـى در فیلمـى بـه همیـن نـام سـاختۀ کمپانـى والـت دیزنـى در سـال 1964 بـه 

استیونسـن رابـرت  کارگردانـى 

جنگل سرد مدرن
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تازه هاى نشرنقد ترجمه

آبى بر آتش جنگ
روح اهللا مهدى پورعمرانى؛ تصویرگر: مریم میرحسینى مطلق، تهران: 

واش. 34 ص. رقعى (شومیز). 69000 ریال. چاپ اول / 2000 نسخه.
978-622-6024-40-2 شابک: 

موضوع ها:
لوامع  و  الحکایات  جوامع  7ق.  قرن  محمدبن محمد،  عوفى،   .1

الروایات - اقتباس ها
2. داستان هاى کوتاه فارسى

معرفی کوتاه:
در جلد ششم از مجموعه حکایت هاي دیروز براي بچه هاي امروز  سه 

داستان اقتباسی از جوامع الحکایات و لوامع الروایات اثر «محمد عوفی» با عنوان هاي برادر حاتم طایی، 
نیزه هایت را بسوزان و آبی بر آتش جنگ ارائه شده است. در داستان آبی بر آتش جنگ، «عضدالدوله 
دیلمی» به کرمان لشکر می کشد تا آنجا را فتح کند. حاکم کرمان هر روز صبح با عضدالدوله جنگ 
می کرد و شب هنگام براي لشکریان دشمن نان و آب می فرستاد؛ عضدالدوله که از رفتار حاکم کرمان 
متعجب بود پیکی را به نزد او می فرستد تا علت را جویا شود؛ سخنان حاکم موجب می شود تا عضدالدوله 

به جنگیدن با کرمانیان ادامه ندهد و به ري بازگردد.

. آبى  ریزه میزه
اصلى،  فریبا  تصویرگر:  پورقاسمى؛  مهین  ویراستار:  خیامى؛  لیال 
مشهد: عروج اندیشه. 12 ص. خشتى (شومیز). 30000 ریال. چاپ اول 

/ 3000 نسخه.
978-964-163-584-0 شابک: 

موضوع(ها):
1. کودکان - راهنماى مهارت هاى زندگى - داستان

2. غذا خوردن - داستان

معرفی کوتاه:
این کتاب جلد نخست از مجموعه شهر رنگ ها دربردارنده داستانی مصور در موضوع «بدغذایی» 
براي کودکان است. «آبی»، کودکی است که مادرش هر غذایی درست مى کند بهانه مى گیرد و آن غذا 
را نمى خورد. کم کم آبی دچار سوءتغذیه مى شود و به دکتر مى رود اما او داروهایش را هم نمى خورد. 

او روز به روز ضعیف تر و کوچک تر مى شود تا اینکه...  .
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چکیده 
«خودشناســى» موضوعــى دیرینــه اســت کــه عــالوه بــر فلســفه بــا موضوعاتــى چون 
روابــط اجتماعــى و رشــته هایى چــون روان شناســى پیونــد دارد. پــر، داســتانى اســت 
کــه بــه موضــوع خودشناســى از هــر ســه زاویــه پرداخته اســت. ایــن داســتان نشــان 
ــى  ــتلزم تحول ــت، مس ــب هوی ــدارى» و کس ــتن پن ــد «خویش ــه فراین ــد ک مى ده

شــناختى اســت کــه از خــالل روابــط اجتماعــى ممکــن مى شــود. 
رونــد شــخصیت پردازى نویســنده در طــول داســتان و اســتفاده از شــگرد تعلیــق در 
داســتان ، مخاطــب کــودك را در ایــن فراینــد وارد مى کنــد تــا بــا شــرکت در فــراز 
و فرودهــاى داســتان ، بیندیشــد کــه کیســت؟ فرودهــاى داســتان، چــه چیــزى ارزش 
قائــل اســت و چــه مســیرى را بــراى خــود انتخــاب مى کنــد؟ ازیــن رو، پــر داســتان 

تشــکیل هویــت اســت.

کلید واژه
ــناختى، ــول ش ــق، تح ــخصیت پردازى، تعلی ــت، ش ــدارى، هوی ــى، خودم خودشناس

خویشتن پندارى.

  
    

    
«   »  ،    
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خدا پر داد تا پرواز باشد ... 
(قیصر امین پور)

ــراى  ــن پاســخ ب ــى یافت ــى- در پ ــوپنهاور» - فیلســوف آلمان ــور ش ــد «آرت مى گوین
ــه  ــبت ب ــخصى نس ــه ش ــى زد ک ــه م ــى پرس ــود، در خیابان ــى خ پرســش هاى ذهن
ــا  ــه ب ــس از مواجه ــس پ ــد. پلی ــردار مى کن ــس را خب ــود و پلی ــان مى ش او بدگم
شــوپنهاور، از او مى پرســد: «تــو کیســتى؟» شــوپنهاور بــى درنــگ پاســخ مى دهــد: 
«اگــر بتوانیــد بــه مــن کمــک کنیــد کــه جــواب ایــن پرســش را پیــدا کنــم، تــا ابــد 

سپاســگزار شــما خواهــم بــود.»
ــر  ــر از عص ــت، دیرینه ت ــث قدم ــا از حی ــود، ام ــتى خ ــتى و چیس ــش از کیس پرس
ــن  ــا ای ــقراط - ب ــتانى او - س ــلف باس ــه س ــدان ک ــوپنهاور فیلســوف اســت. چن ش
ــن  ــه ای ــراى پاســخ گویى ب ــى آدم را ب ــود را بشــناس» بن ــه «خ ــروف ک ــۀ مع توصی

ــد.  ــرا مى خوان ــادى ف ــش بنی پرس
خودشناســى امــا، موضوعــى محــدود بــه فلســفه نیســت. چــرا کــه بــا موضوعاتــى 

ــا رشــته اى چــون روانشناســى پیونــدى وثیــق دارد: چــون روابــط اجتماعــى و ب
پــر داســتانى اســت کــه موضــوع دیرینــۀ «خودشناســى» را نــه تنهــا بــا درونمایــه اى 
فلســفى، بلکــه بــا درونمایــه اى اجتماعــى و روانشــناختى نیــز بــراى کــودکان پیــش 
ــر  ــم تصویرگ ــوان1 - و ه ــو ون ش ــتان - چائ ــى داس ــندة چین ــم نویس مى کشــد . ه
برزیلــى کتــاب - راجرملــو1 - در مقدمــه اى کوتــاه کــه بــر ایــن اثــر نوشــته اند، بــه 

ــوون شــوان نوشته اســت:  ــد. چائ ــاره کرده ان ــر اش ــۀ فلســفى اث درونمای

شوان، چائون. (1396)، پر، تهران: فاطمى (طوطى)، 
36ص، 12000 تومان، 1500 نسخه، شومیز، 

شابک: 978-964-318-911-2
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پرواز به سمت ریشه ها

ــن  ــه عمیق تری ــى اســت ک ــواره آن های ــودك هم ــرى ک ــاى تصوی ــن کتاب ه «بهتری
حقایــق فلســفى را بیــان کننــد.» و  راجرملــو از قصــد خــود مبنــى بــر بــه نمایــش 
ــش نوشته اســت.  ــا، توســط تصویرهای ــه در کلمه ه ــفى نهفت ــم فلس درآوردن مفاهی
ــروا  ــش کام ــد خوی ــر در قص ــم تصویرگ ــش و ه ــات ادعای ــنده در اثب ــم نویس ه
ــگاه روابــط اجتماعــى و روانشناســى رشــد  ــۀ ن ــر را از زاوی ــا داســتان پ ــد، ام بوده ان

ــرد:  ــى ک ــوان بازخوان ــز مى ت ــودك نی ک
داســتان فانتــزى پــر ســاختارى کوتــاه، امــا نــه چنــدان ســاده دارد. چنین ســاختارى 

متناســب بــا درونمایــۀ چنــد وجهــى و موضوعــات چنــد الیۀ آن اســت. 

شخصیت در داستان پر
شــخصیت اصلــى داســتان، پــرى اســت کــه در جســتجوى پاســخ بــه یــک پرســش 

اســت: مــن متعلــق بــه کــدام پرنــده ام؟
ــر یــک از  ــه در ه ــون اســت ک ــدگان گوناگ ــا پرن ــر ب ــدار پ ــر دی داســتان حکایت گ
ــه آن  ــق ب ــرى متعل ــا او پ ــه آی ــد ک ــرح مى کن ــن پرســش را مط ــا ای ــن دیداره ای

ــه؟ ــا ن ــده اســت ی پرن
انتخــاب پــر، بــه عنــوان شــخصیت اصلــى، بنابــر دو ویژگــى پــر، انتخابــى آگاهانــه 
ــا مالیم تریــن بادهــا بــه مقصــد  اســت. پــر ســبک اســت و ســرگردان. در نتیجــه ب
ــاى  ــار معن ــل ب ــر حام ــر پَ ــویى دیگ ــا از س ــد ، ام ــت مى کن ــاد حرک ــادا ب ــه ب هرچ
پــرواز نیــز هســت کــه در بطــن خــود معنــاى حرکــت ، تحــول و رشــد را بــه همــراه 

دارد. 
چائوون شوان در مقدمۀ کتاب مى نویسد:

 «روزى خنــک و زیبــا در پکــن ، بــر خــالف مســیر بــاد در حــال پیــاده روى بــودم 
کــه چشــمم بــه یــک پــر افتــاد. پــرى کــه چنــدى بعــد الهام بخــش ایــن داســتان 
شــد. پــرى معمولــى و ســفید روى زمیــن افتاده بــود. بعــد بــاد بلنــدش کــرد و حــاال 
ــا دیــدن جســت و خیــز و ســفر ایــن پــر،  در هــوا چــرخ مــى زد و بــاال مى رفــت. ب
احساســى پیچیــده در مــن شــکل گرفــت؛ احساســى کــه بــه گمانــم نقــش پــر بــر 
تخیــل مــن بــود. فکــر کــردم ایــن پــر چــه شــجاعانه بــه اســتقبال پــرواز و آزادى 

مــى رود ، امــا تــالش اش بــه دلیــل نامعلــوم بــودن مقصــدش بــى ثمــر اســت.» 

«پر» دچار سرگردانى و تعلیق در هویت خود است. چندان که معلق و بالتکلیف است 
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و تنها باد است که او را از این سو به آن سو حرکت مى دهد: 
«وووش ...... وووش .... هــووو .... هــووو... پَــرى بــا بــاد ایــن ســو و آن ســو مى رفــت. امــا 
ــا  ــى از بوته ه ــاده در ردیف ــر افت ــر بى حرکــت مى ایســتاد؛ گی ــد، پ ــاد نمى وزی ــى ب وقت
ــد.»  ــا دســته اى از برگ هــاى ریختــۀ درختــان ، روزهــا تــک و تنهــا یک جــا مى مان ی

تعلیــق هویتى«پــر»، همســو و مــوازى بــا تعلیقــى3 کــه نویســنده در طــرح داســتانى 
خــود بــه کار مى گیــرد، تــا انتهــاى داســتان پیــش مــى رود. دیــدار پــر بــا پرنــدگان 
مختلــف در غالــب موقعیت هــاى داســتانى یکســان و تکرارشــونده، سبب ســاز 
ــام خــوش و  ــا در فرج ــود، تنه ــر» مى ش ــارة سرنوشــت «پ ــودك درب کنجــکاوى ک
آمیختــه بــه طنــز داســتان اســت کــه «پــر» از تعلیــق هویتــى و ســرگردانى رهایــى 

مى یابــد.

پرسش از هویت
پرســش پــر - «مــن مــال کــدام پرنــده ام؟» - اگــر چــه در ابتــدا بــه عنــوان یــک 
کنــش ذهنــى مطــرح مى شــود، ولیکــن خاســتگاهى بیرونــى دارد. ایــن پرســش در 
خــالء و دفعتــاً شــکل نمى گیــرد. پــر بــه دنبــال شــناخت خــود اســت، امــا شــناخت 
خــود بــدون شــناخت «دیگــرى» و دنیــاى بیــرون ممکــن نیســت. ایــن شــناخت در 
ــا «خــود درماندگــى»  یــک بســتر اجتماعــى و به صــورت تدریجــى رخ مى دهــد. ب
نمى تــوان خــود را شــناخت. همچنــان کــه کــودك در دورة «خودمــدارى»4 
ــه مســئلۀ «هویــت» بیندیشــد. پرســش از هویــت و اندیشــۀ پیرامــون  ــد ب نمى توان
خــود، ویژگــى ادوار بعــدى رشــد کــودك و خــروج او از مرحلــه خود مــدارى و آغــاز 
روابــط اجتماعــى اســت. از ایــن رو ســر منشــأ پرســش ذهنــى «پــر» در داســتان نیز، 

دنیــاى بیــرون اســت: 
«روزى پســر و دختــرى از کنــار پــر گذشــتند، آن را برداشــتند تــا بتواننــد خــوب 
نگاهــش کننــد. بعــد آن را در همــان جایــى کــه پیدایــش کرده بودنــد، گذاشــتند. 
ــده  ــدام پرن ــال ک ــر م ــر از پســر مى پرســد: آن پ ــه دخت ــر شــنید ک ــد، پَ کمــى بع

بــود؟ پَــر بــا خــودش گفــت: راســتى، مــن مــال کــدام پرنــده ام؟» 
بدین ترتیب پرسش دختر از پسر ، در آئینۀ ذهن پَر منعکس مى شود.

لحن در شکل گیرى شخصیت ها
ــر  ــۀ پَ ــى مواجه ــونده یعن ــاى تکرارش ــتانى ، موقعیت ه ــت داس ــن موقعی ــس از ای پ
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ــى  ــا «ماه ــر ب ــۀ پَ ــوند . مواجه ــاز مى ش ــرى آغ ــس دیگ ــى از پ ــا، یک ــا پرنده ه ب
خــورك»، «کوکــو»، «حواصــل»، «غــاز»، «طــاووس»، «زاغ»، «قــو»، «اردك»، 
«مــرغ چنگــى» و ... نشــان از تنــوع فــردى و اجتماعــى دارد. تنوعــى کــه حاصــل 

شــخصیت پردازى نویســنده اســت. 
ــر بــه عنــوان شــخصیت  عــالوه بــر ایــن ، در پرتــو ایــن شــخصیت پردازى، رابطــۀ پَ
اصلــى داســتان، بــا انــواع پرنده هــا - بــه عنــوان شــخصیت هاى فرعــى - بــه تدریــج 

از ســادگى بــه ســمت پیچیدگــى پیــش مــى رود. 
ــود -  ــه مى ش ــا آن مواج ــر ب ــه پ ــده اى ک ــتین پرن ــورك» - نخس ــر «ماهى خ اگ
ــه او  ــى ب ــخ منف ــر، پاس ــارة پرســش پ ــنیدن چندین ب ــس از ش ــى و پ ــا بى اعتنای ب
ــه پررنــگ شــدن  ــر، از جمل ــا شــخصیت پردازى عمیق ت ــه تدریــج ب ــا ب مى دهــد، ام
«لحــن» شــخصیت ها، رابطه هــا نیــز پیچیده تــر مى شــود. بــه عنــوان مثــال: 
ــر  ــا پَ ــى ب ــاى قبل ــش از پرنده ه ــى بی ــد کالم ــه، چن ــى متکبران ــا لحن ــاووس ب ط

ســخن مى گویــد.
ــا  ــه  ب ــر در مواجه ــد. پ ــز رخ مى ده ــر»  نی ــخصیت پردازى «پ ــد در ش ــن رون همی
پســر و دختــرى کــه او را پیــدا کرده انــد، شــخصیتى منفعــل و پذیــرا دارد. کنــش 
ــا در  ــد؛ ام ــف مى مان ــنیدن، متوق ــد ش ــخصیت در ح ــن دو ش ــا ای ــى او ب ارتباط
مواجهه هــاى بعــدى اش بــا پرنــدگان، او عــالوه بــر کنــش شــنیدن از کنــش گفتــار 
ــرار مى کنــد و در  ــدى عاطفــى برق ــا «چــکاوك» پیون ــز برخــوردار مى شــود. او ب نی
ــا «عقــاب» موضعــى انتقــادى دارد. موضعــى برآمــده از کشــمکش بیــن  مواجهــه ب
دو شــخصیت داســتانى -پــر و عقــاب - کــه بــه کنــش «انتخــاب» نــزد پــر منتهــى 

مى شــود. 

تحول شناختى در ذهن و روان شخصیت
ــى و  ــاز تحــول ذهن ــه زمینه س ــه اى اســت ک ــر و چــکاوك، تجرب ــى پ رابطــۀ عاطف
ــن تحــول  ــاد ای ــمان، نم ــرواز در اوج آس ــۀ پ ــود. تجرب ــر» مى ش ــزد «پ ــناختى ن ش

ذهنــى اســت: 
«روزى بــه طــور اتفاقــى چکاوکــى را کــه ظاهــرى مهربــان و دوســتانه داشــت، دیــد. 
چــکاوك گفــت: متأســفم، تــو مــال مــن نیســتى پــر کوچــک. امــا مــن مى توانــم 
ــر از  ــرآورده شــود . مــن باالت ــا یکــى از آرزوهایــت ب ــرم ت ــه اوج آســمان بب ــو را ب ت

ــم.»  ــرواز مى کن ــان پ ــدگان جه تمــام پرن

پرواز به سمت ریشه ها
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نقد ترجمه
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پـَـر در میــان منقــار چــکاوك جــاى مى گیــرد و بــا او بــه پــرواز درمى آیــد. امــا ایــن 
ــا  ــر را ره ــد و پَ ــاز مى کن ــى دارد. چــکاوك نوکــش را ب ــز در پ ــرودى را نی ــراز، ف ف

ــر یــک «عقــاب» فــرود مى آیــد. ــر روى صخــرة ســنگى در براب مى کنــد. پَ
فــراز و فــرود پَــر در روســاخت داســتان ، بیانگــر تحولــى شــناختى در ذهــن و روان 

ــر یعنــى اتفاقــى اســت کــه در ژرف ســاخت اثــر رخ مى دهــد. پَ

گزینشگرى در کنش ها و فاعلیت شخصیت پر
ایــن تحــول شــناختى حاصــل همدســتى پیونــد عاطفــى پــر و چــکاوك از یکســو و 

مشــاهده شــکار چــکاوك توســط عقــاب از دیگــر ســو اســت.
ــن  ــن ای ــه «م ــر این ک ــى ب ــر مبن ــذار پ ــه ان ــه اش ب ــع از توج ــاب، مان ــن عق تفرع

مى شــود:  مى شناســم»  را  چــکاوك 
«...کمــى بعــد، پــر صــداى فریــادى شــنید و قطــرة خــون درخشــانى دیــد کــه از 

آســمان چکیــد.» 
در پــى ایــن رخــداد، پــر اگرچــه مغمــوم اســت و محــزون، امــا بــراى نخســتین بــار 

در طــول داســتان دســت بــه یــک انتخــاب مى زنــد:
«کجایــى بــاد؟ لطفــاً لطفــاً بــه مــن کمــک کــن کــه از ایــن جــا بــروم.» یــا «دلــم 

نمى خواهــد دیگــر هیــچ وقــت آن عقــاب را ببینــم.» 
اگــر پیــش از ایــن، پـَـر اســیر دســت بــاد و مطیــع فرمــان بــاد بــود، امــا این بــار بــاد 

اســت کــه مطابــق خواســت او عمــل مى کنــد.
«تا پر آرزو کرد، باد آمد» 

آمــدن بــاران نمــاد ایــن تغییــر اســت. ضمــن آن کــه تشــبیه بــه کار رفتــه از ســوى 
ــادآور مى شــود:  ــود برآمــده از مــرگ چــکاوك را ی نویســنده، موقعیــت حزن آل

ــر  ــر مى ریخــت و س ــاران روى پ ــاى ب ــد. قطره ه ــاران باری ــرررر.... ب ــرررر .... ُش «ُش
ــک»  ــاى اش ــد قطره ه ــت مانن ــورد. درس مى خ

سیر تحول شخصیت پر در طول داستان
چنین تغییرى آنى و دفعتاً رخ نداده است:

بین سرگردانى پَر و اسارتش در دست باد تا شکل گیرى قدرت انتخاب در نزد او، یک 
مرحلۀ بینابینى نیز وجود دارد. این مرحله عبارت است از میل پَر براى پرواز در اوج 

آسمان. چندان که در بدو داستان، راوى داناى کل پرده از این تمایل پَر بر مى دارد:
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«چه قدر دلش مى خواست در اوج آسمان پرواز کند.» 
ــد  ــه پیون ــر ب ــود و منج ــخ داده مى ش ــکاوك پاس ــه توســط چ ــر چ ــل، اگ ــن می ای
عاطفــى میــان پــر و او مى شــود ، امــا منجــر بــه تکمیــل پروســۀ «خویشــتن پندارى» 

ــر هنــوز صاحــب «شــناخت بنیــادى» نشده اســت.5 ــر نمى شــود. پَ پَ
ــت  ــر هوی ــه پَ ــت ک ــن اس ــتانى، ای ــاى داس ــش و قوس ه ــن ک ــى در ای ــۀ اصل نکت
ــل و  ــه می ــاد) ب ــت ب ــارت در دس ــه (اس ــرگردانى اولی ــذر از س ــش را از راه گ خوی
غریــزه و در نهایــت عبــور از میــل و غریــزه و دســتیابى بــه قــدرت انتخــاب، کســب 
مى کنــد. طــى ایــن مســیر جــز بــه امــداد پیوندهــا و تمایزهــاى اجتماعــى ممکــن 
نیســت. همچنــان کــه اریــک اریکســون -روانشــناس رشــد- على رغــم تأثیرپذیــرى 
از افــرادى چــون «پیــاژه» و «فرویــد» - بــر خــالف رویکــرد زیست شناســانۀ پیــاژه و 
برخــالف تأکیــد فرویــد بــر نقــش «غریــزه»، از اهمیــت تجــارب اجتماعــى در رونــد 

رشــد و از آن جملــه گــذر از دوگانــۀ آشــفتگى بــه هویــت ســخن گفــت. 
اریکسـون اگرچه این گذر را در مورد سـنین نوجوانى مطرح کرد اما خویشـتن پندارى 
فرآینـدى جـارى در تمامـى سـال هاى رشـد اسـت. کـودك از هفـت سـالگى بـه بعد 
مى توانـد ماهیـت ذهنـى خویشـتن پندارى را درك کنـد. او «بـه تدریـج مى فهمد که 
هـر شـخص، نـه تنها بـه خاطر ظاهر متفـاوت خود، بلکـه به خاطر احساسـات و افکار 

متمایـزى کـه نسـبت به دیگـران دارد، منحصر به فرد اسـت.»6 
ــراى  ــى و طبیعــى خــود ب ــت ذات ــر محدودی ــاى داســتان، ب ــر در انته ــه پَ چندان ک
ــرد، و پایــان خــوش داســتان زمانــى فــرا مى رســد  پــرواز در اوج آســمان پــى مى ب

ــد:  ــاز مى یاب کــه او در کمــال آرامــش، ریشــۀ خــود را ب
ــید و  ــزار دراز کش ــا روى چمن ــا تنه ــا و هفته ه ــد، روزه ــرود آم ــتى ف ــر در دش «پ
ســعى کــرد، بــه چیــزى فکــر نکنــد. یــک روز آفتابــى، مــرغ مــادر بــا جوجه هایــش 
ــه  ــر ب ــرد. پَ ــن ک ــه گشــتن زمی ــه شــروع ب ــردن دان ــدا ک ــراى پی ــد و ب ــرون آم بی
خــودش گفــت: چــه خانــواده زیبایــى، چــه شــاد و رهــا؛ اگــر نتوانــم خیلــى بلنــد 

پــرواز کنــم مشــکلى نیســت.» 
پـَـر، ایــن بــار از مــرغ نمى پرســد کــه آیــا متعلــق بــه اوســت یــا نــه؟ او صاحــب ایــن 
ــا تأییــد  توانایــى و قــدرت شــناختى شده اســت کــه ریشــه و هویــت خــود را نــه ب

مرجعــى بیرونــى، کــه بــه شــکل درونــى بیابــد:
«مرغ مادر در گرماى آفتاب ، بال هایش را باز کرد

و...

پرواز به سمت ریشه ها
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عجب! تنها یک پرش گم شده بود!» 
*     *      *

ــى  ــى و روان ــد اجتماع ــیر رش ــه مس ــت ک ــه اس ــد الی ــتانى چن ــر، داس ــتان پَ داس
ــا  ــه هویــت را مطــرح مى کنــد. داســتان از ضــرورت تنوع ه کــودك در دســتیابى ب
ــخن  ــرد س ــه ف ــر ب ــه و منحص ــى یگان ــه هویت ــیدن ب ــراى رس ــا ب ــناخت آن ه و ش
مى گویــد. همچنــان کــه خــود اثــر حاصــل پدیدآورنــدگان متنوعــى اســت. داســتان 
پـَـر کوششــى ارجمنــد از نویســندة چینــى، تصویرگــر برزیلــى و مترجــم ایرانى اســت 
کــه اعجــاز ادبیــات و وجــه زیبایى شناســانۀ آن را در خدمــت رشــد کــودك و از آن 

جملــه دســتیابى بــه هویــت و و ریشــه قــرار داده اســت. 
«تشــکیل هویــت، عبــارت اســت از مشــخص کــردن چــه کســى هســتید؛ بــراى چــه 
ــى»7  ــال کن ــى دنب ــد در زندگ ــیرى را مى خواهی ــه مس ــد و چ ــزى ارزش قائلی چی
داســتان پَــر، داســتان تشــکیل هویــت اســت. چنــدان کــه تنهــا در پــى آن نیســت 
ــوع از  ــن موض ــر از ای ــه فرات ــت، بلک ــده اس ــدام پرن ــه ک ــق ب ــر متعل ــد پَ ــه بگوی ک
ــر پــس از شــکار چــکاوك مغمــوم  ــر نیــز ســخن مى گویــد. پَ ارزش هــاى ذهنــى پَ
ــاى  ــوادة زیب ــه خان ــگاه ک ــود و آن ــمان مى ش ــرود از اوج آس ــان ف ــود و خواه مى ش
مــرغ و جوجه هایــش و شــادى آن هــا توجــه اش را جلــب مى کنــد، در واقــع 
ــى  ــر دعوت ــد. داســتان پَ ــال مى کن ــه اش دنب ــۀ زندگــى یگان ــراى ادام مســیرى را ب

ــر در میــان جمــع. ــراى یافتــن فردیتــى مؤث اســت ب

ارجاعات 
ــتین  ــس کریس ــزه هان ــدة جای ــن و برن ــگاه پک ــات دانش ــتاد ادبی ــنده و اس 1. نویس

ــالدى.  ــال 2017 می ــن در س اندرس
ــن در  ــتین اندرس ــس کریس ــزه هان ــدة جای ــى و برن ــر برزیل ــنده و تصویرگ 2. نویس

ــالدى  ــال 2014 می س
ــتان  ــردن داس ــال ک ــه دنب ــده را ب ــه خوانن ــى اســت ک ــق، کششــى عاطف 3. «تعلی
ــدن کتــاب وا مــى دارد. تعلیــق خواننــده را در وضعیتــى نگــه مــى دارد کــه  و خوان
ــتان در  ــان داس ــا قهرم ــد؛ آی ــد ش ــه خواه ــرانجام چ ــد س ــد بدان ــواره بخواه هم
مبــارزه اى کــه درگیــر آن شــده ، پیــروز خواهــد شــد یــا شکســت خواهــد خــورد؟ 
ــا معمایــى کــه پیــش روى قهرمــان داســتان گشــوده شده اســت، حــل خواهــد  آی

ــوالدى، 1387، ص. 238) ــر؟» (پ ــا خی ــد ی ش
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4. خودمــدارى اصطالحــى اســت در روانشناســى رشــد «پیــاژه» کــه از ویژگى هــاى 
کــودك در مرحلــۀ پیــش عملیاتــى شــمرده مى شــود. در ایــن مرحلــه کــودك بــه 
ــر  ــه عمــل کــردن ب شــیوة حســى - حرکتــى عمــل مى کنــد و تفکــر او محــدود ب
روى اشــیاء اســت. در ایــن مرحلــه کــودك خودمــدار اســت؛ یعنــى نمى توانــد خــود 
را بــه جــاى دیگــران قــرار دهــد و مســائل را از دیــدگاه دیگــران ببینــد و از ایــن رو 

اندیشــه اش را مــورد پرســش قــرار نمى دهــد. (وندرزنــدن، 1393، ص. 193)
5. «در میــان پیشــرفت هاى ذهنــى مؤثــر بــراى اولیــن ســال هاى زندگــى مى تــوان 
ــه تحــول خویشــتن پندارى، درك ضمیــر اول شــخص مفــرد مــن اشــاره کــرد ...  ب
منظــور از خویشــتن پندارى، مجموعــۀ افــکار، احساســات و نگرش هایــى اســت کــه 

هرکــس دربــارة خــود پــرورش مى دهــد.» (وندرزنــدن، 1393، ص. 193)
6. (وندرزندن، 1393، ص. 140)

ــید  ــى س ــه یحی ــرك – ترجم ــورا اى. ب ــد دوم) – ل ــد (جل ــى رش 7. روان شناس
محمــدى – نشــر ارســباران – 1385 صفحــه 60 و 61

منابع
ــى  ــه فرهنگ ــدن. موسس ــج خوان ــیوه هاى تروی ــا و ش ــال (1387). رویکرده ــوالدى، کم پ

ــودکان.  ــات ک ــخ ادبی ــرى پژوهشــى تاری هن
وندرزندن، جیمز (1393). روان شناسى رشد. ترجمه حمزه گنجى، نشر ساواالن.  

پرواز به سمت ریشه ها
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تازه هاى نشرنقد ترجمه

. آتشگاه باستانى
(شومیز).  رقعى  ص.   60 شاملو.  قلم  تهران:  ریسمان کارزاده،  امین 

85000 ریال. چاپ اول / 500 نسخه.
978-622-99686-1-1 شابک: 

موضوع(ها):
1. داستان هاى فارسى - قرن 14

2. داستان هاى نوجوانان فارسى - قرن 14

معرفی کوتاه: 
این کتاب قسمت دوم از مجموعه پنج گانه «داستان شهر رازآلود» 
است. تعدادي از دانش آموزان که از طرف مدرسه براي اردوي علمی به 

یک موزه رفته بودند به طور اتفاقی با مکانی ناشناخته به نام «اتاق ممنوعه» روبه رو می شوند. در اتاق 
ممنوعه تابلویی بزرگ با این عنوان «باید گوي هاي مخفی را پیدا کنید تا راه برگشت نمایان شود» به 
چشم می خورد. بچه ها قبل از آنکه از راز این اتاق سر در بیاورند به شکل عجیبی به دوران گذشته یعنی 
2500 سال پیش می روند. «امین»، «حسین»، «مهرداد» و«مجید» با بررسی نقشه متوجه می شوند که 
گوي مخفی شده در باالي پشت بام مکانی به نام «دژ کهن» قرار دارد. براي همین تصمیم می گیرند به 

قلعه نفوذ کرده و گوي را بیابند ...

آخرین پیامبر: حضرت محمد (ص)
تصویرگر:  باباگل زاده؛  رامین  ویراستار:  محمدحسن بیگى؛  ابراهیم 
حسن عامه کن؛ گرافیست: حمیده سلیمانى، قم: کتاب جمکران وابسته 
به مسجد مقدس جمکران. 16 ص. رقعى (شومیز). 45000 ریال. چاپ 

اول / 1000 نسخه.
978-964-973-576-4 شابک: 

موضوع(ها):
1. محمد(ص)، پیامبر اسالم، 53 قبل از هجرت - 11 ق.

2. داستان هاى مذهبى

معرفی کوتاه:
کتاب حاضر، مجموعه داستان هاى پیامبران است که براى کودکان گروه سنى ب و ج نگاشته 
رنگى  تصاویر  و  روان  و  ساده  بابیانى  (ص)  محمد  حضرت  زندگى  از  بخش هایى  کتاب  این  در  شده. 
بیان شده است. نویسنده در این کتاب، داستان زندگى پیامبر اکرم را از لحظه تولّد و حوادث و اتفاقات 

دوران کودکى گرفته تا آخرین سفر حج و اعالم جانشینى امام على (علیه السالم) بازگو کرده است.
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چکیده
یکـى از اهـداف مهـم ایـن نقـد بررسـى تناسـب روایـت بـا سـن مخاطب اسـت و اینکـه این 
حجـم از اطالعـات مى توانـد تاثیـر مثبتـى بـر مخاطـب گـروه سـنى «ب» داشـته و سـهم 
به سـزایى در شـناخت آثـار تاریخـى کشـورش ایفـا کنـد یـا اینکـه بیشـتر سـبب وازدگـى 
مخاطـب از کتـاب مى شـود. ایـن کتـاب را مى تـوان بـه لحـاظ سـاختار داسـتانى، نحـوه 
تصویرگـرى و میـزان ارتبـاط آن بـا مخاطـب نیـز مورد بررسـى قـرار داد. در این راسـتا تنها 

بـه حجـم بـاالى ورودى داده هـا بـه مخاطـب بسـنده مى شـود.

کلیدواژه ها: قصه، کودك، روایت، آثار تاریخى، هویت، ایران شناسى

مقدمه
مقالـه حاضـر جسـتارى اسـت در نقـد و بررسـى مجموعـه کتـاب چنـد شـهر و چند 
قصه، کتاب قصۀ  تبریز که در سـال 1397 در نشـر سـازوکار چاپ شـده اسـت. هدف 
ایـن جسـتار  بررسـى تناسـب حجـم روایـت بـا سـن مخاطب اسـت گرچـه مى توان 
صحبت هایـى در بـاب سـاختار داسـتانى و برقـرارى ارتباط مخاطب بـا تصاویر و نحوة 

تصویرگـرى کتـاب نیـز به میان کشـید.
در میـان تمامـى روش هایـى کـه بـراى تعلیـم و تربیـت وجـود دارد قصه گویى از 

  
     

 marjanreyhanian@gmail.com

  
؛            
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نقد غیرداستانى

   
   
    
     
   

درجـه اهمیـت باالتـرى برخوردار اسـت. چـرا که ایـن روش تاثیر به سـزایى بـر افکار 
و روحیـات و انگیزه هـا و خواسـته هاى انسـانى مى گـذارد و انسـان را جـذب مى کنـد.

خالصه داستان
 نویسـنده قصـد دارد مخاطـب خـود، کـودك 7 تـا 9 سـال را بـا یکـى از شـهرهاى 

کند. آشـنا  سـرزمینش 
بـا مقدمـۀ کوتـاه ابتـداى داسـتان درمى یابیـم بـا دانش آمـوزان شـوخ طبـع و 

سـرحال کالس انشـاء روبـرو هسـتیم.
 معلـم از ایـن حـال و هواى دانش آموزانـش خبر دارد و با مطـرح کردن موضوعى 
سـعى دارد قـوه تخیـل آن هـا را برانگیـزد او از آن هـا مى خواهـد شـهر خود را شـبیه 
یـک موجـود زنـده تصـور کننـد. تصویـر آن موجـود زنـده را بکشـند و جلسـه بعـد 
بـا خـود بـه کالس بیاورنـد. ایـن کار معلـم سـبب مى شـود تـا دانش آمـوزان توجـه 
بیشـترى بـه کوچـه پـس کوچه هـاى محـل زندگـى خود داشـته باشـند و بـا نگاهى 

تـازه به همـه چیـز بنگرند.
از اینجـا رونـد داسـتان بـا پیگیرى هـاى یکى از بچه هـاى کالس پیش مـى رود. او 

دوربیـن را بـه دسـت گرفتـه و از زاویـه دید خـود طى مسـیر مى کند. 
او آنقـدر بـا طـرح ایـن سـوال برانگیخته شـده اسـت که حتـى در مسـیر تکرارى 
مدرسـه بـه خانـه نیـز بـا در و پنجره هـاى قدیمـى و زیبایـى روبـرو مى شـود کـه تـا 

امـروز توجهـى بـه آنهـا نکرده اسـت یـا بهتـر بگوییم ندیده اسـت.

کاظمى، ناهید. (1396)، قصه ى تبریز: کالغه به تبریز 
رسید، تهران، ساز و کار، 64 ص، 15500 تومان، 1500 

نسخه، شومیز
شابک:  978-600-7325-30-8
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چگونگى تناسب روایت

موضـوع انشـاء حسـابى حـس کنجـکاوى او را برانگیختـه اسـت به طورى کـه هـر 
چـه را مـى بینـد بـه فکـر فـرو مـى رود و آن را جزئـى از شـهر خـود مى دانـد حتـى 
هنـگام ورود بـه خانـه نسـبت بـه بـوى کوفتـۀ مـادر حسـاس شـده و به ایـن نتیجه 
مى رسـد بـوى غـذا هـم بخشـى از شـهر او تبریز اسـت. دانش آمـوز تصمیـم مى گیرد 
موضـوع انشـاء را بـا پـدر در میـان بگـذارد چـون عقیده دارد پـدر همه جاى شـهر را 
مثـل کـف دسـتش مى شناسـد و حتمـاً شـکل آن موجـود زنـده را پیـدا مى کنـد اما 

پـدر مى گویـد بایـد نقشـه شـهر را دید.
دلـش  «پسـر  (ص19)  مى شـود  داسـتان  وارد  نویسـنده  دیـد  زاویـه  اینجـا  از 
مى خواهـد تبریـز را مثـل یـک آدم تصـور کنـد کـه لباسـى چهار خانـه چهارخانـه 
بـا رنگ هـاى مختلـف پوشـیده اسـت، شـبیه گبه هـا و قالى هـا و فرش هـاى تبریزى، 
کوچـه پـس کوچه هـا هـم رگ هـا و شـاهرگ هایش باشـند بعـد او سـوار دوچرخه از 
تـوى ایـن رگ هـا و شـاهرگ ها عبـور کنـد» بـه نظـر مى رسـد داسـتان با زاویـه دید 
کـودك دنبـال نمى شـود و نویسـنده تخیـل و نـگاه خود را وارد داسـتان کرده اسـت. 

تناسب روایت با سن مخاطب
نویسـنده رفتـه رفتـه از داسـتان فاصلـه مى گیـرد و حجمى از اطالعات را پشـت سـر 
هـم بـه خـورد مخاطـب مى دهـد. آشـنایى پى در پـى بـا امـکان تاریخـى، فرهنگى، 
مذهبـى و تفریحـى تبریـز مـن را یاد کالس اجتماعـى در مدارس مى انـدازد. به نظرم 
ایـن کتـاب بیشـر مى توانـد منبـع خوبـى براى ارائۀ کالسـى باشـد تـا لذت بـردن از 
داسـتان و آشـنایى با یک شـهر. زیـرا حجم انبوهـى از اطالعات دربارة اسـامى غذاها، 
شـیرینى ها، مکان هـاى تاریخـى، مکان هـاى تفریحـى، صنایع دسـتى، شـعرا و ادباى 

مشـهور شـهر براى آشـنایى مخاطب بیان شـده اسـت.
آیا به راستى این حجم از اطالعات براى مخاطب 7 تا 9 سال الزم است؟

چرا نویسنده از این روش براى آشنایى اماکن تاریخى استفاده کرده است؟
مى دانیـم کودکـى کـه با گردشـگرى آشـنایى دارد بهتـر مى تواند خـود، محیط و 
کشـورش را بشناسـد و در نتیجه به هویت اصلى و ملى خود دسـت یابد. گردشـگرى 

به کـودکان هویـت مى دهد.
گردشـگرى کـودك از جمله مهم ترین موضوعات زیر مجموعه صنعت گردشـگرى 
محسـوب مى شـود. کشـورهایى کـه در مسـیر توسـعه انسـانى حرکـت مى کننـد و 
بـه سـرمایه گذارى هاى قابـل توجهـى در ایـن بخـش مى پردازنـد مى تواننـد رونـق 
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چشـمگیرى را در حـوزه مسـائل اقتصـادى کشورشـان ایجـاد کنند.
گردشـگرى کـودك به دلیـل آن کـه نوعـى توسـعه انسـانى محسـوب مى شـود از 

منظـر کشـورهاى پیشـرفته حائـز اهمیت بسـیار اسـت.
مهم تریـن مرحله رشـد و شـکل گیرى هویت فردى و اجتماعـى در دوران کودکى 
اتفـاق مى افتـد. بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه کرد که گردشـگرى کـودك چه نقشـى بر 

شـکل گیرى هویـت افراد در این سـن خواهد داشـت.
کودکـى کـه بـا گردشـگرى آشـنایى دارد بهتر مى توانـد خود، محیط و کشـورش 

را بشناسـد و در نتیجـه بـه هویـت اصلـى و ملى خود دسـت یابد.
در ایـن زمینـه آشـنایى کـودك بـا میـراث تاریخـى، نقـش بسـیار مهمـى دارد. 
کـودك بـا گذشـته خـودش آشـنا شـده و بهتر مى توانـد به آینده خود مسـلط شـود. 
آشـنایى بـا هویـت ملـى در بسـیارى از جنبه هـا حتـى در امنیـت ملـى تأثیـر دارد. 
افزایـش هـوش هیجانـى در کـودك در معرفـى مـراودات و مناسـبات اجتماعـى قرار 
بگیـرد، هـوش هیجانـى او بهبـود یافتـه و کنـش و واکنـش بهتـرى خواهـد داشـت. 

(کـودك محـور و محرك سـفر)
از ایـن رو پـر واضح اسـت نویسـندة این کتـاب تصمیم شایسـته اى گرفته اسـت تا 
بـا خوانـدن  ایـن کتـاب توسـط کـودك زمینـه اى را فراهم سـازد تا کـودك در کنار 
آشـنایى بـا آثـار تاریخـى، خانـواده را نیـز براى سـفر رفتن تشـویق کند و با آشـنایى 
هـر چـه بیشـتر کشـورش هویـت اصلـى و ملى خـود را تثبیـت کند امـا آیـا وقتى با 
حجـم فراوانـى از داده هـا روبـه رو مى شـود ایـن تصمیم از سـوى او همچنـان به قوت 

خـودش باقـى مى ماند.
بـا ایـن معضـل در زمینـه تبلیغ نیـز روبه رو هسـتیم هرچـه تبلیغ سـرگرم کننده 
تـرو پـر رنـگ و لعاب تـر باشـد بیشـتر در ذهـن کـودك باقى مى مانـد و بـه موقع نیز 

اثر مى کند. 
همچنیـن در مـورد موزه ها، در کشـور ما مـوزه اى مختص کـودکان در زمینه آثار 

فرهنگـى وجـود نـدارد و موزه هاى موجود هم بسـتر مناسـبى براى کـودك ندارد. 
ایـن در حالـى اسـت که مسـعود ناصـرى دریایـى مدیر مـوزه عروسـک هاى ملل، 
موزه هـا را بسـترى مناسـب بـراى آمـوزش مهـارت حـل مسـئله، تفکـر انتقـادى و 

تقویـت قـدرت تخیـل کـودکان عنـوان مى کند.
بـا توجـه بـه کاربـرد نظریـه برونـر در فضـاى موزه هـا مى تـوان گفت: «بر اسـاس 
ایـن نظریـه شـناخت کـودکان از ایـن جهـان بـه دو نـوع تقسـیم مى شـود: درك 
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هندسـى تعقلـى از جهـان پیرامـون و ادراك فیزیونومیـک که درکـى مبتنى بر حس 
بخشـى یا جان بخشـى اسـت.»

بـا توجـه بـه موزه هـاى شـهر تبریـز به خصـوص مـوزه اى کـه در نزدیکى مسـجد 
کبود اسـت نویسـنده مى توانسـت در صفحه بعدى مسـجد کبود در کتاب، سـرى به 
مـوزه آذربایجـان بزنـد و حال و هواى نوشـته خـود را تغییر دهد و زاویـه دید کودك 
را بـا دیـدن اشـیا از پنجـره چشـم او تقویـت کند تا کشـش بیشـترى بـراى مخاطب 
ایجـاد کنـد. درسـت اسـت کـه بازى بـا رنگ هـا در موزه هـاى ما دیـده نمى شـود. اما 
نویسـنده از آنجا که تصویرگرى خالق اسـت مى توانسـت بسـتر مناسـبى را در کتاب 

ایجـاد کند.

از منظر زیباشناسى
آیا نویسـنده به اندازه کافى در نوشـتن داسـتان و قصه پردازى مهارت نداشـته اسـت 
کـه بتوانـد به عنـوان مثـال از لطافـت و ظرافـت داسـتان هایى همچـون داسـتان هاى 
فیلیکـس اثـر آنـت لنگـن و خالقیت هـاى زیبـا و سـرگرم کننـده آن اسـتفاده کند تا 
کشـش مطلوبى  متناسـب با سـن مخاطب ایجاد کـرده و در حالیکـه او را  ناخودآگاه 
درگیـر داسـتان مى کنـد لـذت خواندن کتـاب تا انتهـا را نیز بـراى او دو چندان کند؟

بـه نظـر مى رسـد مخاطـب تـا آنجا که پسـرك شـهر خـود را در چیزهـاى دور و 
بـرش مى بینـد یـا حتى با پـدرش در این باره مشـورت مى کند، داسـتان را با اشـتیاق 
دنبـال مى کنـد امـا از آنجایـى کـه صرفـاً اطالعـات مختصـرى از مکان هـا (دانشـگاه، 
بـازار تبریـز، مسـجد کبـود، جـاده ابریشـم و....) بـه میـان مى آیـد حوصلـه اش سـر 

مـى رود و حتـى تصویـر هـم نمى توانـد به کمـک متـن بیاید.
آنجا که کتاب به مسجد کبود به عنوان بهترین نمونۀ معرق اشاره مى کند (ص 
30) بهتر بود کمى اطالعات دربارة هنر معرق متناسب با سن مخاطب کتاب که گروه 
سنى «ب» است مطرح مى شد تا کودك هنگام خواندن این کتاب با یک هنر زیبا نیز 
آشنا شود چرا که همه کودکان 7 تا 9 سال با کلمه معرق آشنایى ندارند مگر کودکانى 

که یکى از اعضاى خانواده شان با این هنر آشنایى داشته باشد.
درسـت اسـت کـه در ایـن کتـاب کـودك بـا کلمه هـاى جدیـد آشـنا مى شـود 
امـا بـه نظـر مى رسـد آشـنایى بـا ایـن همـه کلمـه بـدون ایجـاد سـرگرمى در کتاب

64 صفحـه اى بـراى کودکـى کـه مى خواهد کتابـى را در قالب داسـتان بخواند و لذت 
ببرد زیاد باشـد.

چگونگى تناسب روایت
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ادعایى نادرست
نکتـه مهمـى کـه توجه من را جلـب کرد عنـوان برگزیده هشـتمین جشـنواره کتاب 

برتـر کـودك و نوجوان پشـت جلد کتاب اسـت.
بـه نظـرم عجیـب آمـد که ایـن کتـاب با ایـن حجـم از اطالعـات برگزیده شـود. 
دیگـرى  از  پـس  یکـى  کتاب هـا  نـام  انداختـم  کتاب هـا  دیگـر  اسـامى  بـه  نگاهـى 
خوشـایندتر شـد (گنبـد طـال دوسـتان ناقال، فالوده شـیرازى بـراى دختـر تهرانى،...) 
حیـف تبریـز و ایـن همـه زیبایى هایش نیسـت کـه فقط بگوییـم (قصۀ تبریـز) اما در 

واقـع قصـه اى از تبریـز هـم نگوییم.
از ایـن رو اسـم پدیدآورنـدگان آن کتاب ها را جسـتجو کردم. نام نویسـنده مجید 

پروانـه پـور، سـال نشـر 1392 و تصویرگر همـه کتاب ها ناهیـد کاظمى بود.
در واقـع مجیـد پروانه پور و پنج کتاب داسـتانى ایشـان برگزیده جشـنواره شـده 

بود.
 خانـم کاظمـى سـال 96 و 97 پنـج کتاب دیگر را نوشـته و تصویرگـرى کرده اند 

و توسـط همـان ناشـر زیر مجموعـه کتاب هـاى قبلى قرار گرفته اسـت.
کتاب هـاى پروانـه پـور را خوانـدم و بسـیار از سـبک ایشـان بـراى آشـنایى بـا 

شـهرهاى ایـران لـذت بـردم.
قسمتى از داستان فالوده شیرازى را ببینید:

«حوفظیه..محفوظیه...حفظیه 
کلمـه اى که سـارا از نسـترن شـنیده بـود وقتى که نسـترن گازى به سـاندویچش 

بود. زده 
باالخـره سـر و کلـه مامـان خانـم پیـدا شـد بـه سـارا گفـت میوه هـا رو مرتب تو 
یخچـال بچینـد بعـد کمـرش رو کـج و راسـت کـرد و شـانه هایش را تـکان داد تـا 
خسـتگى از تنـش بیـرون بـرود و گفـت حاال از کجا این اسـم را شـنیدى؟ از نسـترن

 بعـد مامـان گفـت حافظیه و شـروع به توضیـح دادن کـرد ... » (فالوده شـیرازى 
تهرانى) دختـر  براى 

تنهـا بـا بـازى کلمـات کشـش خوبـى بـراى دنبـال کـردن داسـتان ایجـاد شـده 
ست.  ا

 ایـن سـؤال ذهنـم را مشـغول کرده اسـت چه کسـى به ناشـر محترم ایـن اجازه 
را مى دهـد تـا بـا انتسـاب جایزه کتاب هایـى دیگر به ایـن کتاب از اطمینـان مخاطب 

سوءاسـتفاده کند.
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 جمع بندى
در مجمـوع مى تـوان گفـت نویسـندة کتـاب قصـۀ تبریز با وجـود آنکه طـرح مطلوبى 
بـراى آشـنایى کـودکان بـا آثـار تاریخـى و ایران شناسـى انتخـاب کـرده اسـت امـا 
بـا حجـم بـاالى داده بـه مخاطـب کـم سـن و سـالش و در گیـر نکـردن ذهـن او تـا 
پایـان داسـتان، نتواسـته اسـت ارتبـاط تنگاتنگـى بـا مخاطب برقـرار کند و چه بسـا 

پنبه هـاى زده شـده در ایـن زمینـه را رشـته کنـد.
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کـودکان و آمـوزش نیـروى انسـانى مراکـز پیـش دبسـتانى» 

- کفـاش زاده، لیـال. سرپرسـت بخـش کـودك و نوجـوان مـوزه (میـراث فرهنگـى و 
گردشـگرى)  

- نشسـت تخصصـى گردشـگرى کودك و نوجوان، تأکید سـازمان میـراث فرهنگى بر 
بحـث کودك بـه عنوان محور و محرك سـفر، شناسـه خبر 31208.

