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ــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۸  ــته  ــوان نوش ــودك و نوج ــات ک ــر ادبی ــه ب ــن را ک ــود و ممک ــاى موج ــه نقده کلی

ــاى درون  ــرد: نقده ــیم ک ــى تقس ــى و کل ــته اصل ــه دو دس ــوان ب ــود مى ت مى ش
ــر دو  ــان در ه ــا هم زم ــیارى از نقده ــه بس ــى؛ البت ــاى فراگفتمان ــى و نقده گفتمان

مى کننــد. و  کرده انــد  طبع آزمایــى  حیطــه 
نقــد درون گفتمانــى، نقــدى اســت کــه از مســائل و موضوعــات درون گفتمــان 
ادبیــات کــودك صحبــت مى کنــد. گفتمــان ادبیــات کــودك شــامل تمــام مباحــث 
جــارى و ســپهر مفهومــِى چرخــه و فراینــد خلــق، تولیــد و مصــرف ادبیــات کــودك 
ــدگان  ــران و خوانن ــندگان، ناش ــون نویس ــه همچ ــن چرخ ــر در ای ــر درگی و عناص
ــداران،  اســت. تصویرگــران، ویراســتاران، عوامــل ادارى و فنــى نشــر، موزعــان، کتاب
ــائل  ــد و مس ــور دارن ــه حض ــن چرخ ــز در ای ــر نی ــیارى دیگ ــان و بس کتاب فروش

ــه ایشــان، مباحــث درون گفتمانــى ادبیــات کــودك اســت. ــوط ب مرب
ــت  ــه صحب ــن چرخ ــه ای ــوط ب ــى و مرب ــى از مباحــث داخل ــد درون گفتمان نق
مى کنــد. مثــًال تکنیــک و توانایــى شــاعر یــا تصویرگــر را بررســى مى کنــد؛ 
ــدگان و مروجــان را مــى کاود؛  ــا نظــرات خوانن ــل اســتقبال کتاب فروشــان و ی دالی
تکنیک هــاى  برمى شــمارد؛  را  بســته بندى  و  کتاب آرایــى  چــاپ،  نوآورى هــاى 
ــد. پیام هــاى مســتتر در  ــا دو ناشــر را مقایســه مى کن ــاب ی ــغ و اشــاعه دو کت تبلی

ــى آورد و ... ــش روى م ــاب را پی ــک کت ی
ــد  ــتند. در نق ــى هس ــاى درون گفتمان ــد، نقده ــنتى نق ــاى س ــده رویکرده عم
ســنتى عمــًال هــدف، آمــوزش و ارزیابــى تکنیک هــاى ادبــى و بالغــى بــوده اســت. 
ایــن نقدهــا نقــاط قــوت و ضعــف شــاعر را یــادآور شــده بــه ســنجش و رتبه دهــى 
ــز آشــکار  ــد نی ــش منتق ــا فضــل و دان ــن نقده ــد. در خــالل ای کار او مى پرداخته ان

      



3504

ـــ ۲۲  ، ـــ ـــ 
ــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۸ 

سرمقاله

ــار  ــد و آث ــا مســتمعان نقــد هــم آمــوزش مى دیده ان شــده و دیگــر خواننــدگان و ی
خــوب و بــد را مى شــناخته اند.

رویکردهــاى دیگــر نقــد ســنتى هــم سندشناســانه و تاریخ مــدار بــوده کــه ایــن 
دو رویکــرد هــم بیشــتر درون گفتمانــى هســتند. مثــًال اســناد، منابــع و اســتنادات 
ــا یــک شــاعر در  ــر ی ــگاه تاریخــى یــک اث ــا جای ــى مى شــده و ی یــک متــن ارزیاب

ــرور مى شــده اســت. ــان م ــان همگن می
چنــد رویکــرد جدیدتــر نقــد هــم درون گفتمانــى هســتند. نقــد تکوینــى کــه 
بــه اتــکا بــه اســناد و شــواهد مکتــوب و غیــر مکتــوب، ســیر آفرینــش و تکمیــل و 
تصحیــح یــک اثــر را پیــش از چــاپ مــرور مى کنــد و رد پاهــاى تجربیــات نویســنده 

ــد، نقــدى درون گفتمانــى اســت. ــر مى یاب را در اث
ــر  ــه تأثی ــى تلقــى کــرد، چراکــه ب ــد درون گفتمان نقدهــاى تربیتــى را هــم بای

ــد. ــر مخاطــب مى پردازن ــى ب ــر ادب ــریع اث ــح و س ــتقیم، صری مس
ــر  ــى غی ــه زبان ــا ب ــن نقده ــى هســتند. ای نقدهــاى ترویجــى هــم درون گفتمان
تخصصــى (و در ادبیــات کــودك گاهــى بــا زبانــى کودکانــه) نقــاط تمایــز و نــکات 
ــه  ــده را ب ــا خوانن ــا برجسته ســازى جذابیت ه ــر را برمى شــمارند و ب مثبــت یــک اث
ــا آن کــه نقــش راهنمــاى اســتفاده را  ــر ترغیــب مى کننــد و ی ــدن اث خریــد و خوان

ــد. ــه عهــده مى گیرن ــده و دشــوار ب ــار پیچی ــراى آث ب
ــم درون  ــدرن) ه ــنتى و م ــم از س ــى (اع ــیرى و تأویل ــاى تفس ــتر نقده بیش
ــد؛ نشــانه ها  گفتمانى انــد. چراکــه بــه رمزگشــایى، شــرح و بازخوانــى اثــر مى پردازن
و اســتعاره ها را مى یابنــد و مکشــوف مى ســازند و تمثیل هــا و اشــاره ها را بــه 
ــه چنیــن خوانش هایــى  ــد. در ســپهر ســنتى ب نشــانگاه هاى خــود مرجــوع مى دارن
ــع  ــدرن و در جوام ــاى م ــد. در فض ــه و ... مى گفتن ــرح، تکمل ــیه، ش ــیح، حاش توش
ــد  ــا و رص ــا احص ــردى ب ــن رویک ــى چنی ــم گاه ــتى ه ــتى و کاپیتالیس لیبرالیس
ــى  ــاى تبلیغات ــه جریان ه ــالً  در ادام ــر عم ــتى هاى اث ــا و زش ــا و ریزبینى ه زیبایى ه

ــد. ــار عمــل مى کنن ــروش آث ــش و کاهــش ف ــراى افزای ب
از دیگــر مصادیــق نقدهــاى درون گفتمانــى، نقدهــاى شــفاهى در جشــنواره هاى 
ــب انتشاراتى هاســت.  ــوراى تصوی ــى و ش ــات ادب ــاپ، جلس ــراى چ ــار ب ــاب آث انتخ
همین طــور داورى آثــار پــس از چــاپ در مســابقات ادبــى، فهرســت آثــار برگزیــده 

ــى و ... ــان هاى ادب ــب، نش و مناس
دســته دوم در تقســیم بندى کلــى نقدهــاى ادبیــات کــودك و نوجــوان نقدهــاى 
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فراگفتمانــى هســتند. ایــن دســته  از نقدهــا بــه پرســش ها و مســائلى فراتــر از دایــره 
ــار  ــد آث ــد نق ــاى جدی ــد. بســیارى از رویکرده ــودك مى پردازن ــات ک ــان ادبی گفتم
ادبــى در قــرن بیســتم و پــس از آن، رویکــردى فراگفتمانــى دارنــد. ایــن مکاتــب و 
گونه هــاى نقــد ادبــى جملگــى آثــار ادبــى را مصادیقــى تلقــى مى کننــد کــه نشــان 

از واقعیت هایــى فراتــر از متــن خــود دارنــد. 
بــه بــاور مشــترك چنیــن رویکردهایــى، آثــار ادبــى آیینــه اى از حقایــق بیرونــى 
و فراتــر از آثــارى مصنــوع و تخیلــى هســتند و مى تواننــد بــراى دسترســى حقایقــى 
ــا  ــن رویکرده ــد. در ای ــرار گیرن ــل ق ــورد بررســى و تحلی ــود م ــود خ ــارج از وج خ
ــد  ــه مى توانن ــتند ک ــى آزمایشــگاهى هس ــا نمونه های ــناد و ی ــم اس ــى حک ــار ادب آث
اسطوره شناســى،  روان شناســى،  همچــون  عرصه هــا  ســایر  در  یافته هایــى  بــه 

ــد. ــون گردن ــاد و ... رهنم ــت، اقتص ــخ، سیاس ــى، تاری جامعه شناس
نقدهــاى فراگفتمانــى شــامل ده هــا مکتــب و رویکــرد متنــوع همچــون 
ــه،  ــانه، زن مداران ــانه، جامعه شناس ــه، پدیدارشناس ــانه، روان کاوان ــاى روان شناس نقده

مى شــود.  ... و  اقتصادمحورانــه  عرفان گرایانــه، 
ــه پرســش هایى جــدا از مباحــث عمومــى ادبیــات  ایــن منتقــدان مى کوشــند ب
پاســخ دهنــد و یــا فرضیه هایــى مربــوط بــه ســایر حوزه هــا را بــا اتــکا بــه آنچــه در 

بســتر ادبیــات روى داده، اثبــات کننــد.
ــگاه  ــان، جای ــک زب ــوالت ی ــه تح ــتان ها ب ــى داس ــا بررس ــان  ب ــل ایش فى المث
زنــان در فرهنــگ یــک قــوم، ریشــه هاى تاریخــى یــک اســطوره، ویژگى هــاى روانــى 
گروهــى از انســان ها، روابــط اقتصــادى میــان طبقــات مختلــف اجتماعــى، معانــى 
ــر یــک دوره تاریخــى،  ــا، سیاســت هاى فرهنگــى حاکــم ب پنهــان اشــکال و رنگ ه

ــد. ــنده و ... و ... پى مى برن ــک نویس ــودآگاه ی ــاى ناخ ــى و عقده ه ــالت روان معض
ایــن تقســیم بندى یــک تقســیم بندى انتزاعــى و منطقــى اســت کــه بــه شــکل 
ــانه و  ــام پدیدارشناس ــه اقس ــد هم ــت و مى توان ــع اس ــى جامع ومان ــاً مطلق تقریب
نمودهــاى عینــى و مصادیــق میدانــى نقدهــا را در برگیــرد. از همــه انــواع نقدهــاى 
ــوم  ــه مفه ــات ب ــاى ادبی ــارى در دنی ــب ج ــا و مکات ــا نقده ــیک ت ــنتى و کالس س
عــام تــا نظریه هــا و رویکردهــاى خــاص ادبیــات کــودك از رویکردهــاى قدیمى تــِر 
ــه ســنت مثــل نودلمــن، هانــت  ــا مدرن هــاى عالقمنــد ب کودك گــرا و کتاب گــرا ت
ــا  ــه ب ــا ک ــا آن ه ــرز و ت ــن رز و چمب ــر ژاکلی ــاى آوانگاردت ــا رویکرده ــوا ت و نیکوالی
ــانه و  ــبک شناس ــتعمارگرایانه، س ــى هاى نواس ــا بررس ــت و ب ــر بینامتنی ــز ب تمرک

نقد درون گفتمانى و نقد فراگفتمانى
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سرمقاله

مطالعــات کودکــى و ... از تصویــر عمومــِى نقــد ادبیــات کــودك فاصلــه گرفته انــد و 
ــوند.  ــک مى ش ــته اى نزدی ــاى بینارش ــه نقده ب

ــه خــود  ــه نوب ــِر نقدهــاى ادبیــات کــودك و نوجــوان، ب ــواع متکث همــه ایــن ان
ــى یــک  ــد. وقت ــازى پاســخ مى دهن ــه پرســش و نی ــد و ب ــال مى کنن ــى را دنب هدف
کتــاب کــودك و نوجــوان مــورد نقــد و تحلیــل قــرار مى گیــرد، احتمــاالً  بــه تغییــر، 
ــدگان،  ــان، پدیدآورن ــن، مربی ــا تصمیمــى در خواننــدگان (کــودکان، والدی درك و ی

ــد.  ــر و ....) مى انجام ــوم دیگ ــمندان عل ــتگذاران، دانش ــان، سیاس محقق
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گنجینــه تاریــخ ادبیــات کــودك و نوجــوان مجموعــه اى از اولیــن آثــار نویســندگان کــودك 
ــا همــت جمعــى از کارشناســان حــوزه ادبیــات کــودك و  ــران اســت کــه ب و نوجــوان در ای
نوجــوان بازنشــر شــده اســت. 14 جلــد از ایــن مجموعــه در هفدهــم تیرمــاه امســال رونمایــى 
شــد و در آینــده بــر آن افــزوده خواهــد شــد. نشســت تحلیلــى و جلســه رونمایــى از مجموعــه 
ــام  ــان: نیکن ــى از کارشناس ــور جمع ــا حض ــوان ب ــودك و نوج ــات ک ــخ ادبی ــه تاری گنجین
ــى،  ــود حکیم ــارى، محم ــفى خوانس ــیدعلى کاش ــاه آبادى، س ــا ش ــینى پور، حمیدرض حس
ــم  ــه در ســراى اهــل قل ــن مجموع ــى محمــد رفیعــى و جمعــى از نویســندگان ای ســید عل
موسســه خانــه کتــاب برگــزار شــد. در ادامــه خالصــه اى از ایــن نشســت را مــرور مى کنیــم.

حمیدرضـا شـاه آبادى: بسـم اهللا الرحمـن الرحیـم. سـالم عـرض مى کنـم خدمـت 
شـما. بـراى بنـده و همکارانـم در موسسـه انتشـارات مدرسـه افتخـار بزرگى اسـت که 
میزبـان شـما هسـتیم در برگـزارى مراسـم رونمایـى از چهـارده عنـوان از کتاب هـاى 

گنجینـه تاریـخ ادبیـات کـودك و نوجـوان ایران.
امـروز قـرار اسـت کـه مـا از مجموعـه اى رونمایـى کنیـم که بـراى ما محـل تالقى 
دو مفهـوم تاریـخ و ادبیـات اسـت و مـن مى خواهـم درباره ایـن دو کمـى صحبت کنم.

در وصـف تاریـخ و ویژگى هـاى تاریـخ و اهمیـت تاریـخ و جایـگاه و کارکـرد آن در 
زندگـى روزمـره صحبت هـاى زیادى شـده اسـت. صحبت هایى که گاه درسـت اسـت و 
گاه غلـط. گاهـى اوقـات مى تواننـد آموزنده و مفید و سـازنده باشـند و گاهـى اوقات نه.
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اهمیت تاریخ در شکل گیرى فرهنگ 
متأسفانه نسل جدید ما تصورى که از تاریخ دارد تصورى است نادرست، تصور این که 
تاریخ علم بررسى گذشته است. گذشته هایى که تمام شده و شاید دیگر هیچ تأثیرى در 
زندگى امروز ما ندارد. این تصور موجب مى شود که گرایش ها به تاریخ و مفهوم تاریخ در 
مدارس ما و در میان نسل جوان ما متأسفانه روزبه روز کم رنگ تر شود و گمان مى کنم 
نیازمند این هستیم که حرکت هایى را براى ارائه مفهوم درست تاریخ به جامعه و مواجهه 
صحیح تر با این علم انجام دهیم به گونه اى که بتواند کارکردهاى امروزى خود را بازتاب 
دهد. تاریخ علمى است که نام علم و نام موضوع بررسى آن علم یکى است. معموالً ما از 

گذشته خود با عنوان تاریخ یاد مى کنیم.
بـا وجـود مثال هـاى دینـى و تأکیدهاى زیـادى هم در قـرآن به شـناخت تمدن هاى 

گذشـته و گذشـتگان شـده امروز توجـه کمترى به تاریـخ داریم.
بـه هـر صـورت بنـده گمان مى کنـم یکـى از وظایفى کـه امثال بنـده کـه در جاهایى 
کار مى کننـد که ارتباط مسـتقیم با نسـل جـوان و دانش آموزان دارد ایجاد گرایش بیشـتر 
نسـبت بـه فهـم تاریـخ اسـت. مـا حضـور ادبیـات در ایـن مجموعـه مواجه هسـتیم و چه 
چیـزى بـراى شـناخت گذشـته یـک ملـت مفیدتـر و مهیج تـر از ادبیـات مى تواند باشـد. 
ادبیـات در واقـع آیینـه اى اسـت کـه ما شـرایط اجتماعى هر قوم، هـر ملت و هر نـژادى را 

در هـر دوره اى کـه در آن زندگـى کردنـد را در آن ببینیـم و بشناسـیم و بفهمیم.
امکان  این  هستیم  مواجه  نوجوان  و  کودك  ادبیات  تاریخ  گنجینه  با  ما  اگر  امروز 
بزرگ براى ما فراهم شده که هم تاریخ را بشناسیم و هم ادبیات را و با استفاده از رابطه 
متقابل این دو، تصویر خیلى صحیح ترى از گذشته خودمان به دست آوریم و بر مبناى 
این تصویر صحیحى که به دست آوردیم امروز بهترى براى فرزندان خودمان بسازیم. اگر 
قرار است در حوزه هاى تربیتى، در موضوعات مرتبط با آموزش فرزندانمان و در خلق 
توجه به گذشته تاریخى براى ما بسیار  آثار ادبى براى آن ها تصمیم گیرى کنیم قطعاً 

مهم خواهد بود.

شکل گیرى مفهوم کودکى در تاریخ
همه شما بهتر از من مى دانید که توجه به کودکان و نوجوانان در گذشته تاریخى ما 
مدرن  معناى  و  امروز  معناى  به  کودکى  مفهوم  شکل گیرى  اما  داشته  وجود  همیشه 
اهمیت  و  آموزش  به  توجه  بازمى گردد.  مشروطیت  به  منتهى  دوران  به  قطعاً   خودش 
توسط  کشور  از  خارج  به  دانشجویان  اعزام  با  روس  و  ایران  جنگ هاى  از  بعد  آموزش 
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زرین ورق هاى تاریخ

عباس میرزا شروع شد. کمى جلوتر با تأسیس مدرسه دارالفنون توسط امیرکبیر شکل 
دیگرى پیدا کرد و بعدها با گسترش مدارس جدید پا به مرحله تازه اى گذاشت و تا به 

امروز ادامه داشته است.
از طرفى توجه به ادبیات به عنوان موضوعى ضرورى در آموزش فرزندان و به عنوان 
یک مفهوم پایه و اساسى در فلسفه آموزش وپرورش و در موضوع آموزش کودکان هم 
متعددى  اتفاق هاى  مى شویم.  نزدیک  مشروطیت  دوران  به  که  برمى گردد  دوره اى  به 
قرن  سال هاى  واپسین  در  کاشانى  تقى خان  میرزا  تربیت  رساله  انتشار  مثل  افتاده  که 
سیزدهم هجرى قمرى، در سال 1298 و یا خلق اثر بسیار مهم سفینه طالبى یا کتاب 
که  است  این  نشان دهنده  قمرى   1307 سال  در  تبریزى  طالب  عبدالرحیم  از  احمد 
موضوع  به  مى دادند  اهمیت  کشور  آینده  به  که  کسانى  و  تحول طلبان  و  ترقى جویان 
آن  از  بعد  و  داشتند  ویژه اى  توجه  و  اهتمام  کودك  ادبیات  و  آن ها  جایگاه  و  کودکان 
هست که در اوج دوران مشروطیت در تمامى اعالم مواضع، مرام نامه ها و مانیفست هایى 
که احزاب و گروه ها و انجمن هاى مختلف منتشر مى کردند توجه به کودکان، آموزش 

کودکان و ادبیات کودك در سطح باالیى دیده مى شود.
بسیارى از روشنفکران، بسیارى از نویسندگان و شعرا در کنار خلق آثار ادبى براى 
بزرگ ساالن به خلق آثار ادبى براى کودکان هم روى مى آورند که جبار باغچه بان، نیما 
یوشیج و ایرج میرزا از این دست هستند که توجه به کودك و ادبیات کودك را ضرورى 

مى دانند.
خلق  در  که  است  تالش هایى  از  گزیده اى  واقع  در  مى شود  رونمایى  امروز  آنچه 
ادبیات کودك در دوران منتهى به مشروطیت و بعد از آن صورت گرفته است. این آثار 
تربیت  رساله  مثل  تربیتى  رساله هاى  از  هستند.  دسته بندى  قابل  مختلف  رده هاى  در 
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قرار  استفاده  مورد  مدارس  رسمى  آموزش  در  که  آثارى  تا  کاشانى  تقى خان  میرزا  اثر 
مى گرفتند مثل تاریخ ایران، اخالق مصور و کتاب هاى مشابه آن و همچنین آثارى که 
گرفتند  قرار  استفاده  مورد  همچنان  اما  مى شدند  تدریس  مکتب خانه ها  در  گذشته  در 
مثل عاق والدین و کارهایى مشابه آن. ان شاءاهللا امروز چهارده جلد اول آن را ما به شما 
عرضه مى کنیم و امیدواریم که این تعداد تا دو ماه آینده به بیست عدد برسد و اگر خدا 
بخواهد در آینده نزدیک شاهد شروع مرحله دوم این پروژه خواهیم بود که کتاب هاى 

بیشترى را به عالقه مندان عرضه خواهد کرد.
تهیه  و  است  کشور  ادبیات  تاریخ  و  کشور  آموزش وپرورش  تاریخ  تدوین  ما  تالش 
مورد  حوزه ها  این  در  مطالعه  به  عالقه مندان  و  پژوهشگران  توسط  بتواند  که  منابعى 

استفاده قرار گیرد.
تالش ما ارائه تصویرى از گذشته ما است، تصورى که بتواند امروز ما را بسازد. تالش 
ما این است که توجه عمومى را به جریان تاریخى ادبیات و تعلیم و تربیت ویژه کودکان 

و نوجوانان در جامعه خودمان جلب کنیم.
کاشفى  سیدعلى  آقاى  جناب  عزیزم  دوست  از  مى دانم  الزم  صحبتم  خاتمه  در 
مطرح کردند و بعد در  مدرسه  خوب را اولین بار در انتشارات  ایده  این  خوانسارى که 
کنارش ایستادند و موجب شدند که این ایده عملى شود تشکر  کنم. همچنین از اساتید 
بزرگوارى که محبت کردند و یاریگر ما بودند و در اجراى این پروژه کمک کردند. تک تک 
پژوهشگران و نویسندگان محترمى که آثار قدیمى را بازخوانى و آماده سازى کردند و 
با مقدمه هاى ارزشمندى آن را در معرض دید دیگران قرار دادند. از ویراستار محترم 
مجموعه، از مدیر هنرى محترم مجموعه و تک تک کسانى که در این زمینه کمک کردند 
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و در رأس آن ها همکاران خوب، نجیب، وفادار و بى ادعاى خودم در انتشارات مدرسه که 
بى سروصدا و بدون ایجاد هر نوع دغدغه اى این آثار را به بهترین شکل منتشر کردند.

و  علیها  سالم اهللا  معصومه  فاطمه  حضرت  میالد  پربرکت  ایام  عرایضم  خاتمه  در 
همچنین امام رضا (ع) را به شما تبریک عرض مى کنم و ابراز خرسندى مى کنم که این 

اتفاق خجسته، در این ایام مبارك در حال رخ دادن است.
اشاره  هم  ایشان  که  همان طور  شاه آبادى.  آقاى  جناب  از  مى کنم  تشکر  مجرى: 
کردند امروز قرار است از چهارده کتاب از گنجینه تاریخ ادبیات کودك و نوجوان ایران 
رونمایى شود. شاید براى شما هم جالب باشد ببینیم این چهارده کتاب چه کتاب هایى 

هستند.

چهارده کتاب تاریخ ادبیات کودك و نوجوان
کتاب نخست مجموعه، تأدیب االطفال نوشته محمود مفتاح الُملک مازندرانى است که به 

کوشش آقاى سیدعلى کاشفى خوانسارى است.
کتاب دوم، مثنوى االطفال باز هم نوشته محمود مفتاح الملک مازندانى به کوشش 

خانم نرگس پدرام
کتاب سوم، اخالق مظفرى نوشته میرزا آقاخان نوایى به کوشش آقاى سیدمحسن 

مهرابى
آقاى  کوشش  به  کاشانى  تقى خان  میرزا  ژنرال  نوشته  تربیت  رساله  چهارم،  کتاب 

اسفندیار معتمدى
پیوند  خانم  کوشش  به  حسینى  سیداشرف الدین  نوشته  ادبى  گلزار  پنجم،  کتاب 

فرهادى
آقاى  کوشش  عکاس باشى به  میرزا ابراهیم خان  مصور، نوشته  اخالق  ششم،   کتاب 

محمدجواد احمدى نیا.
مسعود  آقاى  کوشش  به  و  سعادت  احمد  نوشته  سعادت  رهنماى  هفتم،  کتاب 

کوهستانى نژاد.
کاشفى  سیدعلى  کوشش  به  و  دولت آبادى  یحیى  نوشته  على،  کتاب  هشتم  کتاب 

خوانسارى.
کتاب نهم، فرائداالدب نوشته میرزا عبدالعظیم قریب گرکانى توسط آقاى محمود 

برآبادى
محمدعلى  و  محالتى  محمدکاظم  ترجمه  جهت،  این  به  چرا  کتاب  دهم،  کتاب 

زرین ورق هاى تاریخ
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فروغى به کوشش خانم نرگس پدرام.
کتاب یازدهم، تسهیل التعلیم نوشته میرزا حسین مصباح السلطنه انصارى به کوشش 

آقاى سیدمحسن مهرابى.
آقاى  کوشش  به  طالبوف  نوشته  احمد  کتاب  یا  طالبى  سفینه  دوازدهم،  کتاب 

حمیدرضا شاه آبادى.
کتاب سیزدهم دوره ابتدایى از تاریخ عالم، جلد اول تاریخ ایران نوشته محمدحسین 

و محمدعلى فروغى به کوشش آقاى مسعود کوهستانى
کتاب چهاردهم که نویسنده آن نامعلوم است به نام عاق والدین به کوشش آقاى 

مهدى فردوسى مشهدى.

سیدعلى کاشفى خوانسارى: بسم اهللا الرحمن الرحیم. سالم عرض مى کنم خدمت 
دوستان، اساتید ارجمند و نویسندگان و تاریخ پژوهان. خدا را شاکرم که مراسم رونمایى 

این مجموعه در ایام دهه کرامت واقع شد و این ایام را خدمت شما تبریک مى گویم.
تبریک مى گویم مناسبت هایى مثل روز دختر، روز قلم و روز ملى ادبیات کودك را 

که در حواشى آن هستیم و با این برنامه تالقى و هم زمانى پیدا کرده است.

اولین کتاب هاى کودك و نوجوان در ایران
در مورد اهمیت تاریخ و نگاه تاریخى برادر ارجمندم، جناب آقاى شاه آبادى به خوبى 
صحبت کردند. من سعى مى کنم از جنبه هاى دیگر کمى درباره این مجموعه صحبت 
کنم. دوستان مى دانند که چاپ کتاب به زبان فارسى در خارج از ایران شروع شد. چاپ 
کتاب در ایران هم به زبان هاى غیرفارسى شروع شد؛ یعنى ما شاید نزدیک به دو قرن 
چاپ کتاب به زبان فارسى داریم اما خارج از ایران و همچنین کتاب هایى چاپ شده 
در ایران داریم به زبان غیر فارسى؛ اما اگر کتاب هاى فارسى چاپ ایران را مالك قرار 
دهیم یعنى از دوره فتحعلى شاه قاجار، این پرسش که چاپ کتاب کودك در ایران از چه 
زمانى آغاز شده و اولین کتاب هاى کودکان کدام ها بودند تا امروز جواب دقیق و قطعى 
برایش نداریم. بر اساس فهارس موجود ما شک نداریم که در دوره محمدشاه قاجار تعداد 
قابل توجهى کتاب کودك چاپ شده اما در فهرستى که از آن دوره به دست ما رسیده 
سال دقیق چاپ این کتاب ها مشخص نیست. قدیمى ترین کتابى که بنده با تاریخ چاپ 
مشخص و با تصریح کودکانه بودن، داخل ایران سراغ دارم سال 1263 ق یعنى آخرین 
سال حکومت محمدشاه قاجار است که کتاب حسنین چاپ شده ولى این احتمال وجود 
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دارد که پیش از آن هم کتاب هاى کودك به زبان فارسى و چاپ شده در داخل ایران 
داشته باشیم.

نمونه کتاب غیر فارسى کودك چاپ ایران قبل از این زمان داریم؛ یعنى در سال 
1258 ق پرکینز، میسیونر آمریکایى که در ارومیه مشغول به تبلیغ و خدمات بوده و 
سال هاى پیش از آن نشریه اى را هم منتشر کرده که دومین نشریه چاپ ایران پس از 
نشریه مشهور به کاغذ اخبار است، اولین کتاب کودکش را با ترجمه از انگلیسى به زبان 

و خط آسورى چاپ کرده است.
با تقریب مى توان گفت که در دوره قاجار حدود 400 کتاب کودك و نوجوان در 
ایران منتشر شد؛ و البته این تعداد شامل عناوین تکرارى هم هست؛ یعنى کتاب هایى 

که بارها توسط ناشرین مختلف، کاتبان مختلف و چاپخانه هاى مختلف منتشر شده.
کتاب هاى  تاریخ  و  کودك  ادبیات  تاریخ  از  روشنى  و  دقیق  شناخت  که  زمانى  تا 
هرگونه برنامه ریزى، تحلیل و نقد و پژوهش ما کامل و  کودکان نداشته باشیم طبیعتاً 

دقیق نخواهد بود.
متأسفانه یک سنت ناپسندى که شاید جاهاى دیگر دنیا هم باشد ولى ما در کشور 
خودمان بیشتر دیده ایم این است که همواره در هر دوره سیاسى یا با تعویض مسئوالن 

حکومتى و سیاسى شروع هر کارى را به مقطع خودشان نسبت داده اند.
دهه  از  ایران  کودك  ادبیات  فرموده اند  دوستانى  که  داریم  مختلفى  نمونه هاى  ما 
شصت شروع شد و پیش از آن به معناى واقعى ما ادبیات کودك نداشتیم! که قطعاً 

تعریف دقیقى نیست.
در دوره پهلوى هم این مسئله خیلى جدى و فراگیر بود. آنها به طور کلى تمامى 
دستاوردها، خدمات و کارهایى که در دوره قاجار انجام شده بود را منکر بودند و زیر 
سؤال مى بردند. بارها در کتاب هاى تئورى ادبیات کودك و تاریخ نگارى ها مى بینیم که 
مثًال گفته اند ادبیات کودك ایران با مرحوم عباس یمینى شریف یا با جبار باغچه بان 
این  واقعیت  اما  نیست  تردیدى  هیچ  بزرگواران  این  خدمات  در  شد.  شروع  دیگران  یا 
است که ما خیلى پیش تر یعنى چندین دهه قبل از آن کتاب کودك داشته ایم. اولین 
ناصرالدین شاه  دوره  به  مربوط  ایران  در  کودك  کتاب  فهرست نگارى هاى  و  فهرست ها 
فهرست هاى مفصل از کتاب  هایى را منتشر کرده اند که براى ادبیات کودك  است که 

منتشر شده و در اصطالح آن روز به آن ها کتب بچه خوانى گفته مى شده است.
در  را  کودك  ادبیات  از  نمونه هایى  و  تصویر  که  کوشیده ایم  ما  مجموعه  این  در 
سال هاى پیش از حکومت پهلوى ارائه دهیم. در این مجموعه، ما از قرن سیزده قمرى 

زرین ورق هاى تاریخ
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یعنى از سال هاى اولیه حکومت ناصرالدین شاه کتاب داریم تا سال 1304 که آخرین 
سال سلطنت احمدشاه قاجار است.

سعى کرده ایم در حد توان به نقاط عطف ادبیات کودك توجه کنیم. مثًال تأدیب االطفال 
و  شخصیت پردازى  اولین  تألیفى،  داستان  کتاب  اولین  به عنوان  است  بزرگ  اتفاق  یک 
 قصه هاى به هم پیوسته و تلقى جدید از ادبیات کودك یا رساله تربیت در موضوع نقش 

تربیتى کتاب ها و افسانه هاى کودکان در زمان خود یک گام بزرگ است.
حضور  اولین  جهت،  این  به  چرا  است.  اقتباس  و  بازنویسى  اولین  مثنوى االطفال 
ویراستار به عنوان کسى است که متن را ساده و کودکانه مى کند. کتاب احمد، قطعاً  یک 

نقطه عطف است.
گلزار ادبى، بى شک یکى از اولین کتاب شعر کودك و نوجوان منتشر شده در ایران 

است از مرحوم نسیم شمال.
کتاب على و کتاب تاریخ ایران، اولین کتاب هاى درسى هستند یکى در تاریخ و یکى 
در کتاب هاى دینى. البته شک نداریم که این فقط یک شروع و گام اول است و جا دارد 
که با نقد جدى، با پیگیرى کارها، با حاشیه نویسى و تحلیل و بررسى آن نقاط ضعف 
آشکار شود و کتاب هاى مهم دیگر شناسایى و به آن ها توجه شود و این مجموعه کامل 

و تکمیل شود.
اگر من بخواهم به عنوان یک منتقد پیشنهاد تکمیل یا نقدى بر این مجموعه وارد کنم 
شاید این باشد که کتاب هاى برجسته، تعیین کننده و تأثیرگذار بزرگى داشته ایم که جاى 
آن ها در این مجموعه خالى است. دلیل این است که انتخاب کتاب ها را خود پژوهشگران 
عهده دار بوده اند و ما کتابى را به کسى تحمیل یا معرفى نکرده ایم. هر نویسنده کتابى را 
که قبالً  خودش پسندیده بوده یا روى آن کار کرده بود انتخاب کرد. تعداد نویسندگان 
این حوزه هم بسیار اندك است، یعنى طبیعتاً خیلى از نویسندگان ادبیات کودك در این 
موضوع و به این حوزه آشنایى ندارند. کسانى که در حوزه تاریخ کار کرده اند شاید به 
ادبیات کودك و تاریخ کتاب کودك در ایران آشنایى نداشته باشند. پژوهشگران و منتقدان 
ادبیات کودك همه شاید به حوزه تاریخ عالقه نداشته اند. با دشوارى و خواهش و پیگیرى 
توانسته ایم نویسندگان محترم و فاضل این مجموعه را متقاعد کنیم که در این طرح حضور 

پیدا کنند و امیدواریم که در گام بعد نویسندگان دیگرى هم به جمع ما بپیوندند.
نکته دیگر که الزم مى دانم ذکر کنم این است که کتاب هاى کودك چاپ خارج از 
ایران به زبان فارسى و کتاب هاى کودك چاپ ایران به سایر زبان ها مى تواند در چنین 
مجموعه اى دیده شود. ما در اینجا کتاب احمد را داریم که در استانبول چاپ شده اما 
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کتاب هاى چاپ هند، کتاب هاى دیگر چاپ اروپا، چاپ مصر و غیره قطعاً در تاریخ ادبیات 
زبان هاى  به  ایرانى  کودك  کتاب هاى  همین طور  دارند.  ویژه اى  اهمیت  فارسى  کودك 

ارمنى، آسورى، عبرى، ترکى، کردى و ...
کشورمان  کودك  ادبیات  تاریخ  در  تأثیرگذارى  و  مهم  نقاط  قطعاً  هم  مطبوعات 
هستند که جا دارد به آن هم توجه کنیم. مقاالت مربوط به کودکان، نقدهایى که بوده 
یا حتى اولین مجالتى که براى نوجوانان منتشر شد مى تواند در این مجموعه دیده شود 

و آن را تکمیل تر کند.
به هر حال خدا را شاکرم که بخشى از یکى از آرزوهاى قدیمى من امروز محقق شده 
و ما امروز مجموعه اى به نام گنجینه تاریخ ادبیات کودکان را در دست داریم. خدا را 
شکر مى کنم که با همراهى، همدلى و بزرگوارى جناب آقاى شاه آبادى و مدیران محترم 
انتشارات مدرسه، این مجموعه اجازه و امکان انتشار یافت و آرزو مى کنم که این تنها 
یک نقطه شروع باشد و چه در این انتشارات و چه در سایر مراکز علمى و پژوهشى توجه 

به تاریخ ادبیات کودك و نوجوان ادامه پیدا کند.

لزوم نقد و بررسى کتاب ها
بزرگ ترین کمکى که مى تواند به این مجموعه و حرکت کمک کند این است که این 
کتاب ها دیده و نقد و بررسى شود. یافته هاى تاریخى جدید به آن ها اضافه و تکمیل 
شود. به نوبه خودمان در فصلنامه نقد کتاب کودك و نوجوان درخواست و اعالم آمادگى 

مى کنیم که پذیراى نقد کتاب ها هستیم.
تشکر مى کنم از یکایک نویسندگان این مجموعه که تعداد زیادى از ایشان امروز 
تشریف دارند. همچنین از ویراستار محترم مجموعه، سرکار خانم هاله سینایى نوبندگانى 

که ساکن شیراز هستند و نتوانستند تشریف داشته باشند.
تشکر مى کنم از بزرگانى که در این مجموعه به طور مستقیم همکارى نداشتند ولى 
آقاى  جناب  بزرگوارم  استاد  بودند.  مجموعه  این  زینت بخش  خودشان  حضور  با  امروز 
محمود حکیمى از چهره هاى شاخص ادبیات کودك و نوجوان ایران، جناب آقاى اقبال 
قاسمى پویا، جناب آقاى سیدعلى محمد رفیعى، سرکار خانم مهنوش هدایتى و آقاى 

میرفخرایى، داماد مرحوم سرکار خانم توران میرهادى و سایر عزیزان.
حوزه  در  پیشکسوت  نویسنده  برگزیده،  پژوهشگر  از  مى کنم  درخواست  مجرى: 
را  فرمایشاتشان  که  پویا  قاسمى  اقبال  آقاى  جناب  درسى،  کتاب  و  آموزش وپرورش 

مستمع باشیم.

زرین ورق هاى تاریخ
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اقبـال قاسـمى پویا: به نـام خداوند جـان و خرد. مـن اول احساسـم را بیان کنم 
بعـد کمـى اگـر الزم بـود از مطالـب علمـى کـه در حقیقـت علـم تاریـخ اسـت دو سـه 

دقیقـه اى سـخن بگویم.
مجموعه اى که همکاران محترم انتشارات مدرسه دو روز پیش براى من فرستاده اند 
از ایشان اوالً  بابت محبت و نحوه برخوردشان تشکر مى کنم و زیباتر از آن بسته بندى آن 
بود که به دستم رسید. باور بفرمایید کتاب ها را که دیدم شگفت زده شدم. ضرورتى ندارد 
ما به گزاف سخن بگوییم. شگفت زده از این بابت که این ها چاپ شد! من بیست و پنج 
سال پیش کتاب مدارس جدید در دوره قاجار را که تز دکتراى بنده بود مى نوشتم، یکى 
از دوستان به قول امروزى ها پارتى بازى کرد و مرا به مخزن شماره 6 کتابخانه دانشگاه 

تهران راه دادند و گفتند که شما بیا اینجا، صبح بیا، شب برو.
زیرورو  را  اسناد  و  آنجا  مى رفتم  مى کردند  آماده  مختصرى  غذاى  یک  بنده  خانم 
مى کردم، برخى اسناد شماره نشده بود، خاك آن ها را مى تکاندم یا یادداشت مى کردم یا 
اجازه مى گرفتم کپى بگیرم. دوستانى که براى ناهار مى رفتند من داخل مى نشستم. فقط 
اسناد بودند و من. کپى بسیارى از اسناد امروز در اختیار من است. من مدارس جدید 
اکثر ایاالت و والیات را نوشتم. مانده بود استان فارس هر چه مى گشتم سندى از آن پیدا 

نمى کردم. مى گفتند فرهنگ در فارس و خوزستان ولى این که کجا بود پیدا نمى کردم.
باالخره به کتابخانه ملى که رفتم آنجا گفتند بله اینجا هست اما به شما نمى دهیم. 
گفتم چرا نمى دهید؟ گفتند آن قدر از این اسناد کپى گرفته اند دیگر دارد از بین مى رود. 
این ها جزو ممنوعه هاست. حداکثر افراد مى توانند بیایند اینجا بنشینند اسناد را ببینند.

دکترا  دوره  دانشجوى  من  گفتم  هستم.  حوزه  این  تشنگان  آن  از  یکى  من  گفتم 
هستم البته من ورودى 54 هستم و این پایان نامه را سال 69 نوشتم. گفتم من این سند 
را در کتابم مى آورم تا بعد از این هر کس از شما این را خواست شما مى گویى مراجعه 
کن به کتاب قاسمى پویا. دیگر خیال شما هم راحت این هم زنده مى شود. آن مسئول 

راضى شد و آن سند را در اختیار من گذاشت.
من اسامى همه این  کتاب ها را آنجا دیده بودم اما خودشان را تا به دو روز پیش 
ندیده بودم. برخى مطالبش را اینجا آوردم که مثًال کتاب احمد را که شما استادانه و 
خیلى خوب تنظیم کرده اید و با شرح حالى از طالب زاده یا طالبوف تبریزى، آن کتاب را 
دیگران هم کار کرده اند شما هم اشاره کردید ولى برخى مثًال نام کتاب على را خوانده 

بودم ولى خودش را ندیده بودم.
بنابراین: 1. اهمیت زحمات این بزرگواران، به ویژه آقاى خوانسارى قابل تقدیر است 
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چراکه این اسناد، واقعاً زرین ورق هاى تاریخ ما هستند براى کسانى که تشنه راهند.
از نظر اهمیت سندها هرچه حرف بزنید کم حرف زده اید.

حال چون آقاى خوانسارى گفتند نقد هم کنیم برمى گردیم کمى به نقادى و بیان 
نگاه خودمان. همان طور که آقاى شاه آبادى در سخنان خود اشاره فرمودند نگاه ما به 

تاریخ و اسناد تاریخى و تاریخ نگارى بسیار جاى انتقاد دارد.
جزو  و  بودم  تربیت  و  تعلیم  پژوهشگاه  کارمند  من  بگویم.  را  آن  عینى  نمونه  یک 
هیئت علمى آنجا بودم و از آنجا بازنشسته شدم. یک روز کتاب هاى قدیمى دارالفنون 
را به پژوهشکده تعلیم و تربیت آوردند. آن زمان بلوار بودیم. همه را ریخته بودند آنجا. 
مسئول آنجا خانمى بود با خنده گفت آقاى قاسمى این کتاب ها چیست اینجا ریخته اند 
این ها را بریزند برود دیگر! گفتم خانم فالنى مى دانى این ها چه هستند؟ هر ورق این ها 

هزاران ارزش دارد.
گفتم این کتاب هاى درسى دارالفنون از 1268 تاکنون است. کتاب هایى که براى 
نگاه  این  کتابخانه اى؟  کارمند  چطور  شما  است.  ارزشمند  بسیار  محقق  و  تاریخ شناس 

مسئول که نه!  کارمند کتابخانه نسبت به اسناد است.
پیشنهاد من این است که در هر مدرسه اى یک جایى تعبیه شود که اسناد آن شهر 
و آن مدرسه و آن محل در آنجا بایگانى شود و هر کس هم اسنادى دارد بیاورد آنجا. از 
ده گرفته تا شهر. این ها باعث مى شود تا نرم نمک تاریخ آموزش و پرورش شهرها نوشته 
شود. تاریخ آموزش وپرورش استان ها نوشته شود. این از نظر سند شناسى و اهمیت سند 

به نظر من بسیار الزم است.
اما آنچه که در اینجا بود و جناب خوانسارى هم اشاره کردند باید نقد شود به نظر 
من در درجه اول نقد تاریخ آموزش و پرورش خودمان است که تا به حال نوشته شده 
است. با اجازه شما چون رشته خود بنده است مى خواهم بگویم که حتى یک جلد کتاب 
تاریخ آموزش وپرورش درست یعنى توصیفى تحلیلى در ایران نداریم. اگر کسى سراغ 

دارد به من بگوید.
 عیسى صدیق اولین بار سنگ بنا گذاشته. بسیار هم ارزشمند است از نظر اطالع 
دادن اما تحلیل نکرده. این یک. چرا تحلیل مهم است. االن جناب خوانسارى که اشاره 
مى کردند خیلى به درستى گفتند ادبیات کودك را به غلط برخى مى گویند تاریخ آن 
که  است؛  افتاده  اتفاق  آموزش وپرورش  تاریخ  در  همان  عین  که  برمى گردد  به 1360 
آمده اند گفته اند ناجى آموزش وپرورش ما رضاشاه است. در حالى که 900 مدرسه پیش 
از رضاشاه را من اینجا آمار دارم که با 500 منبع نوشته شده است. مدرسه اى را که اسم 

زرین ورق هاى تاریخ
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آن آمده، محل آن ذکر شده. سندسازى که نشده. پس من به عنوان دانشجوى 20 سال 
پیش توانسته ام 900 مدرسه را جمع آورى کنم. بى گمان 100 تاى دیگر هم هست که 
من دسترسى پیدا نکرده ام. پس چطور ناجى ما رضاشاه شده است؟ این غلط است. نه 
آن که رضاشاه اهمیت داشته یا نداشته بلکه این سخن، سخن تاریخى و علمى به جایى 
نیست. 2. مى گویند بانى دانشگاه رضاشاه است. خیر! بانى آن امیرکبیر در دوره قاجار 
است. مدرسه سیاسى و غیره بوده. بعدها در سال 1314 این ها جمع شد و دکتر حسابى 

هم زحمت کشیدند که دانشگاه تهران را دایر کردند.
دولت آبادى در جلد چهارم کتاب یحیى مى نویسد رضاشاه دستور مى دهد شبانه به 
قول امروزى ها نیروى انتظامى، مى رود مدارسى را که از دوره قاجار سردر داشته کاشى 
آن ها را مى َکنند و نمره مى گذارند؛ مثالً  دبستان نمره یک تدین. بعد مى آیند مى گویند 
رضاشاه چهل تا مدرسه ساخت. نه که نساخته بود اما این سردرها را هم آنجا در آمار آورد.
کند  تحلیل  تعصب  بدون  بتواند  اگر  ما  تاریخ  تحلیل گر  بگویم  مى خواهم  را  این   

ارزشمند است...
حرف ما این است که تاریخ شناس باید بیاید ریشه ها را پیدا کند. آیا ریشه  مخالفت با 
مدارس جدید دینى بوده؟ آیا سیاسى بوده. یک فرض این است که استعمار انگلیس این 
کار را کرده یا تعصبات دینى بوده. تاریخ شناس مى تواند این کارها را بکند که اگر تعصبات 

دینى بوده آیا ذات دین ما این بوده یا تفسیر غلطى از دین داشته اند و قص على هذا.
بنابراین با توضیح این ها باید بگویم این کتاب ها بدون اغراق هم زیبایى ظاهر، هم 

محتوا، هم مقدمه  دوستان براى من به َعنوان شاگرد این راه بسیار با ارزش بوده است.
پیشنهاد این که دوستان در انتشارات مدرسه و سازمان پژوهش و برنامه ریزى درسى 
محبت کنند و نگاه به تاریخ و نوشتن کتاب تاریخى بازبینى شود چراکه هم نگاه غلط است و 
هم محتوا مشکل دارد... دوم این که در دانشگاه هاى ما چرا باید مثالً  از بیست هزار دانشجوى 
آن دانشگاه شش هزار نفر روان شناسى بخوانند؟ در حالى که رشته تاریخ ندارد. با یک دوره 
چهارساله این ها روان شناس که نمى شوند. در حالى که ما تاریخ شناس نداریم. همان طور که 
استاد شاه آبادى فرمودند تاریخ که گذشته نیست. هستى یعنى تاریخ. همه چیز یعنى تاریخ. 

انسان یعنى موجود تاریخى. ما یا نمى توانیم این را خوب درك کنیم یا نمى خواهیم!
دومین خواهش من این است که پژوهشگاه تعلیم و تربیت رشته تاریخ شناسى ندارد!  
روان شناسى دارد، ارزش یابى دارد، مشاوره دارد اما تاریخ ندارد. ما رشته تاریخ نداریم. 

ما باید معلم تاریخ تربیت کنیم.
به نظر  کنیم.  بررسى  را  قاجار  دوره  ما  دوباره  که  است  این  من  پیشنهاد  آخرین 
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به  هنوز  که  است  قاجار  دوره  مطالبات  ما  اجتماع  امروز  خواسته هاى  از  بسیارى  من 
آن مطالبات پاسخ داده نشده است؛ قانون خواهى، مشارکت مردمى، علم و تکنولوژى؛ 
یعنى اگر شما بیایید به درستى مطالبات دوره قاجار را به آن اشاره کنید و همان طور 
که عزیزان گفتند 400 کتاب در آن زمان بوده حال ممکن است شما بپرسید پس چرا 
این همه بى سواد داشته اند؟ وقتى قاجار برکنار شد باالى نود درصد مردم ما بى سواد 
بودند. سواد رسمى نداشتند ولى سواد شفاهى داشتند. این را تا به حال کسى نگفته 
است. همین کتاب احمد را عده اى بلند مى خواندند و بى سوادها گوش مى کردند؛ مانند 
شاهنامه خوانى. مگر این همه شاهنامه در کشور ما خوانده مى شد یک نفر سواد میرزایى 
داشت، شب ها او مى خواند و تمام آن ده استفاده مى کردند. آن ده بى سواد نبود، سواد 

داشت، منتها سواد شفاهى داشت و ما به این مهم توجه نمى کنیم.
حدود 400 نفر یا کم و زیاد نمى دانم مدیر و معلم اهل قلم داشته ایم که لیست 
آن ها را اینجا آورده ام. این امروز براى ما جاى تاسف دارد. چند نفر از معلمین ما اهل 
قلم هستند؟ یک میلیون و دویست هزار نفر ما معلم و کارمند داریم. پژوهشگر زیاد 
داریم چون حق الزحمه بابت آن مى گیرند و سى و پنج هزار تا پژوهش بایگانى شده 
داریم. ولى اهل قلم نداریم. ما به انشاء نیاز داریم. انشاء است که به قلم نیاز دارد. انشاء 

است که به تفکر نیاز دارد.
 

و  تعلیم  و  پرورش  و  آموزش  پیشکسوتان  از  یکى  هم  ما  بعدى  سخنران  مجرى: 
تربیت در کشور است. آقاى معتمدى هم مولف کتاب هاى فیزیک درسى ما بودند، هم 
کتاب هاى فیزیک بسیارى را ترجمه و تألیف کردند. مجموعه اى در انتشارات مدرسه 

زرین ورق هاى تاریخ
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دارند به نام ستارگان شرق که مجموعه اى خوش نام است که موفق به کسب جایزه هم 
شده است.

مدارس  درباره  پیش  سال هاى  الرحیم.  الرحمن  بسم اهللا  معتمدى:  اسفندیار 
اصفهان، مدارس اولیه اى که در زمان قاجار ساخته شده بود مطالعه مى کردم و مى نوشتم. 
در  مدرسه  این  تهران  دارالفنون  مدرسه  از  بعد  که  کردم  برخورد  همایونى  مدرسه  به 
اصفهان با همان اهداف دارالفنون تأسیس شده بود. مدرسه دارالفنون به این دلیل به 
وجود آمد که ما در زمینه علوم و فنون بتوانیم شکست هایى را که از روسیه خوردیم 
جبران کنیم. این هدف اولیه از تأسیس مدرسه دارالفنون بود. در مطالعه اى که نسبت 
به مدرسه همایونى داشتم آنجا به نام میرزا تقى خان کاشانى برخورد کردم. اغلب در 
خدمت استاد دکتر قاسمى پویا بودم که صحبت از میرزا تقى خان کاشانى شد. ایشان با 
همین عالقمندى که االن سخن گفتند فرمودند من همه مدارکى را که دارم در اختیار 
شما مى گذارم از جمله رساله تربیت. وقتى من این رساله را خواندم عالقه اى را که من 
به میرزا تقى خان امیرکبیر داشتم که مى خواست همه افراد کشور در علوم و فنون به 
سطحى باال برسند که بتوانند همه شکست هاى ما را جبران کنند متوجه شدم که انسان 
دیگرى به نام میرزا تقى خان کاشانى هست که به دنبال تربیت انسان ها هست در آن 
سطح که مورد نظر خردمندان است. این براى من بسیار جالب بود. وقتى این کتاب را 
مطالعه کردم بعد شروع کردم روى زندگینامه ایشان مطالعات بیشترى کردم که سبب 
شد به منابع بیشترى برخورد کنم؛ و این موجب شد که من به دنبال نوشتن این کتاب 
کشور  این  در  افرادى  چه  بدانند  تا  بخوانند  را  آن  آموزش وپرورش  مسئولین  که  بروم 
پیش قدم کارهاى فرهنگى بوده اند؛ خیلى زودتر از میرزا حسن رشدیه، خیلى زودتر از 

جبار باغچه بان.
البته ایشان بعداً مراجعات مفصلى به منزل بنده داشتند و من را عالقمند به تاریخ 
تاریخ  کتاب  نوشتن  به  منجر  که  کردند  تاریخ  دانشجوى  را  من  که  جایى  تا  کردند 
آموزش فیزیک شد. بعد از آن بیشتر از فیزیک به تاریخ عالقمند شدم و یک مجموعه 
چهارجلدى تحت عنوان تاریخ علم در ایران نوشتم که انتشارات مهاجر هم چندمین 

جلد آن را منتشر کرده  است.
میرزا تقى خان کاشانى در 1256 به دنیا آمد و در سال 1303 از دنیا رفت. فقط 

حدود 47-48 سال عمر کرد ولى بسیار اثرگذار بود.
منزل  در  کاشان  به  شبى  مى رسد  اصفهان  به  تهران  از  تقى خان  میرزا  که  زمانى 
دوستان و فامیل مى رود. در آنجا کسى از بستگان او سؤال مى کند چگونه شد که در 
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اروپا مردم این قدر پیشرفت کردند و ما از نظر فرهنگى تا این حد عقب مانده هستیم. این 
باعث شد که او کتابى با عنوان تربیت بنویسید که در پاسخ آن پرسش باشد.

در نهایت او به بیمارى مبتال مى شود و در سن 48 سالگى فوت مى کند و در تکیه 
میر اصفهان دفن مى شود که مقبره اش در کنار میرفندرسکى واقع شده است.

مجرى: در این بخش از جناب آقاى کوهستانى نژاد که از چهره هاى شناخته شده 
حوزه پژوهش و تاریخ به خصوص تاریخ معاصر کشورمان هستند از فرمایشاتشان استفاده 

کنیم.

دو رویکرد در بررسى تاریخ ادبیات کودك و نوجوان
مسـعود کوهسـتانى نژاد: بـا سـالم خدمـت حضـار محتـرم. من قبـل از شـروع بحثم 
تشـکر ویـژه اى دارم از دوسـتان در انتشـارات مدرسـه کـه در زمانـى کـه مشـکالت و 
معضـالت بزرگـى در مسـیر چـاپ و نشـر کتـاب داریـم این مهم به انجام رسـیده اسـت.

در ابتـدا دربـاره کتاب هـا صحبـت مى کنـم و بعد نکتـه اى در ارتباط با تاریـخ را بیان 
خواهـم کـرد. ببینیـد در مجمـوع مـا در ارتبـاط بـا ادبیات کـودك و نوجـوان دو رویکرد 
کلـى در طـول قاجـار تـا سـال 1304 داریـم. یک رویکـرد، گفتمان سـنتى اسـت. یکى 
گفتمـان جدیـد اسـت که از شـروع انقـالب فرهنگى مشـروطه یعنـى حدود اواخـر دوره 
ناصرالدین شـاه شـروع مى شـود. علـل و عوامل و بسـترهاى مختلف دارد کـه نمى خواهم 

وارد آن هـا شـوم و بـه جلـو که مى آیـد بالنده مى شـود.
به طـور کلـى در زمینـه ادبیـات کـودك و نوجـوان منابعـى که مـا باید دربـاره آن ها 
صحبـت کنیـم دو دسـته هسـتند. یـک دسـته در چهارچـوب کتـاب قـرار مى گیـرد و 
تبلـور یـک دسـته در محتواى نشـریات اسـت؛ یعنى این دو دسـته دو منبـع اصلى براى 

شناسـایى ادبیـات کـودك و نوجوان اسـت.
ممکن اسـت ما صدجلد کتاب مربوط به کودکى امام حسـن (ع) داشـته باشـیم؛ اما 
این مطالب از سـیزده قرن پیش به تکرار گفته و کتاب درباره آن منتشـر شـده اسـت. از 
ایـن مجموعـه داشـته هاى مـا به ویژه آن قسـمت کـه با رویکـرد جدید آن هم به شـکلى 
کـه در گفتمـان جدید آن گفته مى شـود شـکلى اسـت کـه از اواخر دوره ناصرالدین شـاه 

به تدریج مرسـوم مى شـود.
از بیـن ایـن مخزنـى کـه مـا بـا آن در ارتبـاط هسـتیم پیرامـون ادبیـات کـودك و 
نوجـوان و آنچـه در ذیـل این تعریف قـرار مى گیرد شـاید حداکثر و بـه خوش بینانه ترین 
شـکلى 20 تـا 25 درصـد آن شـکل کتـاب دارد. حداقـل 70 تـا 75 درصـد آن خـارج از 

زرین ورق هاى تاریخ
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شـکل کتـاب در محتواى نشـریات منتشـر شـده اسـت؛ یعنى چیـزى در حـدود 600 تا 
800 عنـوان نشـریه اى کـه مـا از اواخـر دوره ناصرى در حـوزه تمدنى ایران زمین شـاهد 

بوده ایـم و گـردش فرهنگـى در ایـن محـدوده اتفاق افتاده اسـت.
ایـن مجموعـه سـاختار کلـى ادبیـات اطفـال و نوجوانان هسـت. من به عنـوان نمونه 
مثالـى عـرض مى کنـم. مـا در زمینه ادبیات در شـکل قصـه و رمان به عنـوان مثال رمان 
داسـتان شـگفت سرگذشـت یتیمـان را داریـم که در سـال 1317 قمرى چاپ مى شـود. 
از آن جالب تـر مجموعـه داسـتان ها و داسـتان هاى کوتـاه بـراى کـودکان را داریم که من 
چندتـاى آن هـا را برایتـان مى خوانـم. مثًال مورچه و حلـزون نام نویسـنده اش به نام اصغر 
و مسـتعار اسـت. چهاردختـر و بیچـاره طفـل هـر دو از ملک الشـعراى بهـار اسـت. طفل 
یتیـم از شـخصى بـه نام پورحسـین اسـت. یـک طفـل دهاتى از عبدالحسـین حسـابى، 
پسـرعموى دکتر حسـابى. از دفتر خاطرات یک مورچه، دختر کوهسـتان نوشـته فاخته.

این هـا همـه چیزهایـى اسـت کـه مجموعـه جالبـى اسـت از داسـتان هاى کوتاهـى 
اسـت کـه شـکل کتابى نگرفـت و از آن جالب تر این اسـت کـه ما مجموعه داسـتان هاى 
کوتـاه خردسـاالن و اطفـال و نوجوانـان ترجمـه شـده از زبـان خارجـى بـه زبان فارسـى 
داریـم. مثـًال فـرض کنید سـرباز دوازده سـاله که داسـتانى جنگى هسـت. همـه اینها در 

مطبوعـات چـاپ شـده اند و نـه به شـکل کتاب.
مجموعـه اى کـه اینجـا فراهـم شـد با خط مشـى کـه دبیر محتـرم مجموعـه، جناب 
آقـاى کاشـفى در نظـر گرفتنـد مجموعـه اى بـود که شـامل کتاب هـا مى شـد. مجموعه 
شـامل داشـته هاى ما که در حوزه نشـریات بود نمى شـد. ما در حوزه نشـریات مجموعه 
بسـیار عظیمـى از مقـاالت، رسـاله ها در زمینـه تربیـت اطفـال و ... را داریـم و بررسـى 
این هـا نشـان مى دهـد کـه بسـیارى از چیزهایى کـه بعدها کتاب شـد از همیـن  مقاالت 
برداشـته شـد. در آن دوره بسـتر فرهنگى در حال ایجاد شدن اسـت. تحوالت فرهنگى با 
تحـوالت اقتصـادى و سیاسـى فرق دارد. اثر تحول سیاسـى ممکن اسـت یک یا دو سـال 
بعـد خـود را نشـان دهد همچنین تحـوالت اقتصادى؛ امـا تحوالت اجتماعـى و فرهنگى 

وقتـى تغییـر شـروع شـود خـودش را پنجاه سـال بعد نشـان مى دهد.
موضـوع دیگـرى کـه هسـت این کـه کتاب هایـى کـه اینجـا چـاپ شـد به ویـژه 
دو کتابـى کـه بنـده کار کـرده ام یـک فضـاى گفتمـان بسـیار زیبایـى را براى بررسـى 
اندیشـه ها و مسـائل فرهنگـى عصـر مشـروطه جامعه مـا فراهم مى کند؛ بسـیار بسـیار 
اساسـى. از جملـه بنـده کتابـى را کار کـرده ام کـه مربـوط بـه دوره اول از تاریـخ عالـم 
جلـد اول آن هسـت کـه در مـورد تاریـخ ایران اسـت که محمدعلـى فروغـى آن را کار 
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کرده اسـت. اگـر شـما ایـن کتـاب را بخوانیـد متوجـه خواهیـد شـد کـه هرچنـد کـه 
در مـورد تاریـخ صحبـت مى کنـد ولـى رویکـرد آن باسـتان گرایى محـض اسـت. حـال 
ببینیـد ایـن کتـاب در کجـا تأثیـر خـودش را نشـان مى دهـد. سـال 1287- 1288 
تدریـس ایـن کتـاب در مـدارس بـراى بچه هایـى کـه فکـر مى کنـم حـدود 9 تـا 10 
سـال داشـتند شـروع مى شـود. این هـا 10-12 سـال بعـد وارد اجتماع مى شـوند که یا 
کارمنـد دولـت مى شـوند یـا مسـئولى مى شـوند در ایـن مملکـت. چنانچه شـما بسـتر 
فرهنگـى اواخـر دوره قاجـار از سـال هاى 1299-1300 تـا 1304 را نـگاه کنید متوجه 
خواهیـد شـد کـه رویکـرد غالـب در حـال تبدیل بـه رویکـرد باسـتان گرایى اسـت که 
ایـن رویکـرد بعـداً بـه بالندگـى نهایى خود مى رسـد که حاصـل آن جشـن هاى 2500 

سـاله مى شـود.
در  بلکه  کتاب  این  خود  در  تنها  نه  شد  گفته  اینجا  که  کتاب هایى  ارزشمندى 

تاثیرگذاریشان بر بسترهاى فرهنگى که بعد از خودشان بنا شد اعجاب انگیز است.
بـه عنـوان مثـال مى گویم. کتـاب رهنماى سـعادت در سـال 1302 کـه مخصوص 
رویکـرد  هسـت  کتـاب  ایـن  در  کـه  رویکـردى  اسـت.  دختـر  محصلیـن  و  دختـران 
خانواده گراسـت، یعنـى خود نویسـنده مى گوید درسـت اسـت کـه براى مـا علم اندوزى 
دختـر مهـم اسـت،  ولى ایـن علم اندوزى مقدمه اى اسـت بـراى خانـه دارى او، بچه دارى 
او، تربیـت فرزنـدان او. در حالـى کـه هم زمـان در ایـران توسـط نهادهـاى مختلـف 
آن  بعدهـا  و  (رضاشـاه)  اول  پهلـوى  دوره  ایدئولوگ هـاى  توسـط  نیـز  و  شـبه دولتى 
رویکـردى گفتـه مى شـد کـه دختـران و زنـان از خانـواده بـه سـمت جامعـه کشـیده 
شـوند. در واقـع شـما دو رویکرد متضـاد در اینجا مى بینیـد. یکى گفتمانـى را مى گوید 
و دیگـرى گفتمانـى دیگـر. در اینجـا در ایـن مورد خاص دقیقـاً برعکس قبلـى بود. آن 
چیـزى کـه بعـداً مرسـوم شـد رویکـرد خانواده گرایـى در میـان زنـان و دختـران نبود. 
صرف نظـر از درسـت یـا غلـط بـودن آن، رویکـردى تبلیـغ شـد و از طرف دولـت چیره 

شـد کـه دختـران و زنـان از خانـواده بـه داخل اجتماع کشـیده شـوند.
در تحـوالت آموزش وپـرورش، تحـوالت کتاب هـاى درسـى مهـم اسـت. اینجـا بحث 
مدرسـه نیسـت. بحث کتاب هاى درسـى اسـت. فرق اسـت میان این دو با هم. مدرسـه، 
کتـاب، معلـم این هـا مفاهیمـى اسـت کـه با هـم فـرق دارد. نباید این هـا را با هـم قاطى 
کـرد. مـا همیشـه به جـاى محتواگرایى سـعى کرده ایـم نمادگرایى کنیـم. در بحث روى 
کتاب هـاى درسـى تقریبـاً  مى شـود گفت کار ما صفر بوده اسـت. بیشـتر سـعى کرده ایم 
روى نویسـنده کار کنیم تا خود ارزشـمندى کتاب درسـى و تأثیر آن روى انسان سـازى، 

زرین ورق هاى تاریخ
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جامعه سـازى، جریان سـازى و ایـن قبیـل مسـائل. چـرا چنیـن اتفاقـى نیفتاده اسـت. به 
ایـن دلیـل کسـانى کـه فکر مى کننـد دارنـد تاریـخ کار مى کننـد در واقع فقـط تاریخ را 
درس مى دهنـد. فـرق اسـت بیـن تدریـس تاریخ تا تحقیـق و پژوهش روى تاریخ. کسـى 
مى توانـد از پژوهـش و تحقیـق تاریخـى حـرف بزنـد که ده- بیسـت میلیون سـند دیده 
باشـد و خـارج از سیسـتم کارش بنشـیند تاریـخ را اول درك بـه معنـى کنـد. این کـه ما 
بیاییـم فقـط فـالن کتابـى را کـه نودسـال پیـش چـاپ شـده را مدام یـاد کنیـم و آن را 

تکـرار کنیم اشـتباه اسـت. آن کتاب تمام شـده اسـت.
بنـده کـه مقابل شـما هسـتم اولین نقـاد کتاب خودم هسـتم. کتابى را کـه من کار 
کـردم نـام آن محمدعلـى فروغـى اسـت؛ متفکـر و فیلسـوف بزرگـى که به غلـط گفته 
مى شـد مشـروطه خواه اسـت. ایـن کتـاب را مـن کار کـردم و تحویـل دادم. پـس از آن 
بنـده متوجـه شـدم کـه ایشـان ایـن کتـاب را دزدیـده اسـت. مـا کتـاب اولیـه را پیدا 
کردیـم. کتـاب اولیـه مربـوط بـه بیسـت سـال پیش از زمانى اسـت که توسـط ایشـان 
نوشـته شـده باشـد. فقـط کتـاب را برداشـته اند و تفکـر باسـتان گرایى را بـراى کودك 

اول ابتدایـى وارد کتـاب کرده انـد.
جـداى آن چیزهایـى کـه در تاریـخ مشـروطه اسـت و شـما مى توانید در ایـن کتاب 
ببینیـد کـه یکى از علل لجن مال شـدن و شکسـت انقالب مشـروطه را شـما در صفحات 
آخـر ایـن کتـاب دقیقـاً مى توانیـد ببینیـد کـه ایشـان از چه کسـانى دفـاع کـرده و چه 

چیـزى در رابطـه بـا انقـالب مشـروطه مى گویـد و دقیقاً همـان اتفـاق مى افتد.
در نتیجـه تصـور بنـده ایـن اسـت کـه ایـن راه و کار زیبایـى که شـروع شـده باید 
ادامـه پیـدا کنـد. اسـتارت ایـن کار زده شـده اسـت و ارزشـمندى ایـن کتاب هـا و این 
مجموعـه صرف نظـر از خودشـان تأثیراتـى اسـت کـه بـر بسـتر فرهنگـى، اجتماعـى و 

بعدهـا بر بسـترهاى سیاسـى مـا خواهد گذاشـت.
سیدعلى کاشفى خوانسارى: تشکر مى کنم از حضور جناب آقاى دکتر حسینى پور 
معاون  میرمحمدصادق،   دکتر  آقاى  جناب  همچنین  کتاب،  خانه  موسسه  مدیرعامل 

محترم فرهنگى خانه کتاب که خودشان از پژوهشگران و نویسندگان تاریخ هستند.
دوسـت داشـتم فرصتـى بود تـا از نویسـندگان محتـرم مجموعـه که اینجـا حضور 
دارنـد اسـتفاده کنیـم. از جمله سـرکار خانـم نرگس پـدرام، جناب آقاى دکتر محسـن 
مهرابـى، جنـاب آقـاى احمدى نیا، سـرکار خانم پیوند فرهـادى، جناب آقـاى برآبادى و 
جنـاب آقـاى خسـرو صالحى. جا دارد تشـکر کنـم از بـرادرم جناب آقـاى احمد قائمى 
مهدوى، مدیر هنرى این مجموعه که در این جلسـه نتوانسـتند حضور داشـته باشـند.
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چکیده
وجـود نمـاد در ادبیـات بـه معنـاى عـام آن، مرسـوم بـوده و هسـت؛ امـا اینکـه آیـا در نـگارش 
داسـتان بـراى کـودکان نیـز مى تـوان از نمـاد اسـتفاده کرد، جـاى بحث وجـود دارد. هـدف این 
پژوهـش، بررسـى نمادهـا در داسـتان به دیوارهـا بخند اسـت. یافته هاى پژوهش نشـان مى دهد، 
ادبیـات کـودك نیـز ظرفیـت ایـن را دارد کـه از نمادها بـراى نیل به غناى بیشـتر اسـتفاده کند.

کلیدواژه ها: صلح و دوستى، نماد، آرمان شهر، توانایى حل مسئله، خالقیت.

مقدمه
شـیوه خلـق آثـار ادبى براى کـودکان و روش هاى نقـد آنها، همواره یکـى از مهم ترین 
دغدغه هـاى فعـاالن ایـن زمینـه بـوده و اسـت. برخـى معتقدنـد بـا معیارهـاى خلق 
آثـار بزرگ سـاالن مى تـوان سـراغ نـگارش براى کـودکان رفـت و برخى دیگـر نظرى 
مخالـف ایـن مسـئله دارند. یکـى از مباحـث بحث برانگیـز در این زمینه بـه کار بردن 
نمادهـا اسـت. هـدف از انجـام ایـن پژوهـش، بررسـى نمادهـاى موجـود در داسـتان 
بـه دیوارهـا بخنـد اسـت بـراى رسـیدن بـه پاسـخ ایـن پرسـش که آیـا مى تـوان در 

داسـتان هاى کـودکان از نمـاد اسـتفاده کـرد یـا خیر؟
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چارچوب نظرى
تعریف واژگانى نماد

 فرهنـگ اصطالحـات ادبـى، نمـاد را در لغـت بـه معنـى نمود، نمـا و نماینـده مى داند 
و آن را در مقابـل واژه فرنگـى symbol قـرار مى دهـد. symbol از کلمـه یونانـى 
symbolon به معنى عالمت، نشـانه و اثر گرفته شـده اسـت. (داد، 1382، ص. 499).

 تعریف اصطالحى نماد
 در تعریـف نمـاد گفته انـد، مصـداق عینـى یـا تصویـرى اسـت کـه بـا مصادیـق یـا 
تصویرهـاى دیگـر در یک رابطه مبتنى بر شـباهت قرارگرفته باشـد. (مهرگان،1377، 
ص.142). همچنیـن نمـاد، هنـر بیـان افـکار و عواطـف و جوشـش هاى درونـى و 
ذهنـى، نـه از راه شـرح مسـتقیم، نـه بـه وسـیله تشـبیه آشـکار آن افـکار و عواطـف 
بـه تصویرهـاى عینـى و مشـخص، بلکـه از طریق اشـاره به چگونگـى آنها و اسـتفاده 
از نمادهـاى بى توضیـح، بـراى ایجـاد آن عواطـف و افـکار در ذهـن خواننـده اسـت. 

(چدویـک ، 1385، ص. 1).

نماد در علم بالغت
 شمیسـا در کتـاب بیـان و معانـى، سـمبل (نمـاد) را یکـى از اسـتعاره گونه هـا بـه 
شـمار آورده اسـت. اسـتعاره گونه هـا حاصـل ارتباطى دوطرفه، بین مشـبه و مشـبه به 
هسـتند بـا ایـن تفـاوت کـه در سـمبل، مشـبه به صریحاً به یک مشـبه خـاص داللت 

شجاعى، سیدعلى. (1396). به دیوارها بخند، 
تصویرگر نازنین عباسى،تهران : کتاب نیستان ، 32ص: 

مصور(رنگى) ، گروه سنى: ج، قیمت:  26000 ریال   ، 
شابک: 978-964-337-920-9   
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به دیوارها بخند

نـدارد بلکـه داللـت آن بـر چنـد مشـبه نزدیک بـه هم اسـت. (شمیسـا ، 1381، ص. 
.(75

 نماد در زبان هاى عربى و انگلیسى
 اصطـالح نمـاد جایگزیـن سـمبل یونانـى و رمز عربى اسـت. سـمبل از ریشـه مصدر 
یونانـى سـیمبولین بـه معنـاى بـه هـم پیوسـتن و بـه هـم انداختـن اسـت و اسـم 
«سـیمیبلن» از آن مشـتق شـده و بـه معنـاى نشـان، مظهـر، نمـود و عالمـت به کار 

اسـت. رفته 
رمـز، کلمـه اى عربـى و بـه معنـاى بـه لـب یـا بـه چشـم یا بـه ابـرو یا به دسـت 
و زبـان و دهـان، اشـارت کـردن اسـت. برخـى صاحب نظـران معتقدنـد کلمـه نماد تا 
حـدى جنبه هـاى رمز و سـمبل را مى رسـاند و توسـعه معنایـى ایـن دو واژه را ندارد. 

(رك: پورنامداریـان، 1386، ص. 411)

ویژگى هاى نماد
 ویژگـى نمـاد در ادبیـات آن اسـت کـه تصویرى یـا مضمونى یـا مایه اى غالب باشـد، 
امـا هیـچ گاه بـر معنـاى خاصـى داللـت نکند و بر حسـب اثـر آفریـن و خواننـدگان، 
داللـت بالقـوه چندانـى پیدا کنـد. خصائص عمـده آن انعطـاف فـراوان و چندمعنایى 

بودن آن اسـت. (سـمیعى گیالنـى، 1386، ص. 59).

پیشینه استفاده از نماد
 در نظریه ادبى، دسـت کم در جهان غرب، کانت، نخسـتین کسـى اسـت که تعریفى 
از نماد به دسـت داده اسـت. وى در سـال 1970، نماد را مفهومى زیباشناختى تعریف 
مى کنـد. در حقیقـت، کانـت نمـاد را وسـیله اى بـراى «فکـر شـهودى» مى دانـد کـه 
بـه جـاى بازنمـود فکـر منطقى و عقالنـى، درکـى فراتر از آن را مى نشـاند. (سـمیعى 
گیالنـى، 1386، ص. 57). البتـه برخـى محققـان، بیـان کردن مطالب بـه صورت رمز 
و نمـاد را رسـم ایرانیـان باسـتان مى داننـد و میراثـى تلقـى مى کننـد کـه از آنهـا بـه 
صوفیـه رسـیده اسـت، چنان که شـیخ اشـراق در کتـب خویش به تصریح گفته اسـت 
کـه زرتشـت و جاماسـب و اعاظـم ایرانیـان، مطلـب خـود را به رمـز بیـان مى کردند. 
(سـتارى، 1376، ص.21). بـه گفتـه فتوحـى، نمادپردازى در شـعر فارسـى، تقریباً با 

سـنایى رسـمیت یافت. (رك فتوحـى، 1386، ص.213).
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خاستگاه نماد
 فتوحـى، خاسـتگاه نماد را به سـه دسـته کلى تقسـیم کرده که عبارتنـد از؛ طبیعت، 

آیین هـاى ملـى و اسـاطیرى و دین و مذهب.

کاربرد نماد
 در عرصـه هنـر و ادبیـات، پیونـد بـا جنبه هـاى ناخـودآگاه بشـرى، دنیـاى رمـز و 
رازهـا، ماوراءالطبیعـه و هـر چیـزى کـه معنـاى اسـرارآمیز و غیرقابل دسـترس دارد، 
ص.78).   ،1392 هدایتـى،  و  (صرفـى  مى شـود.  امکان پذیـر  نمادسـازى  طریـق  از 
کتاب هـاى مقـدس داراى قوى تریـن جنبه هـاى نمادین هسـتند و بیشـترین تأویل ها 
را برتافته انـد. متنوع تریـن و شـگفت ترین تأویل ها دربـاره نمادهاى قرآنـى را صوفیان 

ارائـه کرده انـد. (فتوحـى،1386، ص. 177).
 امـروزه نمـاد در دو مفهـوم بـه کار مى رود. نماد گاهى مفهومى گسـترده و کلى و 
گاهـى مفهومـى محـدود و خـاص دارد. نماد در مفهوم وسـیع کلمه، تعریـف واقعیتى 
انتزاعـى یـا احسـاس و تصـورى غایـب بـراى حواس، بـه یارى تصویر یا شـىء اسـت. 
نمـاد در ایـن مفهـوم، هـر عالمتى اسـت که خصیصـه نمایـش دارد. هـر عالمتى اعم 
از حـرف، عـدد، شـکل، عالمـت اختصارى، کلمه، قـول و حتى حرکت، چـه به صورت 
اشـاره بـا چشـم و لب و دسـت و چـه به صـورت رقص ها و مراسـم مذهبـى، خواه در 
جوامـع ابتدایـى و خـواه در جوامـع متمدن که ناظر بـر مفهومى ویـژه در وراى ظاهر 

نمایـش خـود باشـد، نماد یا رمز محسـوب مى شـود. (سـتارى،1376، ص. 7).

انواع نماد
 فتوحى، نمادها را به دو دسته؛ مرسوم و ابداعى تقسیم کرده است.

 نمادهـاى مرسـوم، شناخته شـده یا قـراردادى: نمادهایى هسـتند که بـر اثر رواج 
زیـاد در فرهنـگ و ادبیـات یک ملـت و یا در ادبیـات جهان، به یک مفهـوم قراردادى 

بدل شـده و مفهـوم آنها براى همگان شناخته شـده اسـت.

نمادهاى ابداعى
ابـداع خـود شـاعر یـا نویسـنده و حاصـل عوالـم روحـى و تجربیـات ذهنى خـاص او 
اسـت و پیـش از وى کسـى آن واژه را در آن مفهـوم نمادیـن بـه کار نگرفتـه اسـت. 
نمادهـاى شـخصى، معنـاى از پیـش معلومـى ندارنـد و بـا توجـه بـه زمینه اثر اسـت 
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کـه مى تـوان بـه مفاهیـم آنهـا راه یافـت. (فتوحـى، 1385، ص. 193).
 نمادهاى ابداعى ادبى تر هستند و کشف آنها منجر به التذاذ هنرى مى شود.

نماد در ادبیات کودك
 تـا کنـون با طیـف گسـترده اى از نمادهـا، در ادبیات کـودکان روبـرو نبوده ایم، دلیل 
ایـن مسـئله عالوه بـر محدودیت بـازه معنایـى ذهن کـودکان، عدم توان رمزگشـایى 
و خوانـش نمادهـا و اطالعـات محدود مخاطب در بسـترهاى اصلى نمادسـازى اسـت. 

(صرفى،1392، ص. 74).

خالصه داستان
نامعلـوم،  و  بى اسـاس  دالیـل  بـه  کـه  اسـت  روسـتا  دو  مـردم  دربـاره  داسـتان،   
سال هاسـت بـا هـم دعـوا دارنـد و قهرنـد. آنهـا بیـن دو روسـتا دیـوارى کشـیده اند و 
پـس از هـر دعـوا آن را بلندتـر و پهن تـر مى کننـد. بچه هـاى اهالـى دو روسـتا کـه 
بـا هـم دوسـت هسـتند، بـا دیـدن شـرایط موجـود احسـاس خطـر مى کننـد. آنها از 
شـرایط پیش آمـده بـه پـدر و مادرهایشـان شـکایت مى کنند امـا بزرگ ترهـا با دالیل 
غیرمنطقـى، کارشـان را توجیـه مى کننـد. بچه هـا یـک روز صبـح خیلـى زود، بـاالى 
کوهـى مى رونـد کـه هـر دو روسـتا از آنجـا دیـده مى شـوند. آنهـا پـس از گفت وگـو 
بـا هـم بـه ایـن نتیجـه مى رسـند کـه دعـواى بزرگ ترهـا بـه آنهـا ربطـى نـدارد و 
تصمیـم مى گیرند شـهرى براى خودشـان بسـازند. آنهـا قوانینى براى شهرشـان وضع 
مى کننـد از جملـه اینکـه؛ هیچ کـس در شـهر بچه هـا حـق دعـوا و قهـر نـدارد، همه 
بـه طـور مسـاوى حـق اسـتفاده از میوه هـا را دارنـد و... . بچه ها دور شـهر زیبایشـان 
گل مى کارند و بر روى دروازه اش مى نویسـند: «با لبخند وارد شـوید». سـال ها اسـت 
پـدر و مادرهـا هـر وقـت از قهـر و دعـوا خسـته مى شـوند، بـه شـهر بچه هـا مى آیند، 

جایـى کـه بایـد اخم هایشـان را بـاز کننـد و بخندند!

تحلیل داده ها
مهم ترین نمادهاى موجود در داستان عبارتند از:

دیوار
دیـوار نمـاد مانـع و عـدم ارتباط با دنیـاى خارج اسـت. (محمـدى،1390، ص. 261) 

به دیوارها بخند
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در ایـن داسـتان بسـامد نمـاد دیـوار، نسـبت بـه نمادهـاى دیگـر بیشـتر اسـت. نماد 
دیـوار بـه معنـاى عـام خـود به کاررفتـه و منظـور از آن فاصلـه و جدایى اسـت:

«هـر وقـت و بى وقـت کـه سـراغ ایـن دو روسـتا مى رفتى، در حـال ناسـزا گفتن 
و دعـوا کـردن، داشـتند دیوارهـاى بیـن دو روسـتا را پهن تـر و محکم تـر و بلندتـر 

مى سـاختند.»
 «همـه مى دانسـتند کـه گاه وبیـگاه، بعـد از هر دعوا، دیـوار بین دو روسـتا بلندتر 

خواهـد شـد... خیلـى بلندتر، آن قدر که شـاید روزى به خورشـید برسـد.»
 «بچه ها...دوستى هایشـان بـه خاطـر دیـوار بلنـد میان دو روسـتا داشـت به خطر 

فتاد. مى ا

روستا و شهر
روسـتا و شـهر از کلیدى ترین نمادهاى این داسـتان هسـتند. این دو واژه در متن هاى 
گوناگـون، معانـى متفاوتـى دارنـد. بـراى نمونـه «در متون عرفانى شـهر، رمـز (نماد) 
عالـم آبـاد و پـر نعمـت الهـى و دنیـاى نیکى هـا و معنویـت و در مقابـل آن روسـتا، 
رمـز (نمـاد) دنیاى محدود حسـى و مـادى اسـت.» (شـریفیان،1384، ص. 122) در 
متن هـاى سیاسـى، اجتماعـى و ...ایـن دو نمـاد مى توانند طیـف معنایى گسـترده اى 

بیابنـد. گاهـى در آنهـا شـهر معناى مثبـت دارد و روسـتا منفى یـا بالعکس.
 در داسـتان بررسى شـده، روسـتا در معنـاى منفـى و شـهر در معنـاى مثبـت 
به کاررفتـه اسـت. روسـتا نمـاد محیط بسـته و غیرمتمـدن با فرهنگ پایین اسـت. در 
مقابل، شـهر نماد تمدن و ارتباط هاى اجتماعى شـاد و چندجانبه اسـت. در روسـتاى 
بـه تصویـر کشـیده شـده در داسـتان، همیشـه بـر سـر مسـائل پـوچ و پیش پاافتـاده 
دعواسـت. بچه هـا از ایـن روسـتا جـدا مى شـوند و بـراى خود شـهرى زیبا مى سـازند 
توصیفـات ایـن شـهر از جمله پرگل بودن، تسـاوى حقـوق شـهروندى، رعایت حقوق 
حیوانـات و ...نشـان مى دهـد کـه شـهر در اینجـا در معنـى مصطلـح و لغت نامـه اى 
نیامـده زیـرا در آن از نمودهـاى شـهر از جمله خـودرو، آپارتمان و ... خبرى نیسـت و 

آرمانـى تصویـر شـده اسـت. شـهر نماد محیطـى آرام و پـر از صلح و صفاسـت:
 «مردم روستا، سال ها است

 «بچه ها... تصمیم گرفتند که خودشان براى خودشان شهرى بسازند.»
 روسـتا همچنیـن مى توانـد نمـاد بلوك هـاى مختلـف شـرق و غـرب باشـد. در 
ایـن برداشـت، بزرگ ترهـا نمـاد سـردمداران جنگ طلـب و سـلطه جو و بچه هـا نمـاد 
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آزادیخواهـان روشـنفکر هسـتند؛ افـرادى کـه از کشـمکش ها و جنگ هاى بى اسـاس 
دنیـا خسـته شـده اند و بـه دنبـال سـاختن آرمان شـهر خودشـان هسـتند. «تاریـخ 
زندگـى بشـر، گـواه آن اسـت کـه سـوداى نیـل بـه سـعادت فـردى و اجتماعـى، و 
جامعـه اى عـارى از کاسـتى، همـواره دغدغه ذهنى اندیشـمندان و فالسـفه بـوده و با 
تولـد اندیشـه در انسـان آغازشـده اسـت. چنیـن انسـانى در آرزوى داشـتن جامعه اى 
عـارى از پلیـدى، خشـونت و خودخواهى هـا و همـراه بـا رفـاه و آسـایش، همـواره در 
تکاپـو بـوده و چاره هـا اندیشـیده اسـت؛ ازاین رو، سـوداى سـاختن جامعه اى بسـامان 
و تجسـم آرمان شـهر و مدینـه فاضلـه پاسـخى در برابـر وضعیـت ناگوار موجـود بوده 
اسـت. در حقیقت مى توان گفت، آرمان شـهر اندیشـه دفاعى بشـر در برابر سـختى ها 

و دل تنگى هـاى روزگار بـوده اسـت.» (معـروف،1392، صـص. 63-64)
 آرمان شـهرها، نـه تنهـا گوناگون انـد بلکـه در بسـیارى جهـات با یکدیگـر متضاد 
نیـز هسـتند؛ بنابراین آرمان شـهر کودکان مى توانـد گاهى در نقطه مقابل آرمان شـهر 
بزرگ ترهـا قـرار بگیـرد. آرمان شـهر کـودکان مى توانـد دنیایـى باشـد پـر از شـکالت 
و شـیرینى، بـدون محدودیـت در مصـرف آنهـا، دنیایـى پـر از اسـباب بازى، دنیایـى 
کـه مجبـور نباشـند وسایلشـان را مطابـق سـلیقه بزرگ ترهـا بچینند، یـا حتى درس 

خوانـدن در آن اجبارى نباشـد و... .
در این داستان آرمان شهر بچه ها پر از دوستى و صفا است:

«بچه هـا ... تصمیـم گرفتنـد کـه خودشـان بـراى خودشـان شـهرى بسـازند... 
شـهرى کـه:

-کسى حق نداره با کسى دعوا کند.
-همه میوه ها براى همه است...

-گوسفندها آزادن هر کجا خواستن علف بخورن.
-زمین ها براى همه است.

-زنبورها و پروانه ها و پرنده ها همه براى همه است...
و بچه هـا بـا دسـت هاى کوچکشـان شـهر کوچکـى سـاختند، دور از روسـتاى 
بزرگ ترهـا و دیوارهـا و مرزهایـش، بـا باغ هایـى کوچـک و خانه هایـى کوچک تـر... 
بیـن  و  کننـد  بـازى  هـم  بـا  بزرگ ترهـا،  دعـواى  از  دور  مى توانسـتند  کـه  جایـى 

دوستى هایشـان هـم بـا دیوارهـا فاصلـه نیفتـد... .
بچه ها دور شهرشان را گل کاشتند و باالى دروازه اش که خیلى هم بلند نبود، نوشتند:

با لبخند وارد شوید!»

به دیوارها بخند
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بزرگ ترها و کوچک ترها
عـالوه بـر برداشـتى کـه از ایـن دو نمـاد، بیان شـد، بزرگ ترهـا در این داسـتان نماد 
انسـان هاى قشـرى و غیرقابـل انعطـاف و بچه هـا نمـاد موجوداتـى مهربـان و پویـا 
هسـتند. اشـخاصى کـه قائل بـه حفظ وضعیـت موجود نیسـتند، خطرپذیرنـد و براى 

بهبـود شـرایط تـالش مى کننـد و بـه نتیجـه مطلـوب هم مى رسـند.

نمادهاى برگرفته از طبیعت
غالب نمادهاى موجود در متن عناصر برگرفته از طبیعت هستند که عبارتند از:

بـاران: بـاران نمـاد رحمـت الهـى اسـت کـه بـر همـه به طـور مسـاوى مى بـارد 
و بیـن بنده هـاى سپاسـگزار و ناسـپاس خداونـد فرقـى نمى گـذارد. بزرگ ترهـا بـه 
ایـن بهانـه پـوچ و واهـى کـه بـاران در یکـى از دو روسـتا بیشـتر مى بـارد بـا هـم 
دعـوا مى کننـد. دعـوا بر سـر بـاران و دیگـر عناصـر طبیعـى، ناشـى از زیاده خواهى و 

اسـت: آنها  خودخواهـى 
 «دعـوا گاهـى بـر سـر بـاران اسـت کـه چـرا در یکـى از دو روسـتا بیشـتر باران 

باریـده و در آن یکـى کمتـر... .»
آفتـاب: آفتـاب نمـاد گرمـا بخشـى اسـت و به طـور عادالنه بـر همـه موجودات 

مى تابـد امـا دسـتاویزى مى شـود بـراى دعـواى بزرگ ترهـا:
 «دعـوا گاهـى بـر سـر آفتـاب اسـت کـه چـرا وقتـى مـردم هـر دو روسـتا بـراى 
رسـیدن میوه هایشـان، بـه یک اندازه بـه آفتاب احتیـاج دارند؛ در یکى بیشـتر تابیده 

و در یکـى کمتـر... .»
درخـت: دامنـه معنایـى درخـت در متن هـاى گوناگون متفاوت اسـت، امـا اینجا 

در همـان معنـاى عـام حاصل دهـى و ثمربخشـى به کاررفته اسـت:
«گاهـى بـر سـر درخت هـا (دعـوا اسـت) کـه چـرا بـراى این یکى روسـتا بیشـتر 

گـردو داده و بـراى آن یکـى کمتـر سـیب... . »
صبـح زود: کاربـرد ایـن زمـان در داسـتان نمادیـن و داللتمند اسـت، صبح زود 
زمانـى اسـت کـه در قـرآن از آن یـاد شـده و خداونـد بـه پیامبر سـفارش مى کند که 
بـه خـداى سـپیده دم پناه ببـرد (رك. قـرآن کریم، ذیل سـوره فلق)، صبـح زود زمان 
مکاشـفه و دریافت هـاى مـادى و معنـوى اسـت... بچه هـا در صبح زود بـه گفت وگو با 

هـم پرداختنـد و تصمیم گرفتند شـهر جدیدى بسـازند.
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کـوه: کـوه از اصطالحـات رایـج در متن هـاى نمادیـن اسـت. کـوه مکانـى خاص 
بـراى نزدیکـى بـه خداونـد اسـت. پیامبر ما حضـرت محمـد (ص) در کوه بـه عبادت 
خداونـد مى پرداخـت و همان جـا بـه پیامبـرى مبعوث شـد. کـوه، نقطۀ بلندى اسـت 
کـه قـرار گرفتـن بـر آن، بـه انسـان وسـعت دیـد مى دهـد، وقتـى از بـاالى کـوه بـه 
پـى  انسـان  بنابرایـن  مى شـود،  دیـده  کوچـک  همه چیـز  مى نگـرى،  پایین دسـت 
مى بـرد مسـائلى کـه مـردم بـر سـر آنها دعـوا دارنـد و آنهـا را بـزرگ مى پندارنـد، از 
جملـه دعـوا بـر سـر زمیـن و... چقـدر کوچـک و بى اهمیت هسـتند، به شـرط اینکه 
انسـان دیـدش را وسـیع کنـد. در این داسـتان کوه نماد مکانى براى کشـف و شـهود 

و پیـدا کـردن وسـعت دید اسـت:
«... یـک روز صبـح خیلـى زود، بچه هـاى دو روسـتا، سـر کوهـى رفتنـد کـه از 

باالیـش مى شـد، دو روسـتا و دیـوار بلنـد میانـش را دیـد...»
گل: گل نیـز از نمادهـاى پرکاربـرد در متـون نمادیـن اسـت. در این داسـتان گل 
نمـاد لطافـت وجـودى، زیبایـى و مهم تـر از همـه صلـح و دوسـتى اسـت. بچه ها دور 
آرمان شـهر تحقق یافته شـان گل کاشـتند. گل در اینجـا در تقابل واژه دیـوار قرار دارد 
و متضـاد آنهاسـت؛ بنابرایـن وقتى دیـوار نماد فاصله و جدایى اسـت، مى تـوان گل را 

نمـاد ارتبـاط صمیمانه و نزدیک دانسـت.

نتیجه گیرى
- خاسـتگاه غالـب نمادهـاى موجـود در متـن، طبیعـت اسـت و نویسـنده از نقـش 
 مایه هـاى آشـناى کـودکان از جمله دیوار، گل، درخت، کوه و ... اسـتفاده کرده اسـت. 

ایـن مسـئله باعـث شـده تـا مخاطـب کودك بـا اثـر ارتباط خوبـى برقـرار کند.
- غالب نمادهاى موجود در داسـتان از نوع نمادهاى مرسـوم هسـتند و نویسـنده 
در بـه کار بـردن برخـى از نمادها از جمله کودکان و بزرگ سـال ها به سـمت و سـوى 

اسـتفاده از نمادهـاى ابداعى پیش رفته اسـت.
- داسـتان بـه دیوارهـا بخنـد یـک داسـتان داللتمنـد و چندالیـه اسـت. وجـود 
نمادهـا در کتـاب، آن را از یـک داسـتان سـادة کودکانـه خارج کرده اسـت و اسـتفاده 
آگاهانـه و هنرمندانـۀ نویسـنده از نمادها، سـبب شـده کتاب عالوه بر کـودکان، براى 
بزرگ سـاالن نیـز خواندنـى و قابل اسـتفاده باشـد. اینکـه آیـا کـودکان قـادر به درك 
و فهـم نمادهـا هسـتند، جـاى بحـث دارد و تـا حـدود زیـادى روان شناسـان بایـد به 
آن پاسـخ دهنـد؛ امـا از نظـر ادبـى مى تـوان نتیجه گرفـت، اسـتفادة درسـت از نماد 

به دیوارها بخند
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در داسـتان هاى کـودکان نـه تنهـا فهـم داسـتان را بـراى آنها دشـوار نمى کنـد، بلکه 
مى توانـد سـبب شـود تـا اثر بـراى بزرگ سـاالن نیـز قابل اسـتفاده باشـد.

فهرست منابع
قرآن. (1366) مهدى الهى قمشه اى، تهران: بنیاد نشر قرآن

پورنامداریـان، تقـى (1386). رمـز و داسـتان هاى رمـزى در ادب فارسـى، تهـران: علمـى و 
هنگى. فر

چدویک، چارلز (1385). سمبولیسم. ترجمه مهدى سحابى، تهران: مرکز.
داد، سیما (1382). فرهنگ اصطالحات ادبى، تهران: مروارید.

ستارى، جالل (1376). رمزاندیشى و هنر قدسى، تهران: مرکز.
سمیعى گیالنى، احمد (1386). مضمون، مایه غالب و نماد، نامه فرهنگستان. ش 34.

فتوحى، محمود. (1385). بالغت تصویر، تهران: سخن.
شجاعى، سیدعلى.(1396). به دیوارها بخند، تهران: نیستان.

شـریفیان، مهدى (1384). نماد در اشـعار سـهراب سـپهرى، پژوهشـنامه علوم انسـانى. ش 
.46-45

شمیسا، سیروس (1381). بیان و معانى، تهران: فردوس.
در  نمادیـن  مایه هـاى  نقـش  و  نمـاد   .(1392) فاطمـه  هدایتـى،  و  محمدرضـا  صرفـى، 

.8 ش  پایـدارى.  ادبیـات  نشـریه  مقـدس،  دفـاع  نوجـوان  و  کـودك  داسـتان هاى 
محمـدى، علـى و زارعى، جمیلـه (1390). بررسـى و تحلیل آرایه نماد در سـروده هاى قیصر 

امین پور، نشـریه پژوهش زبان و ادب فارسـى. ش 22.
معـروف، یحیـى و نعمتـى، فـاروق (1392). سـمبل هاى آرمان شـهر در شـعر معاصـر عربى و 

فارسـى، نشـریه انجمـن ایرانى زبـان و ادبیـات عربى. ش 28
مهرگان، آروین. (1377). دیالکتیک نمادها. تهران: فردا.



35035

ـــ ۲۲  ، ـــ ـــ 
ــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۸     

    -    
sandy26t@yahoo.com

     

       ،

چکیده
ــواده،  ــه از خان ــول ذهــن کودکــى اســت ک ــه مجه ــت ســاده اى دارد. معادل ــاه روای  دزد م
ــت در  ــد و در نهای ــت نمى کن ــش دریاف ــراى پرسش ــخى ب ــادرش پاس ــدر و م ــخصاً پ مش
خــواب بــا مــاه مالقــات مى کنــد و پاســخ ســؤالش را مى گیــرد. موضــوع مهــم در دزد مــاه 
پرسشــگرى و اعتــراض و تقابــل اســت. درســا بــه کوچــک شــدن مــاه در آســمان معتــرض 
اســت. پرسشــى در ذهنــش شــکل مى گیــرد: «چــه کســى مــاه را از آســمان مــى دزد؟» از 
طرفــى مفهــوم تقابــل در پس زمینــۀ رویــداد اصلــى، زمینــه را بــراى وضعیــت موجــود، بــه 
تصویــر کشــیدن رویــداد اصلــى، پرسشــگرى، تــالش بــراى پاســخگویى و رســیدن بــه نوعى 
آگاهــى ایجــاد مى کنــد. «تاریکــى و مــاه» و «خــواب و بیــدارى» از مهم تریــن تقابل هــاى 
ــه پرســش درســا در متــن وجــود  ــراى پاســخگویى ب متــن داســتان هســتند. دو مرجــع ب
دارد. مرجــع ناکارآمــد خانــواده و مرجــع درونــى و ذهنــى درســا کــه بــه شــکلى نمادیــن 
در خــواب ظاهــر مى شــود. مراجــع پاســخگویى در داســتان و مشــخصاً نقــش خانــواده در 

روایــت دزد مــاه از موضوعــات دیگــر ایــن داســتان محســوب مى شــود.

کلیدواژه ها: اعتراض، پرسشگرى، تقابل، خانواده، تاریکى و ماه، خواب و بیدارى.

مقدمه
ــه در  ــاه اســت. او متوجــه مى شــود ک ــران م ــى داســتان، نگ درســا شــخصیت اصل
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بعضــى از شــب ها مــاه کوچــک مى شــود. کوچــک شــدن مــاه ادامــه پیــدا مى کنــد 
تــا جایــى کــه ماهــى الغــر در آســمان دیــده مى شــود. درســا تــالش مى کنــد دزد 
ــع  ــد. در واق ــاق مى افت ــى اتف ــه اصل ــالش در ســه مرحل ــن ت ــد. ای ــدا کن ــاه را پی م
ــۀ  ــود دارد. مرحل ــتان وج ــداد داس ــا روی ــه ب ــراى مقابل ــه و دو مرجــع ب ــه مرحل س
ــخگویى  ــۀ دیگرپاس ــت) و مرحل ــى اس ــخگویى درون ــع پاس ــخگویى (مرج خودپاس
ــع  ــا مرج ــخگویى درس ــۀ خودپاس ــت). در مرحل ــى اس ــخگویى بیرون ــع پاس (مرج
ــد. در  ــدا کن ــؤالش را پی ــخ س ــودش پاس ــت خ ــتاق اس ــت. او مش ــخگویى اس پاس
ــا  ــود. درس ــل مى ش ــاه متوس ــواده و م ــه خان ــا ب ــخ گویى درس ــر پاس ــه دیگ مرحل
دختــرى اســت کــه توجــه خاصــى بــه مــاه دارد. او را دوســت دارد و نگــران دزدیــده 
شــدنش توســط تاریکــى اســت. در ایــن نوشــتار بــه دو مرجــع پاســخگویى در متــن 
ــد  ــم. نق ــل مى پردازی ــراض و پرسشــگرى و تقاب ــه اعت داســتان و مفاهیمــى از جمل
حاضــر رویکــردى محتواگرایانــه نســبت بــه داســتان دارد و از ایــن رو مشــتاق معنــا 

و تحلیــل آن در متــن داســتان اســت.

کوچک شدن ماه
ــاه از پشــت  ــى م ــود. وقت ــده ب ــا خوابی ــر لحــاف ابره ــده زی ــر و رنگ پری ــاه الغ «م
ابرهــا بیــرون آمــد خیلــى کوچک تــر شــده بــود. درســا بــا خــودش گفــت: فهمیــدم. 
ــودش  ــراى خ ــاه را ب ــه اى از م ــس تک ــد دزد بدجن ــه خوابن ــى هم ــب وقت ــر ش ه

ــى دارد.» برم

شرکت  تهران،  اول،  چاپ  ماه،   دزد  لیال. (1397)،  برزگر، 
 24 آبى،  پرنده  کتاب هاى  فرهنگى،  و  علمى  انتشارات 
(شومیز)،  وزیرى  نسخه،   1000 تومان،   7500 صفحه، 

شابک: 978-600-436-513-0 
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از تاریکى به ماه مى رسیم

درســا بــه مــاه توجــه دارد. حضــور او در آســمان برایــش نوعــى دلگرمــى اســت. 
ــدار مــاه در آســمان، اولیــن رویــداد داســتان اســت. همیــن رویــداد  وضعیــت ناپای
ــن  ــمان را در ذه ــاه در آس ــور م ــه حض ــبت ب ــش نس ــاد پرس ــا و ایج گمانه زنى ه
کــودك ایجــاد مى کنــد. درســا بعــد از ایــن بیشــتر از قبــل بــه مــاه و حضــورش در 

ــد: ــه مى کن ــمان توج آس
ــد و  ــد ش ــم. بلن ــاه باش ــب م ــد مواظ ــب بای ــت: امش ــودش گف ــا خ ــا ب «درس
ــى  ــد. خیل ــره ش ــاه خی ــه م ــرده ب ــر پ ــکى از زی ــید. یواش ــاق را کش ــاى ات پرده ه
ــاه  ــود کــه مواظــب م ــى قــول داده ب ــود خوابــش ببــرد ول منتظــر شــد. نزدیــک ب
ــا خــودش  ــدار کــه همه چیــز را فهمیــد. ب ــا بی باشــد. نمى دانســت خــواب اســت ی

ــى دزد.» ــاه را م ــى م ــى؛ تاریک ــت: تاریک گف
شــخصیت اصلــى داســتان تنهاســت. مــاه بــراى او دوســت خوبــى اســت. انتخاب 
ــودآگاه  ــد ناخ ــاق بیافت ــب اتف ــد در ش ــخصاً بای ــه مش ــدن او ک ــک ش ــاه و کوچ م

ــرو رفتــن شــخصیت اصلــى را نشــان مى دهــد. ــه در خــود ف تنهایــى و میــل ب
پرســش اصلــى داســتان بعــد از رویــدادى کــه از آن یــاد شــد، مطــرح مى شــود: 

«چــه اتفاقــى بــراى مــاه افتــاده اســت؟»

مراجع پاسخگویى در متن
درسا در سه مرحله با رویداد اصلى روبه رو مى شود:

مرحله نخست: فهم کوچک شدن ماه
ــه کوچــک شــدن مــاه در  در ایــن مرحلــه کــودك ناراحــت اســت. او نســبت ب
آســمان معتــرض اســت. در ایــن مرحلــه اعتــراض کــودك بــا پیــدا کــردن دزد مــاه 

ــورد. ــد مى خ پیون

مرحله دوم: ایجاد پرسش
چــه کســى مــاه را از آســمان مــى دزدد؟ پرســش اصلــى ایجــاد مى شــود و کــودك 
ــت.  ــول اس ــه قابل قب ــد ک ــدا مى کن ــش پی ــن پرس ــراى ای ــه ب ــخ هایى کودکان پاس
در ذات ایــن پرسشــگرى نوعــى کنــش آگاهانــه بــراى فهــم موقعیــت وجــود دارد. 
ــن  ــه همی ــت. ب ــده اس ــل کوچک ش ــاه بى دلی ــه م ــرد ک ــد بپذی ــودك نمى خواه ک
ــه دنبــال دلیــل قانع کننــده اى مى گــردد. اساســاً پرسشــگرى کــودك، راه  خاطــر ب

ــدد. ــدون اســتدالل مســائل مى بن ــرش ب ــراى ســکوت و پذی را ب
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مرحله سوم: دست یابى به پاسخ
دو مرجــع مهــم پاســخگویى در داســتان حضــور دارد. مرجــع نخســت درســا اســت 

و مرجــع دوم خانــواده و مــاه.
درســا در ابتــدا خــودش مى خواهــد بــه پرسشــى کــه ذهنــش را مشــغول کــرده، 

پاســخ بدهــد. او جواب هایــى هــم پیــدا مى کنــد:
«ماه حتماً گرسنه شده است.»