چگونگى تناسب روایت
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تازه هاى نشرنقد غیرداستانى

آدم آهنى دست بیلچه اى
زهرا ابراهیمى خبیر؛ تصویرگر: سارا خرامان، تهران: شرکت انتشارات 
 / اول  چاپ  ریال.   75000 (شومیز).  رحلى  ص.   24 فرهنگى.  و  علمى 

1000 نسخه.
978-600-436-469-0 شابک: 

موضوع(ها):
1. داستان هاى کودکان و نوجوانان

2. داستان هاى حیوانات
3. داستان هاى تخیلى
4. دوستى - داستان

معرفی کوتاه:
موشکا کتاب «آدم  موش عینکی جنگل بلوط گریه می کرد.  خانم خرگوشه کنار خانه «موشکا»، 
آهنی دست بیلچه اي» را می خواند که با شنیدن صداي گریه روي پشتِ بام رفت تا ببیند چه خبر شده 
است. بچه خرگوش، بچه سنجاب و بچه میمون به او می گویند که حال مزرعه سبزیجات خانم خرگوشه 

بد شده و براي همین او گریه می کند. موشکا به مزرعه می رود تا علت را بیابد و آن را دفع کند و...

آدم نباتى تیپ الف
عبدى؛  مریم  گرافیست:  یوسفى؛  محمد  ویراستار:  کاظمى؛  ضحى 
تصویرگر: سوسن آذرى، تهران: هوپا(وابسته به شرکت هدایت و پرورش 
 1000 / اول  چاپ  ریال.  (شومیز). 160000  رقعى  ص.  اندیشه). 164 

نسخه.
978-600-8869-37-5 شابک: 

موضوع(ها):
داستان هاى فارسى - قرن 14

معرفی کوتاه:
کتاب حاضر، رمانی است که آن داستان سه نوجوان ماجراجو است که نه در زمان ما بلکه در آینده 
زندگی می کنند. بعد از جنگ جهانی پنجم همه چیز در دنیا تغییر کرده، خبري از حیوانات و گیاهان 
نیست و انسان ها دیگر به شکلی که امروز می شناسیم، نیستند. انسان ها دو دسته شده اند، انسان هاي 
تیپ «الف» و انسان هاي تیپ «ي» یا همان آدم نباتی ها. آدم هاي تیپ الف کار می کنند و آدم نباتی ها 
فقط می خورند و می خوابند و بازي می کنند. ماجراي «آدم نباتی تیپ الف» از آنجا آغاز می شود که دو 

سال از آخرین ماجراجویی تارا، راما و پاشا می گذرد.
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چکیده:
در این نوشتار دو جلد کتاب مهارت هاى زندگى بررسى شده است. در این بررسى به ضرورت 

توجه بر نکاتى تأکید شده که از دیدگاه علوم تربیتى و روانشناسى کودك اهمیت دارد. 
کودك  به  مى گذرد  افراد  قلب  در  آنچه  به  توجه  و  یکدیگر  با  همساالن  رفتار  صحیح  شیوة 

یادآورى شده و اینکه ظاهر و لباس نشانۀ ارزشمندى انسان نیست.
در کتاب ویژگى شجاعت در فرد یکى از اصلى ترین پیام هایى است که نویسنده به زیبایى 
مطرح کرده است. بازخورد داشتن این صفت در برخورد با همساالن و پدر و مادر در روند 
داستان جلد یک به خوبى قابل درك است. شجاعت داشتن و یادآورى اشتباهات همساالن از 

جانب شخصیت کلیدى داستان، موجب مى شود تا آنها متوچه اشتباه خود شوند. 
مورد دیگر شجاعت بیان احساسات و تألمات روحى شخصیِت جلد دو براى والدین است که 
سبب مى شود کودك به  راحتى بتواند با کمک آنها غم از دست دادن پدربزرگش را بپذیرد، 

ضمن اینکه خاطرات او را زنده نگه دارد.
اتحاد، مهربانى و شاد بودن هم از مهم ترین خصیصه هایى است که کودك باید بیاموزد تا بتواند 

زندگى شادى و موفقى را تجربه کند، این موارد هم در کتاب تأکید شده است.
کلید واژه:

زورگویى، اتحاد، مهربانى، مهارت هاى زندگ ، مرگ عزیزان

   
Bassiri.reporter@gmail.com /    
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جلد یک:
در ایـن کتـاب تـالش شـده مهارت هـاى زندگـى در ارتبـاط بـا دوسـتان بـه کـودك 
آمـوزش داده شـود. اهمیـت دوسـتى، اتحـاد و مهربانـى با جمالتى سـاده بیان شـده 
اسـت. جالب تـر اینکه مشـکل تِـم لباس که بـا کمال تأسـف گریبانگیر نسـل امروزى 
شـده، مطـرح مى شـود. شـاد بـودن هـم کـه الزمـۀ رشـد جسـمى و روحـى کـودك 
اسـت، به خوبـى بـا جمـالت و تصاویـر عنـوان شـده اسـت. البتـه از کلماتـى ماننـد: 
«نفرت انگیـز» و «عصبانـى» اسـتفاده شـده کـه پیشـنهاد مى شـود در کتاب هـاى 
کـودك از واژه هـاى جایگزیـن اسـتفاده شـود. آرامـش کـودك ایجـاب مى کنـد تـا با 

عصبانیـت بیگانـه باشـد و عـادت نکنـد از ایـن کلمـات اسـتفاده کند. 

جلد دو: 
در این جلد با طرح مرگ عزیزان، نویسنده تالش کرده است به کودك بگوید وقتى 
آدم کسى را که دوست دارد از دست مى دهد، جز غم و اندوه، مى تواند احساس دیگرى 
را هم تجربه کند. همچنین نکتۀ جالبى هم براى بزرگ ترها دارد که چگونه و با چه 
جمالتى دربارة طبیعى بودن ترس و غم از دست دادن عزیزان با بچه ها صحبت کنند و 
اینکه چه رفتارى داشته باشند تا ضمن احساس هم دردى با کودك به ایجاد احساس 
آرامش و شادى او کمک کنند. نکتۀ مهم دیگر این است که چگونه فرد مى تواند با 
مهربانى رفتار کند تا جایى در ته دل دیگران داشته باشد. در کنار مسائل اخالقى و 
عاطفى، نویسنده دربارة کفشدوزك هم به اختصار و فراخور داستان صحبت کرده است. 

مصطفى  مترجم:  اوبرى،  آنت   ،(1397) کمان  رنگین  گروه 
ص،   24 ذکر،  تهران:  پاتریک،  بارتون  تصویرگر:  رحماندوست، 
4000 تومان، شمارگان  1500، شابک: 978-964-307-481-4

   
   
  
   ،
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کمک به خود

از این طریق کودك با موجودى جالب و شگفت انگیز هم آشنا مى شود.  

بررسى ظاهرى:
مترجـم ایـن مجموعـۀ دو جلـدى آقاى مصطفى رحمان دوسـت اسـت. بدیهى اسـت 

کتاب هـا براى کودك مناسـب اسـت.
در نگاه کلى حجم کتاب ها متناسب با گروه سنى درج شده بر روى جلد است. 
کودك در هنگام مطالعه دوست دارد کتاب را در یک نشست بخواند و تمام کند. در 
واقع این امر براى او یک موفقیت به حساب مى آید. اگر حجم کتاب در حدى باشد که 
خواندن آن چندین روز یا چندین هفته طول بکشد عالقۀ او به مطالعه کاهش مى یابد.

انـدازه حـروف کتـاب درشـت اسـت کـه بـا گروه هـاى سـنى «الـف» و «ب» 
هم خوانـى دارد. نـوع کاغـذ کتـاب نیـز با توجـه به بازار کاغـذ از جنـس مرغوبى تهیه 

شـده که اسـتحکام دارد.

شخصیت پردازى در جلد یک: 
ایـن کتـاب بـا طـرح گروه بنـدى از سـوى تعـدادى از دانش آمـوزان آغـاز مى شـود. 
رفتـار آنهـا باعـث بـر هم خـوردن برنامـۀ گردش مى شـود. قرار اسـت همـۀ بچه ها به 
بـاغ وحـش برونـد، دو تـا از آنهـا که همیشـه دنبال ایـن بودند کـه کار تـازه اى انجام 
بدهنـد، روز پیـش از حرکـت بـا هـم قـرار مى گذارنـد لبـاس سـبزرنگ بپوشـند و با 
کسـانى کـه لباس هایـى بـه رنگـى غیـر از سـبز به تن دارنـد بـازى نکنند. بـا خواندن 

مصطفى  مترجم:  اوبرى،  آنت   ،(1397) من  قلب  توى  جایى 
رحماندوست، تصویرگر: بارتون پاتریک، تهران: ذکر، 24 ص، 

4000 تومان، شمارگان 1500،
شابک: 978-964-307-480-7
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نقد غیرداستانى

ایـن داسـتان، کـودك متوجـه مى شـود کـه هـر کار تـازه اى نمى تواند جالب باشـد.
در صفحـه 11 مى خوانیـم «تـوى بچه هـا، آن هایـى کـه آبـى پوشـیده بودنـد، از 
همـه ناراحت تـر شـده بودنـد. بـا ایـن کـه تعدادشـان خیلـى کـم بـود ولـى از بقیـه 
عصبانى تـر شـده بودند و داشـتند دیوانه مى شـدند.»  اسـتفاده از واژة دیوانـه (به ویژه 
کـه در کتـاب پررنگ تـر نوشـته شـده) مناسـب نیسـت. در ایـن سـنین کـودکان هر 
کلمـۀ جدیـدى را که مى شـنوند به سـرعت ضبـط مى کنند، هـر چند ممکن اسـت از 
اطرافیـان بارهـا این کلمه را شـنیده باشـند ولـى در کتاب که جنبۀ آموزشـى مدنظر 
اسـت بهتراسـت از کلمۀ مناسـب ترى اسـتفاده شـود، به عنـوان مثال عبـارت «کالفه 

شـدم» مى توانـد جایگزین مناسـبى باشـد.
در صفحـۀ 12 آمـده اسـت: «هـر کسـى که لباسـش سـبز نبـوده، سـعى مى کرد 
تـا بـا نشـان دادن شـال، کاله یـا چیـز دیگـرى کـه سـبز باشـد، خـودش را بـه گروه 
سبزپوشـان نزدیـک کنـد.» نکتـۀ آموزشـى جالبـى کـه در اینجـا گنجانده شـده این 
اسـت کـه بچه هـا نبایـد بدون فکـر از رفتار نادرسـت دیگـران تقلید کننـد؛ در تصویر 
صفحـۀ 13 هـم مى بینیـم کـودك آبـى پـوش اشـک مى ریزد، چـون یکـى بچه هایى 
کـه خـود را قاطـى سبزپوشـان کـرده بـود فریـاد مى زنـد: «مـا بـا آبى پوش هـا بـازى 

نمى کنیـم. آبـى پوش هـا خیلـى بى حال انـد. آبـى پوش هـا از مـا نیسـتند.»
 در اینجـا بهتـر اسـت یکـى از بچه هـاى هـم گروهـش بـه او بگویـد «بـه جـاى 
گریـه کـردن، بیـا برویـم و از خودمـان دفـاع کنیم.» با ایـن روش مخاطـب مى آموزد 

به جـاى نگرانـى و غصـه خـوردن، چـاره اندیشـى کند. 
بـه عبارتـى بهتـر اسـت تا حد امـکان شـاد بـودن را بـه فرزندانمـان بیاموزیم، به 
آنهـا یـادآور شـویم که با شـادى مى توانیـم راهکار هـاى بهتـرى را در زندگـى بیابیم. 
شـادى الزمـۀ رشـد و سـالمت کودکان اسـت. طبیعى اسـت کـه آنهـا به اقتضاى 
سـن به محـض مواجـه بـا مشـکالت گریـه مى کننـد ولـى بهتـر بـود نویسـندة کتاب 
کـودك - بـا جمالتـى از سـوى همسـاالن در رونـد داسـتان- بـه او یـادآور شـود که 

اشـک ریختن چـارة کار نیسـت. 
جاى بسـى تأسـف اسـت که با پیشـرفت تکنولـوژى والدین کمتر توجـه مى کنند 
رفتـارى شـاد بـا فرزندان شـان داشـته باشـند. در جامعـه هم ممکن اسـت کـودك با 
نامالیماتـى برخـورد کنـد کـه تحمل آن برایش دشـوار باشـد. آموزش شـاد بـودن از 
طریـق خوانـدن کتـاب یکـى از روش هایى اسـت کـه به  طور  قطـع بازخورد مناسـبى 
در آینـدة اجتمـاع دارد. آمـوزش نیـاز به شـاد بودن در داسـتان باعث مى شـود او هم 

   
  -  
   
   
   -
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متوجه شـود که شـادى مى تواند راهگشـا و گره گشـاى مشـکالت باشـد. انسـان شـاد 
مى توانـد بـه رشـد و بالندگـى برسـد. الزم اسـت در داسـتان ها به کـودك بگوییم که 

بـا اتحـاد و هم فکـرى رشـد و نوآورى هم بیشـتر مى شـود.
زندگى هـاى پرمشـغله اغلـب باعـث شـده، راه و روش شـاد بـودن واقعـى بـه 
فراموشـى سـپرده شـود. تصور اینکه نسـل آینده نسـلى ناشـاد باشـد، فاجعه اى است 
کـه جبـران آن ناممکـن اسـت. بهتر اسـت هر چه زودتر دسـت به کار شـویم. آموزش 
شـادى بـه کـودکان سـرمایه گذارى اسـت کـه بـدون صـرف هزینـه، تمامـى آحـاد 
جامعـه مى تواننـد از مزایـاى آن بهره مند شـوند. در واقـع نیازهاى تربیتـى کودکان را 
بـر اسـاس اولویت بنـدى و نیازهاى اجتمـاع در کتـاب بگنجانیم. هرچند نویسـندگان 

کـودك بـه  درسـتى بر ایـن مهـم واقفند.
در ادامـۀ داسـتان پـس از اینکـه بچه هـا بـه چنـد دسـته تقسـیم مى شـوند، در 
صفحۀ 15 هم مى خوانیم: «واقعاً دیدن و شـنیدن چنین کارهایى وحشـتناك اسـت. 
چطـور ممکـن اسـت کـه به راحتـى چنیـن اتفاقى بیفتـد؟ اتفاقـى کـه  نفرت انگیز، 
زشـت و آزاردهنـده باشـد.» ایـن جملـه هـم پررنگ نوشـته شـده اسـت. احتماالً 
هـدف نویسـنده از به کارگیـرى ایـن عبـارات ایـن بـوده تـا بـه کـودك نشـان دهد تا 
چـه انـدازه رفتارهایـى کـه داشـته اند نادرسـت بـوده ولـى  به نظـر مـن اسـتفاده از 
عبـارت «نفرت انگیـز» در کتـاب کـودك جایـز نیسـت (با توجـه بـه توضیحاتى که 

در مـورد اسـتفاده از کلمـۀ «عصبانـى» به آن اشـاره شـد).
و امـا نکتـۀ جالبـى کـه در کتـاب بـه چشـم مى خـورد، ایـن اسـت که بـر خالف 
بسـیارى از داسـتان ها کـه یک قهرمـان دارد که از ابتـدا به مخاطب معرفى مى شـود، 
در اینجـا «الـى» به عنوان شـخصیت اصلى کتـاب یکباره در صفحـۀ 16 حرکت جالب 
و متفاوتـى نشـان مى دهـد کـه گـروه همسـاالنش را متوجـه اشتباه شـان مى کند. در 
حالى کـه تـا ایـن صفحـه نـام و تصویـرى از او آورده نشـده اسـت. در ایـن صفحـه 
مى خوانیـم: «ناگهـان دختـرى کـه اسـمش الـى بود، بـا صداى بلنـد و محکـم  فریاد 

زد: 
«بـس کنیـد! لطفـاً ایـن حرف هـاى بـى ارزش را تکـرار نکنیـد. اصالً چـه اهمیتى 
دارد کـه یکـى سـبز بپوشـد یـا آبـى؟» در ایـن جمله هـم چند نکتـۀ مهـم گنجانده 

شده اسـت. 
اسـتفاده از کلمـۀ «محکـم» بسـیار مناسـب اسـت، از ایـن طریق کـودك متوجه 
مى شـود، هـر زمـان کـه بخواهـد از حـق خـود دفاع کنـد بایـد محکم صحبـت کند. 

کمک به خود
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دیگـر اینکـه کلمۀ لطفاً که ضرورت اسـتفاده از آن بسـیار بدیهى اسـت ولـى با کمال 
تأسـف دیـده مى شـود اسـتفاده از ایـن کلمـه تـا حـدودى کم رنـگ شده اسـت . البته 
در زبـان انگلیسـى همیشـه لطفـاً آورده مى شـود. ولـى در نسـل امـروزى ایـن کلمـه 

به نـدرت اسـتفاده مى شـود. 
 نکتـۀ دیگـر واژة «حرف هـاى بـى ارزش» اسـت که به جا اسـتفاده شـده و کودك 

متوجـه مى شـود، گفت و گـو در مورد رنـگ لباس بى ارزش اسـت.
در ادامـه الـى در صفحـۀ 17 مى گویـد: «مهم اسـت کـه در دل ما چـى مى گذرد. 
ایـن موضـوع چـه اهمیتـى دارد کـه مـا چـى پوشـیده ایم و چـه مى کنیـم. ایـن جور 
چیـزى کـه کسـى را مهـم نمى کنـد. هر کـدام از مـا یک جور هسـتیم و بـا بقیه فرق 

داریـم. مهـم این اسـت کـه با هـم مهربان باشـیم.»
اشـاره بـه اینکـه در دل مـا چى مى گـذرد یادآورى خوبى اسـت تا کـودك دریابد 
آنچـه در دل افـراد مى گـذرد مـالك شناسـایى آنهاسـت نـه ظاهـر افراد. دیگـر اینکه 

بـر اهمیت توجـه به مهربانـى تأکید شده اسـت.
در صفحـۀ 18 مى خوانیـم: «دو کودکـى کـه ایـن برنامـه را راه انداختـه بودنـد، 

سـاکت شـدند و کمـى فکـر کردند.»
در ایـن جملـه نیـز از دیـدگاه علـوم تربیتـى بـه کـودك یـادآور مى شـود کـه در 

مقابـل حـرف درسـت بایـد سـکوت و تفکر شـود.
در ادامـه  یکـى از آنهـا بـه بقیـه گفـت: «راسـتش حـق بـا الى اسـت. مـا قبول 

داریـم کـه اشـتباه کرده ایـم و در اصـل مـا هسـتیم کـه بى حالیـم.»
حرکـت جالبـى کـه شـخصیت اصلـى و کلیـدى داسـتان نشـان مى دهـد، باعـث 
مى شـود همـۀ کودکان متوجه اشـتباهى شـوند کـه تا این زمـان انجـام مى دادند. در 
ایـن مـورد هم اعتراف به اشـتباه بسـیار پسـندیده اسـت کـه به کودك آمـوزش داده 

مى شـود، تـا متوجـه شـود اعتـراف بـه اشـتباه از ارج ومنزلـت او نمى کاهد. 
بـا توجـه بـه اینکـه در آمـوزش بـه کـودکان بهتـر اسـت نـکات تربیتـى به طـور 
غیرمسـتقیم ارائه شـود، در این داسـتان کودك با مطالعۀ داسـتان پیام را درمى یابد. 
هنگامـى کـه نکتـه اى از زبـان شـخصیت هاى داسـتان و به صـورت غیرمسـتقیم بیان 

شـود بـراى کـودك جذاب تر اسـت.
مـن کتـاب را بـه چند کـودك دادم تـا نظرشـان را در مورد داسـتان جویا شـوم. 
آنهـا پـس از مطالعـه معتقـد بودنـد: «نداشـتن قهرمـان از ابتـداى کتـاب برایشـان 

جـذاب بـوده و باعـث شـده تـا بـا هیجـان بیشـترى داسـتان را دنبـال کنند.»
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در صفحۀ 19 کتاب  مى خوانیم:
«اذیـت کـردن دیگـران فقط به ایـن دلیل که کمى با مـا فرق دارنـد کار احمقانه 
و زشـتى اسـت. بهتـر اسـت همـه بـا هـم دوسـت باشـیم و یـک گـروه شـاد و متحد 

درسـت کنیم.»
اتحـاد هـم ویژگـى اى اسـت کـه کـودك از بـدو رشـد و حضـور در اجتمـاع باید 

بیامـوزد. «آنـت اوبـرى» در بیـان ایـن نکتـه هـم بسـیار موفق اسـت.
نویسـندگان کـودك بـه ایـن نکات توجـه دارند ولـى کـودك جامعه کنونـى نیاز 
دارد شـادى و متحـد بـودن را بیـش از پیـش بیامـوزد. در جامعـۀ مـا اتحـاد کم رنگ 
اسـت، در محیط هـاى کارى اغلـب افـراد بر ایـن باورند که نیـازى به مشـورت ندارند 
و به تنهایـى قـادر بـه انجـام وظایـف محولـه هسـتند در حالـى کـه کـودك بایـد بـه 
یقیـن برسـد که اتحاد یکى از شـرایط پیشـرفت و موفقیت اسـت. بنابرایـن تکرار این 

مـورد در کتاب کـودکان نامکرر اسـت. 
«آنـت اوبـرى» در صفحـۀ 20 بـا  جمله اى سـاده به اهمیت دوسـتى اشـاره کرده 

است. 
بچه هـا از خودشـان و کارى کـه کـرده بودنـد خجالـت کشـیدند. بعـد همـه بـه 

یکدیگـر لبخنـد زدنـد و گفتنـد:
«راست مى گویید. وقتى ما همه با هم باشیم عالى است.»

در ادامه در صفحۀ 21 مى خوانیم:
«بچه هـا بیاییـد همـه بـا هـم باشـیم، توى یـک گـروه باشـیم و با هم 

کنیم.» بـازى 
ایـن جـورى بـود کـه در روز بازدیـد از باغ وحـش، بچه هـا گـروِه رنگارنـِگ 

کردنـد. درسـت  را  رنگین کمـان 
از ایـن جملـه کـودك متوجـه مى شـود کـه به سـادگى مى توانـد در یک گـروه با 

اتحـاد و مهربانـى بـا دوسـتان خود بـازى کند. 
در صفحـۀ 22 یـادآور مى شـود: «هـر کـس در دلـش خوبـى به خصـوص خودش 

را دارد.»
جالـب اسـت کـه در تک تـک جمـالت کتـاب «آنـت اوبـرى» تـالش کـرده تـا 

مهارت هـاى الزم زندگـى بـراى ایـن  گـروه سـنى را برشـمرد.
در جملۀ پایانى این صفحه هم مى خوانیم:

«اگر همه با هم باشند، خوبى هاشان رشد مى کند.»

کمک به خود
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به سادگى و زیبایى بر اهمیت «با هم بودن» تأکید کرده است.
در صفحـۀ 23 که پایان داسـتان اسـت در ادامۀ جملۀ قبلـى به خوبى نتیجه گیرى 

است: کرده 
«همه فکر مى کنند، مى خندند، گریه مى کنند و...

ما، بیشتر از آنچه با هم فرق داشته باشیم، مثل هم هستیم.»

طرح مشکل تِم
یکـى از نـکات ویـژه اى کـه در ایـن کتـاب آمـده، طـرح مشـکل «تِـم» اسـت کـه 
متأسـفانه در حـال حاضـر رواج پیـدا کـرده و افـراد را مقیـد مى کند تـا در مهمانى ها 
لباسـى مطابـق بـا انتخـاب میزبان بپوشـند. در این کتـاب به نوعى از این مـورد انتقاد 
مى شـود کـه بسـیار شایسـته اسـت. چـرا بایـد کـودکان بـا این طـرز تفکر نادرسـت 
آشـنا شـوند و هنـگام حضـور در اجتمـاع به جـاى لـذت بـردن و تبـادل نظر بـه فکر 
لبـاس باشـند. بدیهـى اسـت کـه پوشـیدن لبـاس مناسـب هر جمع بسـیار شایسـته 
اسـت ولـى نگاهـى افراطى بـه این موضوع باعث مى شـود تـا ذهن کـودك از موضوع 
اصلـى و انگیـزة حضـور در جمـع منحرف شـود. در این کتاب مشـکالت مقید  شـدن 

بچه هـا بـه تِـم لبـاس به خوبـى مطرح شده اسـت.
بهتـر اسـت نویسـندگان ایرانـى هـم بـه ایـن نکتـه توجه کننـد، گسـترش تِم در 
جامعـۀ کنونـى نبایـد بیـش از ایـن رواج یابـد. در واقـع بهتر اسـت مانع از گسـترش 

ایـن فکر و شـیوة نادرسـت شـویم.

شخصیت پردازى جلد دو
در کتـاب «جایـى تـوى قلب من»  آنـدرو به علـت از دسـت دادن پدربزرگش غمگین 

است.
در صفحـۀ 4 مى خوانیـم: «صـداى زنـگ مدرسـه بلند شـد: درینـگ ... درینگ ... 
امـا آنـدرو دلـش نمى خواسـت که بـه خانه بـرود. غـم، توى خانه شـان مـوج مى زد.»
او در راه برگشـت از مدرسـه بـه خانـه احسـاس ناراحتـى و دلتنگـى اش را بـراى 
پـدر بازگـو مى کنـد. نکتـۀ جالـب توجه و آموزشـى بـراى کودك این اسـت کـه باید 
به هنگام بروز مشـکل شـجاعت سـخن گفتن با پدر و مادر را داشـته باشـد. با خواندن 
داسـتان بچه هـا متوجـه مى شـوند به راحتـى مى تواننـد بـا بیـان احساس هایشـان بـا 

والدیـن راهـکارى بیابنـد تا مشکل شـان برطرف شـود.  

   
   
    
    ِ
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در صفحـۀ 10 آنـت اوبـرى نکتـه اى را بـراى والدیـن یـادآور مى شـود. در ایـن
صفحه مى خوانیم:

پدر، آندرو را با عالقه در آغوش گرفت و گفت:
«مى دانـم پسـرم! تـو خیلـى غمگینى. همۀ ایـن احسـاس ها کامالً طبیعى اسـت. 

چنین احسـاس هایى را همـه دارند.»
واکنشـى کـه والدیـن باید بـه  هنگام ناراحتى کـودك براى از دسـت دادن عزیزان 

نشـان دهند، به درسـتى در این مورد بیان شـده اسـت.
ادامۀ داستان در صفحۀ 11 پدر مى گوید:

«وقتـى آدم کسـى را از دسـت مى دهـد کـه دوسـتش دارد، دچـار افسـردگى 
و ناراحتـى مى شـود. بـراى چنیـن احساسـى بـراى کسـانى کـه عزیـزى را از دسـت 

داده انـد، طبیعـى اسـت.»
در ایـن جملـه نویسـنده بـه نکتـۀ منطقـى و صحیـح شـیوة برخـورد بـا مـرگ 
عزیـزان اشـاره مى کنـد. ضمـن اینکـه کودك هـم درمى یابـد بایـد در این شـرایط با 

دیگـران احسـاس هم دردى داشـته باشـد. 
در ادامـه وقتـى آنـدرو بـه خانه مى رسـد، مـادرش هم با شـیوه اى صحیـح و البته 

متفـاوت بـا پدر بـا او هـم دردى مى کند.
در صفحۀ 12 عکس العمل مادر اینگونه است:

«مـادر آنـدرو دسـت هاى او را توى دسـت هایش گرفـت و گفت: باورکـردن مرگ 
پـدر بـزرگ خیلـى سـخت اسـت. سـخت تر از آن، این اسـت که احسـاس کنـى تنها 

شده اى.»
بـا بیـان ایـن جمـالت کـودك احسـاس آرامـش مى کنـد و متوجـه مى شـود که 
به خوبـى او را درك مى کننـد. نـوع برخـورد پـدر و مـادر باعـث مى شـود تـا کـودك 

راحت تـر بتوانـد ایـن غـم را تحمـل کنـد. 
پرداختـن بـه ایـن موضـوع در داسـتان هاى بومـى هـم بـراى کـودك ضرورتـى 
گاه  عزیـزان  مـرگ  هنـگام  صحیـح  برخـورد  شـیوة  گرفتـن  نادیـده  اسـت.  جـدى 
آسـیب هاى جـدى بـه روح و روان کـودك وارد مى کند. ممکن اسـت والدین با شـیوة 
دیگـرى بـا کـودك صحبـت کنند کـه از دیدگاه روانشناسـى کودك مناسـب سـن او 
نباشـد و تبعاتـى بـه همـراه داشـته باشـد. شـیوه اى کـه در جامعـه بارهـا دیده ایـم و 
شـنیده ایم. جملـه اى کـه اغلـب در ایـن شـرایط به کـودك گفته مى شـود این اسـت 
کـه: «همیشـه خـدا اونایـى کـه خیلـى خـوب هسـتند رو پیـش خـودش مى بـره.» 

کمک به خود
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گفتـن ایـن جملـه دنیایـى از اضطـراب را بـراى کـودك به همـراه دارد. آنهایـى کـه 
هنـوز هسـتند و نمرده انـد خـوب نیسـتند؟ یـا افـراد خوبـى کـه هسـتند و او خیلـى 

دوست شـان دارد هـم بـه زودى مى میرنـد؟
و در ادامـه «آنـت اوبـرى» در صفحـۀ 13 نکتـه اى آموزنـده را بـا بیانـى سـاده و 

درخـور فهم کـودك مـى آورد.  
«من و پدرت، کامالً تو را مى فهمیم. ما هم در مرگ پدربزرگ گریه کرده ایم.»

سـادگى  بـه  کرده انـد،  درك  را  او  والدیـن  مى کنـد  احسـاس  کـودك  وقتـى 
احساسـاتش را بـروز مى دهـد. ایـن مـورد به او کمـک مى کند تـا راحت تر بـا این غم 
کنـار بیایـد. نکتـۀ دوم اینکـه مى گویـد: « ... مـا هم گریـه کرده ایم.» در این شـرایط 

کـودك بـا خیـال راحـت گریـه و احساسـاتش را تخلیـه مى کنـد.
در ادامـه مـادر آنـدرو بـه او توصیـه مى کنـد: «بهتـر اسـت هـر طـور شـده مـا با 
ایـن غمـى کـه داریـم کنـار بیاییـم.» یعنى مرحله  بـه مرحلـه و در چند جملۀ سـاده 

موضـوع را بـراى فرزنـدش تجزیـه و تحلیـل مى کند.
در ادامـه داسـتان زندگـى بـه روال طبیعى خود بـاز مى گردد، ضمـن اینکه پدر و 
مـادر بـا پیشـنهاد دیدن عکس هـاى آلبوم و یـاد پدربزرگ محیطى شـاد بـراى آندرو 

ایجـاد مى کننـد بـدون اینکه خاطـرات پدربزرگ را فرامـوش کنند.
در صحفـۀ 15 نویسـنده بـراى کمـک بـه آرامـش آنـدرو به زیبایـى بحـث را بـه 

سـمت و سـوى دیگـرى مى بـرد.
«آنـدرو و پـدر و مـادرش دور میـز نشسـتند و دربـارة چیزهایـى کـه پدربـزرگ 
دوسـت داشـت حـرف زدنـد. آنهـا بـا یـادآورى حرف هـاى خنـده دارى کـه پدربزرگ 

خندیدنـد.» مى گفـت، 
در اینجـا کودك متوجه مى شـود بهتر اسـت یـاد پدربزرگ را با بیـان حرف هایش 

زنده نگه داشـت.
در ادامـۀ داسـتان آنـدرو بـا پـدر و مـادرش آلبـوم عکـس را نـگاه مى کننـد. این 

نکتـه هـم بـه آرامـش آنـدرو کمـک مى کند.
«آنـت اوبـرى» تـالش کـرده اسـت تمامى احساسـات غم و انـدوِه از دسـت دادن 
پدربـزرگ و شـیوة کنـار آمـدن خانـواده بـا ایـن غـم را شـرح دهـد. به خوبـى هم در 

انتقـال عواطـف خانـواده بـه مخاطب موفق اسـت.
در صفحۀ 18 مى خوانیم:

«آنهـا حرف هـاى زیـادى دربـارة پدربـزرگ زدنـد. گاهى بـه حرف هاى خودشـان 

  «  »
   
  
   ِ  
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خندیدنـد، گاهـى گریـه کردند و یا آه کشـیدند.
بـا ایـن که مى دانسـتند پدربـزرگ ُمرده، حـس مى کردند کـه هنوز هـم در میان 

آنهاست.»    
و در صفحۀ 19:

«آنهـا احسـاس مى کردنـد کـه پدربـزرگ تـوى دل آنهـا جـا دارد. او را تـه تـه 
مى کردنـد.» حـس  دلشـان 

و باالخـره تـالش پـدر و مـادر بـراى برگردانـدن حـس آرامـش آنـدرو بـه نتیجه 
مى رسـد.

در صفحۀ 23  که پایان داستان است، آندرو به دوستش مى گوید:
«بـا ایـن کـه خیلـى دلـم برایـش تنـگ شـده، حـس مى کنم کـه همیشـه پیش 

ماست.
چون که پدربزرگم مى گفت: 

«وقتـى تـو کسـى را دوسـت داشـته باشـى، او بـراى همیشـه جایـى در دل تـو 
خواهـد داشـت و همیشـه در دل تـو خواهـد مانـد.»

بچه هـا بـا خوانـدن این جملـه متوجه مى شـوند که خوبـى و مهربانى افـراد باعث 
مى شـود تـا دیگـران او را دوسـت داشـته باشـند و اینگونه اسـت که فـردى جایى در 

ته تـه دل دارد.
 

 سفیدخوانى کتاب ها
سـفیدخوانى درکتاب هـا به درسـتى رعایـت شـده و بـا گـروه سـنى «الـف» و «ب» 
مطابقـت دارد. بـا توجـه بـه اینکـه کوتـاه و بلنـد نوشـتن سـطر ها و تغییـر فـرم 
پاراگراف بنـدى نیـز در ایجـاد تنـوع و جلوگیـرى از خسـتگى کـودك مؤثـر اسـت. 
ایـن نکتـه هـم در کتـاب به درسـتى رعایـت شده اسـت. در صفحـۀ 7 نوشـتن جمله 

به صـورت منحنـى بـه جذابیـت کتـاب هنـگام خوانـدن کمـک مى کنـد.

حرفى براى بزرگ تر ها
در صفحـۀ پایانـى کتـاب نکاتـى را بـه والدیـن یادآور شـده کـه هر چنـد بدیهى ولى 
بسـیار جالـب و کاربـردى اسـت. چـه بسـا پـدر و مادر هـا از این نـکات غافل باشـند. 
توجـه والدیـن بـه ایـن مـوارد باعث مى شـود تـا هنـگام خواندن کتـاب کـودك را به 

تفکـر و تفحـص وا دارند.

کمک به خود
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در این صفحه آمده است:
«بـا بچه هـا یک جـا بنشـینید و جلـد کتـاب را تماشـا کنیـد و بـا هم دربـارة این 

کـه کتاب چیسـت حـرف بزنید.»
توجـه بـه ایـن مـورد باعـث مى شـود تـا کـودك پیـش از مطالعـۀ کتاب مشـتاق 

شـود تـا داسـتان را بـا دقـت بیشـترى پیگیـرى کند.
«دربـارة تفاوت هایـى کـه بچه هـا با هم دارنـد، ببینیـد کدامیـک از تفاوت ها مهم 

و بـاارزش هسـتند و بـه چـه تفاوت هایى نبایـد توجه کرد.»
یـادآورى ایـن نکتـه بسـیار ضرورى اسـت چرا کـه ممکن اسـت والدیـن کتاب را 
از روى انجـام وظیفـه، فقـط روزنامـه وار بـراى کـودك بخواننـد. این امـر نه تنها باعث 
ترغیـب او بـه مطالعـه نمى شـود بلکـه ایـن خطـر وجـود دارد کـه کـودك نسـبت به 

مطالعه دلسـرد شـود. 
بنظـر مـن ضـرورت دارد در پایـان کتاب هـاى کودك سـخنى با والدیـن گنجانده 

شـود تـا نکاتـى که از نظـر آنهـا دور مانده، یادآورى شـود.
چند نکتۀ کاربردى دیگر هم در این بخش گنجانده شده است. 

«چـرا بچه هـاى مدرسـه بدون فکر و مشـورت سـعى مى کردند قاطى سبزپوشـان 
بشوند و ... .» 

ولـى در ایـن بخـش طـرح یـک پرسـش از نظـر نویسـنده دور مانـده، اینکـه در 
شـروع کتـاب بچه ها دوسـت داشـتند کار تـازه اى انجام بدهند. بسـیار مهم اسـت که 
والدیـن هنگامـى کـه در مـورد کتـاب با کـودك صحبت مى کننـد از او بپرسـند: «به 
نظـر تـو هـر کار تـازه اى خوب اسـت؟» و پرسـش مهم ترى کـه باعث رشـد خالقیت 
کـودك مى شـود ایـن اسـت که «تـو چـه کار تـازه اى مى توانى انجـام بدى تـا نتیجه 

خوبى داشـته باشـد؟» 

تصویرپردازى جلد یک
تصویرگـرى کتاب جذاب اسـت. از رنگ هاى گرم و شـاد اسـتفاده شده اسـت. طراحى 

جذاب و دلپسـند است. 
ولـى تصویـر روى جلد بهتر اسـت با موضوع کتاب ارتباط بیشـترى داشـته باشـد 
و بتوانـد پیـام محـورى آن را منتقـل کنـد. بـا توجـه بـه اینکـه عنـوان اصلـى کتاب 
گـروه رنگیـن کمـان اسـت، اگر طرحـى از رنگین کمان و  نشسـتن کـودکان در کنار 
هـم بـود، بیشـتر جلـب توجـه مى کـرد؛ در حالـى کـه طـرح جلـد بـا عنـوان «من و 
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زورگویـى دیگـران» کـه در کتـاب ترجمـه اسـت هم خوانـى دارد و نه با ایـن عنوان و 
ایـن طـرح جلـد در رابطـه بـا بیان موضـوع اصلـى خنثى اسـت. عنوان اصلـى ترجمه 

نشـدة کتاب هـم «گـروه رنگین کمان» اسـت.

تصویرپردازى جلد دو
تصاویـر کتـاب به خوبـى مطالب را بـه خواننده منتقـل مى کنند و به زیبایى احسـاس 
غـم، شـادى و آرامـش را نشـان مى دهـد. طـرح جلـد هـم بسـیار جـذاب اسـت. در 
صفحاتـى هـم کـه تصاویـر حیوانـات وجـود دارد آن هـا را دوتایـى و در کنـار هـم و 

خنـدان مى بینیـم کـه ارتباطـى تنگاتنـگ بـا موضـوع داسـتان دارد.

جمع بندى
در جلـد یـک بـه اهمیـت شـجاعت و نتیجـۀ آن اشـاره شـده و اینکـه بایـد دوسـتان 
را از راه بـدى کـه در پیـش گرفته انـد، بازداشـت. دیگـر اینکـه وقتـى فـردى متوجـه 
اشـتباهش مى شـود بایـد در مـورد بـد بـودن کار خـود با دوسـتانش گفت و گـو کند.

ولـى در ایـن کتـاب از چنـد کلمه اسـتفاده شـده اسـت کـه بهتر اسـت واژه هاى 
مناسـب ترى جایگزیـن شـود تـا بـار منفـى بـر رفتـار بچه هـا نداشـته باشـد. به رغـم 
اینکـه روانشناسـان کـودك بـر ایـن باورند که بهتر اسـت کـودکان هیجاناتشـان را با 
کلمـات بیـان کننـد و ایـن کار بـه تخلیـۀ راحت تر احساسـات کمک مى کند تا فشـار 
کمتـرى بـر آنهـا وارد شـود ولـى تجـارب عملـى نشـان مى دهد، بـه صالح او نیسـت 
کـه عـادت کنـد از عباراتـى مانند: «عصبانى شـدم» اسـتفاده کند. زیرا به مـرور زمان 
نه تنهـا ایـن احساسـات بـه او تلقیـن مى شـود بلکـه دیـده شـده کودکـى کـه از این 
عبـارات اسـتفاده مى کنـد، بـراى رسـیدن به اهـداف و گرفتـن حق سـکوت از والدین 

و یـا حتـى بـراى تبرئـۀ خـود هم ایـن کلمـات را بـه کار مى برد.
در جلـد دو بـه واکنـش والدیـن به هنـگام مـرگ عزیـزان و شـیوة ابـراز هم دردى 
بـا کـودك به خوبـى اشـاره شده اسـت. روانشناسـان معتقدنـد در این شـرایط باید در 
فرصت هـاى مناسـب همـراه با سـکوت، کـودك را در آغوش گرفت زیرا ایـن کار براى 
تقویـت حـس هـم دردى و هم دلـى موثـر اسـت. در واقع این کتـاب بـراى والدین هم 
نـکات آموزشـى درخور توجهى دارد. شـیوة احسـاس هـم دردى و آرام کـردن کودك 
به هنـگام از دسـت دادن عزیـزان به درسـتى و منطبـق بـا اصـول روانشناسـى کودك 

شده اسـت. بیان 

کمک به خود
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همچنیـن نحـوة برخـورد بـا فـردى کـه عزیـزى را از دسـت داده بـراى کـودك 
بیـان مى شـود کـه ایـن مـورد از دو جنبـه، نـکات آموزشـى را بـه مخاطـب منتقـل 
مى کنـد، یکـى اینکـه کـودك بـا خوانـدن کتـاب متوجـه مى شـود از دسـت دادن 
عزیـزان واقعیتـى اسـت کـه در طـول زندگى بـا آن مواجه مى شـود و به ناچـار باید با 
ایـن غـم کنـار بیایـد. نویسـنده بـه طبیعى بـودن تـرس و غم و انـدوه بچه هـا در این 
شـرایط به خوبـى پرداختـه اسـت. نکتـۀ دوم اینکه اگر دوسـتان او عزیزى را از دسـت 

دادنـد بایـد با آنهـا هـم دردى کند. 
نکتـۀ جالـب توجـه دیگر این اسـت کـه مخاطـب درمى یابد وقتى آدم کسـى را از 
دسـت مى دهـد که دوسـت دارد، جز تـرس و اندوه، احسـاس دیگرى را هـم مى تواند

تجربه کند.  
و امـا یکـى از اصلى تریـن پیام هـاى داسـتان شـجاعت بازگـو کـردن عواطـف و 
احساسـات درونـى کـودك بـراى دیگـران اسـت. وقتـى «آنـدرو» شـخصیت اصلـى 
داسـتان شـجاعتى از خـودش بـراى گفت و گـو بـا پـدر و مـادرش نشـان مى دهـد، 

مشـکل عاطفـى اش به خوبـى قابـل تحمـل مى شـود. 
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چکیده
 این نوشـتار نگاهى دارد به مجموعۀ شـعر کمى انسـانم و بسـیار گنجشـک، سـرودة 
سـیدحبیب نظـارى که در قالب دوبیتى براى گروه سـنى نوجوان سـروده شده اسـت. 
دوبیتـى از قالب هاى ریشـه دار شـعر فارسـى اسـت و دوبیتـى سـرودن، ظرافت، ذوق 
و اسـتعداد خـاص خـودش را مى طلبـد. سـادگى و صمیمیـت دوبیتى هـاى ایـن اثـر 
موجـب شده اسـت تـا دوبیتى هـا بـه زیبایـى در ذهـن مخاطـب نقـش ببنـدد. ایـن 
مجموعـه بـه لحـاظ موضوع، مضمـون و از منظر مخاطب شناسـى مورد نقد و بررسـى

قرار گرفته است. 

کلیدواژه
دوبیتى، نوجوان، مخاطب شناسى، نقد و بررسى.

  کمـى انسـانم و بسـیار گنجشـک، مجموعـۀ دوبیتـى نوجـوان، سـرودة سـیدحبیب 
نظـارى از انتشـارات کانـون پـرورش فکرى کـودکان و نوجوانان اسـت. حبیب نظارى 
را پیـش از ایـن بـا اشـعار و دوبیتى هایش بـا مضمون «گنجشـک» مى شناسـیم. این 
دومیـن مجموعـۀ دوبیتـى نوجوان شـاعر بعد از مجموعۀ خدا تسـبیحى از گنجشـک 

  
       -     
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دارد، بـا مضمـون گنجشـک اسـت. گنجشـکى که چشـم انتظار اسـت، گنجشـکى که 
کنـار حـوض مى نشـیند و به فـواره، پریـدن یـاد مى دهد. 

در هـر دو مجموعـه، شـعرها سـیر موضوعـى خاصـى را دنبـال مى کننـد. و محور 
موضوعـى هر دو «گنجشـک» اسـت که شـاعر دغدغه هـاى ذهنى و فکرى خـود را با 
او در میـان مى گـذارد. نگاه شـاعر به گنجشـک در این شـعرها متفـاوت و نگاهى نو و 
تـازه اسـت. نظارى شـاعر خوش ذوقى اسـت؛ شـاعر خوش ذوقـى که شـعر را مى زیَد و 
شـیفتۀ «گنجشـک» اسـت و همین تعلق خاطرش به گنجشـک، نشـان از روح لطیف 
و روان آرام او دارد. شـاعرى کـه نـگاه سـاده یک جوجه گنجشـک، دل یـک فوج را از 

او مى گیرد. شـاعرى که حقیقتاً کمى انسـان اسـت و بسـیار گنجشـک. 
پیونـد  گنجشـک  لطیـف  دنیـاى  بـا  حاضـر  مجموعـۀ  دوبیتى هـاى  تمـام    
خورده اسـت. بـه نظـر مى رسـد شـاعر از سـرودن دربـارة گنجشـک بـه وجـد مى آید. 
درون مایـۀ دوبیتى هـا متناسـب بـا احسـاس و عواطـف و دل مشـغولى هاى نوجوانـان 
و نشـأت گرفته از تصـورات و تجربیـات شـخصى نوجـوان در زندگـى اسـت. او سـعى 
کرده اسـت دنیـا را از دریچـۀ نـگاه نوجـوان ببینـد و بـه احسـاس و ذائقـۀ او احتـرام 

بگذارد. 
  اصلى تریـن و غالب تریـن عنصـر در ایـن مجموعـه کـه در نـگاه اول از خوانـدن 
عاطفـى  بـار  از  دوبیتى هـا  اغلـب  اسـت.  عنصـر «عاطفـه»  یافـت،  مى تـوان  اشـعار 

برخوردارنـد:
«نمى آیـى؟ ببیـن گنجشـک تنهاسـت/ ببیـن آواز ایـن گنجشـک تنهاسـت/ دل 

نظارى، سیدحبیب. (1396)، کمى انسانم و بسیار 
گنجشک، تهران، کانون پرورش فکرى کودکان و 

نوجوانان، 28 ص، 2800 تومان، 2000 نسخه، شومیز، 
شابک: 978-600-01-0448-1
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مـن آخرین گنجشـک شـهر اسـت/ چقدر ایـن آخرین گنجشـک تنهاسـت» (نظارى، 
1396، ص 14)

«دو دسـت خالى ام را با خودش برد/ غم و خوشـحالى ام را با خودش برد/ مترسـک 
بودم و گنجشـک خیسـى/ دل پوشـالى ام را با خودش برد» (نظارى، 1396، ص 16)

  «بـدون تردیـد «عشـق»، قوى تریـن درجـۀ عاطفـه اسـت کـه جایـگاه اصلـى 
زیباتریـن اشـعار غنایـى در شـعر بزرگسـال اسـت. وجود ایـن عاطفه در شـعر کودك 
و نوجـوان با شـعر بزرگسـال متفاوت اسـت. در شـعر کـودك و نوجـوان اگرچه گاهى 
بـا ظهـور برخـى از نشـانه هاى عشـق روبه رو هسـتیم اما معشـوق در هیئتـى متفاوت 
بـا معشـوق بزرگسـال جلوه گـر مى شـود. در شـعر نوجـوان، اُبژه هایـى جـاى خالـى 

معشـوق را پـر مى کننـد.» (سـالجقه، 1385، ص. 289)
  مقولـۀ عشـق از مقوله هـاى مـورد توجـه و بـاب طبـع سـنین نوجوانـى اسـت. 
در ایـن سـنین، نوجـوان سرشـار از شـور و هیجـان و عشـق و عالقـه اسـت. نوجـوان  
در ایـن برهـۀ  سـنى دچـار بزرگ تریـن نوسـانات عاطفـى زندگـى اش مى شـود. در 
حالى کـه جـاى خالـى مقولـۀ عشـق و صحبـت از آن، در ادبیـات نوجـوان احسـاس 
مى شـود. نوجوان امروز باهوش اسـت و خوشـش نمى آید که شـاعر او و احساسـاتش 
را دسـت کم بگیـرد؛ چـه بسـا که همیـن ممنوعیـت، ایجاد حساسـیت کنـد. نوجوان 
بایـد بدانـد کـه حسـش طبیعى اسـت. به قول بیـوك ملکى شـاعر کـودك و نوجوان: 
«اصـالً عاشـقانه بـراى نوجـوان به معنایـى که بزرگسـاالن مى فهمند نیسـت. باید 
ظرافت هایـى رعایـت شـود. شـعر عاشـقانه یکـى از نیازهـاى نوجـوان اسـت. نوجوان 
تجربـۀ خـاص خودش را از عشـق دارد. شـعر عاشـقانه نوجوان بایـد بتواند جواب گوى 
آن نیـاز باشـد. بـدون این کـه بـه موضع گیرى هـاى افراطى تـن بدهـد.» (خبرآنالین، 

گفتگـو با بیـوك ملکى)
و قطعـاً نوجـوان اگـر شـعر عاشـقانه اى از جنـس لطافـت نوجوانى بخوانـد برایش 
را  آن  پذیـرش  آمادگـى  شـاید  هنـوز  کـه  عاشـقانه هایى  مطالعـۀ   تـا  اسـت  بهتـر 
نداشته باشـد. مخاطـب نوجـوان، زبان کودکانه را دوسـت ندارد و نمى خواهد از سـوى 
شـاعر، دسـت کم گرفته شـود بلکـه او مى خواهـد اشـعارى کـه مى خوانـد متناسـب با 

دنیـا و مأنـوس بـا روحیاتش باشـد.
  بـه نظر مى رسـد شـاعر گنجشـک ها از پـس این موضوع بـه خوبى برآمـده و در 

پرداختـن بـه این نیـاز عاطفى نوجـوان، موفق عمل کرده اسـت:
 «بیـاور خانـۀ مـن، گریـه ات را/ بـه کنـج النۀ مـن، گریـه ات را/ درختت مى شـوم 
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گنجشـک غمگیـن/ مگیـر از شـانۀ من، گریـه ات را» (نظـارى،1396،ص 22)
درایـن دوبیتـى، معشـوق درهیئت گنجشـک، نمود یافته اسـت. و شـاعر بـا بیانى 
شـاعرانه، نشـانه هایى از عشـق ماننـد غـم و انـدوه و گریه را بـه تصویر کشیده اسـت. 