«دزد بدجنس تکه اى از ماه را براى خودش برمى دارد.»
«تاریکى، تاریکى ماه را مى دزدد.»

ــؤالش را از  ــواب س ــد ج ــالش مى کن ــا ت ــت. درس ــواده اس ــدى خان ــع بع مرج
پــدر و مــادرش بگیــرد. آنهــا در روز جمعــه بــه پــارك مى رونــد و درســا از پــدر و 

مــادرش مى پرســد:
ــک  ــراى او ی ــدر ب ــد. پ ــا خندیدن ــى دزدد؟» آنه ــاه را م ــس م ــرا دزد بدجن «چ

ــد. ــک خری ــت چرخ وفل بلی
ــه  ــن رابط ــادرش در ای ــدر و م ــا پ ــد ب ــعى مى کن ــا س ــم درس ــاز ه ــه ب در ادام

ــد: ــته باش ــى داش گفت وگوی
ــى روز  ــید: وقت ــا پرس ــورد. از آنه ــه مى خ ــارش صبحان ــدر و م ــا پ ــا ب «درس
مى شــود تاریکــى کجــا قایــم مى شــود؟ پــدر گفــت: حتمــاً مــى رود یــک جــاى دور. 
ــد.» ــوى روز اســتراحت مى کن ــگاه کــرد. او گفــت: تاریکــى ت ــادرش ن ــه م درســا ب

خانـواده نقـش مؤثـرى در ایجـاد پاسـخ گویى و یا ایجاد پرسـش هاى بعـدى ندارد. 
جـاى تعجـب اسـت کـه در گفت وگـوى اولیـه چرا پـدر و مادر نمى پرسـند کـه منظور 
درسـا از دزد بدجنـس و مـاه چیسـت؟ از طرفـى جواب هاى کودکانه و قابل قبول درسـا 
بـا ظرافـت اسـت و بـه نوعى شـخصیت کـودك را بـه خواننده نشـان مى دهـد. در این 
میـان «مـاه» مرجـع پاسـخ گویى مى شـود! ایـن مرجـع در «خـواب» بـه پرسـش هاى 
درسـا پاسـخ مى دهـد و او را راضـى مى کنـد کـه دیگـر غصـه نخـورد و بـه تاریکـى و 
سـتاره ها بدگمـان نباشـد. در واقـع مرجع نهایـى و پاسـخگو در وجود خود درساسـت:

«درســا گفــت: تاریکــى خیلــى بدجنــس اســت. مــاه صــورت درســا را بوســید 
ــوى بغــل تاریکــى اســتراحت  ــان اســت. مــن ت ــى مهرب ــه تاریکــى خیل و گفــت: ن

ــوم.» ــزرگ ش ــاره ب ــا دوب ــم ت مى کن
مرجــع ذهنــى و درونــى درســا بــراى پاســخگویى بــه پرســش هایش، ناکارآمــدى 

خانــواده را نشــان مى دهــد.
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مفاهیم اعتراض و پرسشگرى و تقابل و کارکردشان در داستان
مفاهیــم ســه گانۀ اعتــراض و پرسشــگرى و تقابــل، موتــور حرکــت بخشــى روایــت 
ــراض،  ــن اعت ــراض دارد. ای ــاه، اعت ــدن م ــه کوچــک ش ــا ب ــتند. درس ــتان هس داس
کنجــکاوى و پرسشــگرى را بــه دنبــال دارد. او بــه دنبــال دزد و تاریکــى مى گــردد و 
مى خواهــد بدانــد چــه بــر ســر مــاه آمده اســت. شــخصیت درســا، کنشــگر و مشــتاق 
دانســتن اســت. تقابــل «تاریکــى و مــاه» و «خــواب  و بیــدارى» و فهــم ایــن مطلــب 
ــا را  ــخصیت درس ــتند، ش ــان هس ــتاره ها مهرب ــس نیســت و س ــى بدجن ــه تاریک ک
بــه نوعــى آگاهــى مى رســاند. آیــا مرجــع ایــن آگاهــى و پاســخگویى قابل پذیــرش 
ــن  ــرى در ذه ــد پرسشــگرى را در شــکل هاى متنوع ت ــاه مى توان ــا دزد م اســت؟ آی
کــودك نهادینــه کنــد؟ آیــا کم رنــگ بــودن نقــش خانــواده در رســیدن کــودك بــه 

پاســخ، نقطه ضعــف داســتان نیســت؟
بــه نظــر مى رســد دزد مــاه تحــت نفــوذ اندیشــۀ اصلــى روایــت قــرار گرفتــه اســت 
ــودك (در  ــفۀ ک ــوزة فلس ــواب) و ح ــوزة خ ــناختى (در ح ــم روان ش ــم مه و مفاهی
بخــش پرسشــگرى) برجســته تر از تعریــف داســتان اســت. بــه ایــن معنــا کــه دزد 
مــاه بیشــتر تمایــل دارد ایــدة اصلــى خــود را پررنــگ کنــد و در ایــن مســیر توجــه 
زیــادى بــه نحــوة روایــت، شــخصیت هاى مکمــل در آن، اوج و فــرود رویــداد اصلــى 
و یــا امــکان خــرده روایت هــاى دیگــرى کــه بتوانــد در رشــد و پــرورش ذهــن فعــال 
و آگاه کــودك نقــش داشــته باشــد، نــدارد. به طــور مثــال جملــۀ «درســا بــا خــودش 
ــو و  ــدم گفت وگ ــن نشــان از ع ــاب اســت. ای گفــت» از پربســامدترین جمــالت کت
ارتبــاط بــا دیگــران و انــزواى شــخصیت دارد. روایــت مى توانســت از گفت وگوهــاى 
بیشــترى بهــره ببــرد. درســا دوســت و یــا عروســکى کــه بــه آن دل بســتگى داشــته 
باشــد نــدارد. از طرفــى صحبت هایــش بــا خانــواده (در واقــع نقــش پــدر و مــادر او 
ــن  ــه ای ــد. ب ــکار مى انجام ــتى آش ــه بن بس ــت) ب ــر اس ــگ و بى تأثی ــیار کم رن بس
ــم  ــا دســت کم فه ــتر و ی ــیدن بیش ــه پرس ــا را تشــویق ب ــه درس ــا بن بســت ک معن

ــد. ــح بیشــترى بشــنود، نمى کن ــد توضی ــه بخواه ــا این ک ــر و ی بهت

تقابل «تاریکى و ماه» و «خواب و بیدارى»
«خــواب» کلیــدواژة اصلــى داســتان بــراى رســیدن بــه پاســخ اصلــى اســت. درســا 
ــاه در  ــور م ــدى از حض ــه درك جدی ــد و ب ــو مى کن ــاه گفت وگ ــا م ــواب ب در خ
ــى  ــه آگاه ــیدن ب ــراى رس ــواب را ب ــاى خ ــنده دنی ــرا نویس ــد. چ ــمان مى رس آس

از تاریکى به ماه مى رسیم
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ــذارى همچــون  ــد و تأثیرگ ــود مراجــع قدرتمن ــودك انتخــاب کرده اســت؟ در نب ک
خانــواده (مشــخصاً پــدر و مــادر) و یــا نهــاد آموزشــى (ماننــد مربــى) و گفت وگوهــاى 
ــارة موضــوع)  ــا همســاالن و ایجــاد ارتبــاط و گفت وگــو درب دوســتانه (هم نشــینى ب
ــواب باشــد.  ــاى خ ــى اســت، دنی ــى درون ــع مرجع ــه در واق ــا مرجــع ک ــاید تنه ش
رؤیاهــاى کودکانــه ریشــه در واقعیت هــا و امیــال و آرزوهــاى کــودك دارد. ایــن دنیا، 
بیــش و پیــش از هــر چیــز ناخــودآگاه شــخصیت را نشــانه مى گیــرد. ناخودآگاهــى 
ــز دارد. اگــر تاریکــى  ــا و ســرکوب هاى شــخصیت را نی ــدرت ترســیم ترس ه کــه ق
و مــاه و خــواب را ســه نشــانۀ اصلــى در متــن داســتان بدانیــم مى توانیــم این طــور 

تفسیرشــان کنیــم:
نخســت تاریکــى: تاریکــى موقعیتــى دوگانــه دارد. در موقعیــت اول نقــش دزد 
را عهــده دار اســت و در موقعیــت نهایــى معنــاى آرامــش مى دهــد. در واقــع تاریکــى 
بــه مثابــۀ جهلــى اســت کــه بــه آگاهــى مى رســد. شــاید بتــوان گفــت تاریکــى در 
ابتــدا نقــش ترس هــاى کــودك را بــازى مى کنــد و درنهایــت بــه معنایــى جدیــد و 

متضــاد اولیــه خــود تبدیــل مى شــود:
«مــاه جــواب مــى داد: اگــر تاریکــى نبــود تــو نمى توانســتى مــرا تــوى آســمان 

ببینــى.»
دوم مــاه: مــاه نقــش حضــور و روشــنى را بــازى مى کنــد. مــاه زیباســت. مــاه 
بــراى درســا دوســت خوبــى اســت. مــاه نماینــده روشــنى و آگاهــى اســت. نماینــده 
بخشــى از ذهــن کــودك کــه مى خواهــد بدانــد. مــاه نقــش خودآگاهــى را در ذهــن 

ــد: ــازى مى کن کــودك ب
ــود. وقتــى درســا را دیــد بــه او لبخنــد زد. درســا  «مــاه بــزرگ بــزرگ شــده ب
بــراى مــاه دســت تــکان داد. بــا خــودش گفــت: مــاه بهتریــن دوســت مــن اســت.»
ــى و  ــداد اصل ــا روی ــدن ب ــه رو ش ــراى روب ــى ب ــواب مجال ــواب: خ ــوم خ س
پاســخ بــه جهــل اســت. خــواب ماننــد پلــى اســت ارتباطــى کــه بــه کــودك کمــک 

ــد: ــى بدان ــا تاریک ــاط آن را ب ــمان و ارتب ــاه در آس ــرایط م ــد ش مى کن
ــزرگ  ــاره ب ــى دوب ــا وقت ــه او گفــت: ت ــاه ب ــد زد. م ــوى خــواب لبخن ــا ت «درس

ــم.» ــت مى آی ــه خواب ــب ب ــر ش ــوم، ه ــزرگ بش ب
شــاید بتــوان از ایــن تفســیرها در درون متــن بــه ایــن نتیجــه رســید کــه کودك 
ــا ترس هــاى خــود روبــه رو مى شــود و بــه آگاهــى مى رســد و بخــش  در دزد مــاه ب
ــه  ــا چ ــن نتیجــه ت ــا ای ــد؛ ام ــا تفســیر مى کن ــک و روشــن ذهنــش را در رؤی تاری
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ــه  ــردى آموزشــى و دقیــق دارد؟ ب ــزان کارک ــا چــه می ــول اســت؟ ت ــدازه قابل قب ان
نظــر مى رســد شــخصیت کــودك در داســتان هاى کودکانــه بایــد مجــال بیشــترى 
بــراى گفت وگــو بــا اشــخاص بیشــتر و درك موقعیت هــاى متنــوع را داشــته باشــد. 
ــه  ــودك را بشــکنیم و او را در مواجه ــاى ک ــاید الزم باشــد حصــار خــواب و رؤی ش
ــاختن  ــم و س ــمۀ فه ــل سرچش ــد تخی ــم. هرچن ــرار بدهی ــر ق ــى واقعى ت ــا دنیای ب

رؤیاهــاى کودکانــه در واقعیــت باشــد.

نتیجه گیرى
نخســت: دزد مــاه روایتــى ســاده از زبــان کودکــى اســت کــه مى خواهــد بدانــد چــرا 

مــاه در آســمان هــر شــب کوچک تــر مى شــود.
ــه  ــت ک ــتان اس ــداد داس ــن روی ــمان، اولی ــاه در آس ــدار م ــت ناپای دوم: وضعی

ــود دارد. ــال خ ــه دنب ــل را ب ــگرى و تقاب ــراض و پرسش ــم اعت مفاهی
ســوم: درســا در ســه مرحلــه بــا رویــداد اصلــى روبــه رو مى شــود: فهــم کوچــک 
ــه  ــش ک ــاد پرس ــد. ایج ــى مى کن ــراض را نمایندگ ــوم اعت ــه مفه ــاه ک ــدن م ش
ــا  ــه تقابل ه ــه پاســخ ک ــد و دســت یابى ب ــى مى کن ــوم پرسشــگرى را نمایندگ مفه

ــد. ــر مى کش ــه تصوی ــتان را ب ــان در داس و کارکردش
چهــارم: پرسشــگرى در داســتان اهمیــت ویــژه اى دارد. در ذات ایــن پرسشــگرى 
ــد  ــودك نمى خواه ــود دارد. ک ــت وج ــم موقعی ــراى فه ــه ب ــش آگاهان ــى کن نوع
بپذیــرد کــه مــاه بى دلیــل کوچک شــده اســت. بــه همیــن خاطــر بــه دنبــال دلیــل 

مى گــردد. قانع کننــده اى 
پنجــم: دو مرجــع مهــم پاســخگویى در متــن داســتان وجــود دارد: مرجــع درونى 
و مرجــع بیرونــى. درســا و مــاه نماینــدگان مرجــع درونــى پاســخگویى هســتند و 

خانــواده نقــش مرجــع بیرونــى را عهــده دار اســت.
ششــم: خانــواده نقــش کم رنــگ و بى تأثیــرى در پاســخگویى و ترغیــب کــودك 

بــراى فهمیــدن بیشــتر دارد.
هفتــم: درســا در عالــم خــواب و بــا حضــور مــاه متوجــه مى شــود کــه 

مى شــود. اتهــام  رفــع  تاریکــى  از  و  نبــوده  درســت  پاســخ هایش 
هشــتم: در نبــود مراجــع قدرتمنــد و تأثیرگــذارى همچــون خانــواده (مشــخصاً 
پــدر و مــادر) و یــا نهــاد آموزشــى (ماننــد مربــى) و گفت وگوهــاى دوســتانه 
ــاید  ــوع) ش ــارة موض ــو درب ــاط و گفت وگ ــاد ارتب ــاالن و ایج ــا همس ــینى ب (هم نش

از تاریکى به ماه مى رسیم
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ــاى خــواب باشــد. ــى اســت، دنی ــع مرجعــى درون ــه در واق ــا مرجــع ک تنه
ــه آگاهــى  ــه رو مى شــود و ب ــا ترس هــاى خــود روب ــاه ب نهــم: کــودك در دزد م

ــد. ــا تفســیر مى کن مى رســد و بخــش تاریــک و روشــن ذهنــش را در رؤی
ــه نظــر  ــا ب ــر اســت؛ ام ــل انکارناپذی ــذار تخی ــد و تأثیرگ ــاى قدرتمن ــم: دنی ده
مى رســد شــخصیت کــودك در داســتان هاى کودکانــه بایــد مجــال بیشــترى بــراى 
گفت وگــو بــا اشــخاص بیشــتر و درك موقعیت هــاى متنــوع را داشــته باشــد. شــاید 
الزم باشــد حصــار خــواب و رؤیــاى کــودك را بشــکنیم و او را در مواجهــه بــا دنیایــى 

ــم. ــرار بدهی ــر ق واقعى ت
*متأسفانه صفحات کتاب شماره گذارى نشده است.



35043

ـــ ۲۲  ، ـــ ـــ 
ــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۸ 

چکیده
مقالــۀ حاضــر ُجســتارى اســت در نقــد و تحلیــل کتــاب پســرى کــه دور دنیــا را رکاب زد 
نوشــتۀ الســتر هامفریــز و برگــردان لیــدا هــادى کــه ســال 1397 در نشــر اطــراف چــاپ 
شــده اســت. از اهــداف مهــم ایــن جســتار بررســى و تحلیــل ویژگى هــاى اصلــى کتــاب و 
نیــز آشــکار نمــودن نقــاط ضعــف و قــوت آن اســت. بــه طــور کلــى مهم تریــن مــواردى کــه 
در ایــن نوشــتار بدان هــا پرداختــه شــده عبارتنــد از: بررســى ســاختار کلــى کتــاب، بررســى 
شــیوة روایت پــردازى، بررســى میــزان هماهنگــى کتــاب بــا شــرایط گــروه ســنى نوجــوان2، 
ــراى سفرنامه نویســى، بررســى تصاویــر  بررســى ســوژه، موضــوع و پتانســیل بالقــوة آنهــا ب

ــى از مباحــث مطرح شــده. ــرى کل ــت نتیجه گی ــاب و در نهای ــرى کت ــاى تصوی و ویژگى ه

ــر و  ــى3، تصوی ــردازى و روایت شناس ــى، روایت پ ــفرنامه و سفرنامه نویس ــا: س کلیدواژه ه
تصویرپــردازى، موضــوع، ســوژه 

مقدمه
ــاى  ــۀ فعالیت ه ــه هم ــترده، ب ــام و گس ــى ع ــوان در تعریف ــودك و نوج ــات ک ادبی
ــه  ــوان گفت ــودك و نوج ــنى ک ــاى س ــدودة گروه ه ــه در مح ــام گرفت ــوِب انج مکت

   
    /     ،

behzad_lame1@yahoo.com

 ۱     
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مى شــود؛ یعنــى همــۀ آثــار علمــى، ادبــى، فرهنگــى، هنــرى، داســتانى و 
ــد  ــان مفی ــته از مخاطب ــن دس ــرورش ای ــى در آموزش وپ ــه نوع ــه ب ــتانى ک غیرداس
ــه تعبیــر دیگــر «هــر آنچــه خــارج از برنامــۀ درســى و آمــوزش  ــر باشــند. ب و مؤث
مســتقیم، هنرمندانــه نوشــته و تنظیــم شــود، ادبیــات کــودکان خوانــده مى شــود» 
(حجــازى، 1387، ص. 16). هرچنــد کــه در نگاهــى کلى تــر «همــۀ علــوم و 
معــارف بشــر ابتــدا ادبیــات هســتند و ســپس موضوعیــت خــاص پیــدا مى کننــد» 

.(107 ص.   ،1390 (شــعارى نژاد، 
در میــان آثــار پرتنــوِع ادبیــات کــودك و نوجــوان، سفرنامه نویســى و خاطره نویســى 
از جملــه گونه هایــى هســتند کــه نســبت بــه گونه هــاى دیگــر ادبــى کمتــر مــورد 
ــه  ــده ب ــار نوشته ش ــته آث ــال هاى گذش ــه در س ــد ک ــد. هرچن ــرار گرفته ان ــه ق توج
شــیوة خاطره نویســى رشــد محسوســى داشــته اند، بااین حــال شــمار ســفرنامه هاى 
منتشرشــده در ســنجش بــا ســایر آثــار ادبــى همچنــان بســیار انــدك و ناچیز اســت. 
ــِت  ــول درس ــد و اص ــاى قواع ــر مبن ــفرنامه ها ب ــر س ــه اگ ــت ک ــى اس ــن در حال ای
ــه ســوى خــود  ــان بســیارى را ب ــد مخاطب سفرنامه نویســى نوشــته شــوند، مى توانن
ــبک هاى  ــى از س ــت: «یک ــده اس ــى آم ــف سفرنامه نویس ــد. در تعری ــب نماین جل
ادبــى اســت کــه در آن شــخصى کــه بــه ســرزمین هاى دیگــر ســفر کــرده، 
ــارة آن ســرزمین ها  ــا و احساســاتش را درب ــات، رخداده ــا، شــنیده ها، تجربی دیده ه
بــراى آگاه کــردن دیگــران در قالــب کتــاب مى نویســد» همچنیــن سفرنامه نویســى 

زد،  رکاب  را  دنیا  دور  که  پسرى  الستر. (1397).  هامفریز، 
ترجمه لیدا هادى ؛ تصویرگر تام مورگان جونز. تهران: نشر 
اطراف  ،   157000 ریال ، شابک:  978-622-99224-1-5  
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گفتن به جاى نشان دادن

ــا و  ــه راه ه ــاره ب ــد از: اش ــا عبارتن ــن آنه ــى از مهم تری ــه برخ ــى دارد ک ویژگى های
مســیرها و ویژگــى آنهــا، اشــاره بــه موقعیــت و منطقــۀ جغرافیایــى ســفر، اشــاره بــه 
خــوراك و پوشــاِك محلــى مــردم، اشــاره بــه آداب و رســوم، جشــن ها و اعتقــادات 
جوامــع انســانى، اشــاره بــه مناطــق تاریخــى و دیدنــى ســفر، اشــاره بــه ویژگى هــاى 
فرهنگــى و اجتماعــى هــر قــوم یــا ملــت، و در نهایــت بیــان حــال و هــواى شــخصى 

و احســاس واقعــى نویســنده دربــارة مشــاهدات و تجربیــات خــود از ســفر.
ــر  ــا و توصیف هــاى ســفرنامه پرمایه ت ــا، ماجراه ــه هرچــه رخداده بدیهــى اســت ک
ــذت  ــدن ســفرنامه ل ــان نســبت از خوان ــه هم ــز ب ــر باشــند، مخاطــب نی و جاندارت
ــر را  ــاب حاض ــده، کت ــاى یادش ــه ویژگى ه ــه ب ــا توج ــرد. ب ــد ب ــترى خواه بیش
مى تــوان ســفرنامه اى دانســت کــه بــر اســاس ســفر طوالنــى نویســنده بــه دور دنیــا 
ــى  ــته شــده اســت؛ یعن ــرات شــخصى نوش ــف خاط ــى و توصی ــیوة بازگوی ــه ش و ب
ــه و ســپس خاطــرات خــودش را  ــه ســفرى واقعــى رفت ــاز ب نویســنده خــود در آغ
بــه شــکل یــک ســفرنامۀ ســه جلدى منتشــر نمــوده اســت. بــا ایــن وجــود کتــاب 
حاضــر چــه در شــیوة روایت پــردازى و ارائــۀ اطالعــات و چــه در کیفیــت توصیــف و 
ــوده اســت کــه  ــا ضعف هــا و قوت هایــى همــراه ب بازنمایــى رخدادهــا و صحنه هــا ب

ــم پرداخــت. ــا خواهی ــن آنه ــه مهم تری ــى، ب ــا نگاهــى تحلیل ــه، ب در ادام

خالصۀ کتاب
«تــام» نوجوانــى انگلیســى اســت کــه آرزوى ســفرى دور و دراز و غیرممکــن را در 
ســر مى پرورانــد، یعنــى ســفر بــه دور دنیــا بــا یــک دوچرخــه! ایــن ایــده یــا آرزوى 
ــم  ــِر کالس ه ــى س ــه حت ــى ک ــا جای ــد، ت ــا نمى کن ــام را ره ــه اى ت ــب لحظ عجی
ــارة آن  ــردازى درب ــرگرم خیال پ ــم س ــاى معل ــه حرف ه ــوش دادن ب ــاى گ ــه ج ب
ــى ها و  ــواده، هم کالس ــا خان ــه را ب ــا دوچرخ ــفر ب ــدة س ــار ای ــام چندین ب ــت. ت اس
دوســتانش در میــان مى گــذارد، ولــى تقریبــاً همــۀ آنهــا ایــن ســفر را غیرممکــن و 
ــام  ــح ت ــک روز صب ــه ی ــا اینک ــد. ت ــف مى کنن ــا آن مخال ــد و ب ــه وار مى پندارن دیوان
بــا اطــالع قبلــى و بعــد از جمــع آورى وســایل مــورد نیــازش، تصمیــم نهایــى خــود 
را مى گیــرد و ســفر طوالنــى اش را بــا دوچرخــه آغــاز مى کنــد. تــام جهانگــردى اش 
را از کشــور انگلیــس آغــاز مى کنــد و بــا گذشــتن از چنــد کشــور اروپایــى بــه قــارة 
ــوب  ــکا مى رســد و جن ــارة آمری ــه ق ــاب). ســپس ب ــد اول کت ــا مى رســد (جل آفریق
ــم  ــد ه ــاب). بع ــد دوم کت ــذارد (جل ــا دوچرخــه پشت ســر مى گ ــا شــمال آن را ب ت
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ــردازد (جلــد ســوم  ــارة آســیا و کشــورهاى آســیایى مى پ ــه روایــت ســفرش در ق ب
ــام در  ــد، ت ــه درازا مى کش ــالى ب ــد س ــه چن ــفر دور و دراز ک ــن س ــاب). در ای کت
طــول راه و بــه هنــگام گذشــتن از کشــورهاى گوناگــون بــا صحنه هــا و رخدادهــاى 
ــش  ــفر برای ــرایط س ــه ش ــا بســته ب ــیارى از آنه ــه بس ــود ک ــه مى ش ــى مواج فراوان
ــال رکاب  ــد س ــس از چن ــام پ ــت ت ــد. در نهای ــز تجربه انگیزن ــى نی ــذاب و گاه ج
زدن و گذشــتن از پنــج قــاره و شــصت کشــور، و طــى مســافتى بیــش از 74 هــزار 
کیلومتــر دوبــاره بــه آغــوش خانــواده اش در انگلیــس بــر مى گــردد و ســفر خــود را 

ــان مى رســاند. ــه پای ــا موفقیــت ب ب

تحلیل متن
- بررسى سوژه و موضوع کتاب

ــن، جالب تریــن و هیجان انگیزتریــن مولفــۀ ایــن کتــاب را ســوژه  ــوان مفیدتری مى ت
و موضــوع آن دانســت؛ چــه اینکــه کمتــر خواننــده اى را مى تــوان یافــت کــه عاشــق 
ــى  ــفرى طوالن ــگفت انگیز س ــذاب و ش ــاى ج ــا رخداده ــه ب ــى و مواجه ماجراجوی
ــوار  ــى و س ــه تنهای ــود ب ــاب خ ــندة کت ــه نویس ــب اینک ــد. جال ــا نباش ــه دور دنی ب
بــر دوچرخــه اش بــه ایــن ســفر دور و دراز رفتــه و پــس از بازگشــت بــه کشــورش 
اقــدام بــه نوشــتن ســفرنامه اش کرده اســت. بــه هــر رو ایــن ســوژه بــه تنهایــى و از 
ــرا از یک ســو  ــى برخــوردار اســت؛ زی جنبه هــاى گوناگــون از ارزش و اهمیــت باالی
شــمار کســانى کــه جســارت یــا توانایــى رفتــن بــه چنیــن ســفر پرخطــرى را داشــته 
باشــند بســیار بســیار انــدك اســت؛ از دیگرســو امکانــات و ســوژه هایى کــه چنیــن 
ــر  ــم از نظ ــت و ه ــر کیفی ــم از نظ ــد، ه ــرار مى ده ــار نویســنده ق ــفرى در اختی س

کمیــت بســیار پرشــمار و متنــوع اســت.
برخــى از ایــن ســوژه ها کــه خــود بــه تنهایــى مى توانســتند عاملــى بــراى پیشــرفت 
و جذابیــت ایــن کتــاب باشــند عبارتنــد از: تفاوت هــاى زبانــى و فرهنگــى کشــورها، 
ــى و  ــار دیدن ــق و آث ــان ها، مناط ــى انس ــبک زندگ ــوراك و س ــش، خ ــوع پوش تن
ــى و  ــوع دین ــه، تن ــر جامع ــاص ه ــاى خ ــادات و آیین ه ــون، اعتق ــى گوناگ تاریخ
ــاره، رخدادهــاى جالــب و  مذهبــى، تنــوع آب و هوایــى، ویژگى هــاى خــاص هــر ق
ــى  ــخصیت اصل ــه ش ــى هایى ک ــختى ها و خوش ــت س ــفر و در نهای ــگفت انگیِز س ش
کتــاب بــا آنهــا ســر و کار داشــته اســت. شــخصیتى کــه پنــج قــاره و شــصت کشــوِر 
گوناگــون را پشــت ســر گذاشــته و بیــش از 74 هــزار کیلومتــر را بــا دوچرخــه اش 
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رکاب زده اســت. چنیــن ســفرى چــه از نظــر موضــوِع جــذاب و کم نظیــرش و چــه 
ــب توجــه و  ــى جال ــر نوجوان ــراى ه ــد ب ــر و دســت اولش بى تردی از نظــر ســوژة بک

کنجکاوکننــده خواهــد بــود.

بررسى راوى و روایت پردازى (روایت شناسى)
ــه روایــت مى کنــد؟ ملزومــات و ویژگى هــاى سفرنامه نویســى  راوى کیســت و چگون
ــا  ــت؟... این ه ــه اس ــاب چگون ــن کت ــردازى در ای ــت روایت پ ــت؟ کیفی ــدام اس ک
ــه آنهــا پاســخ داده خواهــد شــد. برخــى از پرســش هایى هســتند کــه در ادامــه ب

الــف- ویژگى هــاى سفرنامه نویســى: اصــوالً ســفرنامه ها بــر اســاس 
واقعیــات بیرونــى و مشــاهدات شــخصى نگارنــده بــه نــگارش در مى آینــد و شــیوة 
ــى خاطــرات و یادداشــت هاى  ــرور و بازخوان ــف، م ــر توصی ــا ب ــردازى در آنه روایت پ
روزانــه اســتوار اســت؛ چنانکــه نویســنده بــا رعایــت ترتیــب و توالــى رخدادهــا بــه 
ــد و  ــن کن ــرى وارد مت ــس از دیگ ــى پ ــود را یک ــاهدات خ ــد مش ــادگى مى توان س
ایــن شــیوه را تــا انتهــا ادامــه دهــد. در ســفرنامه و دیگــر گونه هــاى مشــابه (قصــه، 
ــگ و  ــود پیرن ــر وج ــى ب ــد چندان ــوالً تاکی ــره و...) معم ــه، خاط ــت، زندگینام حکای
ــا و  ــا، زمان ه ــِب مکان ه ــى در ترتی ــن جابه جای ــى و همچنی ــت و معلول ــط عل رواب
ــدارد (پیشــاپیش شــکل درســت همــۀ این هــا در هنــگام ســفر  رخدادهــا وجــود ن

ــت). ــده اس ــت بردارى ش یادداش
نویســندگاِن ســفرنامه اغلــب بــه دنبــال ایجــاد یــک ســاختاِر فرمــى- معنایــِى 
معقــول و منطبــق بــر واقعیــت هســتند و افــزودن یــا کاســتن چیــزى به ســفرنامه را 
ــه طــور کلــى برخــى از مهم تریــن ویژگى هــاى یــک ســفرنامۀ  ــز نمى داننــد. ب جای
خــوب عبــارت اســت از: مشــاهده و توصیــف دقیــق، پرداختــن بــه اطالعــات مفیــد و 
دورى از حاشــیه ها، ایجــاز و گزیده گویــى، صداقــت و راســت گفتارى، صمیمیــت در 
توصیــف و بیــان، بدیــع و جــذاب بــودن مطالــب، زنــده و جانــدار بــودن توصیفــات، 
نثــر ســاده و بــه دور از پیچیدگــى، جامــع بــودن و نیــز اشــارة دقیــق بــه مــواردى 
همچــون: راه هــا و مســیرها، موقعیــت جغرافیایــى، خــوراك و پوشــاِك محلــى، آداب 
و رســوم، جشــن ها و اعتقــادات، جاذبه هــاى تاریخــى و دیدنــى، ویژگى هــاى 
ــى  ــاس واقع ــخصى و احس ــال ش ــس و ح ــت ح ــى، و در نهای ــى و اجتماع فرهنگ

نویســنده دربــارة مشــاهدات و تجربیــات نــاب خــود از ســفر...
ــنده  ــژة نویس ــه وی ــرى توج ــفرنامۀ دیگ ــر س ــد ه ــز مانن ــاب نی ــن کت در ای

گفتن به جاى نشان دادن
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ــا و  ــا، رخداده ــح کنش ه ــف و توضی ــر توصی ــه ب ــش از هم ــردازى بی در روایت پ
مشــاهدات متمرکــز شــده اســت و از آنجــا کــه منبــع اصلــى نویســنده مشــاهدات 
ــده  ــش عم ــوان گرای ــس مى ت ــت، پ ــوده اس ــا ب ــه دور دنی ــفرش ب ــى او از س واقع
ــى  ــى و خاطره نویس ــون یادداشت نویس ــیوه هایى همچ ــت ش ــف و کاربس ــه توصی ب
ــا حــد زیــادى موجــه و قابــل دفــاع دانســت؛ زیــرا کــه ایــن  را در روایت پــردازى ت
رویکــرد، خــود، بخشــى از رونــد طبیعــى سفرنامه نویســى اســت. بااین حــال زمانــى 
ــى  ــد سفرنامه نویس ــول و قواع ــایر اص ــاس س ــر اس ــاب را ب ــن کت ــم ای ــه بخواهی ک
مــورد بررســى قــرار دهیــم، هــم در شــیوة روایت پــردازى و هــم در نــوع گزینــش و 
ــر مى خوریــم کــه از نظــر  ــه اشــکاالتى ب ــژه رخدادهــا) ب توصیــف مشــاهدات (به وی

فنــى درخــور تأمــل هســتند.
ب- کیســتى راوى: ایــن کتــاب در مجمــوع دو راوى دارد: 1- راوى دانــاى کل 
کــه عمــدة روایــت کتــاب بــر عهــدة اوســت و بــا اینکــه هــرازگاه در ذهــن و فکــر 
ــدك اســت.  ــخصیت ها ان ــن ش ــوذ او در ذه ــِق نف ــد، عم ــوذ مى کن ــخصیت ها نف ش
در واقــع نفــوذ او عمدتــاً مربــوط بــه ذهــن و فکــر شــخصیت اصلــى کتــاب یعنــى 
ــه ذهــن دیگــر  ــه شــکلى کنترل شــده ب ــام اســت و فقــط در مــواردى انــدك و ب ت
شــخصیت ها نفــوذ مى کنــد. ایــن راوى تمایلــى بــه پیشــگویى و لــو دادن رخدادهــاى 
ــدارد و  ــا) ن ــردن رخداده ــش ک ــى (پس وپی ــرر زمان ــاى مک ــده و جابه جایى ه آین
فقــط بــه ماجراهایــى کــه در حــال یــا گذشــته رخ داده انــد مى پــردازد... 2- راوى اول 
شــخص (مــِن راوى) کــه عهــده دار روایــت بخش هــاى پایانــى برخــى فصل هاســت 
و نســبت بــه راوى دانــاى کل حجــم کمتــرى را روایــت مى کنــد. ایــن بخش هــاى 
ــز  ــتند و نی ــى هس ــا یادداشــت هاى خودمان ــته ی ــکل دل نوش ــه ش ــاً ب ــاه عمدت کوت
دربردارنــدة خالصــه اى از اطالعــات، توصیفــات، پیشــنهادات و دیدگاه هــاى مفیــدى 
کــه از زبــان شــخصیت تــام روایــت مى شــوند. جــدا از تفــاوت شــیوة روایت پــردازى 
و کیفیــت خــاص هــر یــک از آنهــا، مى تــوان کاربســت همزمــاِن راوى دانــاى کل و 
راوى اول شــخص را کوششــى مؤثــر در راســتاى تقویــت ســاختار روایــى و جذاب تــر 

ــردازى در کتــاب دانســت... شــدن روایت پ
ج- امکانــات بالقــوة روایــى: اصــوالً جذابیــت ســفرنامه ها بــه طــور مســتقیم 
ــر کشــیدن درســت، دقیــق و  ــه تصوی ــزان موفقیــت نویســنده در ب ــه می وابســته ب
ــت  ــاى جــذاب اســت؛ یعنــى هرچــه روای ــا و رخداده ــدار مشــاهدات، صحنه ه جان
نویســنده از مشــاهداتش دقیق تــر، جاندارتــر و باورپذیرتــر باشــد، جذابیــت اثــر نیــز 
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بــه همــان نســبت بیشــتر خواهــد شــد. در کتــاب حاضــر نیــز کــه بــر اســاس ســفر 
ــا توجــه بــه نشــانه هاى موجــود در  واقعــى نویســنده بــه دور دنیــا نوشــته شــده، ب
ــود  ــن وج ــمارى در دل مت ــوة بى ش ــاى بالق ــا و رخداده ــوژه ها، صحنه ه ــن، س مت
ــر و  ــت اث ــه جذابی ــت ب ــا مى توانس ــه آنه ــن ب ــا پرداخت ــنده ب ــه نویس ــتند ک داش
رضایــت مخاطــب بیفزایــد. بــراى نمونــه نویســنده مى توانســت بــه کمــک بازنمایــى 
ــاب  ــى کت ــخصیت اصل ــِى ش ــى و زبان ــاى فرهنگ ــیدن تفاوت ه ــر کش ــه تصوی و ب
ــده  ــکالت پیش آم ــا و مش ــه خطره ــن ب ــا پرداخت ــخصیت ها ی ــر ش ــا دیگ ــام) ب (ت
ــاب و دلپذیــر فراوانــى را  ــر آنهــا لحظه هــاى ن در طــول ســفر و راه پیــروز شــدن ب
بــراى مخاطــب فراهــم آورد (ایــن اتفــاق در مــواردى رخ داده اســت، ولــى بــا توجــه 
بــه ظرفیــت و پتانســیل بــاالى متــن، شــمار آنهــا چنــدان درخــور توجــه نیســت). 
ــا و  ــوژه ها، رخداده ــۀ س ــاب در ارائ ــاالى کت ــت ب ــود ظرفی ــا وج ــه ب ــى ک در حال
ــدك و  ــیار ان ــاب بس ــد اول کت ــژه در جل ــا به وی ــمار آنه ــذاب، ش ــاى ج صحنه ه
کم شــمار اســت. بــه بیــان دیگــر، نویســنده بــا نادیــده گرفتــن شــمار قابــل توجهــى 
ــده  ــاب را نادی ــى کت ــوة روای ــاى بالق ــى از قابلیت ه ــد باالی ــات درص ــن امکان از ای
ــاى  ــا و صحنه ه ــدك رخداده ــمار ان ــوان ش ــه مى ت ــه اى ک ــه گون ــت؛ ب ــه اس گرفت

جــذاب را یکــى از اشــکاالت ایــن کتــاب بــه شــمار آورد.
ــم و  ــاى مه ــت از ویژگى ه ــودن روای ــدار ب ــردازى: جان ــیوة روایت پ د- ش
ــک  ــر ی ــن اث ــه ای ــد ک ــم نمى کن ــى ه ــت؛ فرق ــور اس ــِى منث ــر ادب ــر اث اساســى ه
ــاِب مــورد بحــث کــه یــک ســفرنامه اســت. ضــرورت  ــا مثــل کت داســتان باشــد ی
جانــدار بــودِن روایــت در ســفرنامه از آن روســت کــه مخاطــب بــه هنــگام خوانــدن 
ــواى  ــد و حال وه ــرار ده ــا ق ــودش را در دل رخداده ــادگى خ ــه س ــد ب ــن بتوان مت
ــت  ــردن روای ــدار ک ــت جان ــد. در حقیق ــتى درك کن ــه درس ــا را ب ــر آنه ــم ب حاک
ــان، شــخصیت پردازى،  نوعــى زمینه ســازى در ســاختار روایــت (بــه کمــک نثــر، زب
ــراى  ــه راه را ب ــت ک ــى) اس ــال واقع ــال حس وح ــا و انتق ــق معن ــازى، خل فضاس
ــد. ــوار مى کن ــر هم ــرى اث ــرى و ارتباط پذی ــت، باورپذی ــت، مقبولی ــش جذابی افزای

ــاهده اســت.  ــل مش ــز قاب ــام نی ــان بن ــار سفرنامه نویس ــردى در آث ــن رویک چنی
ــون  ــرى همچ ــک تدابی ــه کم ــده ب ــرو نگارن ــفرنامۀ ناصرخس ــه در س ــراى نمون ب
صحنه ســازى، دادن اطالعــات دقیــق و نشــان دادن جزییــات مفیــد در کنــار 
ــادگى  ــه س ــب ب ــه مخاط ــد آورده ک ــى را پدی ــان فضای ــاز، چن ــى و ایج گزیده گوی
ــال  ــاهدات و حس وح ــد و مش ــرار ده ــا ق ــواع موقعیت ه ــودش را در ان ــد خ مى توان

گفتن به جاى نشان دادن
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ــوان  ــرازگاه مى ت ــز ه ــاب نی ــن کت ــه در ای ــر چ ــد... اگ ــا را درك کن ــى آنه واقع
ــدار و دقیقــى را مشــاهده نمــود  توصیفــات، صحنه پردازى هــا و فضاســازى هاى جان
ــت  ــى روای ــاختار کل ــه س ــت آن اســت ک ــى حقیق ــرد، ول ــذت ب و از خواندنشــان ل
ــا،  ــب روایت ه ــودن اغل ــى ب ــون: گزارش ــى همچ ــه دالیل ــردازى ب ــیوة روایت پ و ش
گرایــش راوى (دانــاى کل) بــه رویکــرد «گفتــن بــه جــاى نشــان دادن» و مهم تــر 
ــت  ــى کیفی ــل توجه ــد قاب ــا ح ــا، ت ــیارى از توصیف ه ــودن بس ــدار نب ــه جان از هم
مطلــوب خــود را از دســت داده و آنچنــان کــه بایــد و شــاید اثرگــذار نبــوده اســت. 
ــرف  ــِف ص ــه توصی ــت را ب ــوارد، روای ــب م ــنده در اغل ــا، نویس ــر این ه ــزون ب اف
مشــاهدات و بازنمایــى کلــى آنهــا محــدود کــرده و از پرداختــن بــه عناصــرى ماننــد 
شــخصیت پردازى، صحنه ســازى و فضاســازى غافــل مانــده اســت. ایــن رونــد چنــان 
اســت کــه مخاطــب چــه بــه هنــگام خوانــدن کتــاب و چــه بعــد از آن قــادر نیســت 
کــه درك و شــناخت درســت و دقیقــى از شــخصیت ها، رخدادهــا و مناطــق دیدنــى 
ــى را  ــن پاراگراف های ــاى مت ــوان در جاى ج ــادگى مى ت ــه س ــد. ب ــته باش ــفر داش س
ــه مــروِر کلــى و پرشــتاب  یافــت کــه در قالــب جمــالت ســاده و گزارشــى فقــط ب
خاطــرات و رخدادهــاى ســفر پرداخته انــد، آن هــم در حالــى کــه از ســوى نویســنده 
کوششــى بــراى جانــدار شدن شــان بــه عمــل نیامــده اســت. این گونــه گرایــش بــه 
ــوارد  ــه جــاى نشــان دادن» در بســیارى از م «گفتــن و نقــل کــردن» و «گفتــن ب
ــن  ــه و مت ــازى را از راوى گرفت ــردازى و فضاس ــخصیت پردازى، صحنه پ ــکان ش ام
را بــه شــکل یــک گــزارش خبــرِى بــى روح در آورده اســت؛ تــا آنجــا کــه مى تــوان 
ــى از  ــل توجه ــش قاب ــال بخ ــى و بى حس وح ــاده، گزارش ــردازى س ــیوة روایت پ ش
کتــاب را از اشــکاالت مهــم آن بــه حســاب آورد. نمونــه اى از ایــن دســت توصیفــات 
ــود  ــاهده نم ــاب مش ــد اول کت ــوان در جل ــال را مى ت ــتاب و بى حس وح ــى، پرش کل
ــام بــردن از چنــد کشــور اروپایــى بســنده  کــه در آن راوى (نویســنده) فقــط بــه ن
کــرده و کوچک تریــن اشــاره اى بــه جاذبه هــاى دیدنــى آنهــا نداشــته اســت. بــه دو 

ــد: ــه کنی ــا توج ــن کلى گویى ه ــه از ای نمون
- تــام همچنــان بــه ســمت شــرق اروپــا در ســفر بــود. روزهــا تبدیــل بــه 
ــا  ــان در اروپ ــام همچن ــا ت ــا ام ــه ماه ه ــل ب ــا تبدی ــا شــدند و هفته ه هفته ه

رکاب مــى زد. (ص.45)
ــلواکى،  ــش، اس ــوب رکاب زد. از اتری ــه دان ــیر رودخان ــا در مس - هفته ه
مجارســتان، صربســتان و رومانــى گذشــت و بــه بلغارســتان رســید. کشــورى 
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کــه دانــوب در آنجــا بــه دریــاى ســیاه مى ریخــت. (ص.52)
در نمونــۀ اول راوى بــا ارائــۀ توصیفــى کلــى از وضعیــت ســفر، بــه نوعــى ســعى 
ــى  ــا زمان ــن دورنم ــى ای ــى دارد؛ ول ــاى کل ــا دورنم ــات ی ــک النگ ش ــۀ ی در ارائ
توجیه پذیــر اســت کــه راوى در کنــار آن بــه توصیــف و روایــت جنبه هــاى جزئى تــر 
و مفیدتــر ســفر نیــز پرداختــه باشــد؛ در حالــى کــه نویســنده (در مــواردى از ایــن 
ــه کمــک  ــه جزییــاِت ســودمند ســفر نداشــته و اغلــب ب دســت) توجــه چندانــى ب
ــان  ــز راوى از می ــۀ دوم نی ــت. در نمون ــته اس ــوژه ها گذش ــار س ــا از کن کلى گویى ه
ــه اســت،  ــتان پرداخت ــاى کشــور بلغارس ــه جاذبه ه ــط ب ــرده فق ــوِر نامب شــش کش
چنانکــه گویــى پنــج کشــور دیگــر هیــچ جاذبــۀ تاریخــى، فرهنگــى و درخورتوجهــى 
ــف  ــه توصی ــه راوى ب ــم ک ــى ه ــال، در بخش های ــن دو مث ــز ای ــته اند! به ج نداش
ــات  ــات و اطالع ــى توصیف ــه، گاه ــورها پرداخت ــى از کش ــى برخ ــاى دیدن جاذبه ه
ــا  ــع ی ــِت بدی ــه دریاف ــه مخاطــب ب ــدك هســتند ک ــان محــدود و ان ارائه شــده چن
ــى و  ــان کل ــز چن ــات نی ــر از توصیف ــاره اى دیگ ــد. پ ــا دســت نمى یاب ــازه اى از آنه ت
ــه  ــد ب ــت مى توان ــتجو در اینترن ــى جس ــا اندک ــه مخاطــب ب ــتند ک ــتى هس دم دس
ســادگى بــه اطالعاتــى بــس مفیدتــر و جذاب تــر از آنهــا دســت یابــد. ایــن در حالــى 
اســت کــه مخاطــِب ســفرنامه بیــش از هــر چیــزى مشــتاق خوانــدن مطالبــى اســت 
کــه برایــش تازگــى داشــته باشــند. بــه هــر رو توصیفــات موجــود در ایــن کتــاب را 
ــر دســته بندى نمــود کــه در میــان آنهــا ســهم  ــه ســه گــروه عمــدة زی ــوان ب مى ت

گــروه دوم و ســوم بــه مراتــب بیشــتر از گــروه اول اســت:
1- توصیفات دقیق همراه با اطالعات و جزییات مفید

ــى  ــاى زیرزمین ــوى دخمه ه ــش ت ــال پی ــزار س ــه دو ه ــهر کاپادوکی ــردم ش م
دل  تــوى  همــه  و  همــه  کلیســاها  و  مغازه هــا  خانه هــا،  مى کردنــد.  زندگــى 
ــى محصــوالت کشــاورزى  ــردم حت ــد. م ــده شــده بودن ــن کن ــِر زمی ــا و زی صخره ه
ــد  ــده بودن ــوه کن ــوى دل ک ــه ت ــى ک ــوى دخمه های ــاى خودشــان را هــم ت و دام ه
ــى  ــوى خانه های ــه ت ــردم کاپادوکی ــى از م ــم بعض ــوز ه ــا هن ــد. گوی ــا مى دادن ج
ــد.  ــى مى کنن ــد زندگ ــا دارن ــوه ج ــوى دل ک ــده اند و ت ــاخته ش ــنگ س ــه از س ک
کاپادوکیــه عــالوه بــر خانه هــاى ســنگى عجیــب و غریــب، از نظــر شــکل و شــمایل 
ــش از دل  ــه دودک ــک عالم ــه ی ــگار ک ــت. ان ــاص اس ــم خ ــش ه ــاى اطراف کوه ه
زمیــن بیــرون آمــده و بــه آســمان رفتتــه باشــند. (ص.53، جلــد اول)، (توصیفــات و 

جزیى پردازى هــاى مفیــد دربــارة شــهر کاپادوکیــه)

گفتن به جاى نشان دادن
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2- گرایش به کلى گویى در توصیف ها و نادیده گرفتن جزییات سودمند
- چنــد روز بعــد از تــرك بلغارســتان، بــه اســتانبول رســید. اســتانبول بزرگ ترین 
شــهر ترکیــه اســت. یــک جورهایــى قشــنگ ترین شــهرى کــه تــا بــه حــال بــه آن 
ــان  ــهرهاى جه ــن ش ــال از مهم تری ــا س ــراى صده ــتانبول ب ــت. اس ــفر کرده اس س
ــد  ــت. (ص.52، جل ــى اس ــى قدیم ــى خیل ــاى آن خیل ــى از عمارت ه ــوده و بعض ب

ــتانبول) ــهر اس ــف ش ــى در توصی اول)، (کلى گوی
3- نبود یا کمبود شدید اطالعات، توصیفات و جزئیات سودمند

نمونــۀ ایــن دســته را مى تــوان در مــورد کشــورهایى ماننــد اتریــش، اســلواکى، 
ــا وجــود ســفر شــخصیت  ــى مشــاهده نمــود کــه ب مجارســتان، صربســتان و رومان
اصلــى کتــاب بــه ایــن کشــورها هیــچ اشــاره اى بــه جاذبه هــاى آنهــا در متــن نشــده 
اســت... نتیجــه آنکــه بــا وجــود برخــى توصیفــات و رخدادهــاى جــذاب، ایــن کتــاب 
بــه دالیلــى همچــون: جانــدار نبــودن پــاره اى از روایت هــا و خرده روایت هــا، 
گرایــش نویســنده بــه رویکــرد «گفتــن بــه جــاى نشــان دادن» در روایت پــردازى، 
ــوس  ــود محس ــن کمب ــا و همچنی ــى از رخداده ــتاب برخ ــص و پرش ــت ناق پرداخ
ــفر  ــن س ــاى ای ــى از جاذبه ه ــور توجه ــم درخ ــازى، حج ــردازى و فضاس صحنه پ
جــذاب، طوالنــى و پرماجــرا نادیــده گرفتــه شــده و تنهــا بخــش محــدودى از آنهــا 

بــه مخاطــب نشــان داده اســت.

بررسى میزان هماهنگى کتاب با شرایط گروه سنى نوجوان
آثــار ادبــى در هــر ژانــرى کــه نوشــته شــوند، تنهــا زمانــى باورپذیــر خواهنــد بــود 
کــه در چارچــوب ِ قواعــد همــان ژانــر نوشــته شــده باشــند؛ قواعــد و چارچوب هایــى 
کــه در هــر ژانــر نســبت بــه ژانــر دیگــر و در هــر کتــاب نســبت بــه کتــاب دیگــر 
بــا هــم متفــاوت هســتند. بــراى نمونــه قواعــد منطقــى یــک داســتان علمى تخیلــى 
ــى  ــا قواعــد منطقــى یــک ســفرنامۀ واقعــى دارد؛ چنانکــه در اول تفاوتــى آشــکار ب
ــت  ــه در حال ــام داد ک ــى را انج ــنده کارهای ــِل آزاد نویس ــه کمــک تخی ــوان ب مى ت
عــادى از عهــدة هیــچ انســان یــا ابــزارى ســاخته نیســت؛ بااین حــال مخاطــب بــه 
هنــگام خوانــدن چنیــن اثــرى هرگــز بــه دنبــال یافتــن چرایــى و چگونگــى انجــام 
ــه پیشــاپیش چارچــوب منطقــى  ــرا ک ــاده اى نیســت؛ زی ــاى خارق الع ــن کاره چنی
ــز  ــب سفرنامه نویســى نی ــن ترتی ــه همی ــه اســت. ب ــى را پذیرفت ــى تخیل ــار علم آث
ــه  ــین ب ــاى پیش ــه در بخش ه ــه البت ــود را دارد ک ــاص خ ــد خ ــوب و قواع چارچ
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ــد. ــاره ش ــا اش ــن آنه مهم تری
ــر  ــد ارزش اث ــا مى توان ــردن آنه ــت ک ــا رعای ــنده ب ــه نویس ــى ک  چارچوب های
ــاال  ــدگار (ماننــد ســفرنامۀ ناصرخســرو) ب ــا حــد یــک اثــر فاخــر و مان خویــش را ت
ــد  ــى از قواع ــته بخش ــا ناخواس ــته ی ــه خواس ــت ک ــن اس ــم ممک ــى ه ــرد. گاه بب
ــا پرســش هایى  ــر را ب ــده بگیــرد و در ادامــه منطــق روایــى اث ــر را نادی منطقــى ژان
ــاى  ــان صفحه ه ــفرنامه از هم ــن س ــه ای ــان ک ــد. همچن ــه کن ــز مواج چالش برانگی
ــتى  ــه راس ــد. ب ــه مى کن ــز مواج ــى چالش برانگی ــا پرسش ــش را ب ــْن مخاطبان آغازی
آیــا باورپذیــر و منطقــى اســت کــه پســرى نوجــوان بۀکبــاره قیــد درس، مدرســه، 
خانــواده و دوســتانش را بزنــد و بــه هــواى بــرآورده کــردن ایــدة بلندپروازانــه خویش 
ــه  ــراى پاســخ دادن ب ــرود؟... ب ــا ب ــه دور دنی ــه ســفرى دور و دراز ب ــا ب ــه و تنه یک
ایــن پرســش نیــاز اســت کــه نگاهــى بــه نوشــته هاى پشــت جلــد کتــاب بیندازیــم:

در ایــن داســتان جــذاب کــه الســتر هامفریــز – نویســنده، مستندســاز و 
ــه  ــودش ب ــفر خ ــى س ــاى واقع ــاس ماجراه ــر اس ــتان – ب ــل انگلس ــوى اه ماجراج
ــرى  ــوند؛ پس ــراه مى ش ــام هم ــا ت ــان ب ــته، مخاطب ــان نوش ــراى نوجوان ــا ب دور دنی
ــاى اطــراف  ــر از دنی ــد بزرگ ت ــاى واقعــى بای ــد دنی ــه احســاس مى کن ماجراجــو ک
ــراى  ــى اش را ب ــفر باورنکردن ــه س ــا دوچرخ ــرد ب ــم مى گی ــد و تصمی ــودش باش خ
دنیــاى بــزرگ آغــاز کنــد. ســال 2001 میــالدى الســتر در ســن 25 ســالگى ســفر 
ــول  ــال ط ــار س ــى او چه ــفر طوالن ــرد. س ــاز ک ــه آغ ــا دوچرخ ــا را ب ــه دور دنی ب
کشــید و در ایــن مــدت 74 هــزار کیلومتــر را رکاب زد. ســال 2012 میــالدى او بــه 
عنــوان ماجراجــوى برتــر مجلــۀ نشــنال جئوگرافیــک انتخــاب شــد. او خالــق ایــدة 
«ماجراجوهــاى کوچــک» اســت؛ ســفرنامه هاى ماجراجویانــۀ کوچــک و ســاده اى کــه 
ــاى  ــش کتاب ه ــاره ماجراجویى های ــتر درب ــد. الس ــر مى آی ــى ب ــر کس ــدة ه از عه
زیــادى نوشــته کــه بــه زبان هــاى مختلــف ترجمــه شــده اند. (پشــت جلــد کتــاب)
چنانکــه مى بینیــم ایــن کتــاب برگرفتــه از ســفر واقعــى نویســنده بــه دور دنیــا 
ــه  ــه آنک ــى! نکت ــه در ســن نوجوان ــه ن ــالگى اســت و البت در ســن بیســت وپنج س
بــا کنــار هــم گذاشــتن ســن شــخصیت اصلــى کتــاب بــا ســن نویســنده متوجــه 
مى شــویم کــه ســن ایــن دو حــدود ده ســال بــا هــم اختــالف دارد. اهمیــت ایــن 
ــروه ســنى  ــى در گ ــه اول ــرا ک ــاد اســت؛ چ ــات بســیار زی ــالف در حــوزة ادبی اخت
ــى و  ــۀ بدیه ــرد. نکت ــاى مى گی ــال ج ــنى بزرگ س ــروه س ــى در گ ــوان و دوم نوج
مهــم آنکــه شــرایط ســنى گــروه نوجــوان بــا شــرایط ســنى گــروه بزرگ ســال چــه 

گفتن به جاى نشان دادن
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نقد ترجمه

   
   
   
   
  
   
   
؟   

ــد؛  ــم دارن ــا ه ــیارى ب ــاى بس ــى تفاوت ه ــار ادب ــه در آث ــى و چ ــى واقع در زندگ
چنانکــه بــه خاطــر همیــن تفاوت هــا ممکــن اســت آثــار یــک گــروه ســنى بــراى 
گــروه ســنى دیگــر نامطلــوب و حتــى آســیب زننده باشــد (دســته بندى رده هــاى 
ــه خاطــر وجــود همیــن تفاوت هاســت). مهم تریــن  مختلــف ســنى نیــز درســت ب
ــدم  ــتگى (ع ــوان وابس ــال را مى ت ــک بزرگ س ــا ی ــوان ب ــک نوج ــز ی ــه تمای وج
ــى  ــۀ کاف ــتن تجرب ــواده و نداش ــه خان ــى او ب ــوى و عاطف ــادى، معن ــتقالل) م اس
ــه یــک  ــرد ک ــه ک ــوان توجی ــه مى ت ــراى زندگــى مســتقل دانســت. حــال چگون ب
ــن  ــا پایی ــا ب ــش و تنه ــنى مخاطبان ــرایط س ــن ش ــر گرفت ــدون در نظ ــنده ب نویس
ــان  ــراى نوجوان ــفرنامه اى ب ــن س ــگارش چنی ــه ن ــدام ب ــفرکننده اق آوردن ســن س
کنــد؟ ســفرنامه اى کــه در آن نوجوانــى کم تجربــه بى آنکــه از نظــر فــردى و 
اجتماعــى بــه اســتقالل رســیده باشــد، در تصمیمــى ناگهانــى، مدرســه، خانــواده و 
دوســتانش را رهــا مى کنــد تــا یکــه و تنهــا بــه ســفرى بســیار طوالنــى و پرخطــر 

ــرود!؟ ب
صبــح روز بعــد زود از خــواب بیــدار شــد و از تخــت بیــرون پریــد. ایــن آخریــن 
ــراى شــروع ســفر  ــد. ب ــرم و راحتــش بخواب ــود کــه توانســت روى تخــت ن شــبى ب
ــد و  ــود. همــۀ وســایلش بســته بندى شــده بودن ــى هیجــان زده ب پرماجرایــش خیل
آمــادة رفتــن بــود. البتــه یــک کــم دل شــوره هــم داشــت. چیــزى تــوى دلــش مــدام 
بــاال و پاییــن مى رفــت. از این کــه بایــد بــا خانــواده اش خداحافظــى مى کــرد 
ناراحــت بــود. حتمــاً خیلــى دلــش بــراى آنهــا تنــگ مى شــد امــا مى دانســت اگــر 
ــه  ــد. یک دفع ــروع کن ــا ش ــد از همین ج ــود بای ــى ش ــرد واقع ــک جهانگ ــد ی بخواه
ــد کــه  ــاور نمى کردن ــاد. هیــچ کدامشــان ب ــد و بچه هــاى کالس افت ــاى فیل ــاد آق ی
ــرد  ــروع نمى ک ــفرش را ش ــروز س ــر ام ــد. اگ ــن کارى بزن ــه چنی ــاً دســت ب او واقع
ــا  ــاى آنه ــه رو شــود و خنده ه ــا روب ــک بچه ه ــا تک ت ــوى مدرســه ب ــود ت ــور ب مجب
ــا تصمیــم آخــرش را بگیــرد. او آمــادة ســفر  ــود ت را تحمــل کنــد. همیــن کافــى ب

ــد اول) ــود. (ص.31، جل ب
ــوع کنــِش غریــب و ناگهانــى را  ــا اندکــى آســان گیرى بتــوان ایــن ن شــاید ب
بــه جســارت، شــجاعت و حــس ماجراجویــى شــخصیت نوجــواِن کتــاب نســبت 
داد؛ ولــى آیــا بــه راســتى مى تــوان مخاطبــان نوجــوان ایــن کتــاب را صرفــاً بــه 
بهانــۀ ماجراجویــى و عملــى کــردن افــکار و آرزوهایشــان (آن هــم بــه هــر قیمتى) 
ــویق  ــوت و تش ــان دع ــرایط سنى ش ــا ش ــازگار ب ــاى ناس ــه کنش ه ــه این گون ب
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نمــود!؟... نکتــۀ مهــم دیگــر عــدم توجــه نویســنده بــه بحث هایــى ماننــد امنیــت 
ــا راه هــا، کم تجربگــى و عــدم اســتقالل شــخصیت اصلــى  ســفر، آشــنا نبــودن ب
ــا آشــنا  ــان ی کتــاب اســت کــه همگــى از نادیــده گرفتــن شــرایط ســنى نوجوان
نبــودن بــا آن ناشــى مى شــوند. ناگفتــه نمانــد کــه «احتیــاج بــه امنیــِت خاطــِر 
مــادى و معنــوى، عاطفــى و اخالقــى، احتیــاج بــه تعلــق داشــتن بــه گــروه، نیــاز 
بــه محبــت و محبــت دیــدن، نیــاز بــه مــورد احتــرام واقــع شــدن و بــه دیگــران 
احتــرام نمــودن، همــراه بــا احتیــاج بــه ســرگرمى و تغییــر محیــط و لــذت بــردن 
از زیبایــى را روانشناســان و متخصصــان تعلیــم و تربیــت، اساســى ترین نیازهــاى 
ــناخته اند»  ــک – ش ــاى فیزیولوژی ــد از نیازه ــالى – بع ــر ســن و س ــان در ه انس
(حجــازى، 1387، ص. 69) کــه البتــه برخــى از ایــن نیازهــا در گروه هــاى ســنى 
ــن منطقــى نیســت کــه  ــر از شــدت بیشــترى برخــوردار هســتند. بنابرای پایین ت
والدیــن شــخصیِت اصلــى کتــاب فرزنــد نوجوانشــان را بى هیــچ حمایتــى راهــِى 
ــه  ــزرگ در انتظــارش اســت؛ چ ــر کوچــک و ب ــزاران خط ــه ه ــد ک ــفرى کنن س
ــد  ــرد را تهدی ــا مســتقیماً ســالمِت جــان و روان ف ــن خطره ــه برخــى از ای اینک

مى کننــد.
گذشــتن از بیابان هــاى خشــک، تنهــا خوابیــدن تــوى چــادر در مناطــق بیابانــى 
و جنگل هایــى پــر از حیوانــات گوناگــون از جملــه مــواردى هســتند کــه بــراى هــر 
یــک از آنهــا مى تــوان نمونــه اى در کتــاب آورد. هرچنــد کــه بایــد بــه ایــن مــوارد 
کمبــوِد آب و خــوراك کافــى، کمبــود شــدید امکانــات بهداشــتى، خطــرات ناگهانــى 
ــفر  ــى س ــع مال ــن شــدن مناب ــى تأمی ــول راه، چگونگ ــى در ط ــل پیش بین و غیرقاب
و نیــز اطمینــان بیــش از انــدازة شــخصیت تــام بــه افــراد ناشــناس را نیــز افــزود. 
جالــب اینکــه در کل ســه جلــد ایــن کتــاب (حــدود 450 صفحــه) نویســنده تنهــا 
ــه) آن هــم در  ــق نام ــواده اش (از طری ــا خان ــام ب ــاط شــخصیت ت ــه ارتب ــار ب ســه ب
قالــب جمالتــى بســیار کوتــاه و کلــى پرداختــه اســت. بــه طــور خالصــه مــوارد زیــر 
شــمارى از مهم تریــن پرســش هایى هســتند کــه چارچــوب منطقــى کتــاب را زیــر 

ــد: ــؤال برده ان س
- اولویت هــاى زندگــى یــک نوجــوان چیســت؟ ســفرى دور و دراز بــه دور دنیــا 

یــا زندگــى و کســب تجربــه در حــد معقــول؟
- آیــا کنــش شــخصیت نوجــوان در تــرك کــردن مدرســه، خانــواده و دوســتانش 
بــه بهانــۀ دنبــال کــردن ایــده و آرزوى شــخصى (ســفر بــه دور دنیــا بــا دوچرخــه) 

گفتن به جاى نشان دادن
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منطقــى و توجیه پذیــر اســت و بــا شــرایط گــروه ســنى او همخوانــى دارد؟
- چگونــه ممکــن اســت والدیــن یــک نوجــوان با درك شــرایط ســنى فرزندشــان 

بــا چنیــن ســفر پرمخاطــره اى موافقــت کنند؟
ــع  ــت و مناب ــن امنی ــوان، تأمی ــخصیت نوج ــى ش ــد کم تجربگ ــواردى مانن - م
مالــى ســفر، چگونگــى تعامــل بــا افــراد ناشــناس و مواجهــه بــا خطــرات احتمالــى و 
همچنیــن در دســترس نبــودن نیازهــاى اولیــه اى همچــون آب، خــوراك و امکانــات 

ــوند؟... ــه مى ش ــه توجی ــتى چگون بهداش
ــانه هاى  ــش ها و نش ــن پرس ــتن ای ــم گذاش ــار ه ــوان از کن ــوع مى ت در مجم
موجــود در متــن بــه ایــن نتیجــه رســید کــه متأســفانه نویســنده توجــه چندانــى 
ــا  ــط ب ــه فق ــت ک ــور کرده اس ــته و تص ــوان نداش ــنى نوج ــروه س ــرایط گ ــه ش ب
ــوان ســفر پرخطــر و دورودراز یــک جــوان  ــر دادن ســن شــخصیت ها، مى ت تغیی
ــزده ســاله توجیــه نمــود.  ــراى یــک نوجــوان چهــارده پان بیســت وپنج ســاله را ب
چــه اینکــه ایــن دو گــروه ســنى شــرایط بســیار متفاوتــى از هــم دارنــد و چنیــن 
رویکــردى، دســت کم از جنبه هایــى کــه پیشــتر بــه آنهــا اشــاره شــد، بــه هیــچ 
وجــه معقــول و منطقــى نیســت. در حقیقــت اگــر ســن شــخصیت اصلــى کتــاب 
بــا ســن واقعــى نویســنده بــه هنــگام ســفر یکســان انتخــاب مى شــد، آنــگاه دیگــر 
ــر  ــراى مخاطــب باورپذی ــت و ب ــؤال نمى رف ــر س ــز زی ــن ســفرى نی منطــق چنی

بــود.
       

- بررسى تصاویر و ویژگى هاى تصویرى کتاب
ویژگى هــاى  بــا  تصاویــرى  وجــود  کتــاب،  ایــن  قــوت  نقــاط  جملــه  از 
ــه چشــم  ــه ب ــه بیــش از هم ــر آنچــه ک ــن تصاوی اکسپرسیونیســتى4 اســت. در ای
ــن  ــیاء و همچنی ــان، اش ــى انس ــکل واقع ــدِن ش ــه ش ــه دُفرم ــل ب ــورد، تمای مى خ
ــب  ــر موج ــک نظ ــدن از ی ــه ش ــن دفرم ــه ای ــه اینک ــت. چ ــون اس ــط پیرام محی
ــت  ــر در تقوی ــوى دیگ ــده و از س ــراد ش ــارى اف ــاى رفت ــدن ویژگى ه ــکار ش آش
ــن  ــر ای ــاى تصاوی ــر ویژگى ه ــت. از دیگ ــر اس ــیار مؤث ــب بس ــردازى مخاط خیال پ
کتــاب کاربســت «خــط» در انــواع مختلــف و شــکل هاى گوناگــون اســت. خطــوط 
افقــى، عمــودى، اُریــب، منحنــى، تکــرار شــوند و پیچ درپیــچ هرکــدام ویژگى هــاى 
دیــدارى منحصربه فــردى بــه تصاویــر داده انــد و بدیــن ترتیــب بــه جذابیــت و عمــق 
ــوان  ــاب مى ت ــر کت ــِى تصاوی ــاى عموم ــر ویژگى ه ــد. از دیگ ــا افزوده ان ــى آنه معنای
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ــده،  ــل کنترل ش ــراِق و تخی ــان)، اغ ــدار و بى ج ــا (جان ــدك فرم ه ــه کاربســت ان ب
ــوددارى  ــک، خ ــاى ُکمی ــود رگه ه ــار، وج ــزى، اختص ــدك، حس برانگی ــطوح ان س
ــر و  ــرم، زب ــوِط ن ــت خط ــت کاربس ــرورى و در نهای ــاى غیرض از جزیى پردازى ه
ــِر  ــل و توصیفگ ــى مکم ــر همگ ــرد. تصاوی ــام ب ــون ن ــدت هاى گوناگ ــا ش خشــن ب
متــن هســتند و کارکــرد مســتقلى ندارنــد؛ بــه زبــان ســاده تر برگرفتــه و تجســمى 
ــا وجــود ایــن ویژگى هــاى مثبــت  از متــن و همــواره در خدمــت متــن هســتند. ب
و درخــور توجــه، هــرازگاه در دل متــن بــه تصاویــر تکــرارى اى بــر مى خوریــم کــه 
ــد؛  ــن نمى کنن ــر شــدن مت ــاب و گویات ــر شــدن کت ــه زیبات ــوع کمکــى ب در مجم
چنانکــه در صــورت حــذف ایــن تصاویــر (بــراى نمونــه تصاویــر صفحه هــاى 41 و 
61. و 85 و 97 و 121 از جلــد اول) نــه تنهــا مشــکل خاصــى در کتــاب بــه وجــود 
ــکال  ــد. اِش ــم مى ش ــز ک ــد نی ــر جل ــم ه ــه از حج ــدود ده صفح ــه ح ــد ک نمى آم
ــن در  ــت؛ ای ــل اس ــر فص ــاى ه ــى در انته ــِر اصل ــدن تصاوی ــر گنجان ــى دیگ جزی
حالــى اســت کــه اگــر تصاویــر در دل متــن گنجانــده مى شــدند، هــم بــه زیبایــى 
و جذابیــت کتــاب افــزوده مى شــد و هــم بــه فهــم بهتــر مطالــِب آن. در مجمــوع 
ــد  ــگارى هــر ســه جل ــر تکرارشــونده و غیرضــرورى، کیفیــت تصویرن به جــز تصاوی

ایــن کتــاب خــوب و درخــور توجــه اســت.

جلد اول، ص.10       جلد اول ص.30       جلد دوم، ص.22       جلد سوم، ص.28

- بررسى ویژگى هاى بخش دوم روایت
ــا حــدى فضــا و حــال و هــواى کتــاب را تعدیــل نمــوده،  از جملــه مــواردى کــه ت
ــى از  ــاى برخ ــه در انته ــت ک ــام) اس ــاب (ت ــى کت ــخصیت اصل ــت هاى ش یادداش
فصل هــا، در بخشــى جــدا از بدنــۀ اصلــى روایــت و در قالبــى متفــاوت ارائــه 
ــان  ــه زب ــام دارد ب ــام» ن ــرات ت ــر خاط ــه «دفت ــه ک ــِش جداگان ــن بخ ــده اند. ای ش

گفتن به جاى نشان دادن
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ــاهدات  ــى از مش ــدة گلچین ــاً دربردارن ــده و عموم ــت ش ــته) روای ــارى (شکس گفت
ــز  ــى و نی ــاى دیدن ــا و جاذبه ه ــدى از مکان ه ــر و مفی ــات مختص ــب و اطالع جال
ــام نســبت  ــا و واگویه هــاى شــخصِى ت ــا، پیشــنهادها، دیدگاه ه ــى از تصمیم ه بازتاب
بــه فــراز و فرودهــاى ســفر اســت کــه همگــى بــه زبــان خــود او و اغلــب همــراه بــا 

ــده اند. ــت ش ــر روای ــد تصوی ــا چن ــک ی ی
ــذا خــوردم  ــا دســت غ ــردم. ب ــه ک ــى تجرب ــو اتیوپ ــاده اى رو ت ــاى فوق الع روزه
و کلــى میمــون و اســب آبــى و نخــل خرمــا دیــدم. حتــى یــه کروکودیــل هــم بــه 
چشــم خــودم دیــدم. غــذاى مــردم اتیوپــى عالــى بــود. پــر از یــه جــور ادویــه کــه 
ــرف  ــه ظ ــوى ی ــم ت ــا ه ــا ب ــا خانواده ه ــره. اینج ِ ــن: بِرب ــش مى گفت ــون به خودش
مشــترك غــذا مى خــورن. مثــل اینجــرا. فقــط اگــه بــا دســت چــپ غذابــردارى انــگار 
بــه همــه توهیــن کــردى. تــوى اتیوپــى همیشــه بایــد بــا دســت راســت غــذا خــورد. 
«ووت» غــذاى ملــى مــردم اتیوپیــه. یــه جــور خــوراك کــه بــا گوشــت هاى مختلــف 
ــو»  ــن. مــن «دابوکول ِــره هــم مى زن ــه عالمــه بِرب ــه بهــش ی ــن. البت درســت مى کن
رو هــم دوســت داشــتم. یــه جــور خمیرهــاى کوچــک سرخ شــده. بــه خوشــمزگى 

دونــات! (جلــد اول، ص. 98)
ــۀ  ــت و ارائ ــر شــدن روای ــه صمیمى ت ــن بخــش کمــک ب ــرد ای ــن کارک مهم تری
ــت  ــت. در حقیق ــب اس ــه مخاط ــخصى راوى ب ــاى ش ــد و دیدگاه ه ــات مفی اطالع
ــا حس وحــال واقعــى او و همچنیــن  ــام ب ــکار و دیدگاه هــاى شــخصى ت ترکیــب اف
اطالعــات مفیــدى کــه بــه هنــگام ســفر در اختیــار مخاطــب قــرار مى دهــد، ایــن 
ــل  ــاب تبدی ــاى کت ــودمندترین بخش ه ــن و س ــى از جذاب تری ــه یک ــش را ب بخ
کرده اســت؛ چنانکــه در آن مى تــوان کم وبیــش ویژگى هایــى همچــون: ایجــاز 
ــود.  ــاهده نم ــت راوى را مش ــت و صمیمی ــت، صداق ــى، دق ــار، گزیده گوی و اختص
اطالعــات ایــن بخــش اغلــب بــر محــور آشــنایى بــا غذاهــاى بومــى، آداب و رســوم 
محلــى، واژگان کاربــردى زبان هــاى دیگــر، معرفــى جاذبه هــاى گردشــگرى و 
همچنیــن پیشــنهادهاى تجربــى و کاربــردى شــخصیت تــام دربــارة ملزومــات ســفر 

و داشــتن ســفرى آســان و ایمــن اســت.
بعــد از اینکــه هــر کــى دربــارة بیابــون ســودان یــه نظــرى داد در نهایــت تصمیم 
ــردن  ــه در ب ــراى جــون ســالم ب ــه ســرى از قانون هــاى طالیــى رو کــه ب گرفتــم ی

الزمــه واســه خــودم بنویســم:
- بطرى خالى آب به تعداد زیاد جمع کن و همه رو پر کن و با خودت ببر.
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ــن  - الســتیک هاى پهــن مخصــوص کوهســتان دوچرخــه رو اســتفاده کــن. ای
ــن. ــر نمى کن ــون گی ــۀ بیاب ــو شــن و ماس ــات ت ــورى چرخ ه ط

- یــه کاله آفتاب گیــر رو ســرت بــذار و کــرم ضدآفتــاب رو هــم فرامــوش نکــن. 
ــد اول،  ــال شــو!... (جل ــاً بى خی ــم لطف ــلوارك رو ه ــوش و ش ــاس آســتین بلند بپ لب

ص. 78)
ــه  ــن بخــش، دادن اطالعــات ســاده و اولی ــب ای ــب جال ــۀ دیگــرى از مطال نمون
ــه اى از  ــه نمون ــردى زبان هــاى دیگــر کشورهاســت کــه در ادام ــارة واژگان کارب درب

آن را مشــاهده مى کنیــد:
کلمه هایى که به زبون فرانسه یاد گرفتم:

ــیلووپله /  ــاً: س ــون: مقســى / لطف ــظ: آق واق / ممن ــالم: بونشــروق / خداحاف س
ــت /  ــیک ل ــه: بیس ــوآ / دوچرخ ــتقیم: تودق ــوات / مس ــت: ادق ــوش / راس ــپ: اگ چ

ــد اول، ص. 43) ــو (جل ــور / آب: ل ــى ت ــذا: نوق ــک / غ ــا: آفقی آفریق

افــزون بــر این هــا وجــود تصویــر، نقشــۀ راه، جــدول، طراحــى و دیگــر آرایه هــاى 
تصویــرى کارکــردى چندبعــدى و دلپذیــر بــه این بخــش از کتــاب داده اند.

نتیجه گیرى
کتــاب ســه جلدى پســرى کــه دور دنیــا را رکاب زد روایــت ســفِر طوالنــى و پــر 
ــر  ــام» اســت کــه تصمیــم گرفتــه ســوار ب ــام «ت ــه ن ــراز نوجوانــى ب نشــیب و ف
دوچرخــه اش، یکــه و تنهــا، دور دنیــا را رکاب بزنــد. از آنجــا کــه ایــن کتــاب بــر 
اســاس ماجراهــاى واقعــى نویســنده از ســفرش بــه دور دنیــا نوشــته شــده، ســوژه 
و موضــوِع آن در نــگاه نخســت بــراى هــر مخاطــِب نوجوانــى جــذاب و دلپذیــر 
ــا محوریــت یــک نوجــوان  ــادرى آن هــم ب ــرا کــه چنیــن ســفِر ن ــد؛ زی مى نمای
و بــا دارا بــودن پتانســیل بالقــوة بســیار، پیشــاپیش نویــد ماجراهــا و رخدادهــاى 
ــه در  ــاب ک ــن کت ــال ای ــد. بااین ح ــش مى ده ــه مخاطبان ــمارى را ب ــِب پرش جال
قالــب ســفرنامه و بــه کمــک شــیوة خاطره نویســى بــه نــگارش در آمــده اســت، 
ویژگى هایــى دارد کــه بــه طــور کلــى مى تــوان از آنهــا بــا عنــوان نقــاط ضعــف 
ــه  ــوان ب ــاب را مى ت ــوت کت ــاط ق ــه نق ــور خالص ــه ط ــرد. ب ــام ب ــر ن ــوت اث و ق
مــواردى همچــون: بکــر و تــازه بــودن موضــوع، ســوژه و پتانســیل بالقــوه و بــاالى 

گفتن به جاى نشان دادن
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آنهــا بــراى جــذب مخاطــب، ترجمــۀ روان و گیــراى کتــاب، کاربســت متفــاوت 
ــام» و در نهایــت  ــا عنــوان «دفتــر یادداشــت ت و تاثیرگــذاِر بخشــى از روایــت ب
ــه در  ــز و جالب توج ــذار، حس برانگی ــیتِى تاثیرگ ــر اکسپرسیونیس ــود تصاوی وج
ــکاالت  ــوان اش ــاب مى ت ــدن کت ــا خوان ــر ب ــوى دیگ ــود... از س ــاره نم ــن اش مت
ــه  ــور خالص ــه ط ــا ب ــن آنه ــه عناوی ــود ک ــاهده نم ــى را در آن مش و ضعف های
عبارتنــد از: تکیــه بــر راویــت توصیفــى، گرایــش بــه رویکــرد «گفتــن بــه جــاى 
ــذر  ــب و جــذاب، گ ــاى جال ــا و رخداده ــودن ماجراه نشــان دادن»، کم شــمار ب
ــوددارى از  ــا، خ ــه کارة آنه ــا و پرداخــت نیم ــار رخداده ــتابان از کن ــریع و ش س
جزیى پردازى هــاى مفیــد، نبــود یــا کمبــود شــدید اطالعــاِت مربــوط بــه 
ــم  ــودن تصمی ــر نب ــى و باورپذی ــورها، منطق ــى از کش ــى برخ ــاى دیدن جاذبه ه
ــه شــرایط  ــا توجــه ب ــا) ب ــه دور دنی ــاب (ســفر ب ــى کت و کنــش شــخصیت اصل
ــر تکــرارى و غیرضــرورى در متــن  ــاره اى تصاوی ــرد پ گــره ســنى نوجــوان، کارب
ــن  ــده گرفت ــت و نادی ــادى از روای ــم زی ــودن حج ــدار نب ــه جان ــر از هم و مهم ت
ــن  ــه ای ــنده... روى هم رفت ــیلۀ نویس ــه وس ــى ب ــات روای ــى از امکان ــمار عظیم ش
ــاال  ــا ظرفیــت بســیار ب ــرژى ب ــع ان ــه یــک منب ــوان ب ــاب- ســفرنامه را مى ت کت
ــتفاده و  ــورد اس ــى از آن را م ــا بخــش کوچک ــنده تنه ــه نویس ــود ک ــبیه نم تش

ــت. ــرار داده اس ــردارى ق بهره ب
از دیگرســو بــا گرایــش عمــده بــه توصیــف در روایت پــردازى، نتوانســته آنچنــان 
ــه  ــرا را ب ــفر جــذاب و پرماج ــن س ــاى ای ــا و ماجراه ــاید رخداده ــد و ش ــه بای ک
شــکلى جامــع، دقیــق و جانــدار بــه تصویــر بکشــد. در واقــع ایــن کتــاب پتانســیل 
و شایســتگى آن را داشــت کــه از جملــه جذاب تریــن ســفرنامه هاى ترجمه شــده 
تــا بــه اکنــون باشــد در حالــى کــه بــه خاطــر نادیــده گرفتــن بســیارى از امکانــات 
بالقــوه و آســان گیرى در شــیوة روایت پــردازى، کیفیــت آن تــا حــد قابــل 
ــا کیفیــت متوســط در  ــه شــکل ســفرنامه اى ب توجهــى دچــار کاســتى شــده و ب

آمــده اســت.

پى نوشت
ــوم  ــاى دوم و س ــى جلده ــد اول و گزیده خوان ــق جل ــل و دقی ــش کام ــاس خوان ــر اس ــد ب ــن نق ای

نوشــته شــده اســت.
1- گفتــن بــه جــاى نشــان دادن: در آثــار ادبــى مکتــوب (داســتان، خاطــره، ســفرنامه، قصــه و...) 
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همــواره تاکیــد بــر آن اســت کــه روایت پــردازى، توصیــف و دادن اطالعــات بــه گونــه اى باشــد کــه 
مخاطــب بــا خوانــدن آنهــا بتوانــد رخدادهــا، صحنه هــا، شــخصیت ها و بــه طــور خالصــه جزییــات 
ــخصیت پردازى،  ــوالً از راه ش ــدف معم ــن ه ــد. ای ــم کن ــود تجس ــن خ ــن را در ذه ــات مت و کلی

ــده) ــد. (نگارن ــه دســت مى آی ــدار ب ــق و جان ــف دقی ــق و توصی ــردازى، تعلی ــازى، صحنه پ فضاس
ــودکان  ــاى مخصــوص ک ــج، کتاب ه ــن نتای ــه بهتری ــراى دســت یابى ب ــوان: ب ــروه ســنى نوج 2- گ
ــروه  ــژة گ ــا وی ــروه از آنه ــه دو گ ــده اند ک ــیم ش ــى تقس ــنى متفاوت ــاى س ــه گروه ه ــان ب و نوجوان
ســنى نوجــوان اســت: گــروه ســنى د: دورة راهنمایــى یــا آغــاز نوجوانــى (هفتــم و هشــتم و نهــم)؛ 
گــروه ســنى ه: دورة دبیرســتان یــا مرحلــۀ دوم نوجوانــى (دهــم، یازدهــم و دوازدهــم). (بــر اســاس 
جدیدتریــن گروه بنــدى انجام شــده، برگرفتــه از ســایت ویکــى پدیــا). برخــى از ویژگى هــاى 
مخاطبــان نوجــوان بــه طــور کلــى عبــارت اســت از: «توجــه بــه جنــس مخالــف، تشــدید فعایت هــاى 
ــى و  ــح زندگ ــفۀ صحی ــن فلس ــراى یافت ــران، تجســس ب ــه گیرى در دخت ــران و گوش ــى در پس بدن
مســائل انســانى، عالقه منــدى بــه داســتان هاى واقعــى انســانى و حتــى کتاب هــاى ســاده فلســفى، 
عالقه منــدى بــه اکتشــافات و اختراعــات، مطالــب علمــى و تحقیقــى، توجــه بــه آینــده و مشــاغل 
ــا  ــر جنبه ه ــزون ب ــده، اف ــه نگارن ــن مقال ــازى، 1387، صــص. 69 - 68). در ای ــون و... (حج گوناگ
ــا  ــدة آنه ــده و محدودکنن ــه برخــى ویژگى هــاى بازدارن ــروه ســنى، ب ــن گ و ویژگى هــاى مثبــت ای

ــت. ــاره کرده اس اش
ــاختار  ــردازى، س ــیوة روایت پ ــناخت راوى، ش ــى و ش ــى (Narratology): بررس 3- روایت شناس
ــردازى  ــوِت روایت پ ــاط ضعــف و ق ــراه کشــف نق ــه هم ــر ب ــا یکدیگ ــا ب ــاط آنه ــوع ارتب ــت و ن روای
ــن اصطــالح وجــود دارد کــه از آن  ــراى ای ــز ب ــده). تعاریــف دیگــرى نی ــد (نگارن ــر را گوین یــک اث
جملــه: «شــعبه اى از رویکــرد علمــى نســبتاً نوینــى اســت کــه دغدغــۀ اصلــى آن شناســایى عناصــر 
ســاختارى و حالت هــاى مختلــف ترکیــب ایــن عناصــر در روایــت، شــگردهاى تکرارشــونده روایــت 

ــت اســت.» (داد، 1385، ص.254).  ــان در روای ــواع گفتم ــل ان و تحلی
4- اکسپرسیونیســم (Expressionism): ایــن اصطــالح را در معنــاى وســیع – و چــون یــک روش 
هنــرى- بــراى توصیــف آثــارى بــه کار مى برنــد کــه هنرمنــد در آنهــا بــه منظــور بیــان عواطــف یــا 
حــاالت درونــى، دســت بــه کژنمایــى واقعیــت زده باشــد. (پاکبــاز، 1393، ص. 37). تصاویــر ایــن 

کتــاب نیــز همیــن ویژگــى (تغییــر شــکل و کژنمــاى) را دارنــد. (نگارنــده)

منابع
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چکیده
عــدم آشــنایى بــا ســاختار داســتان و رمــان و ناآگاهــى از عناصــر اصلــى از جملــه کاراکتــر، 
ــه و  ــى در شــکل دادن باورپذیران ــاً ناتوان ــردازش موضــوع و نهایت ــه، طــرح و شــیوه پ حادث
ــندگان  ــب نویس ــارى، اغل ــن آث ــى چنی ــداف نهای ــا و اه ــه غایت مندى ه ــه ب اثبات گرایان
ــا آماتــور را ناخواســته و نادانســته بــه ســوى نوشــتن اشــکال دیگــرى از کتــب  مبتــدى ی
ســوق مى دهــد؛ در نتیجــه، بــه طریــق متناقضــى آنچــه تولیــد مى شــود، بــا آنچــه منظــور 
نویســنده بــوده، عمــًال در تضــاد اســت. در متــن زیــر ســعى شــده بــا رویکــردى ســاختارى- 
تحلیلــى و بــا در نظــر گرفتــن مــوارد فــوق، مجموعــه ســه جلدى پســرى کــه دور دنیــا را 

رکاب زد مــورد نقــد و بررســى قــرار بگیــرد.

کلیــدواژه: ســفرنامه اى، ســیاحتى، ورزشــى، گزارش هــاى اقلیمــى، آداب ورســوم، قومــى، 
اطالعــات عمومــى، توصیــف، خاطــرات، فاصله گــذارى ذهنــى، نمایــه اى

مقدمه
ــکان معیــن و محــدودى  ــان و م ــد زم ــاق مى افت ــى اتف ــه در جای ــر داســتانى ک  ه
دارد، امــا روایتــى کــه مبتنــى بــر ســیر و ســیاحت و جهانگــردى باشــد، در زمــان 
و مــکان بــه مراتــب نامحدودتــرى شــکل مى گیــرد؛ اساســاً تعــدد مکانــى و تــداوم 
ــوط مى شــود  ــا مرب ــادى از دنی ــاى زی ــا بخش ه ــه همــه ی ــد؛ ب ــدا مى کن ــى پی زمان
ــا آن کــه از  ــا رمــان هــم نیســت. گاهــى چنیــن نوشــتارى ب و در اصــل داســتان ی
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ــه مى شــود؛ ایــن در شــرایطى  ــه عنــوان رمــان ارائ ــادى دارد، ب ــه زی داســتان فاصل
اســت کــه خصوصیــت جهانگــردى و ســفرنامه اى دارد و در اصــل توصیــف و شــرح 
خاطــرات نویســنده از دیدنى هــا، شــنیدنى ها و حوادثــى اســت کــه برخــى از آنهــا 
ــزان  ــوالً می ــفرى معم ــن س ــد؛ چنی ــه کرده ان ــد و تجرب ــانى دیده ان ــر کس را کمت
ــاى  ــا را از دنی ــاء مى دهــد و آنه ــدگان را ارتق ــات عمومــى خوانن ــات و اطالع معلوم
ــن  ــرد و «ذه ــاور مى ب ــى پهن ــه جهان ــان ب ــن و زندگیش ــدود ذه ــک و مح کوچ

ــر دارد. ــا در ب ــى قابل اعتن یافته»های

جلد اول، سفر به اروپا و آفریقا
 بــراى آغــاز کــردن چنیــن ســفرى انگیزه هــا و روحیــات بســیار قــوى و شــاخصى 
ــا  ــان ب ــرد را هم زم ــر جهانگ ــى کاراکت ــه ذهن ــا چرخ ــد ت ــته باش ــود داش ــد وج بای
ــه جلدى  ــه س ــت درآورد. در مجموع ــه حرک ــل او ب ــا اتومبی ــه ی ــاى دوچرخ چرخ ه
پســرى کــه دور دنیــا را رکاب زد بــه نویســندگى آلســتر هامفریــز، تام دوچرخه ســوار 
ــاد  ــه اعتق ــا ب ــى شــده) بن ــم ســن و ســال معرف ــک پســربچه ک ــط ی ــه غل ــه ب (ک
ــط  ــى در محی ــش حت ــر و ذهن ــى دارد و فک ــن خصوصیات ــش چنی ــنده، ذهن نویس

ــا معطــوف اســت: ــاى دنی ــگفتى ها و زیبایى ه ــدن ش ــن و دی ــه رفت ــه ب مدرس
ــى  ــا درماندگ ــد ب ــاى فیل ــده. آق ــر خن ــد زی ــاى کالس زدن ــى از بچه ه  «بعض
ــس  ــدم از ب ــته ش ــه خس ــن دیگ ــت: «م ــکان داد و گف ــوا ت ــت هایش را در ه دس
هرچــى رو چنــد بــار بــرات توضیــح دادم. کــى مى خــواى بفهمــى کــه چنــد هــزار 

زد،  رکاب  را  دنیا  دور  که  پسرى  الستر. (1397).  هامفریز، 
ترجمه لیدا هادى ؛ تصویرگر تام مورگان جونز. تهران: نشر 
اطراف  ،   157000 ریال ، شابک: 978-622-99224-1-5   
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سفرنامه اى سیاحتى و ورزشى به جاى رمان

ــئله  ــد مس ــه بای ــازون هســتى؟ درســت وقتى ک ــاى آم ــر از جنگل ه ــر دورت کیلومت
ــى».  ــیر مى کن ــرزمین هاى دور س ــو س ــى دارى ت ــیم هاى ریاضــى رو حــل کن تقس
ــر  ــده روده ب ــتند از خن ــد، داش ــته بودن ــو کالس نشس ــف جل ــه ردی ــى ک بچه های
ــوش  ــه خ ــه هم ــت ب ــود. داش ــده ب ــز ش ــو قرم ــن لب ــم عی ــاى معل ــدند. آق مى ش
مى گذشــت بــراى این کــه هــر یک دقیقــه اى کــه آقــاى فیلــد ســر تــام داد مــى زد، 
هــم وقــت کالس یــک دقیقــه بیشــتر گرفتــه مى شــد و هــم درس و تکلیــف پـَـر... و 
درســت در همیــن لحظــه بــود کــه آن ماجــرا اتفــاق افتــاد. اصــًال نمى دانســت چــه 
چیــزى کار را بــه آنجــا کشــاند. اصــًال بــه هیچ چیــز فکــر نکــرده بــود، امــا تــا بــه 
ــد: «مــن مى خــوام  ــا صــداى بلنــد حــرف مى زن خــودش آمــد متوجــه شــد دارد ب
یــه جهانگــرد بشــم. مى خــوام بــرم همــه دنیــا رو بگــردم». همــه زدنــد زیــر خنــده. 

حتــى آقــاى فیلــد.» (صــص.17-16، ج 1).
 آلســتر هامفریــز نویســنده ایــن مجموعــه، رویکــرد واقع گرایانــه کاملــى نــدارد؛ 
او همــه رادع هــا و خصوصیــات موضوعــش را کــه ســفر یــک نوجــوان دوچرخه ســوار 
ــار  ــوارى ها را کن ــا و دش ــه غیرممکن ه ــرد؛ هم ــده مى گی ــت، ندی ــه دور دنیاس ب
ــره وار و  ــفرنامه خاط ــک س ــتن ی ــه نوش ــوف ب ــاً معط ــش را صرف ــذارد؛ توجه مى گ
ــم شــخصى خــودش پشــت ذهــن و  ــه در آن ذهــن و تصمی ــد ک ســیاحتى مى کن
ــن  ــه همی ــى اســت؛ ب ــاى جنب ــایر آدم ه ــام) و س ــر (ت ــوار موردنظ اراده دوچرخه س
دلیــل هنــگام پیشــنهاد تــام بــراى ســفر بــه دور دنیــا، والدینــش خیلــى زود و بــا 
ــود  ــت خ ــل و ذهنی ــاً می ــه اساس ــنده ک ــده (توســط نویس ــل آماده ش ــى از قب ذهن
اوســت) فــوراً پیشــنهاد او را بــدون اندیشــیدن بــه خطراتــى کــه تــام کــم ســن و 
ــادآورى کننــد کــه ســفر  ــد؛ بى آنکــه حداقــل ی ســال را تهدیــد مى کنــد، مى پذیرن
ــان شــهر  ــا دوچرخــه، به ســادگى دوچرخه ســوارى در یکــى دو خیاب ــه دور دنیــا ب ب
نیســت؛ آنهــا حتــى عمــًال کمکــش هــم مى کننــد؛ بنابرایــن، هــدف نوشــتن یــک 
کتــاب، بــر خــود موضــوع و واقعیت هــاى آن ارجحیــت پیــدا کــرده و طنــزى ضمنــى 
هــم اجبــاراً چاشــنى طــرح و متــن اثــر شــده کــه نشــانگر تســامح، ســهل انگارى و 

سرســرى گرفتــن مقولــه مهــم چنیــن ســفر مهــم و خطیــرى اســت:
 «بعــد از تمــام شــدن صبحانــه از پــدرش پرســید: بابــا از چــه راهــى بایــد بــرم 
آفریقــا؟ تــام تــا آن موقــع فقــط راه خانه شــان تــا فروشــگاه هاى محــل را بلــد بــود 
ــدرش جــواب داد: خــب،  ــى رود. پ ــا م ــه آفریق ــدام جــاده ب و اصــًال نمى دانســت ک
ــه  ــا ســمت جنوب ــوب. آفریق ــرى جن ــد ب ــچ چــپ. بای ــه رســیدى بپی ــاده ک ــه ج ت
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دیگــه، تــو هــم بایــد اون ســمتى بــرى. همین طــور ســمت جنــوب رو بگیــر و بــرو. 
مــادر تــام گفــت: «بایــد بــه نقشــه نــگاه کنــى و هرجــا هــم کــه کمــک خواســتى از 
مــردم ســؤال بپرســى تــا راه درســت رو بهــت نشــون بــدن.» تــام گفــت: «ممنــون 
مامــان. ممنــون بابــا. خــب، مــن دیگــه بایــد بــرم. خداحافــظ زود برمى گــردم خونــه 
ــظ».  ــتم. خداحاف ــتال بفرس ــون کارت پس ــى دم برات ــول م ــون. ق ــاره مى بینمت و دوب
بعــد کاله ایمنــى اش را گذاشــت و ســوار دوچرخــه شــد. لوســى و پــدر و مــادرش از 
ــراى او و ســفر  ــا ب ــد، ام ــرك مى کــرد، ناراحــت بودن ــا را ت ــام داشــت آنه این کــه ت
ــا صــداى بلنــد  ــد. ب ــود، آرزوى موفقیــت کردن هیجان انگیــزى کــه شــروع کــرده ب
داد زدنــد: «موفــق باشــى، تــام!» تــام شــروع کــرد بــه رکاب زدن» (ص.32، ج 1).

 آنچــه نویســنده یــا راوى بــه نیابــت «تــام» بــه عنــوان توصیف هــاى تصویــرى 
ــا  ــدان زیب ــى چن ــى و حت ــیار حداقل ــد، بس ــه مى ده ــا ارائ ــى دنی ــاى دیدن از جاه
نیســت و عمــًال ثابــت مى کنــد کــه هــدف ایــن نوشــتار ســه جلدى صرفــاً نوشــتن 
ــوده اســت. توضیحــات و شــیوه روایــت راوى ســوم  خاطــرات محــدود نویســنده ب
شــخص به رغــم تلقین هــاى ضمنــى اش چنــدان گیــرا و به تناســب موضــوع، 

ــت. ــگفت انگیز نیس ــاى ش ــاوى داده ه ح
ــود  ــده ب ــر ش ــر بعدازظه ــرام مصــر رکاب زد. دیگ ــه ســمت اه ــرعت ب ــا س  «ب
ــوزان آن  ــعه هاى س ــرى از اش ــرد و خب ــروب مى ک ــم غ ــت کم ک ــید داش و خورش
نبــود. زیــر ســایه هــرم بــزرگ نشســت. از عجایــب هفتگانــه دنیــاى باســتان فقــط 
ــاى  ــن پدیده ه ــرام مصــر عجیب تری ــروزه اه ــده. ام ــراب نش ــوز خ ــرام مصــر هن اه

ــه حســاب روى زمیــن ب
ــه  ــود ک ــاورش مى ش ــم آدم ب ــا ه ــرا اینج ــک و پت ــهر بعلب ــل ش ــد؛ مث مى آین
ــند.  ــده باش ــروزى ساخته ش ــدرن ام ــایل م ــین و وس ــتفاده از ماش ــدون اس ــا ب آنه
ــودش  ــراى خ ــا ب ــه آفریق ــیدن ب ــادى رس ــید و از ش ــش را سرکش ــرى آب ــام بط ت
ــرام  ــن اه ــه ای ــاى مصــرى ک ــرد. فرعون ه ــزرگ درســت ک ــوز ب ــاندویچ م ــک س ی
ــا  ــراه ب ــد هم ــا مى رفتن ــى از دنی ــا وقت ــد. آنه ــدار بودن ــى پول ــاخته اند خیل را س
ــى  ــدند. خیل ــن مى ش ــرام دف ــن اه ــوى ای ــتند، ت ــه داش ــى ک ــى ثروت ــا و باق طاله
ــاال  ــده اند و ح ــش دزدیده ش ــال پی ــا س ــى صده ــده ط ــن ش ــاى دف ــن گنج ه از ای
ــرام هســتند.  ــى وســط دل اه ــک خال ــاق تاری ــک ات ــاى کوچــک فقــط ی آرامگاه ه
ــرده روش هــاى  ــدن فرعون هــاى م ــراى ســالم نگه داشــتن ب مصرى هــاى باســتان ب
خاصــى داشــتند. مصرى هــا فرعــون مــرده را الى پارچــه بلنــد باریکــى مى پیچیدنــد 
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ــى  ــراى ســال هاى ســال صحیــح و ســالم باق ــى شــود و ب ــون مومیائ ــدن فرع ــا ب ت
ــد» (صــص. 67-66، ج 1). بمان

ــى  ــا طراح ــه ب ــه اى ک ــات جداگان ــاوب در صفح ــه  تن ــه و ب ــنده در ادام  نویس
و نثــر متفاوتــى ارائه شــده، اطالعاتــى علمــى هــم در مــورد آنچــه قبــًال در 
ــه خواننــده مى دهــد؛ ایــن بخش هــا  ــه آنهــا پرداختــه ب روایت هــاى ســیاحتى اش ب
ــوط  ــاب ســفرنامه و مرب ــا چــون کت ــى داســتان واره هــم نیســتند، ام در اصــل حت
ــا  ــه آنه ــاره ب ــت، اش ــیله اى اس ــن وس ــا چنی ــگرى ب ــوارى و گردش ــه دوچرخه س ب
ــر  ــود اث ــن خ ــد در بط ــاب مى کن ــاختارى ایج ــرورت س ــه ض ــدارد، البت ــرادى ن ای
ــى و حاشــیه اى. در حــال حاضــر،  ــه در صفحــات انضمام ــود، ن ــاره ش ــا اش ــه آنه ب
ــه ســاختار  ــت و موضــوع جداشــده اند و ب ــدازه اى از اصــل روای ــن قســمت ها تاان ای

ســفرنامه اى کتــاب آســیب زده اند:
ــده.  ــو» ساخته ش ــون «خوف ــراى فرع ــر ب ــون آج ــا دو میلی ــزرگ ب ــرم ب  «ه
ــا قبــل  ارتفــاع ایــن هــرم 140 متــره و از اون موقــع، یعنــى 5000 ســال پیــش ت
از ساخته شــدن بــرج ایفــل بلندتریــن ســاختمون روى کــره زمیــن بــوده. االن کــه 
مــن هــردو اون هــا رو از نزدیــک دیــدم بایــد بگــم کــه هــرم بــزرگ خیلــى از بــرج 
ایفــل باحال تــره! بــراى ایــن کــه هــرم بــزرگ رو زمانــى ســاختن کــه هیــچ خبــرى 
از ماشــین هاى ســنگین نبــوده تــا تــوى بــاال بــردن و تکــون دادن ایــن ســنگ هاى 
ــه 2000  ــون ب ــر کدامش ــه وزن ه ــنگ هایى ک ــم س ــه. اون ه ــک کن ــزرگ کم ب

کیلوگــرم مى رســه.» (ص.69، ج 1).
ــد اول،  ــز (جل ــتر هامفری ــر آلس ــا را رکاب زد اث ــه دور دنی ــاب پســرى ک در کت
ســفر بــه اروپــا و آفریقــا)، حادثــه مهمــى کــه بــراى خواننــده جدیــد، بدیــع و بســیار 
هیجان انگیــز و عجیــب باشــد، رخ نمى دهــد. تــام بــه عنــوان یــک رکاب زن ســیاح از 
مکان هــا و شــهرهایى مى گــذرد و توصیفاتــى محــدود بــه خواننــده ارائــه مى شــود. 
او کاراکتــر و قهرمــان داســتان نیســت، بلکــه ناظــر، مســافر و نهایتــاً یــک گردشــگر 
و قهرمــان دوچرخه ســوارى اســت؛ موضــوع هــم ســاختار داســتانى نــدارد. خواننــده 
ــه  ــون ب ــى گوناگ ــاى جغرافیای ــورد اقلیم ه ــدودى در م ــات مح ــط اطالع ــاب فق کت
ــر و  ــور جامع ت ــات را به ط ــان اطالع ــوان هم ــانى مى ت ــه آس ــه ب ــى آورد ک دســت م
ــه دســت آورد. ذهــن و روان خواننــده  کامل تــرى از طریــق کامپیوتــر و ســایت ها ب
ــرى و  ــز خب ــود. همه چی ــر نمى ش ــا درگی ــا و آدم ه ــوادث، موقعیت ه ــا ح ــاب ب کت
ــاه و محــدود  ــى خالصه شــده اســت؛ حتــى موقعیت هــاى کوت در گزارش هــاى روای

سفرنامه اى سیاحتى و ورزشى به جاى رمان
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نقد ترجمه
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روایــى هــم کــه در آن گفتمــان و هم نشــینى وجــود دارد، بــاز خصوصیــت گزارشــى 
دارنــد.