و یا نمونه هایى از این دست:
«سـفر مى گفـت: شـاید برنگـردى/ بهارى تـو، نباید برنگـردى/ من و گنجشـک ها 

چشـم انتظاریـم/ دلت آیـا مى آیـد برنگردى؟»
«تمـام شـب بـه رسـم مهربانـى/ کنـار شـاخه هاى شـمعدانى/ من و گنجشـک ها 

ماندیـم پـس تـو/ اگـر مى خواسـتى مى شـد بمانـى» (همـان، ص 12)
«برایـت یـادگارى مى نویسـم/ از این کـه بـى قـرارى مى نویسـم/ از این کـه مثـل 

یـک گنجشـک کوچـک/ خـدا را دوسـت دارى مى نویسـم» (همـان، ص20)
   زبـان سـاده و تصویرهـاى ملمـوس از عمده تریـن ویژگى هـاى اشـعار این کتاب 
اسـت. شـاعر بـا کاربسـت ِعنصـر جاندارپنـدارى یـا شخصیت بخشـى، تصاویـر نـو و 

زیبایـى خلـق کرده اسـت. بـراى نمونه:
«تکانـده شـانه هاى شـهر را بـرف/ زمسـتان در زمسـتان تـا کجـا بـرف؟/ دعا کن 

ابرهـا دیگـر نبارنـد/ ببـارد از پـر گنجشـک ها برف» (همـان، ص 8)
 « بـه مـن از بـس تبسـم کـرد بـاران/ مرا یـک خوشـه گندم کـرد بـاران/ دلم را 

مثـل یـک گنجشـک کوچـک /میـان قطره ها گم کـرد بـاران» (همـان، ص4)
عاطفـى،  مضامیـن  بـا  پیرامـون  محیـط  و  طبیعـت  از  برگرفتـه  موتیف هـاى   

بوده انـد: اشـعار  ایـن  سـرودن  بـراى  شـاعر  دسـت مایۀ 
«رهـا، افتـاده، عاشـق، مهربـان، شـاد/ پـر و بالـى بـه هـم مـى زد مى افتـاد/ کنـار 
حـوض سـنگى داشـت گنجشـک/ بـه فـواره، پریـدن یـاد مـى داد» (همـان، ص 10)

«بهـار بـى تو بى رنگ اسـت باران/ بهار سـایه و سـنگ اسـت بـاران/ بیـا بیدار کن 
گنجشـک ها را/ دل فواره هـا تنگ اسـت بـاران» (همان، ص 4)

او بـا اسـتفاده از نشـانه ها و موتیف هـاى طبیعـى، توجـه مخاطـب خـود را بـه 
مى کنـد. جلـب  طبیعـى  پدیده هـاى  و  طبیعـت 

 اما به لحاظ ساختارى در موارد معدودى، ضعف قافیه به چشم  مى آید:
«اگـر باشـى اگـر تنها نباشـم/ اگـر از جنـس آدم ها نباشـم/ بگـو با تـو بمانم یا 

نمانـم/ بگو گنجشـک باشـم یا نباشـم» (همـان، ص16)
و آخریـن دوبیتـى بـه ویژه در مصـرع دوم داراى اشـکال وزنى اسـت و خواندن را 

دچار مشـکل مـى کند. 
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«بهـار مهربـان، گنجشـک تـو کـو؟/ درختـان، زبـان گنجشـک تـو کـو؟/ نگفتـى 
شـانه ات را چـه کردنـد/ بگـو یـک آسـمان گنجشـک تـو کـو؟» (همـان، ص26)

  از جهـت آسیب شناسـى اشـعار ایـن مجموعـه، مى تـوان گفـت بـار عاطفـى 
مجموعـه بیشـتر از کیفیـت سـاختارى یـا محتوایـى اثـر اسـت. در بیشـتر مـوارد 
شـاعر روایت کننـدة یـک فضـاى عاطفـى اسـت و ارتبـاط عمـودى و افقـى در تعـداد 
محـدودى از دوبیتى هـا ضعیـف اسـت. اگرچـه عاطفـۀ شـعر غنى اسـت امـا موضوع، 
تکـرارى و چنـدان نـو و بدیع نیسـت. بـه نظر مى رسـد توجه سـراینده به شـاعرانگى 
مضمـون  و  موضـوع  در  تنـوع  بـه  پرداختـن  از  را  او  دوبیتى هـا  خیال انگیـزى  و 
بازداشته اسـت. بـه طـورى کـه اثـر از تکـرار و یکنواختـى مضمـون رنـج مى بـرد و به 

لحـاظ تازگـى و تنـوع موضـوع، کم رنـگ اسـت.
   در مجمـوع در ایـن مجموعـه، همصحبتـى و همزیسـتى شـاعر با «گنجشـک» 
در قالـب دوبیتى هـا و در فضایـى  لطیـف و خوشـایند جریـان مى یابـد و همیـن 
عنـوان جالـب و جـذاب کتـاب؛ کمى انسـانم و بسـیار گنجشـک، موجب مى شـود تا 
مخاطـب بـه سـراغ کتاب رفته و شـعر را تـا پایان دنبـال کرده و بـه درك این لطافت 
برسـد. بـه ویـژه تخیلـى کـه شـکل گرفته اسـت، ایـن موتیـِف برگرفتـه از طبیعت را 
برجسـته کرده اسـت. البتـه خواننـدة اثر انتظـار دارد که ایـن عنوان، برگرفتـه از یکى 

از دوبیتى هـاى داخـل کتـاب باشـد امـا چنین نیسـت. 
  در نهایـت مى تـوان گفـت هـر چنـد که شـاعر نتوانسته اسـت در ایـن مجموعه، 
فراتـر از اثـر و تجربـۀ موفـق قبلـى اش یعنـى خـدا تسـبیحى از گنجشـک دارد، گام 
بـردارد امـا ایـن مجموعـۀ مورد بحـث نیز با همـۀ ضعف و قـوت و فراز و فـرودش در 

جایـگاه خـود اثرى مناسـب و مسـتقل بـراى نوجوانان محسـوب مى شـود.   

منابع:
سـالجقه، پرویـن (1385). از ایـن باغ شـرقى. تهـران: کانون پرورش فکـرى کودکان 

نوجوانان. و 

شاعر گنجشک ها
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تازه هاى نشرنقد شعر

پیش داورى  براى  راهنمایى  مى کنند:  فرق  هم  با  آدم ها   .
نکردن و باارزش دانستن تفاوت ها

الى،  آر.دبلیو.  تصویرگر:  سریزدى؛  برزو  مترجم:  جکسون؛  جى .اس. 
 / اول  چاپ  ریال.   80000 (شومیز).  خشتى  ص.   36 صابرین.  تهران: 

2000 نسخه.
978-600-8733-13-3 شابک: 

زبان اصلی: انگلیسى
عنوان به التین:

 God made us one by one: how to see prejudice
and celebrate diferences

موضوع(ها):
1. پیش داورى - ادبیات کودکان و نوجوانان

2. نژادپرستى - داستان هاى کودکان و نوجوانان

معرفی کوتاه: 
خداوند ما را آفریده است. با تمام تفاوت هایی که داریم. اگر می خواهیم در دنیایی زندگی کنیم که 
این باور را درك و تحسین کنیم، کودکانمان باید یاد بگیرند چطور با افرادي که با آن ها تفاوت دارند، 
زندگی، بازي یا کار کنند. این کتاب به کودکان کمک می کند معناي اختالف و تفاوت را درك کرده و 
آن را تشخیص بدهند. آن ها متوجه خواهند شد پیش داوري ها چطور ذهن یک نفر را مسموم کرده و آن 

را نسبت به ایجاد شناخت واقعی، کور و مسدود می کند.

آدمى که خرس شد
بازنویسی: مژگان شیخى؛ تصویرگر: فرهاد جمشیدى، تهران: قدیانى. 

16 ص. وزیرى (شومیز). 50000 ریال. چاپ اول / 1100 نسخه.
978-600-08-0025-3 شابک: 

موضوع(ها):
 - نامه  سیاست   - ق.   408  -  485 حسن بن على،  نظام الملک،   .1

اقتباس ها
2. داستان هاى فارسى

معرفی کوتاه: 
براي  روان  و  ساده  زبانی  با  که  است  سیاست نامه  از  اقتباس شده  داستانی  حاضر،  مصور  کتاب 
مردمی  قدیم،   خیلی  روزگارهاي  در  داستان  این  در  است.  شده  نگاشته  و (ج)  سنی (ب)  گروه هاي 
سال  چهل  کس  هر  داشتند  عقیده  آن ها  می گفتند.  بنی اسرائیل  قوم  آن ها  به  که  می کردند  زندگی 
عبادت کند، سر وقت نماز بخواند و روزه بگیرد، به کسی آزاري نرساند و همچنین گناه نکند، خداوند 
سه آرزوي او را برآورده می کند. در آن روزگار و در قوم بنی اسرائیل، مردي پارسا و نیکوکار زندگی 

می کرد. اسمش یوسف بود. یوسف زنی داشت مثل خودش پاك دامن و پرهیزکار.
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چکیده 
در مجموعۀ دوبیتى هاى نوجوان کمى انسـانم و بسـیار گنجشـک شـاعر، مضامین شعرهایش 
را بـا تجربه هـاى زندگـى نوجوانـى خـود پیونـد مى زنـد و روایت دیگـرى از انسـان و طبیعت 

را بازگـو مى کند.
ایـن خوانـش بـر آن اسـت تا ضمن تاییـد لطافت ایـن دوبیتى هاى گنجشـکى بـر توجه ویژه 
بـه نمـاد و نمادگرایـى در شـعر نوجـوان تأکیـد نماید، ازاین رو به بررسـى نماد گنجشـک در 

دوبیتى هاى کتاب کمى انسـانم و بسـیار گنجشـک پرداخته شـده اسـت.     
کلید واژه 

شعر نوجوان، دوبیتى نوجوان، نماد و نمادگرایى 

دوبیتى هـاى نوجـوان سـید حبیـب نظارى در کتاب کمى انسـانم و بسـیار گنجشـک 
رویکـردى دیگـرى از شـعر دوبیتـى اسـت. ایـن کتـاب با تصویرگرى سـولماز سـامى 
شـیراز، شـامل بیسـت و سـه دوبیتـى بـراى نوجوانان گـروه د یعنـى دوازده سـال به 
بـاال اسـت که توسـط انتشـارات کانـون پرورش فکـرى کـودکان و نوجوانان در سـال 

1396 بـراى نخسـتین بـار به چاپ رسـیده اسـت.
در معرفـى کتـاب کمى انسـانم و بسـیار گنجشـک، موضـوع شـعرهاى این کتاب 

را تنهایـى، طبیعـت، جریان هـاى طبیعـى زندگى و... دانسـته اند.
امـا بـا خوانـش دقیق تـر ایـن کتاب مى تـوان پى بـرد که شـعرهاى ایـن مجموعه 
بـا زبـان و عناصـر زندگـى امـروز شـاعر پیوند خورده اسـت. شـاعر در ایـن دوبیتى ها 
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سـعى بـر آن دارد تـا مضامیـن شـعرهایش را بـا تجربه هـاى زندگـى نوجوانـى خـود 
نزدیـک کنـد، بـه گونـه اى کـه بـه نظـر مى آیـد هـر دوبیتى حاصـل تجربـه ى خاص 
در زندگـى خـود اوسـت کـه در قالب تصاویـرى خواندنى ارائـه شده اسـت. تصاویر در 
مجموعـۀ ایـن دوبیتى هـا بـر اسـاس سـمبول و نماد گنجشـک بـه عنوان یـک پرنده 

شـکل گرفته اسـت.
بـه گفتـۀ کارل گوسـتاویونگ، آنچـه مـا سـمبول مى نامیـم عبـارت اسـت از یک 
اصطـالح، یـک نـام وقتـى تصویـرى ممکن اسـت نماینـده چیـز مأنوسـى در زندگى 
روزانـه باشـد و بـا ایـن حـال عالوه بـر معنـى آشـکار و معمول خـود معانـى تلویحى 
به خصوصـى نیـر داشـته باشـد. بنابرایـن یـک کلمـه یـا یک شـکل وقتى سـمبولیک 
تلقـى مى شـود کـه به چیـزى بیش از معنى آشـکار خـود داللت کند. سـمبول داراى 
جنبـۀ ناخـوداگاه وسـیع ترى اسـت کـه هرگـز به طـور دقیق تعریـف یا به طـور کامل 
توضیـح داده نشـده اسـت و کسـى هـم امیـد بـه تعریـف توضیـح آن نـدارد. (یونگ، 

1359: ص. 23).
پرنـدگان همـواره مـورد توجه شـاعران قرار داشـته اند زیرا پرواز پرنـدگان در بین 
زمیـن و آسـمان بیانگـر ارتبـاط بیـن دنیـاى ملـک و ملکـوت اسـت. قصیـدة معروف 

عینیـه شـیخ الرئیس ابن سـینا بـا مطلع:
« َهَبطت الیَک من المّحل االرفِع / ورقاء ذاُت تعزٍز وتمنع ...»

فـرود آمـد بـر تـو از محـل و جایـگاه بلنـد و رفیـع /کبوتـرى کـه داراى قـدرت و 
عـزت و مناعـت اسـت...(رئوفى مهـر، 1385).

نیـز از نخسـتین آثـارى اسـت کـه  روح را در قالـب کبوتر نشـان مى دهـد. روحى 

نظارى، سیدحبیب. (1396)، کمى انسانم و بسیار 
گنجشک، تهران، کانون پرورش فکرى کودکان و 

نوجوانان، 28 ص، 2800 تومان، 2000 نسخه، شومیز، 
شابک: 978-600-01-0448-1
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نماد و لطافت

کـه از تعلقـات مـادى رسـته و به سـوى عالـم باال در پرواز اسـت.
شـوالیه در فرهنـگ نمادهـا معتقد اسـت که ارواح شـهدا به شـکل پرنده اى سـبز 

رنـگ به بهشـت پـرواز مى کنند. (شـوالیه و گربـران، 1388، ص.200).
شـاعر دوبیتى هـاى کتـاب کمـى انسـانم و بسـیار گنجشـک  نیـز با بـه کارگیرى 

عناصـر خیـال چنین مى سـراید:
«مرورى تازه کن بال و پرت را
غم گنجشک هاى دفترت را
گریبان چاك کن بگذار باران

بخواند زخم هاى پیکرت را» (کمى انسانم و بسیار گنجشک، ص6).
شـاعر در ایـن دوبیتـى از مخاطـب خـود مى خواهـد کـه بـال و پـرش را دوبـاره 
بازنگـرى کنـد و بـه یـاد آورد.  بال و پرکـه در واقع مفهـوم پرواز پرندگان اسـت، زیرا 
تداعـى کننـدة پرواز اسـت، نماد سـبکى و خارج شـدن از مادیات و بـه صورت ضمنى 
مفهـوم آزاد شـدن روح از اسـارت جسـم خاکـى را در بـر دارد.  بنابراین بـال و پر آن 

قسـمتى از وجود انسـان اسـت کـه بـه خداوند نزدیک تر اسـت. 
«سفر؟ بى تو سفر کى مى توانم؟

از این جا دورتر کى مى توانم 
تمام عمر اگر گنجشک باشم

بدون بال و پر کى مى توانم؟» (کمى انسانم و بسیار گنجشک، ص12).
دوبیتـى بعـدى روایـت دیگـرى اسـت از دالورى هـا و شـجاعت هاى جانبـازان و 
رزمندگانـى کـه پنهـان از چشـم جامعۀ امـروز زندگـى مى کنند. بدون هیـچ انتظارى 
بـراى دریافـت پـاداش از سـوى انسـان هاى دیگـر و اطرافیانشـان. جانبازانـى کـه از 
باورهایشـان، زخم هـا ودردهایشـان هیـچ نمى گوینـد وحاضرند بـاز هم بـار دیگر تنها 

چیـزى که دارنـد را بـه دیگران ببخشـند.
«نمى گویم تمام باورم را

نه حتى زخم هاى پیکرم را 
اگر گنجشک بودم مى سپردم 

به آدم برفى تنها، پرم را» (کمى انسانم و بسیار گنجشک، ص10)..
 دالورانـى کـه گاه در سـکوت، تنهایـى و گم نامـى و بدون  اندك چشم داشـتى به 

جهـان مـادى راه پرواز به سـوى آسـمان را انتخاب بـر مى گزینند:
«بدون دام مى میرند گاهى
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رها، گمنام مى میرند گاهى 
ببین گنجشک ها در برف و باران 

چه قدر آرام مى میرند گاهى» (کمى انسانم و بسیار گنجشک، ص8).
و یا

«مبادا ناگهان... تنهایى من 
تو هم با دیگران... تنهایى من

ببین گنجشک ها رفتند پس تو 
کنار من بمان تنهایى من» (کمى انسانم و بسیار گنجشک، ص18).

شـاعر دوبیتى هـاى نوجوانـى از چنیـن انسـان هایى مى نویسـد کـه بـراى دیـدن 
خداونـد بى قرارنـد و او را بـى هیـچ آالیشـى دوسـت دارنـد:

«برایت یادگارى مى نویسم
از این که بى قرارى مى نویسم

از این که مثل یک گنجشک کوچک
خدا را دوست دارى مى نویسم» (کمى انسانم و بسیار گنجشک، ص18).

دوبیتى هـاى سـید حبیـب نظـارى گاه روایتگـر انتظـار موعود اسـت، انتظارى که 
بـه بـاور شـاعر تمـام گنجشـک ها آن را همراهى مى کنند. گسـترة فرهنـگ انتظار در 
ایـن شـعرها گاه بـه زیبایى هرچـه تمام تر بـراى مخاطب نوجوان تبیین شـده اسـت:

سفر مى گفت: شاید بر نگردى
بهارى تو نباید برنگردى

من وگنجشک ها چشم انتظاریم 
دلت آیا مى آید برنگردى؟ (کمى انسانم و بسیار گنجشک، ص12).

و
نمى آیى ببین گنجشک تنهاست
ببین آواز این گنجشک تنهاست

دل من آخرین گنجشک شهر است
چـه قـدر ایـن آخریـن گنجشـک تنهاسـت (کمـى انسـانم و بسـیار گنجشـک، 

ص14).
و یا

تو هم مثل دل من بى قرارى
صبورى، ساده اى چشم انتظارى 
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تو را هم عاشقانه دوست دارم 
تو با گنجشک ها فرقى ندارى (کمى انسانم و بسیار گنجشک، ص22).

اّمـا ایـن نکتـه را نیـز نبایـد از نظر دور داشـت، که نـگاه شـاعر دوبیتى هاى کمى 
انسـانم و بسـیار گنجشـک، به گنجشـک با نگاه شـاعران پارسـى گوى متقدم و متاخر 
بزرگسـال تفـاوت دارد. گنجشـک در ادبیات پارسـى از سـویى نماد ُخـردى وضعیفى 
اسـت و از سـویى دیگـر پُرگویـى و بیهوده گویـى آن مذمت شـده اسـت و در تقابل با 

پرندگانـى چـون باز، شـاهین وعقاب... قـرار مى گیرد. (عبدالهـى، 1381).
 سعدى در اشعارش گنجشک را این چنین به تصویر مى کشد:

«گنجشک بین که صحبت شاهینش آرزوست»
بیچاره در هالك تن خویشتن عجول (سعدى، 1396).

و یا
«اگر عنقا ز بى برگى بمیرد 

شکار از چنگ گنجشکان نگیرد» (سعدى، 1396).
نظامى در سروده هایش گنجشک را پرنده اى کم توان از خرد مى خواند:

«مست مکن عقل ادب ساز را 
طعمۀ گنجشک مکن باز را» (نظامى، 1374).

ملـک شـعراى بهـار نیـز گنجشـک پرنـده اى ُخـرد مى پنـدارد کـه شـاهین هرگز 
اگـر گرسـنه هـم بمانـد او را شـکار نمى کنـد:

«شاهین گنجشک را شکار نسازد 
عمرى اگر بى خورش گذارد شاهین»  (ملک الشعراى بهار، 1394).

 در حدیقـه هـم، جیـک جیک گنجشـکان کاربـرد منفـى دارد. از بـاغ معنویت و 
معـارف الهـى، نصیب حسـودان جـز قیل وقـال مجازى نیسـت.

«چیسـت زیـن باغ نـزد پر رشـکان / جز مگر جیک جیک گنجشـکان» (سـنایى، 
.(1382

چنـان کـه شـاملو نیـز در شـعرى بـا عنـوان «سـرود بـراى سـپاس و پرسـتش» 
گنجشـککان را پُـر گـوى مى دانـد:

بوسه هاى تو 
گنجشککان پُر گوى باغند (شاملو، 1385، ص. 475).

نماد و لطافت
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البتـه هرگـروه و طبقـۀ سـنى از انسـان ها نمادهـاى ذخیـره و منحصـر بـه دنیاى 
خویـش را دارنـد. بـه اعتقـاد یونگ برخى سـمبول ها بـه کودکى و انتقال بـه نوجوانى 
ارتبـاط دارد و بعضـى دیگـر بـه سـنین کمـال و عـده اى نیـز بـه تجربۀ زمـان پیرى، 
یعنـى انسـان را بـراى مرگ اجتناب ناپذیر آمـاده مى کند. (یونـگ ، 1359، ص. 23).

سـالجقه معتقـد اسـت کـه در شـعر کـودك و نوجـوان ایـران نمادگرایـى متاثـر 
از شـعر بزرگسـال آغـاز شـد و بسـیارى از نمادهـاى بـه کار رفتـه در شـعر ویـژة این 
گـروه سـنى، پیـش از آن در شـعر بزرگسـال معنـى نمادین یافتـه بود. به گفتـۀ او به 
کارگیـرى نمـاد در شـعر ایـن دو گـروه سـنى با هـم تفاوتـى دارد و آن این اسـت که 
در شـعر بزرگسـال  ایـن نمادهـا بـا توجـه بـه مخاطبـان خـود آگاهانـه به شـعر وارد 
مى شـود، امـا در شـعر کـودك و نوجـوان از آنجـا کـه مخاطبـان قـادر به تفسـیرهاى 
متعـدد و پیچیـده در محور جانشـینى نیسـتند به کارگیرى آن ها، ممکن اسـت تحت 
تاثیـر ضمیـر ناخودآگاه باشـد. به عبارت دیگر ممکن اسـت شـاعر قصد نمـاد پردازى 
نداشـته باشـد و چـه بسـا که حاالت خـاص او در لحظه سـرایش شـعر در هیات نماد 
جلوه گـر مى شـود وشـعر را بـه شـعرى نمادین تبدیـل مى کند، کـه اگرچـه نمادهاى 
بـه کار رفتـه در آن در محـور واقعـى خـود بـراى مخاطبـان معمولى معناى شـخصى 
دارنـد ولـى در مخاطبـان خـاص مى تواننـد در محورهـاى دیگـر قابل تفسـیر باشـد. 

(سـالجقه، 1387، ص. 19).
در ادبیـات کـودك و نوجـوان نیز همـواره ضعیفى و ُخردى گنجشـک مورد توجه 
قـرار گرفتـه اسـت. به طورى که گاه آن را گنجشـکک نیز خوانده انـد. نتایج تحلیل و 
بررسـى کاربـرد صفت هـاى پرنـدگان در ادبیـات منظوم کـودك نیز مویـد این مطلب 
اسـت کـه در تشـبیهاتى کـه براسـاس صفـات خاص گنجشـک سـاخته شـده اسـت 

همـواره ُخـردى و حقارت گنجشـک مدنظر بوده اسـت.
 صفاتـى چـون گنجشـک نـاز، زیبـا، خسـته، گرفتـار، نـاالن، بى پـول و بـى کار، 

شـیطون بـال، اشـى مشـى .... (قاسـمى، 1397)
امـا گنجشـک در دیـد شـاعر مجموعـه دوبیتى هـاى نوجـوان متفاوت اسـت، چرا 
کـه در این شـعرها گنجشـک به حـدى از جایگاه باالیى برخوردار اسـت کـه مى تواند 

جـاى ابرهـا را بگیـرد و بـه جاى ابـر از پر او بـرف ببارد:
«تکانده شانه هاى شهر را برف 

زمستان در زمستان تا کجا برف 
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دعا کن ابرها دیگر نبارند 
ببارد از پر گنجشک ها برف» (کمى انسانم و بسیار گنجشک، ص 8).

در شـعرهاى این مجموعه گنجشـک رها و آزاد، متواضع، عاشـق، مهربان و شـاد 
اسـت و مى توانـد آمـوزگار پرواز نیز باشـد:

«رها، افتاده، عاشق، مهربان شاد 
پر و بالى به هم مى زد مى افتاد 

کنار حوض سنگى داشت گنجشک 
 به فواره پریدن یاد مى داد» (کمى انسانم و بسیار گنجشک، ص10).

گنجشک دوبیتى هاى نظارى صبور، ساده و منتظر هم هست: 
«تو هم مثل دل من بى قرارى 

صبورى، ساده اى، چشم انتظارى
تو را هم عاشقانه دوست دارم 

تو با گنجشک ها فرقى ندارى» (کمى انسانم و بسیار گنجشک، ص22)
در مجمـوع بـا توجـه بـه مـوارد مطرح شـده، باید بـه این نکتـه توجه داشـت که 
پرنده هایـى کـه عمومـاً در شـعر کودك ظاهر مى شـوند تنهـا پرنده اند و فقط در اسـم 
بـا هـم تفـاوت دارنـد و خصوصیـات خاصى برخوردار نیسـتند، چـرا کـه در این گونه 
شـعرها ویژگـى پرنـده بـودن آنها مورد توجه اسـت اّما در شـعر بزرگسـال شـاعران از 
پرنـدگان بـه عنوان نماد اسـتفاده مى کننـد. (قاسـمى، 1397) و البته بـه نظر مى آید 

کـه در شـعر نوجـوان نمادهـا نیـز باید مورد نظر شـاعران قـرار گیرند.  
مسـلم آن کـه دوبیتى هـاى نوجوان  کمى انسـانم و بسـیار گنجشـک همچنان در 

بیـن دو فضـاى کودکى و بزرگسـالى در پرواز مانده اسـت. 
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چکیده 
الالیى هـا بـه عنـوان بخشـى از ترانه هـاى عامیانـه و جـزء اولیـن سـروده هاى انسـانى حاوى 
مضامیـن ارزنـده اى از دغدغه  هـاى مـادران اسـت کـه در گـوش نـوزادان و کـودکان زمزمـه 
مى شـود، با گوشـت و پوسـت و خونشـان عجین مى گردد و به صوت ضمنى به رشـد فردى 
و اجتماعـى آنـان کمـک مى نمایـد. یکـى از ایـن مضامین کـه در برخى الالیى هـاى مکتوب 
فارسـى مشـاهده مى شـود، عشـق و عالقـه بـه وطـن و در نتیجـۀ آن حـّس میهن پرسـتى 
اسـت. لـذا در ایـن مقالـه بـه روش توصیفـى- تحلیلـى برآنیـم به این سـؤاالت پاسـخ دهیم 
کـه الالیى هـاى مکتـوب فارسـى در رابطـه بـا وطن شـامل چـه مقوالتـى اسـت؟ و دیگر آن 
کـه ایـن الالیى هـا چـه نقشـى در انتقـال حـس وطـن دوسـتى بـه کـودکان ایفـا مى کنند؟ 
نتایـج حاصـل از ایـن بررسـى نشـان مى دهد عشـق و عالقه به میهن و سـرزمین مـادرى در 
ال بـه الى الالیـى مـادران بـه صورت هـاى مختلفى همچون «اشـاره بـه جنگ، تبعیـد، زندان، 
شـهید، پاسـدارى از میهـن و ...» بیـان شـده و ایـن ملودى هـاى خـواب آور مى تواننـد نقش 
مهمـى در سـاختار هویّـت ملّى کـودکان و همچنیـن در انتقال حس وطن دوسـتى از مادران 
بـه کـودکان داشـته باشـند. لذا سـهم مـادران در ایجاد و رشـد چنین احسـاس و اعتقادى را 

نبایـد نادیده انگاشـت. 
کلیدواژه ها: الالیى، وطن دوستى، کودکان. 
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1. مقدمه
دوران کودکى، دورانى مهم و حسـاس اسـت و از دیدگاه تربیتى، دورانى سرنوشت ساز 
محسـوب مى شـود. در واقـع، آموخته هـاى دوران کودکـى چـون نقـش حـک شـده 
بـر سـنگ اسـت کـه در ذهـن کـودك اثـرى نسـبتاً پایـدار بـر جـاى مى گـذارد و در 
سـاختن سرنوشـت او مؤثر اسـت. لـذا «در میان نسـل هاى گوناگون بشـرى بى تردید 
دوران کودکـى از مهم تریـن و تأثیرگذارتریـن دوران حیـات انسـان به شـمار مى آیند. 
دوره کودکـى لبریـز از معصومیـت و پاکـى، سرشـار از راز و رمـز و حاکمیت سرشـت 
بـى آالیـش آدمـى اسـت. در ایـن دوره ظرفیـت ذهنـى او پذیـراى جسـتجو کـردن، 
یافتـن و فراگرفتـن اسـت. بدیـن ترتیـب باورهـا و اعتقـادات ریشـه اى در ایـن دوره 
شـکل گرفتـه و نهادینه مى شـود، طبـع لطیف و تأثیرپذیـر کودك، اسـتعداد پذیرش 
و الگوسـازى قوى تـرى دارد. بـه عـالوه در هیـچ کـدام از ایـن سـال ها، انسـان بـا 
نامالیمـات زندگـى اجتماعـى، زنگارهـاى روح و روان بزرگسـالى و دغدغه هاى فکرى 
کـه او را از درك معـادالت ظریـف انسـانى بـاز مى دارد مواجه نیسـت. رشـد و تکامل 
انسـان، حاصـل دانـش و اندیشـه اسـت کـه در طول زمـان مى آمـوزد. از سـوى دیگر 
کـودکان صاحبـان فـرداى هـر جامعه و وارثان و پاسـداران تالش نسـل هاى گذشـته 
هسـتند. پـس شـناخت کـودکان از جامعـۀ خود و فرهنـگ آداب و سـنت ها و به طور 
کلـى هنجارهـاى حاکـم بـر آن و همچنیـن شـناخت کلیت شـرایط حاکم بـر جهان 

ضـرورى اسـت.» (صالحى امیـرى و حبیبـى، 1388، ص. 23).
یکـى از مـواردى کـه در ایـن مسـیر مى توانـد بـه کـودك کمـک نماید، شـنیدن 

حیدرى، روشنک. (1397)، الالیى، تهران، آیسان نگار، 
12 ص، 2000 تومان،  1000 نسخه، شومیز، 

شابک: 978-964-9980-48-5
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الالیى هاى وطنى

الالیـى از زبـان والدیـن خویـش اسـت. زیـرا «الالیى ها هـم مى توانـد سـازنده پایه و 
اسـاس فرهنگ شـخصیتى کودك باشـد و هم نوعى سـنت اسـت که موضوع آن هم 
علمـى اسـت و هـم مى تواند کاربردى سـودمند داشـته باشـد». همچنیـن «الالیى از 
یـک طـرف باعث نسـل به نسـل گشـتن فرهنگ و آداب و رسـوم مى گـردد و از طرف 
دیگـر موجـب اعتمـاد بـه نفـس و در نتیجـۀ آن ایجاد خالقیـت و اسـتعداد در آینده 
کـودکان مى گـردد. بـه طـور مثال یادآور این اسـت کـه طریـق زندگى نیاکانشـان را 
فرامـوش نکننـد. بنابرایـن در هـر نـژاد و قبیله اى نقـش مهم الالیـى را مى توان درك 
  SovetovnaL, 2014, 1374) «.کـرد و اهمیـت آن تا بزرگسـالى به چشـم مى خـورد
Anatolievna &). بنابرایـن، شـاید از نظـر برخـى، الالیـى سـند سـاده و پیـش پـا 
افتـاده اى باشـد ولـى اگـر از پایـه و اسـاس، بـه بررسـى آن بپردازیم بـه اهمیت نقش 

مى بریم. پـى  آن 
دربـارة تاریخچـه و تعریـف الالیـى بایـد گفت کسـى نمى دانـد کـه دیرینگى این 
آوازهـاى آهنگیـن بـه کجـا مى رسـد ولـى اگر در پـى قدمت الالیـى باشـیم، مى توان 
گفـت کـه «از گذشـته هاى بسـیار دور در جـان همه مـردم قوم و قبیله وجود داشـته 
و سـینه بـه سـینه بازگـو شـده تـا اکنـون کـه بدسـت مـا رسیده اسـت. الالیى هـاى 
روزگار کهـن سـرایندگان شـناخته شـده اى ندارنـد و نظـر بـر ایـن اسـت کـه اکثـر 
پدیـد آورنـدگان الالیـى، مـادران اسـت.» (رضایى هـا، 1386، ص. 5). در اهمیـت و 
ارزش الالیـى و تأثیـر آن بـر رشـد جسـمى و روحـى کـودك همیـن بس کـه بوعلى 
سـینا در آثـار خـود بـدان اشـاره کرده اسـت. ابن سـینا در سـندى بسـیار ارزشـمند 

اسکندرى، عارفه. (1396)، خرس کوچولو الالیى، تهران، 
جابیرو، 4 ص، 3800 تومان، 2000 نسخه، شومیز، 

شابک: 978-600-8174-73-8
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کـه دیرینه تریـن سـند دربـاره الالیى ها به شـمار مى آیـد، در اهمیت الالیى در رشـد 
جسـم و روان کـودك بر این عقیده اسـت کـه «جهت اعتدال مـزاج و پرورش صحیح 
و سـالم نـوزاد، عـالوه  بـر شـیر مراعات دو نکتۀ بسـیار مهـم دیگر نیز ضرورى اسـت: 
یکـى از آن دو نکتـه، جنباندن نوزاد به آهسـتگى و مالیمت و دیگرى موسـیقى آوازى 
اسـت کـه عادتـاً بـراى خوابانیـدن نـوزاد مى خواننـد. نـوزاد بـه هر نسـبتى کـه براى 
جنبانـدن و گـوش دادن بـه موسـیقى آمادگى بیشـترى پیدا کند، تـن و روانش براى 
ورزش هـاى بدنـى و روانى آمادگى بیشـترى مى یابد» (ابن سـینا، 1366، ص. 352).

از سـوى دیگـر، در فرهنگ هـاى مختلـف تعریـف الالیـى بـه شـکل هاى متفاوتى 
بیـان شـده اسـت و بـا بررسـى موشـکافانه مى توان نـکات ارزشـمندى از آن بدسـت 
آورد. «در قـرون وسـطى کلمـه الالیـى به معنى «دور شـدن لى لیت» بوده اسـت. به 
ایـن تعبیـر کـه قرن هـا پیـش الهه اى کـه نامش «لى لیـت»  بـود، در افسـانه ها آمده 
کـه تغییـر ظاهـر مى دهـد و تبدیـل به جن و دیو مى شـود، تـا به کمک سـایر مادران 
بتوانـد کـودکان و نـوزادان مـورد نظرشـان را از بیـن ببرنـد و اقـدام بـه کشـتن آن ها 
مى کـرد. رفتـه رفتـه مـادران بـراى از بیـن بـردن قـدرت او، بـا خوانـدن آهنگ هـاى 
آرام و مالیـم بـراى کـودکان موفـق شـدند بـه روح بى تاب و نگـران کـودکان آرامش 
بدهنـد. کـم کـم الالیـى تبدیـل بـه خوانـدن آهنگـى مالیـم جهـت خـواب شـیرین 

 (Hense & Lipe, 2013, 77) .«کـودکان شـد
در فرهنـگ ایرانـى نیـز الالیـى ایـن گونـه تعریف شـده کـه «واژه  الالیـى صفت 
نسـبى الال اسـت و در فرهنـگ فارسـى معیـن، بـه معناى آوازى اسـت که مـادران و 

یزدانى، عبداهللا. (1397)، الالیى هاى مادرانه، تهران، 
دوقلوها، 12 ص، 2000 تومان، 5000 نسخه، شومیز، 

شابک: 978-600-6432-02-1
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دایـگان بـراى خوابانـدن طفـل شـیرخواره مى خواننـد. در فرهنـگ لغت فارسـى قبل 
از فرهنـگ فارسـى معیـن، واژة الالیـى ذکـر نشـده، امـا واژه بنگـره در همـان معنى 
الالیـى آمـده اسـت.» (مهاجـرى، 1383، ص. 11). و در لغـت نامـۀ دهخـدا ذیل نانو 
آمـده اسـت کـه: بنگره، صوتى و ذکـرى را گویند که زنـان به وقـت خوابانیدن اطفال 
مى خواننـد تـا ایشـان بـه خـواب رونـد و آن را نانو نیز گوینـد.» محّمـدى و قایینى بر 
ایـن باورنـد کـه «نانـو همـان ننـو به معنـاى جاى خـواب کـودکان و هـم نانا یـا ننه 
اسـت. ریشـۀ ایـن واژه نیـز بـه نانا یا ایـزد بانو و الهه ایشـتار مى رسـد که در اسـاطیر 
سـومرى ایـزد مـاه بـوده اسـت و پـس از رخنـۀ اسـاطیر عبـرى بـه ایـزد بانـو تبدیل 
شده اسـت» (محّمـدى و قایینـى، 1379، ص. 27)؛ امـا در معنـاى دیگـر الال برابر َهللاِ 
یعنـى دایـه اسـت (محّمـدى و قایینـى، 1379، ص. 28)؛ و همینطور بـه معناى بنده 
،خدمتـکار، مربـى بزرگ زادگان و خفتن کودکانه اسـت. (مهاجـرى، 1383، ص. 11).

2. پیشینه پژوهش
آشـنایى کـودکان بـا وطـن و انتقال حس میهن پرسـتى در آنها از موارد مهمى اسـت 
کـه متأسـفانه تاکنـون نـه تنهـا در الالیى هـا بلکـه در هیـچ پژوهـش دیگـرى، مورد 
مطالعـه قـرار نگرفته اسـت. البتـه تنهـا یـک مـورد آنهـم به طـور مختصر بـه موضوع 

پژوهـش مـا نزدیک اسـت کـه مى تـوان در زیر بـه آن اشـاره کرد:
ـ مقاله «بررسـى تصویر دشـمنان ملت در اشـعار کودکانه نسـیم شـمال» از «محمود 

صـادق زاده» و «طاهره تقوى شـوازى» (1391)
در ایـن پژوهش کوشـش شـده اسـت بـه تجزیـه و تحلیل دیـوان، به ویژه اشـعار 
کودکانـۀ (کـودك مخاطـب و کـودك پسـند) نسـیم شـمال و بیـان نمونه هایـى بـه 
بررسـى چگونگـى تصویر سـازى وى از دشـمنان پرداختـه شـود. فـرق ایـن پژوهـش 
بـا پژوهـش مـا در ایـن اسـت که نـگاه ایـن مقاله به اشـعار کودکانه ى نسـیم شـمال 
اسـت و توسـط تحلیل کردن این اشـعار تصویرى از دشـمنان ملت در دوره مشـروطه 
بازگـو مى کنـد امـا پژوهـش ما بـه تحلیل مضمـون الالیى هایـى که اشـعارش مرتبط 
بـا وطـن و میهن پرسـتى اسـت مى پردازد تا توسـط محتـواى این الالیى ها به نقشـى 
کـه مى توانـد در انتقـال حـس میهن پرسـتى از مـادران بـه کـودکان داشـته باشـد

پى ببرد.
پژوهش هایـى هـم کـه در زمینـه الالیى هـا انجـام گرفته بیشـتر بـه مـواردى غیر از 
مـورد مطالعه ما پرداخته شـده اسـت که در زیر بـه چند نمونه از آن ها اشـاره مى نماییم:

الالیى هاى وطنى
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ـ مقاله «الالیى؛ کهن ترین زمزمه سحرانگیز مادر» از «صادق مقدسى» (1383)
ارائـه  بـا  و  پرداختـه  مـردم  فرهنـگ  در  الالیى هـا  موضـوع  بـه  پژوهـش  ایـن 
نمونه هایـى از آن هـا در فرهنـگ مناطـق مختلـف کشـور؛ نقـش، جایـگاه و کارکـرد 
آن هـا را بیـش از بیـش تبییـن نمـوده اسـت. نویسـنده در ایـن پژوهـش، سـاختار 
الالیـى را بـه سـه قسـمت « وزن، موسـیقى و نمایـش» تقسـیم کـرده و هر کـدام از 

ایـن بخش هـا را بطـور مجـزا بررسـى کرده اسـت.
ـ مقالـه «بررسـى الالیى هـا در سـه قـوم آذرى ، کـرد و گیلـک» از « آزاده حق گـو»

(1390)
 نویسـنده در ایـن پژوهـش به مقایسـه تطبیقى الالیى در میان سـه قـوم آذرى ، 
کـرد و گیلـک پرداختـه و به این نتیجه رسـیده اسـت کـه از لحاظ سـاختار ظاهرى، 
الالیى هـا متأثـر از ویژگى طبیعى و محیط پیرامون شـناختى خود هسـتند. همچنین 
در میـان ایـن سـه قـوم، الالیى هـا از الگـوى واحـد و یکسـانى تبعیـت مى کننـد و 
درنهایـت اینکـه، کار کـرد الالیـى مثبت بـوده و تأکید بـر آن ها مى تواند مفید باشـد.
ـ مقالـه «بررسـى تطبیقـى سـاختار و دورن مایـه ى الالیى هـاى فارسـى و عربـى» از 

«حسـین کیانى» و «سـعیده حسـن شـاهى» (1391)
ایـن پژوهـش الالیى هـاى فارسـى و عربـى را مـورد بررسـى تطبیقى نمـوده و به 
مهم تریـن پیوندهـاى میـان الالیى هـا در هـر دو زبـان اشـاره مى کنـد. نتایـج ایـن 
تحقیـق نشـان مى دهـد کـه ایجـاد آرامـش بـا تکـرار مـداوم ریتم هـاى خوشـایند، 
وآگوکـردن آرزوهـا، دردهـا و رنج هـاى مادران، زبـان آموزى، اجتماعـى کردن کودك 
و آمـوزش مفاهیـم ارزشـى جامعـه، از مهم تریـن عناصـر پیونـد بیـن الالیى هـا در 
ادبیـات فارسـى و عربـى اسـت. همچنیـن در هـر دوى ایـن الالیى هـا جایـگاه و اثـر 
طبیعـت بـه خوبـى آشـکار اسـت و طبیعـت متمایـز ایـن دو سـرزمین، رنـگ و بوى 
متفاوتـى بـه ایـن ترانه هـا بخشـیده اسـت و از سـوى دیگـر باورهاى دینى مشـترك، 

پیونـدى ناگسسـتنى میـان آن هـا ایجاد کرده اسـت.
The Effects of Lullabies on Children1  
Hasan Gunes (2012)،  «Nadide Gunes» 

ایـن مقالـه الالیى هـاى کشـور ترکیـه را بررسـى نمـوده و ذکر کرده اسـت که در 
فرهنـگ ترکیـه، الالیى بیشـتر از هزار سـال قدمـت دارد و فوائد آن نقش بسـزایى در 

شـکل گیرى شـخصیتى ملت ترك داشـته اسـت.
-«Cultural Implications of Lullabies Around the World»2  
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Kathleen Hines (2013) «Ann Lipe»
مؤلفـان در ایـن مقالـه، الالیـى را آهنـگ و آوازى شـیرین جهـت خـواب راحت و 
بهتـر کودکان دانسـته و بـر این باورند که الالیـى مى تواند بر تـرس و نگرانى کودکان 

غلبـه کنـد و مـادران توسـط همین الالیـى به کـودکان خود آمـوزش مى دهند.
بـا توضیحاتـى کـه در هـر کـدام از پیشـین ها ذکـر شـد مى تـوان بـه ایـن نتیجه 
رسـید کـه بـه دلیـل آنکـه  در هیچکـدام از پژوهش هاى پیشـین در زمینـه الالیى ها 
بـه مسـئله سـرزمین و وطن اشـاره نشـده و این موضوع بـه دلیل شـکل گیرى هویت 

ملـى کودکان مسـئله حساسـى اسـت پس الزم اسـت که بـدان پرداخته شـود.