پسرى که دور دنیا را رکاب زد، نویسنده کتاب است
ــل  ــه در اص ــربچه ک ــن پس ــن ای ــج س ــه تدری ــد، ب ــه مى یاب ــه ادام ــام ک ــفر ت  س
ــوار  ــک دوچرخه س ــر ی ــنده اث ــوده (نویس ــنده ب ــود نویس ــالگى خ ــت وپنج س بیس
ــه دور دنیــا ســفر کــرده)،  ــا دوچرخــه ب اســت کــه در ســن بیســت وپنج  ســالگى ب
آشــکار مى شــود و یک بــاره ســنش از یــک پســربچه یــازده یــا دوازده ســاله نوجــوان 
بــه مراتــب بزرگ تــر جلــوه مى کنــد تــا حــدى کــه قابلیت هــاى جســمى و 
ــور  ــه به ط ــد و البت ــدا مى کن ــبى پی ــبى نس ــوارش تناس ــفر دش ــا س ــى اش ب روح
ــا  ــتان ی ــک داس ــتن ی ــنده در نوش ــدى نویس ــدم توانمن ــى و ع ــان دروغ گوی همزم

ــد: ــات مى رس ــه اثب ــًال ب ــم عم ــان ه ــراى نوجوان ــان ب رم
ــوى  ــزرگ هســت دیگــر ت ــات ب ــه خطــر حیوان ــى ک ــا زمان ــم گرفــت ت «تصمی
جاهــاى پــرت و دور افتــاده چــادر نزنــد. بهتــر بــود موقــع غــروب خورشــید خــودش 
را بــه یــک روســتا برســاند و بــا اجــازه گرفتــن از مــردم، یــک جایــى همــان اطــراف 
چــادرش را پهــن کنــد و این طــورى بــود کــه یک دفعــه خــودش را وســط جنگجویان 
قرمزپــوش ماســاى دیــد، بــا کاســه اى از شــیر و خــون کــه داشــت ســر مى کشــید. 
ــود کــه در موقعیت هــاى خــاص اجــرا مى شــد.  ایــن یــک جــور مراســم مذهبــى ب
ــا مهره هــاى رنگــى داشــتند و  مــردان ماســاى کمربنــد و گردن بندهــاى زیبایــى ب
تــوى دستشــان نیــزه و ســپر گرفتــه بودنــد. درســت مثــل نقشــى کــه روى پرچــم 
ــًال از  ــید، اص ــتا رس ــه روس ــام رکاب زدن ب ــک روز تم ــد از ی ــى بع ــت. وقت کنیاس
دیــدن مــردان نیــزه بــه دســت نترســید. تــازه از دیــدن آنهــا خوشــحال هــم شــد. 
ایــن مردهــا مى توانســتند از او در برابــر شــیرها مراقبــت کننــد. شــاید مى توانســت 
بهتــر از شــب قبــل ســرش را زمیــن بگــذارد و بخوابــد» (صــص. 105-104، ج 1).
ــتند و  ــتانى نیس ــم داس ــاى مه ــا رویداده ــوادث ی ــت ح ــا در خدم  توصیف ه
صرفــاً نوعــى توضیحــات ســفرنامه اى بــه شــمار مى رونــد کــه از آداب ورســوم اقــوام 
ــد نیســتند؛  ــدام از توضیحــات، خــاص و جدی ــد؛ هیچ ک ــزارش مى دهن ــون گ گوناگ
بخشــى از آنهــا را خــود خواننــدگان حتــى بــدون مراجعــه بــه ســایت هاى کامپیوتــر 
ــدان  ــنده، چن ــى نویس ــراق عاطف ــم اغ ــه رغ ــم ب ــر ه ــاى دیگ ــد و بخش ه مى دانن

ــند: ــر نمى رس ــه نظ ــگفت انگیز ب ش
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 «درختــان کائوچــو همه جــا روئیــده بودنــد. روى تنــه هــر درخــت ســوراخ هاى 
ــرون  ــوراخ ها بی ــن س ــوى ای ــو از ت ــفید کائوچ ــع س ــت. مای ــود داش ــزى وج ری
ــاى  ــتا صمغ ه ــردم روس ــد. م ــع مى ش ــتیک جم ــاى پالس ــوى بطرى ه ــد و ت مى آم
ــف  ــه شــکل هاى مختل ــد. صمــغ کائوچــو ب ــازار مى فروختن ــوى ب جمــع شــده را ت
مثــل بادکنــک یــا چکمه هــاى پالســتیکى تبدیــل و بــه همــه جــاى دنیــا فروختــه 
ــاره ماشــین ها  ــه عجیب وغریــب درب ــاالوى متوجــه یــک نکت ــوى م ــام ت مى شــد. ت
ــه  ــد ن ــرد، دی ــا بعــد کــه خــوب دقــت ک ــى شــده، ام شــد. اول فکــر کــرد خیاالت
ــده  ــزان ش ــى آوی ــاى بزرگ ــین ها ماهى ه ــى ماش ــل بعض ــده. از آینه بغ ــت دی درس
بودنــد. چــه قــدر عجیــب! دوچرخــه اش را متوقــف کــرد و از یــک پســربچه دربــاره 
ــار  ــام گفــت کــه مــردم روســتا از کن ــراى ت ماجــراى ماهى هــا پرســید. پســربچه ب
ــراى  ــهر ب ــه ش ــتن ب ــع برگش ــا موق ــد ت ــى مى خرن ــوالً ماه ــاالوى معم ــه م دریاچ
ــد، امــا چــون هــواى تــوى ماشــین بــه خاطــر آفتــاب خیلــى  خانواده هایشــان بپزن
ــا مســیر خانه خــراب نشــود  ــراى این کــه هــم ماهــى ت ــد ب گــرم مى شــود، مجبورن
و هــم تــوى ماشــین بــوى بــدى نگیــرد، آن را از آینه بغــل آویــزان کننــد» (صــص. 

107-106، ج 1).
 نویســنده حتــى در صفحــات معینــى کــه قبــًال بــه آن اشــاره شــد، توضیحاتــى 
گزارشــى و کوتــاه در مــورد برخــى خصوصیــات قومــى یــا معمــارى و حتــى زبــان و 
امکانــات کشــورها و نیــز دســتورالعمل هایى در مــورد چگونــه روشــن کــردن آتــش 
ــه  ــه ک ــى اختصاص یافت ــن داده های ــه چنی ــا ب ــد؛ شــصت ودو صفحــه کتاب ه مى ده

در ایــن محاســبه صفحــات تصویــرى آنهــا بــه حســاب نیامــده اســت.

جلد دوم، سفر به آمریکا
ــز  ــتر هامفری ــر آلس ــا را رکاب زد اث ــه دور دنی ــرى ک ــفرنامه اى پس ــاب س  در کت
ــا توضیحــات  ــکا)، نویســنده در جاهایــى نوشــتارش را ب ــه آمری ــد دوم، ســفر ب (جل
ــزد؛ ایــن در شــرایطى اســت  ــط و حتــى اضافــى درهــم مى آمی ــى رب حاشــیه اى، ب
ــش را  ــاى کتاب های ــافر دور دنی ــى مس ــاى درون ــات و تنگناه ــاالت، روحی ــه ح ک
ــر  ــه مهم ت ــد؛ نکت ــه ده ــى ارائ ــل قبول ــه و قاب ــکل واقع گرایان ــه ش ــت ب مى توانس
آن کــه در ادامــه صفحــه مــورد نظــر و صفحــه بعــد بالفاصلــه معلــوم مى شــود کــه 
نویســنده ایــن دو صفحــه بســیار کوتــاه را بــه صــورت «فلــش بــک» بیــان کــرده 
کــه هیــچ نیــازى بــه چنیــن ترفنــدى نبــوده اســت، زیــرا خیلــى زود لــو مــى رود و 

سفرنامه اى سیاحتى و ورزشى به جاى رمان
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ــد: ــات مى رس ــه اثب ــزام آن ب ــدم ال ع
«تــام هیــچ قــدرت فوق العــاده اى نداشــت. او فقــط یــک پســر ســاده و معمولــى 
بــود. پیــرزن نحیــف هــم اصــًال بــراى انجــام کارهایــش عجلــه نداشــت. کل ماجــراى 
ســفر تــام بــه دور دنیــا داشــت نابــود مى شــد. دیگــر نمى دانســت بایــد یک گوشــه 
بنشــیند و زار بزنــد یــا دادوهــوار راه بینــدازد. بــه جــاى ایــن کارهــا فقــط بیشــتر این 
پــا و آن پــا مى کــرد، کمــى بیشــتر عــرق ریخــت و بارهــا و بارهــا بــه ســاعتش نــگاه 
ــم  ــا نمى تونی ــى پســرجون! م ــد. «جــا نمون ــق جــا مى مان ــام داشــت از قای ــرد. ت ک
ــن حرف هــاى ناخــدا  ــا آخری ــم.» این ه ــا! رأس ســاعت حرکــت مى کنی ــم، ه بمونی
ــا کشــتى کوچــک تفریحــى اش بــه نــام دوشــیزه، از  هوراکــس بــود. او قــرار بــود ب

اقیانــوس اطلــس بگــذرد. (صــص. 13-12، ج 2).
ــر  ــه اى منج ــه حادث ــز ب ــود دارد، هرگ ــر وج ــه در اث ــم ک ــى ه رویارویى های
ــیدنى هاى  ــوراك، نوش ــادات، خ ــاره ع ــى درب ــامل گزارش ــوض، ش ــود؛ در ع نمى ش
ــاه در  ــى کوت ــى نویســنده مقاله های ــردم اســت؛ گوی مخصــوص و شــیوه زندگــى م

ــد: ــون مى نویس ــان گوناگ ــات و آداب مردم ــورد خصوصی م
ــوردن  ــراى خ ــاً ب ــاد، حتم ــه او مى افت ــمش ب ــاورز چش ــک کش ــت ی ــر وق «ه
ــرد.  ــش مى ک ــه» دعوت ــاى «مات ــک فنجــان چ ــیدن ی ــا نوش ــه ســوپ ی ــک کاس ی
ماتــه یــک جــور چــاى مخصــوص آمریــکاى جنوبــى اســت کــه بــا یــک نــى بلنــد 
از جنــس نقــره و تــوى فنجانــى گــرد و کوتــاه خــورده مى شــد. همــه بــا هــم تــوى 
یــک فنجــان و بــا یــک نــى چــاى مى خورنــد و هــر کســى بعــد از نوشــیدن چــاى 
فنجانــش را بــه بغل دســتى اش مى دهــد. ماتــه یــک نوشــیدنى دســته جمعى 
ــا دوســتان.» (ص.  ــى ب ــراى خوش وبــش و گفت وگوهــاى طوالن ــه اى ب اســت و بهان

33، ج 2).
ــى  ــه، چــرا! حتــى چنیــن احتمال ــا احتمــال حادث ــدارد؛ ام ــه اى وجــود ن  حادث
ــرى  ــه جلدى پس ــتار س ــت. نوش ــراه اس ــط هم ــر و محی ــف مناظ ــا توصی ــم ب ه
ــوار  ــک دوچرخه س ــاهدات ی ــفر و مش ــزارش س ــاً گ ــا رکاب زد اساس ــه دور دنی ک
ــم  ــى ه ــز کمکــى حداقل ــا و مشــاهدات هرگ ــاً توصیف ه ــود؛ ضمن محســوب مى ش

ــت: ــر نکرده اس ــورد نظ ــافر م ــخصیت پردازى، مس ــه ش ب
 «پاتاگونیــا یکــى از زیباتریــن مناطقــى بــود کــه تــا حــاال بــه آن ســفر کــرده 
ــاال  ــه ح ــى ک ــان چیزهای ــت هم ــناخته، درس ــت نخورده و ناش ــر و دس ــود. بک ب
ــا  ــان دره ه ــاده از می ــى ج ــت. گاه ــز الزم اس ــاى هیجان انگی ــراى ماجراجویى ه ب



35071

ـــ ۲۲  ، ـــ ـــ 
ــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۸ 

مى گذشــت و گاهــى تــا بــاالى کوه هــاى ســر بــه فلــک کشــیده و نــوك صخره هــاى 
ــا  ــتند. ب ــى نداش ــرده ایمن ــا ن ــاظ ی ــا حف ــت. جاده ه ــش مى رف ــته پی به هم پیوس
ایــن اوصــاف اگــر یک دفعــه از دوچرخــه اش پاییــن مى افتــاد تــا تــه یــک دره بــزرگ 
ــم  ــت، ه ــرس داش ــم ت ــا، ه ــن جاده ه ــوى ای ــوارى ت ــت. دوچرخه س ــن مى رف پائی

ــان.» (ص. 34، ج 2). هیج
ــته هاى  ــم دانس ــه زع ــز) ب ــتر هامفری ــنده (آلس ــد دوم نویس ــى از جل  در جاهای
خــود اطالعاتــى ظاهــراً علمــى بــه خواننــده مى دهــد؛ تأکیــد روى ایــن موضــوع در 
ــادى از حجــم کتاب هــا را هماننــد  ــد مشــهود اســت و بخش هــاى زی هــر ســه جل
ــد او  ــت مى کن ــًال ثاب ــکات عم ــن ن ــت؛ ای ــود اختصــاص داده اس ــه خ ــا ب توصیف ه
ــدارد و برداشــت ذهنــى اش از تعریــف  هیــچ اطالعــى در مــورد ســاختار داســتان ن

داســتان عمــًال شــبیه نوشــتن مقــاالت و عمدتــاً ســفرنامه و خاطــرات اســت.
ــته  ــتباه و ناخواس ــه اش ــد و ب ــا مى کن ــفرنامه اى را ره ــوع س ــم موض ــى ه  گاه
بــه طــور خطابــى پیشــنهادهایى بــه خواننــده مى دهــد؛ یعنــى از یــاد مى بــرد کــه 
در حــال نوشــتن مطالبــى مربــوط بــه تــام اســت؛ عمــًال خــودش (همــان «تــام») 
ــى رود؛  ــمار م ــه ش ــى» ب ــط ذهن ــذارى غل ــى «فاصله گ ــن نوع ــد و ای ــا مى کن را ره
ــز در اصــل داســتان نویس نیســت و فقــط یــک  ثابــت مى کنــد کــه آلســتر هامفری
دوچرخه ســوار حرفــه اى اســت. او در خاطــرات ســفرنامه اى اش حتــى بــه خواننــده 

ــد: ــم مى ده ــدرز ه ــد و ان پن
ــا  ــتى ماه ه ــه مى توانس ــودى ک ــوى ب ــدر ق ــم آن ق ــو ه ــت ت ــت مى خواس «دل
ــه نظــر  ــا دوچرخــه از بیــن رشــته کوه بــزرگ آنــد عبــور کنــى؟ از چیــزى کــه ب ب
ــه  ــر هســت، ن ــه راه میان ب ــوى شــدن ن ــراى ق ــر اســت. ب ــى راحت ت مى رســد خیل

ــدارد» (ص. 42، ج 2). معجــون جادوئــى. غیــر از تمریــن کــردن هیــچ راهــى ن
 نوشــتار پســرى کــه دور دنیــا را رکاب زد حیــن ســفرنامه بودنــش موضوعــش 
ــه یــک  ــرا ایــن دوچرخه ســوار فقــط ب به طــور ضمنــى «جــاده اى» هــم هســت، زی
ــه  ــاره آنهــا بنویســد، بلکــه ســفرش ب ــا کتابــى درب ــا دو کشــور ســفر نمى کنــد ت ی
ــه  ــار خــودش و ب ــم تحــت اختی ــه او ه ــیله نقلی ــه کشــورهاى دنیاســت و وس هم
ــل، شــیوه حرکــت و انتخــاب  ــن دلی ــه ای ــد؛ ب ــق مى کن کمــک خــود او طــى طری
ــم  ــف ه ــه توصی ــل اســت و ب ــفرنامه دخی ــتن س ــًال در نوش ــا کام ــا و مکان ه راه ه
ــه اى از  ــم و قابل مالحظ ــاى مه ــف بخش ه ــل توصی ــن دلی ــه همی ــد؛ ب درآمده ان
ــز موضــوع شــده اســت: ــم ج ــن کشــورى ه ــاى بین شــهرى و بی طبیعــت اقلیم ه
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 «بــه یــک جــاده پــر از دســت انداز رســیده بــود. یکــى از آزاردهنده تریــن جــاده 
هائــى کــه تــا آن روز دیــده بــود. دوچرخــه اش تلــق تلــوق مى کــرد. همــه بــار و صــدا 

مــى داد، حتــى مغــز بینوایــش هــم بــه تــکان خــوردن افتــاده بــود» (ص. 51، ج 2).
 بخــش هائــى از ســفر ســیاحتى هــم اجبــاراً از طریــق دریــا و بــا کشــتى انجــام 
ــکان  ــن م ــدگان و وضــع جــوى چنی ــا، پرن ــاى دری مى شــود، در نتیجــه، توصیف ه
ــم  ــم ه ــه ک ــده اند و البت ــاب اضافه ش ــى کت ــاى اقلیم ــه گزارش ه ــم ب ــى ه هائ

نیســتند:
ــا  ــا ب ــاز و بســته کــردن طناب هــا بودنــد ی «آدم هــاى کشــتى مــدام در حــال ب
ــم داد  ــدام ه ــد. م ــن مى بردن ــاال و پائی ــا را ب ــان بادبان ه ــت هاى قدرتمندش دس
ــایل  ــه و وس ــار دوچرخ ــد، کن ــق بودن ــه قای ــوز، ت ــزرگ م ــه هاى ب ــد. خوش مى زدن
ســفر تــام. خورجین هــاى دوچرخــه اش پــر از وســایلى بــود کــه در مســیر ســفر بــه 
دور دنیــا الزم داشــت. وســایل رنــگ و رو رفتــه و خاکــى تــام از انگلســتان تــا آنجــا 
راه زیــادى آمــده بودنــد. پســرك روى لبــه باالئــى دیــواره کشــتى کوچــک نشســت 

ــزان». (ص. 16، ج 2). ــوس آوی ــى اقیان ــاالى موج هــاى آب و پاهایــش را ب
 نویســنده در مــورد اینکاهــا هــم اطالعاتــى بــه خواننــده مى دهــد و جنبه هــاى 
ــاً از قــدرت  بوم شناســى و تاریخــى برخــى مکان هــا را بررســى مى کنــد کــه ضرورت
ذهــن پســربچه مــورد نظــر (تــام) بــه دور اســت و مربــوط مى شــود بــه داشــته هاى 

ذهنــى خــود نویســنده در ســن بیست وپنج ســالگى اش:
«ماچــو پیچــو ششــصد ســال پیــش مقــر حکومتــى اینــکا بــود. شــهرى بــاالى 
ــودى  ــه ناب ــن کــه ماچوپیچــو رو ب تیغــه باریــک و شــیب دار کوهســتان. بعــد از ای
رفــت، دیگــر تــا قرن هــا کســى از آن خبــر نداشــت. زمانــى کــه «هیــرام بینــگام» 
ــو  ــرد، ماچوپیچ ــدا ک ــالدى پی ــال 1911 می ــا را در س ــاى آنج ــرد، خرابه ه جهانگ
کامــًال تــوى جنــگل پنهــان شــده بــود. تــام دوســت داشــت زودتــر بــه بــاالى کــوه 

برســد و از نزدیــک ماچوپیچــو را ببینــد.» (صــص. 63-62، ج 2).
ــه  ــرى ب ــاد و انکارناپذی ــباهت زی ــد دوم) ش ــاب (جل ــن کت ــى از ای  بخــش هائ
مطالــب جغرافیائــى و قوانیــن زیســت محیطى دارد؛ بــه نظــر مى رســد کــه نویســنده 
هــر نکتــه جالــب و یــا نســبتاً جالبــى هــم کــه بلــد بــوده در کتابــش جــاى داده و آن 

را هــم خطــاب بــه خواننــده کتــاب بیــان مى کنــد:
«تــا حــاال دقــت کــردى وقتى کــه تــوى حمــام هســتى آب هــا بــا چــه 
ــوى شــمال زمیــن زندگــى مى کنــى (بهــش  ــر ت جهتــى وارد راه آب مى شــوند؟ اگ
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ــاى  ــت عقربه ه ــالف جه ــه خ ــت آب همیش ــمالى) آن وق ــره ش ــد نیمک مى گوین
ــى) آب در  ــره جنوب ــى (نیمک ــن باش ــوب زمی ــوى جن ــر ت ــد و اگ ــاعت مى چرخ س
ــط  ــور از خ ــا عب ــود. ب ــد و وارد راه آب مى ش ــاعت مى چرخ ــاى س ــت عقربه ه جه

ــد.» (ص. 68، ج 2). ــر مى کن ــش تغیی ــت چرخ ــتوا جه اس
 ایــن کتــاب ســفرنامه اى و ســیاحتى کــه هم زمــان ورزشــى هــم هســت، گاهــى 
ــه  ــد ک ــوا مى ده ــر محت ــى» تغیی ــات عموم ــاب اطالع ــک «کت ــه ی ــاوب ب ــه تن ب
ــیوه  ــا ش ــود، ام ــوط مى ش ــفرنامه ها» مرب ــه «س ــدى ب ــا ح ــوع ت ــن موض ــه ای گرچ
ــباهت  ــى ش ــات عموم ــاى اطالع ــاالت و کتاب ه ــه مق ــًال ب ــگارش آن کام ــان و ن بی
دارد و ایــن، هــم در خــود متــن کتــاب مصــداق پیداکرده اســت و هــم در صفحــات 
جداگانــه اى کــه بــه آنهــا اشــاره شــد؛ بــه ســطور زیــر کــه در آن داده هــاى علمــى 
دربــاره کانــال پانامــا بــه خواننــده داده شــده، توجــه کنیــد؛ نویســنده ایــن اطالعــات 
را در همــان صفحــات جداگانــه خــارج از متــن ارائــه داده اســت کــه از نظــر شــیوه 

ــدارد: ــه ســاختار کتاب هــاى ســفرنامه اى ن ــه و ســاختارى ربــط چندانــى ب ارائ
«ایــن اطالعــات رو هــم دربــاره ایــن کانــال بــه دســت آوردم: نزدیــک به هشــتاد 
کیلومتــره و کندنــش هــم ده ســال طــول کشــیده. 25000 نفــر موقــع ســاختن ایــن 
کانــال جونشــون رو از دســت دادن. کارگرهــا اون قــدر خــاك تــز تــوى زمیــن بیرون 

آورده بــودن کــه مى شــد باهــاش 63 هــرم بــزرگ درســت کــرد.» (ص. 84، ج 2).
ــه  ــاً ب ــه اساس ــد ک ــى هــم اشــاره مى کن ــه جاهای ــام دوچرخه ســوار گاهــى ب  ت
ســفر او بى ربــط اســت و فقــط به زعــم خــودش بــراى جذاب تــر کــردن ســه جلــد 
ــرد  ــى، کارک ــط و حجم ــته هاى بى رب ــا و داش ــا از داده ه ــردن آنه ــر ک ــش و پ کتاب

پیداکرده انــد:
ــت هایش را  ــى دس ــر زندان ــه اگ ــود ک ــک ب ــى کوچ ــدان خیل ــلول هاى زن  «س
ــردن از  ــرار ک ــد. ف ــلول بزن ــوار س ــا دی ــه دو ت ــا را ب ــرد، مى توانســت آنه ــاز مى ک ب
آلکاتــراز تقریبــاً محــال بــود. البتــه امــروز دیگــر ایــن زنــدان تعطیل شــده و فقــط 
ــت»  ــدن گی ــل «گل ــى داشــت از روى پ ــام وقت ــگرى اســت. ت ــه گردش ــک جاذب ی
مى گذشــت بــه جزیــره کوچــک زنــدان نــگاه کــرد. از ارتفــاع باالیپــل (75 متــر بــا 
ــاى  ــا ج ــراى جنایتکاره ــدر ب ــراز این ق ــرا آلکات ــد چ ــطح آب) مى توانســت بفهم س
ترســناکى بــوده اســت، بیشــتر از یــک و نیــم کیلومتــر از خشــکى فاصلــه داشــت و 

ــود... .» (ص. 101، ج 2). ــه ب ــى فراگرفت ــرد و خطرناک ــادورش را آب س دورت

سفرنامه اى سیاحتى و ورزشى به جاى رمان
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نقد ترجمه
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جلد سوم سفر به آسیا
 جلــد ســوم پســرى کــه دور دنیــا را رکاب زد (ســفر بــه آســیا) اثــر آلســتر هامفریــز 
ــده  ــده، تشکیل ش ــى آم ــد قبل ــه در دو جل ــابه آنچ ــته هایى مش ــاً از داش ــم عمدت ه
ــا  ــه تنه ــام ک ــا ت ــد. اینج ــاوت دارن ــان تف ــا، کشــورها و مردم ــط اقلیم ه ــت؛ فق اس
ــا حــدى  ــا نگاهــى گــذرا و ت ــه همه چیــز ب ــه شــمار مــى رود، ب ــر ب آدم محــورى اث
مشــاهده گر مى نگــرد؛ نویســنده هرگــز نتوانســته حــاالت درونــى، ترس هــا 
ــد  ــم مانن ــام ه ــود ت ــد. خ ــر بکش ــه تصوی ــى را ب ــادى هاى خاص ــا و ش اضطراب ه

ــک ناظــر را دارد. ــدگان، موقعیــت ی خوانن
ــد،  ــان مى ش ــام بی ــود ت ــى خ ــخص، یعن ــان راوى اول ش ــع از زب ــه وقای چنانچ
ــرا، جــذاب و حتــى مســتندگونه از  ــدازه اى گی ــا ان ــراى ســیاحان ت ــر موردنظــر ب اث
ــى  ــا روایت ــه و ب ــى دوم، ثانوی ــز از نگاه ــر، همه چی ــال حاض ــد. در ح کار درمى آم
ــا  ــذارى در توصیف ه ــى تأثیرگ ــس و گیرای ــت؛ ح ــده اس ــان ش ــت دوم» بی «دس
ــات  ــى اطالع ــوارد قابل توجه ــت و در م ــطحى اس ــم س ــیار ه ــى بس ــت؛ حت نیس
ــاً  ــنده اســت. ضمن ــش از نویس ــب بی ــه مرات ــا ب ــا و آدم ه ــاره مکان ه ــده درب خوانن
ــتانى  ــوادث داس ــد، ح ــاد مى کن ــوادث ی ــوان ح ــه عن ــا ب ــه او از آنه ــم ک ــه ه آنچ
ــد و  ــاق مى افت ــط اتف ــه فق ــا آنچ ــى ب ــه در داستان نویس ــف حادث ــتند؛ تعری نیس
ــى در  ــت و حت ــوم نیس ــا معل ــه کاراکتره ــا ب ــاط آنه ــى ارتب ــى» و چگونگ «چرای
مــواردى «چیســتى» آنهــا هــم در ابهــام اســت، تفــاوت دارد؛ در ایــن اثــر هــر اتفــاق 

ــت: ــده اس ــته ش ــاده لوحى برجس ــا س ــه اى ب ــت یافت ــاده و بدیهی ــوع س و موض
ــتان هاى  ــر زمس ــه خاط ــه ب ــت ک ــیه اس ــیعى در روس ــه وس ــیبرى منطق «س
ــرد وســط زمســتان در  ــام داشــت ســعى مى ک ــروف شــده. ت طاقــت فرســایش مع
آنجــا دوچرخه ســوارى کنــد. همــه بهــش گفتــه بودنــد کــه فکــر احمقانــه اى اســت. 
البتــه شــاید هــم راســت مى گفتنــد. ســقوط! تــاالپ! بــا صــورت تــوى یــک تــوده 
بــرف افتــاد. بــراى یــک یــا دو دقیقــه تــکان نخــورد. مطمئــن نبــود کــه جایــى از 
ــم  ــد ه ــکان داد. بع ــش را ت ــى آرام انگشــت هاى پای ــه. خیل ــا ن ــته ی ــش شکس بدن
انگشــت هاى دســتش. بعــد هــم دماغــش را. انــگار همه چیــز ســرجایش بــود. بــرف 

شــدت ضربــه ســقوطش را گرفتــه بــود. تــام خــوب.» (ص. 12، ج 3).
 در توصیف هــا تناقضاتــى هــم وجــود دارد کــه نشــانگر عــدم تعمــق فکــرى و 
کافــى نویســنده اســت. تــالش او ظاهــراً صرفــاً روى نوشــتن مطالــب هرچــه بیشــتر 

متمرکــز بــوده و متوجــه متناقــض بــودن آنهــا نشــده اســت:
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 «شــیرجه زد تــوى یــک کافــه و مقــدارى کیــک گــرم خوشــمزه خریــد. بیشــتر 
از گرمــاى کیک هــا هیجــان زده شــده بــود تــا مــزه آنهــا. اصــًال نمى خواســت ذره اى 

از آن گرمــاى بــا ارزش را از دســت بــده.» (ص. 42، ج 3).
 خــرده توضیحــات و توصیفــات بخــش ضمیمــه اى آخــر بعضــى از فصــول کتــاب 
ــر توضیحــات  تحــت عناویــن مختلــف جــزو بخش هــاى انضمامــى اســت. عــالوه ب
ــتن  ــى نوش ــه و حت ــن متفرق ــم، عناوی ــاده ابریش ــا، ج ــورها و زبان ه ــورد کش در م
ــى  ــات (در مقیاس ــگ لغ ــز فرهن ــو» و نی ــو پول ــهور «مارک ــرد مش ــورد جهانگ در م
ــات  ــگفتى ها و حیوان ــوم، ش ــا، آداب ورس ــون، غذاه ــاى گوناگ ــه زبان ه ــدود) ب مح
ــق و  ــاختن قای ــامل س ــفر، ش ــى س ــش تدارکات ــتورالعمل هاى بخ ــون و دس گوناگ

کلبــه اســکیمویى و غیــره هــم اســت:
ــون)  ــوص ن ــد مخص ــوى بلن ــه چاق ــبیه ی ــرف (ش ــک اره ب ــتفاده از ی ــا اس  «ب
ــا  ــد ب ــن ببری ــه مى تونی ــرض ک ــول و ع ــر ط ــه ه ــر یخــى ب ــا آج ــد ت ــک ص نزدی
ضخامــت 25 ســانتیمتر. بــا آجرهــا یــه دیــوار دایــره اى درســت کنیــن. دایــره بایــد 
اون قــدر بــزرگ باشــه کــه بشــه تهــش خوابیــد، امــا دیگــه خیلــى بزرگــش نکنیــن 
بــراى این کــه ســاختن یــه کلبــه اســکیمویى کار زیــادى مى بــره! بــا اره یــه زاویــه 
مالیــم بــاالى دیــوار ببریــد، طــورى کــه از کــم شــروع بشــه و همیــن طورکــه دور 
دایــره مى چرخیــن بیشــتر بشــه. ایــن زاویــه بــراى درســت کــردن شــکل دایــره اى 
ــد  ــخ بچینی ــه ی ــه دیگ ــه الی ــه اول ی ــه. روى الی ــک مى کن ــن کم ــه مى خوای ک

ــه در کوچــک هــم بتراشــین (صــص. 47-46، ج 3). ...آخــرش ی
نویســنده در جایــى از کتــاب، خــرده روایتــى حکایــت گونــه و افســانه اى نقــل 
ــخ  ــه تاری ــخ، از جمل ــه تاری ــوط ب ــائل مرب ــتاى مس ــم در راس ــه آن ه ــد ک مى کن
افســانه اى گرجســتان اســت؛ ایــن حکایــت کوتــاه تنهــا بخــش حاشــیه اى و کمرنــگ 
کتــاب بــه شــمار مــى رود کــه بــراى لحظاتــى کوتــاه و گــذرا مقولــه حکایــت را هــم 

ــر کرده اســت: ــورد نظ ــفرنامه م ــى س ــون محتوای ــزو چاشــنى هاى گوناگ ج
ــه ایــن اســم نام گــذارى  ــه خاطــر «ســنت جــورج» ب «مى گوینــد گرجســتان ب
شــده. قدیــس حامــى خیلــى کشــورها از جملــه انگلســتان، پرتغــال، آلمــان و یونــان. 
دربــاره ســنت جــورج افســانه اى وجــود دارد کــه از ایــن قــرار اســت: روزى روزگارى 
ــام ســایلن. روســتا فقــط یــک چــاه داشــت، امــا یــک اژدهــا  ــه ن ــود ب روســتایى ب
مراقــب چــاه بــود. هــر وقــت روســتایى ها بــه آب احتیــاج داشــتند، مجبــور بودنــد 
ــا اجــازه  ــه آنه ــد ب ــا آن را بخــورد و بع ــد ت ــى کنن ــا قربان ــراى اژده ــر را ب یــک نف

سفرنامه اى سیاحتى و ورزشى به جاى رمان
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نقد ترجمه

    
   
   
   
   

برداشــتن آب بدهــد. یــک روز قــرار بــود یــک شــاهزاده قربانــى شــود. همــه خیلــى 
ناراحــت بودنــد، امــا ســر بزنــگاه یــک شــوالیه شــجاع بــه اســم جــورج، ســوار بــر 
ــه  ــا شمشــیرش ب ــه میــدان جنــگ شــتافت و اژدهــا را ب اســبش از راه رســید. او ب
هالکــت رســاند. شــجاعت او جــان شــاهزاده را حفــظ کــرد و روســتا را نجــات داد.» 

(ص. 121، ج 3).
 در پایــان، نویســنده از زبــان راوى مى کوشــد، غایت مندى هــاى معیــن و 
ــه  ــوار ب ــام دوچرخه س ــا ت ــان ب ــا در همراهى ش ــدگان کتاب ه ــه خوانن ــى را ک زیبای
ــان  ــوان پای ــه عن ــا را ب ــد و همان ه ــوردى کن ــیده اند، بازخ ــا رس ــه آنه ــا ب دور دنی

ــد: ــه ده ــه جلدى اش ارائ ــه س مجموع
«همــه مى تواننــد دور دنیــا را رکاب بزننــد، امــا در واقــع آدم هــاى زیــادى ایــن کار 
را نمى کننــد. تــام انتخــاب کــرد. ایــن تنهــا تفــاوت او بــا همــه آن پســرها و دخترهــاى 
داخــل مدرســه بــود. تفــاوت بیــن آنهایــى کــه رؤیــاى ماجراجوئــى دارنــد و آنهایــى که 
ــون  ــا یک میلی ــى ی ــا را رکاب بزن ــى دور دنی ــم مى توان ــو ه ــد. ت ــى مى کنن ماجراجوی

ماجراجویــى دیگــر داشــته باشــى، اگــر فقــط انتخــاب کنــى» (ص. 144، ج 3).

 دریافت نهایى
 در ســفر بــه دور دنیــا معمــوالً خطــرات و مشــکالت جانبــى و محیطــى بــه مراتــب 
بیشــتر از دردســرهاى شــخصى و فــردى خــود مســافر یــا جهانگــرد دوچرخه ســوار 
ــه خــود جهانگــرد پرداخته شــده و  اســت؛ در ایــن مجموعــه ســه جلدى همــه اش ب
هیــچ مشــکلى نشــان داده نشــده، یعنــى نویســنده بــر خطــرات جنبــى و محیطــى، 
ــفرنامه  ــت. در س ــى نکرده اس ــاره هاى قابل توجه ــوان اش ــک نوج ــراى ی ــم ب آن ه
ــود  ــن مى ش ــواره تلقی ــز هم ــتر هامفری ــر آلس ــا را رکاب زد اث ــه دور دنی ــرى ک پس
ــیار  ــده و بس ــج کنن ــوادث تهیی ــه ح ــت، درحالى ک ــر از ماجراس ــام پ ــفر ت ــه س ک
شــگفت انگیزى رخ نمى دهنــد؛ بخش هــاى زیــادى از مضمــون و محتــواى اثــر 

ــه خالصه شــده اســت: ــون روزان ــول و گوناگ ــاى معم ــم در کاره ه
ــتن  ــت. شس ــاده مى پخ ــام س ــک ش ــش ی ــافرتى کوچک ــاق گاز مس «روى اج
ظــرف هــم در کار نبــود. قاشــقش را لیــس مــى زد و تــه تابــه اش را هــم بــا یک تکــه 
ــا  ــه آی ــرق مى انداخــت. از خــودش مى پرســید وقتــى برگــردد خان ــان، حســابى ب ن
ــد از  ــه؟ بع ــا ن ــد ی ــاص را مى ده ــن روش خ ــتفاده از ای ــازه اس ــه او اج ــادرش ب م
ــادش  ــم شــد ی ــر ه ــر پی ــا اگ ــه اش را مى نوشــت ت ــرات روزان ــام، خاط ــوردن ش خ



35077

ـــ ۲۲  ، ـــ ـــ 
ــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۸ 

ــار از  ــد سرش ــر روز مى توان ــت. ه ــته اس ــى داش ــه ماجراجویى های ــرود آن روز چ ن
ــگاه کنــى.»  ــه آنهــا ن ــازه باشــد فقــط بایــد بدانــى چــه طــور ب ماجراجویى هــاى ت

(ص. 47، ج 3).
 آلســتر هامفریــز (نویســنده کتــاب) خــودش در ســن 25 ســالگى بــا دوچرخــه 
بــه دور دنیــا ســفر کــرده و در ایــن اثــر بــه طــور گــذرا نمایه هایــى از ســفر خــودش 
ــل  ــد حداق ــت مى کن ــن ثاب ــام نســبت داده اســت؛ همی ــام ت ــه ن ــى ب ــه نوجوان را ب
ــده  ــاب و درج ش ــى انتخ ــد دلبخواه ــه جل ــر س ــى ه ــراً روای ــع ظاه بخشــى از وقای
ــا  ــا در توصیف ه ــودن کتاب ه ــیاحتى ب ــفرنامه اى و س ــت س ــاً خصوصی اســت؛ ضمن

بســیار برجســته اســت.
 ایـن اثـر تحـت هیـچ شـرایطى جـزو آثـار داسـتانى محسـوب نمى شـود؛ هیـچ 
موقعیـت کنـش زاى دو یا چندسـویه که به حادثه و ماجرایى داسـتانى شـکل بدهد و 
بتـوان روابـط علـت و معلولـى متقابل اعمال و گفتـار کاراکترهایـى را در یک «طرح» 
معیـن داسـتانى ردیابـى نمـود، در ایـن اثـر وجـود نـدارد. ضمنـاً مضمـون «دنیـا» و 

زیبایى هـا و شـگفتى هاى آن خیلـى حداقلـى و کـم دامنـه نشـان داده شـده اسـت.
 مشــکل اصلــى نویســنده آن بــوده کــه بــا «ســاختار» داســتان آشــنا نبــوده و 
همــه تأکیــدات ذهنــى و حســى اش حــول خاطــرات شــخصى و دنیاگــردى خــودش 
بــا دوچرخــه، متمرکــز بــوده اســت. بخش هایــى از داده هایــى کــه جنبــه اطالعــات 
عمومــى دارنــد، بــه ســفر و جهانگــردى تــام ربــط چندانــى ندارنــد و نویســنده عمــداً 
آنهــا را اضافــه نمــوده اســت. ضمنــاً بــه دلیــل آن کــه همه چیــز از زبــان یــک راوى 
ــرى  ــم اث ــودن ه ــیاحتى ب ــفرنامه اى و س ــاب از نظــر س ــود، کت ــان مى ش ــه بی ثانوی
ــمت هایى را  ــق دارد قس ــده ح ــت؛ خوانن ــان نیس ــتندگونه و قابل اطمین ــًال مس کام

دروغ و جعلــى یــا اضافــات خــارج از محــدوده ســفر، تلقــى نمایــد.
بــا همــه این هــا، کتــاب تــا حــدى زیبایى هــاى خــاص خــودش را در محــدوده 
ــى، ورزشــى به طــور نســبى  ــى ســفرنامه اى، ســیاحتى و به طــور ضمن تعریــف کتاب
ــا برخــى داده هــاى شناخته شــده و گاه ناشــناخته  ــده نوجــوان را ب داراســت: خوانن
ــات  ــر اطالع ــد و از نظ ــنا مى کن ــم آش ــگفت انگیز ه ــدى ش ــا ح ــا و ت ــبتاً زیب نس
عمومــى و تأکیــد بــر اراده و اســتقامت بــراى رفتــن بــه ســفرهاى بســیار طوالنــى، 
به طــور نســبى و در چارچوبــى محــدود قابل اعتناســت؛ امــا اکیــداً یــادآورى 
ــه  ــباهتى ب ــى ش ــاط و حت ــچ ارتب ــه، هی ــل پیش گفت ــه دالی ــر ب ــن اث ــود ای مى ش

ــدارد. داســتان و رمــان ن

سفرنامه اى سیاحتى و ورزشى به جاى رمان
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تازه هاى نشرنقد ترجمه

آملیا ارهارت که بود؟
ص.   112 جویا.  تهران:  نوروزى باستانى،  شهین  مترجم:  جروم؛  کیت بم 

رقعى (شومیز). 100000 ریال. چاپ اول / 300 نسخه.
978-600-97458-3-8 شابک: 

زبان اصلی: انگلیسى
عنوان به التین:

Who was Amelia Earhart?

مهسا  ترجمه  با  ارهارت  آملیا  عنوان  تحت  قبًال  حاضر  کتاب  یادداشت: 
شبانى اشکاء توسط نبض دانش در سال 1396 فیپا دریافت کرده است.

موضوع (ها):
1. ارهارت، آملیا، 1897 - 1937 م. - ادبیات کودکان و نوجوانان

2. ارهارت، آملیا، 1897 - 1937 م.
3. زنان خلبان – ایاالت متحده – سرگذشت نامه - ادبیات کودکان و نوجوانان

4. خلبان ها - ایاالت متحده – سرگذشت نامه
5. زنان – سرگذشت نامه

معرفی کوتاه:
ویژه  ادبیاتی  با  که  است  ارهات  آملیا  فعالیت هاي  و  زندگی نامه  از  داستانی  روایتی  حاضر،  مصور  کتاب 
نوجوانان نگاشته شده است. آملیا ارهات، خلبان پیشگام آمریکایی بود. او به عنوان نخستین زنی که پرواز تک 
نفره را در عرض اقیانوس اطلس انجام داده و همچنین صلیب متمایز پرواز را دریافت کرده است، شناخته 
می شود. ارهارت در پروازي بر فراز اقیانوس آرام در نزدیکی جزیره هاولند ناپدید شد. علیرغم این که دو سال 
می گردند.  او  دنبال  به  که  شد، هنوز کسانی هستند  اعالم  فوت شده  ارهارت  امیلیا  هواپیما،  گم شدن  از  بعد 

ناپدید شدن او یکی از اسرارآمیزترین حوادث تاریخ هوایی است.

آموزش نماز + واقعیت افزوده
جانمازى  ص.  کتابک. 29  قم:  حسنى،  ناصر  گرافیست:  شرعیات؛  حسن 

(شومیز). 50000 ریال. چاپ دوم / 5000 نسخه.
978-600-7362-56-3 شابک: 

موضوع (ها):
1. نماز - راهنماى آموزشى

2. تعلیمات دینى براى کودکان

معرفی کوتاه:
این کتاب اثرى است که با هدف آموزش نماز به نوجوانان نگاشته شده و 
کودکانى را که تازه به سن تکلیف رسیده اند مخاطب خود قرار داده تا نماز را 

به عنوان وسیله اى براى شکرگزارى از خداوند بیاموزند.
نویسنده در این اثر مفاهیمى همچون تکلیف و سن تکلیف را تعریف کرده و بر ضرورت یادگیرى احکام 
به ویژه نماز تأکید مى کند. در این کتاب مقدمات، واجبات و ارکان نماز بیان شده و نمازهاى واجب و مستحب 

و شرایط لباس و مکان نمازگزار و چگونگى وضو بیان شده اند.
یکى از ویژگى هاى این کتاب استفاده از تصاویر براى آموزش وضو، تیمم و بخش هاى مختلف نماز است.
این کتاب با نرم افزار اندروید همراه است که پس از نصب آن و قرار دادن دوربین گوشى همراه بر روى 

صفحات کتاب مى تواند از قابلیت واقعیت افزوده کتاب استفاده کرد.
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ــا از ادبیــات کــودك و نوجــوان انــدك اســت و معــدود کتاب هــاى  ــده: شــناخت م چکی
موجــود کــه بــه تاریــخ ادبیــات کــودك جهــان و وضعیــت امــروز آن در کشــورهاى مختلــف 

ــکاى شــمالى توجــه داشــته اند. ــى و آمری ــاى غرب ــه اروپ ــا ب ــاً تنه ــد، عمدت پرداخته ان
ــات  ــخ و وضعیــت ادبی ــه بررســى تاری ــه شــیوه اى ب ــک ب ــر ی ــورد بررســى ه ــاب م دو کت
کــودك و نوجــوان در جهــان پرداخته انــد. در ایــن مقالــه ضمــن مــرور محتــواى دو کتــاب، 
تشــابه ها و تفاوت هــاى آن دو بررســى شــده و برخــى نقــاط قــوت و ضعــف هــر کتــاب بــا 

توجــه بــه نیــاز خواننــدگان مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
ــازار  ــران، ب ــاعران، ناش ــندگان، ش ــان، نویس ــوان جه ــودك و نوج ــات ک ــدواژه: ادبی کلی

ــالمى ــورهاى اس ــر، کش ــى نش جهان

ــان  ــى در جه ــبِى خوب ــگاه نس ــران از جای ــوان ای ــودك و نوج ــات ک ــاره: ادبی اش
ــیار  ــان بس ــودك جه ــات ک ــا از ادبی ــناخت م ــال ش ــن ح ــا ای ــت. ب ــوردار اس برخ
انــدك اســت و معــدود کتاب هــاى موجــود کــه بــه تاریــخ ادبیــات کــودك جهــان 
و وضعیــت امــروز آن در کشــورهاى مختلــف پرداخته انــد، عمدتــاً تنهــا بــه اروپــاى 

ــته اند. ــه داش ــمالى توج ــکاى ش ــى و آمری غرب
ــکاى  ــا، آمری ــات کــودك در مناطــق مختلــف آســیا، آفریق ــا از ادبی شــناخت م
جنوبــى و ... بســیار انــدك اســت. حــال آن کــه شــناخت عمیــق و روزآمــد از ادبیــات 

   
  

Kashefi.ali@gmail.com
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ــاى  ــا در بازاره ــودك م ــات ک ــور ادبی ــل و حض ــرط تعام ــان، پیش ش ــودك جه ک
جهانــى اســت.

قلــت آگاهــى مــا از ادبیــات کــودك کشــورهایى کــه نزدیکــى جغرافیایــى و یــا 
معنــوى بیشــترى بــا مــا دارنــد، بســیار بیشــتر اســت و مــا بــه نــدرت دانــش و یــا 

مصادیقــى از ادبیــات کــودك کشــورهاى همســایه و یــا مســلمان داریــم.
ارتقــاء کمــى و کیفــى شــناخت مــا از ادبیــات کــودك جهــان، نیازمنــد انتشــار 
منابــع نظــرى در ایــن زمینــه اســت. کتــاب یــا کتاب هایــى کــه تصویــرى جامــع از 
پیشــینه و امــروز ادبیــات کــودك و نوجــوان جهــان بــه فارســى زبانان ارائــه نماینــد، 

بســیار نادرنــد.
معمـوالً در کتـب مبانـى و پایـه ادبیـات کـودك، اشـاراتى بـه شـکل گیرى ادبیات 
کودك و نوجوان در مفهوم مدرن آن در کشـورهاى اروپایى شـده اسـت و کمتر کتاب 

جامعـى دربـاره سـیر ادبیـات کودك و نوجوان در سـایر کشـورها در دسـترس داریم.
ــودك و  ــات ک ــخ ادبی ــه تاری ــدود ب ــکلى مح ــه ش ــه ب ــى ک ــدود کتاب های از مع

ــال زد: ــا را مث ــن کتاب ه ــوان ای ــد مى ت ــان پرداخته ان ــوان در جه نوج
تاریــخ ادبیــات کــودك و نوجــوان در جهــان نوشــته آســیه ذبیح نیــا و حســین 
یگانــه کتابــى گــردآورى و جنگــى اســت کــه بــر ادبیــات کــودك و نوجــوان در اروپــا 
و آمریــکا معطــوف اســت و در حــد چنــد صفحــه بــه ادبیــات کــودك در کشــورهاى 

عربــى و ژاپــن اشــاره دارد. 
ــه  ــکارپیت و ترجم ــز اس ــته دنی ــا نوش ــان در اروپ ــودکان و نوجوان ــات ک ادبی

از  کودك  ادبیات  پدیدآورندگان   .(1398) مریم.  جاللى، 
غرب تا شرق، تهران: نشر آرون. تعداد صفحه 238، قیمت 

390000 ریال، شابک:  8ـ645ـ231ـ964ـ978
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شناخت ما از ادبیات کودك جهان

ــه  ــورهاى رو ب ــودکان در کش ــاى ک ــى کتاب ه ــدم، ارزیاب ــروقد مق ــن س ابوالحس
رشــد (بــا دو ترجمــه از امیــر فرهمندپــور و علــى شــکویى نوشــته آن پلووســکى). 
همچنیــن کتــاب تاریــخ ادبیــات کــودکان در غــرب کــه مجموعــه مقاالتــى اســت 
کــه از ســوى ماریــا نیکوالیــوا گــرد آمــده و ســال 1394 بــا ترجمــه مریــم جاللى در 
نشــر آرون انتشــار یافتــه اســت. عمــده کتاب هــاى مذکــور تنهــا بــه آغــاز و یــا ســیر 

ــد.  ــى پرداخته ان ــورهاى غرب ــوان در کش ــودك و نوج ــات ک ادبی
ــس از  ــیاوش مرشــدى، پ ــته س ــوان نوش ــودك و نوج ــات ک ــخ ادبی ــاب تاری کت
مــرور تاریــخ ادبیــات کــودك ایــران، در ســى صفحــه بــه کشــورهاى ترکمنســتان، 

ــه اســت. ــه پرداخت آذربایجــان، تاجیکســتان و ترکی
ــن عرصــه فعالیــت  ــى در ای ــم نویســندگان و مترجمان ــات ه در عرصــه مطبوع
پیوســته داشــته اند کــه از آن جملــه مى تــوان پوپــک نیک طلــب و شــقایق 

ــرد. ــام ب ــارى را ن قنده
در ماه هــاى اخیــر شــاهد انتشــار دو کتــاب تألیفــى بــه زبــان فارســى بوده ایــم 
ــان  ــوان جه ــودك و نوج ــات ک ــه ادبی ــرى ب ــه اى و از منظ ــه گون ــک ب ــر ی ــه ه ک

ــم. ــى مى کنی ــى و بررس ــک را معرف ــر ی ــه ه ــه در ادام ــد ک پرداخته ان

پدیدآورندگان ادبیات کودك از شرق تا غرب
ایــن کتــاب بــه قلــم مریــم جاللــى در ســال 1397 توســط عشــر آرون منتشــر شــده 
و بــه معرفــى نویســندگان برتــر ادبیــات کــودك و نوجــوان در 44 کشــور پرداختــه 

نیک طلب، پوپک (1398). از کوچه هاى سمرقند تا ساحل 
شابک:  ریال،  قیمت: 450000  فرادید.  تهران:  مدیترانه، 

8ـ645ـ231ـ964ـ978
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ــر  ــه ه ــوط ب ــب مرب ــد و مطل ــرار گرفته ان ــى ق ــب الفبای ــه ترتی ــورها ب ــت. کش اس
کشــور بــدون مقدمــه و جمع بنــدى، شــامل معرفــى چنــد نویســنده و آثــار ایشــان 
اســت کــه نویســندگان بــه ترتیــب تاریــخ پشــت ســر هــم قــرار گرفته انــد. در ایــن 

ــاً 239 نویســنده معرفــى شــده اند. کتــاب مجموع
ــده هــر نویســنده از دیگــر ویژگى هــاى ایــن  ــار برگزی درج خالصــه داســتان آث

کتــاب اســت.
ایــن کتــاب مقدمــه اى دو صفحــه اى دارد کــه بــا اشــاره بــه شــکل گیرى تمدنــى 

جدیــد بــه واســطه ظهــور مفهــوم کودکــى آغــاز شــده اســت. ســپس مى خوانیــم:
ــه  ــى گرفت ــرزمین هاى غرب ــوان از س ــودك و نوج ــار ک ــوع آث ــود تن ــا وج  «ب
ــان شــاهد فقــدان اولیــه خــط ســیرهاى مــدون  ــا، همچن ــا شــرق دور و آفریق ت
ــوان  ــات و نوج ــرى ادبی ــى فک ــبک ها و مبان ــا، س ــک دوره ه و مشــخص در تفکی
ــى در  ــاى علمــى و عمل ــذار فعالیت ه ــق و تأثیرگ ــه رابطــه عمی هســتیم. نظــر ب
ــوح  ــاز، وض ــاى ادبى س ــه جریان ه ــر چ ــوان ه ــودك و نوج ــات ک ــه ادبی عرص
ــار  ــى آث ــد و ارزیاب ــع در نق ــزان جوام ــان می ــه هم ــد، ب ــته باش ــترى داش بیش

کامیاب تــر خواهــد شــد.» ص 13
فهرســت منابــع در پایــان کتــاب آمــده کــه شــامل منابــع التیــن در دو صفحــه، 

8 منبــع بــه زبــان عربــى و دو منبــع بــه زبــان فارســى اســت.
ــا  ــتقیماً ب ــات گاه مس ــل اطالع ــراى تکمی ــح داده ب ــه توضی ــنده در مقدم نویس

ــت. ــده اس ــه ش ــو و مکاتب ــا وارد گفت وگ ــدگان آن ه پدیدآورن
کتــاب فصل بنــدى نــدارد و کشــورها بــه ترتیــب الفبایــى قــرار گرفته انــد. بــراى 
نمونــه در بخــش کشــور آلمــان 12 نویســنده و در اســترالیا 3 نویســنده معرفــى و 
ــا 28 نویســنده بیشــترین  ــا 31 نویســنده و انگلســتان ب ــکا ب ــده اند. آمری بررسى ش
حجــم را در کتــاب بــه خــود اختصــاص داده انــد و کشــورهاى اتریــش، بلغارســتان، 
ــادا و هندوســتان تنهــا دو نویســنده مطــرح داشــته اند. ایــن کتــاب 328  قطــر، کان

صفحــه دارد.