3. مضامین الالیى ها و نقش آن در پرورش کودکان 
الالیى هـا داراى مضامیـن آموزنـده هسـتند و نقش بسـزایى در اجتماعى کـردن افراد 
جامعـه و انتقـال مفاهیـم فرهنگـى بـر عهـده دارنـد؛ بـه ایـن دلیـل کـه «نخسـتین 
آموزه هـاى فرهنگـى در فراگـرد جامعه پذیـرى بـه وسـیله آنهـا انتقال مى یابـد. عالوه 
بـر ایـن الالیى ها نشـان دهنده ى انواعـى از سـاخت هاى اجتماعـى و فرهنگى جوامع 
قومـى و روسـتایى مختلف کشـورمان مى باشـد. همچنیـن بسـیارى معتقدند جوامع 
اندوخته هـاى زبانـى و فرهنگـى خـود را از نسـلى به نسـل دیگـر انتقـال مى دهند که 
در فرهنـگ ایـران الالیى هـا یکـى از مهم تریـن ایـن فرایندهـا بوده اسـت.» (طاهرى، 

1381، ص. 51)
مضامیـن الالیى هـا که برگرفته شـده از درد دل مادران اسـت، بیشـتر دربردارندة 
محبـت مـادر، نگرانـى، هشـدار، آرزو، گالیـه  و برخى مسـائل اجتماعى اسـت. در این 
پژوهـش بـه یکـى از مقوله هـاى اجتماعـى کـه در البـه الى الالیى هـاى مـادران بـه 
چشـم مى خـورد و نقـش مهمـى در سـاختار هویـت ملّـى کـودکان دارد؛ مى پردازیم. 
ایـن مقولـۀ اجتماعـى کـه بـراى مادران ایـن مرز و بـوم از اهمیـت خاصـى برخوردار 
بـوده و در هیاهـوى زندگـى روزمـّره فرامـوش نشـده، اشـاره بـه وطـن و همچنیـن 

میهن پرسـتى اسـت.
وطـن در لغتنامه هـاى عمومـى بـه «جـاى بـاش مـردم، محـل اقامـت، مسـکن، 
جـاى مانـدن طوالنـى شـخص خـواه در آن زاده شـده باشـد یـا نـه، کشـورى کـه 
شـخص در آن زاده شـده یـا تبعیـت آن را دارد معنـى شـده اسـت (فرهنـگ دهخدا، 
فرهنـگ فارسـى معیـن، فرهنـگ نظـام، فرهنگ سـخن؛ ذیل مدخـل وطـن)؛ اما در 
اصطـالح علـوم سیاسـى، وطـن در دو مفهـوم بـه کار رفتـه اسـت. «1- سـرزمین یـا 

الالیى هاى وطنى



350102

ـــ ۲۱  ، ـــ ـــ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۸ 

نقد شعر

کشـورى کـه قرن هـا مردمانـى بـا هـم در آن زندگى کرده و غـم و شـادى، نیک و بد 
و رنـج و راحـت آن را بـا هـم دیـده و آزموده انـد و بـه صـورت تاریـخ، مهم تریـن آن 
وقایـع برایشـان مجسـم شـده اسـت. 2- محیطى کـه انسـان از لحاظ عواطـف قومى 
و روحـى بـدان عالقـه منـد اسـت یـا در آن متولد شـده و نشـو نمـا کرده اسـت و در 
غربـت نیـز در هـواى آن اسـت». (آقـا بخشـى و افشـارى راد، 1383، ذیـل مدخـل 
وطـن). همچنیـن مى تـوان میهن پرسـتى را نوعـى عشـق بـه وطـن و هواخواهـى آن 
دانسـت. در ایـن زمینـه قـرآن مى فرمایـد: «خداونـد بـزرگ، سرشـت مـردم جهان را 
بـا وطـن دوسـتى آمیخـت و هـر گروهـى را به شـهرى کـه دارند خشـنود سـاخت و 
خـاك و زمیـن آنـان را در نظرشـان محبـوب کـرد».(71 / 14) در واقـع، «عشـق بـه 
وطـن، مهم تریـن مبیـن و مظهر وابسـتگى انسـان به وطنش محسـوب مى شـود. این 
عشـق میـل طبیعى اسـت که خداونـد در بین مخلوقاتـش قرار داده اسـت به گونه اى 
کـه حتـى حیوانـات نیـز به محـل زندگى خـود گرایـش غریـزى دارنـد.» (میرجلیلى 
و دیگـران، 1391، صـص. 8-7) بنابرایـن وطـن دوسـتى و میهـن پرسـتى کـه حتى 
مـورد تأکیـد اسـالم و قرآن نیز هسـت، آنچنان مهم اسـت که مـادران در الالیى هاى 
خـود بـراى کـودکان از آن غافـل نبوده انـد. در ادامه بـه تحلیل محتوایـى الالیى ها با 

مى پردازیم.  مضمـون  ایـن 

4. تحلیل الالیى هایى با مضمون مهین پرستى
بنـا بـر عقیـده ى پلگرینى3، «کـودکان نقش بسـزایى در تجدید حیات هر نسـل دارند 
و بـدون توجـه به رشـد کودك و آموزش او، پیشـرفت جامعۀ بشـرى ممکن نیسـت.» 
(Pellegrini, 1991, 14) و از آنجـا کـه «عبـور از مرحلـۀ تولـد بـه مرحلـۀ کودکـى 
فـرا گـرد حسـاس و پـر مخاطـره اى بـراى هـر فـرد را تشـکیل مى دهد. پـس اهمیت 
ایـن دوره بـه حـدى اسـت که به نظر مى رسـد سرنوشـت شـخصیت بزرگسـالى افراد 
مى توانـد تـا حـدود زیـادى در اولیـن ماه هاى زندگى آن هـا تعیین شـود و حتى ثبات 
و انسـجام بعـدى شـخصیت فـرد نیـز مسـتلزم مراقبت و هوشـیارى از طرف شـخص 
بزرگسـال اسـت کـه پـرورش اجتماعـى طفـل را بـر عهـده دارد.» (رسـلى4 ،1373، 
ص. 366). بنابرایـن دوره کودکـى دورانـى اسـت کـه کـودکان آمادگـى الزم را بـراى 
شـناخت مسـائل مهمـى کـه مى توانـد در آینـده در زندگـى آنهـا تأثیر داشـته باشـد 
دارا اسـت. یکـى از ایـن مسـائل شـناخت وطـن و عشـق بـه میهـن اسـت. در واقـع، 
مـادران بـا زمزمـۀ الالیـى در گوش کودکان بـه این مهـم توجه کرده و فقـط به بیان 
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مسـایل سـادة زندگـى نپرداخته انـد. در زیـر بـه تحلیـل چنـد مـورد از الالیى هایى با 
ایـن مضمـون مى پردازیم. 

در الالیـى زیـر مادر بـراى کودك از وطـن و میهن مى گوید. در حالیکـه او را مرد 
جنگـى معرفـى مى کنـد؛ از او مى خواهـد بـراى  پیشـرفت وطـن برخیزد و شـروع به 
کار کنـد و در نگهدارى کشـور خویش سـعى نمایـد. در واقع مادر، کودك را با ریشـۀ 
هویتـى او کـه همان وطن اسـت و از اهمیت زیادى برخوردار اسـت؛ آشـنا مى سـازد:

اقبال وطن بسته به کار است 
باال الى الى ، باال الى الى 

برخیز سلحشور، تو در حفظ وطن کوش 
این تازه گل ایران ز چه خار است 

باال الى الى ، باالى الى الى (رحماندوست، 1365، ص. 28).
در الالیـى دیگـر مـادر ریشـه ى هویت کـودك را براى او تشـریح مى کنـد و به او 
یـاد مى دهـد مهم تریـن کارى کـه او مى توانـد بـراى حفـظ و نگهدارى وطنـش انجام 
دهـد، درس خوانـدن و بـه مدرسـه رفتـن اسـت. در ایـن الالیـى مـادر بـراى آن کـه 
ارزش وطـن را بـه کـودك نشـان دهـد، وطـن را تشـبیه بـه تـن کـودك مى کند که 
خـود کـودك، جـان ایـن تـن اسـت و تنى بـى عیب و نقص اسـت کـه جانـش بتواند 

برایـش کارى انجـام دهد:
«برخیز و سوى مدرسه بشتاب 

تو کودك ایرانى و ایران وطن توست 
تو جانى و ایران چو تن توست 

جان را تن بى عیب به کار است 
باال الى الى ، باال الى الى»  (رحماندوست، 1365، ص. 28).

همچنیـن در الالیـى زیـر مادر از شـجاعت پدر و پاسـدارى از وطن بـراى کودك 
خویـش مى گویـد. در قالـب ایـن الالیـى مـادر به کـودك خویش یـاد مى دهـد دفاع 
از کشـور مهـم اسـت و مـادر امیـد بـه بازگشـت دوبـارة پـدر دارد. از سـوى دیگر، او 

اطمینـان دارد کـه پـدر در ایـن نبـرد پیروز خواهد شـد:
به تصویر بابات کردم نظاره 

به جنگ رفته که پیروزى بیاره 
به حق ماه و خورشید و ستاره  

الالیى هاى وطنى
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امید دارم که برگرده دوباره (شمس انصارى، 1387، ص. 88).
در دو نمونه الالیى زیر تماماً اشاره به شجاعت پدر شده است و مادر براى کودك 
توضیح مى دهد که با آرامش بخوابد چرا که پدر شجاعش از وطن و میهن پاسدارى 

مى کند و با دشمنان وطن در حال جنگ است:
با تو دنیاى من شاد و قشنگه 

شب و روزم چو گلشن رنگ رنگه 
براى اینکه تو راحت بخوابى 

بابات با دشمنا سرگرم جنگه (شمس انصارى، 1387، ص. 89).
چشمت گوئى به خواب رفته است 

کاینگونه در احالم و به رویا رفته است 
آسوده بخواب و یاد بابا خوش دار 

که او بهر خالص میهن ما رفته است (شمس انصارى، 1387، ص. 188).
مـادر در الالیـى زیـر از رفتـن پـدر بـه جنـگ مى گویـد که هدف پـدر مبـارزه با 
دشـمن دیـن بـوده و مادر در ایـن الالیى از خدا مى خواهـد نگهدار او باشـد. در واقع، 
مـادر بـه کـودك یـاد مى دهـد پاسـدارى از دیـن و میهـن که بخشـى از هویـت ملى 
کـودك اسـت؛ امرى بسـیار مهم و خطیر اسـت و در این مسـیر خداونـد حتماً همراه 

حـق و حقیقت خواهـد بود:
الال الال گل شیرین زبونم 

الالئئ کن، الال، آروم جونم 
بابات رفته به جنگ دشمن دین 

نگه دارش خداى مهربونم (پورنعمت رودسرى، 1391، ص. 90).
برخى از  الالیى ها  به دوره خاصى از تاریخ برمى گردد  که اگرچه قدیمى است؛ 

اما در آن به اسارت پدر که براى برقرارى آرامش در وطن اسیر گشته، اشاره شده 
است. در الالیى زیر مادر به طور ضمنى اشاره به ظلم و جور حاکم مى کند و از این 

که چرا این حاکم نمى میرد تا دنیا به آرامش برسد،ابراز ناراحتى مى کند:
الال الال گل زیره 

محمد خان به زنجیره 
ابوالفتح خان نمى میره 

که تا دنیا قرار گیره 
چرا خوابت نمى گیره (جمالى، 1386، ص. 86).
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       در الالیـى زیـر کـه بـا رنـگ و بـوى سیاسـى اسـت، مـادر از رفتـن پـدر 
بسـیار ناراحـت اسـت زیـرا مى دانـد این رفتـن، رفتنـى معمولى نیسـت. بـا این حال 
از کـودك خـود مى خواهـد کـه بـا آرامـش بخوابـد چـرا کـه پدرش بـراى انجـام کار 

بزرگـى کـه بـه نفـع وطـن و میهـن اسـت، از خانـه رفته اسـت.:
الالالى الى گل پونه  الالى الى 
بابات رفته دلم خونه  الالى الى 
 بابات امشب نمى آید الالى الى 
گرفتن بردنش شاید  الالى الى 

بخواب آروم چراغ من  الالى الى 
گل شب بوى باغ من  الالى الى 

بابات شب رفته از خونه الالى الى 
که خورشید و بجنبونه  الالى الى (شاملو،  1333، ص.720).

یکـى دیگـر از الالیى هایـى کـه مـادر بـراى فرزنـد خـود مى خوانـد، بـا صبغـۀ 
سیاسـى و بیانگـر اسـارت و تبعیـد پدر اسـت. او از اسـارت پـدر، در زنجیر بـودن او و 
تبعیـد شـدنش بـراى فرزنـد مى گویـد. او به کـودك خویش یـادآور مى شـود که پدر 
تمـام ایـن سـختى ها را بـه خاطر وطن تحّمـل مى کند. در ایـن الالیى مادر  با اشـاره 
بـه در زنجیـر بـودن پـدر  به کـودك خویـش مى خواهد بگویـد که پـدرش در زندان 
در اسـارت بـه سـر مـى بـرد و زنجیـرى کـه بـه پـاى او بسـته شـده خیلى سـنگین 
اسـت کـه ایـن سـنگینى احتماالً اشـاره به مـدت زمان طوالنـى اسـارت او دارد. مادر 
در ادامـه بیـان مى کنـد که هـر چند چشـماى پدر خواب اسـت ولى همچنـان دل او 

بیـدار اسـت. پس تـو راحـت بخواب:
الالى گل انجیر    الالى الى 

بابات داره به پاش زنجیر   الالى الى 
به پاش زنجیر صد  خروار 

چشاش خواب و دلش بیدار   الالى الى 
بخواب آروم گل خورشید   الالى الى 

بابات حال تو رو پرسید   الالى الى 
بهش گفتم که شرى تو   الالى الى
پى او رو مى گیرى تو   الالى الى 
الالى الالى گل امید   الالى الى 

الالیى هاى وطنى
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بابا تو برده اند تبعید  الالى الى  (شاملو،  1333، ص.720).
چنان کـه مشـاهده مى شـود مـادر بـا واژه هـا و جمالتـى سـاده،گوش فرزنـد را با 
مقـوالت سیاسـى آشـنا مى سـازد و سـعى مى کنـد بـه ایـن طریـق او را بـه شـکلى 
ضمنـى و غیرمسـتقیم نسـبت بـه محیط اطـراف و به ویژه کشـورش مطلـع نماید. در 
ادامـه الالیـى، مـادر دل پـدر را مثـل کوه قـرص و محکم مى دانـد که البته بـا نبود او 
عموهـاى زیـادى همچـون پـدرش دارد. این مسـأله بدین معناسـت که افـراد مهربان 
و فـداکار همچـون پـدرش در اطـراف او فـراوان اسـت و نبایـد از نبـوِد پـدر نگـران و 
ناراحـت بـود. او از کـودك مى خواهد بخوابد چرا که وقتى که شـب گذشـت و سـحر 
شـد، پـدرش بـا لبـى خنـدان بـه خانـه بـاز خواهد گشـت. ایـن عبـارت مـادر نیز به 
شـکلى ضمنى و نمادین بیان شـده اسـت زیرا شـب نماد تاریکى، سـیاهى و روزهاى 

تلـخ اسـت و سـحر نماد سـپیدى، روشـنایى و روزهـاى خوش:
 دلى مانندکوه داره الالى الى  

بچه اش صد ها عمو داره  الالى الى 
بخواب فردا سحر مى شه  الالى الى 
شب از عالم بدر مى شه   الالى الى 

بابات خونه میاد خندون   الالى الى (شاملو،  1333، ص.721).
در الالیـى زیـر مـادر بـه وضـوح از شـهادت پدر بـراى کـودك خود مى گویـد و با 
تشـبیه کـردن کـودك بـه گل آهـن او را آمـاده مـى کنـد تـا هـم قـرص و محکم به 
ایـن داسـتان گـوش دهـد و هم خـود را براى گرفتـن انتقام از دشـمنان سـرزمینش 
آمـاده کنـد. مـادر بـراى کـودك بازگو مى کنـد که پدرش را دشـمنان وطن کشـتند 
و نشـانه اش هـم این اسـت که دسـتهاى آنها غرق درخونه پدر اسـت. مـادر از کودك 
مـى خواهـد بـا آرامـش بخوابـد چرا که او کسـى اسـت که مثل شـعله اى کـه در زیر 
خاکسـتر پنهـان اسـت بعـد از سـال ها کـه بزرگ شـد شـعله ور خواهـد شـد و انتقام 
پـدرش را خواهـد گرفـت. همیـن مسـأله آموزشـى غیرمسـتقیم بـراى کودك اسـت 
کـه همچـون آتـش زیـر خاکسـتر منتظر زمان مناسـب بـراى انتقـام پدر باشـد و در 

انتهـاى الالیـى او را بـه آرامـش کشـور امیدوار مى سـازد:
الالى الالى  گل آهن   الالى الى 
بابا تو دشمنا کشتن    الالى الى 

نشون دشمنا اونه   الالى الى 
دساشون غرق در خونه   الالى الى 
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بخواب آروم توى بستر  الالى الى 
مث آتیش تو خاکستر   الالى الى 
که فردا شعله ور مى شه   الالى الى 

تو خونخواه پدر میشى    الالى الى (شاملو،  1333، ص.721).
الالى الى الى  گل کینه    الالى الى  

زمین از کشته رنگینه    الالى الى 
زمین رنگین نمى مونه  الالى الى

دلت پر کین نمى مونه   الالى الى 
بخواب ، اعیون عزاداره   الالى الى 
که اعیون دخترى داره   الالى الى 

عروس من مى شه دختر 
جهون ایمن مى شه یکسر   الالى الى (شاملو،  1333، ص.721).

در نمونـه دیگـرى از الالیـى اشـاره مسـتقیم بـه جنـگ ایـران و عراق شده اسـت. 
مـادر در ایـن الالیـى به فـداکارى هموطنانش اشـاره مى کنـد و مى گویـد آنقدر وطن 
و ایـن خـاك بـراى مـردم مهـم و محترم اسـت که چـه پیر و چـه جوان بـراى نجات 

آن از دشـمن، دسـت به کار شـده اند. 
در ابتـداى ایـن الالیـى مـادر کودك خویـش را رفیق خـود خطاب مـى کند چرا 
کـه او مـى خواهـد مثـل یـک دوسـت از مسـأله مهمـى براى کـودك خویـش حرف 
بزنـد. در واقـع، بـا ایـن خطاب نـه تنها بـه رابطـه ى صمیمانه ى خـود و فرزند اشـاره 
مى کنـد؛ او را نیـز آمـادة شـنیدن سـخنانى مهم مى نمایـد. او کودك خویـش را پاك 
و از شـر شـیطان بـه دور مى دانـد و در ادامـه از حضرت علـى (ع) که در نـزد ایرانیان 

نمـاد پهلوانـى اسـت براى کـودك خـود مى گوید:
الال الال به یک رسم قدیمى 

صدات کردم رفیق من صمیمى 
صدات کردم تو رو که صاف و پاکى 

به دور از دست شیطان رجیمى 
برات از عاشق واال نوشتم 

برات از حضرت موال نوشتم 
برات خوندم که دنیا پر زمهره 

برات از پستى و باال نوشتم (خاور سنگرى، 1389، ص. 21).

الالیى هاى وطنى
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بعـد از اینکـه مـادر ذهن کودك خویش را براى شـنیدن مسـئله مهمـى که قصد 
بیـان آن را بـراى کـودك خـود داشـت؛ آمـاده کرد، در ادامه شـروع بـه توصیف وطن 
مى کنـد و از نعمت هـاى خوبـى کـه در کشـور وجـود دارد بـراى او صحبـت مى کنـد. 
مـادر بدیـن شـیوه سـعى دارد ارزش خـاك کشـور را بـا توصیفاتى زیبا بـراى کودك 

بازگـو کنـد و بـه او یـاد دهد که هویت و ریشـۀ او، کشـورش اسـت:
الال الال که اینجا سرزمینه 
نگاه کن نقشه ایران زمینه 
تمام سربلندى، سرفرازى 

که اصل ریشه ما در همینه 
شمالش گربه اى زیبا نشسته 
جنوبش چهره دریا نشسته 

پر از صحرا و کوه و دشت و جنگل 
نجابت توى این صحرا نشسته (خاور سنگرى، 1389، ص. 21).

ادامـۀ الالیـى بـا طـرح سـوال مـادر از کودکـش آغـاز مى شـود: کـه چـرا بـه این 
مسـائل مـن اشـاره کـردم؟ طـرح ایـن سـوال ذهـن کـودك را کنجـکاو مـى کند به 
شـنیدن ادامـه الالیى هـاى مـادر. مـادر نیز در قالـب داسـتان، حادثۀ واقعـى اى را که 
بـراى میهنـش اتفـاق افتـاده؛ بـراى او روایت مى کنـد. او بـا زبانى که کـودك متوجه  
شـود از دشـمن مى گویـد و او را نانجیـب خطـاب مى کنـد کـه با پلیـدى و بدى قصد 

تصاحب کشـور را دارد:
الال الال چرا این هارو خوندم؟
چرا رو سبک آرامش نموندم 

آره با قصه مرداى عاشق 
تمام چهره بررو سوزوندم 

یه روزى نانجیبى از پلیدى 
نگاش افتاد روى این سپیدى 

مى خواست از ما بگیره سرزمین رو 
اره، اون روزها روتو ندیدى (خاور سنگرى، 1389، ص. 22).

در ادامـه مـادر از فرزنـد خـود مى خواهـد بخوابـد و در خـواب و رویـاى خویـش 
نتیجه داسـتان را مشـاهده نماید. بدین ترتیب که دشـمن اسـیر و گرفتار مى شـود و 
مـردان قهرمـان سـرزمینش،  چـه جـوان و چه پیر بـراى دفاع از میهن فدا مى شـوند:
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الال الال پسر ایرونى ما 
بخواب هم نژاد خونى ما 

بخواب و توى خوابت آشنا شو 
چى شد تا دیو شد زندونى ما

تا اومد بوى نامردى چه ها شد 
چه شورى تو دل مردا به پا شد 

جوون و پیر ایرانى براى 
نجات مادر میهن فدا شد

چه مرداى بلند و پهلوانى 
چه کوه آتش و آتشفشانى 

که چون آتش به جون دشمنا مون
نشستند و به پا شد آنچنانى (خاور سنگرى، 1389، ص. 23).

مـادر در الالیـى زیـر  بـه کودکـش یـادآور مى شـود کـه تمـام امنیت و آرامشـى 
کـه االن تـو دارا هسـتى، نیتجـۀ جان فشـانى همان مردان قهرمان سـرزمینت اسـت. 
مـادر حتـى وجـود جانبـازان را نیز در الالیى به تصویر مى کشـد و بـه کودکش تأکید 

مى کنـد کـه احترام این افراد را همیشـه داشـته باشـد:
الال الال تمام خواهش تو 
همه امنیت و آرامش تو 

درخت خون اون مرداى پاك 
هواى تازه آسایش تو 

اگر دیدى یه روزى پهلوانى 
نشسته روى چرخ ناتوانى 

بزار چشماتو روى پاهاى مردش 
که تا روشن بشه چشم جهانى (خاور سنگرى، 1389، ص. 21).

در تمامـى الالیى هایـى کـه در بـاال بـدان پرداختـه شـد مادر اشـاره به شـجاعت 
پـدر دارد و در همـۀ آنهـا پـدر را حامى و پاسـدار وطن و میهن مى دانـد. براى کودك 
پـدر سـمبل قـدرت اسـت و وقتـى مـادر در قالب الالیـى از داسـتان به جنـگ رفتن 
پـدر، زندانـى شـدن و یا شـهادت او براى کـودك خویش مى گوید؛ کـودك ناخودآگاه 
پـى بـه اهمیـت و ارزش سـرزمینش مى بـرد چـرا کـه پـدر قهرمـان او جـان خـود را 

بـراى محافظـت از آن بـه خطر انداخته اسـت.

الالیى هاى وطنى
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5. نتیجه گیرى 
نتیجه تحلیل هایى که بر روى الالیى ها انجام گرفت نشان داد که الالیى هاى مکتوب 
تبعید،  جنگ،  دشمن،  به  «اشاره  همچون  مقوالتى  شامل  وطن  با  رابطه  در  فارسى 
ارتباط  موارد  این  همه  است.  میهن»  از  پاسدارى  و  جانباز  شهید،  دین،  زندان، 
از  دفاع  میهن،  از  پاسدارى  سرزمین،  دشمن  مثال  طور  به  دارند؛  وطن  با  تنگاتنگى 
دین و سرزمین، شهید شدن در راه وطن، تبعید و به زندان افتادن که این دو مقوله 
آخر نیز بر مى گردد به تالش براى نگهدارى از سرزمین و میهن. در واقع مادر با بیانى 
شیرینى و به روشى داستان گونه در این ملودى هاى شبانه، کودك را با این مقوالت 
آشنا ساخته و حس وطن دوستى را به او منتقل مى کند و نیز باعث مى شود که ِعرق 
عمیق  و  ریشه اى  صورت  به  او  درون  در  کودك،  رشد  اوایل  همان  از  پرستى  میهن 
شکل بگیرد. به عبارتى چون الالیى ها نخستین آموزه هاى فرهنگى هستند که توسط 
مادران به فرزندان منتقل مى شوند و همین آواهاى ساده ى مادران، بخش مهمى از 
آموزش و پرورش غیر رسمى جامعه براى شکل گیرى هویت فردى در دوران کودکى 
و خردسالى محسوب مى شوند. درواقع، مادران از طریق این خواب آواها هویت ملى را 

در کودکان شکل مى دهند و ایجاد مى نمایند.

پى نوشت
1. فرهنگ دوران کودکى به عنوان مکانیزم حفظ هویت قومى

2. مفاهیم فرهنگى الالیى در سراسر جهان
3. Pellegrini

4. Rosli
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چکیده:
هـدف اصلـى از نگارش کتاب آیه هاى بهشـتى در مقدمه و یادداشـت پشـت جلد به روشـنى 
آمده اسـت: پاسـخ بـه سـؤال هاى کودکان دربارة بهشـت بر اسـاس آیـات قرآن. اّما نویسـنده 
تـا چـه انـدازه بـه این هـدف رسیده اسـت؟ آیـا در کنـار آن، در پـى ایجـاد انگیـزه و ترغیب 
کـودکان بـه انجـام کاِر نیـک و میـل رفتـن بـه بهشـت هـم بوده اسـت؟ یعنى همان طـور که 
در شناسـنامۀ کتـاب آمـده ، موضـوع و محتواى تعلیمات دینـى دارد؟ کتاب حـاوى چه نکته 
یـا نـکات اخالقـى و تربیتـى بـراى بچه هاسـت؟ آیـا کالم و نوع روایـت براى این گروه سـنى 
جـذاب و ترغیب کننـده  اسـت؟ اصـالً تربیتـى کـه بـر پایـۀ تشـویق و تنبیـه بیرونـى باشـد 

مى توانـد کارآمد باشـد؟
در ایـن مقاله سـعى شـده  بـا بررسـى ویژگى هاى زبانـى، محتوا و قالـب کتاب، تا حـد امکان 

به این سـؤال ها پاسـخ داده  شـود و پرسـش اصلـى این که:
طـرح چنیـن سـوژه هایى از قـرآن، کـه کتـاب هدایت و کتـاب زندگى اسـت، اساسـاً چه قدر 
بـه روشـنگرى مسـیِر حیـات و داشـتن زندگـى زیبا و سـالم با عـّزت نفس کمـک مى کند؟ 

کلیدواژه هـا: قـرآن، بهشـت، دارالسـالم، آیـات هدایـت، تربیت دینـى، عّزت نفـس، زندگى 
لم سا

  
rahianahid@yahoo.com    
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مقدمه
شـرح جمـال حـور ز رویـت روایتـىاى قّصـۀ بهشـت ز کویـت حکایتـى
سـاقى بیا که نیست ز دوزخ شکایتى1درآتش ار خیاِل رخش دست مى دهد

بهشـت مظهـر آسـایش ، زیبایـى  و لذت هاسـت؛ موعـودى کـه خداونـد متعـال 
در همـۀ ادیـان بـه نیـکان و پرهیـزکاران وعـده کرده اسـت و در آن خالفـى نیسـت. 
در طـول قرن هـا پادشـاهان عمارت هـا و کاخ هـاى خـود، باغ هـا و نهرهاى جـارى در 
آنهـا را چـون هشـت بهشـت اصفهان بـا الهـام از توصیف بهشـت در کتاب هـاى الهى 
سـاخته اند. هنـوز تأثیـر آیـات بهشـتى را در نقـش کاشـى هاى مسـاجد، فرش هـا، 

گلیم هـا و شـا ل هاى زربفـت و دیگـر آثـار هنـرى قدیـم و مـدرن مى بینیـم.
شـاعران و گوینـدگان بـا صدهـا هـزار بیـان بـه «توصیـف بهشـت» پرداخته انـد 
یـا بهشـت را «نمـاد» و آینـۀ معشـوق و هرآنچـه در ایـن جهـان ستودنى اسـت - از 
زیبایى هـاى ظواهـر دنیـا تـا اخـالق و سـیرت هاى نیکـو – قـرار داده انـد؛ از هشـت 
بـاب گلسـتان سـعدى گرفتـه تا روضۀ خلد مجد خوافى و هشـت بهشـت امیرخسـرو 
دهلـوى. آنچـه خوبـى اسـت بـه بهشـت ماننـد کرده انـد و آنچه بدى اسـت و زشـتى 

جهنم. بـه 
دیـدار یـار نامتناسـب جهنـم اسـت2یارا بهشـت صحبـت یار همدم اسـت

هـر کـس به طریقـى یـاِد «نیسـتانى» را کـه از آن ببریده ایم نفیر مى زنـد. برخى 
عارفـان (چـون سـنایى، مولـوى، سـعدى و حافـظ) تأویالت خـاص خود را از بهشـت 
دارنـد و غایـت آرزوى همـۀ عاشـقاِن عـارف را نـه بهشـت، کـه «رضـوان» و رضایـت 

حیدرى ابهرى، غالمرضا. (1396)، آیه هاى بهشتى، قم، 
جمال، 88 ص، 14000 تومان، 3000 نسخه، شومیز، 

شابک:  978-964-202-330-1



350115

ـــ ۲۱  ، ـــ ـــ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۸ 

ابهام زایى یا ابهام زدایى

مى دانند. الهـى  
حرص بهشت نیست که شوق لقاى توست3غـوغـاى عـارفـان و تـمـنـاى عـاشـقان

اما سـهم کودکان در این عشـقبازى با نام و اوصاف بهشـت چیسـت؟ بى شـک نه 
ذهـن کـودکان جـاى بازى هـاى تمثیلـى و مفاهیـم نمادین اسـت، نه ایـن توصیفاِت 
ظاهـرى و بیشـتر پرسـش برانگیز مى توانـد عظمـت و زیبایى بهشـت را در نظرکودك 
امروز تجّسـم بخشـد و او را به انجام اعمال نیک و رفتن به بهشـت ترغیب و تشـویق 

کند.
ــالت  ــى، در تعام ــاى مذهب ــوص در خانواده ه ــودکان به خص ــر، ک ــوى دیگ از س
روزمــره و گفت و گوهــاى تربیتــى والدیــن، خــوب و بدهــاى اخالقــى کــه بــراى کــودك 
تعییــن مى کننــد و بــراى تشــویق آنهــا از نتیجــۀ کار نیــک و بهشــت مى گوینــد، بــا 

ــه: ــر مى شــوند ک ــن دســت درگی ســؤال هایى از ای
و...»  کجاسـت؟  االن  دارد؟  ویژگى هایـى  چـه  و  اسـت  جایـى  چگونـه  «بهشـت 
پاسـخ بـه ایـن گونه پرسـش ها عـالوه بر مهـارت کالمـى و آشـنایى با منطـق و زبان 

کـودکان، نیـاز بـه دانـش قرآنـى و آگاهـى دینـى و علمـى درسـت دارد.
کتـاب آیه هـاى بهشـتى تـالش کرده اسـت که با پاسـخ هاى سـاده وکوتـاه به 77 
پرسـش احتمالـى کـودکان دربـارة بهشـت، کمـِک والدیـن و مربیـان در ایـن زمینه 

باشد.

*بررسى قلمرو زبانى آیه هاى بهشتى
اگرچـه در کتـاب به گروه سـنى مخاطبان آن اشـاره اى نشـده ، نوع بیـان و زبان روان 
و کودکانـۀ آن حاکـى از آن اسـت کـه بـراى گـروه سـنى ب و ج (تـا پایـان ابتدایى) 
نوشـته شده اسـت. کتـاب بـا جمله هاى کوتـاه، تکـرار واژه، توصیفـات سـاده و تعابیر 
کامـال حّسـى و تشـبیهات کودکانـه، سـعى در ملموس کردِن اشـاراِت قرآنـى در باب 

بهشـت، بـا اسـتفاده از تجربیـات روزمره  و حـواس پنجگانۀ کـودکان دارد:
«خانـه، در دارد. بـاغ، در دارد. مدرسـه و مسـجد نیـز در دارنـد. بهشـت هم مانند 

خانـه و باغ و مسـجد و مدرسـه در دارد...» (ص7)
 مى گوییـم «اشـارات قرآنـى» و نـه آیـات قـرآن؛ چـرا کـه در اکثـر مـوارد، تنهـا 
پـاره اى از آیـه یا حتـى واژه اى از آن و گاه تنها اشـاره به مضمون یک آیه ، دسـت مایۀ 
نقـل و تفسـیر بهشـت قـرار گرفته اسـت. اینجاسـت کـه جـاى آیـات و ترجمـۀ آنهـا 
بـه شـکل پاورقـى یـا پیوسـت پایـان کتـاب بسـیار خالى اسـت و نیـاز آن بـه خوبى 
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احسـاس مى شـود. این پیوسـِت آیات ممکن اسـت به کار کـودکان نیایـد و براى آنها 
دشـوار بنمایـد ولـى بى شـک بـراى والدین و مربیـان، هدایتگـرى الزم و مفید اسـت.  
    بـا وجـود ایـن کـه نویسـنده در بیـان سـاده و اسـتفاده از واژه هـا و تعبیـرات 
کودکانـه، تسـلط و تجربـۀ خوبـى دارد، در خانۀ سـالمتى (ص  28) سـالمِت واژگانش 

مى رود.  دسـت  از 
دربـارة موضـوِع ایـن صفحـه که تنها برداشـتى ناقص از یـک واژه (دارالسـالم) در 
یـک آیـه  اسـت در قلمـرو فکـرِى اثـر صحبـت خواهیم کـرد. این جـا تنها بـه نکته اى 
زبانـى اشـاره مى کنیـم کـه: واژه هـاى «کور و کـر و الل و فلج و لنـگ» (ص28) براى 
بچه هـا کـه هیـچ، بـراى بزرگترهـا هـم بـار منفـى و زننـده دارد. افـرادى کـه داراى 
معلولیت هـاى جسـمى هسـتند، نسـبت بـه این گونـه واژه ها احسـاس خوبـى ندارند. 

برخـى نابینایـان حتـى لفـظ اغراق آمیِز «روشـن دل» را نمى پسـندند.
 بایـد یـادآور شـویم کـه لفـظ مقابـل بینـا، نابیناسـت و به کسـى که نمى شـنود، 

کـم شـنوا یـا ناشـنوا مى گوینـد. این هـا الفاظـى پذیرفتنـى بـراى بچه ها اسـت.

*بررسى قلمرو فکرى آیه هاى بهشتى
پاسخ گو یا پرسش آفرین؟

«اگـر مى خواهـى از بهشـت شـناخت دقیقـى پیـدا کنى، این کتـاب را به طـور کامل 
بخـوان.» (ص3) نویسـنده چـه اندازه در ایـن ادعا موفق بوده اسـت؟

متأسـفانه برداشـت هاى ناقـص، کوتـاه و بریده شـده از آیـات قـرآن، بـدون توجـه 
بـه مضمـون کّل آیـه و در نظـر گرفتـن آیـات قبـل و بعـد آن، و بـدون اسـتفاده از 
تفسـیرهاى معـروف و مقبـول در ایـن زمینـه، هـر صفحـه از کتـاب، بیشـتر بـراى 
بچه هـا و بلکـه بزرگترها سـؤال برانگیز اسـت تا پاسـخ گو. بـا پایان خوانـِش هر مطلِب 
یـک صفحـه اى، پرسـش هاى دیگـر مى جوشـد و سـیل سؤال هاسـت کـه بـا اتمـام 

کتـاب در ذهـن مخاطبـان جریـان پیـدا مى کنـد. بـراى نمونـه:
اگر بهشت االن وجود دارد (ص6)، پس کجاست؟ در زمین است یا آسمان؟

چـرا بهشـت هشـت در دارد؟ چـرا بیشـتر یـا کمتـر نیسـت؟ ایـن کـه کتـاب 
مى گویـد «اهـل بهشـت لحظـه اى پشـت در نمى ماننـد» (ص7) مگـر در بهشـت هم 

مشـکل ترافیـک وجـود دارد؟
بهشـتى کـه در دارد و وسـیع اسـت، چـه طـور جهنمى هـا بهشـتى ها را مى بینند 
و بـا آنهـا حـرف مى زننـد کـه «از آب و غذایـى که خـدا روزى تـان کرده اسـت، به ما 
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نیز بدهیـد.» (ص22)
 آیـا در بهشـت هـم نظـام طبقاتى اسـت که «گروهـى خدمتکار گـروه دیگراند؟» 

(42) خدمتکاران بهشـتى چه کسـانى هسـتند؟
امـروزه همـه از حقـوق حیوانـات مى گویند؛ اما در بهشـت با قسـاوت هـر حیوانى 
را بخواهـى برایـت مى کشـند و مى آورنـد تـا تو بخـورى؟ آیـا حیوانات آن جـا حقوقى 

ندارند؟
اصـالً چـرا گفتـه شـده «هرگونه گوشـتى کـه بخواهى؟» یعنـى در بهشـت دیگر 

هیـچ حیوانـى حرام گوشـت نیسـت؟ و ...
سـؤال هایى از ایـن دسـت کـه شـاید بـه خاطـر شبیه سـازِى بیـش از انـدازة 
بهشـت بـه دنیـاى مـادى پیـش آمده باشـد؛ امـرى کـه بـراى درك بهتـر بچه ها 
انجـام گرفتـه، امـا متأسـفانه بیشـتر شـبهه آفرین اسـت. شـبیه کـردن بهشـت بـه 
کاخ گلسـتان و عالى قاپـو (ص47) بـا حیاطـى بزرگ تـر از تمـام شـهربازى هاى دنیـا 
(ص11) همـراه خدمتـکاران و ظرف هـاى طـال و نقـره و... کـه هرچه بخواهى هسـت 
و نیـاز بـه کالم نیسـت، آیـا واقعـاً چنین جایى خسـته کننده و حوصله سـربر نیسـت!

زندگـى در کاخ هـاى بلنـد و قصرهـاى زیبـا بـا فـرش و تخـت جواهر نشـان، چه 
قـدر یـادآور شـعر مرحـوم قیصـر امیـن پور اسـت که: 

پیش از این ها فکر مى کردم خدا          
 خانه اى دارد میان ابرها  

مثل قصر پادشاِه قصه ها            
خشتى از الماس و خشتى از طال

پایه هاى برجش از عاج و بلور                         
 بر سر تختى نشسته با غرور... 

 کج گشودى دست، سنگت مى کند
کج نهادى پاى، لنگت مى کند
تا خطا کردى، عذابت مى دهد
در میان آتش آبت مى کند ...

                      
ــن تمثیــل و شبیه ســازى ها گــم  ــا در ای ــا هــم مثــل بچه ه ــه راســتى م ــا ب  آی

نشــده ایم! 
شـاید بتـوان برخـى از ایـن سـؤاالت را با اسـتناد به آیـاِت دیگر قرآن یـا احادیث 

ابهام زایى یا ابهام زدایى
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و روایـات پاسـخ گفـت البتـه مشـروط بـر این کـه والدیـن و مربیـان خود این سـواد 
و آگاهـى را داشـته باشـند؛ امـا بى شـک انبوهـى از پرسـش ها همچنـان در اذهـان 
کودکانـۀ آن هـا بى پاسـخ خواهنـد مانـد و چـه بسـا حجـم پرسـش هاى بـى  پاسـخ 
منجـر بـه تردیـد بـه اصل ماجرا شـود. آن هـم در دنیایى کـه اغلب کـودکان با دیدن 
تضادهـا، دروغ هـاى آشـکار و چندرنگى هـاى جامعـه، دچـار تردید در اصـل و حقایق 

شـده اند. الهى  انکارناپذیـر 
اسـتناد بـه یـک کلمـه یا تنها بخشـى از آیـات، بـدون در نظر گرفتـن متن کامل 
و آیـات پیـش و پـس آن، کـه توضیـح خوبى براى آن آیه هسـتند، بیشـتر برداشـتى 

ذوقى و تفسـیر به رأى اسـت. 
بـراى نمونـه مطلب خانۀ سـالمتى (ص 28) برداشـتى از لفظ «دارالسـالم» در آیه 

127 سـورة انعام است.
ِم» یکـى از نام هـاى بهشـت اسـت. بـه تفسـیر مفسـران، در بهشـت  ـالَ «داُر السَّ
همـه امـن و امـان نـزد پروردگارشـان خواهند بود. کسـانى کـه به راه راسـت هدایت 
شـده اند، خداونـد ولـى و یـاور آنهاسـت و بـه سـراى صلـح و امنیت دعوت مى شـوند. 
ـَالم» را خانۀ صلح و سـالمت گفته اند. جایى که  تفاسـیر معتبـر و متعـدد «داُر السَّ
در آن از جنـگ و خون ریـزى، اسـتعمار و اسـتثمار خبـرى نیسـت. (مکارم شـیرازى، 

1387، ص. 329).
همچنیـن گفتـه شـده اسـت که دارالسـالم از اسـماى خـداى تعالى اسـت؛ یعنى 
خیـرى کـه هیـچ شـرى در او نیسـت اگر بهشـت را هم دارالسـالم گفته انـد به همین 
جهـت اسـت کـه در آن ضـررى بـراى سـاکنان آن وجـود نـدارد. (عالمـه طباطبایى، 

1363، ص. 62).
در کتـاب آیه هـاى بهشـتى بـه هیچ کـدام از اینها اشـاره نشـده، فقط آمده اسـت: 
«در آنجـا کسـى کـور و کـر و الل نیسـت!» در حالـى کـه نـه در ایـن آیـه و نـه 
آیـات پیـش و پـس از آن اصـًال صحبتـى از افـراد بـا ناتوانـى و معلولیت جسـمى و ... 

نیامده اسـت.

نقش تربیتى کتاب
... هر چه مى کردم همه از ترس بود

مثل از بر کردن یک درس بود
مثل تمرین حساب و هندسه
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مثل تنبیه مدیر مدرسه
تلخ مثل خنده اى بى حوصله

سخت مثل حل صدها مسئله ... 4

آیه هـاى بهشـتى بـا بیـان تصاویـر و محاسـِن بهشـت، سـعى در ترغیـب کودکان 
بـه رفتـار نیـک و دریافـت پـاداش بـزرگ ایـن رفتـار، یعنـى «بهشـت» دارد. بسـیار 
نیکوسـت کـه بـه جـاى تـرس از جهنـم و بیـان آیات خشـم و قهـر الهـى، قصه گوى 
لطـف و بهشـت آفریـدگار مهربـان باشـیم. بـه جـاى تـرس از تنبیـه، کـودکان را بـه 
دریافـت جایزه هـاى زیبـا تشـویق کنیـم؛ امـا تـالش به خاطـر انگیزه هـاى بیرونـى، 
بـراى دریافـت جایـزه - هرچنـد بهشـت باشـد- «مثـل تمریـن حسـاب و هندسـه» 
سـخت نیسـت؟ بهتـر اسـت تربیـِت درونـى از بنیـاد بـدون تشـویق و تنبیـه بیرونى 

باشـد تـا اینکـه در درون ریشـه بدوانـد. (کریمـى،1394، ص. 135).
     نویسـنده در طـول کتـاب تنهـا چنـد مورد بـه اخالق نیک که مى تواند سـبب 
رفتن به بهشـت بشـود، اشـاره کرده اسـت. یکـى آنجا کـه از زبان کودکى بـه توصیف 
اخـالق نیـک مادربـزرگ او پرداخته: «با ایمان و درسـتکار اسـت. نمازش را سـر وقت 
مى خوانـد، بـا همـه مهربـان اسـت. بچه هـا را دوسـت دارد، غیبـت نمى کنـد، دروغ 
نمى گویـد و...» (ص16) در بقیـۀ مـوارد بـه ویژگى هـاى بهشـت و رفتار بهشـتیان در 
آنجـا اشـاره مى کنـد و شـاید بـه گونـه اى غیـر مسـقیم از آرمان شـهرى مى گویـد که 

مى تـوان بـا داشـتن ایـن اخـالق و رفتار به آن رسـید:
بهشـت جایـى اسـت خالـى از دروغ (ص 37) ، پر از مهربانـى و صمیمیت و خالى 
از کینـه (ص 34)، کـه در آن حـرف لغـو و بیهـوده نمى گوینـد. (ص 39)، آدم هـا 
شـکرگزارند (ص 12)، شـوخى ها به جاسـت و آنجا پر از شـادى و خوشـحالى اسـت. 

(ص40) 
یـا  مى گفـت.  بیهـوده  کالم  و  دروغ  بـدون  زندگـى  زیبایـى  از  کتـاب  کاش  اى 
آنجـا کـه از عـادت زیبـاى شـکرگزارى بهشـتیان مى گویـد (ص12) به تأثیر شـگرف 
شـکرگزارى بـر دنیـا و آخـرت انسـان ها اشـاره اى مى کـرد. یـا بـراى مثـال، وقتـى از 
زندگـى رضایت بخـش در بهشـت مى گویـد، یادآور مى شـد که همین «حـس رضایت 

و خشـنودى» کمـک مى کنـد دنیـاى انسـان چـون بهشـت باشـد. بـه تعبیرى:
خواهـد همـان  دلـت  بینـى  هرچـه خواهـد دلـت همـان بینـى 5 هرچـه 

و البتـه الزم بـود تمـام اینهـا نه با بیان مسـتقیم و توصیه هاى آشـکار کـه هنرمندانه 

ابهام زایى یا ابهام زدایى
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و بـى تکلّـف در جـان کـودك جارى مى شـد؛ مثًال نویسـنده بـا همان «زبـان روایى» 
کـه از مادربـزرگ هشتادسـالۀ مهربان حکایت مى کنـد (ص 16)، از تأثیـر این اخالق 
در زندگـى  دنیـاى مادربـزرگ بگویـد. مخلـص کالم این که: رّد پایى از بهشـت در 
ایـن دنیـا نشـانمان دهد. چیـزى که میـل فطرى کـودکان را بـه پاکى و درسـتى 
بیـدار کنـد؛ کـه «دینـى کـردن صـورى، تبلیغـى و تصنعى کـودکان مانـع بزرگى در 
دینـى شـدن آنان به صـورت طبیعى، فطـرى و خودانگیخته اسـت.» (کریمى، 1394، 

ص139).
روایت تصویرى بهشت 

نقاشـى هاى آبرنگى سـارا دسـتمالچیان نیـز خود روایتى خیال انگیز از بهشـت اسـت. 
فضایـى خوش رنـگ و رویایـى امـا نـه چنـدان واضح، مؤیـِد عبارتـى از کتـاب که «ما 
در بـاره ى قصرهـا و درختـان و چشـمه ها و رودهـا و خوردنى هاى بهشـت و لباس هاى 
بهشـتى و شـکل زندگـى اهـل بهشـت اطالعـات زیـادى داریـم. با ایـن حـال... هیچ 
کـس نمى دانـد کـه بهشـت دقیقـاً چـه شـکلى اسـت و چـه امکانـات و نعمت هایـى 

دارد.» (ص44)
 در فضـاى ابهـام و ایهـاِم نقاشـى هاى دسـتمالچیان، عظمـت کاخ هـا و قصرهـاى 
مختصـر  روسـتایى  گاه  و  سـاده  ایوان هایـى  و  پنجره هـا  در  کتـاب،  متـِن  بلنـِد 
شده اسـت؛ تخت هـاى گوهرنشـان، پشـتى هاى سـبز، ظرف هـاى طـال و نقـره -کـه 
یـادآور زندگى هاى سـلطنتى و پادشـان اسـت- به شـکلى سـاده و صمیمـى از لباس، 

ظـروف و وسـایلى آشـنا و راحـت بـه تصویـر درآمده انـد.
77 پنجـره، 77 آیـه و 77 تصویـر از گل و گیـاه، میـوه و پرنده تـا ظرف و فرش و 
بالـش کـه همـه خـوش آب و رنگ و زیبا هسـتند. در میـان 77 تصویر، پنج نقاشـى، 
چهرة انسـانى بهشـتیان را هـم به ما نشـان مى دهـد (ص16،28،30،37،83). همگى 
از زنـان بهشـتى- شـاید یکـى از آن ها مـرد باشـد (ص30)- همه جـوان و البته بدون 
حجـاب معمـول ایـن دنیـا هسـتند. در کل کتـاب تصویـرى از کـودك یا آنچـه براى 
کـودکان جذابیـت داشـته باشـد نیسـت؛ دقیقـاً بـه همـان علت کـه در تمـام کتاب، 

اسـمى از کـودك یـا بازى هـاى کودکانه در بهشـت نیامده اسـت.

کالم آخر این که:
قـرآن کتـاب هدایـت اسـت؛ کتـاب زندگـى. کتابـى کـه مى آمـوزد در دنیـا چه طـور 
زندگـى کنیـم؛ چـه طور بـراى تکامل جهانى کـه خداوند آفریده اسـت، تـالش کنیم. 
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رسـالتى کـه خـود او بـر دوشـمان گذاشته اسـت. از روح خـود در مـا دمیـد تـا خـدا 
گونـه بـه خلـق زیبایى ها و کمال جهان بیندیشـم. اگـر از این هدایت اسـتفاده کنیم، 
قطعـاً خوشـبختى و عـزت نفـس در ایـن دنیـا و عاقبـت به خیـرى آن دنیـا را داریـم. 
اگـر توانسـتیم ایـن جهـان را بـراى خودمـان و دیگـران بهشـت کنیم، به بهشـت آن 

جهـان نیـز راه خواهیـم یافت.
کتابـى کـه فقـط از بهشـت مى گویـد، از هسـتى و دنیـاى واقعى چه شـناختى به 

مى دهد؟ کـودکان 
ایـن کتـاب در مواجهه با بالیاى طبیعـى و حوادث ناخواسـته و نامطلوب، هیچ گونه 

راهـکار عملى به بچه هـا نمى دهد.
و در نهایـت، وعـدة بهشـت بـراى ترغیـب کـودکان به کار نیـک و ترسـاندن آنها 
از جهنـم بـراى دورى از رفتـار زشـت، بـراى کـودکان قرن بیسـت و یکـم و بچه هاى 

دهـۀ90، نمى توانـد چنـدان کارایـى داشته باشـد.
مى توانیـم حتـى بـه بهانـۀ معرفـى آیـات بهشـتى، ظریـف و هنرمندانه، بهشـتى 
زیسـتن و خداگونـه اندیشـیدن را کـه کـودکان در فطـرت پـاك و دسـت نخوردة 
خـود دارنـد، بیـدار کنیـم. بـه جـاى ایـن کـه بـه بچه هـا بگوییـم اگـر کـور و کریـد 
ناراحـت نباشـید در بهشـت بینا و شـنوا و سـالم مى شـوید! از آیاتى مثـال بیاوریم که 
توانایى هـاى بـى نظیـر انسـان ها را بـه آنها متذکر مى شـود و راه هدایت و شـادمانى و 
درسـت زیسـتن را همـراه عـّزت نفـس به آنهـا مى آمـوزد. خداوند در قـرآن  مى گوید 
کـه چـه طـور هیـچ عامل، اتفـاق و مصیبتـى مانع از پیشـرفت انسـان نیسـت و همۀ 
انسـان ها مى تواننـد بـه باالتریـن درجـات موفقیـت در دنیـا و قرب و بهشـت الهى در 
ِِّهـْم َوُهـَو َولِیُُّهـْم بَِمـا َکانُـوا یَْعَمُلـوَن (127/ ـَالِم ِعْنـَد َرب آخـرت برسـند؛ لَُهـْم َداُر السَّ
انعـام). در دنیـاى امـروز معلـوالن جسـمى- حرکتـى بسـیارى زندگـى مى کنـد کـه 
اکثریـت بـه ظاهـر سـالِم جامعـه مدیـون تالش ها و خدمـات بى نظیـر آنها هسـتند.6

به جاى این که بگوییم در بهشت سیل و زلزله نمى آید، بگوییم:
َُّکـْم بَِشـْىء ِمـَن الَْخـْوِف َو الُْجـوِع َو نَْقـص ِمَن األَْْمـواِل َو األَْنُْفـِس َو الثََّمراِت  لََنْبُلَون

ـِر الّصابِریَن  َو بَشِّ
 قطعـاً شـما را بـه چیـزى از [قبیـل] تـرس و گرسـنگى و کاهشـى در امـوال و 

جان هـا و محصـوالت مى آزماییـم و مـژده ده شـکیبایان را. (بقـره / 155)
بگوییـم: بـراى همـۀ آدم ها مشـکالتى از قبیل ترس و گرسـنگى یا نقـص در مال 
و جـان پیـش مى آیـد. آنچـه مهـم اسـت حـوادث و اتفاقـات نیسـت بلکـه واکنش ما 

ابهام زایى یا ابهام زدایى
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در برابـر ایـن حادثه هاسـت. آن وقـت قصـۀ آدم هایـى نزدیـک و واقعـى را بگوییم که 
بـه جـاى افسـردگى و خمودگـى از داشـتن و تجربـۀ چنیـن حوادثـى، قهرمان هایـى 
افتخارآفریـن مى شـوند. 7هـم آنانى که از سـوى پروردگار به ایشـان بشـارت مى رسـد 
ِِّهـْم َوَرْحَمـٌۀ َوأُولَِئَک ُهُم  کـه هدایت شـدگان هسـتند: أُولَِئـَک َعلَْیِهْم َصلَـَواٌت ِمـْن َرب

الُْمْهَتـُدوَن (بقره/ 157)
بهشـت حقیقـى بـا تغییر اساسـى درون خـود ما و بـاوِر آیـات رحمت 
و هدایـت الهـى در قـرآن ایجاد مى شـود؛ مثـالً وقتـى که بـا بخشـش دیگران 
غـرق در شـادى و لـذت مى شـویم؛ وقتـى یـاد مى گیریم که بـا سپاسـگزارى بزرگ تر 
مى شـویم8 و درك مـان از عظمِت طلوع و غروب خورشـید، سرسـبزى جهان هسـتى، 

صـداى پرندگان و... بیشـتر مى شـود.
بـا اسـتفاده از آیـات هدایت الهى، یاد بگیریـم چگونه از نعمت و ثـروت بى کران و 
بـى انـدازة خداوند که در جهان هسـتى برایمان فراهم کرده بهره مند شـویم. خداوند، 
بخشـنده و غنـى اسـت و مـا الیـق نعمت هـاى ایـن جهانیـم کـه بـراى آرامـش مـا

آفریده است.
و در نهایـت بـه بچه هـا و پیـش از آن بـه خودمـان بیاموزیـم کـه: بهشـت و حتى 

حیـات ایـن دنیـاى ما آینـه اى اسـت انعکاس اعمـال ما.
بهشت و دوزخت با توست در پوست    چـرا بیـرون زخـود مى جویـى اى دوسـت 9

پى نوشت
1. حافظ
2. سعدى
3. سعدى

4. قیصر امین پور
5. بیتى از ترجیع بند هاتف اصفهانى

6. و در تفسـیر و شـاهد مثال آن مثالً از آقاى محمد موسـوى مدیرعامل شرکت فیروز 
بگوییـم کـه چـه طـور نـه تنها بـراى هـزاران نفر شـغل و درآمـد آفریده که بسـیارى 
افـراد سـالم و بـا چشـم و گـوش جامعـه از فعالیت هـاى خیرخواهانـه  و کمک هـاى

مالى و معنوى او بهره مند مى شوند.
7. ایـن افـراد در زمینـۀ ورزشـى فـراوان هسـتند؛ مثل: فاطمـه نعمتى، یوسـف باوى 

و.... قهرمـان معلولـى کـه بـراى وطن مـدال افتخـار مى آورند.
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8. لئن شکرتُم الزیدنّکم (ابراهیم/7)
9. کنزالحقایق شیخ محمود شبسترى

منابع
مهـدى الهـى قمشـه اى، تهـران: مؤسسـه فرهنگـى هنـرى  قـرآن مبیـن. ترجمـه 

المقربـون.
کریمـى، عبدالعظیـم (1394). رویکـردى نمادیـن بـه تربیـت دینـى بـا تأکیـد بـر 

روش هـاى اکتشـافى، تهـران: مؤسسـه انتشـارات قدیانـى، چ ششـم.
مکارم شیرازى، ناصر (1387). تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب االسالمیه. ج8. چ32.

سـید محمدحسـین، طباطبایـى (1363). ترجمـه محمـد جـواد حجتـى کرمانـى، 
تهـران نشـر بنیـاد علمـى و فکـرى عالمـه طباطبایـى. ج10. 

امین پور، قیصر (1375). به قول پرستو، تهران: نشر زالل. چاپ اول.

ابهام زایى یا ابهام زدایى
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تازه هاى نشرنقد ادبیات دینى

آقا خاش خاشى
عاطفه  تصویرگر:  وظیفه شناس،  شراره  ویراستار:  موسوى گرمارودى،  افسانه 
اول،  چاپ  ریال،   85000 (شومیز)،  رحلى  ص،   20 طالیى،  تهران،  ملکى جو، 

5000 نسخه،
978-600-6229-99-7 شابک: 

موضوع(ها):
1. داستان هاى فارسى
2. داستان هاى تخیلى

معرفی کوتاه:
«آقا خاش خاشی» هر روز از صبح تا شب نان مى پخت، اما همیشه دو تا چونه 

از خمیرها را نگه مى داشت، مشترى ها که مى رفتند، آن ها را مى پخت تا مشترى پیرى که هر شب براى خرید 
نان مى آید، بدون نان نماند. تا اینکه یک روز آقاى «پولکی» از راه مى رسد و نان هاى پیرمرد را با پول زیاد از آقا 

خاش خاشى مى خرد و... .

آقاى ماجیکا بازیگر سیرك مى شود
تصویرگر:  واسعى،  پژمان  ویراستار:  اکرمى،  جمال  مترجم:  کارپنتر،  هامفرى 
فرانک راجرز، تهران: محراب قلم، 84 ص، رقعى (شومیز)، 70000 ریال، چاپ 

اول، 1100 نسخه،
978-600-413-289-3 شابک: 

زبان اصلی: انگلیسى
عنوان به التین:

Mr Majeika joins the circus

موضوع(ها):
1. داستان هاى تخیلى
2. سیرك - داستان

معرفی کوتاه: 
کتاب مصور حاضر، داستانی است که با زبانی ساده و روان براي گروه سنی (ج) نگاشته شده است. در این داستان 
آقاي ماجیکا بچه ها را به سیرك می برد و یک نمایش جادویی نشانشان می دهد. اما یک مرتبه غیبش می زند و 
هیچ کس نمی داند کجا رفته است. از طرفی، خانم وارالك، جادوگر بدجنس، هم آفتابی شده و با آکروبات ها و 

حیوانات وحشی دست آموزش معرکه گرفته است.
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چکیده
پرورش هوش اخالقِى کودکان و نوجوانان و هنجارپذیرى آنان در این زمینه، از منظرهاى گوناگون 
حتى  و  جامعه شناسى  روان شناسى،  تربیت،  و  تعلیم  دانش هاى  موضوعِى  محور  دیرزمان  از  و 
فلسفه بوده است؛ از سوى دیگر، آثار منظوم و منثور در درازناى تاریخ ادبیات، َمحِمل و ابزار این 
دست از آموزه ها و آموزش ها به شمار مى رفته است و از همین روى بخش سترگى از سنت ادبى، 
دست کم در ایران، با عنوان «ادبیات تعلیمى» به انتقال آموزه هاى اخالقى به این گروه از مخاطبان 
معطوف بوده است. با توجه به تقسیم چهارگانه روى کردهاى ارتباطى در حوزه آموزش و پرورش به 
«آموزندگى»، «پرورندگى»، «َره یارى» و «آسان سازى»، برون دادهاى این سنت را از دید روى کرد 
ارتباطى اش با مخاطب، مى توان آموزگارانه و «تلقینى» خواند که روى  کرد نوپدید آسان سازانه و 

«تسهیلى» در رقابت با آن و در برابر آن، جاى مى گیرد.
این ُجستار با توجه به کاوش ها و پیشنهادهاِى نظرى مطرح در چارچوب ادبیات تسهیل گرِى اخالقى 
مبتنى بر چهار رویکرد دانش بنیاد، گرایش بنیاد، خواهش بنیاد و کنش بنیاد به بررسى پنج جلد 
نخسِت یکى از تازه هاى نشر در حوزة تربیت اخالقى کودکان و نوجوانان با عنوان مجموعۀ اشکان 
و اشکانه نوشتۀ ابراهیم حسن بیگى مى پردازد و به شمارى از کاستى هاى آن ناظر به چارچوب یاد 

شده اشاره مى کند.

کلیدواژه
هوش اخالقى، تلقین، ادبیات تعلیمى، تسهیل گرى، اندیشه ورزى، اخالق دینى.

   
          ،  

mahdi.ferdowsi@gmail.com 

      
    ِ  
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نقد ادبیات دینى

افالطون به اِقتفاى استادش سقراط معتقد بود: «دانش چنان نیرویى دارد که مى تواند بر 
آدمى چیره شود و او را رهبرى کند ... [یعنى] اگر کسى خوب و بد را بشناسد، هیچ عاملى 
نمى تواند او را به رفتِن راهى دیگر وادار سازد؛ جز راهى که دانش به او مى نماید.» (افالطون، 
1367،ص. 119 ) بنابراین، از دید این دو فیلسوِف یونان باستان، دانستن اخالقیات با زیستن 
اخالقى، یکى بود (وحدت نظر و عمل اخالقى) و هر معرفتى به نیک یا بد رفتارهاى انسانى، 
ناگزیر موجب التزام عملى به یازیدن یا پرهیختِن عملى مى شد، اما بعدها ارسطو شاگرد 

افالطون بر استادانش خرده گرفت و تأکید کرد:

«فضایل و رذایل اخالقى در رفتار رخ مى نمایند و «ستایش و نکوهش تنها با اعمالى 
ارتباط دارند که آزادانه به جا آورده مى شوند ... پس ما که درباره اخالق مى اندیشیم باید 
مفاهیم آزادى و اضطرار را بررسى کنیم.» (ارسطو، 1385، ص. 79)؛ یعنى براى تحقق چنان 
التزامى، تأثیِر بخش ارادى (willing) نفس را در بخش معرفتى (Knowing) آن نباید 

فروگذارد.

قرن ها بعد جان نیکوالس تِتنس1 (1726ـ 1807م)، فیلسوف و روان شناس آلمانى، بر 
وساطت بخش عاطفى (feeling) میان بخش هاى پیش گفته تأکید کرد و گفت:

«بخش عاطفى است که معرفت اخالقى را به اراده و عمل بدل مى کند [یعنى] علم باید 
با حس درآمیزد تا به عزم بدل گردد.» (Radhakrishnan، 1912، ص. 20) 

ذهن  یعنى  انسان؛   (Subjective) درونى  حوزة  ساحت هاى  تتنس،  الگوى  پایۀ  بر 
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حسن بیگى، ابراهیم.(1397)، اسمش غیبت است، چاپ 
اول، مشهد، به نشر (انتشارات آستان قدس رضوى)، 

 12 ص، 3500 تومان،  2000 نسخه، خشتى (شومیز)، 
شابک:  978-964-02-2109-9
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سبک زندگى با القا و تلقین

 .2 (Doxastic / Cognitive)؛  معرفتى  دانشى-   .1 مى شود:  تقسیم  بخش  سه  به 
گرایشى- عاطفى (Affective / Emotional sentimental) ؛ 3. خواهشى- ارادى 
(Conative / Volitive). حوزة درونى انسان در برابر حوزة بیرونى (Objective)؛ یعنى 
 (Conduct / Action) قرار مى گیرد که آن را حوزة کنشىـ  عملى (Behavior) رفتار

مى توان خواند و خودش دو ساحت «کردارى» و «گفتارى» دارد. 
ارسطو ساحت درونى سوم (خواهش) را به ساحت درونى اول (دانش) افزود و تِتنس 
ساحت درونى دوم (گرایش) را مبِدل نظر به عمل برشمرد، اما بر کنار از هر نظریۀ فلسفى 
دربارة چگونگى صدور عمل اخالقى از انسان، چنین عمِل ستایش پذیر و نکوهش پذیرى، 
باید ارادِى اختیارى باشد. اعمال انسان به جبرى و ارادى تقسیم مى شوند. مقصود از عمل 
جبرى، تک گزینه اى بودن عمل است؛ چنان که اگر کسى از هواپیما بپَرد، تنها گزینه اش فرود 
آمدن و افتادن خواهد بود؛ یعنى نمى تواند کار دیگرى را برگزیند و به تعبیر دیگر، مجبورانه 
مى افتد. عمل ارادى انسان نیز به اضطرارى، اِکراهى و اختیارى تقسیم مى شود. مقصود از 
عمل اضطرارى، دو گزینه اى بودن عمل است؛ چنان که اگر کسى بر اثر گرسنگى ناچار باشد 
ُمردن یا خوردن ُمردار را برگزیند، گزینش کار دوم از سر اضطرار صورت مى گیرد. مقصود از 
عمل اِکراهى نیز دو گزینه اى بودن عمل است؛ چنان که اگر کسى بر اثر فشار اسلحه ناچار 
باشد ُمردن یا کشتن را برگزیند، گزینش کار دوم از سر اِکراه صورت مى گیرد. اضطرار، فشار 

طبیعت بر انسان و اِکراه، فشار انسان بر انسان دیگر است.
بارى، اگر هیچ عامل طبیعى یا انسانى بر انسان فشار نیاورد و او را محدود نکند؛ یعنى 
او بتواند به چندین گزینۀ محتَمل دست بیازد، عملَش اختیارى2 خواهد شد و چنین عملى، 
به اصطالح متعلِق ارزش داورى اخالقى (ستایش و نکوهش) خواهد بود، اما براى پرورش 

حسن بیگى، ابراهیم.(1397)، مسخره ام نکن، چاپ اول، 
مشهد، به نشر (انتشارات آستان قدس رضوى)، 

 12 ص، 3500 تومان،  2000 نسخه، خشتى (شومیز)، 
شابک: 978-964-02-2110-5
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نقد ادبیات دینى

انسان تا مرحلۀ صدور عمل اخالقى از او چه باید کرد؟ به تعبیر دیگر، چگونه مى توان انسانى 
فضیلت گرا و رذیلت گریز تربیت کرد؟ 

روان شناسان تربیتى و فیلسوفان تعلیم و تربیت و متخصصان دیگر حوزه هاى معرفتى 
 ،(Thinking) «و «اندیشه ورزى (Inquiry) «مرتبط و به  تازگى فعاالن عرصۀ «کندوکاو
دیدگاه هاى خود را در پاسخ به این پرسش مطرح کرده اند. با توجه به این که هر گونه اى از 
تربیت اخالقى دست کم به کودکان و نوجوانان هم معطوف است و با توجه به این که همین 
گروه اجتماعى، مخاطب ُجنگ اشکان و اشکانه به شمار مى رود، محتواى این کتاب از منظر 
رویکردهاى چهارگانۀ مطرح در عرصۀ پرورش هوش اخالقى کودکان و نوجوانان بررسى 

مى شود.
شمارى از محققان معاصر به بازشمارى و رده بندى رویکردهاى گوناگون تربیت اخالقى 
پرداخته اند. (ر.ك: سجادى، 1379؛ داودى، 1385) مالحظات بسیارى دربارة این رده بندى ها 
مى توان مطرح کرد که این جا و اکنون مجالِشان نیست، اما هر دو پژوهش در شمارش 
رویکردهاى متنوع در این باب، از جامعیت نسبى برخوردار و معتَمَدند. کمابیش سى رویکرد 
به تربیت اخالقى در این دو سند، گزارش شده است، اما هم پوشانى فراوانى میان برخى از 
آن ها دیده مى شود یا برخى از آن ها به تمایز اسمى از یک دیگر و تداخل معنایى در یکدیگر، 
دچارند و حتى پیشنهاد دسته بندى آن ها بر پایۀ حوزه هاى معرفتى و مطالعاتِى فلسفى، 
دینى، روان شناسى، تربیتى (داودى، 1385، ص. 161)، این مشکل را رفع نمى کند. با توجه 
به این که هر یک از این رویکردها به چگونگى تخلّق متربیان به فضیلت هاى اخالقى معطوفند 
و با توجه به پیش فرض استقرایِى یاد شده از قول تِتنس، شاید خاستگاه انسان شناختى 
او توجیه پذیرترین رده بندى در این زمینه، باشد؛ زیرا مربیان یا از طریق ساحت دانشى 
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حسن بیگى، ابراهیم.(1397)، از حرف تا عمل، چاپ 
اول، مشهد، به نشر (انتشارات آستان قدس رضوى)،  

12 ص، 3500 تومان،  2000 نسخه، خشتى (شومیز)، 
شابک:  978-964-02-2111-2
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یا گرایشى یا خواهشى یا ُکنشِى متربیان، با آنان مرتبط مى شوند. از این رو، رویکردهاى 
تربیت اخالقى را مى توان در چهار دستۀ دانش بنیاد، گرایش بنیاد، خواهش بنیاد و کنش بنیاد 

گنجاند3.
بر پایۀ شواهدى که در بخش «درون مایۀ کتاب» عرضه خواهد شد، این اثر در پى 
پاسخ گویى به چیستِى رفتار درست و نادرست از زبان مربیان درجه اول (پدر و مادر) است. 
بنابراین، محتواى آن را باید در چارچوب آموزش هاى غیر رسمى بررسى کرد. هم چنین 
بر پایۀ شواهد آینده، شیوة انتقال آموزه هاى اخالقى، «اِلقایى» (Indoctrination) و 
«تلقینى» (Suggestion) است و با توجه به این که تلقین گرى و تلقین پذیرى رقیب 
سنتِى اندیشه ورزى و فکرپرَورى به شمار مى رود، محتواى کتاب را از دید روش شناختى، با 
رویکرد دانش بنیاد باید تحلیل کرد؛ زیرا تلقین گرى به رغم بهره گیرى ضمنى اش از ساحت 
گرایشى (احساسات و عواطف) مخاطب، به ساحت دانشى (اندیشه و باور) مخاطب معطوف 

است.

نویسندة کتاب
ابراهیم حسن بیگى، نویسندة معاصر و پُرکار ایرانى است که رمان هاى اشکانه، ریشه در 
اعماق، نشانه هاى صبح و معماى مسیح او در حوزة ادبیات جنگ و رمان هاى محمد، قدیس، 
سال هاى بنفش و شب ناسور وى در حوزة انقالب و دین، از میان بیش از صد عنوان داستان 
کوتاه و داستان کودك و نوجوان او، شهیرتَرند. چهل اثر او در جشنواره هاى گوناگون ملى 
(کتاب سال، کتاب فصل، کتاب دفاع مقدس، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان و...)، 
برگزیده شده اند. هم چنین غنچه بر قالى این نویسنده سال 2000 در کتابخانۀ ملى مونیخ 

سبک زندگى با القا و تلقین

حسن بیگى، ابراهیم.(1397)، وقتى اشکان خودخواه 
مى شود، چاپ اول، مشهد، به نشر (انتشارات آستان 

قدس رضوى)،  12 ص، 3500 تومان،  2000 نسخه، 
خشتى (شومیز)، شابک: 978-964-02-2113-6
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نقد ادبیات دینى

آلمان برگزیده و رمان محمد او به انگلیسى، عربى، ترکى استانبولى و ازبکى ترجمه شده است. 
مجموعه َده جلدى اشکان و اشکانه؛ داستان هایى کودکانه از جنس سبک زندگى اسالمى به 

همت انتشارات به نشر در زمستان 1396 منتشر شده است.

ساختار کتاب
الف) منطق کتاب

این ُجنگ به شرح زیر، به شمارى از رذیلت ها و برخى از فضیلت هاى اخالقى مندرج در قرآن 
مى پردازد که البته برخى از پاره هاى آن، با آیۀ محورى خود یا با موضوع، متناسب نیستند. 

بارى، با اندك تسامحى مى توان موضوعات این ُجنگ را در فهرست زیر جاى داد: 
(مّنت)؛  پاداش خواهى  (بى عملى)؛  کژکردارى  (تمسخر)؛  لوِدگى  (غیبت)؛  بدگویى 
خودستایى (تکّبر)؛ بخشندگى (انفاق)؛ دروغ گویى (اِفک)؛ نیایش گرى/ خواهش گرى (دعا)؛ 

نیکوکارى (احسان)؛ نمازگزارى (صالت).

از این میان، ویژگى هاى زیر در چارچوب ساحت بیرونِى «رفتار گفتارى» مى گنجند:
1. بدگویى (غیبت)؛ 2. لوِدگى (تمسخر)؛ 4. پاداش خواهى (مّنت)؛ 5. خودستایى (تکّبر)؛ 

7. دروغ گویى (اِفک)؛ 8. نیایش گرى/ خواهش گرى (دعا).

ویژگى هاى زیر در چارچوب ساحت بیرونِى «رفتار کردارى» جاى مى گیرند:
3. کژکردارى (بى عملى)؛ 6. بخشندگى (انفاق)؛ 9. نیکوکارى (احسان)؛ 10. نمازگزارى 

(صالت).
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حسن بیگى، ابراهیم.(1397)، پنهان و آشکار، چاپ اول، 
مشهد، به نشر (انتشارات آستان قدس رضوى)،  12 

ص، 3500 تومان،  2000 نسخه، خشتى (شومیز)، 
شابک:  978-964-02-2114-3
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هر نویسنده اى مبتنى بر علل و دالیلى، موضوعى را برمى گزیند، اما این کتاب مقدمه اى از 
نویسندة محترم در برندارد و از این رو، چرایِى گزینش این فهرست از میان اولویت هاى اخالقى 
مخاطب (نوجوان) بى پاسخ مانده است. به تعبیر دیگر، منطق گزینش فضائل و رذایل اخالقى 
یاد شده در این ُجنگ روشن نیست. براى نمونه، معیارهاى زیر را براى گزینش اولویت هاى 
آموزشى و سامان دهى چنین مجموعه اى، از معیارهاى موضوع گزینى و به اصطالح منطق 

انتخاب موضوع در این زمینه مى توان گمان زد:
1. فراوانِى برخى از ِخصال منفى در مخاطبان (گزینش این معیار، مستند به پیمایش هاى 

تجربى مقبول و مسموع خواهد بود)
2. پایه اى بودن برخى از خصال مثبت (گزینش این معیار، مستند به پژوهش هاى 
اکتشافى ناظر به بسامد مفهومى در متن یا ابتناى منطقِى برخى از خصلت ها بر دیگر ِخصال 

اخالقى، مقبول و مسموع خواهد بود)
3. الگوپذیرى از متون اخالقى قدیم به  ویژه متن مقدس (گزینش این معیار، مستند به 
پژوهش هاى اکتشافى دربارة سیرة اخالقى پیشوایان دینى و مذهبى مقبول و مسموع خواهد 

بود)
با توجه به این که کتاب در این باره ساکت است، با استناد به محتواى آن گمان مى رود 
نویسنده محترم بیشتر بر معیار دوم متمرکز بوده است؛ یعنى برجسته ترین خصلت هاى 
اخالقى مثبت و منفى مندرج در متن مقدس (قرآن و روایات). چنان چه سکوت مؤلف 

دراین باره در این ُجستار تدارك شود، کمبودهاى ساختارى کتاب آشکار مى شود.
خصال اخالقى مثبت و منفى در سراسر قرآن پراکنده اند، اما شمارى از آ ن ها دست کم 

سبک زندگى با القا و تلقین

حسن بیگى، ابراهیم.(1397)، دروغ، راست، کدام یک؟، 
چاپ اول، مشهد، به نشر (انتشارات آستان قدس 

رضوى)،  12 ص، 3500 تومان،  2000 نسخه، خشتى 
(شومیز)، شابک: 978-964-02-2115-0



350132

ـــ ۲۱  ، ـــ ـــ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۸ 

نقد ادبیات دینى

در دو جا، جمع آمده اند که مؤلف نیز به این دو بخش بى توجه نبوده است: یکى سورة «اِسرا» 
و دیگرى سوره «ُحجرات». جدول هاى زیر محتواى این دو بخش را در بردارند که گاهى از 
آن ها با عنوان حکمت هاى عملى قرآن یاد مى شود و خودش معیارى براى گزینش است 
و البته شاید با توجه به وضع و حال و سطح مخاطب، بهترین معیار نباشد. این گزارش، 
پیش نهادى است که تا اندازه اى کمبود ساختارى کتاب را جبران مى کند؛ چنان که برخى از 

آیات محورِى پاره هایى از کتاب، در جرگۀ همین حکمت هایند.

حکمت هاى مطرح در سوره حجراتحکمت هاى مطرح در سوره اسرا
موضوع آیهآیهداللت موضوع در کتابموضوع آیهآیهداللت موضوع در کتاب

سرهنگى5 نهى-یکتاپرستى4امر-
نیکوکارى (احسان)، 

پدرنوازى و امرجلد 9
مادرنوازى6

لوِدگى (تمسخر)، 
لودگى7نهىجلد 2

بخشندگى (انفاق)، 
بدگویى (غیبت)، بخشندگى8امرجلد 6

بدگویى9نهىجلد 1
بخشندگى (انفاق)، 

گشاد دستى و نهىجلد 6
تنگ دستى10

پاداش خواهى 
پاداش خواهى11نهى(منت)، جلد 4

خودستایى (تکّبر)، فرزندکشى12نهى-
خودپسندى13نهىجلد 6

روشن بینى15امر-روسپى بارگى14نهى-
سازش کارى17امر-انسان کشى16نهى-
دادگرى19امر-حرام خوارى18نهى-
بدبینى21نهى-پیمان دارى20امر-
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حسن بیگى، ابراهیم.(1397)، دعایى براى مادربزرگ، 
چاپ اول، مشهد، به نشر (انتشارات آستان قدس 

رضوى)،  12 ص، 3500 تومان،  2000 نسخه، خشتى 
(شومیز)، شابک: 978-964-02-2116-7
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کنجکاوى23نهى-کم فروشى22نهى-
---دنباله روى24نهى-

خودستایى (تکّبر)، 
---سرمستى25نهىجلد   5

ا أَْوحى  إِلَْیَک َربَُّک ِمَن الِْحْکَمِۀ  ُئُه ِعْنَد َربَِّک َمْکُروهاً. ذلَِک ِمَمّ ُکُلّ ذلَِک کاَن َسِیّ
َو ال تَْجَعْل َمَع اَهللاِّ إِلهاً آَخَر َفُتْلقى  فى  َجَهَنَّم َمُلوماً َمْدُحوراً

موضوع هاى مندرج در سوره حجراتموضوع هاى مندرج در سوره اسرا

موضوع تناسب موضوعداللت ردیف
موضوع در تناسب موضوعداللت ردیفدر کتاب

کتاب
-þَسرهنگىایجابى13پیمان دارىایجابى1
þþلودگىسلبى14یکتاپرستىایجابى2

ایجابى3
پدر/ 

مادرنوازى
þþ15بدگویىسلبىþþ

þپاداش خواهىسلبىþþ16بخشندگىایجابى4
با عنوان 
«مّنت»

خودپسندىسلبىx17-روسپى بارگىسلبى5
با عنوان 
«تکبر»

روشن بینىایجابىx18-حرام خوارىسلبى6

سازگارىایجابىx19-کم فروشىسلبى7

سلبى8
گشاد / 

تنگ دستى
þ

با عنوان 
«انفاق»

دادگرىایجابى20

بدبینىسلبىx21-فرزندکشىسلبى9

کنجکاوىسلبىx22-انسان کشىسلبى10

----þx23دنباله روىسلبى11
با عنوان þَسرمستىسلبى12

----24«تکبر»

قرآن در این دو بخش، 22 خصلت اخالقى را یاد کرده است. خصلت هاى شماره 5 تا 7، 9 و 
10 با گروه سنى مخاطب کتاب متناسب نیستند و به درستى در کتاب نیامده اند. خصلت هاى 
شماره 3، 4 و  8، 12 یا 17، 14، 15و 16بر پایۀ نمایۀ موضوعى خود آیه یا مضمونى نزدیک 
به مضمون آن، در کتاب آمده اند. چهار موضوع «نیایش گرى/ خواهش گرى»، «نمازگزارى»، 
«کژکردارى» و «دروغ گویى»، از دیگر بخش هاى قرآن اقتباس شده اند، اما بحث بر سر این 
است که چرا دیگر موضوع هاى متناسب؛ یعنى «پیمان دارى»، «یکتاپرستى»، «روشن بینى»، 

سبک زندگى با القا و تلقین
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نقد ادبیات دینى

«سازگارى»، «دادگرى»، «بدبینى» و «کنجکاوى»، در کتاب نیستند؟ آیا «روشن بینى» یا 
«بدبینى» یا «کنج کاوى» به اندازة «دروغ گویى» یا «کژکردارى» اهمیت نداشته اند؟ 

براى پرهیز از متهم شدنَم به مغالطه «انسان پوشالین26»، اذعان مى کنم که نویسندة 
گرامى مدعى نیست موضوعات کتاب را از این دو مجموعۀ آیه اقتباس کرده است، اما چرا 
«بدگویى» را از آیات سورة حجرات برگزیده و «بدبینى» یا «روشن بینى» را در همان آیات 
فروگذارده است؟ موضوع هاى «دعا» و «صالت» از مناسک دینى اند نه ِخصال اخالقى؛ پس 

چرا در عرض هشت ویژگى اخالقى آمده اند؟

موضوع هاى مندرج در ُجنگ اشکان و اشکانه
آیه در کتابتناسب آیهموضوع آیهداللت آیهردیف

--نیایش گرى/ خواهش گرى (دعا در کتاب)ایجابى

--نمازگزارى (صالت در کتاب)ایجابى

-کژکردارى (بى عملى در کتاب)سلبى

-دروغ گویى (اِفک در کتاب)سلبى

سرمستى (تکّبر در کتاب)سلبى12 و 17

لوِدگى (تمسخر در کتاب)سلبى14

بدگویى (غیبت در کتاب)سلبى15

پاداش خواهى (مّنت در کتاب)سلبى16

نیکوکارى (احسان در کتاب)ایجابى3

بخشندگى (انفاق در کتاب)ایجابى4 و 8

  (
1. داستان هاى کتاب هرگز داستان نیستند؛ زیرا داستان فرآورده و برون داد تخیلى 
رویدادهاست؛ یعنى نویسنده موضوع یا مسئله را در قالب روایتى مخَیل مى آفریند، اما ادبیات 
این کتاب توصیف موقعیت هایى را در بردارد که زمینه را براى نصیحت گویى شخصیت ناصح 
(پدر یا مادر) فراهم مى کند و به اصطالح، پیام را مستقیم و عریان و ناپوشیده با مخاطبش در 
میان مى آورد. داستان دو ویژگى برجسته دارد: پنداشتگِى کالم؛ پوشیدگى پیام27 که هیچ 

یک از آن ها، در توصیف هاى کتاب دیده نمى شود. 
چنین توصیف هایى به این مى ماند که کسى تجربه هاى زیستۀ خود را براى دیگرى باز 
گوید. براى نمونه، من رانندگى مى کنم که ناگهان کسى جلوى من مى پیچد، اما مرا به دشنام 
مى گیرد، آن گاه من او را نزد ناصحى مى برم و ناصح او را پند مى دهد که مبادا کسى را دشنام 
بگویى زیرا خداوند دشنام گوینده را دوست نمى دارد. ادبیات به اصطالح «داستان»هاى کتاب 
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چنینند و از دید روایت شناختى، اندك خالقیتى در آن ها دیده نمى شود. به تعبیر دیگر، پیام 
داستان ها بسیار بسیار مستقیم مطرح شده اند. نمونه هایى از این پیام ها چنینند:

1. یادت باشد که خداوند کسانى را که حرف مى زنند و خودشان به آن حرف ها 
عمل نمى کنند، دوست ندارد. (حسن بیگى، 1396،ص. 3، 11).

2. آیا تو دوست دارى که کسى پشت سرت حرف بزند؟ بََدت را بگوید؟ (همان، 
.(10 ،1

3. مگر دوست دارید کسى اَداى شما را دربیاورد؟ (همان، ص. 2، 10).
4. مادر ادامه داد: اما اشکال کار شما این است که کارهایتان را بزرگ نشان 

مى دهید و َسر هم منت مى گذارید. این کار درستى نیست. (همان، 4، 10).
5. مادر از توى آشپزخانه بیرون آمد و نگاهى به کارنامۀ اشکان انداخت و گفت: 
این هم از آخر و عاقبت کسى که ِهى پیش دیگران پُز بدهد و َمَنم َمَنم بکند».

(همان، ص.5، 11).
6. آدم دروغ گو دیر یا زود دروغش آشکار مى شود. حرف راست بهتر از دروغ 
را  دروغ گو  خدا  و  است  بزرگ  گناه  یک  دروغ گویى  بودم  گفته  هم  قبالً  است. 

نمى بخشد.

2. برخى از شخصیت هاى داستان به کارهایى دست مى زنند که با منطق درونى داستان 
سازگار نیست. براى نمونه، اشکانه بنابر تصویرهاى کتاب با مادرش (دست کم در کتاب سوم) 

کمابیش هم قد است، اما بر پایۀ داستان کتاب، نقاشى کودکانه (درخت) مى کشد.

3. گاهى شخصیت، مفهومى را خودش به کار مى برد؛ سپس در دنبالۀ داستان مى پرسد 
که آن مفهوم بر چه چیزى داللت مى کند. براى نمونه:

«اشکانه گفت: حاال مگر چه کار کردى؟ یک کمى گوشت به من دادى. دارى سرم 
منت مى گذارى؟» (حسن بیگى، 1397، ص. 5)؛ «اشکانه گفت: کارت اصال هم بزرگ نبود. 
خواستى براى خودت قیافه بگیرى و منت بگذارى.» (حسن بیگى، 1397، ص. 9)؛ «اشکانه 
گفت: همه اش بلدى به خاطر کارهایت سرم منت بگذارى.» (حسن بیگى، 1397، ص. 7)؛ 

«اشکانه پرسید: یعنى چى که منت مى گذاریم؟» (حسن بیگى، 1397، ص. 10)

سبک زندگى با القا و تلقین
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نقد ادبیات دینى

درون مایۀ کتاب
کارمایۀ ادبیات منظوم و منثور کودك و نوجوان فارسى زبان را از آغاز تا کنون، به دو بخش 
«تعلّمى» (ادبیات تعلیمى/ ارشادى Didactic Literature) و «تذّوقى» (ادبیات غنایى 
Lyrical Literature/ حماسى Epic literature) مى توان تقسیم کرد؛ یعنى ادبیاتى 
که مى آموزاند و مى انگیزاند. ضلع سومى به نام ادبیات «تفّکرى»؛ یعنى ادبیاتى که مى آفریَند، 
یا از سپهر ادبیات فارسى غایب بوده یا فقط گاه گاهى حاضر مى شده است. به تعبیر دیگر، نظم 
و نثر به  ویژه در سپهر ادبیات کودك و نوجوان، یا در خدمت آموزش بوده اند یا در خدمت 
انگیزش و کمتر به پرورش و ورزِش اندیشه و در یک کالم، پرسش گرى و پژوهش گرى 

مخاطب خدمت رسانده اند.
این ُجنگ در جرگۀ ادبیات تعلیمى (القایى/ تلقینى) جاى مى گیرد و برکنار از وزن 
داستان گویى اش در ترازوى زیبایى شناسى، به کاستى هاى تعلیمى- تربیتى دچار است. بر 
پایۀ رویکرد دانش بنیاد به آموزش و پرورش اخالقى، غایت تسهیل گر (نه القاگر)، ورزیدگى و 
پروردگِى کودك و نوجوان در آگاهى و گواهى و داورى اخالقى و به تعبیر دیگر فراهم آوردن 
زمینه براى تحقق معرفت (آگاهى از مسئله)، قدرت (توانایى حل مسئله) و خالقیت 
(سنجش گرى پاسخ هاى مسئله) در اوست. این سه عنصر از اصول تفکر نقادانه به شمار 
مى روند. (براى نمونه، ر.ك: براون، 1391؛ مایزر، 1374؛ دراپو، 1396؛ ناجى، 1394) و 
کمابیش همۀ رویکردهاى دانش بنیاد به پرورش هوش اخالقى ، در چارچوب همین نوع از 
تفکر؛ یعنى سنجش گرانه اندیشى (Critical Thinking) جاى مى گیرند. اصول یاد شده را 

با توجه به مجال تنگ این ُجستار، گزیده و گذرا چنین مى توان صورت بندى کرد:
الف) فهم پذیرى (Intelligibility) (1. مفهوم سازى؛ 2. ابهام زدایى؛ 3. دسته بندى)
ب) مسئله آفرینى (Problematization) (1. مناظره سازى؛ 2. تمثیل سازى؛ و...)

ج) استدالل گرى (Reasoning) (1. پرسش گرى؛ 2. سنجش گرى؛ 3. پیش فرض یابى؛ 
4. مغالطه زدایى)

متربى یا عضو حلقۀ گفت وگو و کندوکاو بر پایۀ این اصول، در پاسخ به «چیستى»ها 
و «چرایى»ها و «چگونگى»هاى اخالقى به آگاهى و توانایى و آفرینندگى دست مى یابد. 
سرچشمۀ کمبودهاى آموزشى کتاب، نپرداختَنش به معرفت اخالقى و سرچشمۀ کمبودهاى 
پرورشى اش، فروهشتن زمینۀ پرورش قضاوت اخالقى است؛ یعنى از منظر آموزشى، به 
«چیستى»ها و از منظر پرورشى به «چرایى»ها و «چگونگى»ها نمى پردازد. شواهد زیر 

مبتنى بر نام و نشان هر یک از کتاب هاى این ُجنگ، بر این دعوى گواهى مى دهند.
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کتاب اول: اسمش غیبت است (غیبت)
آیۀ «یا أَیَُّها الَّذیَن آَمُنوا ... ال یَْغَتْب بَْعُضُکْم بَْعضاً أَ یُِحبُّ أََحُدُکْم أَْن یَأُْکَل لَْحَم أَخیِه َمْیتاً 

َ تَوَّاٌب َرحیٌم28»، محور موضوعى این کتاب است. َ إِنَّ اهللاَّ َفَکِرْهُتُموُه َو اتَُّقوا اهللاَّ

الف) کمبود آموزشى
مرز میان مفهوم «غیبت» با راست گویى دربارة بدى هاى آشکار افراد غایب روشن نیست. 
به تعبیر دیگر، اگر عیب کسى آشکار باشد، دربارة آن عیب مى توان سخن گفت یا نه؟ 
هم چنین اگر فحاشى (بدگویى) در خلوت (در غیابت فرد ثانى و ثالث) صورت بگیرد، رذیلت 

به شمار مى رود یا نه؟
ج) کمبود پرورشى

 ،(Empathy) و اصل هم دلى (Golden rule) نویسنده با ارجاع به قانون طالیى
مخاطب را از پرداختن به بدگویى بازمى دارد، اما آثار تعلیمى متون قدیم، دست کم در همین 
زمینۀ بدگویى، با رویکردهاى گوناگون دانش بنیاد، گرایش بنیاد، خواهش بنیاد و کنش بنیاد، 
به پرورش هوش اخالقى مخاطبان خود مى پرداخته اند که نویسندة محترم مى توانست از 
آن ها الگو بپذیرد؛ زیرا ارجاع به این قانون، براى متخلق شدن کافى نیست. براى نمونه، 
رویکردهاى پرورشى دانش بنیاد مصلح بن عبداهللا سعدى (606ـ690 ق)، معلِم اخالق سدة 

هفتم هجرى، به این موضوع (غیبت) در بوستان بدین شرح گزارش مى شود:
1. پرورش هوش اخالقى مخاطب از طریق بازشناسى غیبت هاى مجاز و ممنوع و 

پى آمدهاى اخروى غیبت ممنوع که مخاطب را از پرداختن به این کار بازمى دارد29؛
 (Deductive reasoning) 2. پرورش هوش اخالقى مخاطب از طریق استدالل قیاسى
با تأکید بر پى آمدهاى دنیوى محتَمل آن که موجب مى شود متعلم با محاسبه در این باره، 

رفتارش را تغییر دهد30؛
3. پرورش هوش اخالقى مخاطب از راه استدالل قیاسى با تأکید بر پى آمدهاى اخروى 

محتَمل آن که موجب مى شود متعلم با محاسبه در این باره، رفتارش را تغییر دهد31؛
 Argument from) 4. پرورش هوش اخالقى مخاطب از طریق استدالل تمثیلى

analogy) با تأکید بر مقایسه دو کار بد (بدگویى و دشنام گویى) با یک دیگر32؛
 Abductive) ُربایشى  استدالل  طریق  از  مخاطب  اخالقى  هوش  پرورش   .5
reasoning) با تأکید بر پى آمدهاى اخروى محتَمل آن که موجب مى شود متعلم با 

محاسبه در این باره، رفتارش را تغییر دهد33.
حتى کتاب از ظرفیت عاطفى محتواى آیۀ محورى در این بخش؛ یعنى «آیا کسى دوست 

سبک زندگى با القا و تلقین
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نقد ادبیات دینى

دارد گوشت برادر مرده اش را بخورد؟» در قالب رویکرد گرایش بنیاد نیز بهره نبرده است.

کتاب دوم: مسخره ام نکن (تمسخر)
الف) کمبود آموزشى

آیۀ محورى کتاب «َویٌْل لُِکلِّ ُهَمَزةٍ لَُمَزة34ٍ» است. شخصیت داستان هاى کتاب سه نفر را 
ریشخند مى کند: خواهر؛ رهگذر؛ فرزند میهمان. هر یک از اینان به  ظاهر عیب یا نقصى دارد: 
سوت کشیدن زبان بر اثر ریختن دندان ؛ لَنگیدن؛ لکنت زبان. ریشخند کردن این سه تن، از 

طریق تقلید کار آنان صورت مى گیرد.
با توجه به قرآن محورى کتاب و حتى بر کنار از انعکاس این رذیلت در متن مقدس، 
شایسته بود دیگر گونه هاى ریشخند کردن در قالب داستان مطرح مى شد؛ گونه هایى که 
شاید بیش از نمونه هاى مطرح در کتاب رواج داشته باشند. این کار در رویکرد دانش بنیاد 
به آگاهى مخاطب و روشن شدن مصادیق مفهوم تمسخر نزد او، کمک مى کرد. گزارشى 
دربارة آیات مرتبط با این موضوع بدین شرح عرضه مى شود. قرآن از مفاهیم استهزاء، ُسخر 

(تمسخر)، لمز، همز، غمز، نبز و ضحک در این زمینه استفاده کرده است.
1. استهزاء: این مفهوم مشتق از «ُهْزء» 34 بار در قرآن به کار رفته است. استهزا جایى 
به  کار مى رود که شخصى بدون پرداختن به کارى، ریشخند شود. ریشخندهاى معطوف به 
زشتِى چهره و اندام هاى انسان، از نمونه هاى برجسته این مفهوم به شمار مى روند. براى نمونه، 
ریشخند کسى که بینِى بزرگى دارد، گونه اى از استهزاست35. این نوع از ریشخند، شاید بیش 

از دیگر انواع ریشخند دست کم میان نوجوانان رایج باشد. 
2. ُسخر: این واژه و مشتقاتش شانزده بار در قرآن به  کار رفته اند. سخر جایى به کار 
مى رود که شخص به سبب دست زدن به کارى ریشخند شود36. نمونه هاى مطرح در کتاب 

از این دست ریشخنَدند. 
3. همز: ریشخند کردارى را همز مى خوانند37. آیات مرتبط با این مفهوم چنینند: «ال 

اٍء بَِنمیٍم38»؛ «َویٌْل لُِکلِّ ُهَمَزٍة لَُمَزٍة39». اٍز َمشَّ تُطع کل حالف مهیٍن َهمَّ
4. غمز: «غمز به معناى اشاره با چشم و ابروست». غمز یکى از گونه هاى همز به شمار 
َِّذیَن  َِّذیَن أَْجَرُمواْ کاَنُواْ ِمَن ال مى رود. آیۀ زیر در قرآن به این مفهوم اشاره مى کند: «إِنَّ ال

واْ بِهْم یََتَغاَمُزون 40». آَمُنواْ یَْضَحُکون  َو إَِذا َمرُّ
5. نَغض: نغض به معناى برگرداندن و تکان دادن سر به سوى دیگرى و نشان دادن 
شگفتى در چهره است41 که در این آیه دیده مى شود: «َفَسَیُقولُوَن َمن یُِعیُدنَا ُقِل الَِّذى 
ٍة َفَسُیْنِغُضوَن إِلَْیَک ُرئوَسُهْم َو یَُقولُوَن َمتىَ  ُهَو ُقْل َعسَى اَن یَُکوَن  َفَطَرُکْم أَوََّل َمرَّ
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َقِریًبا42».
6. لمز: ریشخند گفتارى را لمز مى خوانند43. شمارى از آیات در این باره چنینند: «َو 
َدقاِت َفإِْن أُْعُطوا ِمْنها َرُضوا َو إِْن لَْم یُْعَطْوا ِمْنها إِذا ُهْم  ِمْنُهْم َمْن یَْلِمُزَك ِفى الصَّ
َدقاِت َو الَّذیَن ال  وِّعیَن ِمَن الُْمْؤِمنیَن ِفى الصَّ یَْسَخُطوَن44»؛ «الَّذیَن یَْلِمُزوَن الُْمطَّ
ُ ِمْنُهْم َو لَُهْم َعذاٌب أَلیٌم45»؛ «یا أَیَُّها  یَِجُدوَن إِالَّ ُجْهَدُهْم َفَیْسَخُروَن ِمْنُهْم َسِخَر اهللاَّ
الَّذیَن آَمُنوا ال یَْسَخْر َقْوٌم ِمْن َقْوٍم َعسى  أَْن یَُکونُوا َخْیراً ِمْنُهْم َو ال نِساٌء ِمْن نِساٍء 
َعسى  أَْن یَُکنَّ َخْیراً ِمْنُهنَّ َو ال تَْلِمُزوا أَنُْفَسُکْم َو ال تَنابَُزوا بِاْألَلْقاِب بِْئَس االِْسُم 
الُِموَن46»؛ «َویٌْل لُِکلِّ ُهَمَزٍة لَُمَزٍة47». الُْفُسوُق بَْعَد اْإلیماِن َو َمْن لَْم یَُتْب َفأُولِئَک ُهُم الظَّ

7. نَبز: نبز به معناى برچسب زدن به افراد و ملقب کردن آنان به لقب هاى ناپسند 
است48. یک آیه در قرآن این مفهوم را در بردارد: «یا أَیَُّها الَّذیَن آَمُنوا ال یَْسَخْر َقْوٌم ِمْن 
َقْوٍم َعسى  أَْن یَُکونُوا َخْیراً ِمْنُهْم َو ال نِساٌء ِمْن نِساٍء َعسى  أَْن یَُکنَّ َخْیراً ِمْنُهنَّ َو ال 
تَْلِمُزوا أَنُْفَسُکْم َو ال تَنابَُزوا بِاْألَلْقاِب بِْئَس االِْسُم الُْفُسوُق بَْعَد اْإلیماِن َو َمْن لَْم یَُتْب 

الُِموَن49». َفأُولِئَک ُهُم الظَّ
8. ضحک

خندیدن در این مقام، از پِس ریشخند کردن پدید مى آید و به اصطالح «الزمۀ» آن 
است50؛ چنان که شمارى از تعریف ها بر همین دعوى گواهى مى دهند51. برخى از آیات بر 
این مفهوم داللت مى کنند: «اَ فِمن هذا الحدیث تعجبون َو تَْضَحُکوَن َو ال تَْبُکوَن52»؛ 
ا  «َو لََقْد أَْرَسْلَنا ُموسىَ  بِآیاتَِنا إِلىَ  ِفْرَعْوَن َو َمَالیِْه َفَقاَل إِنىّ  َرُسوُل َرّب  الَْعالَِمیَن َفَلمَّ
ْذتُُموُهْم ِسْخِریًّا َحتىَّ أَنَسْوُکْم ِذْکِرى  َجاَءُهم بِآیَاتَِنا إَِذا ُهم مِّنْها یَْضَحُکون53»؛ «َفاتخَّ
َِّذیَن آَمُنواْ یَْضَحُکون  ... َو  َِّذیَن أَْجَرُمواْ کاَنُواْ ِمَن ال َو ُکنُتم مِّنْهْم تَْضَحُکون 54»؛ «إِنَّ ال

إَِذا انَْقَلُبوا إِلى  أَْهِلِهُم انَْقَلُبوا َفِکهین 55».