از کوچه هاى سمرقند تا ساحل مدیترانه:
ــیر  ــى «س ــوان فرع ــا عن ــه ی ــاحل مدیتران ــا س ــمرقند ت ــاى س ــاب از کوچه  ه کت
ادبیــات کــودك و نوجــوان» در ســال 1398 بــه قلــم پوپــک نیک طلــب و از ســوى 

نشــر فرادیــد انتشــار یافتــه اســت.
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ایــن کتــاب323 صفحــه دارد و پــس از پیشــگفتار در شــش فصــل ســیر ادبیــات 
کــودك و نوجــوان را در 33 کشــور بررســى کرده اســت.

ــاز شــده و  ــخ آن آغ ــى کشــور و تاری ــا معرف ــه هــر کشــور ب ــوط ب ــب مرب مطال
ســپس بــه شــکل گیرى تاریــخ ادبیــات کــودك، نقــاط عطــف و نویســندگان و آثــار 

برجســته آن پرداختــه اســت.
در پیشــگفتار دو صفحــه اى کتــاب پــس از اشــاره بــه پیوســتگى تاریــخ ادبیــات 
کــودك و نوجــوان بــه تاریــخ ادبیــات و تعریــف ادبیــات کــودك، چنیــن آمده اســت:

«اگــر در کتاب هــاى کــودك و نوجــوان امــروز جــاى پــاى ســیر تاریــخ ادبیــات 
کــودك و نوجــوان کــه یــک حــوزة نیازمنــد توجــه و تحــول اســت، بــه روشــنى دیده 
ــاى اساســى توســعۀ یــک کشــور از نظــر دور  نشــود، در حقیقــت یکــى از محوره

مانــده اســت.
از ســوى دیگــر آفرینــش آثــار ادبیــات کــودك و نوجــوان هــم عــالوه بــر این کــه 
تحــت تأثیــر محیــط اجتماعــى، سیاســى و اقتصــادى پیرامونــى اســت، از ادبیــات 
کــودك و نوجــوان ســایر کشــورها نیــز تأثیــر مى پذیــرد و ایــن خــود دلیــل متقــن 
ــوان در  ــودك و نوج ــات ک ــیر تحــول ادبی ــر ضــرورت بررســى س ــرى اســت ب دیگ

ســایر کشــورها» (ص6)
ــن  ــورهاى ای ــودك در کش ــات ک ــى ادبی ــه بررس ــاب ب ــن کت ــل ای ــش فص ش
ــزى،  ــیاى مرک ــیا، آس ــمال آس ــت: ش ــه اس ــى اختصاص یافت ــاى جغرافیای حوزه ه

ــا. ــمال آفریق ــیا، ش ــرب آس ــاز، غ ــیا، قفق ــوب آس جن
ــرایط  ــى و ش ــرور ادوار تاریخ ــس از م ــور، پ ــر کش ــه ه ــوط ب ــاالت مرب در مق
ــوان آن  ــودك و نوج ــات ک ــندگان ادبی ــاعران و نویس ــا، ش ــى آن ه ــى و ادب سیاس
معرفــى شــده، و ضمــن اشــاره بــه آثــار، بخش هایــى از نوشته هایشــان نقــل شــده 

اســت.
ــماره هاى  ــر در ش ــاالت پیش ت ــن مق ــى از ای ــه بخش ــح داده ک ــنده توضی نویس
178 تــا 200 نشــریه کتــاب مــاه کــودك و نوجــوان و همچنیــن در شــماره هاى 1 

تــا 8 فصلنامــه نقــد کتــاب کــودك و نوجــوان درج شــده اســت.
فهرســت منابــع کتــاب در پایــان آن آمــده کــه شــامل شــش صفحــه فهرســت 
کتــاب و مقــاالت فارســى، دو صفحــه فهرســت منابــع بــه زبــان عربــى و یــک صفحــه 
فهرســت منابــع بــه زبان هــا و خط هــاى اروپایــى اســت کــه در میــان ایــن منابــع 

ــده مى شــود. ــه زبان هــاى ترکــى، روســى و انگلیســى دی ــارى ب آث

شناخت ما از ادبیات کودك جهان
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نویسندگان دو کتاب
ــات  ــال ادبی ــى هــر دو از پژوهشــگران فع ــم جالل ــا پوپــک نیک طلــب و مری خانم ه
کــودك و نوجــوان کشــورمان و از اعضــاى انجمــن نویســندگان کــودك و نوجــوان 

هســتند.
ــان در  ــودك جه ــات ک ــاره ادبی ــود را درب ــب خ ــن مطل ــب اولی ــک نیک طل پوپ
ســال 1374 در نشــریه ادبیــات داســتانى منتشــر کــرد و ایــن هجدهمیــن کتــاب او 
ــا ادبیــات کــودك و نوجــوان اســت. در کتاب هــاى قبلــى او یــک کتــاب  مرتبــط ب
ــى  ــاالت فراوان ــود. وى مق ــده مى ش ــوان دی ــودك و نوج ــعر ک ــاره ش ــرى درب نظ
ــد و  ــوع نق ــا موض ــن ب ــف و همچنی ــورهاى مختل ــودکان در کش ــات ک ــاره ادبی درب

ــر کرده اســت. ــودك منتش ــعر ک ــاره ش پژوهــش درب
ــدرس  ــهید بهشــتى و م ــگاه ش ــى دانش ــو هیئت علم ــى عض ــم جالل ــر مری دکت
ــث  ــه مباح ــال در عرص ــندگان فع ــت وى از نویس ــوان اس ــودك و نوج ــات ک ادبی
نظــرى ادبیــات کــودك و نوجــوان اســت و ایــن هفتمیــن کتــاب او در ایــن زمینــه 
ــگاهى و  ــالت دانش ــودك در جم ــات ک ــاره ادبی ــى درب ــاالت فراوان ــت. وى مق اس
تخصصــى داشــته اســت. همچنیــن بیــش از ســى کتــاب بــراى کــودکان بــه قلــم او 

انتشــاریافته اســت.
ســوابق نویســندگان دو کتــاب نشــان مى دهــد کــه هــر دو از اهلیــت و تخصــص 
الزم در کار خویــش برخوردارنــد و مى تــوان بــا اطمینــان بــه رونــد تدویــن و 

ــرد. ــگاه ک ــا ن ــدرج در کتاب ه ــات من اطالع

پرسش هاى بى پاسخ ادبیات کودك ما
پیــش از ارزیابــى دو کتــاب بایــد دیــد پدیدآورنــدگان، ناشــران، منتقــدان، مدرســان 
و سیاســت گذاران کتــاب کــودك ایــران چــه پرســش هایى دربــاره ادبیــات کــودك 
ــن  ــه ای ــدازه ب ــا چــه ان ــاب ت ــن دو کت ــد پرســید ای ــد و بعــد از آن بای جهــان دارن

ــد. ــخ داده ان پرســش ها پاس
ــودك در  ــات ک ــرح ادبی ــندگان مط ــى از نویس ــل قبول ــت قاب ــاب فهرس دو کت
ــراى ترجمــه  ــد در انتخــاب کتــاب ب ــه مى کننــد. فهرســتى کــه مى توان جهــان ارائ
ــراى  ــد ب ــته مى توان ــار برجس ــدرج از آث ــاى من ــن خالصه ه ــد. همچنی ــد باش مفی

ــد. ــش باش ــندگان الهام بخ نویس
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ــا ایــن حــال پــس از مطالعــه دو کتــاب هنــوز پرســش هاى بى پاســخى بــراى  ب
ــد. ــى مى مان ــدگان باق خوانن

ــدازه ســیر و مراحــل ثابتــى  ــا چــه ان مثــًال اینکــه ادبیــات کــودك در جهــان ت
ــدازه مســیر ادبیــات کــودك در  ــا چــه ان را در کشــورهاى مختلــف طــى کــرده و ت
کشــورهاى مختلــف تابعــى از فرهنــگ و شــرایط هــر کشــور و یــا برآمــده از ابداعــات 

ــوده اســت؟ ــکارات چهره هــاى بومــى ب و ابت
کــدام کشــورها در کــدام شــاخه و گونــه ادبیــات کــودك و نوجــوان پیشــگام و 

پیشــرو بــوده و هســتند؟
ــا تاریخــى و ... را  بهتریــن افســانه ها، فانتزى هــا، شــعرها، داســتان هاى دینــى ی

بایــد در کــدام کشــورها ســراغ بگیریــم؟
ــرى  ــون نظ ــات و مت ــیر مطالع ــا مس ــوان و ی ــودك و نوج ــات ک ــیر مطبوع س

ــت؟ ــوده اس ــه ب ــف چگون ــورهاى مختل ــوان در کش ــودك و نوج ــات ک ادبی
منتقــدان و نظریه پــردازان ادبیــات کــودك در کــدام کشــورها فعالیــت بیشــترى 
داشــته اند و پرســش ها و تأمــالت ناقــدان و متفکــران هــر کشــور چــه تفاوت هایــى 

بــا ســایر کشــورها داشــته اســت؟ 
ــون  ــورهاى گوناگ ــودك در کش ــاب ک ــران کت ــا تصویرگ ــران و ی ــن ناش مهم تری
ــا نمایشــگاهى  ــزه، همایــش و ی ــا جشــنواره ، جای کــدام هســتند؟ در هــر کشــور آی
ــترین  ــروش، بیش ــترین ف ــود؟ بیش ــا مى ش ــوان برپ ــودك و نوج ــاى ک از کتاب ه

ــه کــدام نویســندگان هــر کشــور اســت؟ ــوط ب ــزه مرب ترجمــه و بیشــترین جای
ــوان،  ــعر نوج ــه ش ــبت ب ــا نس ــور م ــابه کش ــاى مش ــا و دغدغه ه ــا تجربه ه آی

ــود دارد؟ ــورها وج ــایر کش ــى و ... در س ــات دین ــن، ادبی ــون که ــى مت بازآفرین
جریان هــا و مکتب هــاى اصلــى امــروز ادبیــات کــودك و نوجــوان جهــان 

کدام هــا هســتند و دیدگاه هــاى ایشــان چــه تفاوت هایــى بــا هــم دارد؟
نســبت امــروز ادبیــات کــودك در کشــورهاى مختلــف بــا ادبیــات عامــه 
ــع فرهنگــى و  ــور)، ادبیــات بزرگ ســاالن، متــون آموزشــى و تعلیمــى، صنای (فولکل

ــت؟ ــدام اس ــرگرمى، و ... ک س
ــات  ــون ادبی ــى چ ــت نام های ــى تح ــداق متعین ــود مص ــه وج ــوان ب ــا مى ت آی
کــودك جنــوب شــرق آســیا، ادبیــات کــودك کشــورهاى اســالمى، ادبیــات کــودك 

ــود؟ ــى و ... معتقــد ب آفریقای
ادبیات کودك و نوجوان کشورها تا چه اندازه از دیگر کشورها تأثیر گرفته اند؟ 

شناخت ما از ادبیات کودك جهان
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مثًال آیا مى توان ادبیات کودك کشورهاى عربى را تحت تأثیر ادبیات کودك مصر و 
یا ادبیات کودك کشورهاى آسیاى میانه را تحت تأثیر ادبیات کودك روسیه دانست؟

ــى  ــوان ســطور فراوان ــوق مى ت ــه فهرســت پرســش هایى از جنــس ســؤاالت ف ب
را اضافــه کــرد. 

مقایسه موردى
یکــى از کشــورهاى مشــترك در هــر دو کتاب، کشــور همســایه و همزبان افغانســتان 

اســت کــه از بــاب نمونــه مطالــب ایــن بخــش را در دو کتــاب مــرور مى کنیــم.
خانــم نیک طلــب در کتــاب خــود 11 صفحــه را بــه ادبیــات کــودك و نوجــوان 
ــخ و  ــرور تاری ــه م ــته ب ــن نوش ــه اول ای ــت. صفح ــاص داده اس ــتان اختص افغانس
فرهنــگ افغانســتان پرداختــه اســت. ســپس بــه الالیــى و ادبیــات عامیانــه و ادبیــات 

ــرد. ــه حــدود 2/5 صفحــه را در برمى گی حماســى اشــاره شــده ک
ــه آغــاز ادبیــات نویــن کــودك و نوجــوان در آغــاز ســده بیســتم و  در ادامــه ب
تالش هــاى محمــود طــرزى و نشــریه ســراج االطفال اشاره شــده اســت. پــس از آن 
ضمــن نــام بــردن از چنــد نویســنده، آثــار کودکانــه خلیــل اهللا خلیلــى و محــد آصــف 
ــرور شــده اند. نویســندگان مطــرح در  ــک صفحــه م ــدام در حــدود ی ــر ک ــل ه مای
دهه هــاى 30 تــا 70 شمســى طــى چنــد ســطر مــرور شــده اند و آنــگاه بــه ادبیــات 

ــت. ــده اس ــوان در دوره کمونیســت ها اشاره ش ــودك و نوج ک
کارهــاى رازق روبیــن حجــم حــدود یــک صفحــه از مقالــه را بــه خــود اختصــاص 
داده اســت. پــس از آن در یــک پاراگــراف بــه دوره طالبــان اشاره شــده و ســپس وارد 

ــرن بیســت ویکم میــالدى مى شــویم. ق
معرفــى پرویــن پــژواك در یــک صفحــه، محمــد ســرور رجایــى در یــک صفحــه 

و محمدحســین محمــدى در نیــم صفحــه پایان بخــش مطالــب ایــن مقالــه اســت.
ــت.  ــه اس ــاص یافت ــتان اختص ــه افغانس ــه ب ــى 8 صفح ــم جالل ــاب خان در کت
محمــود طــرزى 1/5 صفحــه، پرویــن پــژواك 2/5 صفحــه، محمــد ســرور رجایــى 1 
صفحــه و محمدحســین محمــدى 3 صفحــه را در ایــن بخــش بــه خــود اختصــاص 

داده انــد.
همچنین اشعار و داستان هایى از این نویسندگان نقل شده است.

ــا، مجــالت،  ــات مهاجــرت و کتاب ه ــه ادبی ــاب بخشــى ب ــک از دو کت در هیچ ی
ــق  ــورها تعل ــایر کش ــتان در س ــودك افغانس ــات ک ــاعران ادبی ــان و ش داستان نویس
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نگرفتــه اســت.
بــراى مقایســه ملموس تــر، نوشــته هاى دو کتــاب دربــاره محمــد ســرور رجایــى 

ــم. ــرور مى کنی را م
ــران  او از نویســندگان ادبیــات کــودك افغانســتان اســت کــه سال هاســت در ای
ــاب مشــابه و  ــن نویســنده در دو کت ــه ای ــه ب ســکونت دارد. حجــم اختصــاص یافت

بــراى مقایســه مــوردى مناســب اســت.
در کتاب خانم جاللى درباره رجایى چنین آمده است:

ــا  ــد و در همان ج ــد ش ــل متول ــال 1968 در کاب ــى در س ــرور رجای «محمدس
تحصیــالت خــود را بــه پایــان رســاند. بعــد از تحصیــل بــه روزنامه نــگارى و 
ــت یکــى از احــزاب  ــه عضوی نویســندگى روى آورد و از ســال 1363 خورشــیدى ب
جهــادى درآمــد و مشــغول کارهــاى فرهنگــى شــد در مقاومــت غــرب کابــل حضــور 
ــا  ــران آشــنایى ب ــران مهاجــرت کــرد. در ای ــه ای داشــت. رجایــى در ســال 1373 ب
ــورت  ــه ص ــى ب ــى ـ ادب ــاى فرهنگ ــه فعالیت ه ــى او را ب ــر افغان ــان مهاج فرهنگی
حرفــه اى ترغیــب کــرد کــه یکــى از نتیجه هــاى مانــدگار آن تأســیس خانــه ادبیــات 
ــره و  ــو هیئت مدی ــر عض ــال حاض ــى در ح ــود. رجای ــال 1382 ب ــتان در س افغانس
معــاون خانــه ادبیــات افغانســتان و مدیــر دفتــر شــعر و داســتان افغانســتان در حــوزه 

هنــرى اســت.»
فهرست برخى آثار:

دو مجموعه شعر کودك
در آغوش قلب ها
گل هاى باغ کابل

خالصه برخى آثار:
گل هــاى بــاغ کابــل: مجموعــه شــعرهاى کوتــاه بــراى کــودکان که در ســال 2008 

ســروده شــده اســت. بــه شــعرى از آن بــا عنــوان «یخمالــک» اکتفــا مى کنیــم:
«یک روز برفى، در خانه بودم
ُگل بود بخارى، پروانه بودم

دیدم به حویلى، از پشت کلکین
پاُغنده بازى، مى کرد یاسین
آهسته رفتم، با شوق بسیار
بر روى ُصّفه، نزدیک دیوار

شناخت ما از ادبیات کودك جهان
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تا مادرم گفت، موزه بپوشم
پاُغنده شد تیر، از بیخ گوشم

آن روز خوردم، از صبح تا شام
در روى حویلى، یخمالک آرام»

در کتاب خانم نیک طلب هم درباره رجایى چنین مى خوانیم:
«محمــد ســرور رجایــى یکــى از چهره هــاى شــناخته شــده در ادبیــات کــودك 
ــدت  ــس از ش ــد. پ ــد ش ــل متول ــهر کاب ــال 1968 م در ش ــت. او س ــوان اس و نوج
ــه  ــود ب ــواده خ ــراه خان ــرور هم ــتان، محمدس ــامان در افغانس ــاع نابس ــن اوض یافت
ایــران مهاجــرت کــرد و تحصیــالت مقدماتــى و عالــى اش را در ایــران فــرا گرفــت. 
محمدســرور بعــد از فراغــت از تحصیــل بــه کار روزنامه نــگارى و نویســندگى 
ــاغ کابــل در ســال  ــام گل هــاى ب ــا ن پرداخــت. نخســتین کتــاب شــعر کــودك او ب

ــد. ــر ش ــرات منتش 2008 م در ه
بخشى از شعر خواندنى گل هاى باغ کابل سروده ى محمدسرور رجایى:

در میله جاى کابل
با نام و یاد کودك

در جشن گل نشستند
خورشیدهاى کوچک

مانند آفتاب است
این دختر هزاره

چشمش شبیه بادام
دستش پر از ستاره
این دختران افغان
گل هاى باغ کابل

ریحان، بنفشه، نرگس
مریم، شکوفه، سنبل»

مى بینیــم کــه اطالعــات دو کتــاب شــامل مــوارد مشــابه و متفــاوت اســت و در 
مــورد محــل تحصیــل رجایــى مغایــرت دیــده مى شــود. 

ــم رســمى افغانســتان هجــرى شمســى اســت، هــر  عجیــب آنکــه گرچــه تقوی
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دو کتــاب تاریــخ تولــد را بــه میــالدى آورده انــد. در یــک کتــاب تاریــخ میــالدى و 
ــن را نامنســجم کرده اســت. ــه و مت ــه کار رفت ــم ب شمســى باه

مقایسه کلى دو کتاب
ــات  ــا ادبی ــان ب ــنایى ایرانی ــد، آش ــن نوشــته آم ــه ای ــه آنچــه در مقدم ــا توجــه ب ب
ــژ ه اى  کــودك و نوجــوان کشــورهاى آســیایى و کشــورهاى اســالمى از اهمیــت وی

برخــوردار اســت.
ــور  ــور اســت. 15 کش ــات 44 کش ــامل اطالع ــه ش ــى ک ــم جالل ــاب خان در کت
ــه  ــب ب ــم نیک طل ــاب خان ــود. در کت ــده مى ش ــالمى دی ــور اس ــیایى و 16 کش آس
33 کشــور پرداختــه شــده اســت کــه از آن میــان 22 کشــور آســیایى و 27 کشــور 
ــب توجــه  ــاب نیک طل ــن ترتیــب کت ــه ای ــان کشــورهاى اســالمى هســتند. ب از می
ــه کشــورهاى  ــه کشــورهاى شــرقى و کتــاب جاللــى توجــه بیشــترى ب بیشــترى ب

غربــى داشــته اســت.
در کتــاب خانــم جاللــى معیــارى بــراى انتخــاب کشــورها و یــا کنــار گذاشــتن 
آن هــا ذکــر نشــده و در کنــار کشــورهاى اروپایى و آســیایى، دو کشــور از اقیانوســیه، 

دو کشــور از قــاره آمریــکا و چهــار کشــور از قــاره آفریقــا معرفــى شــده اند.
مــالك نیک طلــب در انتخــاب کشــورها موقعیــت جغرافیایــى آن هــا بــوده اســت 
و تــا حــد زیــادى بــه تعریــف خــود وفــادار مانــده اســت. بــا ایــن حــال کشــورهایى 
مثــل قزاقســتان و قرقیزســتان برخــالف عنــوان کتاب در شــرق ســمرقند قــرار دارند 
و یــا کشــورهاى روســیه و قبــرس هــم ســنخ ســایر کشــورهاى کتــاب نیســتند و یــا 
اگــر قــرار بــر معرفــى کشــورهاى شــبه قاره هنــد بــوده جــاى بنــگالدش و مالدیــو 
خالــى مانــده اســت. همچنیــن اگــر قــرار بــود همــه کشــورهاى ســاحل مدیترانــه 
ــد. در  ــم افتاده ان ــت از قل ــه و مال ــمال مدیتران ــورهاى ش ــه کش ــوند هم بررســى ش
ــى از شــش  ــا چشم پوش ــده ب ــح نش ــاب تصری ــاى کت ــچ ج ــه در هی ــوع گرچ مجم
کشــور مى تــوان ایــن کتــاب را معرفــى ادبیــات کــودك برخــى کشــورهاى اســالمى 

دانســت.
هیچ یــک از دو کتــاب برخــالف انتظــار نمایــه اعــالم و موضوعــى ندارنــد و ایــن 
بــه کارآمــدى آن هــا لطمــه زده اســت. همچنیــن در هــر دو کتــاب نواقــص ویرایشــى 

ــود. ــده مى ش ــى دی ــى و کتاب آرای و نمونه خوان
کتــاب نیک طلــب از ارجــاع دورن متنــى برخــوردار اســت و از ایــن منظــر 

شناخت ما از ادبیات کودك جهان
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ــدون ارجــاع  ــه شــکل کلــى و ب ــع ب ــر اســت. امــا در کتــاب جاللــى مناب کاربردى ت
ــد. ــاب آمده ان ــان کت در پای

حجــم و توضیحــات منــدرج در مقدمه  هــاى دو کتــاب ناکافــى بــه نظــر مى رســد 
و جــا داشــت تعاریــف، حــدود و ویژگى هــاى هــر کتــاب بیشــتر تشــریح گــردد.

ــات  ــاره ادبی ــل درب ــاى قب ــه در بنده ــه پرســش هایى ک ــه ب ــا توج ــن ب همچنی
کــودك در جهــان مطــرح شــد، بایــد گفــت بــه آن پرســش ها در دو کتــاب مــورد 
ــان فارســى کمتــر  پاســخ روشــنى مشــاهده  ــه زب ــار موجــود ب بررســى و ســایر آث
تألیف هــا،  پژوهش هــا،  نیازمنــد  همچنــان  مــا  مى دهــد  نشــان  و  مى شــود 

ترجمه هــا، تک نگارى هــا و ... گوناگونــى در ایــن عرصــه هســتیم. 

جمع بندى
آشــنایى بــا ادبیــات کــودك و نوجــوان جهــان از پیش شــرط هاى پیشــرفت و 
جهانــى شــدن ادبیــات کــودك ماســت و مــا در ایــن خصــوص بــا فقــر چشــمگیرى 

ــم. ــه رو بوده ای روب
دو کتــاب مــورد بررســى بــه دو شــیوه متفــاوت گام هــاى ارزنــده اى بــراى رفــع 
ایــن نقصــان برداشــته اند. دو کتــاب بــه کشــورهاى مشــترك و همچنیــن کشــورهاى 
ــودك  ــات ک ــه ادبی ــب را در زمین ــاب نیک طل ــوان کت ــد و مى ت ــى پرداخته ان متفاوت
ــودك و  ــات ک ــه ادبی ــى را در زمین ــاب جالل ــالمى و کت ــورهاى اس ــوان کش و نوج

نوجــوان کشــورهاى غربــى بــه طــور نســبى مرجــع و منبــع تلقــى کــرد.
در مجمــوع ضمــن ابــراز مســّرت و تقدیــر از انتشــار ایــن دو کتــاب بایــد چشــم 
ــاره  ــى را درب ــاده و مختصــر اطالعات ــد س ــر چن ــه ه ــم ک ــى بمانی انتظــار کتاب های
ادبیــات کــودك در کشــورهاى شــرق و جنــوب شــرق آســیا، مرکــز، شــرق، غــرب و 
جنــوب آفریقــا و همچنیــن آمریــکاى مرکــزى و جنوبــى در دســترس فارســى زبانان 
ــردى  ــن و کارب ــش هاى بنیادی ــه پرس ــه ب ــى ک ــن کتاب های ــد. همچنی ــرار ده ق
دســت اندرکاران ادبیــات کــودك در ایــران پاســخ دهنــد. کتاب هایــى کــه بــه نقــل 
اطالعــات پایــه اکتفــا نکننــد و بــه ارائــه تحلیل هــاى عمقــى و کاربــردى بپردازنــد.

منابع
ذبیــح نیــا عمــران، آســیه و یگانــه مهــر، حســین (1392). تاریــخ ادبیــات کــودك و نوجــوان 

در جهــان، یــزد: هومــان
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ــروقد  ــن س ــه ابوالحس ــان، ترجم ــودکان و نوجوان ــات ک ــز (1371). ادبی ــکارپیت، دنی اس
ــودکان ــه ک ــان اندیش ــهد: جه ــدم، مش مق

پلووســکى، آن (1368). ارزیابــى کتاب هــاى کــودکان در کشــورهاى رو بــه رشــد، ترجمــه 
امیــر فرهنمندپــور، تهــران: ســروش

پلووســکى، آن (1363). بررســى ادبیــات کــودکان در کشــورهاى در حــال رشــد، ترجمــه 
علــى شــکویى، نشــر ناظــم

جاللى، مریم (1397). تاریخ ادبیات کودکان در غرب، ماریا نیکوالیوا، تهران: آرون
 میرهــادى، تــوران. (1379). فرهنگنامــه کــودکان و نوجوانــان، مدخــل ادبیــات کــودك در 

جهــان، ج 2، تهــران: شــوراى کتــاب کــودك

شناخت ما از ادبیات کودك جهان
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تازه هاى نشرنقد پژوهى

ابرى از زباله
بهاواناویاس  تصویرگر:  على اکبرزاده؛  شبنم  مترجم:  کائور؛  کارانجیت 
ویپارتهى، تهران: میشا. 20 ص. بیاضى (شومیز). 40000 ریال. چاپ اول / 

1000 نسخه.
978-964-6212-03-9 شابک: 

زبان اصلی: انگلیسى
عنوان به التین:

A cloud of trash

موضوع (ها):
1. بهداشت محیط زیست - داستان

2. حفاظت محیط زیست - مشارکت شهروندان
3. داستان هاى تخیلى

معرفی کوتاه
«چیکو»، غمگین ترین دختر میان دوستانش است، چیکو، هیچ دوستی نداشت چون او ابري باالي سرش 
دارد، ابري از زباله. ابر باالي سرش همیشه او را از بقیه دور می کرد ... چیکو سعی می کرد از دست زباله ها فرار 

کند، چیکو جارو را بر می دارد تا ابر را پاك کند ولی ابر از بین نمی رود و...

ابیگیل پرى نسیم
دیزى مدوز؛ مترجم: شادى دبیرى؛ ویراستار: شهرام رجب زاده؛ تصویرگر: 
جورجى ریپر، تهران: زعفران. 56 ص. رقعى (شومیز). 75000 ریال. چاپ 

اول / 2500 نسخه.
978-600-6287-74-4 شابک: 

زبان اصلی: انگلیسى
عنوان به التین:

Abigail the breeze fairy

موضوع (ها):
1. داستان هاى تخیلى

2. پریان - داستان

معرفی کوتاه
«کریستی» و «ریچل» زمانی که پدر و مادرشان به تعطیالت رفته بودند با هم آشنا می شوند و در ماجراي 
جالبی با پري ها برخورد می کنند. پس از آنکه «جک فراست» با وردي جادویی پري هاي رنگین کمان را از 
سرزمینشان بیرون کرد، دخترها همه آن ها را پیدا کردند تا رنگ به سرزمین پریان باز گردد؛ اما این بار 
جک فراست، دردسر بزرگ تري درست کرده است؛ او به اشباح خبیث که برایش کار می کنند دستور داده 

تا هفت پر جادویی «دو دل» بادنماي پري ها را بدزدند و...
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نقـد ادبـى به ویـژه نقـد ادبیـات کودك و نوجـوان شـرط الزم ارتقاى سـطح کیفى آثـار ادبى 
اسـت، امـا گوناگونـى، فراوانـى و گاهـى پیچیدگـى نظریه هـاى ادبـى، نظریه هـا و روش هاى 
نقـد و البتـه بى اعتنایـى برخى از ناقـدان به ضرورت روشـمندى  نقد مؤثر، دسـت کم موجب 
پیدایـِى آسـیب هاِى «فروکاسـتگى»، «گم گشـتگى» و «آمیختگـى» در نقدهـاى آثار کودك 
و نوجـوان شـده اسـت. فروکاسـتگى نقـد، پى آمـد ناروشـمندى در این باره، گم گشـتگى نقد، 
حاصـِل نااسـتوارى ناقـد بـر نقطـه اى نظـرى و رویکـردى معرفتـى و آمیختگـى نقـد، نتیجه 
تأثیـر گرایش هـا و خواهش هـاى او در کنِش نقد اسـت. بنابراین، ناقدى که از سـِر سـرگرمى 
بـه بررسـى آثـار نمى پـردازد و از داورى هاى َشـّمى ـ ذوقـى دراین باره مى پرهیزد، دسـت کم 
سـه اصـل روشـمندى؛ رویکردگزینـى و ناسـوگیرى را در نقـد پـاس مـى دارد. ایـن مقالـه با 
رویکـردى جامع نگـر بـه اصـل اول بـا تأکیـد بـر نمونه هایـى از آثـار ادبـى کـودك و نوجوان 
و نقدهـاى آن هـا، بـا اقتبـاس از دیـدگاه نوئـل کارول (1947) نظریه پـرداز و فیلسـوف هنـر 
امریکایـى معاصـر «دربـاره نقـد» و تنقیـح مراحـل دیـدگاه او، بـه دنبال ترسـیم و پیشـنهاد 
الگویـى آسـان یاب و البتـه سـامان مند و فراگیـر در ایـن زمینـه اسـت کـه با فرض کاربسـت 
آن، نقـد ادبـى آثـار کودك و نوجوان از آسـیب هاى روش شـناختى و معرفت شـناختى مأمون 
خواهنـد مانـد. پرداختـن بـه اصول دوم و سـوم (اخـالق نقـد) در مجال مسـتقل و چارچوب 
فراخ تـرى از ایـن جسـتار، امـکان مى پذیـرد. ایـن الگـو، بـر چهـار محـور اصلـى «توصیف»، 
«تحلیـل»، «تفسـیر» و «تقییـم» و محورهـاى فرعـى آن ها اسـتوار اسـت. وجه تسـمیۀ این 
الگـو بـه «چارتایـى»، لزوم پیمودن مراحلى در فرآیند نقِد سـامان مند اسـت که در شـمارش 

   
          ،  

mahdi.ferdowsi@gmail.com
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نقد پژوهى

  
 ِ   ،
   
؛     
   
   
 ،  ِ  
  ّ  

 ّ

چهـار تایَنـد و البتـه آغـاز شـدن نـام هـر مرحلـه بـا حـرف «ت / تـا»، تلمیحـى نیکـو براى 
یادسـپارى آن هـا به شـمار مى رود.

کلیدواژه
ادبیات کودك و نوجوان، نقد ادبى، ادبّیت، ارزش داورى، الگوى نقد.

مقدمه
ــه  ــالدى، ب ــم می ــده هجده ــش از س ــت کم پی ــش دس ــاى عاَم ــات1 در معن ادبی
 Leitch, 2001:) ــود ــر ب ــر و ذوق بش ــتارِى فک ــۀ دســت آوردهاى نوش ــاى هم معن
28). دربــاره ایــن مفهــوم ســه دوره تطــور تاریخــى و تحول پذیــرى معنایــى گمــان 
زده  انــد: 1. دوره اى کــه در قالــب ترکیب هایــى ماننــد «ادبیــات یونانــى»، «ادبیــات 
ــوب  ــاى مکت ــته ها و برون داده ــع نوش ــاره جمی ــدى»، درب ــات هن ــى» و «ادبی ایران
ــران و  ــان و ای ــان یون ــته هاى مردم ــه نوش ــا هم ــاص (در این ج ــى خ ــان و قوم زب
ــات  ــد «ادبی ــى مانن ــب ترکیب های ــه در قال ــت؛ 2. دوره اى ک ــه کار مى رف ــد) ب هن
ــات،  ــع اصطالح ــر جمی ــى»، ب ــات مدیریت ــى» و «ادبی ــات سیاس ــکى»، «ادبی پزش
اصــول، قانون هــا، آداب و رســم ها و نوشــته هاى خــاِص رشــته اى تخصصــى 
داللــت مى کــرد؛ 3. دوره اى کــه مدلولَــش همــه نوشــته هاى واال و زیبــا و خــّالق و 
هنــرى داراى ویژگى هــاى برتــر2 بــود (Cuddon, 2013: 404). دوره ســوم از ســده 
ــار  نوزدهــم آغــاز شــده و بــه تعبیــر دیگــر، مفهــوم ادبیــات در آخریــن تحولَــش ب
زیبایى شــناختى یافتــه (Bressler, 2011: 12-16) و بررســى ایــن دســت آوردهاى 
ــام گرفتــه  ــه معنــاى عامــش، مطالعــات ادبــى3 ن ــاره آن هــا ب بشــرى و درنــگ درب

ــعیدیان، 1369، ص. 8). اســت. (س

زیبایى شناسى و ادبّیت 
ــرا  ــد4؛ زی ــام نق ــه ن ــده اى اســت ب ــزوِم پدی ــات، خــود مل ــناختى ادبی ــاِر زیبایى ش ب
ــل  ــرى متحّص ــب، ام ــدِى ادی ــى و هنرمن ــات و آفرینندگ ــى ادبی ــى و زیبای واالی
ــاره  ــارى درب ــک و معی ــطه َمح ــه واس ــتوانه و ب ــه پش ــه ب ــت، بلک ــن نیس و متعّی
ــن روى،  ــرد. از همی ــوان حکمــى زیبایى شــناختى صــادر ک ــر او مى ت ــت»5 اث «ادبّی
برخــى از ادبیات پژوهــان نقــد ادبــى6 را ممکــن و مطلــوب دانســته و آن را «تجزیــه 
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الگوى نقد چارتایى ادبیات کودك و نوجوان

و تحلیــل آثــار ادبــى و ارزیابــى آن هــا از نظــر فنــى» خوانــده (ضیــف، 1362، ص. 
13)، امــا شــمارى از آنــان بــا اســتناد بــه ذوقــى7 بــودن نقــد بــه معنــاى ارزش داورى 
ــد کــه مــالك  ــد کرده ان ــوب شــمرده و تأکی ــع و نامطل ــذارى، آن را ممتن و ارزش گ
ــومى  ــروه س ــناختى در دســت نیســت. گ ــذارى زیبایى ش ــراى ارزش گ ــارى ب و معی
ــرا  ــوب؛ زی ــم مطل ــت، ه ــن اس ــم ممک ــى ه ــد ادب ــه نق ــد ک ــز معتقدن ــان نی از آن
ــرد و  ــورت مى پذی ــى ص ــر معیارهای ــى ب ــرى مبتن ــنجِى هن ارزش داورى و سخن س

ــاال نمــى رود.  ــار ادبــى ب ــد، ســطح کیفــى آث ــا چنیــن کارى تحقــق نیاب ت
بــر پایــه دیــدگاه گــروه ســوم؛ چنان کــه از خاســتگاه یونانــى واژه نقــد8 
مى تــوان دانســت، گوهــر نقــد ادبــى قضــاوت9 اســت و قیــاس اثــر هنــرى بــا ســنت 
شــفاهى و مکتــوب پیشــینیان (Habib, 2005: 9) بــه انگیــزه حکــم رانــدن دربــاره 
ــد  ــد، نق ــن دی ــتى اش. از ای ــى و زش ــاره زیبای ــردن درب ــَدش و داورى ک ــک و ب نی
ــى  ــر ادب ــاى اث ــناخت ارزش و به ــى ش ــد؛ یعن ــنجى» مى خوانن ــى را «سخن س ادب
ــف،  ــن تعری ــه ای ــر پای ــى». ب ــرى، «بِه گزین ــه تعبی ــوب، 1361، ص. 5) و ب (زرین ک
ــِت  ــى غای ــردازد؛ یعن ــد مى پ ــه نق ــر ب ــاره اث ــه داورى درب ــى معطــوف ب ــد ادب منتق
ُقصــواِى او قضــاوت مســتَند و مســتدل و قیــاس معقــول و مقبــول اســت. ایــن کار 
ــرد.  ــه انگیــزه ارتقــاى ســطح کیفــى آفرینــش و خوانــش هنــرى صــورت مى پذی ب
ــار  ــر آث ــدان معاص ــژه ناق ــى به وی ــدان ادب ــمارى از ناق ــرون داد کار ش ــارى، ب ب
کــودك و نوجــوان دســت کم در ایــران، نســخه اى فروکاســته از نقــد ادبــى، نقطــه اى 
گم شــده در جغرافیــاى سخن ســنجى و نکتــه اى آمیختــه در گســتره ارزیابــى 

هنــرى اســت. 
ــه  ــیب هایى اند ک ــه، آس ــن زمین ــى در ای ــتگى و آمیختگ ــتگى، گم گش فروکاس
در پایه هــاى اصلــى ســاختمان نقــد رخنــه مى کننــد. ایــن بنــا را ســه پایــه اصلــى 
اســت: 1. روشــمندى10؛ 2. رویکردگزینــى11؛ 3. ناســوگیرى12 (بــراى آگاهــى بیشــتر 
ــاى  ــب در قلمروه ــه ترتی ــه ب ــاره، ر.ك: Richards, 1930: 5; 38; 58) ک دراین ب
از  فروکاســتگى  اســتواَرند.  اخالق شناســى  و  شناخت شناســى  روش شناســى، 
ناروشــمندى  ناقــد سرچشــمه مى گیــرد و بــه نشــاندن گزارمــان13 یــا یادداشــت14 
یــا چکیــده15 و...، بــه جــاى نقــد مى انجامــد. گم گشــتگى، حاصــِل نااســتوارى او بــر 
نقطــه اى نظــرى16 و گزینــش نکــردن نظریــه و رویکــردى معرفتــى و نابرخــوردارى 
ــانه  ــطوره گرایانه، جامعه شناس ــه، اس ــه، زن وران ــاص (روان کاوان ــى خ وى از نظرگاه
و...) بــه اثــر ادبــى اســت. آمیختگــى از پــى تأثیــر گرایش هــا (احساســات و عواطــف) 
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ســوگیرى هاى  یعنــى  مى آیــد؛  پدیــد  نقــد  کنــِش  در  (اراده)  خواهش هــا  و 
روان شــناختى ناقــد بــر اثــر ویژگى هــاى ذهنــى اش کــه در رفتــار ناقدانــه او نمایــان 

مى شــوند.
ناقــد بصیــر و نقــد صائــب مبتنــى بــر قواعــد روش شــناختى و اصــول روشــمندى  
از فروکاِهــش نقــد بــر کنــار مى مانــد؛ مبتنــى بــر منظــرى معرفت شــناختى، از هــر 
ــر  ــى ب ــت و مبتن ــوردار اس ــى برخ ــى معرفت ــه از هویت ــد، بلک ــخن نمى ران َدرى س
ــى  ــاف و بى طرف ــژه انص ــد به وی ــالق نق ــاى اخ ــناختى، هنجاره ــاى اخالق ش داده ه
را پــاس مــى دارد. ایــن مقالــه بــا رویکــردى جامع نگــر بــه حــوزه یکــم و بــا تأکیــد 
ــاس  ــا اقتب ــا، ب ــاى آن ه ــوان و نقده ــودك و نوج ــى ک ــار ادب ــى از آث ــر نمونه های ب
ــر  ــى معاص ــر امریکای ــوف هن ــرداز و فیلس ــل کارول (1947) نظریه پ ــدگاه نوئ از دی
«دربــاره نقــد» و تنقیــح آن، بــه دنبــال ترســیم و پیشــنهاد الگویــى اســت کــه بــا 
فــرض کاربســت آن، نقــد ادبــى آثار کــودك و نوجــوان از آســیب هاى روش شــناختى 

ــد.  ــون مى مان ــناختى مأم و معرفت ش
ــوب  ــتقل و چارچ ــال مس ــد) در مج ــالق نق ــوم (اخ ــوزه س ــه ح ــن ب پرداخت
ــر چهــار محــور اصلــى  ــرد. ایــن الگــو، ب ــرى از ایــن جســتار، امــکان مى پذی فراخ ت
ــا  ــى آن ه ــاى فرع ــم»20 و محوره ــیر»19 و «تقیی ــل»18، «تفس ــف»17، «تحلی «توصی
اســتوار اســت. نقــد صائــب بــا فــرض پرداختــن ناقــد بــه ایــن محورهــاى چهارگانــه 
و برگزیــدن رویکــردى نظــرى به ویــژه در محورهــاى دوم، ســوم و چهــارم صــورت 
ــى در  ــزوم پیمــودن مراحل ــى»، ل ــه «چارتای ــن الگــو ب ــرد. وجــه تســمیۀ ای مى پذی
فرآینــد نقــِد ســامان مند اســت کــه در شــمارش چهــار تایَنــد و البتــه آغــاز شــدن 
نــام هــر مرحلــه بــا حــرف «ت / تــا»، تلمیحــى نیکــو بــراى یادســپارى آن هــا بــه 

شــمار مــى رود.

مفهوم شناسى
1. ادبیات کودك و نوجوان

ــاب.  ــب؛ کت ــف؛ مخاط ــع دارد: مؤل ــه ضل ــوان» س ــودك و نوج ــات ک ــوم «ادبی مفه
ــرون داد  ــه ب ــه ب ــت، بلک ــر نیس ــم و دوم ناظ ــع یک ــه ضل ــه ب ــن مقال ــث ای مباح
نویســندگانى ناظــر اســت کــه بــراى ایــن دســته از مخاطبــان (کــودك و نوجــوان) 
ــى  ــت؛ یعن ــاب اس ــان، کت ــته هاى آن ــار نوش ــکل انتش ــن ش ــند و رایج تری مى نویس
ضلــع ســوم. تعریف هــاى متنــوع و متکثــرى دربــاره ایــن نــوع از ادبیــات پیشــنهاد 
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ــرد: ــدى ک ــوان صورت بن ــن مى ت ــا را چنی ــه آن ه ــد ک کرده ان
ــه  ــه اى ک ــى و هنرمندان ــوب تخیل ــار مکت ــته محور: آث ــاى نوش 1-1. تعریف ه

ــد؛ ــامان یافته ان ــوان س ــودك و نوج ــراى ک ب
ــا  ــه نویســندگان متخصــص ب ــارى ک ــاى آموزش محــور: همــه آث 2-1. تعریف ه
توجــه بــه ســطح رشــد کــودکان و ذوق آنــان، آن هــا را بــراى مطالعــه آزاد کــودکان 

ــد؛ ــم مى آورن فراه
و  تخیلــى  مکتــوب  و  شــفاهى  آثــار  خواننده محــور:  تعریف هــاى   .1-3
ــده  ــان آفری ــا چن ــد ی ــامان یافته ان ــوان س ــودك و نوج ــراى ک ــه ب ــه اى ک هنرمندان
شــده اند کــه کــودك و نوجــوان آن هــا را مى پســنند و خــوش مــى دارد  (حجوانــى، 
ــزه  ــه انگی ــان و ب ــراي مطالعــۀ اطفــال و نوجوان ــاري  کــه ب ــا آث 1384، ص. 311) ی

ــب، 1380، ص. 72). ــد (مصاح ــم مى آین ــان فراه ــوزش آن ــرگرمی و آم س
اکنــون  زیــرا  نیســتند؛  برخــوردار  جامعیــت  از  نوشــته محور  تعریف هــاى 
ــبب، از  ــن س ــه همی ــده اند و ب ــدا ش ــار آموزشــى ج ــه از آث ــى و هنرمندان ــار ادب آث
ــر  ــر اث ــور ب ــاى آموزش مح ــن تعریف ه ــد. هم چنی ــرون مى مانن ــف بی ــره تعری دای
ــوزش  ــات آم ــفاهى و ادبی ــات ش ــمى، ادبی ــر رس ــوِب غی ــار مکت ــر آث ــان ب تمرکزش
ــف  ــن، تعری ــتند. بنابرای ــع نیس ــد و جام ــوان را فرانمى گیرن ــودك و نوج ــمى ک رس
ــاى آن  ــه مصداق ه ــت ک ــور اس ــتار، خواننده مح ــن نوش ــت کم در ای ــول دس مقب
را از دیــد گونه شــناختى چنیــن مى تــوان برشــمرد: 1. منظــوم21؛ 2. منثــور22؛ 
3. نمایشــى23؛ 4. ادبــى24. کتــاب کــودك و نوجــوان نیــز به رغــم تنــوع و تکثــَرش، 
کمابیــش در ســه قالــب کتــاب تصویــرى (یــا متنــى در آن نیســت یــا بســیار انــدك 
ــتان  ــد)؛ داس ــاب همراَهن ــن کت ــا مت ــاى اندکــى ب ــاب مصــّور (تصویره اســت)؛ کت
مصــور25 (قصــه یــا زندگى نامــه اى بــه کمــک تصویرهــاى زنجیــره اى روایــت 

مى شــود).

2. ادبّیت
ــناختى  ــناختى، زبان ش ــه هستى ش ــات ب ــف ادبی ــه تعری ــون را ب ــاى گوناگ رویکرده
ــرد  ــه رویک ــر پای ــت ب ــوم ادبّی ــه مفه ــرد ک ــیم ک ــوان تقس ــناختى مى ت و ارزش ش
ــه  ــت؛ چنان ک ــات اس ــاده ادبی ــان م ــد. زب ــناختى رخ مى نمای ــى زبان ش دوم؛ یعن
ــرد  ــه شــیوه کارب ــا توجــه ب رنــگ مــاده نقاشــى و صــوت مــاده موســیقى اســت. ب
ــز  ــان ادبــى را از دیگــر زبان هــا متمای ــوان زب ــان، مى ت هنــرى ـ زیبایى شــناختى زب

الگوى نقد چارتایى ادبیات کودك و نوجوان
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ــت  ــى یاف ــاى زبان ــر فرآورده ه ــه در دیگ ــان داد ک ــى را در آن نش ــرد و چیزهای ک
ــز  ــى از دیگــر متن هــا و زبان هــا متمای ــان ادب نمى شــود. چیزهایــى کــه متــن و زب
ــار دســته  ــه چه ــى ب ــد. ایــن عنصرهــاى ادب ــام مى گیرن ــى ن ــد، عناصــر ادب مى کنن
ــى، 1386،  ــلوب (فتوح ــل؛ 4. اس ــه؛ 3. تخی ــه؛ 2. اندیش ــیم پذیرند: 1. عاطف تقس
صــص. 185-182). دانش هــاى زبانــى (صــرف و نحــو و بالغــت و...) و مهــارت زبانــى 
ــد و ســطوح آن را بازمى شناســند  ــت زبانَن ــه ادبّی و سخن شناســى، علومــى ناظــر ب

ــاري، 1420 ق، ص. 39). ــی بخ (قنوج

الگوى نقد
الف) توصیف

«توصیــف» در اصطــالح علــوم بالغــى، بــه معنــاى فــن «نُمایــش» یــا «بازنمــود»26 
ــا  ــزارش»27 ی ــاى «گ ــه معن ــى، ب ــواع ادب ــالح ان ــت و در اصط ــل» اس ــا «تمثی ی
ــالح دوم  ــف در اصط ــت. توصی ــى، 1384، صــص. 277-346) اس ــت» (یونس «روای
ــا  ــرون، ام ــاى بی ــاکن دنی ــر س ــه تصوی ــى ارائ ــم دارد؛ یعن ــرى ه ــاى خاص ت معن
ــه معنــاى  ــى، بلکــه ب ــزارش روای ــه ُگ ــى اســت ن ــه نُمایــش ادب توصیــف در نقــد ن
ــان  ــا در فهرســت و بی ــدن آن ه ــته بندى و گنجان ــا و دس ــردآورى داده ه ــد گ فرآین
عناصــر اثــر و توجــه بــه هــر چیــزى کــه بــه آن پیونــدى دارد و شناســایى بدیهیــات 
 Carroll,) و مبهمــات ناظــر بــه آن و بــه تعبیــر دیگــر، تعریــف ریزبینانــه اثــر اســت

 .(2009: 86
بــراى نمونــه، مقالــه «صــور خیــال در شــعر رحمان دوســت» (ارمغــان، 1385) 
ــر  ــا از تعبی ــده و باره ــتخراج ش ــنده اس ــد نویس ــه کارشناســى ارش ــه از پایان نام ک
ــا بررســى شــعر مصطفــى رحمان دوســت شــاعر معاصــر کــودك و نوجــوان  نقــد ی

بهــره بــرده اســت، از چارچــوب توصیــف فراتــر نمــى رود:
ــه شــعرهاى مصطفــى رحمان دوســت  ــال، آنچــه در مجموع ــان صــور خی از می
ــدى  ــا ح ــتعاره» و ت ــبیه»، «اس ــخیص»، «تش ــد، «تش ــم مى آی ــه چش ــتر ب بیش
ــددى  ــته هاى ع ــاز و وابس ــه و مج ــدودى از کنای ــوارد مع ــت. م ــزى» اس «حس آمی
ــخیص  ــت تش ــعر رحمان دوس ــت ... در ش ــوان یاف ــاعر مى ت ــن ش ــعر ای ــز در ش نی
ــر گســترده و  ــزان تصاوی ــه می ــه ک ــه کار رفت ــه دو صــورت گســترده و فشــرده ب ب
مفصــل او بــه مراتــب از تصاویــر فشــرده بیشــتر اســت (223) ... در شــعر «رودم نــه 
انســانم» شــاعر خــود را بــه رودى تشــبیه کــردى بــا وجــه شــبه پــر از غوغــا بــودن و 
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آرامــش و خاموشــى گاه گاه (230) ... رحمان دوســت بعــد از تشــخیص و تشــبیه از 
تصاویــر اســتعارى بــراى هنــرى کــردن اشــعارش اســتفاده کــرده. ایــن کتــاب بیــش 
ــده رحمان دوســت را در  ــى ش ــاى بررس ــه کتاب ه ــتعاره هاى مصرح ــى از اس از نیم

ــان، 1385، ص. 234). ــردارد. (ارمغ ب

ب) تحلیل
«تحلیــل» در مطالعــات ادبــى بــه معنــاى بررســى متــن ادبــى بــا تأکید بر اســتخراج 
عناصــر پدیدآورنــده آن متــن و مشــخص کــردن آن هاســت. تحلیل گــر هم پیونــدِى 
ــى  ــه چگونگ ــد و ب ــن برمى رس ــا را در مت ــاختارآفرینِى آن ه ــوه س ــر و نح آن عناص
ــى آن  ــى وحدت بخش ــه چگونگ ــر و ب ــه کل اث ــر ب ــزاى اث ــک از اج ــر ی ــت ه خدم
ــبوق اســت.  ــر مس ــب عناص ــه و ترکی ــه تجزی ــل، ب ــد. تحلی ــر پاســخ مى گوی عناص
ــه را  ــد و زمین ــب مى نمای ــه مخاط ــد را ب ــاى هنرمن ــل گزینش ه ــه و تحلی تجزی
ــش  ــق هدف های ــف در تحق ــى مؤل ــد کام یاب ــه درص ــب ب ــت یابى مخاط ــراى دس ب
ــر  ــون اث ــزاى گوناگ ــش اج ــِى گزین ــه پرســش چرای ــن ب ــى آورد. هم چنی ــم م فراه
 Childs & Fowler,) و چگونگــى رفتــار هنــرى هنرمنــد (Carroll, 2009: 123)
ــلوب و  ــل؛ اس ــه؛ تخی ــه؛ اندیش ــر عاطف ــه عناص ــد. تجزی ــخ مى ده 7 :1973) پاس
ــر)؛ یعنــى تحلیــل. تحلیــل بررســِى  ــه کلیــت متــن (اث ــا توجــه ب ترکیــب آن هــا ب
ــت.  ــده اس ــر آن در خوانن ــن تأثی ــراى تبیی ــالش ب ــن و ت ــى معّی ــر ادب ــروح اث مش
ــا اجــزاى آن را مشــخص  ــه مى کنــد ت ــه عناصــرش تجزی ــر ادبــى را ب تحلیل گــر اث
ــد. (گات،  ــب عناصــر نظــرى عرضــه کن ــل ترکی ــاره چگونگــى تفســیر و دلی و درب

ص. 229).  ،1384

1. تخیل / خیال28
ــل چشــمه،  ــاب مث ــعر در کت ــد؟» هشــتمین ش ــرا نمی خندی ــا چ ــعر «آي گل ه ش
ــد  ــج بن ــاره اي اســت داراى پن ــور (1365)، چهارپ ــل رود، ســروده قیصــر امین پ مث
ناظــر بــه پرســش کودکــی از مــادرش دربــاره زمــان بازگشــت پــدر از جبهــه کــه در 

ــت: ــه اس ــه کار رفت ــگارى»29 ب ــى / جان داران ــه «جان بخش آن آرای
«پس پدر کی ز جبهه می آید»

باز کودك ز مادرش پرسید
گفت مادر به کودکش که بهار

الگوى نقد چارتایى ادبیات کودك و نوجوان
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غنچه ها و شکوفه ها که رسید
باز کودك ز مادرش پرسید
کی بهار و شکوفه می آیند؟

گفت مادر که هر زمان در باغ
غنچه ها لب به خنده بگشایند

روز دیگر سراغ باغچه رفت
کودك ما به جست وجوي بهار
دید لب بسته است غنچه هنوز
بر لب غنچه نیست بوي بهار

گفت: «اي غنچه هاي خوب! چرا
لبتان را ز خنده می بندید؟»

زودتر بشکفید و باز شوید!
آي گل ها، چرا نمی خندید؟

گاه با غنچه ها سخن می گفت
گاه خواهش ز غنچه ها می کرد

گاه گل برگ غنچه اي را نرم
با سر انگشت خویش وا می کرد (محمدى و زارعى، 1388).