بر پایۀ این مفهوم شناسى، آیۀ محورى کتاب، خاص تر از موضوع کتاب است؛ زیرا موضوع 
کتاب «تمسخر» و آیۀ محورى کتاب «َویٌْل لُِکلِّ ُهَمَزةٍ لَُمَزة56ٍ» است. هم چنین بى اعتنایى به 
میدان معناشناختى تمسخر57، موجب بى پاسخ ماندن این پرسش شده است که «آیا تمسخر 
و مزاح با یکدیگر متفاوتَند؟» در تعریف مزاح گفته اند: «أن المزاح ال یقتضى تحقیَر من 
یمازُحه و ال اعتقاد ذلک». پدیده هاى «َمتلَک پرانى» و «تِکه اندازى» و «جوك سازى» در 

حوزة معنایى شوخى و مزاح جاى مى گیرند و در کتاب مغفول مانده اند.

سبک زندگى با القا و تلقین
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ج) کمبود پرورشى
چند پرسش معطوف به تجویز ریشخند کردن مطرح مى شود که کتاب به آن ها پاسخ 
نمى گوید و به رغم این که در توصیف موقعیت ها زمینه اى براى طرح آن پرسش ها فراهم 

مى آوَرد، پاسخ آن ها را فرومى گذارد: 
1. آیا نُمایاندن فعل و شنواندن قول به فرد ثالث شرط تمسخر نارواست؟ (اگر تمسخر به 

این شرط مشروط باشد؛ پس برخى از تمسخرها ُمجاَزند.)
2. چرا به رغم این که خداوند دیگران را استهزاء کرده است، قرآن مخاطب خود را از 
استهزا کردن بازداشته است؟ (اگر این کار از خداوند پسندیده باشد58؛ پس از انسان هم روا 

و پسندیده است.)
3. چرا به رغم این که برخى از پیامبران خدا دیگران را تمسخر کرده اند59، قرآن مخاطب 
خود را از تمسخر کردن بازداشته است؟ (اگر این کار از پیامبر خدا پسندیده باشد؛ پس از 

انسان هم روا و پسندیده است.)
هم چنین کتاب از دید راه کارها و پاسخ به چگونگى پرورش هوش اخالقى کودکان و 
نوجوانان نیز کمبودهایى دارد؛ چنان که مخاطبان را در حوزة اخالق اجتماعى تنها به قانون 

زرین (قاعده طالیى) (هم دلى) ارجاع کرده است که البته کافى نیست:
«مادر گفت: این کارهایتان خیلى زشت است. یکى از رفتارهاى بسیار زشت 
این است که کسى عیب کسى را ببیند و او را مسخره کند؛ مگر دوست دارید 
کسى اداى شما را در بیاورد؟ پس از این به بعد حق ندارید عیب جویى کسى را 

بکنید و ادایش را در بیاورید! » (حسن بیگى، 1397، ص. 10)

نویسنده براى بازداشتن مخاطب از لودگى، از عوامل هشداردهنده و اِنذارى موجود در 
متن مقدس (قرآن و روایات) استفاده کرده است: «این کار یک گناه بزرگ است و خدا آدم 
را نمى بخشد.» اگر او در بهره گیرى از این دادگان ناگزیر بوده باشد، از داده هاى مؤثرتر و 
توجیه پذیرترى در این باره مى بایست بهره مى برد؛ زیرا خود قرآن به شمارى از عوامل پیدایى 
این رذیلت، اشارت و راه کارهایى را ناظر به رفعش عرضه کرده است که نویسندة محترم بر 
کنار از توصیه هاى علم (کارشناسان تعلیم و تربیت اخالقى و روان شناسان تربیتى) مى بایست 
به توصیف هاى دین (متن مقدس) ملتفت مى بود. براى نمونه، قرآن دست کم به دو عامل 

معرفتى و عاطفى مؤثر در پیدایِى رذیلت لودگى در انسان اشاره کرده است:
عامل معرفتى: 1. خودبزرگ دانى (self-importance) مالى60؛ 2. خودبزرگ دانى 

علمى61؛ 3. خودبزرگ دانى اجتماعى62؛ 4. خودبزرگ دانى جسمى63.
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 ≠  (Narcissism / Egoism) خودگرایى   / خودشیفتگى64  عاطفى:  عامل 
.(Self-control)خویشتن دارى

با توجه به این که لودگى و مسخره کردن یکى از پى آمدهاى نبود هم دلى در انسان است، 
چنانچه نویسندة محترم براى نمونه، داستان را بدین سو مى برد که ناصِح داستان قهرمان را 
به حدس زدن احساسات تصویرهاى بریده شده از نشریه ها و مجله ها وامى داشت، قهرمان بر 
پایۀ تخیل خود آرام آرام در هم دل شدن با دیگران تمرین مى کرد و فرامى گرفت که پس از 
مسخره شدن، چه حسى در انسان پدید مى آید. چنین سیر داستانى، هم بر جذابیت ماجرا 
مى افزود، هم استعداد تصویرى شدن داشت، هم این انگارة بِکر را به کودکان منتقل مى کرد، 

هم هم دلى را در آنان مى پرورید. 

کتاب سوم: از حرف تا عمل (تعّمل)
آیۀ «یا أَیَُّها الَّذیَن آَمُنوا لَِم تَُقولُوَن ما ال تَْفَعُلوَن65»، محور موضوعى این کتاب است که به شرح 

زیر، به کمبودهاى آموزشى و پرورشى آن در این باره اشاره مى شود:

الف) کمبود آموزشى
موضوع کتاب کژکردارى؛ یعنى کذب عملى و به تعبیر دیگر ملتزم نبودن به معتَقد یا 
ناسازگارى فعل و قول انسان با یکدیگر است. آیه بر این داللت مى کند که اگر به کار 
شایسته اى دست نمى زنید، درباره اش به زبان نوید (وعده) ندهید یا سفارش نکنید؛ نه این که 
به کارهاى شایسته اى دست بزنید که دربارة آن ها به زبان نوید مى دهید یا سفارش مى کنید! 
بنابراین، مضمون آیه به اخالِق رفتار گفتارى ناظر است نه اخالق رفتار کردارى. تمایز ظریفى 
میان این دو مضمون در کار است و کتاب به روشن گرى در این باب نمى پردازد. بارى، 
داستان هاى کتاب در این زمینه، رفتار کردارى شخصیت ها و ناسازگارى آن ها را با گفته هاى 

آنان گزارش مى کنند. 
ب) کمبود پرورشى

ناسازگارى فعل با قول یا َکرده با گفته، عام است؛ یعنى مى توان از راه نشان دادن چنین 
ناسازگارى در رفتار مخاطب، او را به درنگ درباره رفتارش واداشت. خود آیۀ یاد شده نیز در 
قالب استفهامى توبیخى، به مخاطب بانگ مى زند تا کرده او با گفته اش متوازن و متناسب 
باشد. گویى انسان از منسوب شدن به ناسازگارى فعل و قولَش خشنود نیست. بنابراین، 
چنین استفهامى، کارکردى انگیزشى دارد و به اصطالح «گرایش بنیاد» است، اما کتاب از 
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ظرفیت محتوایِى خود آیه بهره نمى گیرد.
این آیه بنابر شأن نزول و ِسیاق (Contexte) (بافتار) خود، به کژوعدگى شمارى از 
مسلمانان ناظر است که مى گفتند: در مبارزه ایستادگى خواهیم کرد، اما در میدان نبرد از 
کارزار مى گریختند و به «ُخلف وعده» و «نَقض عهد» دچار مى شدند. (طباطبایى، 19، 
ص. 249) بنابراین، آیه بر التزام به فضیلت پیمان دارى و وفاى به عهد و پرهیز از رذیلت 
پیمان شکنى و نقض عهد تأکید مى کند، اما چنانچه آیه از سیاق جدا شود، مضمون آن را به 

گفتارهایى جز وعده کردن؛ یعنى توصیف یا توصیه کردن نیز مى توان تعمیم داد. 
گفتار بر پایه صدق و کذب پذیرى اش دست کم به دو بخش اِخبارى و انشایى تقسیم 
مى شود و گفتارهاى انشایى خود به شرطى، استفهامى، التزامى، تمّنایى، دعایى، ندایى، امرى 
و... تقسیم پذیرند. گفتارهاى در بردارندة وعده یا توصیه (امر و نهى)، از جمالت انشایى به 

شمار مى روند.
این پاره از آیه، دو طرف دارد: «قول» (گفتار) و «فعل» (کردار). دربارة سازگارى این دو 
با یکدیگر، با احتساب خود آیه سه فرض دیگر نیز محتَمل است که بدین شرح در جدول 

زیر گزارش مى شود: 

فضیلترذیلت/ پیامنمونهمفهومىمعناى معناى منطوقىمحتَملفرض هاى شماره

ال تَْفَعُلوَنلَِم تَُقولُوَن َما 1
چرا دربارة چیزى 

سخن مى گویید که 
بدان پاى بند نیستید؟

ناکرده را 
نگویید!

کمک نمى کنید؛ پس 
دربارة کمک کردن 

سخن نگویید!
اى کژکردار! 

گوینده 
نباش!

کژکردارى 
(غدر/ نفاق)

ما تفعلونلَم ال تقولون 2
چرا دربارة چیزى 

سخن نمى گویید که 
بدان پاى بندید؟

کرده را 
بگویید!

کمک مى کنید؛ پس 
دربارة کمک کردن 

سخن بگویید!

اى 
راست کردار! 

گوینده 
باش!

سالوس ورزى 
(ُسمعه)

ال تقولونلَم تفعلون ما 3
چرا به کارى دست 

مى زنید که درباره اش 
سخن نمى گویید؟

ناگفته را 
نکنید!

دربارة کمک کردن 
سخن نمى گویید؛ پس 
به دیگران کمک نکنید!

اى 
ناگوینده! 
کننده 
نباش!

روى گردانى 
(اِعراض)

ما تقولونلَم ال تفعلون 4
چرا به کارى دست 

نمى زنید که درباره اش 
سخن مى گویید؟

گفته را 
بکنید!

دربارة کمک کردن 
سخن مى گویید؛ پس به 

دیگران کمک کنید!
اى گوینده! 
کننده باش!

راست کردارى 
(صدق)

بى گمان، پیام هاى شمارة دوم و سوم نه از منطوق نه از مفهوم آیه برمى آید؛ یعنى آیه 
نمى گوید: اگر به کار درستى دست مى زنید، درباره اش با دیگران سخن بگویید؛ زیرا این کار 
(شنواندن کار نیک خود به دیگران) همچون نشان دادن کار نیک خود به دیگران، رذیلت 
است. همچنین آیه توصیه نمى کند که اگر دربارة کار درستى چیزى نمى گویید، در عمل 
هم به آن ملتزم نباشید؛ زیرا این کار (روى گردانى از نیکوکارى) همچون روى آوردن به 

زشت کارى، رذیلت است. بنابراین، آیه یا بر پیام یکم داللت مى کند یا پیام چهارم.
بارى، با توجه به منطوق آیه، پیام چهارم نیز از آیه برنمى آید؛ زیرا گفتارى که به کردار 
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نمى انجامد با کژکردارِى پس از گفتار یکى نیست. به تعبیر دیگر، تا َمرد سخن نگفته باشد، 
انتظار پاى بندى او به گفتارش، منتفى است. بنابراین، آیه در این مقام مى گوید: «گوینده 
نباش!» تا چنین انتظارى پدید نیاید، اما اگر سخن بگویى، شنوندگان از تو انتظار دارند که 
به گفتارت پاى بند باشى. بنابراین، آیه دربارة چنین مقامى ساکت است، بلکه آیۀ دیگرى در 
قرآن بر این مقام داللت مى کند؛ یعنى آیۀ 44 سورة بقره66 که به جاى «گوینده نباش»، 

مى گوید: «کننده باش!».
برداشت اول از آیۀ دوم سورة صّف با منطوقش هماهنگ است و توصیه اى دربارة اخالق 
رفتار گفتارى در بردارد، اما برداشت دوم از این آیه با منطوقش هماهنگ نیست و توصیه اى 
درباره اخالق رفتار کردارى در بردارد. بر پایۀ برداشت اول توصیه ناپذیرى از آیه در مقام نوید 
دادن و وعده کردن به «غدر» (نقض عهد) و «پیمان شکنى» مى انجامد و در مقام سفارش و 
توصیه کردن، به «نِفاق» (کذب عملى) و «دورویى67»، اما بر پایۀ برداشت اول در مقام وعده 
کردن، آیه توصیه مى کند که «پیمان نسپار!» و در مقام توصیه کردن مى گوید که «سفارش 
نکن!» و بر پایۀ برداشت دوم، در مقام وعده کردن مى گوید: «پیمان نشکن!» و در مقام توصیه 

کردن مى گوید: «راست کردار باش!»

برداشت چهارمبرداشت اول
مقام توصیه کردنمقام وعده کردنمقام توصیه کردنمقام وعده کردن

راست کردار باش!پیمان نشکن!سفارش نکن!پیمان نسپار!

کتاب بر پایۀ آیۀ محورى اش، «پیمان نشکن» را به جاى «پیمان نسپار» و «راست کردار 
باش» را به جاى «سفارش نکن» به کار برده است. براى نمونه، اشکان به اشکانه اعتراض 

کرده است:
 «تو براى کشیدن یک درخت هفت برگ کاغذ را دور ریختى. مى دانى که این کاغذها 

را از شاخه درخت درست مى کنند؟» 
آن گاه خودش شاخه هاى درخت جلوى پنجره اتاقش را بریده است. التزام نداشتن اشکان 

به آن سفارش به معناى کژکردارى است، اما آیه مى گوید: سفارش نکن!
اگر نویسندة محترم این دو مقام را از یکدیگر تفکیک مى کرد، هم زمینه هایى براى درنگ 
مخاطب در فاصلۀ گفتار و کردار پدید مى آمد، هم محتواى کتاب با آموزه هاى اخالقى قرآن 
هماهنگ مى شد، هم راهنمایى کاربردى در موقعیت هاى اخالقى متکثر و متنوع امروز، به 
دست مخاطَبش مى داد. سخن بر سر این نیست که اگر مؤلف فالن آیه را به جاى بهمان آیه 

سبک زندگى با القا و تلقین
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مى آورد، ناسازگارى یاد شده از میان مى رفت، بلکه سخن بر سر این است که چرا از ظرفیت 
تقابل هاى مفهومى و مصداقى موجود در آیات، به سود تیزفکرى اخالقى مخاطب بهره نبرده 

و به زمینه هاى پُرکاربرد َسَرکى نکشیده است.

کتاب چهارم: یک عادت زشت (مّنت)
آیۀ «َو َال تَْمُنن تَْسَتْکثُر68»، محور موضوعى این کتاب است که کمبودهاى آموزشى و 

پرورشى آن بدین شرح عرضه مى شود:

الف) کمبود آموزشى
نکتۀ ظریِف مغفول در این کتاب، اِعراب کلمۀ «تستکثر» است. این کلمه اگر به صورت 
مجزوم؛ یعنى «تستکثْر» خوانده شود، به اصطالح َجزاى نهى است و اگر «تستکثُر» خوانده 
شود، جملۀ حالیه است. بنابر فرض نخست، معنایَش چنین است: «به واسطۀ بخشش هایش 
منت مگذار تا فزونى یابند»؛ یعنى کمابیش با آیۀ 264 سوره بقره69 هم معنا خواهد بود. 
(محیى الدین، 1415 ق، 10، ص. 276) بنابر فرض دوم، معنایَش چنین است: «چنانچه 

مى بخشى و فزون تر از آن مى خواهى، هرگز نبخش.»
آیۀ 264 بقره تشبیه گویایى در بردارد؛ چنان که منت گذار را همچون ریاکار مى شمَرد و 
مى گوید کار ُمرائى (سالوس ورز) مانند بذراَفشانى روِى غبار نشسته بر سنگ خاراست. غبار 
روى سنگ باران را در خود فرونمى کشد و بذر را نمى پروَرد، بلکه قطره هاى درشت باران خود 
غبار را مى شویَند و مى بَرند و از این رو، هیچ جوانه اى از بذر نخواهد شکوفید. منت گذارى و 
ریاکارى نیز بذر عمل را باطل مى کنند. کاربست این تشبیه قرآنى در داستان ها و توصیف هاى 
کتاب، به انتقال پیام اخالقى بسیار کمک مى کرد. بارى، با توجه به این که قرائت رایِج واژه 
«تستکثر»، فرض دوم است، هیچ تعلیم مرتبطى با این قرائت در کتاب نیامده است. مشکل 
سوم یاد شده در بخش «ادبیات کتاب» همین سند نیز از کمبودهاى آموزشى این کتاب به 

شمار مى رود.

ب) کمبود پرورشى
بر پایۀ قرائت دوم، آیه بر ُحسن فاعلِى بخشنده (ُمنِعم) تأکید مى کند و مى گوید: «تو که 
مى بخشى و انتظار دارى بیش از آن به تو ببخشند، هرگز نبخش»؛ یعنى با توجه به محوریت 
خواهش و اراده فرد در کار اخالقى اش، به او توصیه مى کند و از این رو، آیه ظرفیت دارد که 
با رویکردى خواهش بنیاد مطالعه شود. افزون بر این، بنابر فرض نخست، منت گذارى خود 
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فرد بر دیگرى َروا نیست، اما اگر شخص ثالثى دربارة بخشش هاى شخص اول به شخص 
ثانى تذکر بدهد، با توجه به مضمون آیۀ 11 سوره ُضحا70، زمینه اى براى تحقق فضیلت 
قدرشناسى بدون فراهم آوردن زمینه اى براى رذیلت منت گذارى، فراهم مى آید. شخص ثالِث 
داستان هاى کتاب، مادر یا پدر است که مى توانست در جایگاه تسهیل گر بنشید نه تلقین گر، 
اما متأسفانه مادر در همین کتاب به جاى فراهم آوردن زمینه براى درنگ اشکان و اشکانه 
دربارة تقابل قدرشناسى و منت گذارى، به هر دوى آن ها اخم مى کند و مى گوید: «حرف 

نباشد! غذایتان را بخورید!» (حسن بیگى، 1397، ص. 5)

کتاب پنجم: وقتى اشکان خودخواه مى شود (تکبر)
َ َال یُحبُّ َمن َکاَن ُمخَتاًال َفُخوًرا71»، محور موضوعى این کتاب است که بدین شرح  آیۀ «إِنَّ اهللاَّ

به کمبودهاى آموزشى و پرورشى آن اشاره مى شود:

الف) کمبود آموزشى
مفهوم هاى ِکبر، َفخر، ُعجب و ُخَیالء در یک میدان معناشناختى جاى مى گیرند. ُعجب به 
معناى شگفتى زدگى دربارة خود، َفخر به معناى نازیدن به داشته هاى خود و ِکبر به معناى 
برتر پندارى خود از دیگرى است72. کتاب به مفهوم تکبر نظر دارد، اما در عمل به ُعجب یا 
َفخر مى پردازد. شخصیت داستان دربارة داشته هایش به خودش مى ناَزد نه این که خودش را 
با دیگرى بسنجد و به برترى اش از آنان باور داشته باشد. به تعبیر دیگر، او بر پایۀ عنوان کتاب، 
«متکبر/ خودخواه» است، اما با توجه به آیۀ محورى کتاب و بر پایۀ بخشى از محتوایَش، او 
فخور (خودِستا) مى نُماید و بر پایۀ پارة دیگرى از محتواى کتاب، ُمعجب (خودپسند) است؛ 
یعنى چنین مفاهیم اخالقى بدین شیوه به یکدیگر آمیخته اند. ترکیب «مختال فخور» در 

آیات زیر، به معناى «کژپندار نازنده» است نه متکبر خودخواه:
َ َو ال تُْشِرُکوا بِِه َشْیئاً َو بِالْوالَِدیِْن إِْحساناً َو بِِذى الُْقْربى  َو الَْیتامى   1. َو اْعُبُدوا اهللاَّ
بیِل َو ما  اِحِب بِالَْجْنِب َو ابِْن السَّ َو الَْمساکیِن َو الْجاِر ِذى الُْقْربى  َو الْجاِر الُْجُنِب َو الصَّ

َ ال یُِحبُّ َمْن کاَن ُمْختاالً َفُخورا73ً. َمَلَکْت أَیْمانُُکْم إِنَّ اهللاَّ
َ ال یُِحبُّ ُکلَّ ُمْختاٍل  َك لِلنَّاِس َو ال تَْمِش ِفى اْألَْرِض َمَرحاً إِنَّ اهللاَّ 2. َو ال تَُصعِّْر َخدَّ

َفُخور74ٍ.
ُ ال یُِحبُّ ُکلَّ ُمْختاٍل  3. لَِکْیال تَأَْسْوا َعلى  ما فاتَُکْم َو ال تَْفَرُحوا بِما آتاُکْم َو اهللاَّ

َفُخور75ٍ.

سبک زندگى با القا و تلقین
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ب) کمبود پرورشى
یکى از راه هاى درمان خودپسندى، نشان دادن برترى هاى دیگران به انسان خودپسند 
است. نویسندة محترم کوشیده است شخصیت خودپسند داستان را خوار کند تا مخاطب 
از سرنوشت او عبرت بگیرد، اما خوارى او بر اثر کاهش رتبۀ تحصیلى اش موضوعى نیست 
که وى درباره اش مدعى بوده باشد و به خودش بنازد، بلکه در میانۀ داستان مى گوید: معدل 
من تا نوزده هم خواهد رسید نه این که اکنون معدل من نوزده است و من از این وضع بسیار 
خوشنودم. اگر مؤلف شخصیت خودِستا و خودپسند داستان را با برترى ها و ویژگى هاى 
مثبت و داشته هاى دیگرى مواجه مى کرد و از گونه اى اِقناع ذهنى (معرفتى) در این باره بهره 
مى برد، هوش اخالقى مخاطب در موقعیت هاى مشابه ورزیدگى مى یافت و رشد مى کرد؛ 
زیرا باز برکنار از یافته هاى روان شناسى تربیتى و روان شناسى اخالق و تنها با نگاه به قرآن، 
«اختیال» علت فخر است؛ پس رفع معلول؛ یعنى فخر از طریق رفع علت باید صورت بگیرد 
و چنین علتى (پندار)، در ساحت معرفتى ذهن انسان خودستاینده پدید مى آید، اما اکنون 
فرجام داستان، خوار و سرکوب کردن و نکوهیدن شخصیت خودستاینده و خودپسند داستان 
را در بردارد که نه تنها رفتار اخالقى مخاطب نمى انجامد که از طریق هم ذات پندارى با او، در 

موقعیت مشابه عینى، مقاومت خواهد کرد.

تصویرگرى کتاب
با توجه به تنگِى مجال، برجسته ترین کمبودها و آسیب هاى تصاویر این ُجنگ فهرست وار با 
تأکید بر یک نمونه، یاد مى شوند. خواننده محترم براى تصدیق این دعاوى باید خود کتاب 

را ببیند:
1. ناسازگارى تصاویر

1-1. اشکانه در نخستین کتاب (اسمش غیبت است)، در محیط خانه و میان خانواده 
محجبه است، اما در کتاب هاى بعدى حتى پس از برگزارى جشن تکلیف، مکَشفه مى شود؛

2-1. در جلد دهم آمده است:
«پدر کیک بزرگى خریده بود به رنگ صورتى با گل هاى ریز قرمز در اطرافش. روى کیک 
هم با خط قهوه اى نوشته بودند: اشکانه جان تولدت مبارك» (حسن بیگى، 1397، ص. 5)، 
اما کیک در تصویر سفید است نه صورتى، روى آن چیزى نوشته نشده است و گل هایش 

صورتى مى نماید نه قرمز؛
3-1. طبیعى بودن ُفرم بدن برخى از شخصیت ها به رغم فانتزى بودن ُفرم چهرة آنان؛

2. فشردگى متن (متن در بسیارى از صفحات بسیار فشرده شده و به تعبیرى، تعادل در 
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صفحه آرایى مجموعه دیده نمى شود)؛
3. چیرگى متن (متن در بسیارى از صفحات بر تصاویر غالب آمده و از ظرفیت تصویرگرى 

به ویژه در انتقال مفاهیم مبتنى بر احساسات استفاده نشده است.)
4. هیجان انگیز نبودن زاویه دید؛ 

5. پویا نبودن تصاویر بر اثر کمبود نزدیکى و دورى به شخصیت ها؛
6. کمبود چاشنى تخیل به ویژه درشت نمایى در تصویرگرى؛

7. یک دستى و ضرب آهنگ یکسان در تصویرگرى؛
8. کمبود طنزپردازى در تصویرگرى.

پانوشت
1. Johannes Nikolaus Tetens.

2. اراده یکى از عَرض هاى نفس انسان و اختیار مفهومى خاص تر از آن و وصف آن است.
3. روح اهللا کریمى از محققان حوزة کندوکاو و اندیشه ورزى، در دسته بندى این رویکردها، گویى از همین الگوى 
انسان شناختى تتنس پیروى کرده، اما افزون بر نواقص موجود در کار ایشان، نقائصى مانند آمیختگى مقام 
«آگاهى» (فرااخالق) با مقام «داورى» (اخالق هنجارى) در دست آوردشان دیده مى شود که البته در مقالۀ 
چاپ نشده اى به تفصیل درباره اش نوشته ام و اکنون سامان آن سخن نیست. براى آگاهى در این باره، ر.ك: 

کریمى، روح اهللا (1394). حلقۀ کندوکاو اخالقى؛ تربیت اخالقى در برنامۀ فلسفه براى کودکان
4. «َو َقضى  َربَُّک أَالَّ تَْعُبُدوا إِالَّ إِیَّاُه».

َِّذیَن آَمُنوا ال تَْرَفُعوا  َ َسِمیٌع َعلِیٌم. یَا أَیَُّها ال َ إِنَّ اهللاَّ ِ َوَرُسولِِه َواتَُّقوا اهللاَّ ُموا بَْیَن یََدِى اهللاَّ َِّذیَن آَمُنوا ال تَُقدِّ 5.  «أَیَُّها ال
أَْصَواتَُکْم َفْوَق َصْوِت النَِّبىِّ َوال تَْجَهُروا لَُه بِالَْقْوِل َکَجْهِر بَْعِضُکْم لَِبْعٍض أَن تَْحَبَط أَْعَمالُُکْم َوأَنُتْم ال تَْشُعُروَن. إِنَّ 
َِّذیَن  ْغِفَرٌة َوأَْجٌر َعِظیٌم. إِنَّ ال ُ ُقُلوبَُهْم لِلتَّْقَوى لَُهم مَّ َِّذیَن اْمَتَحَن اهللاَّ ِ أُْولَِئَک ال وَن أَْصَواتَُهْم ِعنَد َرُسوِل اهللاَّ َِّذیَن یَُغضُّ ال
ُ َغُفوٌر رَِّحیٌم  َُّهْم َواهللاَّ َُّهْم َصَبُروا َحتَّى تَْخُرَج إِلَْیِهْم لََکاَن َخْیًرا ل یَُناُدونََک ِمن َوَراء الُْحُجَراِت أَْکَثُرُهْم ال یَْعِقُلوَن َو لَْو أَن
َ َوَرُسولَُه ال  ا یَْدُخِل اإلِیَماُن فِى ُقُلوبُِکْم َو إِن تُِطیُعوا اهللاَّ َّْم تُْؤِمُنوا َولَِکن ُقولُوا أَْسلَْمَنا َو لَمَّ ... َقالَِت األَْعَراُب آَمنَّا ُقل ل
ِ لَْو یُِطیُعُکْم فِى َکِثیٍر مَِّن األَْمِر لََعِنتُّْم  َ َغُفوٌر رَِّحیٌم ... َواْعلَُموا أَنَّ فِیُکْم َرُسوَل اهللاَّ یَلِْتُکم مِّْن أَْعَمالُِکْم َشْیًئا إِنَّ اهللاَّ

اِشُدوَن». َه إِلَْیُکُم الُْکْفَر َوالُْفُسوَق َوالِْعْصَیاَن أُْولَِئَک ُهُم الرَّ َ َحبََّب إِلَْیُکُم اإلِیَماَن َوَزیََّنُه فِى ُقُلوبُِکْم َوَکرَّ َولَِکنَّ اهللاَّ
ا یَْبُلَغَنّ ِعْنَدَك الِْکَبَر أََحُدُهما أَْو ِکالُهما َفال تَُقْل لَُهما أٍُفّ َو ال تَْنَهْرُهما َو ُقْل لَُهما َقْوالً  6. «َو بِالْوالَِدیِْن إِْحساناً إَِمّ
ْحَمِۀ َو ُقْل َرِبّ اْرَحْمُهما َکما َربَّیانى  َصغیراً. َربُُّکْم أَْعلَُم بِما فى  نُُفوِسُکْم  ِلّ ِمَن الَرّ َکریماً َو اْخِفْض لَُهما َجناَح الُذّ

إِْن تَُکونُوا صالِحیَن َفإِنَُّه کاَن لِألََْوّابیَن َغُفوراً».
َِّساء َعَسى أَن یَُکنَّ  َِّذیَن آَمُنوا ال یَْسَخْر َقْوٌم مِّن َقْوٍم َعَسى أَن یَُکونُوا َخْیًرا مِّْنُهْم َوال نَِساء مِّن ن 7.  «یا أَیَُّها ال
َّْم یَُتْب َفأُولَِئَک ُهُم  َخْیًرا مِّْنُهنَّ َوال تَلِْمُزوا أَنُفَسُکْم َوال تََنابَُزوا بِاألَلَْقاِب بِْئَس االِْسُم الُْفُسوُق بَْعَد اإلِیَماِن َوَمن ل

الُِموَن». الظَّ

سبک زندگى با القا و تلقین
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بیِل». ُه َو الِْمْسکیَن َو ابَْن الَسّ 8. «َو آِت َذا الُْقْربى  َحَقّ
َ تَوَّاٌب رَِّحیٌم». َ إِنَّ اهللاَّ َّْعُضُکم بَْعًضا أَیُِحبُّ أََحُدُکْم أَن یَأُْکَل لَْحَم أَِخیِه َمْیًتا َفَکِرْهُتُموُه َواتَُّقوا اهللاَّ 9. «َوال یَْغَتب ب

ا تُْعِرَضَنّ َعْنُهُم ابِْتغاَء  ْیطاُن لَِربِِّه َکُفورا َو إَِمّ یاطیِن َو کاَن الَشّ ریَن کانُوا إِْخواَن الَشّ ْر تَْبذیراً! إَِنّ الُْمَبِذّ 10. «َو ال تَُبِذّ
َرْحَمٍۀ ِمْن َربَِّک تَْرُجوها َفُقْل لَُهْم َقْوالً َمْیُسوراً َو ال تَْجَعْل یََدَك َمْغُلولًَۀ إِلى  ُعُنِقَک َو ال تَْبُسْطها ُکَلّ الَْبْسِط َفَتْقُعَد 

ْزَق لَِمْن یَشاُء َو یَْقِدُر إِنَُّه کاَن بِِعباِدهِ َخبیراً بَصیراً» َمُلوماً َمْحُسوراً. إَِنّ َربََّک یَْبُسُط الِرّ
ُ یَُمنُّ َعلَْیُکْم أَْن َهَداُکْم لِإلِیَماِن إِن ُکنُتْم  11. «یَُمنُّوَن َعلَْیَک أَْن أَْسلَُموا ُقل ّال تَُمنُّوا َعلَىَّ إِْسالَمُکم بَِل اهللاَّ

َصادِقِیَن» 
12. «َو ال تَْقُتُلوا أَْوالَدُکْم َخْشَیَۀ إِْمالٍق نَْحُن نَْرُزُقُهْم َو إِیَّاُکْم إَِنّ َقْتلَُهْم کاَن ِخْطأً َکبیراً»

ِ أَتَْقاُکْم إِنَّ  َّا َخلَْقَناُکم مِّن َذَکٍر َوأُنَثى َوَجَعلَْناُکْم ُشُعوبًا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ أَْکَرَمُکْم ِعنَد اهللاَّ 13. «أَیَُّها النَّاُس إِن
َ َعلِیٌم َخِبیٌر» اهللاَّ

14. «َو ال تَْقَربُوا الِزّنى  إِنَُّه کاَن فاِحَشًۀ َو ساَء َسبیالً»
َِّذیَن آَمُنوا إِن َجاَءُکْم َفاِسٌق بَِنَبإٍ َفَتَبیَُّنوا أَن تُِصیُبوا َقْوًما بَِجَهالٍَۀ َفُتْصِبُحوا َعلَى َما َفَعلُْتْم نَاِدِمیَن» 15. «یَا أَیَُّها ال

ِه ُسلْطاناً َفال یُْسِرْف فِى الَْقْتِل  َم اَهللاُّ إِالَّ بِالَْحِقّ َو َمْن ُقِتَل َمْظُلوماً َفَقْد َجَعلْنا لَِولِِیّ 16. «َو ال تَْقُتُلوا الَنّْفَس الَّتى  َحَرّ
إِنَُّه کاَن َمْنُصوراً»

17. «َو إِن َطائَِفَتاِن ِمَن الُْمْؤِمِنیَن اْقَتَتُلوا َفأَْصلُِحوا بَْیَنُهَما َفإِن بََغْت إِْحَداُهَما َعلَى األُْخَرى َفَقاتُِلوا الَِّتى تَْبِغى 
ََّما الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوٌة  َ یُِحبُّ الُْمْقِسِطیَن. إِن ِ َفإِن َفاَءْت َفأَْصلُِحوا بَْیَنُهَما بِالَْعْدِل َوأَْقِسُطوا إِنَّ اهللاَّ َحتَّى تَِفىَء إِلَى أَْمِر اهللاَّ

َ لََعلَُّکْم تُْرَحُمون» َفأَْصلُِحوا بَْیَن أََخَویُْکْم َواتَُّقوا اهللاَّ
ُه» 18. «َو ال تَْقَربُوا ماَل الَْیتیِم إِالَّ بِالَّتى  ِهَى أَْحَسُن َحَتّى یَْبُلَغ أَُشَدّ

َ یُِحبُّ الُْمْقِسِطیَن» 19. «َو أَْقِسُطوا إِنَّ اهللاَّ
20. «َو أَْوُفوا بِالَْعْهِد إَِنّ الَْعْهَد کاَن َمْسُؤالً».

نِّ إِثٌْم» نِّ إِنَّ بَْعَض الظَّ َِّذیَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َکِثیًرا مَِّن الظَّ 21. «أَیَُّها ال
22. «َو أَْوُفوا الَْکْیَل إِذا ِکلُْتْم َو زِنُوا بِالِْقْسطاِس الُْمْسَتقیِم ذلَِک َخْیٌر َو أَْحَسُن تَأْویالً»

ُسوا» 23. «َو ال تََجسَّ
ْمَع َو الَْبَصَر َو الُْفؤاَد ُکُلّ أُولِئَک کاَن َعْنُه َمْسُؤالً» 24. «َو ال تَْقُف ما لَْیَس لََک بِِه ِعلٌْم إَِنّ الَسّ

25. «َو ال تَْمِش فِى األَْْرِض َمَرحاً إِنََّک لَْن تَْخِرَق األَْْرَض َو لَْن تَْبُلَغ الِْجباَل ُطوالً»
straw man fallacy .26. ناقِد دچار به این مغالطه، مدعا یا نکتۀ اصلى گوینده یا نویسنده را فرومى گذارد، 

بلکه خودش مدعا یا نکته اى سست به او نسبت مى دهد؛ سپس به نقد و رد آن مدعاى سست مى پردازد.
27. این دو ویژگى یکجا در این دو بیت آمده است (بلخى، 1، صص. 136-135):
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28. گفتمـش پوشـیده خوش تـر سـّر یار
دل بـران سـّر  کـه  باشـد  آن  خوش تـر 

خـود تـو در ضمـن حکایـت گـوش دار
دیگـران  حدیـث  در  آیـد  گفتـه 

29. حجرات، 12
30. کسى گفت: حجاج خون خواره اى است * دلش همچو سنگ سیه پاره اى است»

31. با مطلع «زبان کرد شخصى به غیبت دراز * بدو گفت داننده اى سرفراز»
32. با مطلع «کسى گفت و پنداشتم طیبت است * که دزدى به سامان تر از غیبت است»

33. با مطلع «شنیدم که از پارسایان یکى * به طیبت بخندید با کودکى»
34. با مطلع «چه خوش گفت دیوانه مروزى * حدیثى کز او لب به دندان گزى / من ار نام مردم به زشتى برم 
* نگویم به جز غیبت مادرم» مروزى: منسوب به َمرو. بیت دوم اشارتى است به حدیث «یُوتى باحد یوم القیامه 
یوقف بین یدى اهللا و یدفع الیه کتابه فال یرى حسناته فیه؛ فیقول: الهى لیس هذا کتابى ال ارى فیه حسناتى. 
فیقال له: ان ربک ال یضل و ال ینسى. ذهب عملک باغتیاب الناس. ثم یوتى باخر و یدفع الیه کتابه فیرى فیها 
طاعات کثیره، فیقول: الهى ما هذا کتابى! فانى ما عملت هذه الطاعات. فیقال له: ان فالنا اغتابک فُدفعت حسناته 
الیک» : مجلسى، محمدباقر.  بحاراالنوار. ج 75، باب 66، ح 2. «ُذکَرت الغیبۀ عند عبداهللا بن المبارك؛ فقال: 
لو کنُت مغتابا احدا، الغتبُت والدّى النهما احق بَحَسناتى»؛ نقل است که پیش او [عبداهللا بن مبارك] حدیث 
غیبت مى رفت. گفت: «اگر من غیبت کنم، پدر و مادر خود را کنم. که ایشان به احسان من اولى ترند». قشیرى، 

عبدالکریم بن هوازن. الرسالة القشیریة، تحقیق عبدالحلیم محمود، ص. 255
35. ُهمزه، 1

36. «االستهزاء و هو ذکر ما یستحقر و یستهان به االنسان بقول أو إشارة أو فعل تقلیدا بحیث یضحک منه 
بالطبع ». «أن اإلنسان یستهزأ به من غیر أن یسبق منه فعل یستهزأ به من أجله»

37. «الُسخر یدل على فعل یسبق من المسخور منه»
38. «الَهْمز یکون بالفعل کحرکۀ یٍد أو غمز عیٍن»

39. قلم، 10 و 11
40. همزه، 1

41. مطففین، 29 و 30
42. «االِنغاض تحریک الرأس نحو الغیر کالمتعجب» حسن بن محمد راغب اصفهانى، مفردات الفاظ القرآن، 

ص 816
43. اسرا، 51. «َوجدتَهم یحرکون اِلیک رئوَسهم تحریک المستهزئ المستخف بک المستهین له و یقولون متى 

هو؟». ر.ك: طباطبایى، محمدحسین. المیزان فى تفسیر القرآن، ج 13، ص 117
44. «اللَّْمز یکون بحدیث اللَِّسان؛ أى بالقول»

سبک زندگى با القا و تلقین
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45. توبه، 58
46. توبه، 79

47. حجرات، 11
48. همزه، 1

49. «نِْبُز: قِْشُر النَّْخلَِۀ األْعلَى؛ نََبُز: اللََّقُب؛ تَنابُُز: التَّعایُُر و التَّداِعى باألَلْقاِب».
50. حجرات، 11

51. «معنى السخریۀ االستهانۀ و التحقیر و التنبیه على العیوب و النقائص، على وجه یضحک منه و قد یکون 
ذلک بالمحاکاة فى القول و الفعل و قد یکون باإلشارة و اإلیماء».

52. ر.ك: محمد غزالى، احیاء علوم الدین، ج 9، ص. 31
53. نجم، 59 و 60

54. زخرف، 46 و 47
55. مؤمنون، 110

56. مطففین، 29 و 31
57. همزه، 1

58. این تعبیرهاى فارسى نیز در همین میدان معنایى جاى مى گیرند: خندستانى کردن؛ ریشخند کردن؛ 
فسوس کردن/ فسوسیدن؛ دست انداختن

ُهْم فى  ُطْغیانِِهْم یَْعَمُهون » (بقره، 15) ُ یَْسَتْهِزُئ بِِهْم َو یَُمدُّ 59. «اهللاَّ
َّا نَْسَخُر ِمْنُکْم َکما  60. «َو یَْصَنُع الُْفلَْک َو ُکلَّما َمرَّ َعلَْیِه َمَألٌ ِمْن َقْوِمِه َسِخُروا ِمْنُه قاَل إِْن تَْسَخُروا ِمنَّا َفإِن

تَْسَخُروَن» (هود، 38)
َدُه» (همزه، 1 و 2) 61. «َویٌْل لُِکلِّ ُهَمَزةٍ لَُمَزةٍ الَِّذى َجَمَع َماًال َو َعدَّ

ا جاَءتُْهْم ُرُسُلُهْم بِالَْبیِّناِت َفِرُحوا بِما ِعْنَدُهْم ِمَن الِْعلِْم َو حاَق بِِهْم ما کانُوا بِِه یَْسَتْهِزُؤَن» (غافر، 83).  62. «َفلَمَّ
«المراد بفرحهم بما عندهم من العلم شدة إعجابهم بما کسبوه من الخبرة و العلم الظاهرى و انجذابهم إلیه 
الموجب إلعراضهم عن المعارف الحقیقیۀ التى جاءت بها رسلهم، و استهانتهم بها و سخریتهم لها، و لذا عقب 
فرحهم بما عندهم من العلم بقوله: «َو حاَق بِِهْم ما کانُوا بِِه یَْسَتْهِزُؤَن». ر.ك: محمدحسین طباطبایى، المیزان 

فى تفسیر القرآن، ج 17، ص 356.
63. «َو ما یَأْتیِهْم ِمْن َرُسوٍل إِالَّ کانُوا بِِه یَْسَتْهِزُؤَن» (حجر، 11)؛ «َو ما یَأْتیِهْم ِمْن نَِبىٍّ إِالَّ کانُوا بِِه یَْسَتْهِزُؤن» 
(زخرف، 7.)؛ «َو لََقِد اْسُتْهِزَئ بُِرُسٍل ِمْن َقْبلَِک َفحاَق بِالَّذیَن َسِخُروا ِمْنُهْم ما کانُوا بِِه یَْسَتْهِزُؤن» (انبیا، 41)؛ 
«یا َحْسَرًة َعلَى الِْعباِد ما یَأْتیِهْم ِمْن َرُسوٍل إِالَّ کانُوا بِِه یَْسَتْهِزُؤن» (یاسین، 30)؛ «َفقاَل الَْمَألُ الَّذیَن َکَفُروا ِمْن 
أِْى َو ما نَرى  لَُکْم َعلَْینا ِمْن  َقْوِمِه [نوح] ما نَراَك إِالَّ بََشراً ِمْثلَنا َو ما نَراَك اتََّبَعَک إِالَّ الَّذیَن ُهْم اراِذلُنا باِدَى الرَّ
َدَقاِت َفإِْن أُْعُطوا ِمْنَها َرُضوا َو إِْن لَْم یُْعَطْوا  َفْضٍل بَْل نَُظنُُّکْم کاِذبین» (هود، 27)؛ «َو ِمْنُهْم َمْن یَلِْمُزَك فِى الصَّ
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ِمْنَها إَِذا ُهْم یَْسَخُطوَن» (توبه، 58)
ا َرأَْوُه َعارًِضا مُّْسَتْقِبَل أَْوِدیَتِهْم َقالُواْ َهاَذا َعارٌِض ُممِطُرنَا ... َو  64. «َو اْذُکْر أََخا َعاٍد إِْذ أَنَذَر َقْوَمُه بِاألَْْحَقاِف ... َفلَمَّ
نَّاُکْم فیِه َو َجَعلْنا لَُهْم َسْمعاً َو أَبْصاراً َو أَْفِئَدًة َفما أَْغنى  َعْنُهْم َسْمُعُهْم َو ال أَبْصاُرُهْم َو ال  نَّاُهْم فیما إِْن َمکَّ لََقْد َمکَّ
ا عاٌد  ِ َو حاَق بِِهْم ما کانُوا بِِه یَْسَتْهِزُؤن» (احقاف، 21-26)؛ «َفأَمَّ أَْفِئَدتُُهْم ِمْن َشىْ ءٍ إِْذ کانُوا یَْجَحُدوَن بِآیاِت اهللاَّ
ًة َو  َ الَّذى َخلََقُهْم ُهَو أََشدُّ ِمْنُهْم ُقوَّ ًة أَ َو لَْم یََرْوا أَنَّ اهللاَّ َفاْسَتْکَبُروا فِى األَْْرِض بَِغْیِر الَْحقِّ َو قالُوا َمْن أََشدُّ ِمنَّا ُقوَّ

کانُوا بِآیاتِنا یَْجَحُدون » (فصلت، 15)
ِ أَْن أَُکوَن ِمَن  َ یَأُْمُرُکْم أَْن تَْذبَُحوا بََقَرًة قالُوا أَ تَتَِّخُذنا ُهُزواً قاَل أَُعوُذ بِاهللاَّ 65. «َو إِْذ قاَل ُموسى  لَِقْوِمِه إِنَّ اهللاَّ

َُّهْم َقْوٌم ال یَْعِقُلون» (مائده، 58) الةِ اتََّخُذوها ُهُزواً َو لَِعباً ذلَِک بِأَن الْجاِهلیَن» (بقره، 67)؛ «َو إِذا ناَدیُْتْم إِلَى الصَّ
66. صف، 2

67. «اَ تأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم»
68. «أن یقول اإلنسان ما ال یفعله غیر أن ال یفعل ما یقوله؛ فاألول من الِنفاق و الثانى ِمن ضعف اإلرادة و وهن 
العزم و هو رذیلۀ منافیۀ لسعادة النفس اإلنسانیۀ». ر.ك: محمدحسین طباطبایى، المیزان فى تفسیر القرآن، 

ج 19، ص 249
69. مدثر، 6.

70. «یا أَیَُّها الَّذیَن آَمُنوا ال تُْبِطُلوا َصَدقاتُِکْم بِالَْمنِّ َو األَْذى ؛ اى مؤمنان! بخشش هاى خود را با منت گذارى و 
آزاررسانى از میان نبرید»

َِّک َفَحدِّث ؛ اما درباره بخشش هاى پروردگار به تو، سخن بگوى». ا بِِنْعَمِۀ َرب 71. «َو أَمَّ
72. نساء، 36.

73. «انَّ العجب بالشىء شدة السرور به حتى ال یعادله شىء عند صاحبه، تقول: هو ُمعجب بفالنۀ، إذا کان شدید 
السرور بها، وهو معجب بنفسه، إذا کان مسروًرا بخصالها و لهذا یقال: أعجبه، کما یقال: ُسرَّ به، فلیس العجب من 
الِکْبر فى شىء، وقال على بن عیسى: (العجب: عقد النفس على فضیلۀ لها ینبغى أن یتعجب منها، ولیست هى 
لها) ر.ك: ابوهالل عسکرى، الفروق اللغویۀ، ص 248. «الکبر: هو استعظام الّنفس ورؤیۀ قدرها فوق قدر الغیر». 

ر.ك: محمد غزالى، احیاء علوم الدین، ج 11، ص 60
74. نساء، 36

75. لقمان، 18
76. حدید، 23
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چکیـده: رمان هـاى تاریخـى در هـر زمـان و هـر مکانـى کـه بـه نـگارش در آینـد، چـون 
آیینـه اى وقایـع و جریان هـاى اجتمـاع و جامعـه زمـان خـود را بـه تصویـر مى کشـند. چـرا 
کـه بیانگـر حوادثـى واقعى انـد کـه در جهـان خـارج از داسـتان رخ داده اند. مزیـت مهم این 
رمان هـا ایـن اسـت کـه اکثـر آن هـا عـالوه بـر تمرکـز بـر یک یـا چنـد حادثـه تاریخـى، به 
ظرایفـى چـون آداب و رسـوم، آیین هـا، باورهـا، زبان هـا، فرهنـگ و خـرده فرهنگ هـا، و در 
نهایـت سـبک زندگـى مـردم مناطـق مختلـف توجـه دارند کـه بخش مهمـى از هویـِت ملى 
- فرهنگـى مردم انـد. در واقـع مـردم سـال ها بـا آن هـا زندگـى کرده انـد تـا مطابـق فرهنگ 
خـود صاحـب آن هـا شـوند. توجه بـه این ظرایـف در رمـان تاریخـى مى تواند هویـِت خاصى 
از هـر بخـش یـک سـرزمین را به مخاطب نشـان داده و آن را زنـده نگاه دارد. بـه این ترتیب 
مردمـى کـه عالقـه بـه خواندن تاریـخ ندارند، بـا خواندن ایـن رمان هـا مى توانند ایـن هویت 
را بشناسـند و خـود آن را بـه نسـلى دیگر معرفى کنند. چشـم عقاب نیز اثرى اسـت تاریخى 
کـه ایـن مقـال بـا توجـه به آن سـعى دارد بـا اسـتخراج کدهاى ذکر شـده، به نقد و بررسـى 
آن در قالـب رمـان تاریخـى بپـردازد. در ایـن ارتبـاط توجـه به فرهنـگ رئالیسـتى و ادبیات 

مدنـى کـه اثـر بـه آن ها توجـه داشـته نیز مـورد اشـاره قـرار مى گیرد.    