روایــت شــاعرانه از رویدادهــاى پیرامــون بــه چیــزى مى انجامــد بــه نــام «وصــف 
ــازه اى از مشــاهده  ــاعرانه و برداشــت ت ــه ش ــتفاده از عاطف ــا اس ــاعر ب قصــه وار». ش
ــح در  ــاى مصطل ــه معن ــه ب ــت» (ن ــردازد و «روای ــعر مى پ ــش ش ــه آفرین ــرا ب ماج
ــه  ــه وار و روایت گون ــى قص ــل و بازگوی ــکل نق ــد. ش ــد مى کن ــى) تولی داستان نویس
ماجــرا، تصویــرى خلــق مى کنــد کــه همــه اجــزاى شــعر را بــر اثــر تعریــف رویدادهــا 
در محــور عمــودى، متحــد و متمرکــز مى کنــد. ایــن نــوع اســتفاده از وصــف همــراه 

بــا روایــت، «وصــف قصــه وار» نامیــده شــده اســت:
آفتاب امروز غوغا مى کند

آتشى در کوچه برپا مى کند
مادرم مى آید و از الى در
بازى ما را تماشا مى کند

خوب مى دانم، مرا مى خواهد او
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چون که هى این پا و آن پا مى کند
باز شیطان مى رسد، با شیطنت

توى گوشم نرم نجوا مى کند
مى روم یک گوشه دنج و مرا

هر که در کوچه است، حاشا مى کند
از ته دل خنده اى سر مى دهم
خنده ام مشت مرا وا مى کند
عاقبت مادر، مرا در کنج در

پشت یک لبخند، پیدا مى کند
با نگاه مهربانش، باز هم

ِمهر خود را در دلم جا مى کند
چشم هاى او برایم عشق را

با زبانى ساده معنا مى کند. (نجفیان، 1391).

2. اسلوب 30
یعنــى  زیبایى شــناختى؛  (ژانرهــاى)  ســنت هاى  از  یکــى  در  اثــر  دادن  جــاى 
ــا  ــر ی ــب اث ــردن قال ــن ک ــاى معی ــه معن ــن کار ب ــى. ای ــر ادب ــلوب اث ــایى اس شناس
بــه تعبیــر دیگــر، «رده بنــدى»31 آن اســت. ماننــد منظــوم یــا منثــور یــا نمایشــى 
نامیــدن فــالن اثــر منثــور و «غــزل» یــا «قصیــده» یــا «مثنــوى» یــا «چهارپــاره» 

ــوم. ــر منظ ــان اث ــتن بَهم ــه پاره» دانس ــا «س ی
سالم سالم من آمدم

از توى خاك بیرون زدم
چک چک بیا با قطره هات

تا گل شوم در زیر پات (کشاورز، به نقل از جاللى، 1394، ص. 61).

ــار  ــعرى در آث ــر ش ــه «عناص ــه مقال ــده، مطالع ــاد ش ــر ی ــه عناص ــه ب ــا توج ب
ــى  ــدى تحلیل ــه نق ــى رحمان دوســت» (حســام پور و مؤمن نســب، 1392) ک مصطف

ــود.  ــنهاد مى ش ــرم پیش ــده محت ــه خوانن ــردارد، ب در ب

الگوى نقد چارتایى ادبیات کودك و نوجوان
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3. عاطفه
هنرمنــد مى کوشــد احــوال عاطفــى خــود را در مواجهــه بــا رویدادهــا چنان کــه 
ــن  ــد. بنیادى تری ــل کن ــران منتق ــه دیگ ــت ب ــه کرده اس ــا را تجرب ــودش آن ه خ
عامــل پیدایــى شــعر، عاطفــه اســت. جــان نیکــوالس تِتنــس32 (1726 ـ 1807 م)، 
فیلســوف و روان شــناس آلمانــى، بــه اقتفــاى فیلســوفان یونــان باســتان و بــر پایــه 
اصــالح نظریــه انسان شــناختى آنــان، بــه نظــرورزى دربــاره ســاحت هاى بیرونــى و 
درونــى آدمــى پرداخــت و نظریــه او پــس از ایــن، نــزد روان شناســان و فیلســوفان 
ذهــن و دیگــر محققــان حوزه هــاى مرتبــط بــا ایــن موضــوع، مقبــول افتــاد و رواج 
یافــت. بــر پایــه الگــوى تتنــس، ســاحت هاى حــوزه درونــى33 انســان؛ یعنــى ذهــن 
بــه ســه بخــش تقســیم مى شــود: 1. دانشــى ـ معرفتــى34؛ 2. گرایشــى ـ عاطفــى35؛ 
ــى  ــى37؛ یعن ــوزه بیرون ــر ح ــان در براب ــى انس ــوزه درون ــى ـ ارادى36. ح 3. خواهش
ــد و  ــوان خوان ــى39 مى ت ــى ـ عمل ــوزه کنش ــه آن را ح ــرد ک ــرار مى گی ــار38 ق رفت
ــر وســاطت بخــش  ــه او ب ــارى» دارد. البت ــردارى» و «گفت خــودش دو ســاحت «ک
ــى  ــت: «بخــش عاطف ــرد و گف ــد ک ــه تأکی ــاى پیش گفت ــان بخش ه ــى40 می عاطف
اســت کــه معرفــت اخالقــى را بــه اراده و عمــل بــدل مى کنــد [یعنــى] علــم بایــد 
 .(Radhakrishnan, 1912, 20) «ــا بــه عــزم بــدل گــردد ــا حــس درآمیــزد ت ب
ــا،  ــا، برآورده ــا، تخمین ه ــا، شــک ها، حدس ه ــا، ظن ه ــش، یقین ه ــاحت دان س

ــردارد؛ اســتدالل ها و... را در ب
ــده عشــق ها،  ــات، در بردارن ــا احساســات و عواطــف و هیجان ســاحت گرایــش ی
نفرت هــا، دوســتى ها، دشــمنى ها، آرامــش، تشــویش، دل نگرانــى و دغدغه هــا، 
ترس هــا  خشــنودى ها،  خشــم ها،  اندوه هــا،  شــادى ها،  ناامیدى هــا،  امیدهــا، 
ــا راِمــش (لــذت / خوش آینــدى) و َرِمــش (الَــم /  وحشــت ها و هــر چیــز مرتبــط ب

بدآینــدى) اســت؛
را  طلب هــا  و  قصدهــا  انگیزه هــا،  آرمان هــا،  هدف هــا،  خواهــش،  ســاحت 

فرامى گیــرد؛
ساحت کنش، به گفتار و کردار تقسیم مى شود.

ــى  ــش دوم؛ یعن ــاى بخ ــا و فرآورده ه ــات، برآینده ــه در ادبی ــود از عاطف مقص
ســاحت گرایشــى انســان اســت کــه از طریــق ظرفیــت زبانــى و وزنــى ایــن گونــه 

ــد.  ــد مى آی ــا در او پدی ــود ی ــل مى ش ــب منتق ــه مخاط ــرى، ب هن
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3-1. زبان 41
اندوه [غصه]

آسمان وقتى بود
صاف صاف و آبى
مى پریدم در آب
مثل یک مرغابى
آه این رود االن

نیست دیگر در ده
چون که یک سالى هست

آب آن خشکیده
نیست دیگر این جا

ماهى و مرغابى
مانده توى ده ما

غصه بى آبى (کشاورز، به نقل از سالجقه، 1387، ص. 284).

3-2. وزن42
ــنونده را  ــده و ش ــف خوانن ــه عواط ــت ک ــعر اس ــیقى ش ــود از وزن، موس مقص
برمى انگیــزد. ایــن ویژگــى در داســتان و بیشــتر مصادیــق ادبیــات منثــور نیســت، 
ــى  ــاى روای ــر موقعیت ه ــق تصوی ــى، از طری ــاى ادب ــته از گونه ه ــن دس ــه ای بلک

عواطــف مخاطــب را برمى انگیزنــد.

4. اندیشه / درون مایه43
ــه مى شــوند:  ــا یک دیگــر آمیخت ــى ب ــر ادب ــه اث ســه مفهــوم در حــوزه درون مای
1. موضــوع؛ 2. مضمــون؛ 3. محتــوا. بنابرایــن، مفهــوم هــر یــک از آن هــا بایــد واضــح 

: د شو
1-4. موضوع

اصطالح موضوع در سه معناى زیر به کار مى رود:
ــداد  ــا روی ــناختى) ی ــناختى و فراجهان ش ــده (جهان ش ــاى پدی ــه معن موضــوع ب
ــد  ــش هنرمن ــرو گزین ــه قلم ــار) ک ــردار و گرفت ــار (ک ــا رفت ــانى) ی ــى و انس (طبیع

الگوى نقد چارتایى ادبیات کودك و نوجوان
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ma»، هم معناســت؛  er» اســت. موضــوع در ایــن معنــا، بــا «مــاده» یــا «مایــه» و
ــن  ــود. موضــوع در ای ــدان معطــوف مى ش ــد ب ــه گزینــش هنرمن ــزى ک ــى چی یعن
معنــا، یــا عینــی و واقعــی (چهــره انســان، منظــره جنــگل یــا کــوه و دریــا یــا واقعــه 
ــا)  ــا رؤی ــا ذهنــی و خیالــى (افســانه ی ــا مراقبــت از فرزنــد) ی شکســت در جنــگ ی

اســت.
موضــوع بــه معنــاى قلمــروى کــه آفرینــش مضمونــى هنرمنــد در آن صــورت 
 «topic» مى پذیــرد. موضــوع در ایــن معنــا، بــا «مبحــث» یــا «مقولــه» و

هم معناســت.
موضــوع بــه معنــاى زمینــه اى کــه بینــش هنرمنــد ناظــر بــه آن در چارچــوب 
ــا «مســئله» و  ــب» ی ــا «مطل ــا، ب ــن معن ــود. موضــوع در ای ــون عرضــه مى ش مضم

هم معناســت.  «subject»

2-4. مضمون (درون مایه)44
تصویــرى از پدیــده یــا رویــداد یــا رفتــار کــه فــرآورده آفرینــش هنرمنــد و بــه 
ــت  ــم در حقیق ــوع اســت. ت ــی موض ــا ادب ــري ی ــت هن ــان و روای ــر، بی ــر دیگ تعبی
جوهــر اصلــی اثــر ادبــی اســت و از طریــق همــان عناصــر اســت کــه مســیر اندیشــه 

ــر روشــن می شــود. ــر صاحــب اث و تفک
ــا  ــرض آن ه ــن ف ــا ای ــوند. ب ــرار مى ش ــى تک ــار ادب ــا در آث ــى از مضمون ه برخ
ــت  ــت. «غنیم ــه اى اس ــه اى کلیش ــه، درون مای ــد. بن مای ــه»45 مى خوانن را «بن مای
ــد» در  ــودن زاه ــاکار ب ــا «ری ــت ی ــه اس ــام بن مای ــات خی ــمردن َدم» در رباعی ش
غزلیــات حافــظ، امــا همیــن بن مایه هــا در آثــار ســعدي فقــط موضوعنــد. موتیــف 
ــی کشــورى خــاص  ــار ادب ــا آث ــی ی ــا دورة ادب ــک شــخص ی ــه ی ــاید منحصــر ب ش

باشــد.

3-4. محتوا
ــزاره  ــب گ ــه در قال ــار ک ــا رفت ــداد ی ــا روی ــده ی ــاره پدی ــد درب ــر هنرمن نظ
(توصیفــى یــا توصیــه اى) بینــش (تجریــدى، تجربــى، تاریخــى، تفســیرى) هنرمنــد 
را در بــردارد و از اثــر هنــرى او فراچنــگ مى آیــد. محتــوا عنصــري بســیط نیســت، 
بلکــه ترکیبــی از موضــوع و درون مایــه (شــیوة هنــري خــاص زادة طبیعــت هنرمنــد) 
ــی  ــا موضوع ــود دارد ب ــد وج ــن هنرمن ــه در ذه ــه اي ک ــوا درون مای اســت. در محت
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ــکیل  ــدي را تش ــد و کل واح ــم می آمیزن ــا ه ــد، ب ــان می کن ــه را بی ــه درون مای ک
ــۀ  ــن مجموع ــر جــدا شــدنی نیســتند و همی ــه آســانی از یک دیگ ــه ب ــد ک می دهن
جدایی ناپذیــري اســت کــه از آن بــه محتــوا تعبیــر می شــود. بدیــن ترتیــب محتــوا 
ــه  ــر) نیســت، بلک ــا احســاس صاحــب اث ــه ی ــود (اندیش ــه می ش ــه عرض ــا آنچ تنه
ــه  ــذارد ک ــش می گ ــه نمای ــز ب ــه را نی ــوع و درون مای ــنده از موض ــت نویس برداش

ــدگاه هنــري و بینــش اجتماعــی اوســت. حاصــل دی
ــان  ــه عم ــران از ترک ــت بى ک ــازاده اى را نعم ــت «پارس ــه، در حکای ــراى نمون ب
ــاراِن  ــر ب ــت؛ «اگ ــوع اس ــى» موض ــتان، «صرفه جوی ــاد ...» در گلس ــت افت ــه دس ب
ــارد، رود نوش خــوارى خشــک مى شــود» مضمــون اســت؛ «فراخ دســتى  ــد نب درآم

ــر کــرد)، محتواســت. ــد اســت (نبایــد تبذی ــر» ب / تبذی
ــود. از  ــار مى ش ــى دچ ــاى زبان ــه کژتابى ه ــى ب ــز گاه ــد نی ــر هنرمن ــر نظ تعبی
ایــن رو، ناقــد بایــد بــه تفکیــک اضــالع گوناگــون ذهنــى پدیــدآور اثــر ادبــى ملتفــت 
ــد؛  ــا «نگرش»ان ــد؛ شــمارى از آن ه ــد، «دانش»ان باشــد. برخــى از نظرهــاى هنرمن
ــد و  ــش» اوین ــده «گرای ــا بازگوکنن ــمارى از آن ه ــد؛ ش ــا «بینش»ان برخــى از آن ه

ــد. ــه شــمار مى رون ــزارش «کنــش» او ب ــا گ برخــى از آن ه
ــه  ــر ب ــى ناظ ــى ـ عمل ــى ـ معرفت ــت عاطف ــش ثاب ــوى کمابی ــرش46، «الگ نگ
ــش،  ــن، دانــش + گرایــش + کن ــا موضوعــى» اســت. بنابرای ــا شــیئى ی شــخصى ی

ــى آورد؛ ــد م ــد پدی ــى در هنرمن نگرش
ــاره  ــناخت درب ــه، ش ــراى نمون ــت. ب ــه پدیده هاس ــان ب ــت انس ــش47، معرف دان

ــوت؛ ــور و عنکب ــه و زنب ــد پروان ــون. مانن ــره هاى گوناگ ــواع حش ان
ــه،  ــراى نمون ــاره پدیده هاســت. ب ــان درب ــات و عواطــف انس ــش48، احساس گرای
خوش آمــد (خوش آینــدى و رضایــت) یــا بدآمــد (ناخوش آینــدى و نفــرت) از 

ــوت؛ ــا عنکب ــه ی ــد پروان نوعــى حشــره خــاص. مانن
کنــش49، رفتــار خوددارانــه یــا خواســتارانه دربــاره پدیده هاســت. بــراى نمونــه، 

پرهیــز از مواجهــه بــا عنکبــوت و دنبــال کــردن پروانــه.
ــت  ــا موقعی ــداد ی ــا روی ــا شــخص ی ــه شــىء ی ــى دارد: 1. ب نگــرش ســه ویژگ

ــت. ــم اس ــت و دائ ــش ثاب ــت؛ 3. کمابی ــه اس ــت؛ 2. ارزش یابان ــوف اس معط
ــرش شــخص را  ــى نگ ــد؛ یعن ــل خوانده ان ــراى عم ــى ب ــى آمادگ ــرش را نوع نگ
آمــاده مى کنــد تــا در مواجهــه بــا موضــوع نگــرش، رفتــارى (ســتایش، پشــتیبانى، 
پاداش دهــى و...) نشــان بدهــد. مجموعــه اى از نگرش هــا بــه پیدایــى بینــش 

الگوى نقد چارتایى ادبیات کودك و نوجوان
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مى انجامنــد؛
ــروى  ــا نی ــه ب ــت ک ــوال اس ــاع و اح ــى اوض ــت عین ــم واقعی ــش50، «فه بین
برانگیزاننــده بــه ســوى تســلط بــر آن هــا یــا تغییــر رفتــار همــراه مى شــود». بینــش؛ 
یعنــى فهــم و درك خــود و روابــط خــود بــا دیگــرى کــه بــه حــل یــا ســازمان دهى یا 
نوســازى مســائل کمــک مى کنــد و شــخص را در فهــم روابــط مســائل بــا یک دیگــر 
ــه ها و  ــا، اندیش ــت ادراك ه ــت ماهی ــاهده و ثب ــى مش ــش؛ یعن ــازد. بین ــا مى س توان
احســاس هاى خــود. ناقــد ادبــى بینش هــا یــا نگرش هــاى هنرمنــد را دســت کم در 
شــش محــور هستى شناســى، کیهان شناســى، انسان شناســى، شناخت شناســى، 
ــاى  ــبب پ ــن س ــه همی ــد و ب ــدى مى کن ــى صورت بن ــى و خداشناس ارزش شناس
ــیر  ــل و تفس ــوزه تحلی ــه ح ــا ب ــن محوره ــا ای ــط ب ــاى مرتب ــا و رویکرده نظریه ه
محتــواى اثــر بــاز مى شــود و چنان کــه در مقدمــه گفتــه آمــد، ناقــدان روشــمند بــا 
گزینــش یــک یــا چنــد نظریــه بــا محتــواى اثــر مواجهــه مى کننــد. ایــن نظریه هــا 
ــا نظریه هــاى ناظــر بــه خــود فرآینــد نقــد هنــرى به ویــژه نقــد ادبــى متفاوتنــد.  ب
نظریه هــاى نقــد یــا نظریه هــاى ادبیــات، خودشــان از نظریه هــاى حوزه هــاى 
ــد.  ــدى مى کن ــد را صورت بن ــت نق ــت و حرک ــه و ماهی ــده تغذی ــاد ش ــى ی معرفت

ــوش، 1396). ــن، 1377؛ ک ــک و وارن، 1373، 10؛ گوری (ر.ك: ول

ج) تفسیر51
تفســیر در نقــد ادبــى بــه معنــاى پــى بــردن بــه نیــت مؤلــف اســت. مفســر پیــام 

اثــر ادبــى را روشــن مى کنــد. ایــن کار در دو مرحلــه صــورت مى پذیــرد:

1. بسترگذارى52
ــه  ــت و چ ــاعر کیس ــد. ش ــود مرتبَطن ــه خ ــا روح زمان ــرى ب ــار هن ــه آث هم
ــاى  ــت؟ فرامتن ه ــده اس ــروده ش ــه دوره تاریخــى س ــعر در چ ــخصیتى دارد؟ ش ش
تاریخــى، سیاســى، اجتماعــى دوره اثــر چیســتند؟ جریان هــاى ادبــى غالــب در آن 
دوره کداَمنــد؟ شــخصیت شــاعر، دوره تاریخــى شــاعر، فرامتن هــاى دوره تاریخــى 

ــوند. ــمرده مى ش ــم ش ــترگذارى مه ــاعر، در بس ش

2. آشکار سازى53
ــى همچــون تشــخیص  ــا نمادهــاى متــن ادب روشــن کــردن معنــاى کلمــات ی
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ــه در دو  ــت ک ــى اس ــن ادب ــازى مت ــاى آشکارس ــه معن ــى، ب ــخصیت ها در نقاش ش
نمونــه،  بــراى  مى پذیــرد.  صــورت  «معناشناســى»  و  «نشانه شناســى»  مقــام 
بیت هــاى زیــر بــه آیــه «مــا انــزل اهللا مــن الســماء مــن مــاء فاحیــا بــه االرض بعــد 

ــد: ــاره مى کنن ــا» اش موته
چه شد؟ خاك از خواب بیدار شد

به خود گفت: انگار من زنده ام
دوباره شکفته است گل از گلم
ببین بوى گل مى دهد خنده ام

ــد  ــه اى از نق ــعر»، نمون ــل ش ــیر و تحلی ــش محور در تفس ــوى پرس ــه «الگ مقال
ــى، 1396).  ــظ و حاجى بابای ــت (واع ــیرى اس تفس

د) تقییم
ــه  ــرى و ب ــر هن ــا و ارزش اث ــت  و به ــردن قیم ــن ک ــاى معی ــه معن ــم ب تقیی
ــد  ــد نق ــش فرآین ــن بخ ــن کار کانونى تری ــت. ای ــذارى اس ــر، ارزش گ ــر رایج ت تعبی
ــک، 1385،  ــى رود (مکاری ــمار م ــه ش ــى ب ــد ادب ــى نق ــدف غای ــالح، ه ــه اصط و ب
ص. 371). محورهــاى ســازنده متــن ادبــى کــودك و نوجــوان را بــه چهــار بخــش 
«ساختارشناســى»  و  «زیبایى شناســى»  «شناخت شناســى»،  «ارتباط شناســى»، 
ــرد  ــورت مى پذی ــا ص ــه آن ه ــر پای ــذارى ب ــه ارزش گ ــرد ک ــیم ک ــوان تقس مى ت
ــنهاد  ــى پیش ــر ادب ــم اث ــاره تقیی ــم درب ــى ه ــاى رقیب ــى، 1396). نظریه ه (محرم
ــر باشــد54. ــاد شــده جامع ت ــه ی ــا گمــان مــى رود تقســیم چهارگان شــده اســت، ام

1. ارتباط شناسى
ــب  ــا مخاط ــاط ب ــزه ارتب ــه انگی ــان ب ــازى زب ــى ساده س ــى؛ یعن ارتباط شناس
کــودك و نوجــوان و بــه تعبیــر دیگــر، تناســب پیــام متــن بــا گیرنــده. ایــن محــور 

ــود: ــى ش ــد بررس ــر بای ــت کم از دو منظ دس
1-1. زبان ادبى

ــن  ــر ای ــه «شــعر». ب ــد ن ــه شــاعر معاصــر، برخــى از «شــعر»ها نظَمن ــه گفت ب
ــار ادبــى بــه معنــاى عامشــان، تنهــا از ویژگى هــاى ســاختارى  قیــاس برخــى از آث
و صــورى متــن ادبــى برخوردارنــد و بــه اصطــالح از «ادبیــت» تهى انــد و از ســوى 

ــد: ــه، هنرى ان ــاى هنرمندان ــى از میناگرى ه ــار ته ــى از آث ــر، برخ دیگ

الگوى نقد چارتایى ادبیات کودك و نوجوان
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عقل دیاى  از  مرواریدى  چیست ،  دانى  شعر 
صنعت  و سجع  و قوافى  هست  نظم  و نیست شعر
لب ز  جوشد  و  دل  از  خیزد  که  باشد  آن  شعر 
نساخت نظمى  عمرخود  در  که  او  شاعر  اى  بسا 

سفت مروارید  کاین  طرفه   افسون گرى  آن   شاعر 
مفت حرف  اال  نیست  نظمش  که  ناظم  بسا  اى 
شنفت گوشى  کجا  هر  نشیند  دل ها  در  باز 
نگفت شعرى  خود  عمر  در  که  او  ناظم  بسا  وى 
(بهار، 1381، ص. 1027)

ناقــد ادبــى، بــراى بررســى زبــان ادبــى و ادبیــت آثــار ســه مفهــوم زیــر را بایــد 
ــاز بشناســد: ــر ب از یک دیگ

ــور  ــد کش ــاص. مانن ــى خ ــرو جغرافیای ــمى در قلم ــانه اى رس ــام نش ــان: نظ زب
ــران. ای

گویــش: گویش هــاى کشــور (ماننــد ایــران) در ســنجش بــا یک دیگــر 
و در ســنجش بــا زبــان رســمى، هســته ارتباطــى مشــترك ندارنــد. تعبیــر 
ــنجش  ــى و...، در س ــردى، بلوچ ــى، ک ــت. گیلک ــت اس ــى نادرس ــاى فارس گویش ه
بــا قلمــرو جغرافیایــى زبــان رســمى اش؛ یعنــى فارســى، گویش هــاى ایرانى انــد نــه 
گویش هــاى فارســى، امــا در چارچــوب معیارهــاى زبان شــناختى، زبــان بــه شــمار 

مى آینــد.
گونــه (لهجــه): گونــه اى از زبــان کــه هســته ارتباطــى اش بــا هســته ارتباطــى 
ــهدى و...،  ــى، مش ــزدى، اصفهان ــت. ی ــترك اس ــر مش ــا)ى دیگ ــا (لهجه ه گونه ه
ــر  ــق تغیی ــتر از طری ــا بیش ــى اند. گونه ه ــاى فارس ــا لهجه ه ــى ی ــاى فارس گونه ه

ــتورى. ــالف دس ــه اخت ــد ن ــد مى آین ــا پدی آواه
ــد.  ــد مى آی ــه اى پدی ــد، گون ــخن بگوین ــمى س ــان رس ــه زب ــش وران ب ــر گوی اگ
ماننــد گونــه کــردِى فارســى، گونــه ترکــِى فارســى، گونــه لــرِى فارســى (باطنــى، 

.(1383 حق شــناس،  1354؛ 

1-2. هنجارگریزى زبانى55
اگــر زبــاِن معیــار را «نثــر» بخوانیــم، دور شــدن آن از معیــار بــه ســوى عناصــر 
ــدن «نظــم» مى شــود و دور شــدنش از  ــد آم ــى (آهنــگ و وزن) موجــب پدی صوت
معیــار بــه ســوى عناصــر تصویــرى (انــگاره و تخیــل) موجــب پدیــد آمــدن «شــعر» 

ــد.  ــزى» مى خوانن ــدن را «هنجارگری ــن دور ش ــود. ای مى ش

ــه  ــرقى، ب ــاغ ش ــن ب ــم از ای ــل پانزده ــالجقه در فص ــن س ــه، پروی ــراى نمون ب
تقســیم بندى آشــفته اى از ایــن ســه چهــره پرداختــه اســت کــه شــکل مبســوط و 
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ــده اســت. از ســوى دیگــر،  ــه اســتاد على محمــد حق شــناس آم علمــى آن در مقال
همیــن الگــو دربــاره «شــعر کــودك» نیــز بــه کار مــى رود، امــا شــعر کــودك شــکل 
ــزى  ــودك هنجارگری ــعر ک ــق ش ــراى خل ــت. ب ــال نیس ــعر بزرگ س ــته ش فروکاس
ــوان  ــه آن را مى ت ــد ک ــان» رخ مى نمای ــى «زب ــق دگرگون ــا آن از طری ــب ب متناس
«هنجارگریــزى زبانــى» نامیــد (چــون ســر و کار تــو بــا کــودك فتــاد * پــس زبــان 

ــرد: ــدى اش ک ــر صورت بن ــه ترتیــب زی ــد گشــاد) و ب کودکــى بای

1-1-2. هنجارگریزى لُغوى (در سطح کلمه)
زبان عامیانه 56

ــرهاى  ــزد قش ــج ن ــمى رای ــر رس ــاى غی ــا و جمله ه ــى کلمه ه ــه؛ یعن ــان عامیان زب
ــوده مــردم. ایــن لغــات بیشــتر میــان قشــرهاى بى ســواد و کم ســواد و  گوناگــون ت
ــزى در ســطح کلمــه  ــر، هنجارگری ــه زی ــار رایجنــد. دو نمون داراى مشــاغل کم اعتب
(واژه و گویــش) بــه شــمار مى رونــد. بــراى نمونــه، شــعرهاى زیــر بــه لهجــه معیــار 

ــده اند: ــروده ش س
ــه  ــر از آب و ِگل ــن پ ــده / زمی ــد اوم ــه بن ــارون دیگ ــر نمــى آد / ب صــداى ُشرُش
ــاى آب  ــرم / از روى چاله ه ــه بپ ــواد ک ــم مى خ ــده / دل ــازى ب ــه گل ب ــى گفت / ک
ــل از  ــه نق ــم نیا، ب ــداى آب (قاس ــلوپ ص ــلب ش ــن / ش ــوش م ــه گ ــه ب ــا برس / ت

ص. 328). ســالجقه،1387، 
شــعر زیــر نمونــه اى از هنجارگریــزى زبانــى از طریــق ورود گویــش عامیانــه بــه 

زبــان شــعر کودك اســت:
مامــان مــن دوخــت / یــک دانــه دامــن / چیــن دار و خوشــگل / انــدازه مــن / دور 
و بــرش بــود / یــک عالمــه گل / مــن مثــل بلیــل / در آن همــه گل / پوشــیدم آن 
را / خوشــحال و خنــدان / یــک بــوس کــردم / از لــپ مامــان (کشــاورز، بــه نقــل از 

ســالجقه، 1387، ص. 330).

دانش عامیانه57
مقصــود از دانــش عامیانــه، افســانه ها، داســتان ها، موســیقى، تاریــخ شــفاهى، 
ــان  ــه و خیاب ــردم کوچ ــم ها و... م ــه، رس ــاى عام ــات، باوره ــا، هزلی ضرب المثل ه
اســت. ناقــد شــعر کــودك دســت کم بــه حضــور «آیین»هــا، «مَثل»ها، «شــوخى»ها، 
«معما»هــا، «الالیى»هــا، «بازى»هــا و «افســانه»ها در آثــار ادبــى کــودك و نوجــوان 

الگوى نقد چارتایى ادبیات کودك و نوجوان
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بایــد ملتفــت باشــد. شــعرهاى زیــر، نمونه هایــى از حضــور بــازى و افســانه در شــعر 
کودَکنــد:
بازى

عمــو زنجیربــاف! / بلــه / زنجیــر مــا رو بافتــى؟ / بلــه / پشــت کــوه انداختــى؟ / 
ــا صــداى  ــا اومــده / چى چــى آورده؟ / نخــود و کشــمش / بخــور و بیــا / ب بلــه / باب

چــى؟ بــا صــداى گاو / مــاع و مــاع و مــاع.

افسانه
شــب شــد و بــاز دوبــاره / پیــدا شــده ســتاره / مــاه دوبــاره تابیــده / روز چــى شــده؟ 
خوابیــده / تــق تــق تــق58 تقانــه / بابــام آمــد بــه خانــه (رحمان دوســت، بــه نقــل از 

ســالجقه، 1387، ص. 333).

2-1-2. هنجارگریزى دستورى (در سطح کالم)
ــت.  ــان اس ــتورى زب ــد دس ــر قواع ــطح کالم، تغیی ــزى در س ــود از هنجارگری مقص

ــد: ــن مى کن ــوم را روش ــن مفه ــدازه اى ای ــا ان ــر ت ــه زی نمون
در گــوش هــر شــقایق / آوازه تــازه ســر داد / گل هــاى نســترن را / از قاصــدك 

ــه نقــل از ســالجقه، 1387، ص. 336). خبــر داد (خدادوســت، ب

بــه گل هــاى نســترن خبــر داد بــه «گل هــاى نســترن را خبــر داد» بــدل شــده 
ــه گل هــاى نســترن از قاصــدك خبــر داد».  اســت. مى توانســت چنیــن باشــد: «ب

  .۲
ــا رفــع مشــکل  ــه مخاطــب و رشــد شــناختى او ی شناخت شناســى؛ یعنــى کمــک ب
عملــى او و تأثیرگــذارى در ذهــن مخاطــب. ناقــد ادبــى اثــر ادبــى را در ایــن محــور 
ــه میــزان تأثیرگــذارى اش در رشــد شــناختى و اندیشــه پرورى مخاطــب  ــا توجــه ب ب
انــدازه مى گیــرد. اندیشــه هاى انســان بــه یکــى از چهــار روش زیــر فراهــم مى آینــد:
تجریــدى: روشــى کــه مى گویــد «بنشــین و بیاندیــش» و بــه هیــچ آزمایــش گاه 

و تجربــه اى نیــازى نــدارد؛
ــراى  ــه ب ــواس پنچ گان ــن» و از ح ــرو و ببی ــد «ب ــه مى گوی ــى ک ــى: روش تجرب
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ــد؛ ــتفاده مى کن ــناخت اس ــات و ش ــت اطالع دریاف
تاریخــى: روشــى کــه مى گویــد «بــرو و بپــرس» و از روایــت و اِخبــار دیگــران و 

گذشــتگان بــراى کســب اطــالع بهــره مى گیــرد؛
ــون  ــت مت ــگ کــن» و از دالل ــد «بنشــین و درن ــه مى گوی تفســیرى: روشــى ک

ــرد. ــره مى گی ــم آن به ــراى فه ب
بــا توجــه بــه اینکــه پدیده هــاى جهــان یــا «خودنمــون» (داّل) یــا «دیگرنمــون» 
(غیــر داّل) و دال هــا «متن»انــد، نقــد ادبــى همــواره بــه متــون ناظر اســت و بى گمان 
ــد و  ــا را «فهمیدنى»ان ــد. متن ه ــره گیرن ــیرى به ــد از روش تفس ــى بای ــدان ادب ناق
ــد  ــن مى کن ــى معی ــتن را معرفت شناس ــط دانس ــتى»اند. ضواب ــا «دانس ــر متن ه غی
ــا  ــتارى» ی ــا «نوش ــارى» ی ــا «گفت ــا ی ــک. متن ه ــدن را هرمنوتی ــط فهمی و ضواب

«نشــانه اى» یــا «اشــاره اى» یــا «زبــان بدن»انــد.
ــى  ــوان، بررس ــودك و نوج ــى ک ــن ادب ــى مت ــور شناخت شناس ــود از مح مقص
ظرفیــت آموزشــى، انگیزشــى و پرورشــى اثــر اســت. ادبیــات کــودك و نوجــوان بــه 
ــواع ادبیــات  ــه ان ــح آن، از دورة مشــروطه شــکل گرفــت و بیشــتر ب معنــاى مصطل
تعلیمــى ـ تربیتــى (آمــوزش) و غنایــی ـ حماســى (انگیــزش) معطــوف بــوده اســت. 
مخاطــب ادبیــات تعلیمــى ـ تربیتــى، گــوش اندیشــه خواننــده و شــنونده و مخاطــب 
ــور  ــودك در مح ــات ک ــت. ادبی ــه اوس ــوش عاطف ــى، گ ــى ـ حماس ــات غنای ادبی
شناخت شناســى بایــد بــه رشــد شــناختى ـ ذهنــى (پــرورش) کــودك کمــک کنــد. 
مقصــود از رشــد شــناختى ـ ذهنــى، رشــد ســاحت هاى معرفتــى، عاطفــى و ارادى 
ــى زبان را از  ــوان فارس ــودك و نوج ــور ک ــوم و منث ــات منظ ــه ادبی ــت. کارمای اوس
آن آغــاز تــا ایــن اکنــون، بــه همــان دو بخــش؛ یعنــى «تعلّمــى»58 و «تذّوقــى»59 
ــع  ــد. ضل ــد و مى انگیزان ــه مى آموزان ــى ک ــى ادبیات ــرد؛ یعن ــیم ک ــوان تقس مى ت
ــا از ســپهر  ــد، ی ــام ادبیــات «تفّکــرى»؛ یعنــى ادبیاتــى کــه مى آفریَن ــه ن ســومى ب
ادبیــات فارســى غایــب بــوده یــا فقــط گاه گاهــى حاضــر مى شــده اســت. بــه تعبیــر 
ــا در خدمــت  ــات کــودك و نوجــوان، ی ــژه در ســپهر ادبی ــر به وی ــر، نظــم و نث دیگ
آمــوزش بوده انــد یــا در خدمــت انگیــزش و کم تــر بــه پــرورش و ورزِش اندیشــه و 

ــانده اند. ــت رس ــب خدم ــرى مخاط ــش گرى و پژوهش گ ــک کالم، پرس در ی

ادبیات آموزش گر و تعلیمى
ــى،  ــدى، تجرب ــش (تجری ــد: 1. دان ــل مى کنن ــز را منق ــر دو چی ــات آموزش گ ادبی

الگوى نقد چارتایى ادبیات کودك و نوجوان
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تاریخــى، تفســیرى) ؛ 2. ارزش (عــادات و رســوم عرفــى، مناســک و شــعائر ادیــان 
ــن  ــه ای ــر پای ــالق). ب ــى و اخ ــى، مصلحت اندیش ــوق، زیبایى شناس ــب، حق و مذاه
تعریــف، «تعلّــم» و «تــذوق» دو رکــن ادبیــات کــودك بــه شــمار مى رونــد؛ 
ــه امیــدوارى،  ــه، ناامیــدى او بایــد ب ــراى نمون یعنــى فراگرفتــن و خــوش آمــدن. ب

ــى). ــر عاطف ــود (تأثی ــدل ش ــى ب ــه دیگرگزین ــى اش ب خودخواه
ادبیــات تعلّمــى کــه بیشــتر بــر انتقــال آموزه هــا بــه کــودك (یادگیــرى کــودك) 
متمرکــز اســت، در دو محــور بــه کــودك آمــوزش مى دهــد: دانــش (فلســفه، علــم، 
تاریــخ، تفســیر) و ارزش (اخــالق، حقــوق، فقــه، رســم، زیبایــى، مصلحــت). ادبیــات 
ــزى  ــودك (حس انگی ــن عواطــف ک ــردن و برانگیخت ــر ســرگرم ک ــى بیشــتر ب تذوق
ــر آمــدن  ــر اث ــدوه را ب ــر حــس ان ــه، شــعر زی ــراى نمون کــودك) متمرکــز اســت. ب

ــزد: ــودك برمى انگی ــز، در ک پایی
آسمان بر روى خود / پرده اى آویخته

باز هم بر روى شهر / اخم خود را ریخته
باد چون اسبى بزرگ / خشمگین ُسم مى زند

برگ ها را یک به یک / از درختان مى َکند
باز پاییز آمده / شهر را جارو کند

سبزه ها را مثل برف / از زمین پارو کند
شهر را پر کرده است / باز آواز کالغ

بــوى بــاران مى رســد / از هــواى ســرد بــاغ (ابراهیمــى، بــه نقــل از ســقالطونى، 
1386، ص. 56).

بــارى، ادبیــات تفکــرى بیشــتر بــر پرســش گرى و معنــاکاوى کــودك متمرکــز 
اســت کــه البتــه جایــش در ســپهر ادبیــات کــودك و نوجــوان پُــر نیســت.

3. زیبایى شناسى
زیبایى شناســى؛ یعنــى برانگیختــن عواطــف مخاطــب. موســیقى و صــَور خیــال، بــه 

انگیــزه زیباســازى متــن ادبــى کــودك و نوجــوان در آن بــه کار مــى رود.

4. ساختارشناسى
ساختارشناســى؛ یعنــى تعــادل و تناســب پیام هــا در ســنجش بــا یک دیگــر. تقســیم 



350113

ـــ ۲۲  ، ـــ ـــ 
ــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۸ 

و توزیــع اطالعــات و پیام هــاى متــن بــه معنــاى ســاختارمندى آن اســت. کــودك در 
ــراي پــردازش اّطالعــات   ــرد و ب ــان از قاعده هــاي کم دامنــه بهــره می ب یادگیــري زب
ــا قواعــد ویــژة خــود فرضیه هــاي پیاپــی می ســازد؛ پــس کاربــرد جمــالت  زبانــی  ب
ــري  از   ــت و بهره گی ــر اس ــدگاه توجیه پذی ــن دی ــا ای ــودکان ب ــی ک ــاه و بی معن کوت

ایــن ویژگــی گفتــاري در اشــعار کودکانــه ناگزیــر اســت.

پى نوشت ها:
1. Literature.

2. Superior qualities.

3. Literary studies.

4. Criticism.

5. Litreariness.

6. Literary criticism.

7. نقــد ذوقــى را نخســتین بــار عبدالحســین زرین کــوب بــه کار بــرد و بعدهــا اصطــالح «نقــد شــاعران» 
نیــز در همیــن زمینــه بــه کار گرفتــه شــد. بــراى نمونــه، ر.ك: نصــراهللا امامــى، مبانــى و روش هــاى نقــد 

ادبــى؛ ســیروس شمیســا، نقــد ادبى.
8. Krites.

9. Judgment.

10. Methodically.

11. Approach Choosing.

12. Impartiality.

13. Annotation.

14. Marginalia.

15. Summary.

16. Point of view.

17. Description

18. Analysis

19. Interpretation.

20. Evaluation.

21. مانند قصه منظوم؛ شعر؛ منظومه.

الگوى نقد چارتایى ادبیات کودك و نوجوان
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22. ماننــد داســتان (کوتــاه و بلنــد)؛ قصــه (افســانه تمثیلــى، تمثیــل اخالقــى، قصــه ـ مثــال، لطیفــه، 
افســانه پریــان، افســانه پهلوانــان، ُرمانــس، اســطوره).

23. مانند نمایش نامه؛ فیلم نامه.
24. مانند قطعه ادبى؛ انشا.

25. Comic Strip.

26. Representation.

27. Narrative / Exposition.

28. Image.

29. Personification

30. Form.

31. Classification.

32. Johannes Nikolaus Tetens.

33. Subjective.

34. Doxastic / Cognitive.

35. Affective / Emotional / sentimental.

36. Conative / Volitive.

37. Objective.

38. Behavior.

39. Conduct / Action.

40. Feeling.

41. Language.

42. Rhythm .

43. Theme.

44. Theme.

45. Motif.

46. Attitude.

47. Knowledge.

48. Emotions.

49. Behavior.

50. Insight.
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51. Interpretation.

52. Contextualization.

53. Elucidation.

54. بــراى آگاهــى از منابــع مرتبــط بــا دیگــر نظریه هــا در ایــن بــاب، ر.ك: صدیقــى، مصطفــى؛ جمالــى، 
ــه روایــت  ــه ادبیــات کــودك ب ــار و تابســتان 1395)، «نقــد و نظری ــرا (به ــه؛ کهن ســلوکلویى، زه عاطف

کتــاب مــاه کــودك و نوجــوان 1376 تــا 1380»، مطالعــات ادبیــات کــودك، شــماره 13.
55. نویســنده محتــرم از بــاغ شــرقى، بــه برخــى از هنجارگریزى هــا اشــاره کرده اســت کــه در 
ــاس  ــزى در مقی ــیقایى»، «هنجارگری ــزى موس ــد «هنجارگری ــد. مانن ــى نمى گنج ــور ارتباط شناس مح
اندازه گیــرى» و «هنجارگریــزى در ســاخت صفــت» کــه اولــى بــه وزن و دومــى بــه تصویــر شــعر (انــواع 

ــد. ــاى مى گیرن ــى» ج ــور «زیبایى شناس ــه در مح ــر س ــد و ه ــى) مرتبَطن ــاى ادب آرایه ه
56. Slang.

57. Folklore

.(Didactic Literature) 58. ادبیات تعلیمى / ارشادى
.(Epic literature) حماسى / (Lyrical Literature) 59. ادبیات غنایى
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تازه هاى نشرنقد پژوهى

آنچه مى خوریم
سالى هیویت؛ مترجم: مریم رضازاده، تهران: شرکت انتشارات فنى ایران. 

32 ص. وزیرى (شومیز). 50000 ریال. چاپ اول / 2000 نسخه.
978-964-389-822-9 شابک: 

زبان اصلی: انگلیسى
عنوان به التین:

Your food

موضوع (ها):
1. غذاهاى سالم
2. تغذیه - نیازها

3. کودکان - تغذیه

معرفی کوتاه:
براى اینکه سالم و با اندامى متناسب بمانیم باید غذاهاى گوناگونى بخوریم، غذاها به پنج گروه دسته بندى 
معدنى،  مواد  ویتامین ها،   – را  غذایى  گروه هاى  همه  که  است  رژیمى  متعادل،  غذایى  رژیم  و  مى شوند 
میزان  و  سالم  تغذیه  با  کودکان  کتاب  این  در  مى گیرد.  بر  در   – چربى  و  فیبر  پروتئین ها،  کربوهیدرات ها، 
مصرف آن آشنا مى شوند. در هر بخش از کتاب یک فعالیت علمى در راستاى موضوع ارائه شده است تا کودکان 

با انجام آن به تجربه زیست محیطى دست بیابند.

آهوى اسیر
وزیرى  ص.   16 قدیانى.  تهران:  جمشیدى،  فرهاد  تصویرگر:  کلهر؛  فریبا 

(شومیز). 40000 ریال. چاپ اول / 2200 نسخه.
978-600-251-856-9 شابک: 

موضوع (ها):
1. سعدالدین وراوینى، قرن 7 ق. مرزبان نامه - اقتباس ها

2. داستان هاى فارسى
3. داستان هاى آموزنده

معرفی کوتاه
است  مرزبان نامه  از  اقتباس شده  و  آموزنده  داستانی  حاضر،  مصور  کتاب 
این  در  است.  شده  نگاشته  (ج)  سنی  گروه  براي  روان  و  ساده  زبانی  با  که 

داستان آهویی در دام صیاد افتاده بود. موشی را صدا زد و از او خواست بندهایش را باز کند. موش گفت من 
هم حقارت خود و هم جسارت صیاد را می دانم. چرا سر نشکسته خود را به درد آورم؟ آنگاه آهو را دربند 
بگذاشت و رفت. عقابی آمد موش را گرفت. صیاد آهوي زیبا را زنده به بازار برد. نیک مردي او را خرید و 

رها کرد.
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چکیده
خشــم احساســى اســت کــه همــگان آن را تجربــه مى کننــد. غالبــاً کنتــرل ایــن واکنــش 
طبیعــى از دســت مــا خــارج مى شــود و تبعــات بعضــاً جبران ناپذیــرى بــر  جــاى 
ــه بســیارى از عوامــل ایجــاد خشــم، نتایــج  مى گــذارد. کتــاب عصبانــى شــدن ممنــوع ب
ــس  ــادى از پ ــد زی ــا ح ــنده ت ــت و نویس ــرل آن اشاره کرده اس ــوه کنت ــم و نح ــروز خش ب
ــى  ــاى فراوان ــا مثال ه ــت. ب ــرده، برآمده اس ــیم ک ــود ترس ــراى خ ــه ب ــالتى ک ــام رس انج
چهــره فــرد خشــمگین بــه خوبــى بــه تصویــر کشــیده شــده و بــراى گــروه ســنى ب و ج 
مناســب و گویاســت. راهکارهــاى جایگزیــن خشــم و خرابــکارى بعــد از عصبانیــت را نیــز 
ــا والدیــن داشــته کــه اثر بخشــى کتــاب را بیشــتر  ــه کرده اســت و در آخــر ســخنى ب ارائ

کرده اســت.

ــا  ــه ب ــاى مقابل ــن، راه ه ــش والدی ــرب، نق ــم مخ ــیمانى، خش ــم، پش ــا: خش کلیدواژه  ه
ــث خشــم ــم، احادی خش

مقدمه
خشــم یــا عصبانیــت یــک وضعیــت روانــى و هیجانــى طبیعــى اســت کــه در افــراد 
ــروز  ــکل ب ــن ش ــه ای ــه ب ــى ک ــى آزردگ ــع نوع ــى دارد. در واق ــتردگى متفاوت گس
ــوه  ــادن ق ــب و از کار افت ــان قل ــره، افزایــش ضرب ــا ســرخى چه ــاً ب ــد و غالب مى کن
ــر آن  ــوان ب ــن بت ــوزش و تمری ــا آم ــه ب ــر آن ک ــراه اســت؛ مگ ــل هم منطــق و تعق

  
(  )   

؟     
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نقد غیرداستانى

  
   
   
   

 

غالــب شــد و از اثــرات مخربــى کــه بــه دنبــال دارد پیشــگیرى کــرد. یکــى از عوامــل 
بســیار مؤثــر در ایــن پیشــگیرى، آمــوزش شــناخت، رویارویــى و کنتــرل خشــم بــه 
کــودکان اســت. کودکانــى کــه ناخواســته در جریــان خشــم هاى پیــدا و پنهــان پــدر 
و مــادر، اقــوام و حتــى جامعــه قــرار  مى گیرنــد و از همیــن طــرق نــوع بــروز اشــتباه 
ــیارى  ــل بس ــه عوام ــرایطى ک ــن ش ــد. در چنی ــم را مى آموزن ــا خش ــارت ب و خس
دست به دســت هــم مى دهنــد و نارضایتــى و خشــم را به اتفــاق بــه کــودکان 
القــا مى کننــد، تدویــن کتابــى بــا عنــوان عصبانــى شــدن ممنــوع مى توانــد نقــش 

بســزایى در اثرگــذارى روى کــودکان در حــوزه کنتــرل خشــم ایفــا کنــد.