کلید واژه: رمان تاریخى، رمان حادثه اى، رمان ناحیه اى، ادبیات مدنى، قلعه الموت.
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مقدمه: 
رمـان تاریخـى پدیده اى وارداتى در کشـور ماسـت که پیدایش آن در زمان مشـروطه 
صـورت گرفـت و از آن بـه بعـد  کـم کـم تعـداد محـدوى از آن بـه نـگارش در آمـد. 
نوشـتن ایـن رمان هـا بعـد از انقـالب صورتى جدید به خـود گرفت و کمیت بیشـترى 
پیـدا کـرد تـا جایى کـه امروز نـگارش این رمان هـا افزایش یافته اسـت. ایـن در حالى 
اسـت کـه  نوشـتن رمان هـاى تاریخى به دلیل توجـه خاصى که نویسـنده بر وفادارى 
بـه اوضـاع و احـوال و موقعیت هـاى تاریخـى و جغرافیایى و به خصـوص حوادث آن ها 
دارد، کار آسـانى نیسـت. از طرفـى توجـه بـه برخـى ظرایـف و ریزه کارى هـا در ایـن 
رمان هـا سـبب اهمیـت آن هـا مى شـود. چراکـه تاریخ نگارهـا هنـگام ثبـت جنگ هـا 
و انقالب هـا و حـوادث تاریخـى بـه حـوادث مهـم پرداختـه و بـه ایـن موارد بـه ظاهر 
جزیـى نمى پردازنـد. بـه همیـن دلیل اسـت کـه گفته انـد بعضـى رمان هـاى تاریخى 
بهتـر از خـود تاریـخ ظرایـف و ریزه کارى هایـى را کـه در یـک حادثـه تاریخى شـکل 
گرفتـه نشـان مى دهـد. لـذا نویسـنده رمـان تاریخـى مى توانـد بهتریـن گزینـه براى 
ثبـت ایـن امـور باشـد و بـا توجهى خـاص، هوشـیارانه ایـن کمبودهـا را احیـاء کند. 
ایـن ظرایـف مى تواننـد نکات مهمـى در باب جغرافیـاى کامل، آداب و رسـوم، باورها، 
زبـان، اعتقـادات، نحـوه لبـاس پوشـیدن و همـه خصوصیـات بومـى و ناحیـه اى یـک 

منطقه باشـند.
چشـم عقـاب نیـز رمانى اسـت تاریخـى بـراى نوجوانـان در گروه هاى سـنى «د» 
و «ه» کـه توسـط محسـن هجـرى در سـال 1393 نوشـته شـده اسـت.  ایـن کتـاب 

هجرى، محسن. (1390)، چشم عقاب، تهران، کانون 
پرورش فکرى کودکان و نوجوانان، 168 ص، 750 

تومان، 5000 نسخه، شومیز
شابک: 978-964-391-656-5
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از ظرایف رمان تاریخى

توسـط کانـون پـرورش فکـرى کـودك و نوجـوان در 5 هزار نسـخه  به چاپ رسـیده 
اسـت. چـاپ اول ایـن کتاب در سـال 90  منتشـر شـده اسـت. این اثـر در 44 بخش 

– بخش هـاى کوتـاه و بلنـد- بـه نـگارش در آمده اسـت.

خالصه:
  ناصـر جوانـى اسـت کـه در قلعـه المـوت زندگـى مى کنـد. او فرزنـد حامـد کتابدار 
اسـت کـه مـورد اعتماد اهالـى داخل و بیرون قلعه اسـت. ناصـر نامزدى به نـام ناهید 
دارد کـه پـدرش بـا حامـد کتابـدار همکار اسـت. ناهید هـم مانند پـدرش اهل کتاب 
و مطالعـه اسـت. امـا ناصـر اهـل مبـارزه اسـت و براى نـگاه داشـتن قلعه هـر کار که 
بتوانـد، انجـام مى دهـد. مغول هـا مى خواهنـد قلعـه را به تصـرف خود درآورنـد. آن ها 
سـلطان محمـد خوارزمشـاه و فرزنـدش جالل الدیـن را به زانـو در آورده و میمون دژ 

را تسـخیر کرده انـد. امیـر رکن الدین تسـلیم هالکوخان شـده اسـت.
ایـن اتفـاق در پـى کشـتن سـفیران چنگیـز توسـط دولـت ایـران انجام مى گیـرد که 
چهـل سـال قبل بـراى آوردن پیـام او آمـده بودند. ناصـر در رویارویى بـا مغول ها که 
قلعـه را محاصـره کـرده و چـون اشـباح در تاریکـى شـب بـه آن هـا حملـه مى کنند، 
شـرکت مى کنـد و آن هـا را از پـاى در مـى آورد، از بـاالى بـرج دیده بانـى مى کنـد، از 
قلعـه نگهبانـى مى کنـد و بـا همـکارى سـلیم، اسـد و اسـفندیار بـراى خنثـى کردن 
منجنیق هـاى جنگـى مغول هـا شـرکت کـرده و بـه شـکل تـن بـه تـن بـا مغول هـا 
نامـزدش  آشـناها،  جملـه  از  مى کننـد،  خطـاب  قهرمـان  را  او  خیلى هـا  مى جنگـد. 
ناهیـد، و مـادرش ... . مغول هـا دسـت بردار نیسـتند؛ تصمیـم دارند به هر وسـیله که 
شـده قلعـه را تسـخیر کننـد. آن هـا قلعه کـوب و منجیق هـاى خـود را روبـروى قلعـه 
مسـتقر کـرده و در تالشـند تـا دوبـاره بـه قلعـه حمله کنند کـه هالکو خـان مغول با 
نظـر خواجـه نصیـر توسـى و فرسـتادن عطاملـک جوینى و مذاکـره با حامـد کتابدار، 
الموتى هـا را راضـى مى کننـد بـدون کشـتار از قلعـه خـارج شـوند و خـود قلعـه و 

کتابخانـه را اشـغال کنند.   

نقدو بررسى: 
چشـم عقـاب رمانـى تاریخـى اسـت کـه در قالـب رئالیسـم اجتماعـى، در رویکـرد 
رئالیسـم کالسـیک قابل بررسـى اسـت، چرا کـه به طور کلـى پاى بند اصـول و قواعد 

و چارچوب هـاى رویکـرد رئالیسـم کالسـیک اسـت.
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نویسـنده در ایـن اثـر بـا اینکـه یـک روایـت تاریخـى را بیان مى کنـد، با هشـیارى از 
نـگارش حوزه هـاى خاطـره و زندگى نامـه و اتوبیوگرافـى فاصله مى گیرد و بـه روایتى 
داسـتانى از ایـن جریـان مى نشـیند. ایـن امر سـبب مى شـود خالقیت داسـتان دچار 
خدشـه نشـود. در ایـن راسـتا توجه بـه مخاطب نیـز مد نظر نویسـنده قـرار مى گیرد 
کـه سـبب مى شـود ایـن روایت بـا زبانى سـالم و پاکیـزه و سـاده، بـدون تکنیک هاى 
مختلـف فرمـى و بازى هـاى زبانـى بـه نـگارش درآید تـا مخاطـب نوجوان بـه راحتى 
بتوانـد در یـک یـا دو نشسـت آن را بخوانـد و مفاهیم انتزاعـى مورد نظر نویسـنده را 
بـه راحتـى و یـا بـا کمـى فکـر کـردن دریافـت کنـد. ایـن در حالى اسـت کـه همان 
مفاهیـم بـدون مسـتقیم گویى و بـه شـکل تلویحـى بیـان مى شـود. مـواردى چـون 
توجـه و اهمیـت کتـاب و کتاب خوانـى، توجـه بـه قـرآن، و ارزش شـغل کتابـدارى و 
درك و آینده نگرى هـاى حامـد بـه عنـوان یـک کتابدار، وسـعت نـگاه و اندیشـه او، از 
ایـن گونـه مواردنـد. در ایـن راسـتا مى تـوان بـه چنـد جملـه از کتـاب اسـتناد کـرد: 
«اگـر نخوانـى، در همیـن جـا دفن خواهى شـد، بـى آن که مجـال تجربـۀ دنیاى هاى 
دیگـر را بیابـى» (ص. 5) و «در سـفر فقـط ظاهـر یـک شـهر را مى تـوان دیـد و ایـن 
آن چیـزى نیسـت کـه باید از آن آگاه شـوى. ولـى در کتـاب... .» (ص. 21) و« همین 
کتاب هاسـت کـه توانسـته چنـد سـال مـا را در برابر دیگـران حفظ کنـد.» (ص. 21)

در واقـع مفهـوم ایـن که کتابـدار با مطالعـه و خواندن کتاب ها بود که مى دانسـت 
مغول هـا بـا دیگـر دشـمنان فرق دارنـد و اهـل حمله و جنـگ و خون ریزى هسـتند؛ 
یکـى از مهم تریـن مفاهیـم انتزاعـى رمان اسـت که موضوعى مناسـب بـراى مخاطب 

مورد نظـر یعنى نوجوان اسـت.
همـان طـور کـه گفته شـد، چشـم عقـاب رمانى تاریخـى اسـت و بنا به سـاختار 
موقعیتـى یـک رمـان تاریخـى؛ روایتـى بیـان مى شـود کـه مربـوط بـه حـوادث یـا 
نهضت هـاى تاریخـى مربـوط بـه دوره اى خـاص باشـد؛ و رویارویـى دو نیـرو، یـا دو 
یـا چنـد فرهنـگ بـا هـم را مـورد بحث قـرار مى دهـد که بـا پیـروزى یکى، بـه زوال 

بیانجامد. دیگـرى 
در ایـن راسـتا شـخصیت هایى واقعـى و مهـم و تاریخـى مـورد توجـه مى گیرند و 
در واقـع همیـن شـخصیت ها هسـتند کـه اسـاس وقایـع رمـان را بنیـان مى گذارنـد. 
چشـم عقاب شـخصیت هاى شـناخت شـده تاریخى در عالـم واقع ماننـد هوالکو خان 
مغـول، عطاملـک جوینـى، رکـن الدیـن، خواجـه نصیـر توسـى و... دارد، امـا قهرمان 
رمـان یـا شـخصیت اول آن در دنیـاى واقعـى شـناخته شـده نیسـت؛ در واقـع ناصـر 
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قهرمـان داسـتان را کسـى نمى شناسـد. لـذا چشـم عقـاب از ایـن حیـث تفاوت هایى 
بـا برخـى از رمان هـاى تاریخـى دارد کـه همراهـى تخیـل را در آن متذکـر مى شـود. 
ایـن بـه ایـن معنا نیسـت که چشـم عقـاب رمـان تاریخى نیسـت، چرا کـه رمان هاى 
تاریخـى معروفـى بوده اند که شـخصیت مشـهور تاریخى را مـورد بحث قـرار نداده اند 
وحـوادث را محـور قـرار داده اند. مانند قصه دوشـهر چارلز دیکنز نویسـنده انگلیسـى 
کـه در آن بیشـتر انقـالب کبیـر فرانسـه روایـت مى شـود. امـا رمان هـاى تاریخـى 
حادثـه محـورى هـم هسـتند که بـه شـخصیت قهرمان خود در طى داسـتان تجسـم 
مى بخشـند؛ ماننـد رمـان جنگ و صلـح که در آن ناپلئون تجسـم پیـدا مى کند. آنچه 
مهـم اسـت؛ ایـن اسـت کـه سـاختار ایـن رمان هـا بـا حادثـه تکویـن پیـدا مى کنند 
همـان طـور کـه سـاختار چشـم عقـاب بدون کاسـتى بـا حادثـه تکویـن پیـدا کرده 

اسـت. لـذا چشـم عقاب رمـان حادثـه اى یـا حادثه محور اسـت.
مطلـب مهـم در باب رمان هاى تاریخى پیوسـتگى آن ها با مـوارد اقلیمى؛ ناحیه اى 
یـا بومـى - موضـوع مـورد بحث ما - اسـت، چرا کـه در بیشـتر رمان هـاى تاریخى بر 
وضعیـت تاریخـى، جغرافیایـى، بومـى و منطقـه اى خاصـى تمرکـز مى شـود کـه این 
منطقـه داراى خصوصیـات بومـى مخصوصـى از قبیـل: گویـش و زبـان، عادت هـا و 
رسـم ها، باورهـا و آیین هـا و حتى لباس پوشـیدن و ... اسـت.  چشـم عقـاب به برخى 
از رسـوم و عـادات کلـى روسـتایى اشـاره کـرده اسـت، امـا برخـى مـوارد مهـم دیگر 

مـورد توجه قـرار نگرفتند.
برخـى از کدهـاى بومـى که چشـم عقـاب به آن اشـاره کـرده عبارتنـد از: «آن ها 
پِِهـن گاو را آتـش مى زننـد تـا از آزار زنبورها در امـان بماننـد.» (ص 17) «زنبورهاى 
عسـل از رنـگ تیـره و بـو بدشـان مى آیـد. یـادت باشـد بـار دیگـر کـه آمـدى، بـوى 
چـرك و عـرق ندهـى.» (ص 18) «زنبورهاى عسـل بـه غریبه ها نیـش مى زنند» (ص 
18) «مادر مشـغول آسـیاب کردن گندم بود. ...آردها را از زیر سـنگ زیرین آسـیاب 
بـه داخل کاسـه مسـى خالـى مى کرد.» (ص 31) «صداى سـاز و دهـل مى آمد، فصل 

کشـت و کار تمام شـده بـود» (ص 32)
امـا اقلیـم المـوت و قلعـه المـوت شـاخصه هایى بسـیار گفتنـى از کدهـاى بومى، 
اقلیمـى، تاریخـى و جغرافیایـى دیگـرى نیـز دارنـد کـه اشـاره بـه آن هـا، عـالوه بـر 
بخشـیدن جذابیـت بیشـتر به رمـان، به شـناخت بیشـتر مخاطب نوجـوان نیز کمک 
مى کنـد. ایـن کـه زبـان مردم المـوت تاتى یـا به قولـى؛ یار شـاطر مادى اسـت.  این 
کـه مراسـم هاى کلـه چهارشنبه شـو، کهنـه عیدى شـو، مراسـم شـب سـال تحویل و 

از ظرایف رمان تاریخى
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نوروزخانـى در دسـته هاى چهـار نفـره روزهـاى آخـر سـال دارند و سـیزده بـدر کنار 
رود مى رونـد و هفـت سـنگ را بـه رود مى اندازنـد بـه نیت دفـع بال و دختران سـبزه 
گـره مى  زننـد.  نـوروز خانه هـا را گل کارى مى کننـد. و البتـه این کـه در قلعه الموت 
از هیـزم و یـا فضـوالت خشـک حیوانات بـراى گرما و پخـت و پز اسـتفاده مى کردند. 
داخـل قلعـه حوضـى بنـا شـده بـود کـه در فصـل بهـار و پاییـز پـر از آب مى شـد تا 
بتوانـد در کنـار آب انبارهـاى دیگـرى کـه تعبیـه کـرده بودند، مصـارف آبـى قلعه را 
در صـورت لـزوم تأمیـن کنـد. و اینکـه وارد شـدن به قلعه سـخت بود و همراه شـدن 
بـا آن هـا آداب و رسـوم خاصـى داشـت کـه بایـد آن هـا را انجـام مى دادنـد و آن ها به 
راحتـى نمى توانسـتند از قلعـه خـارج شـوند. اینکـه دولـت اسـماعیله توسـط حسـن 

صبـاح به وجـود آمده بـود و...
 موقعیـت جغرافیایـى قلعـه المـوت نیـز از ایـن جهت که بـا فاصله زیـاد از قزوین 
قـرار دارد و پانصـد پلـه باالتـر و باالى صخره اسـت و سـنگ هاى سـرخ و خاکسـترى 
دارد و... اهمیـت دارد. البتـه بایـد توجـه داشـت مـوارد ذکـر شـده هیـچ یـک جـزء 
ملزومـات بـراى نوشـتن چشـم عقاب نبوده و نیسـتند، ولى نوشـتن از آن هـا مى تواند 
رمـان را اقلیمى تـر کـرده تـا در حیطـه تاریخـى ملموس تـر شـود. بـه نظـر مى رسـد 
یکـى از عواملـى کـه سـبب دور شـدن چشـم عقـاب از تمرکـز بیشـتر بـر اقلیمـى یا 
ناحیه اى نویسـى شـده، انتخـاب زاویـه دیـد اول شـخص، مـن رواى، و راوى درون 
رویـداد اسـت. ایـن منظـرگاه توانسـته در ارایـه صمیمیتى ملمـوس به روایـت برخى 
خصوصیـات بومـى و آیین هـا و باورهـاى اقلیمـى مـردم الموت بنشـیند، اما بسـیارى 
از حـوادث از محـدوده و ظرفیـت دیـد او خارج اسـت که شـاید با اسـتفاده از ظرفیت 
منظـرگاه دانـاى کل کامل تـر ارائـه مى شـد، چـه بـا قالـب رئالیسـم کالسـیک هـم 

مى توانسـت هماهنگ تـر باشـد.
امـا چشـم عقـاب در رویکـرد رئالیسـم اجتماعـى در کنـار پرداختـن بـه اوضاع و 
احـوال اجتمـاع، بـه فرهنـگ رئالیسـتى و ادبیـات مدنـى نیـز مى پردازنـد. مهم تریـن 
ادبیاتـى کـه چشـم عقـاب بـه آن پرداختـه اسـت- از آن جـا کـه ادبیات مدنـى عالوه 
بـر نوشـتن دربـاره اجتمـاع و موقعیت هـاى آن، به اخـالق اجتماعى در مـکان و اقلیم 
خـاص توجـه دارد، و در واقـع بـه حقایـق فرهنگـى خـاص اشـاره مى کنـد کـه مردم 
بـا آن درگیرنـد، ایـن رمـان نیـز این مختصـات را دارد، چشـم عقاب از ایـن حیث که 
توجـه بـه فرهنـگ و تمرکز بر کتـاب، کتابخانـه، کتابخوانى و فرهیختگـى کتابخوانان 
المـوت دارد و بـه مدنیـت ایـن افراد اشـاره مى کند - به اسـتثناى بخش هنر اشـرافى 
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کـه جزیـى از ادبیـات مدنـى بـوده - در حیطـه این ژانـر نیز قـرار مى گیرد.
ببشـترین نزدیکـى اثـر بـا ادبیـات مدنـى بـه این اسـت سـبب اسـت کـه ادبیات 
مدنـى مدعـى اسـت کـه هنرمنـد تنهـا کسـى اسـت کـه مى توانـد و بایـد حقیقت را 
بگویـد چـرا کـه او بیشـترین صالحیـت را در این ارتبـاط دارد - همـان موضوعى که 
در مقدمـه نیـز بـه آن اشـاره شـد- در ادبیـات مدنـى تمرکـز بـر کارهـاى گروهـى و 
فعالیت هـاى دسـته جمعـى کـه مبتنـى بر اوضـاع و احوال اجتمـاع و تأثیـر اقتصادى 
و اجتماعـى و فرهنگـى جامعـه بر مردم اسـت، سـخن گفتـه مى شـود، همان گونه که 

چشـم عقـاب از آن ها سـخن گفته اسـت . 
برخـى کدهـاى مهم: قلعـه المـوت به مثابـه قلعـه عقـاب اسـت و از آن جا که 
چشـم هاى اسـماعیل قـوى اسـت و تیـز بیـن، به چشـم عقاب که بسـیار قوى اسـت 
و چنـد برابر چشـم انسـان دیـد دارد، تعمیـم داده شـده. انتخاب عنوان چشـم عقاب 
انتخـاب هوشـمندانه اى اسـت کـه مى توانـد نوجوان و جـوان را کنجـکاو مطالعه کند. 
این انتخاب براى پسـرها جذابیت بیشـترى دارد. اشـاره سـنگ زیرین آسـیاب، اشـاره 

بـه صبـر و تحمـل و مقاومـت اهالـى قلعه به خصـوص مبارزه گـران آن دارد.   

نتیجه: 
توجـه بـه فرهنـگ و خـرده فرهنگ هـا و نحـوه زندگـى بخشـى از مـردم سـرزمین 
عزیزمـان یکـى از مهم تریـن امتیازهـاى ایـن اثر اسـت کـه نویسـنده بـا انتخاب یک 
مـکان و یـک حادثـه خـاص، روایـت از آن هـا را شـروع کـرده و بـا توجه بـه باورها و 
آداب و رسـوم، و توصیـف آن حادثـۀ تاریخـى و مهـم آن را بـه پایـان بـرده اسـت. در 
ایـن ارتبـاط توجـه نوجـوان و جـوان را بـه کدهایـى کوچـک و بزرگى از بـاور و آیین 
و رسـوم اقلیـم خـاص سـرزمین خـود - قلعه المـوت - جلـب مى کند. امـا این کتاب 
فقـط بـه مقطعـى خاص از تاریخ اسـماعیلیان و آداب و رسـوم آن ها مى پـردازد که از 
ایـن جهـت کتـاب بـه داسـتان بلنـد نزدیک تر مى شـود تـا رمان ، چـرا که  بـه حوزه 
محدودتـرى از حـوادث و شـخصیت ها - بـه مثابـه نسـبت داسـتان بلنـد بـه رمان – 

اسـت. پرداخته 
از آن جـا کـه رمان وسـعت بیشـترى براى روایـت دارد، و همچنین از آن جـا که تاریخ 
سلسـله اى زنجیـروار اسـت، بـه نظر مى رسـد اگـر به شـخصیت ها و حوادث بیشـترى 
اشـاره مى شـد، بـه عنـوان مثـال در کنـار امیـر رکن الدیـن و آخریـن دوره حکومـت 
اسـماعیلیان، اشـاره اى هرچنـد کوتاه، بـه دوره هاى قبل و صد و هفتاد سـال حکومت 

از ظرایف رمان تاریخى
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اسـماعیلیان در قلعـه المـوت، از جملـه بعضـى حکمرانـان آن یا بنیانگزار آن- حسـن 
صبـاح -کـه سـى و پنـج سـال و در واقع تا صد سـالگى اش بـر قلعه حکومـت مى کرد 

و یـا قوانیـن مرتبـط بـا قلعـه و... . به رمـان نزدیک تر مى شـد. 
امـا مهم تریـن امتیـاز چشـم عقـاب ایـن اسـت کـه توانسـته بـا توجـه بـه برخى 
نیازهـاى نوجـوان و جـوان - نیازهایـى چـون هیجـان، تـرس، شـجاعت، کارگروهى، 
احسـاس برانگیـزى، و... – بـراى ایـن گـروه جذابیـت ایجـاد کنـد که این قابـل تأمل 

است.

منابع: 
هجرى، محسن. (1390). چشم عقاب، تهران: کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان.
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چکیده
تاکنــون در حــوزة ادبیــات کــودك ایــران چندیــن کتــاب بــر اســاس افســانۀ گنجشــکک 
ــه  ــده اند ک ــا بازنویســى ش ــته ی ــت، نوش ــراض» اس ــۀ «اعت ــه داراى درون مای اشى مشــى ک
ــه داســتان گنجشــک اشى مشــى نوشــتۀ ناصــر یوســفى؛ داســتان  ــوان ب ــان مى ت از آن می
ــانه اى از  ــى: افس ــام اشى مش ــه ن ــى ب ــانۀ ایران ــازده افس ــه: ی ــۀ پهلوان پنب ــم از مجموع نه
مازنــدران بــه انتخــاب و بازنویســى محمدرضــا شــمس؛ داســتان آهنگیــن عــروس مــن از 

تــو، آواز تــو از مــن نوشــتۀ مرتضــى خســرونژاد اشــاره کــرد.
ــار  ــار گفت ــت در چه ــه روای ــن س ــون ای ــاختار و مضم ــى س ــه بررس ــر ب ــۀ حاض در مقال
پرداخته ایــم. در گفتــار اول بــه پیشــینۀ ایــن داســتان و روایــت کازرونــى آن پرداخته ایــم 
ــانه  ــاختار افس ــتان، س ــرح داس ــى ط ــه بررس ــوم ب ــاى دوم و س ــون گفتاره ــپس همچ س
ــى، ســاختار مکانــى و الگوهــاى شــخصیتى) و مضمــون آن در ســه روایــت  (ســاختار زمان
ــا نتیجه گیــرى از ایــن پژوهــش نشــان دهیــم  ــا در گفتــار چهــارم ب جدیــد پرداخته ایــم ت
نقــش «بازنویســى» و «بازآفرینــى» در حفــظ و بــه  روز کــردن افســانه هاى کودکانــۀ ایرانــى 
ــدازه حیاتــى و صــد البتــه چقــدر  ــا چــه ان ــا هســتند، ت کــه جزئــى از میــراث معنــوى م

ــوع اســت. داراى تن

کلیدواژه
افسانه، بازنویسى، بازآفرینى، اشى مشى.

َ   
ـ              

yaamahdi14m@yahoo.com
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مقدمه
تاکنــون در حــوزة ادبیــات کــودك ایــران چندیــن کتــاب بــر اســاس افســانۀ 
ــا بازنویســى  ــۀ «اعتــراض» اســت، نوشــته ی گنجشکک اشى مشــى کــه داراى درون مای
شــده اند کــه از آن میــان مى تــوان بــه داســتان گنجشــک اشى مشــى نوشــتۀ 
ناصــر یوســفى؛ داســتان نهــم از مجموعــۀ پهلوان پنبــه: یــازده افســانۀ ایرانــى بــه نــام 
اشى مشــى: افســانه اى از مازنــدران بــه انتخــاب و بازنویســى محمدرضا شــمس؛ داســتان 
آهنگیــن عــروس مــن از تــو، آواز تــو از مــن نوشــتۀ مرتضــى خســرونژاد اشــاره کــرد که 
ــه بررســى ســاختار و مضمــون ایــن ســه روایــت در چهــار گفتــار  ــۀ حاضــر ب در مقال
پرداخته ایــم تــا نشــان دهیــم نقــش «بازنویســى» و «بازآفرینــى» در حفــظ و بــه  روز 
کــردن افســانه هاى کودکانــۀ ایرانــى کــه جزئــى از میــراث معنــوى مــا هســتند، تــا چــه 

انــدازه حیاتــى و صــد البتــه چقــدر داراى تنــوع اســت.
ــنا  ــۀ کازرون آش ــن داســتان در منطق ــا پیشــینۀ ای ــدا ب ــار نخســت، ابت در گفت
ــاس  ــر اس ــى» ب ــۀ «اشى مش ــتان عامیان ــرح داس ــراه ط ــه هم ــپس ب ــویم س مى ش
روایــت محمدرضــا شــمس کــه در کتــاب پهلوان پنبــه آمــده، ســاختار و مضمــون 

ــت. ــى شده اس ــت بررس ــن روای ای
گفتارهــاى دوم و ســوم نیــز ســاختار و مضمــون داســتان گنجشــکک اشى مشــى 
را از کتاب هــاى گنجشــک اشى مشــى بــه قلــم ناصــر یوســفى و عــروس مــن از تــو، 

آواز تــو از مــن نوشــتۀ مرتضــى خســرونژاد دربردارنــد.
ــن ســه روایــت از  ــا بررســى تطبیقــى ســاختار و مضمــون ای ــار آخــر ب در گفت
داســتان گنجشــکک اشى مشــى، بــه توضیــح تطــور داســتان گنجشــکک اشى مشــى 
در دو دهــۀ اخیــر اشــاره  کــرده، نشــان داده ایــم بــه همــت نویســندگان و هنرمنــدان 
ــد و نقــش خــود را در انتقــال  ــى، هنــوز افســانه هاى قدیمــى همچنــان زنده ان ایران

میــراث معنــوى بــه نســل نــو ایفــا مى کننــد.

خسرونژاد، مرتضى. (1389)، عروس من از تو، آواز تو 
از من!، تهران، به نشر، 24 ص، 1650تومان، 5000 

نسخه، شومیز، شابک:   978-964-02-1247-9
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اعتراض کهن به زبان کودکان امروز

گفتار اول
گنجشکک داستان  از  شمس  محمدرضا  روایت  مضمون  و  ساختار  بررسى 

اشى مشى
1. پیشینۀ روایت داستان گنجشکک اشى مشى

با ریشۀ کازرونى) است که ابتدا پرى  گنجشکک اشى مشى نام متلى ایرانى (احتماالً 
زنگنه و بعد فرهاد مهراد، ترانه اى بر اساس آن خوانده اند. آهنگ این کار از اسفندیار 
منفرد زاده بوده است. این ترانه که در فیلم «گوزن ها» اجرا شد، موجب شهرت این 

متل شده است. (حاتمى، 1385، ص. 37)
منتشر  مختلفى  روایت هاى  در  و  بوده  اعتراضى  و  سیاسى  متل،  این  داستان 
شده است. روایت کازرونى این متل که به شعر بوده ساختۀ شاعر و نویسندة کازرونى، 
حسن حاتمى است که براى چاپ به احمد شاملو سپرده شد و احمد شاملو آن را با 

گویش تهرانى در سال 1340 منتشر کرد. (حاتمى، 1385، ص. 37)
2. روایت کازرونى گنجشکک اشى مشى

گنجشککى سکۀ پولى پیدا مى کند و پس  از آن که با جستجوى بسیار، صاحب آن 
را نمى یابد با آن ماست مى خرد و با پیرزنى که نان مى پزد، شریک مى شود. پیرزن به 
او نارو مى زند و گنجشکک نان پیرزن را مى برد. با چوپانى شریک مى شود و چوپان 
نیز به او نارو مى زند. گنجشکک بّرة چوپان را به تالفى مى دزدد. با تازه دامادى شریک 
مى شود و بازهم نارو مى خورد. گنجشکک عروس وى را مى رباید و به لوطیان مى دهد 
و در عوض تنبکى از آنان مى گیرد. گنجشکک با تنبک خویش به قصر پادشاه رفته و 
شکایت به او مى برد. پادشاه به فّراشان دستور مى دهد تا او را با تیر بزنند. تیرها به وى 
اصابت نمى کنند ولى او از ترس بى هوش شده و شاه او را مى خورد. گنجشکک که در 
زندان نمور و تاریک شکم پادشاه به هوش مى آید، موفق مى شود ازآنجا فرار کرده و 
آبروى پادشاه را نیز نزد همه ببرد و تنبک خود را باز پس گیرد. گنجشکک تنبک را 

شمس، محمدرضا. (1384)، پهلوان پنبه، تهران، افق، 
80 ص، 850 تومان، 3000 نسخه، شومیز

شابک: 964-6003-65-6
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نزد لوطیان برده و عروس را باز پس مى ستاند و با او زندگى مى کند.
بخشى از داستان که از زبان نگهبانان پادشاه سروده شده چنین است: «گنجشکک 
اشى مشى، لب بوم ما مشین، بارون میاد خیس مى شى، برف میاد گولّه مى شى مى افتى 
تو حوض نقاشى، مى گیرتت فّراش باشى، مى کشتت قصاب باشى، مى پزتت آشپزباشى، 

مى خورتت حاکم باشى.» (حاتمى، 1385، صص.  38ـ 37)
به گفتۀ حسن حاتمى، اشى مشى در گویش کازرونى مخفف «با شاه منشین» و 
به کسى گفته مى شود که با شاه نمى  نشیند و از حاکم و شاه و حکومت  جانب دارى 

نمى کند و طبع باال و عزت نفس دارد. (حاتمى، 1385، ص. 38)
3. روایت هاى امروزى داستان گنجشکک اشى مشى

در سال 1340 این متل (با روایت کازرونى) در کتاب هفتۀ کیهان به سردبیرى 
احمد شاملو منتشر شد. (حاتمى، 1385، ص. 37) در سال هاى اخیر نیز، کتاب هاى 
چندى این داستان را به روایت هاى گوناگون منتشر کرده اند که عبارت اند از: 1. شعر 
تنظیم  اشى مشى  گنجشکک  فتوتیان، 2.  ونداد  سرودة  اشى مشى  گنجشک  کودکانۀ 
اشترانى،4.  هوشنگ  روایت  به  اشى مشى  گنجشکک   .3 لطیفى،  غالمعلى  تصویر  و 
گنجشکک اشى مشى راستگو باش نوشتۀ ژیال احمدى، 5. گنجشکک اشى مشى رها 
شد از چنگ پیشى نوشتۀ على طاهرى، 6. گنجشکک اشى مشى و کالغک جارچى باشى 
نوشتۀ م. آزاد. (هاتف، 1388، صص. 17ـ16)، 7. داستان عامیانۀ اشى مشى: افسانه اى 
چاپ   1377 سال  در  پهلوان پنبه  کتاب  در  شمس  محمدرضا  بازنوشتۀ  مازندران  از 
شده است. 8. داستان گنجشک اشى مشى به قلم ناصر یوسفى در سال 1388 منتشر 
شده است؛ و 9. قصۀ  عروس من از تو، آواز تو از من نوشتۀ مرتضى خسرونژاد که در 

سال 1388 چاپ شده این داستان را دربردارد.
4. طرح افسانۀ اشى مشى به روایت محمدرضا شمس

«اشى مشى» گنجشکى است که بهداشت را بسیار رعایت مى کند. او قبل از خوردن 

یوسفى، ناصر. (1388)، گنجشک اشى مشى، تهران، 
پیدایش، 60 ص،  1500تومان، 2000نسخه، شومیز،  

شابک: 964-349-587-6
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غذا دست و رویش را مى شوید. 1. اشى مشى روزى به دنبال غذا است که خارى در 
پایش فرو مى رود. اشى مشى خار را از پایش در مى آورد و باز مشغول جستجوى غذا 
مى شود. کمى بعد فکرى به ذهنش مى رسد. او مى تواند خار را به نانوا بدهد تا او به 
اشى مشى نان بدهد. این مى شود که با نانوا قرار مى گذارد که هیزم از او باشد و نان از 
نانوا اما هنگامى که اشى مشى سر چشمه مى رود تا دست و رویش را بشوید نانوا نان ها 
را پخته و قایم مى کند. اشى مشى که ناراحت مى شود تنور نانوا را با خود مى برد. کمى 
بعد 2. اشى مشى با خاله پیرزن روبرو مى شود که تنور ندارد تا غذا بپزد. اشى مشى با او 
قرار مى گذارد که تنور از او باشد و شیر از خاله پیرزن باشد. اشى مشى تا مى رود دست 
و رویش را بشوید، خاله پیرزن تنور را قایم مى کند. اشى مشى که ناراحت شده گاو 
خاله پیرزن را با خود مى برد. کمى جلوتر 3.  قصر حاکم قرار دارد. اشى مشى با حاکم 
قرار مى گذارد که گاو از او باشد و حاکم به او غذا بدهد. حاکم تا اشى مشى مى رود 
دست و رویش را بشوید، گاو را قایم مى کند. اشى مشى با دیدن خالفکارى حاکم به 
نقاره خانه مى رود و آبروى حاکم را با خواندن شعرى مى برد. حاکم گاو را به اشى مشى 
پس مى دهد. 4. در همین موقع است که خاله پیرزن خودش را به قصر پادشاه رسانده 
است. او تنور اشى مشى را به او پس مى دهد. 5.  اشى مشى تنور را برمى دارد و به سمت 
قول  مى بیند  را  اشى مشى  تا  نانوا  است.  نشسته  بیکار  آن  در  نانوا  که  مى رود  نانوایى 
مى دهد که به اشى مشى نان بدهد. 6. اشى مشى نان را که از نانوا مى گیرد به النه اش 

برمى گردد و بعد از شستن دست و رویش با خیال آسوده غذایش را مى خورد.
5. ساختار افسانۀ اشى مشى به روایت محمدرضا شمس

1 ـ مقدمه:
جمال میرصادقى در کتاب راهنماى داستان نویسى بنیاد ساختارى هر داستان را 

در چهار چیز مى داند:
بن مایه ها.  د)  شخصیت؛  الگوهاى  ج)  مکانى؛  ساختار  ب)  زمانى؛  ساختار  الف) 

(میرصادقى، 1390، ص. 270)
الف) ساختار زمانى: میرصادقى در تعریف «ساختار زمانى» مى گوید: «داستان از 
رشته وقایعى در زمان به وجود مى آید و در بازگویى وقایع و وضعیت و موقعیت ها، 

زمان دخالت دارد و در آن ها جریان مى یابد. (میرصادقى، 1390، ص. 270)
میرصادقى انواع ساختار زمانى داستان را (1) «ساختار خطى» که وقایع داستان 
در آن به ترتیب توالى زمانى روایت مى شود، (2) «ساختار غیرخطى (دورانى، عمودى، 
پیرنگ  به  ضرورت  آن  در  داستان  وقایع  آن  در  که  مى داند  چندآوایى)»  و  مارپیچ، 

داستان، پس  و پیش مى شود. (میرصادقى، 1390، صص. 272ـ 271)
ب) ساختار مکانى: ساختار مکانى مرز جغرافیایى اى را در برمى گیرد که نویسنده 

خود را در حیطۀ آن محدود مى کند. (میرصادقى، 1390، ص. 273)
قالبى،  کلى،  شخصیت هاى  الگوى  ارائۀ  به  داستانى  ادبیات  شخصیت:  الگوى  ج) 

اعتراض کهن به زبان کودکان امروز
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و  ُخلقى  و  اخالقى  خصلت هاى  از  همه جانبه  و  نمادین  تمثیلى،  نوعى،  قراردادى، 
خصوصیت هاى روحى و عاطفى انسانى مى پردازد. این الگوها هرکدام معّرف نوع معینى 
از افراد و گروه ها در موقعیت هاى خاص هستند و با بینش و جهان بینى ذهنى و روانى 
نویسنده و شاعر ارتباط مستقیم و تنگاتنگى دارند و منعکس کنندة واقعیت هاى اجتماعى 
و سیاسى و اقتصادى جامعۀ خود هستند. مثًال الگوى شخصیت ها در ساختار قصه ها 
شخصیت مطلق و کلى هستند با  خصلت هاى کلى و جهان بینى هاى کلى مانند رستم 
که الگوى شخصیت پهلوان شکست ناپذیر است. (میرصادقى، 1390، صص. 275ـ 274)
د) بن مایه: بن مایه یا موتیف در ادبیات عبارت از درون مایه، تصویر خیال، اندیشه، 
عمل داستانى، موضوع، وضعیت و موقعیت، صحنه، فضا و رنگ یا کلمه و عبارتى است 
که در اثر ادبى واحد یا آثار ادبى مختلف تکرار مى شود. (میرصادقى، 1390، ص. 276)

2 ـ ساختار افسانۀ «اشى مشى»:
ساختار زمانى داستان: افسانۀ «اشى مشى» ساختارى خطى دارد چرا که داستان با 
شرح ماجراى جستجوى غذا آغاز مى شود که منجر به روى دادن ماجراهایى مى شود 
که به ترتیب عبارت اند از: 1. اشى مشى خار را به نانوا مى دهد تا او به اشى مشى نان 
تنور  مى شود  ناراحت  که  اشى مشى  مى کند. 3.  قایم  را  پخته  نان هاى  نانوا  بدهد. 2. 
نانوا را با خود مى برد. 4. اشى مشى به پیرزنى برمى خورد که تنورى ندارد تا غذا بپزد. 
که  اشى مشى  مى کند. 6.  قایم  را  تنور  مى دهد. 5. پیرزن  را  تنورش  او  به  اشى مشى 
تا  مى دهد  حاکم  به  را  گاو  اشى مشى   .7 مى برد.  خود  با  را  پیرزن  گاو  شده  ناراحت 
حاکم به او غذا بدهد. 8. حاکم گاو را قایم مى کند. 9. اشى مشى با دیدن خالفکارى 
حاکم به نقاره خانه مى رود و آبروى حاکم را با خواندن شعرى مى برد. 10. حاکم گاو 
را به اشى مشى پس مى دهد. 11. پیرزن خودش را به قصر پادشاه مى رساند و تنور 
اشى مشى را به او پس مى دهد. 12. اشى مشى تنور را برمى دارد و به سمت نانوایى 
مى رود. 13. نانوا تنور را از اشى مشى مى گیرد و به او نان مى دهد. 14. اشى مشى نان 
را از نانوا  مى گیرد و به النه اش مى رود و بعد از شستن دست و رویش با خیال آسوده 

غذایش را مى خورد.
در  که  مى دهد  روى  قدیمى  شهرى  در  داستان  این  داستان:  مکانى  ساختار 
بیابان هاى اطراف آن پرندگانى نظیر گنجشک زندگى مى کنند. در شهر شغل نانوایى 

وجود دارد. این شهر حاکمى هم دارد.
اشى مشى  از:  عبارتند  داستان  این  شخصیت هاى  داستان:  شخصیت هاى  الگوى 
قولش  زیر  و  مى کند  شیطنت  که  نانوا  است؛  حساس  و  منطقى  دلسوز،  گنجشکى 
مى زند و به جاى خار اشى مشى، به او نان نمى دهد؛ خاله پیرزن، زنى پیر است که در 
این داستان شیطنت مى کند و زیر قولش مى زند و به جاى تنور اشى مشى، به او شیر 
گاو  به جاى  و  مى زند  قولش  زیر  و  مى کند  شیطنت  داستان  این  در  حاکم  نمى دهد؛ 
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اشى مشى، به او غذا نمى دهد.
این شخصیت ها در این داستان در عین  حالى که داراى شخصیت کلى هستند 
با توجه به اقدامات اشى مشى متحول شده رفتار جامعه پسندانه اى از خود در انتهاى 

داستان بروز مى دهند.
بن مایه هاى داستان: «عمل داستانى» در این افسانه در مواردى تکرار مى شود: «نان 
از تو، هیزم از من»، «تنور از من، شیر از تو»، «گاو از من، غذا از تو». به عبارت دیگر، 

مشارکت اجتماعى دوسویه بین اشى مشى و انسان ها روى مى دهد.
آن وِر  مى پرم.  تنورت  «این وِر  مى شود:  مشاهده  بار  چندین  که  عبارات»  «تکرار 
مى پرم.  گاوت  و «این وِر  مى برم.»  خارم  به جاى  برمى دارم.  رو  تنورت   مى پرم.  تنورت 

آن وِر گاوت مى پرم. گاوت رو برمى دارم. به جاى تنورم  مى برم.» و ... .
«وضعیت و موقعیت» در این افسانه نشان دهندة شرایط بد اقتصادى و معیشتى 
است که مردم را به ناتوانى و رنجورى و ناروایى کشانده است. در عوض، در قصر حاکم 
شاهد حضور حاکمى هستیم که او هم نارو مى زند اما وقتى با درایت اشى مشى روبرو 
نانوا  و  پیرزن  خاله  که  همان طور  مى زند  رفتارش  اصالح  به  دست  به  ناچار  مى شود 
موقعیت  در  داستان  پایان  در  اشى مشى  به این ترتیب،  مى کنند.  اصالح  را  رفتارشان 

مناسبى قرار مى گیرد و مى تواند نیازهاى خود را برطرف کند.
6. مضمون افسانۀ «اشى مشى» به روایت محمدرضا شمس

معنا و مضمون هر قصه و داستان، ناشى از نگرش و جهان بینى نویسنده یا شاعر در 
توجه به «ارزش هاى زندگى» است؛ ارزش هایى که هنر، وسیله اى براى برجسته کردن 
و معرفى آن هاست چراکه عادت هاى زندگى روزمره، به نوعى این ارزش ها را در پرانتز 
قرار داده است و هنرمند با نگاه تازة خود آن ها را از «حاشیه» به «متن» مى آورد و به 

آن ها حیثیتى تازه مى بخشد. (سالجقه، 1387، ص. 415)
در این افسانه محمدرضا شمس، موضوع «مشارکت اجتماعى» را پررنگ مى کند 
(ستوده، 1383، ص. 79) تا نشان دهد «کارکرد مناسب» هر یک از اعضاى جامعه 
مى تواند ضامن دوام مؤلفه هاى یک فرهنگ نظیر نگرش ها، باورها، ارزش ها و هنجارها 
حتى در ذهن افراد نیک جامعه باشد. (ستوده، 1383، ص. 28) در غیر این صورت 
باید منتظر بود که نه  تنها هنجارهاى انتظامى و هنجارهاى مردمى به هم بریزد که 
در  که  چیزى  ص.32)  (ستوده، 1383،  بگذارد؛  به  زوال  رو  نیز  اخالقى  هنجارهاى 
مبحث «مثبت اندیشى» در علوم اجتماعى، علماى این علم به آن پرداخته اند. (ستوده، 

1383، ص. 80)
در این داستان، «اشى مشى» با دیدن ناروایى دست از مثبت اندیشى مى شوید. او 
دست به ناروایى مى زند و به جاى خار، تنور مى برد و غیره. چرا که در حالى که احسان 
کرده، پاداشى جز خیانت ندیده است لذا خطاهاى دیگران را نمى تواند ببخشد و مثل 

آن ها رفتار مى کند تا آن ها را به خود بیاورد. (ستوده، 1383، ص. 81)

اعتراض کهن به زبان کودکان امروز
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گفتار دوم
بررسى ساختار و مضمون روایت ناصر یوسفى از داستان گنجشکک اشى مشى

1 . طرح داستان گنجشک اشى مشى نوشتۀ ناصر یوسفى
اسطوره اى  (قهرمان  اشى مشى  گنجشک  نام  بار  نخستین  براى  ساده اى  گنجشک 
گنجشک ها) را از زبان یک دختربچه مى شنود این در حالى است که دختربچه تنها 
آغاز داستان را از شعرى که دیشب مادرش براى او خوانده است مى داند. گنجشک 
ساده قول مى دهد دنبالۀ قصه را بپرسد اما از هر کس قصۀ اشى مشى را جویا مى شود 
با جوابى سرد روبه رو مى شود تا این که ننه گنجشکه اى قصه را براى او روایت مى کند. 
قصه از این  قرار است که گنجشکک اشى مشى از تاج شاه یاقوتى مى دزدد تا براى بازى 
به بچه هایش بدهد، ولى در میان راه پیرزنى را مى بیند که با فروش آن یاقوت مى تواند 
سروسامانى به زندگى کودکانش بدهد درنتیجه یاقوت را به پیرزن مى دهد و ازآن پس 
یکى یکى از مرواریدهاى لباس شاه و جواهرات تاج او را مى دزدد و به مردم فقیر آن 
نقاشى  حوض  در  بار  هر  نشود  شناخته  این که  براى  اشى مشى  مى بخشد.  سرزمین 
نگهبانانش  مى دهد  دستور  بار  هر  هم  پادشاه  درمى آورد.  رنگى  به  را  خود  و  مى پرد 
بکشند  هست،  کشورش  در  که  را  سبزى  تماماً  یا  آبى  تماماً  قرمز،  تماماً  پرندة  هر 
ولى هیچ پرنده اى با این مشخصات پیدا نمى شود. رنگ اشى مشى در شب آخرى که 
ننه گنجشکه مى خواهد قصه را به پایان ببرد و گنجشک ساده طاقت شنیدنش را ندارد 
ولى حادثۀ آن شب را در خواب دیده، صورتى است. خواب گنجشک ساده این گونه 
است که گنجشک اشى مشى را با تورهاى زیادى که در قصر کار گذاشته اند، دستگیر 
مى کنند. پادشاه با او بدرفتارى مى کند و سرانجام به قصاب باشى دستور کشتنش و 
به آشپزباشى دستور پختنش را مى دهد. (3) گنجشک ساده بعد از فکر کردن و کلى 
خیال بافى تصمیم مى گیرد قصه را با پایانى خوش بر اساس خیال ها و تصورات خودش 

براى دخترك بگوید؛ و این کار را هم مى کند. (هاتف، 1388، صص.  18ـ 16)
2. ساختار داستان گنجشک اشى مشى نوشتۀ ناصر یوسفى

ساختار زمانى داستان: داستان اشى مشى داراى دو قصه با ساختارى خطى است 
چراکه در داستان اول «گنجشک ساده» با دخترکى سخن مى گوید که در نتیجۀ این 
گفتگو قولى بین آن ها برقرار مى شود که گنجشک ساده دنبالۀ داستان اشى مشى را که 
دخترك نمى داند به او بگوید. داستان دوم هم داستان زندگى و فعالیت هاى اشى مشى 

است که ننه گنجشکه براى گنجشک ساده مى گوید.
دخترکى با گنجشکى که دارد خودش را در گودال آبى مى شوید، حرف مى زند. 
دخترك مى پرسد: «تو گنجشک اشى مشى هستى؟» این پرسش، پرسشى را در ذهن 
گنجشک ساده ایجاد مى کند که «گنجشک اشى مشى کیست؟» ماجرا از این جا شروع 
مى شود یعنى از جستجو براى فهمیدن داستان اشى مشى. تنها کسى که داستان را 
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روز  ننه گنجشکه  که  داستانى   (1) است.  ننه گنجشکه   مى گوید  ساده  گنجشک  براى 
اول مى گوید این است: گنجشکک اشى مشى با همۀ گنجشک هاى عالم فرق داشت. او 
چند جوجه داشت و دوست داشت آن ها خوشحال و خوشبخت باشند. (2) از آن طرف، 
پادشاه آن سرزمین که در قصرش زندگى مى کرد لباسى مرواریددوزى شده، و عصا و 
کالهى پر از جواهر داشت. (3) روزى اشى مشى از تاج شاه یاقوتى دزدید تا براى بازى 
به بچه هایش بدهد. (4) در میان راه خانه با پیرزنى سخن مى گوید. پیرزن مى گوید 
اگر آن یاقوت را داشت با فروش آن مى توانست سروسامانى به زندگى کودکانش بدهد. 
تصمیم  کردن  یاقوت را به پیرزن مى دهد. (6) اشى مشى بعد از فکر  (5) اشى مشى 
مردم  به  و  بدزدد  را  او  تاج  جواهرات  و  شاه  لباس  مرواریدهاى  یکى یکى  تا  مى گیرد 
فقیر آن سرزمین ببخشد. (7) گنجشک ساده غروب به خانه مى آید و خواب زندانى 
شدن اشى مشى را مى بیند. (8) ننه گنجشکه روز دوم مى گوید: اشى مشى براى این که 
شناخته نشود هر بار در حوضچه هاى رنگرزى مى پرد و به رنگى درمى آید. (9) روز 
اول قرمز قرمز شد و به قصر رفت و یکى از یاقوت هاى تاج را کند و به خانواده اى داد. 
(10) پادشاه بعد از مشورت با وزیر دست راست و دست چپ دستور داد نگهبانانش 
این  با  پرنده اى  هیچ  ولى  بکشند  هست،  کشورش  در  که  را  قرمزى  تماماً  پرندة  هر 
مشخصات پیدا نمى شود. (11) اشى مشى این بار به رنگ آبى آبى درآمد و به قصر 
حاکم رفت تا یکى از مرواریدهاى درشت لباس پادشاه را بکند و براى خانواده اى ببرد. 
(12) این کار همچنان ادامه داشت تا این که پادشاه وزیرانش را به مرگ تهدید کرد. 
ساده  گنجشک  است.  کافى  که  گفت  ننه گنجشکه  رسید  اینجا  به  که  داستان   (13)
به خانه برگشت و باز خواب زندانى شدن اشى مشى را دید. او خواب دید که پادشاه 
پادشاه  براى  را  آن  آشپزباشى  و  بکشد  را  اشى مشى  قصاب باشى  تا  مى دهد  دستور 
صورتى رنگ  آخر،  شب  اشى مشى  مى گوید:  سوم  روز  ننه گنجشکه   (14) کند.  کباب 
مى شود  سربازانى  متوجه  پادشاه  لباس  از  مرواریدى  کندن  از  بعد  اشى مشى  است. 
که خودشان را پنهان کرده اند. او از دست سربازان و تورها و تیرهاى آن ها دارد فرار 
مى کند و به فکر سوراخى است که از آن بتواند به آسمان پرواز کند اما راهى نیست. 
 (16) نگوید.  را  داستان  دنبالۀ  که  مى خواهد  ننه گنجشکه   از  ساده  گنجشک   (15)
گنجشک ساده از پیش ننه گنجشکه مى رود و به فکر فرو مى رود. (17) در عالم خیال 
اشى مشى را مى بیند که فرار کرده و مروارید را به خانواده اى داده است. (18) گنجشک 

ساده تصمیم مى گیرد بقیۀ داستان را آن طور که دوست دارد براى دخترك بگوید.
ساختار مکانى داستان: این داستان در شهرى قدیمى روى مى دهد که در بیابان هاى 
اطراف آن پرندگانى نظیر گنجشک زندگى مى کنند. در شهر خانواده هاى مستمندى 

زندگى مى کنند درحالى که این شهر حاکمى دارد که در ناز و نعمت زندگى مى کند.
الگوى شخصیت هاى داستان: شخصیت هاى «سرگذشت اشى مشى» عبارت اند از: 
(1) اشى مشى گنجشکى ماده که دلسوز، منطقى و حساس است. (2) پادشاه خودخواه 

اعتراض کهن به زبان کودکان امروز
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و مال دوست. (3) مردمى که وضع اقتصادى بدى دارند ولى به خاطر زورگویى هاى 
 (5) هستند.  پادشاه  سرسپردة  عّمال  که  سربازانى   (4) درنمى آید.  صدایشان  پادشاه 
وزیران بذل و منفعت طلبى که تنها به فکر خودشان هستند. (6) خانواده و دوستان و 
اقوام گنجشک ساده که نمى خواهند او سرگذشت اشى مشى را بداند. (7) ننه گنجشکه 

که داستان اشى مشى را براى گنجشک ساده مى گوید.
شخصیت هاى داستان اشى مشى عبارت اند از: (1) دخترکى که با شعر اشى مشى 
آشناست و داستان او را نمى داند. (2) گنجشکى که اتفاقى با او آشنا مى شود و در 

گفتگویى که با دخترك دارد قول مى دهد داستان اشى مشى را برایش تعریف کند.
از میان همۀ شخصیت هاى این داستان که داراى شخصیتى کلى هستند، گنجشک 
ساده با توجه به اقدامات اشى مشى در داستانى که ننه گنجشکه براى گنجشک ساده 
گفته است، متحول شده در انتهاى داستان از خود رفتارى انسانى و خردمندانه بروز 

مى دهد و داستان را براى دخترك به شکلى شیرین به پایان مى برد.
بن مایه هاى داستان: «عمل داستانى» در این داستان در مواردى تکرار مى شود: 
اشى مشى چندین بار به قصر حاکم مى رود و از لباس، عصا و تاج او مروارید و جواهر 

مى کند.
«وضعیت و موقعیت» در این افسانه نشان دهندة شرایط بد اقتصادى و معیشتى 
است که مردم را به ناتوانى و رنجورى کشانده است. در عوض، در قصر حاکم شاهد 
حضور حاکمى هستیم که همه از او مى ترسند و از او دورى مى کنند. این در حالى 
است که اشى مشى به دفعات به قصر حاکم مى رود و از او مروارید و جواهرات مى دزدد.

3. مضمون داستان گنجشک اشى مشى نوشتۀ ناصر یوسفى
با مطالعۀ طرح باال و دو طرح دیگر در این مقاله، با اطمینان مى توان گفت که 
نویسندة این داستان، خود را ملتزم به رعایت خطوط کلیدى متن اصلى ندانسته است 

بر این اساس، مضمون یا مضامین موجود در متن سمت وسوى دیگرى یافته اند.
در  او  برده است.  بهره  دیگر  داستان هاى  و  افسانه ها  بینامتنى  عناصر  از  نویسنده 
روایت خود از شیوة روایت شهرزاد هزار و یک شب وام گرفته است. (هاتف، 1388، 
ص. 17) او از شیوة داستان در داستان استفاده کرده تا بتواند اَعمال قهرمانانۀ عیاران 
را به شکلى به تصویر بکشد که خواننده، خود را همچون شخصیت اصلى داستان در 
مهلکه نبیند و بتواند با خیالى آسوده و به دوراز ترِس گرفتار شدن، با چنین قهرمانانى 
که گاه به دام مى افتند همراهى و همدردى کند. از سوى دیگر، به اِعمال قدرت و نفوذ 
حاکم در تصاحب اموالى که مردم بیرون قصر مى توانند با آن ها سال ها شاد و بدون 
غم و غصه زندگى کنند، به شکلى زیرکانه پرداخته شده تا خوانندة کودك و نوجوان 
با زشتى چنین دست اندازى هایى بهتر و بیشتر آشنا شود که امروزه از آن ها با عنوان 

«جرائم یقه سفیدها» یاد مى شود. (ستوده، 1383، صص. 45ـ 44)
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گفتار سوم
بررسـى ساختار و مضمـون روایت مرتضـى خسـرونژاد

1 . طرح داستان عروس من از تو، آواز تو از من نوشتۀ مرتضى خسرونژاد
مرتب  هم  و  بخواند  آواز  نمى توانست  هم  که  بود  تنهایى  گنجشک  «اشى مشى» 
فرورفت.  پایش  به  خارى  مى گشت  غذا  دنبال  به  که  روزى   (1) مى رفت.  دستشویى 
اشى مشى پیش پیرزنى رفت تا خار را دربیاورد اما پیرزن به خاطر نداشتن هیزم ماتم 
گرفته بود. این شد که اشى مشى با او قرار گذاشت پیرزن با خارى که به پاى اشى مشى 
فرورفته بود تنور را روشن کند و در عوض براى او کلوچه اى بپزد. پیرزن لبخندى 
زد و پذیرفت. هنگامى که اشى مشى رفت تا جیکش را بکند پیرزن کلوچه را خورد. 
اشى مشى که از این رفتار و نیز برخورد بد پیرزن ناراحت شده است نان هاى او را با 
خود مى برد. کمى بعد (2) اشى مشى با چوپانى روبه رو مى شود که نان ندارد تا با شیر 
بخورد. اشى مشى نان ها را به او مى دهد تا در ظرف شیر بریزد و با هم غذا بخورند اما 
باید صبر کند تا اشى مشى جیکش را بکند. چوپان لبخندى مى زند و مى پذیرد اما صبر 
نمى کند و نان ها و شیر را مى خورد. اشى مشى که برمى گردد، چیزى از نان ها و شیر 
نمانده است. اشى مشى که از این رفتار و نیز برخورد بد او ناراحت شده گلۀ گوسفندان 
چوپان را با خود مى برد. کمى جلوتر (3) گروهى عروسى گرفته اند اما داماد گوشت 
نداشت تا میهمانانش با پلو بخورند. اشى مشى دلش به حال داماد مى سوزد و با او قرار 
مى گذارد که گوسفندان را از اشى مشى بگیرد و کباب کند. داماد گلۀ گوسفندان را 
مى گیرد و قول مى دهد به او چلوکباب بدهد. داماد و میهمانان تا اشى مشى جیکش 
را بکند، چلوکباب ها را مى خورند. اشى مشى با دیدن بدقولى و بددهانى داماد ناراحت 
مى شود و عروس را با خود مى برد. کمى جلوتر (4) مرد نابینایى آواز زیبایى مى خواند 
که هم اشى مشى و هم عروس دلشان به حال مرد نابینا مى سوزد. اشى مشى به مرد 
نابینا مى گوید: «یک غم من دارم. یک غم تو. من آواز ندارم و تو عروس. تو آوازت را 
بده به من و من عروسم را مى دم به تو.» مرد کمى فکر مى کند و قبول مى کند. حاال 
سال هاست که اشى مشى آواز دارد و در جنگل آواز مى خواند؛ و آن مرد نابینا زن دارد 

و دیگر تنها نیست.
2. ساختار داستان عروس من از تو، آواز تو از من نوشتۀ مرتضى خسرونژاد

ساختار زمانى داستان: داستان «اشى مشى» ساختارى خطى دارد چراکه داستان با 
شرح ماجراى جستجوى غذا آغاز مى شود که منجر به روى دادن ماجراهایى مى گردد 
به  خارى  غذاست  دنبال  به  اشى مشى  که  روز  یک   (1) از:  عبارت اند  ترتیب  به  که 
پایش فرو مى رود. (2) اشى مشى پیش پیرزنى مى رود تا خار را از پایش دربیاورد اما 
پیرزن به خاطر نداشتن هیزم ماتم گرفته است. (3) اشى مشى با او قرار مى گذارد تا 
پیرزن با خار پاى اشى مشى تنور را روشن کند و در عوض براى او کلوچه اى بپزد. 

اعتراض کهن به زبان کودکان امروز
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(4) پیرزن لبخندى مى زند و مى پذیرفت. (5) هنگامى که اشى مشى دارد جیکش را 
مى کند پیرزن کلوچه را مى خورد. (6) اشى مشى از این رفتار و نیز برخورد بد پیرزن 
ناراحت مى شود.  (7) اشى مشى نان هاى او را با خود مى برد. (8) اشى مشى به چوپانى 
مى رسد که نان ندارد تا با شیر بخورد. اشى مشى نان ها را به او مى دهد تا در ظرف شیر 
بریزد و با هم غذا بخورند اما باید صبر کند تا اشى مشى جیکش را بکند. (9) چوپان 
لبخندى مى زند و مى پذیرد. (10) چوپان نان ها و شیر را مى خورد. (11) اشى مشى 
که برمى گردد، چیزى از نان ها و شیر نمانده است. (12) اشى مشى از این رفتار و نیز 
برخورد بد او ناراحت مى شود. (13) اشى مشى گلۀ گوسفندان چوپان را با خود مى برد. 
(14) اشى مشى به گروهى برمى خورد که عروسى گرفته اند اما داماد گوشت ندارد تا 
میهمانانش با پلو بخورند. اشى مشى دلش به حال داماد مى سوزد و با او قرار مى گذارد 
که گوسفندان را از اشى مشى بگیرد و کباب کند و از کباب به اشى مشى بدهد. (15) 
داماد گلۀ گوسفندان را مى گیرد و قول مى دهد به او چلوکباب بدهد. (16) داماد و 
میهمانان تا اشى مشى جیکش را مى کند، چلوکباب ها را مى خورند. (17) اشى مشى 
با دیدن بدقولى و بددهانى داماد ناراحت مى شود و عروس او را با خود مى برد. (18) 
مرد نابینایى آواز زیبایى مى خواند که هم اشى مشى و هم عروس دلشان به حال مرد 
نابینا مى سوزد. (19) اشى مشى به مرد نابینا مى گوید: «یک غم من دارد. یک غم تو. 
من آواز ندارم و تو عروس. تو آوازت را بده به من و من عروسم را مى دم به تو.» مرد 
کمى فکر مى کند و قبول مى کند. (20) حاال سال هاست که اشى مشى آواز دارد و در 

جنگل آواز مى خواند؛ و آن مرد نابینا زن دارد و دیگر تنها نیست.
باغ هاى  در  که  مى دهد  روى  روستایى  در  داستان  این  داستان:  مکانى  ساختار 
اطراف آن پرندگانى نظیر گنجشک زندگى مى کنند. در این روستا، چوپان به شغلش 
مشغول است. پیرزن ها خانه نشین هستند و با مهربانى شان به دیگران کمک مى کنند. 
مى گیرند.  عروسى  جشن  فرزندانشان  براى  هرازگاهى  که  دارند  وجود  خانواده هایى 
آدم هاى نابینایى در این روستا زندگى مى کنند که در کوچه باغ هاى روستا مى چرخند 

و براى دلشان آواز مى خوانند.
الگوى شخصیت هاى داستان: شخصیت هاى این داستان عبارت اند از: (1) اشى مشى 
گنجشکى مذکر دلسوز، منطقى و حساس است. (2) پیرزنى که شیطنت مى کند و زیر 
قولش مى زند و کلوچه اى را که به جاى خار اشى مشى براى او پخته است، مى خورد. 
تنهایى  و  نمى کند  صبر  که  مى زند  قولش  زیر  و  مى کند  شیطنت  که  چوپانى   (3)
نان هاى اشى مشى را با شیر گوسفندانش مى خورد. (4) دامادى که شیطنت مى کند و 
زیر قولش مى زند و از کباب گوسفندان اشى مشى چیزى براى او نمى گذارد. (5) مرد 
نابینا و آوازه خوانى که به قولش عمل مى کند و در عوض عروس خانمى که اشى مشى 

به او داده، آوازش را به اشى مشى مى دهد.
این شخصیت ها در این داستان داراى شخصیت کلى هستند و هرکدام با توجه به 
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رفتارشان یا اشى مشى را از خود رنجانده اند (پیرزن، چوپان و داماد) یا به او در عوض 
هدیه اش خدمتى کرده اند. (مرد نابینا)

بن مایه هاى داستان: «عمل داستانى» در این افسانه در مواردى تکرار مى شود: «اى 
پیرزن! یک غم تو دارى. یک غم من. من درد دارم و تو گرسنه اى»، «اى چوپان! یک 
غم تو دارى. یک غم من. تو فقط شیر دارى و من فقط نون.»، «اى داماد! یک غم تو 
دارى. یک غم من. تو فقط پلو دارى و من فقط گوسفند.»  به عبارت دیگر، مشارکت 

اجتماعى دوسویه اى بین اشى مشى و انسان ها در حال انجام شدن است.
آن ها  از  نمونه اى  که  آمده اند  داستان  در  شکل  چندین  به  که  عبارات»  «تکرار 

تکرارهایى است که در باال گذشت.
«وضعیت و موقعیت»: در این افسانه شرایط نامناسب اخالقى و بدزبانى برخى از 
باهات  نظیر «حاال  جمالتى  در  اشى مشى  سوى  از  چه  درآمده است  نمایش  به  مردم 
بد مى شم. دیب دب و دیب دب مى شم. ... یه جیک برات مى ذارم.» و چه از سوى 
انسان ها در جمالتى نظیر «همچین با لگد مى زنم زیر دمت که سال دیگه با برف بیاى 

پایین.»
3. مضمون داستان عروس من از تو، آواز تو از من نوشتۀ مرتضى خسرونژاد

ناراحتى هاى  رفع  براى  «همدردى  و  «مهربانى»  داستان،  این  اصلى  مضمون 
دیگران» است که در روانشناسى اجتماعى ذیل مبحث «رفتار جامعه پسند»، به آن 
«هم حسى» مى گویند. (بارون، 1390، ص. 581ـ 579) براى ایجاد حالت «هم حسى» 
به یک مؤلفۀ عاطفى نیازمندیم. این مؤلفه گاهى مى تواند احساس دلسوزى را هم در 
خود داشته باشد؛ یعنى فرد نه تنها درد دیگران را حس مى کند بلکه براى تسکین درد 
و برطرف شدن مشکل فردى دیگر توجه کرده، تالش مى کند؛ (بارون، 1390، ص. 
579) تالشى که در برخى موارد «داوطلبانه» صورت مى گیرد؛ یعنى قبل از این که 
از فرد درخواست کمک شده باشد او خود پیش قدم مى شود. (بارون، 1390، صص. 

590ـ 586)
از  هرگاه  که  است  انسانى  صفتى  «هم حسى»  تحقیقات،  و  بررسى ها  اساس  بر 
کودکى گذر کردیم، در ما ایجاد مى شود. (بارون، 1390، ص. 581) هم حسى در ما 
احساسى خوشایند ایجاد مى کند اما داشتن این ویژگى به این معنى نیست که ما باید 
منتظر واکنش مثبت و توأم با سپاسگزارى دیگران باشیم. (بارون، 1390، ص. 595) 
با  کرده است،  مطرح  داستان  این  در  که  درعین حالى  نویسنده  که  است  نکته اى  این 
واردکردن شخصیت «مرد نابینا» که معاوضه را مى پذیرد، ما را در لذت اشى مشى در 

مشاهدة هم حسى دیگران با او سهیم کرده است.
اگر به داستان «عروس من از تو، آواز تو از من» توجه کنیم شاهد تعدادى از این   
هم حسى هاى زیبا از سوى گنجشک اشى مشى، یک هم حسى از سوى عروس نسبت 
به مرد نابینا، و یک هم حسى از سوى مرد نابینا نسبت به اشى مشى هستیم که چون 

اعتراض کهن به زبان کودکان امروز



350174

ـــ ۲۱  ، ـــ ـــ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۸ 

نقد دیروز
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دیگر دربند کودکى خود نیستند، به راحتى حس دیگران را مى فهمند و نسبت به آن ها 
احساس هم حسى مى کنند.

با  هم حسى  از  نه تنها  که  دارند  حضور  داستان  این  در  شخصیت هایى  عوض،  در 
اشى مشى برخوردار نیستند که به نوعى گرفتار «تفوق زدگى» هستند تا آن جا که خود 
و نیازهاى خود را برتر از اشى مشى و نیازهاى او مى دانند درحالى که اولین فردى که 

براى کمک به دیگرى پیش قدم شده است، اشى مشى بوده است نه آن ها.

گفتار چهارم: نتیجه گیرى
1. در داستان گنجشک اشى مشى نوشتۀ ناصر یوسفى، انتخاب یک پرندة آزاد به عنوان 
که  رنگ هایى  تقابل  او،  چهرة  تغییر  و  شدن  رنگ به رنگ  داستان،  اصلى  شخصیت 
گنجشک خود را به آن مى آمیزد (وجه مثبت رنگ ها) با رنگ هاى گوناگون جواهرات 
پادشاه (وجه منفى رنگ ها)، همگى از نکات برجستۀ داستان هستند. (هاتف، 1388، 

ص. 17)
2. در هر سه روایت، اشى مشى اهل اعتراض است. هنگامى این اتفاق مى افتد که 
دیگران همدردى اش، مهربانى اش، و تالش او را براى کمک به مستمندان بد تعبیر 

مى کنند.
3. این افسانه ها همگى یا پایان خوشى دارند (افسانۀ اشى مشى محمدرضا شمس و 
عروس من از تو، آواز تو از من مرتضى خسرونژاد) یا نویسنده تالش کرده به ما بقبوالند 

که پایان خوش، دل چسب تر است.
از  تو  آواز  تو،  از  من  و «عروس  شمس  محمدرضا  اشى مشى»  به «افسانۀ  اگر   .4
من» مرتضى خسرونژاد از منظر دین توجه کنیم، مضمون آیۀ «اِن اَحَسنُتم اَحَسنُتم 

ِالَنُفِسُکم» (اِسراء: 7) را مشاهده مى کنیم.
که  درمى یابیم  اشى مشى  گنجشکک  داستان  از  روایت  سه  این  در  تأمل  با   .5
و  اجتماعى  دغدغه هاى  انتقال  همچنان  یوسفى»  «ناصر  خصوصاً  امروز  هنرمندان 
از  بهره گیرى  با  ازاین رو  دارند  نظر  در  نوجوان  و  کودك  ادبیات  طریق  از  را  سیاسى 
به  را  امروز  نسل  تا  کرده اند  اقدام  جدید  داستان هاى  خلق  به  افسانه ها  ظرفیت هاى 

«شعور اجتماعى ایرانى ـ اسالمى» مجهز کنند.
اشى مشى»  «افسانۀ  در  نیست.  یکى  روایت  سه  این  در  اشى مشى  جنسیت   .6
تعیین  نمى توان  گنجشک  این  براى  مشخصى  جنسیت  شمس،  محمدرضا  بازنوشتۀ 
مّذکر  افراد  از  معموالً  که  حاکم  قصر  در  خصوصاً  او  رفتار  به  توجه  با  هرچند  کرد 
مشاهده مى شود، او را مّذکر دانست. در «داستان گنجشک اشى مشى» نوشتۀ ناصر 
یوسفى، اشى مشى مادرى مهربان است که همه را کودکان و خانوادة خود مى داند و 
در  باشد.  داشته  را  رفتن  مهلکه  به  جسارت  تا  مى کند  کمک  او  به  مادرانه اش  حس 
افسانۀ «عروس من از تو، آواز تو از من» نوشتۀ مرتضى خسرونژاد هنگامى که مى بینیم 
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اشى مشى عروس را مى رباید و با خود مى برد؛ این باور قوت مى گیرد که اشى مشى 
مذکر باشد هرچند مانند اولین داستانى که در این مقاله بررسى شد، نمى توان جنسیت 

اشى مشى را با یقین تعیین کرد.
7. با مطالعۀ سه داستان گنجشک اشى مشى با اطمینان مى توان گفت که هر سه 
نویسنده با انتخاب این داستان ایرانى تالش کرده اند تا با ارائۀ نگارش نوى از آن، این 

میراث معنوى را حفظ کرده، بر تنوع بیانى آن بیفزایند.
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تازه هاى نشرنقد دیروز

آقا بودوقک به شهر موسیقى مى رود
رقعى  ص،   24 مرغابى،  تهران،  باقرى،  فرنگیس  تصویرگر:  مشایخى،  ویدا 

(شومیز)، 90000 ریال، چاپ اول / 1000 نسخه،
978-600-99878-6-3 شابک: 

موضوع(ها):
1. موسیقى - داستان
2. داستان هاى تخیلى

معرفی کوتاه: 
با  او  ببیند.  را  جا  همه  و  کند  جهانگردي  دارد  دوست  خیلی  «آقابودوقک»، 
به شهر موسیقی می برد.  این بار او را  «پلیکان» مهربانی دوست است. پلیکان 

او در راه قورباغه اي پیدا می کند و او را هم با خودش به شهر موسیقی می برد. آقابودوقک از کنار یک فروشگاه 
لوازم موسیقی می گذرد و مجذوب صداي پیانو می شود، چند لحظه بعد دو نفر پیانو را خریداري و پشت یک ماشین 

می گذارند، آقابودوقک از فرصتی استفاده می کند و سوار ماشین می شود تا با آن ها همسفر شود و...

آقا چیک چیکى
غزل  تصویرگر:  وظیفه شناس،  شراره  ویراستار:  موسوى گرمارودى،  افسانه 
اول،  چاپ  ریال،   85000 (شومیز)،  رحلى  ص،   20 طالیى،  تهران،  فتح الهى، 

5000 نسخه،
978-600-6229-97-3 شابک: 

موضوع(ها):
1. داستان هاى فارسى
2. داستان هاى تخیلى

معرفی کوتاه: 
«آقا چیک چیکی»، عکاس شهر عجیب است. عکاسى او با بقیه عکاسى ها فرق دارد. چون بیشتر آن هایى که با 
هم دعوا مى کردند پیش او مى رفتند تا عکسشان را بگیرد. آقا چیک چیکى، به عکس ها نگاه مى کرد و مى فهمید 
که مقصر چه کسى است! توى عکس هاى آقا چیک چیکى هر کسى مقصر بود سیاه و مات مى افتاد. یک روز 
«آقا اولی» و «آقا دومی» دعوایشان شد. آن ها به عکاسى رفتند، آقا چیک چیکى هم از آن ها عکس گرفت اما... .
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چکیده
تصاویـر در کتاب هـاى داسـتان، دروازه اى بـراى ورود کـودکان بـه قلمرو خیال انگیز داسـتان 
هسـتند و سـهم قابـل  توجهـى از درك کـودکان از مفاهیم را به خود اختصـاص مى دهند. در 
ایـن میـان حضـور کتاب هـاى تصویـرى کـه متشـکل از دو عنصر متـن و تصویر هسـتند که 
هرکـدام از آن هـا متناسـب با سـلیقۀ نویسـنده مى توانند بـارى از مفهوم را به دوش بکشـند، 

در دنیـاى کودکان بسـیار جدى مى شـود. 
متـن و تصویـر، دو مقولـۀ مهـم و جدایى ناپذیـر در کتاب هـاى کـودك و نوجوان هسـتند؛ به 
همیـن دلیـل امـروزه برخى نظریه پـردازان ادبیـات کودك و نوجوان به بررسـى انـواع ارتباط 
میـان متـن و تصویـر در کتاب هـاى کـودك مى پردازنـد. از جملـۀ ایـن نظریه پـردازان، ماریا 
نیکوالیـوا و کارول اسـکات هسـتند کـه نظریـات آن ها به  خصـوص در باب رابطـۀ برهم کنش 
میـان متـن و تصویـر اسـت. در این پژوهش با اسـتفاده از روش توصیفى- تحلیلى به بررسـى 
متـن و تصویـر و ارتبـاط آن هـا در کتـاب ماجـراى باورنکردنـى تابسـتان مـن پرداختیم و به 
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نقد تصویرگرى
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کالى، دیوید. (1397)، ماجراى باورنکردنى تابستان 
من...، مترجم: رضى هیرمندى، تهران، افق، 36ص، 

12000 تومان، 2000 نسخه، وزیرى، 
شابک: 978-600-353-334-9

ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه بـر اسـاس نظریـۀ نیکوالیـوا و اسـکات مى توان نـوع رابطـۀ متن و 
تصویـر را در ایـن کتاب رابطۀ افزایشـى دانسـت.

کلیدواژه 
کتاب هـاى تصویـرى، برهم کنـش متـن و تصویـر، ماریـا نیکوالیـوا، کارول اسـکات، ماجـراى 

باورنکردنـى تابسـتان مـن، دیویـد کالـى، بنجامیـن چاد

1. مقدمه
کتاب هـاى داسـتانى- تصویـرى، شـکلى ویـژه از انـواع ادبـى هسـتند که بـا تصاویر و 
واژگانشـان دنیایـى شـورانگیز را بـراى کـودکان مى آفریننـد. ایـن  گونۀ ادبى به سـان 
هـر داسـتان دیگـر، دربردارندة عناصرى اسـت که به  هم پیوسـته و در پیوند مسـتقیم 
باهـم هسـتند. متـن و تصویـر این آثـار، گاه با رابطه اى ناهمسـان یا فراتـر از یکدیگر، 
بـا خلـق شـکاف هایى چالش برانگیـز، زمینـۀ حضـور مخاطـب کـودك را در فرآینـد 
را  منفعـل  مخاطبـى  هماهنگـى،  و  سرراسـتى  بـا  گاه  و  مى آورنـد  فراهـم  خوانـش 
مى طلبنـد؛ ازایـن رو، بررسـى آن هـا از این دیـدگاه، مى تواند بر غنایشـان بـراى لذت، 
شـور، هنرآفرینـى و توانـش ذهنـى بیشـتر و درنتیجـه حـل مسـئله هاى زندگـى بـه 

کـودکان یـارى رسـاند. (حسـام پور، 1393، ص. 26)
 متـن و تصویـر در کتاب هـاى کـودك توجـه بسـیارى از نظریه پـردازان را بـه 
خـود جلـب کرده اسـت؛ از جملـۀ آن هـا ماریـا نیکوالیـوا و کارول اسـکات1 هسـتند. 
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برهم کنش متن و تصویر
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Calı̀, Davide. (2016). The truth about my 
unbelievable summer. Illustrated by Benjamin 
Chaud. USA: Chronicle Books.

آن هـا در مقدمـۀ کتـاب خـود از دیدگاهـى نشانه شـناختى بـه رابطـۀ تصویـر و متـن 
در کتاب هـاى تصویـرى توجـه کرده انـد و بـا اشـاره بـه ایـن نکتـه کـه در این گونـه 
کتاب هـا، «تصاویر»، نشـانه هاى شـمایلى و «کلمات»، نشـانه هاى قراردادى هسـتند، 
بـه کارکردهـاى این دو نوع نشـانه اشـاره کرده اند؛ بر این اسـاس، کارکـرد تصویر و در 
واقـع، نشـانه هاى شـمایلى (تصویرى)، توصیـف و نمایاندن اسـت و در مقابل، کارکرد 
کلمـات یـا نشـانه هاى قـراردادى در درجـۀ اول، روایت کردن اسـت. تنـش میان این 
دو کارکـرد، سـبب پیدایـش احتمـاالت بسـیار زیـادى در شـکل گیرى برهم کنـش 
 Nikolajeva, Scott,) .میـان کلمـه و تصویـر در کتاب هـاى تصویـرى مى شـود

(2001: 2
ادبیـات  بـه  زیبایى شناسـانه  رویکردهـاى  کتـاب  در  نیکوالیـوا  اسـاس  ایـن  بـر 
کـودکان بـا همـکارى کارول اسـکات، تئـورى برهم کنـش متـن و تصویـر را در پنـج 

رابطـه بـه ایـن  گونـه مطـرح مى کنـد:
 رابطـۀ قرینـه اى: واژه هـا و تصویرهـا، داسـتان  یکسـانى را تعریـف مى کننـد و در

اصـل، اطالعـات یکسـانى را در شـکل هاى متفـاوت ارتباطـى (بصـرى و زبانـى) ارائه 
مى دهنـد.

 و مى کننـد  کامـل  را  داسـتان  یکدیگـر  تصویرهـا،  و  واژه هـا  تکمیلـى:  رابطـۀ 
مى کننـد. جبـران  را  یکدیگـر  کمبودهـاى 

 رابطـۀ افزایشـى: تصاویر، عمدتـاً داسـتان زبانى را تقویـت مى کنند یـا در بعضى
مـوارد واژه هـا، تصاویـر را گسـترش مى دهند؛ به شـکلى کـه اطالعات متفـاوت در دو 
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سـطح از ارتبـاط، معنـاى پیچیده تـرى را تولیـد مى کنند.
 رابطـۀ ترکیبـى: واژه هـا و تصاویـر، هـر یک داسـتان متفاوتـى را نقـل مى کنند و

بـراى آفرینـش معنـا در همـکارى بـا یکدیگرنـد. در این نـوع رابطه هـم واژگان و هم 
تصاویـر بـراى رمزگشـایى پیام داسـتان ضرورى هسـتند.

 ،رابطـۀ تقابلـى: تنـش میـان واژه هـا و تصویرها، بسـیار شـدید مى شـود و هریک
داسـتان را به سـویى مى کشـند که موجب مى شـود داسـتان، چندپهلو شـود و کمتر 

(Nikolajeva, 2005: 225-226) .قابل فهـم باشـد
عـالوه بـر ایـن در متـن واژگانـى و تصویـرى ایـن تصـور کـه رابطـۀ متـن واژگانـى 
و تصویـر تنهـا در پى رنـگ اسـت و آن  هـم به گونـه اى کـه بخشـى از پى رنـگ را 
واژگان مى گوینـد و بخشـى را تصویرهـا، تردیـد برانگیـز اسـت. رابطـۀ میـان واژه ها و 
تصویرهـا، جـز در پى رنـگ در دیگـر عنصرهاى داسـتان، هم چون شـخصیت پردازى، 
درون مایـه، زمـان و مـکان و فضـاى احساسـى حاکم بـر داسـتان نیز مى توانـد برقرار 

شـود. (خسـرونژاد، 1394، ص. 217)

2. دربارة نویسنده و تصویرگر
دیویـد کالـى در سـال 1972 در سـوئیس بـه دنیـا آمـد و در ایتالیا بزرگ شـد. او در 
26 سـالگى نوشـتن بـراى کـودکان را آغـاز کـرد و تـا کنـون بالـغ  بـر نود اثـر تألیف 
کرده اسـت کـه بـه سـى زبـان دنیـا ترجمـه  شـده اند. کالـى عـالوه بـر نویسـندگى، 
تصویرسـازى هـم انجـام مى دهـد و کالس هـاى تصویرسـازى او در ایتالیـا و دیگـر 
مؤسسـۀ  هنـرى  مدیـر   2016 سـال  از  کالـى  مى شـود.  برگـزار  اروپـا  کشـورهاى 

قصه گویـى کتـاب روى درخـت2 اسـت.
بنجامیـن چـاد تصویرگـر و نویسـندة مشـهور و بسـیار محبـوب فرانسـه اسـت 
و تصویرگـر بیـش از شـصت کتـاب اسـت. تصاویـر همه جانبـۀ او، پـر از جزئیـات 
سـرگرم کننده و پـر از شـخصیت هاى فراموش نشـدنى اسـت کـه خواننـدگان کوچک 
و بـزرگ را جـذب خـود مى کند. کارهـاى او جایزه هـاى متعددى دریافت کرده اسـت 
کـه از جملـه مى تـوان به مـدال طالى انجمـن تصویرگـران نیویورك در سـال 2014 

کرد. اشـاره 
بـا همـکارى کالـى و چـاد چندیـن کتـاب تدویـن و منتشـر شده اسـت کـه پنـج 
عنـوان (یـک عنـوان چاپ شـده بـا دو ترجمـه در دو انتشـارات) از آن هـا در ایـران 

ترجمـه و منتشـر شده اسـت3:
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1. کالـى، دیوید (1394). مشـق شـبم را ننوشـتم چـون ... . تصویرگـر: بنجامین چاد، 
مترجـم: رضـى هیرمندى، تهـران: افق کتاب هـاى فندق.4

2. کالـى، دیویـد (1395). به مدرسـه دیر رسـیدم چـون... . تصویرگـر: بنجامین چاد، 
مترجـم: رضـى هیرمنـدى، تهـران: افق، کتاب هـاى فندق، کتاب هـاى فندق.5

3. کالـى، دیویـد (1395). مـن تکلیف هایـم را انجـام نـدادم چـون ... . تصویرگـر: 
بنجامیـن چـاد، مترجـم: پارسـا مهین پـور، تهـران: مبتکـران.6

4. کالـى، دیویـد (1396). ماجـراى باورنکردنى تابسـتان مـن... . تصویرگـر: بنجامین 
چـاد. مترجـم: رضـى هیرمنـدى، تهران: افـق، کتاب هـاى فندق.

5. کالـى، دیویـد (1397). ماجراهـاى بامـزه در مـوزه. تصویرگـر: بنجامیـن چـاد، 
فنـدق.7 کتاب هـاى  افـق،  تهـران:  هیرمنـدى،  رضـى  مترجـم: 

6. کالـى، دیویـد (1397). ماجـراى باورنکردنـى مدرسـه مـن... . تصویرگـر: بنجامین 
چـاد، مترجـم: رضـى هیرمنـدى، تهـران: افـق، کتاب هـاى فندق.8

3. خالصۀ داستان
کتـاب ماجراى باورنکردنى تابسـتان من، نوشـتۀ دیوید کالى، بـا تصویرگرى بنجامین 
چـاد، داسـتان پسـربچه اى اسـت کـه در پاسـخ بـه سـؤال معلـم کـه مى پرسـد «بگو 
ببینـم، تابسـتان را چگونـه گذرانـدى؟»، توضیح مى دهد که در سـاحل دریا نشسـته 
بـود تـا این کـه بطـرى اى پیـدا کـرد کـه در آن  یـک نقشـۀ گنـج بـود، او بـه همـراه 
سـگش (کـه همـه  جـا او را همراهـى مى کنـد)، تمـام تابسـتان  همـه  جا را بـه دنبال 
گنـج مى گـردد؛ گاهـى بـه کشـتى دزدان دریایـى مـى رود و گاهى سـر از یک صحنه 
فیلم بـردارى درمـى آورد؛ گاهـى بـه مصـر باسـتان، گاه فضـا و گاه بـه هنـد و چیـن 
هـم سـر مى زنـد؛ و در آخـر گنـج را در کنـار جـاى اول خـود در سـاحل مى یابـد. در 
پایـان درمى یابیـم کـه ایـن ماجراجویـى باورنکردنى نقشـه اى از سـوى معلم مدرسـه 

بوده اسـت.

4. شخصیت پردازى
شخصیت هاى کتاب ماجراى باورنکردنى تابستان من عبارت اند از:

4-1- معلـم: عامـل اصلـى، طـراح نقشـۀ گنـج، گاهـى یارى رسـان شـخصیت 
اصلـى (در نقـش خانـم هنرپیشـه، یـا اسـکى باز در کـوه). (تصویـر 1)

برهم کنش متن و تصویر
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تصویر 1. ماجراى باورنکردنى تابستان من، نویسنده: دیوید کالى،
 تصویرگر: بنجامین چاد (ص. 34)

4-2- پسربچه: شخصیت اصلى.
4-3- سگ پسربچه: همراه پسربچه در تمام تصاویر.
4-4- زاغ: همراه معلم و دزد نقشه از دست پسربچه.

4-5- عمو: نجات دهندة پسربچه.
4-6- ناخدا: نجات دهندة پسربچه و کسى که از او در کشتى کار مى کشد.

4-7- مـردم: کـه نقـش تعیین کننـده اى در رونـد داسـتان ندارنـد و در روایت 
متنـى داسـتان حضـور ندارند.

از  دو  هـر  کـه  هشـت پا:  و  دریایـى  دزدان  کشـتى  ملوان هـاى   -8-4
موقعیت هایـى هسـتند کـه پسـربچه در راه گرفتن نقشـۀ گنج از زاغ بـا آن ها برخورد 

مى کنـد.
ازجملـه ویژگى هایـى که در تصویرپردازى شـخصیت ها در این داسـتان به چشـم 
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مى خـورد مى تـوان بـه  صورت مـوردى به مـوارد زیر اشـاره کرد:
o  تصاویـر شـخصیت ها و اشـیا، تصاویر مسـتند و واقعى نیسـتند، اما پرسـپکتیو در

همـۀ آن ها رعایت مى شـوند و اجسـام باهم متناسـب هسـتند.
o  .تمـام زن هـاى داسـتان  یـک نفـر هسـتند و آن یـک نفـر هـم همـان معلم اسـت

مخاطـب ایـن مسـئله را زمانى مى فهمد کـه در تصاویر پایانى کتاب، معلـم را در اتاق 
کارش مشـغول طراحـى نقشـۀ گنـج مى بینـد؛ درحالى که نشـانه هاى شـخصیت هاى 
زن داسـتان در گوشـه و کنـار اتـاق قـرار دارنـد. نکتـه اى کـه در ترجمـۀ ایـن کتاب 
بـه چشـم مى خـورد، تغییراتـى اسـت کـه در لباس هـاى زنـان داده  شده اسـت تـا 
درعین حـال کـه مخاطـب بتوانـد در پایـان و با بازگشـت به کتـاب و تصاویـر معلم را 

تشـخیص دهـد، ولـى در نـگاه اول و خوانـش اولیـه از حضـور او مطلع نشـود.

5. فضاسازى
فضـا، حـال و هـواى کلـى و روح حاکـم بـر داسـتان اسـت و آن چیـزى اسـت کـه از 
مجمـوع و ترکیـب رویدادهـا، لحـن، کنـش شـخصیت ها و صحنـه بر ذهـن خواننده، 

سـایه مى افکنـد. (بى نیـاز، 1388، ص. 67)
در روایـت تصویـرى ایـن داسـتان، فضایى سراسـر با نشـاط و پرهیجان اسـت که 
بـه  راحتـى خواننـده را بـا خود همـراه مى کند تا در اتفاقات پر فراز و نشـیب داسـتان 

بـا قهرمـان  همـراه شـود. اگرچه از این نشـاط در سـطح روایت متنى خبرى نیسـت.
حال به نکاتى در مورد فضاسازى کتاب به صورت موردى اشاره مى کنیم:

o  در ایـن کتـاب تصاویـر حـرف اول را مى زننـد؛ از همـان شـروع کتـاب و توجـه
بـه طـرح روى جلـِد کتـاب، خواننـده مى دانـد وارد داسـتانى با فراز و نشـیب بسـیار 

مى شـود.
o  مهم تریـن نکتـه اى کـه مى تـوان در مـورد فضاسـازى تصاویـر ایـن کتـاب بـه آن

اشـاره کـرد این اسـت کـه تصاویـر از جزئیات بسـیارى برخـوردار هسـتند و خواننده 
مى توانـد زمـان بسـیارى را بـراى ایـن جزئیـات بگذارد.

o   گرچـه اکثـر صفحـات کتـاب تصاویـرى شـلوغ دارنـد، امـا ایـن مسـئله بـه  هیچ
وجـه باعـث سـردرگمى خواننـده نمى شـود؛ بلکـه بیشـتر از آن که مخاطـب را گیج و 
سـردرگم کنـد، بـه القـاى یک ماجـراى جنجالـى و پر فراز و نشـیب که هـدف اصلى 
موضـوع داسـتان اسـت کمـک مى کنـد؛ ماننـد صفحـه اى کـه پسـربچه از زیردریایى 

بیـرون مى آیـد و خـود را وسـط یـک صحنـۀ فیلم بـردارى مى بینـد. (تصویـر 2)

برهم کنش متن و تصویر
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تصویر 2. ماجراى باورنکردنى تابستان من، نویسنده: دیوید کالى،
تصویرگر: بنجامین چاد (ص. 13-12)

o  همان طـور کـه از عنـوان کتاب پیداسـت داسـتان در مـورد احواالت پسـربچه در
تابسـتان اسـت کـه در فضاسـازى داسـتان و تصاویـر مرتـب بـه المان هایـى برخـورد 

مى کنیـم کـه یادآور تابسـتان اسـت.
o  یکـى از نـکات جالب توجـه تصویرسـازى ایـن داسـتان ایـن اسـت کـه در اکثـر

صفحاتـى کـه مـردم را در تصویر داریم، شـاهد کتـاب خواندن آن ها هسـتیم؛ که این 
مسـئلۀ مهمـى در فرهنگ سـازى بـراى کودکان اسـت.

o  تنهـا در قسـمت ابتدایـى و پایانـى کتـاب معلـم را در کنار پسـربچه بـر زمینه اى
سـفید مى بینیـم کـه از او سـؤالى مى پرسـد. در باقـى صفحـات دو عضـو اصلـى را بر 

زمینه هـاى شـلوغ مى بینیـم کـه پسـربچه بـه دنبـال نقشـه گنـج مى گردد.
o  از دیگـر نقـاط قـوت تصویرسـازى ایـن داسـتان اشـاره بـه نمادهـاى کشـورهاى

مختلـف اسـت، ازجملـه چیـن، هنـد و مصـر.

6. رنگ ها
این  هرچه  که  هستند؛  رنگ ها  کودك،  سنى  گروه  براى  تصویرها  جاذبۀ  مهم ترین 
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رنگ ها متنوع و شادتر باشند براى کودکان قابل قبول تر هستند. رنگ ها عالوه بر این که 
نقش  نیز  احساسات  و  عواطف  انتقال  در  مى کنند،  فراهم  را  زیبایى شناسى  امکانات 
بسزایى دارند. خیلى از مسائلى که در تصاویر ممکن است با چشم دریافت نشوند، قلب 

احساسات آن ها را از طریق رنگ ها دریافت مى کند.
رنگ ها را مى توان به دو دسته تقسیم کرد:

انتقال  در  رنگ ها  این  قرمز.  و  آبى  زرد،  رنگ هاى  مانند  کروماتیک:  رنگ هاى 
احساس طراوت و تازگى و درخشندگى بسیار مؤثرند.

رنگ هاى آکروماتیک: رنگ هاى سیاه، سفید و خاکسترى.
و  کروماتیک  رنگ هاى  متعادل  ترکیب  کتاب ها،  تصویرگرى  در  نکته  مهم ترین 

آکروماتیک است. (نیکوسخن، 1392، ص. 66)
را  آن  که  متنوع  و  شاد  رنگ هاى  از  است  پر  من،  باورنکردنى  تابستان  ماجراى 
متناسب با حس و حال تابستان مى کند. یکى از رنگ هایى که در چند صفحه از آن 
به عنوان رنگ اصلى استفاده شده است، رنگ قرمز است، مانند تصویرى که پسربچه 
گرفتار هشت پا مى شود (تصویر 3) یا تصویرى که ناخدا پسربچه را به بیگارى مى گیرد؛ 
رنگ قرمز را مى توان نمادى از خطر، هیجان و جاه طلبى دانست. از دیگر رنگ هایى 
که به  طور خاص در یک صفحه استفاده  شده است، رنگ ارغوانى در صفحۀ تاج محل 
است، ارغوانى نماد معنویت است و فضاهاى روحانى و معنوى را با آن نشان مى دهند.

تصویر 3. ماجراى باورنکردنى تابستان من، نویسنده: دیوید کالى،
تصویرگر: بنجامین چاد (ص. 9)

برهم کنش متن و تصویر
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7. نتیجه گیرى
کتـاب ماجـراى تابسـتان باورنکردنى من، از نمونه کتاب هایى اسـت کـه تصویر در آن 
نقـش اصلـى را بـر عهـده دارد و اگر تصویر در کنار روایت متنى دیده نشـود، داسـتان 
دچـار یـک خالء بـزرگ مى شـود. تصاویر سراسـر هیجـان و اتفاقات پر فراز و نشـیب 
هسـتند کـه بـراى همۀ سـنین، به خصـوص گروه سـنى «ج»، بسـیار سـرگرم کننده 
و مهیـج اسـت. فضاسـازى ها بـا رنگ هـاى شـاد و متنـوع، گسـترة شـخصیت ها و 
شـخصیت پردازى هایى کـه همـه در قالـب تصاویـر انجـام  گرفته اسـت و متـن نقـش 
اندکـى در بازنمایـى جزییـات آن دارد، این هـا همـۀ ویژگى هایـى هسـتند کـه نقـش 

تصاویـر را در ایـن کتـاب پررنـگ کرده اند.
در ایـن کتـاب روایـت متنى در بیـان اتفاقات از روایـت تصویرى جا نمانـده، اما صرفاً 
بـه بیـان  یـک جملـه از رویـداد رخ داده، اکتفـا کرده اسـت و خواننـده را بـراى لـذت 
بـردن از جزئیـات بیشـتر و دسـت یافتـن به اطالعـات بیشـتر از رخدادها به بررسـى 
تصاویـر هدایـت مى کنـد؛ بنابراین بر اسـاس الگـوى نیکوالیـوا، مى توانیـم رابطۀ متن 
و تصویـر در کتـاب ماجراى تابسـتان باورنکردنى مـن را از نوع رابطۀ افزایشـى بدانیم 
کـه سـهم بیشـتر روایـت بـر عهـدة تصاویر اسـت و تصاویـر داسـتان زبانـى را تقویت 
مى کننـد و تصویرگـر عـالوه بر آن کـه همۀ اطالعـات روایت متنى را بازنمایانده اسـت، 
اطالعـات بیشـترى را هـم در اختیـار خواننـده قـرار داده کـه کمـک به درك بیشـتر 

داسـتان و تخیـل عمیق تـر بـراى مخاطـب مى کند.
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