درباره نویسنده
ــران و از  ــن 1348 در ته ــد فروردی ــرى متول ــدرى ابه ــا حی ــالم غالمرض حجت االس
اســتادان حــوزه اســت. وى نویســنده و محقــق در حــوزه تعلیــم و تربیــت کــودکان 
ــاره  ــودکان درب ــه چهــل پرســش ک ــودکان (پاســخ ب ــى ک اســت. خداشناســى قرآن
ــر  ــد و تقدی ــاب رش ــنواره کت ــن جش ــده دهمی ــرآن (برگزی ــارف ق ــدا)، دایره المع خ
ــده  ــش (تقدیر ش ــدا و قصه های ــک، خ ــان و نم ــن)، ن ــاب دی ــنواره کت ــده جش  ش

ــت. ــار اوس ــى از آث ــل) نمونه های ــاب فص ــانزدهمین دوره کت ش

درباره اثر
عصبانــى شــدن ممنــوع مشــتمل بــر 20 متــن بخــش اســت کــه هرکــدام دربــاره 

ممنوع،  شدن  عصبانى   ،(1396) غالمرضا.  حیدرى ابهرى، 
چاپ اول، قم، نشر کتابک،  48صفحه، 10000 تومان، 3000 

نسخه، رحلى (شومیز)،  شابک: 978-600-7362-45-7
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از خشم چه مى دانیم؟

ــا شــش، زیان  هــا و آســیب هاى خشــم و  یــک بعــد از خشــم اســت. بخــش یــک ت
پرهیــز از آن را مطــرح مى کنــد. بخــش هفــت تــا یــازده، اشــاره بــه حیوانــى بــودن 
خشــم کنتــرل نشــده و شــیطانى بــودن آن دارد. بخــش دوازده ســرانجام و نتیجــه 
ــده  ــا هف ــیزده ت ــد. بخــش س ــان مى کن ــیمانى اســت بی ــان پش ــه هم ــم را ک خش
ــگیرى  ــاى پیش ــاره راه ه ــودکان را درب ــردازد و ک ــم مى پ ــاد خش ــل ایج ــه عوام ب
ــى و  ــده از جایگزین ــش هج ــازد. بخ ــا آن آگاه مى س ــه ب ــرب و مقابل ــم مخ از خش
ــوزده  برتــرى ارتبــاط دوســتانه نســبت بــه روابــط خشــمگینانه مى گویــد. بخــش ن
روش هــاى آرامــش بخشــى را مى آمــوزد و نهایتــاً بخــش بیســت بــه کارهایــى اشــاره 
ــدا مى کنــد .  ــروز پی ــر ب مى کنــد کــه به واســطه انجــام آن خشــم و عصبانیــت کمت
ایــن بیســت بخــش خــود مشــمول صــد متــن و صــد تصویــر مرتبــط بــا آن اســت.
عوامــل ایجــاد خشــم، نحــوه جلوگیــرى از خشــم و چگونگــى مقابله بــا آن، کیفیت 
ــار خشــم از خــود و همچنیــن تبعــات خشــمگین شــدن، مفاهیمــى  دور کــردن آث
اســت کــه در ایــن اثــر بــه آن پرداخته شده اســت. مجموعــه متــون کتــاب شــناخت 
خوبــى از عصبانیــت بــه مخاطــب گــروه ســنى ب و ج ارائــه مى کنــد. اشــکاالتى در کار 

بــه چشــم مى خــورد کــه رفــع آنهــا بــر تکمیــل و ارزشــمندى اثــر مى افزایــد.

نقد اثر 
ــى در انســان  ــًال فطــرى و طبیع ــه خشــم احساســى کام ــن موضــوع ک ــر ای 1. ذک
اســت؛ ضــرورى اســت. باألخــص اگــر در مقدمــه و یــا فصــل ابتدایــى مطــرح شــود. 
از وجــود خشــم گریــزى نیســت امــا اصــل بــر کنتــرل و چگونگــى بــروز آن اســت. 
اگــر بدانیــم کــه خشــم احساســى مشــترك در بیــن تمامــى انســان ها، صرف نظــر 

ــم. ــه مى کنی ــا آن مقابل ــر ب ــان آنهاســت، آگاهانه ت ــژاد و زب ــوع ن از ن
ــا  ــى م ــاى دین ــق آموزه ه ــه نشــده اســت. طب ــى از خشــم ارائ ــف کامل 2. تعری
خشــم ممــدوح هــم داریــم ماننــد خشــم بــر دشــمنان خــدا و اهل بیــت (ع). توضیــح 
و بیــان ایــن نــوع از خشــم کارى اســت کــه نویســنده بــا توجــه بــه کســوتى کــه در 

آن قــرار دارد بــه خوبــى مى توانســت از عهــده آن بربیایــد.
3. بهتــر بــود ترتیــب فصــول کتــاب بــر اســاس تعریــف خشــم، شــرایط و عوامــل 
محــرك بــراى بــروز آن، علــل عصبانیــت، تبعــات عصبانیــت و نهایتــاً نحــوه مقابلــه 
بــا آن طراحــى مى شــد. فصــل ابتدایــى اشــاره بــه تبعــات خشــم دارد کــه بــه نظــر 

ــدى مناســبى نیســت. اولویت بن
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ــیار  ــه اى بس ــاى نکت ــا، ج ــا بزرگ تره ــخنى ب ــاب، بخــش س ــاى کت 4. در انته
ــدان در  ــه فرزن ــال پرخاشــگرى ب ــن در انتق ــى اســت و آن نقــش والدی مهمــى خال
ــه کــه کــودك  ــد. همان گون ــواده اســت. کــودکان مى بیننــد و مى آموزن محیــط خان
زیــر دو ســال اداى نمــاز خوانــدن پــدر و مــادرش را درمــى آورد، مثــل آنهــا گوشــى 
ــد و بى کم وکاســت  ــا مى کن ــر کارى خــودش را شــبیه آنه ــرد و در ه دســت مى گی
ــته  ــى ناخواس ــان کودک ــراد از هم ــیارى از اف ــم بس ــم را ه ــد، خش ــد مى کن تقلی
آموزش دیده انــد و عامــل اصلــى ایــن اتفــاق در بســیارى از مــوارد والدیــن هســتند.

ذیــل ایــن مــورد مى تــوان نقــش مهــم و بلکــه اهــم رســانه را در نظــر گرفــت. 
ــودکان را  ــراى ک ــه مناســب ب ــاى برنام ــا مالك ه ــى م ــانه مل ــوز رس ــفانه هن متأس
ــارت  ــه و نظ ــد توج ــز نیازمن ــوع نی ــن موض ــد و ای ــت نمى کن ــل رعای ــور کام به ط
ــت و  ــوى عصبانی ــان الگ ــه خودش ــن اینک ــد ضم ــادر بای ــدر و م ــت. پ ــن اس والدی
ــات منفــى در  ــروز خشــم و هیجان ــى را کــه موجــب ب پرخاشــگرى نباشــند، عوامل
ــدارى و شــنیدارى  ــه دی ــر تغذی فرزندانشــان مى شــود، شناســایى کننــد. کنتــرل ب
فرزنــد کــه بخــش زیــادى از آن توســط رســانه تأمیــن مى شــود مصــداق ایــن کالم 

اســت.
ــا 12 ســاله اش  ــا ســن و درك مخاطبــان 8 ت نویســنده مى توانســت متناســب ب
تعریــف ســاده و قابل فهمــى از بحث وجــدل کــه تقریبــاً مقدمــه آغــاز تمــام 
ــو  ــاب گفتگ ــه خــود نویســنده ب ــا ک ــد. از آنج ــه کن خشــم هاى مخــرب اســت ارائ
ــراى اثرگــذارى بیشــتر  ــه گفتــارى، ب ــا والدیــن را در انتهــاى کتــاب باز کــرده و ب ب
ــه ایــن موضــوع خالــى احســاس مى شــود؛  ــارى طلبیــده، جــاى اشــاره ب از آنهــا ی
چراکــه غالبــاً آغــاز بــروز خشــم در کــودکان همیــن جروبحث هــاى میــان والدیــن 
اســت و ذکــر ایــن نکتــه مى توانــد تأثیــرى دوجانبــه بــر رفــع ایــن محــرك ایجــاد 

خشــم بگــذارد.
ــز  ــم رم ــک اس ــاب ی ــرب، انتخ ــم مخ ــرى از خش ــاى جلوگی ــى از راه ه 5. یک
اســت کــه هــر کســى در زمــان آرامــش مى توانــد بــراى خــود برگزینــد. اســامى اى 
همچــون نــام گل، نــام مقــدس امامــان معصــوم و کلماتــى کــه بــار مثبــت دارنــد. 
یــا فرســتادن صلــوات کــه از قدیمى هــا هنــگام درگیــرى و نــزاع بیــن افــراد زیــاد 
مى شــنویم: «صلــوات بفرســتید، قائلــه ختــم شــود». جــاى ایــن نکتــه نیــز در ایــن 

اثــر نــو و ســودمند خالــى اســت.
ــادم باشــد کــه دیگــر  6. بخشــى از متــن شــماره 5 این چنیــن اســت «پــس ی
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ــه  ــت. ن ــتباه اس ــاً اش ــه اساس ــن جمل ــوم.» (ص. 29). ای ــى نش ــت عصبان هیچ وق
ــى  ــه دلیلــى وجــود دارد کــه انســان عصبان ــى نشــد، ن مى شــود کــه هرگــز عصبان
ــا خشــم و  ــى ب ــه از کودک ــود ک ــه موجــب مى ش ــن نکت ــاً دانســتن ای نشــود. اتفاق
ــران هــم  ــه 134 ســوره آل عم ــا آن برخــورد منطقــى داشــته باشــیم. آی مواجــۀ ب
ــه  ــانند، ن ــود را فرومى نش ــب خ ــم و غض ــه خش ــد ک ــرادى مى دان ــوکاران را اف نیک
ــد ایــن باشــد:  ــه جایگزیــن مى توان کســانى کــه اصــًال خشــمگین نمى شــوند. جمل
ــچ مســئله اى الکــى خشــمگین نشــوم و قبــل از  ــه خاطــر هی ــادم باشــد ب پــس ی

ــه. ــا ن ــم، ببینــم ارزش خشــمگین شــدن را دارد ی عصبانیــت فکــر کن
7. «گاهــى هــم ممکــن اســت مــا گرفتــار بچه هــاى شــر بشــویم و طــرف بگویــد 
اصــًال نمى گــذارم تــو دروازه بــان بشــوى! آن وقــت تکلیــف چیســت؟ در ایــن مــوارد 
بایــد فرصــت را غنیمــت شــمرد و بــه مخاطــب آن روى ســکه را هــم نشــان داد. بلــه 
ــد و حــق  ــار مى کنن ــه این طــور رفت ــم باشــند ک ــرادى ه ــن اف ممکــن اســت چنی
دیگــران را مى خورنــد. راهــکار ایــن اســت کــه تــو ابتــدا بــر خشــم خــودت غلبــه 
کنــى، از او فاصلــه بگیــرى و نهایتــاً حرفــت را بــا آرامــش بزنــى. این گونــه خشــم او 

هــم قطعــاً کــم مى شــود و احتمــاالً بــه کار بــدش فکــر خواهــد کــرد.» (ص. 40).
8. نــام هوشــنگ در صفحــه 42 اگرچــه کمــى بــار طنــز دارد و شــاید کــوکان را 
بخندانــد امــا در ایــن دوره و زمانــه کــودکان خیلــى نمى تواننــد بــا ایــن اســم ارتبــاط 
برقــرار کننــد و بــا توجــه بــه اینکــه جملــه ابتدایــى پشــت جلــد کتــاب از همیــن 
ــده،  ــمگین استفاده ش ــردى خش ــه ف ــرض ب ــخصى معت ــش ش ــراى نق ــه ب ــام البت ن
ــر،  ــا تصوی ــود ی ــه 42 ش ــنگ در صفح ــن هوش ــرى جایگزی ــام دیگ ــت ن ــر اس بهت

ــد. ــش ده ــال را نمای ــردى بزرگ س ف
9. اگرچــه دیــدار خویشــاوندان و در جمــع اقــوام بــودن مى توانــد خشــم را کــم 
ــا شــود.  ــروز خشــم آنه ــراى اختــالف کــودکان و ب ــد عملــى ب ــد، خــود مى توان کن
ــط  ــى توس ــا خودبرتربین ــادت ی ــون حس ــم همچ ــن خش ــه هاى ای ــایى ریش شناس
ــى  ــم منف ــن خش ــن رفت ــودکان و از بی ــالف ک ــى اخت ــبب علت یاب ــا س بزرگ تره

ــه ص. 45) ــاره ب ــود. (اش ــا مى ش آنه

10. احادیث مرتبط با خشم
ــان ها  ــن انس ــه بهتری ــد ک ــلم): بدانی ــه و س ــه و آل ــل اهللا علی ــرم (ص ــر اک 1. پیامب
ــج  ــوند. (نه ــى مى ش ــد و زود راض ــم مى آین ــه خش ــر ب ــه دی ــتند ک ــانى هس کس

از خشم چه مى دانیم؟
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الفصاحــه ص 243 ح 469)
ــه کســى خشــمگین شــود، خشــمش  ــرى آن اســت ک ــرم (ص): دلی ــر اک 2. پیامب
ــر خشــم خــود چیــره گــردد. (نهــج  شــدت گیــرد و چهــره اش ســرخ شــود، امــا ب

الفصاحــه ص 459 ح 1872)
3. امــام هــادى (علیه الســالم): بــر زیردســتان خشــم گرفتــن نشــانه پســتى اســت. 

(معــدن الجواهــر ص 34 )
ــه از  ــر کین ــود و دی ــمگین مى ش ــود زود خش ــالم): حس ــى (علیه الس ــام عل 4. ام

دلــش مــى رود. (بحاراالنوار(ط-بیــروت) ج70 ص 256 ح 29)
ــا  ــد از م ــوددار نباش ــم خ ــگام خش ــه هن ــالم): کســى ک ــادق (علیه الس ــام ص 5. ام

ــالمیه) ج 2 ص637) ــى (ط-اس ــت. (کاف نیس

تصویرگرى
ــه پشــیمانى بعــد از خشــمگین شــدن  1. در صفحــۀ 28، متــن شــماره 4 اشــاره ب
دارد. تصویــرى کــه بــراى ایــن متــن طراحى شــده تــا حــد زیــادى نمایــان گــر قهــر 
کــردن اســت. پســربچه اى کــه نســبت بــه دوســتش خشــمگین شــده و حــاال از روى 
ندامــت و بــراى جبــران بــراى او هدیــه اى خریــده، بــا بى محلــى دوســتش مواجــه 
ــد  ــط ایجــاد کن ــودکان برداشــت غل ــراى ک ــد ب ــن تصویرگــرى مى توان مى شــود. ای
و تصــور کننــد اگــر کســى بدخلقــى و بدرفتــارى کــرد مــا هــم محقیــم بــا او قهــر 

کنیــم و بــه طلــب بخششــش بى توجــه باشــیم.
2. صفحــات 34 و 35 بــا عنــوان الکــى نتــرس بــه اســتثناى تصویــر اول کــه آن 
هــم تنهــا تــا حــدى گویــاى تــرس اســت، بقیــه تصاویــر نشــانى از تــرس و خشــم 

ندارنــد و بــه انتقــال مفاهیــم خلــل وارد مى کننــد. 

کالم آخر
ــش  ــمند پی ــده و ارزش ــیار آموزن ــو، بس ــرى ن ــده، اث ــاى مطرح ش ــود ایراده ــا وج ب
روى کــودکان اســت کــه نــکات ســودمند فراوانــى دربــاره ماهیــت خشــم و نحــوه 
ــور  ــروز و ظه ــه نتیجــه ب ــخ ک ــات تل ــر اتفاق ــد. اکث ــا آن را مطــرح مى کن ــه ب مقابل
خشــم کنتــرل نشــده هســتند، حاصــل بى اطالعــى از چگونگــى غلبــه بــر غضــب و 
ناتوانــى در مقابلــه بــا آن اســت. اگــر از کودکــى ایــن ســهم از یادگیــرى را بــه کوکان 
بشناســانیم، گام بزرگــى در مســیر پیشــگیرى از بســیارى از اتفاقــات فاجعه بــار کــه 
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ــر مى شــود، برداشــته ایم. ــر پشــیمانى و تباهــى عم ــک عم ــه ی منجــر ب

پى نوشت 
نهج الفصاحه ص 243 ح 469

نهج الفصاحه ص 459 ح 1872
معدن الجواهر ص 34

بحاراالنوار (ط- بیروت) ج 70 ص 256 ح 29
کافى (ط- االسالمیه) ج 2 ص 637

منابع
پاینده، ابوالقاسم (1324). نهج الفصاحه، تهران: نشر جاویدان

عالمه مجلسى، محمدبن باقرمحمدتقى (1384). بحاراالنوار، تهران: دارالکتب اسالمیه
کراجکــى، ابولفتــح محمدبــن عثمــان (1393). معــدن الجواهــر و ریاضــه الخواطــر، ترجمــه 

عبــاس قمــى، تهــران: بــرگا 
کلینــى، محمدبــن یعقــوب(1377). شــرح اصــول کافــى، ترجمــه جــواد مصطفــوى، تهــران: 

نشــر گلگشــت

از خشم چه مى دانیم؟
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تازه هاى نشرنقد شعر

اتاق پنهان
سوفى کلورلى؛ مترجم: شهره نورصالحى، تهران: پیدایش. 328 ص. رقعى 

(شومیز). 240000 ریال. چاپ اول / 500 نسخه.
978-600-296-506-6 شابک: 

زبان اصلی: انگلیسى
عنوان به التین:

Whispers in the walls

موضوع (ها):
داستان هاى نوجوانان انگلیسى - قرن 21 م.

معرفی کوتاه
کتاب حاضر، داستانی است که با زبانی ساده و روان براي کودکان نگاشته شده است. این داستان درباره 
دو دختر دوقلوي همسان است که یکی از آن ها جسور و زرنگ و یکی مظلوم و باهوش است. مادر آن ها بعد 
بدجنس  بسیار  دخترها  این  نامادري  می کنند.  زندگی  نامادري شان  و  پدر  با  آن ها  و  کرده  فوت  تولدشان  از 
است و از پدرشان می خواهد که آن ها را به مدرسه شبانه روزي بفرستد؛ اما وقتی آن ها به مدرسه شبانه روزي 
می روند با مدیر بدجنسی روبه رو می شوند که کارهاي وحشتناکی انجام داده است مثًال سبب مرگ دختري در 
مدرسه شده است. این دو دختر به همراه دختر دیگري در مدرسه که بسیار سیاست مدار است تیم سه نفره اي 
را تشکیل می دهند و مشکالتشان را حل کرده به تدریج رازهایی که در مدرسه وجود دارد را کشف می کنند.

اتللو
اقتباس  راس؛  تونى  تصویرگر:  ایلدرمى؛  شهناز  مترجم:  شکسپیر؛  ویلیام 
گر: اندرو متیوز، تهران: ماه فیروزه. 64 ص. جیبى (شومیز). 65000 ریال. 

چاپ اول / 1000 نسخه.
978-600-98421-0-0 شابک: 

زبان اصلی: انگلیسى
عنوان به التین:

Othello

موضوع (ها):
1. شکسپیر، ویلیام، 1564 - 1616 م. اتللو - اقتباس ها

2. داستان هاى کودکان (انگلیسى) - قرن 20 م.

معرفی کوتاه
کتاب حاضر، نمایشنامه کالسیک از نویسنده معروف جهان «شکسپیر» است که با زبانی ساده و روان 
این  در  می پردازد.  عشق  در  خیانت  جنبه  به  نویسنده  داستان  این  در  است.  شده  نگاشته  نوجوانان  براي 
تراژدي، «اتللو» (نام دیگرش مغربی است)، شخصیت مرد داستان با دسیسه ها و توطئه هایی که زیردستش 
انجام می دهد، به همسر خود شک می کند و بدون اینکه این ماجرا را با زن در میان بگذارد بی رحمانه او را 
می کشد و تازه بعد از کشتن او به بی گناهی همسر وفادارش پی می برد که بسیار دیر است. «ونا»، «مغربی»، 

«کاسیو»، «یاگو» و دیگران همه آدم هاي شکسپیرند در یک تراژدي خواندنی و زیبا.
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چکیده
در ایــن مقالــه کتــاب خــاك و ناپــاك نوشــته ســید علــى کاشــفى خوانســارى کــه در ســال 
ــه  ــتر ب ــارات سایه گس ــوان انتش ــودك و نوج ــد ک ــى واح ــاى توت فرنگ 1397 در کتاب ه
چــاپ رســیده اســت را نقــد و بررســى مى کنیــم. تحلیــل و بررســى ویژگى هــاى بــارز ایــن 
ــوان  ــن نوشــتار مى ت ــن جســتار اســت. از اهــداف دیگــر ای ــن اهــداف ای ــاب از مهم تری کت
بــه: بررســى شــیوه هاى مختلــف روایــت داســتان، مســئله زکات، معرفــى نویســنده، توبــه 

ــرد. ــاره ک ــده اش ــى از مباحــث مطرح ش ــرى کل و نتیجه گی

کلیدواژه ها: قصص قرانى، زکات دارایى، حسادت، تفاخر، قارون، داستان پیامبران

مقدمه
همیشــه در داســتان هاى پیامبــران و قصــص قرانــى، درس هــا و عبرت هایــى نهفتــه 
ــور  ــوان از تاریکــى و ظلمــت به ســوى ن ــا اندکــى تأمــل در آنهــا، مى ت اســت کــه ب
و روشــنایى قــدم برداشــت. قــرآن کریــم همــواره بــه  عنــوان چــراغ روشــنایى بخش 
راه ســعادت بشــرى، نویدبخــش بــوده و از راه هــاى مختلفــى همچــون انــذار، 
بشــارت، وعــده، وعیــد، تمثیــل، توصیــف، اخبــار، حکایــت و بیــان قّصــه، در پــى این 
بــوده کــه همــه انســان ها را بــه  ســوى ســعادت ابــدى هدایــت کنــد. تاریــخ و نقــل 
ــا راحتــى و ســعادت  ــت گرفتارى هــا و شــقاوت، ی سرگذشــت پیشــینیان، ذکــر علّ

   
  

...      
     



350128

ـــ ۲۲  ، ـــ ـــ 
ــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۸ 

نقد ادبیات دینى

   
   
   
  

آنهــا ، تأثیــر بســزایى در چگونگــى رســیدن بــه ایــن هــدف دارد. قصه هــاى قرآنــى 
نــه تنهــا بزرگ ســاالن بلکــه کــودکان را نیــز بــا داســتان هاى زیبــا و تأثیرگــذارش، 
جــارى و همــراه مى کنــد و ایــن یکــى از زیبایى هــاى ایــن کتــاب آســمانى اســت.

خالصه داستان
ــه  ــه ب ــارون اســت ک ــرادرش ه ــتان حضــرت موســى (ع) و ب ــاك داس خــاك و ناپ
فرمــان خــدا بــراى گرفتــن زکات پــا بــه قصــر قــارون مى گذارنــد. قــارون کــه بــر 
تخــت خــود لــم داده بــا صــداى بلنــد شــروع بــه تمســخر فرســتاده خــدا مى کنــد. 
کمــى بعــد هــارون کــه کالم شــیرین و دل نشــینى دارد، قــارون را نصیحــت 
ــردوى  ــارون، ه ــت ق ــت. درنهای ــده اس ــم بى فای ــاى او ه ــا نصیحت ه ــد ام مى کن
ــر و  ــر جواه ــا کاروان پ ــارون ب ــد ق ــد روز بع ــد. چن ــرون مى کن ــر بی ــا را از قص آنه
ســواران خــوش جامــه اش، بــه قصــد خودنمایــى در خیابــان بــه راه مى افتــد و بــه 
ــدد  ــد مى خن ــاره بلندبلن ــا دوب ــدن آنه ــا دی ــود. ب ــک مى ش ــارون نزدی ــى و ه موس
ــخره  ــدا را مس ــن خ ــد و دی ــبیه مى کن ــراییل تش ــان بنى اس ــه گدای ــى را ب و موس
ــردم  ــاك م ــاى دردن ــر، خنده ه ــارون بدت ــز ق ــاى طعنه آمی ــا از حرف ه ــد ام مى کن
اســت کــه قلــب موســى را بــه درد مــى آورد. موســى دســت هایش را رو بــه آســمان 
مى گیــرد و فریــاد مى زنــد: خدایــا قــارون مــرا آزرده اســت. اگــر مــرا دوســت دارى، 
ــه ســمت موســى  ــى اش، خــاك را ب ــاى چوب ــا کفش ه ــارون ب ــن. ق او را هــالك ک
ــن  ــر. زمی ــود بگی ــن! او را در خ ــاد مى کشــد: زمی ــد. موســى فری ــارون مى پاش و ه

ناپاك،  و  خاك   ،(1398) سیدعلى.  کاشفى خوانسارى، 
چاپ اول، قزوین، سایه گستر، کتاب هاى توت فرنگى، 16 
(شومیز)،  رحلى  2000نسخه،   تومان،   12000 صفحه،  

شابک: 978-600-374-536-0 
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صدبار اگر توبه شکستى باز آ...

ــارون  ــرد. ق ــارون را دربرمى گی ــت ق ــود و در نهای ــکافته مى ش ــم ش ــى از ه به آرام
ــد و کمــى بعــد زمیــن،  و آخریــن فریادهــا و التماس هایــش در زمیــن فــرو مى رون
قصــرش را نیــز مى بلعــد. موســى در گــوش هــارون مى گویــد: عاقبــت آنهایــى کــه 
ــد، همیــن اســت... . ــاور نکنن ناســپاس نعمت هــاى خــدا باشــند و روز قیامــت را ب

مسئله زکات
ــئله زکات  ــد، مس ــن مى رس ــه ذه ــاب ب ــدن کت ــد از خوان ــه بع ــى ک ــن مطلب اولی
اســت. زکات در اســالم اهمیــت باالیــى دارد و در قــران کریــم نیــز اشــارات فراوانــى 
بــه آن شــده اســت کــه در ادامــه بــه بعضــى از آنهــا اشــاره خواهــد شــد. آیــا زکات 
ــاى  ــام دارایى ه ــه تم ــا زکات ب ــد؟ آی ــرح ش ــالم مط ــار در دوره اس ــن ب ــراى اولی ب
ــا  ــد؟ در اینج ــاف بودن ــر از زکات مع ــان پیغمب ــا زن ــرد؟ و آی ــق مى گی ــان تعل انس
ــا بررســى مســئله زکات، پاســخى بــراى ایــن پرســش ها بیابیــم. ســعى مى کنیــم ب

تعریف زکات
زکات در لغـت بـه معنـاى طهارت، پاکیزگى، تقدس، نمو و رشـد، تبرئـه، صدقه، نیکى، 
تصدیـق، حرمـت، روى سـفید و خیرات آمده اسـت و در اسـالم عبارت اسـت از این که 
افـرادى کـه بالـغ، عاقـل، مالـک و مجـاز درتصرف انـد درصورتى کـه گندم، جـو، خرما، 
کشـمش، گاو، گوسـفند، شـتر، طـال و نقـره داشـته باشـند، باید مقـدارى از آنهـا را به 

حاکـم شـرع یا مسـتمندان بدهند یـا در امورى کـه اجازه داده شـده، مصـرف نمایند.

زکات در ادیان گذشته
ــه زکات مختــص  ــن نتیجــه مى رســیم ک ــه ای ــم ب ــران کری ــر در ق ــر و تفک ــا تدب ب
اســالم نبــوده و در ادیــان گذشــته نیــز یکــى از برنامه هــا و قوانیــن اســامى 
پیغمبــران بــوده اســت، چنان کــه خداونــد از ســخن حضــرت عیســى نقــل مى کنــد 

کــه وقتــى نبــوت خویــش را اعــالم کــرد، فرمــود:
واوصانی بالصلوة و الزکوة ما دمت حیا1

خداوند من را سفارش کرده است به نماز و زکات.
و درباره حضرت اسماعیل مى فرماید:

و کان یامر اهله بالصلوة و الزکوة وکان عند ربه مرضیا2
یعنــى حضــرت اســماعیل اهــل خــود را دســتور بــه نمــاز و زکات مــى داد و نــزد 
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پــروردگارش پســندیده بــود.
ــد  ــر نشــده بودن ــان ام ــد آن ــود و نصــارى) مى فرمای ــاب (یه ــل کت ــاره اه و درب

ــد: ــن پرســتش کنن ــل در دی ــه اخــالص کام ــدا را ب ــه خ ــر این ک مگ
ویقیموا الصلوة و یؤتوا الزکوة وذلک دین القیمة 3

آنــان مأمــور شــده بودنــد نمــاز را بــه پــا دارنــد و زکات بدهنــد کــه ایــن دیــن 
درســت اســت.

زکات از دیدگاه قران:
در بســیارى از آیــات قــران مجیــد پــس از امــر بــه نمــاز، زکات نیــز آمــده و ایــن دو 

را در کنــار یکدیگــر قــرار داده اســت:
و اقیموا الصلوة و اتوا الزکوة 4

نماز را بپا دارید و زکات را بدهید.
ــه نمى شــود  ــد و مى رســاند ک ــالزم، اهمیــت زکات را مى فهمان ــارن و ت ــن تق ای
ــب  ــن مطل ــه ای ــز ب ــات نی ــه در روای ــد چنان ک ــد و زکات نده ــاز بخوان ــى نم کس
توجــه داده شــده کــه هــر کــس زکات ندهــد نمــاز او قبــول نیســت. امــام محمدباقــر 
ــه نمــاز کــرده  ــد تبارك وتعالــى زکات را مقــرون ب (علیه الّســالم) مى فرمایــد: خداون

و مى فرمایــد:
اقیمــوا الصلــوة واتــوا الزکــوة فمــن اقــام الصلــوة ولــم یــؤت الزکــوة فکانــه لــم 

یقــم الصلــوة 5
یعنــى نمــاز بــه پــا داریــد و زکات بدهیــد، پــس هــر کــس نمــاز بخوانــد ولــى 

زکات ندهــد گویــا نمــاز نخوانــده اســت.
و در جایى دیگر درباره زکات به زنان پیغمبر مى فرماید:

و اقمن الصالة وآتین الزکاة و اطعن اهللا و رسوله 6
یعنــى نمــاز به پــاى داریــد و زکات دهیــد و خــدا و رســول را اطاعــت نماییــد. 
بــا توجــه بــه معنــى آیــه متوجــه مى شــویم حتــى زنــان پیغمبــر نیــز از دادن زکات 

معــاف نیســتند.

مصارف زکات
قران مجید مصارف زکات را چنین بیان مى کند:

انمــا الصدقــات للفقــراء و المســکین والعاملیــن علیهــا و المؤلفــۀ قلوبهــم و فــى 
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الرقــاب و الغارمیــن و فــى ســبیل اهللا وابــن الســبیل فریضــۀ مــن اهللا7
یعنــى جــز ایــن نیســت کــه زکات هــا از آن فقیــران، بینوایــان، متصــدى آنــان و 
بــراى جلب توجــه دل هــا و آزادى بدهــکاران و در راه جهــاد خــدا (جهــاد یــا مطلــق 

نیکى هــا) و در راه مانــدگان اســت کــه واجــب اســت از ناحیــه خــدا.
امام خمینى (ره) نیز مصارف زکات را این گونه بیان کرده است:

انسان مى تواند زکات را در هشت مورد مصرف کند:8
1 ـ فقیر: و آن کسى است که مخارج سال خود و عیاالنش را ندارد.

2 ـ مسکین: و آن کسى است که از فقیر سخت تر مى گذراند.
ــه زکات را  ــور اســت ک ــب او مأم ــا نای ــام ی ــه از طــرف ام ــل: کســى ک 3 ـ عام
ــه  ــه حســاب آن رســیدگى کنــد و آن را ب جمــع آورى کنــد و نگهــدارى نمایــد و ب

امــام یــا نائــب امــام یــا فقــرا برســاند.
4 ـ مؤلفــۀ القلــوب: کفــارى کــه اگــر زکات بــه آنــان بدهنــد، بــه دیــن اســالم 

ــد. ــلمانان کمــک مى نماین ــه مس ــگ ب ــا در جن ــوند و ی ــل مى ش مای
5 ـ خرید بردگان و آزاد کردن آنها.

6 ـ مفلس: بدهکارى که نمى تواند قرض خود را بدهد.
ــه عمــوم مســلمانان مى رســد مثــل  7 ـ ســبیل اهللا: یعنــى کارى کــه نفعــش ب
ــراى  ــى دارد و آنچــه ب ــع دین ــه نف ــا کارى ک ــل، اصــالح راه ی ــاختن مســجد، پ س

اســالم مفیــد اســت.
8 ـ ابــن ســبیل: مســافرى کــه در ســفر مانــده اســت (مســئله 1925) و احتیــاط 
واجــب ایــن اســت کــه فقیر و مســکین بیشــتر از مخــارج یک ســال خــود و عیاالنش 
ــدازه مخــارج  ــا جنــس دارد فقــط به ان ــول و ی ــدارى پ ــر مق ــرد و اگ را از زکات نگی
یــک ســالش مى توانــد زکات بگیــرد (مســئله 1926) و کســى کــه زکات مى گیــرد 
بایــد شــیعه دوازده امامــى باشــد (مســئله 1942) و کســى کــه گنــاه کبیــره آشــکار 

مى کنــد احتیــاط واجــب ایــن اســت بــه او زکات ندهنــد (مســئله 1946)

بررسى نقاط قوت کتاب
ــه زیبایــى از شــیوه هاى مختلــف روایــت در داســتانش اســتفاده کــرده  نویســنده ب
و همیــن مســئله باعــث شــده کــه خواننــده خیلــى زود درگیــر داســتان شــود. در 
ــن  ــراه م ــروز هم ــت دارم ام ــارون دوس ــم: اى ه ــتان مى خوانی ــه داس ــن جمل اولی
ــاس  ــده احس ــود و خوانن ــل مى ش ــى نق ــان موس ــتان از زب ــا داس ــى. در اینج باش

صدبار اگر توبه شکستى باز آ...
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ــان)  ــتان (قهرم ــى داس ــان شــخصیت اصل ــتان از زب ــرار اســت داس ــه ق ــد ک مى کن
ــرادرم پاســخ  ــه ب ــه بعــدى غافلگیــر مى شــود: ب ــا درســت در جمل روایــت شــود ام
ــد هــارون بازگــو مى شــود.  ــه دی دادم اى فرســتاده خــدا... و ادامــه داســتان از زاوی
ــه بهتریــن  غــور کــردن نویســنده در افــکار و احساســات شــخصیت هاى داســتان ب
شــکل ممکــن صــورت گرفتــه اســت. نویســنده در تمامــى لحظه هــا از احساســات 
و افــکار درونــى آنهــا آگاه بــوده و آنهــا را بــر روى کاغــذ آورده کــه خوانــدن کتــاب 
را دل نشــین تر مى کنــد. او هم چنیــن بــا اســتفاده از طــرح ســؤال در شــروع 

ــر جذابیــت و کشــش آن افــزوده اســت: داســتانش ب
ــد،  ــاده روى کن ــردن زی ــه در شــادى ک ــودى خــدا کســى را ک ــر نشــنیده ب مگ
دوســت نــدارد؟ مگــر نمى دانســتى هــر کــس بیــن مــردم فســاد کنــد، دشــمن خــدا 
اســت؟ البتــه بــه نظــر مى رســد نویســنده ایــن ســؤاالت را از ترجمــه آیــات 76-77 

ســوره مبارکــه قصــص اســتخراج کرده اســت.

بررسى نقاط ضعف
ــره حضــرت موســى (ع) و  ــر چه ــم، تصوی ــگاه مى کنی ــاب ن ــر کت ــه تصاوی ــى ب وقت
ــاى  ــى (ع) عص ــا حضــرت موس ــى تصویره ــم. در تمام ــارون را مى بینی ــرادرش ه ب
معجزه گــرش را در دســت دارد و متأســفانه در هــر تصویــر، چهــره اى جدیــد برایــش 
ــران  ــه و پیامب ــه ائم ــر منتســب ب ــه در نقاشــى ها و تصاوی ــده اســت. البت ترسیم ش
ــن  ــاى ای ــه صورت ه ــود ک ــوالً مرســوم ب ــان، معم ــودکان و نوجوان ــاى ک در کتاب ه
ــى  ــک حرمت ــرده هت ــا خداى نک ــت ت ــرار مى گرف ــور ق ــه اى از ن ــواران در هال بزرگ
ــر  ــه (اگ ــن قضی ــه حکــم شــرعى ای ــا توجــه ب ــى ب ــزان نباشــد، از طرف ــه آن عزی ب
هتــک حرمــت نباشــد، مانعــى نیســت) معلــوم مى شــود کــه ایــن کار حــرام نبــوده 
و اشــکال شــرعى نــدارد، امــا بهتــر بــود کــه تصویرگــر محتــرم، از تصاویــر زیباتــر و 
شایســته ترى بــراى ایــن اثــرش اســتفاده مى کــرد. در تصاویــر ایــن کتــاب متأســفانه 
ــا دو هیــکل و انــدام مختلــف (الغــر و  ــا چهره هــاى متفــاوت و ب حضــرت موســى ب
اســتخوانى، تنومنــد و فربــه) بــه تصویــر کشــیده شــده اســت. تنهــا وجــه اشــتراك 

در تمامــى تصویرهــا عصایــى اســت کــه در دســت آن حضــرت اســت.
نقطه ضعــف بعــدى کــه متأســفانه بازهــم کوتاهــى از ناشــر بــوده و اصطالحــاً از 
زیــر دســت ناشــر در رفتــه! تفــاوت نــام تصویرگــر بــر روى جلــد و صفحه شناســنامه 
کتــاب اســت. بــر روى جلــد کتــاب نــام تصویرگــر ســرکار خانــم عطیــه مایلــى چــاپ 
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شــده و در صفحــه شناســنامه کتــاب نــام ... مایلــى بــه چشــم مى آیــد.

توبه و استغفار
در آخرین پاراگراف داستان از زبان هارون مى خوانیم:

ــا خــودم مى گویــم اگــر (قــارون) این قــدر کــه موســى را بــه کمــک طلبیــده  ب
بــود و از او تقاضــاى بخشــش کــرد، یک بــار خــدا را صــدا زده بــود و یــا یک بــار از 

خــدا عذرخواهــى کــرده بــود، شــاید خــدا او را مى بخشــید و نجــات مــى داد.
ــه درگاه  ــتغفار ب ــه و اس ــورت توب ــارون در ص ــدن ق ــیده ش ــال بخش ــه احتم بل
پــروردگار، مطلــب درســتى بــود کــه در آن لحظــه ذهــن هــارون را قلقلــک مــى داد. 
مــوارد بســیار زیــادى از بخشــیده شــدن گناهــان در صــورت توبــه واقعــى در ذهــن 
همــه مــا وجــود دارد، امــا شــاید بهتریــن و تأثیرگذارتریــن آنهــا مربــوط بــه داســتان 

نصــوح باشــد کــه در قــران نیــز بــه آن اشاره شــده اســت.
ِ تَْوبًَۀ نَُصوحاً»9 َِّذیَن آَمُنوا تُوبُوا إِلَى اهللاَّ «یا أَیَُّها ال

اى کسانى که ایمان آورده اید به درگاه خدا توبه اى راستین کنید.
ــوار المجالــس صفحــه 432 داســتان شــخصى بنــام نصــوح وجــود  در کتــاب ان

ــریفه: ــه ش ــد آی ــه بعضــى از مفســران گفته ان دارد ک
 تُوبُوا اِلَى اّهللا تَْوبًَه نَُصوحا اشاره به توبه این شخص است.

مولــوى در مثنــوى معنــوى داســتانى نقــل کــرده و مى گویــد: نصــوح مــردى بــود 
بــا هیئــت و قیافــه ى زنانــه. او در حمام هــاى زنــان بــه کار مشــغول بــود و بخصــوص 
دختــر شــاه را دالکــى مى کــرد و کســى هــم بــه جنســیت حقیقــى او پــى نبــرده 
بــود. او ســالیان متمــادى بــر ایــن کار بــود و از ایــن راه هــم امرارمعــاش مى کــرد. 
گرچــه چندیــن بــار بــه حکــم وجــدان توبــه کــرده بــود امــا توفیقــى نیافــت. روزى 
نصــوح بــراى رهایــى از ایــن فعــل قبیــح نــزد عارفــى ربانــى رفــت و بــه او گفــت 
مــرا نیــز دعــا کــن. آن عــارف کــه مــردى روشــن بین بــود، بى آنکــه خواســته ى او 
ــر او  ــه فراســت دریافــت کــه مشــکل او چیســت. به عبارت دیگــر ضمی را بپرســد، ب
را خوانــد، ولــى چیــزى بــه رویــش نیــاورد. فقــط تبســمى کــرد و گفــت إن شــااهللا 

ــود. ــت مى ش ــه نصیب توب
ــن صــورت  ــه ى نصــوح بدی ــت رســید و اســباب توب ــه اجاب ــارف ب ــاى آن ع دع

فراهــم شــد:
روزى نصــوح طبــق روال همیشــگى در حمــام زنانــه مشــغول کار بود کــه ناگهان 

صدبار اگر توبه شکستى باز آ...
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ــاى  ــى از مرواریده ــه یک ــار زد ک ــى ج ــان زن ــد و در آن می ــد ش ــى بلن ــل و قال قی
گوشــواره ى دختــر شــاه گــم شــده اســت. در حمــام را ببندیــد و نگذاریــد کســى 

خــارج شــود تــا جامــه و بقچــه ى حاضــران وارســى شــود.
بقچه هــا را روى زمیــن ولــو کردنــد و جامه هــا را به دقــت گشــتند امــا از 
ــه شــوند و  ــًال برهن ــد کام ــد همــه بای ــار گفتن ــرى نشــد. ناچ ــد خب ــه ى مرواری دان
ــى  ــرف به کل ــن ح ــنیدن ای ــا ش ــوح ب ــد. نص ــرار گیرن ــد ق ــورد بازدی ــى م یکى یک
ــه خلــوت حمــام رفــت و درحالى کــه بدنــش مثــل بیــد  خــود را باخــت و افتــان ب
ــدا،  ــا دلــى شکســته خــدا را طلبیــد و گفــت: خداون ــا تمــام وجــود و ب مى لرزیــد ب
گــر چــه بارهــا توبــه ام بشکســتم، امــا تــو را بــه مقــام ســتاریتت ایــن بــار نیــز فعــل 

ــا زیــن پــس گــرد هیــچ گناهــى نگــردم. قبیحــم بپوشــان ت
نصــوح آنقــدر خدایــا خدایــا کــرد کــه در و دیــوار نیــز بــا او همنــوا شــدند. در 
ایــن اثنــا نوبــت وارســى نصــوح رســید. زنــى نــام او را صــدا زد؛ امــا همیــن کــه او 
ــاد و از  ــر کــف حمــام افت ــاره شــد و ب ــرس، بنــد دلــش پ ــام خــود را شــنید از ت ن
هــوش رفــت. در ایــن فاصلــه زنــى جــار زد کــه مــژده مــژده مرواریــد پیــدا شــد. 
ــه   ــان دســتک زنان شــادمانى خــود را از یافت ــاد. زن ــه اى افت ــام ولول ــان در حم ناگه
شــدن مرواریــد اعــالم کردنــد. نصــوح نیــز در فضایــى آکنــده از شــادمانى بــه هــوش 
ــدو ظنیــن  ــى کــه ب ــار گوشــش گذشــته اســت. زنان ــد کــه خطــر از کن آمــد و دی
بودنــد، نــزدش آمدنــد و عذرهــا خواســتند. او در ایــن واقعــه عیانــاً  لطــف و عنایــت 
ــوراً از آن  ــد و ف ــه اش ثابت قــدم مان ــر توب ــود کــه ب ربانــى را مشــاهده کــرد. ایــن ب
کار کنــاره گرفــت. چنــد روزى از غیبــت او در حمــام ســپرى نشــده بــود کــه دختــر 
شــاه او را بــه کار در حمــام زنانــه دعــوت کــرد، ولــى نصــوح جــواب داد کــه دســتم 
علیــل شــده و قــادر بــه دالکــى و مشــت ومال نیســتم و دیگــر هــم نرفــت. (مثنــوى 

معنــوى، دفترپنجــم، بیــت 2228 بــه بعــد)

هدف نویسنده، پیغام کتاب
امــا بــا توجــه بــه تمــام مــواردى کــه بیــان شــد، هنــوز هــم پرســش هایى در ذهــن 

مــا شــکل مى گیــرد کــه بایــد پاســخى مناســب بــراى آنهــا بیابیــم:
قصــد نویســنده، تنهــا توجــه بــه مســئله زکات و اهمیــت آن بــراى مــا مســلمانان 

بوده؟
آیــا داســتانى کــه چنــد هــزار ســال پیــش رخ داده و شــخصى در مقابل فرســتاده 
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خــدا بــه مخالفــت پرداختــه، (همــان خیــر و شــر) بــراى کــودکان امــروز مى توانــد 
جذابیتــى داشــته باشــد؟

ــود کــه نویســنده جــداى از بیــان یــک قصــه قرانــى و  ــوان متصــور ب ــا مى ت آی
سرگذشــت پیشــینیان، هــدف دیگــرى را نیــز دنبــال مى کــرده و قصــد داشــته کــه 

مخاطــب را بــا یــک مشــکل امــروزى مواجــه کنــد؟
هدف نویسنده از نگارش این قصه قرانى چه بوده است؟

ــاد داشــته باشــیم درســت  ــه ی ــد ب ــن پرســش ها، بای ــه ای ــراى پاســخ دادن ب ب
اســت کــه قــارون قصــه مــا هــالك شــد، امــا قارونیــان همچنــان هســتند و مى تازند. 
یکــى از مشــکالتى کــه جامعــه امــروز مــا بــا آن دســت به گریبان شــده و متأســفانه 

هنــوز هــم ایــن مشــکل بــه قــوت خــود باقــى اســت، مســئله فخرفروشــى اســت.
ــه  ــى اســت ک ــاى اجتماع ــندترین رفتاره ــى از ناپس ــر و فخرفروشــى یک  تفاخ
ــار  ــل و آث ــا، عل ــران مى شــود. در اینج ــر در دیگ ــا احســاس تحقی ــر ی باعــث تحقی
ــم. ــى مى نمایی ــى بررس ــاى دین ــاس آموزه ه ــر اس ــى را ب ــد ارزش ــده ض ــن پدی ای

درآیــات قــران کریــم، «فخــر» بــه معنــاى مباهــات کــردن در امــورى ماننــد مال 
و مقــام10 و نیــز خــود را بــزرگ وانمــود کــردن به کاررفتــه اســت11؛ و هم چنیــن بــه 

انســان فخرفــروش و تفاخــر کننــده «فخــور» مى گوینــد.
 از نظــر قــرآن، «فخــور» گرفتــار خیال بافــى و تخیــل باطلــى نســبت بــه خــود 
ــل  ــى و تخی ــاى خیال باف ــه معن ــال» ب ــن رو واژه «مخت ــت. ازای ــته هایش اس و داش
کــردن باطــل در کنــار «فخــور» به کاررفتــه12 تــا ایــن معنــا تبییــن شــود کــه انســان 
خیال بــاف برخــالف حــق و واقــع، بــراى خــود جایــگاه و ارزشــى را قائــل اســت کــه 
ــروز  ــى را ب ــل، رفتارهای ــى و باط ــالت واه ــاس تخی ــر اس ــن رو ب ــق نیســت. ازای ح
ــه رخ کشــیدن و ماننــد آنهــا دارد. ــر خودســتایى، تکبــر، ب مى دهــد کــه داللــت ب

ــالت  ــه تخی ــرد ک ــام مى گی ــان هایى انج ــوى انس ــر از س ــى و تفاخ فخرفروش
ــده مى کنــد و خــود را در  ــان زن واهى شــان در گام نخســت نوعــى حقــارت را در آن
برابــر دیگــران حقیــر مى یابنــد؛ زیــرا بــه داشــته هاى خــود توجــه ندارنــد و باطــن 
ــت  ــه اس ــد. این گون ــه مى کنن ــران مقایس ــى دیگ ــر زندگ ــا ظاه ــود را ب ــى خ زندگ
ــا شــبه داشــته هایى رو  ــراى احســاس کمبودهــا بــه بزرگ نمایــى داشــته ها ی کــه ب
ــه بســیارى از  ــر شــبه داشــته ها ازآن رو ک ــد ب ــد. تأکی ــه در اختیاردارن ــد ک مى آورن
ــه رخ کشــیده مى شــود،  ــى شــده و ب ــروش، بزرگ نمای ــه از ســوى فخرف ــورى ک ام
ــا  ــرآن، زینــت زمیــن ی ــر ق ــه تعبی ــرد نیســت، بلکــه ب داشــته هاى واقعــى خــود ف

صدبار اگر توبه شکستى باز آ...
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ــت؛  ــروى نیس ــى اخ ــه زندگ ــال ب ــه قابل انتق ــت، به طورى ک ــوى اس ــى دنی زندگ
ــد.  ــده باش ــزو ذات او ش ــه ج ــرد ک ــود مى ب ــا خ ــزى را ب ــا چی ــان تنه ــه انس چراک
نْیــا  خداونــد دربــاره «شــبه داشــته ها» مى فرمایــد: الَْمــاُل َوالَْبُنــوَن ِزیَنــه الَْحیــاه الُدّ
ــور  ــران زی ــال و پس ــًال؛ م ــٌر أََم ــا َوَخی ً ــَک ثََواب ِّ ــَد َرب ــٌر ِعْن ــاُت َخی الَِح ــاُت الَصّ َوالَْباقِی
زندگــى دنیاینــد و نیکى هــاى مانــدگار، از نظــر پــاداش نــزد پــروردگارت بهتــر و از 

نظــر امیــد نیــز بهتــر اســت13.
ــدان فخــر  ــران ب ــه دیگ ــد و ب ــارون دارن ــون و ق ــه فرع ــرآن آنچــه ک ــر ق از نظ

ــت: ــوى اس ــى دنی ــت زندگ ــا زین ــا و ی ــت دنی ــند، زین مى فروش
و موســى گفــت: پــروردگارا تو بــه فرعون و اشــرافش در زندگى دنیا زیــور و اموال 
داده اى، پــروردگارا تــا خلــق را از راه تــو گمــراه کننــد. پــروردگارا اموالشــان را نابــود 
کــن و آنــان را دل ســخت گــردان کــه ایمــان نیاورنــد تــا عــذاب دردنــاك را ببینند14

ــد  ــد و خداون ــا اســتفاده کن ــراى دنی ــوى ب ــاى دنی ــد از زینت ه ــه مســلمان بای البت
زینت هــاى دنیــوى را حــرام نکرده اســت15؛ امــا بایــد توجــه داشــت اینهــا 

داشــته هاى حقیقــى انســان نیســت و نمى تــوان بــه آن فخــر فروخــت.
ــه  ــى، ب ــل خیال باف ــروش اه ــه فخرف ــه ب ــا توج ــر ب ــى دیگ ــد در جای خداون
ــد، بلکــه بایــد  ــه شــبه داشــته ها دل نبندن انســان ها هشــدار مى دهــد کــه حتــى ب
ــد  دنبــال دارایى هــاى حقیقــى باشــند کــه همــان باقیــات صالحــات اســت. خداون

در قــران مى فرمایــد:
 َمــا أََصــاَب ِمــْن ُمِصیَبــه فـِـى األَْْرِض َوَال فـِـى أَنُْفِســُکْم إَِالّ فـِـى ِکَتــاٍب ِمــْن َقْبــِل 
أَْن نَْبَرأََهــا إَِنّ َذلـِـَک َعلـَـى اَهللاِّ یِســیٌر  لَِکیــَال تَْأَســْوا َعلـَـى َمــا َفاتَُکــْم َوَال تَْفَرُحــوا بَِمــا 

ّ ُکَلّ ُمْخَتــاٍل َفُخــوٍر آتَاُکــْم َواَهللاُّ َال یِحــبُ
 هیــچ مصیبتــى نــه در زمیــن و نــه در نفس هاى شــما به شــما نرســد، مگــر آنکه 
پیــش از آنکــه آن را پدیــد آوریــم، در کتابى اســت. این کار بر خدا آســان اســت؛ تا بر 
آنچــه از دســت  شــما رفتــه اندوهگیــن نشــوید و بــه ســبب آنچه به شــما داده اســت ، 
شــادمانى نکنیــد و خــدا هیــچ خیال بــاف خودپســند فخرفروشــى را دوســت نــدارد16.
در ایــن آیــات بیان شــده کــه انســان هاى خیال بــاف فخرفــروش، نســبت بــه 
ــته هاى  ــه داش ــد ک ــان مى کنن ــد و گم ــاروا دارن ــاى ن ــوى واکنش ه ــاى دنی زینت ه
ــاه و اســب و گاو و  ــه گل و گی ــم ک ــان اســت. پــس نتیجــه مى گیری ــال آن ــان م آن
گوســفند و زر و ســیم و ماننــد آن، زینــت دنیــا و زمیــن بــوده و در نهایــت نیــز بایــد 
ــه زینــت دائمــى  ــه زینــت انســان و ن گفــت آنهــا زینــت زندگــى دنیــوى اســت، ن
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ــا و  ــا دارایى ه ــن زینت ه ــن ای ــا او باشــد. همچنی ــز ب ــدگار و در آخــرت نی ــه مان ک
ــه  ــد، بلک ــت آمده باش ــودش به دس ــالش خ ــا ت ــه ب ــت ک ــان نیس ــته هاى انس داش
داشــته هایى اســت کــه خداونــد بــه او داده اســت. از همیــن رو خداونــد مى فرمایــد:

؛ هر چه از نعمت دارید از خدا است17. َوَما بُِکْم ِمْن نِْعَمه َفِمَن اَهللاِّ
ــا علــم اقتصــاد و  ــارون فکــر کــرد و گمــان کــرد کــه ب ــد هماننــد ق پــس نبای

ــت: ــى کرده اس ــب دارای ــد آن کس مانن
ــه  ــا را نتیج ــن اینه ــت: م ــارون گف ــِدى؛ ق ــٍم ِعْن ــى ِعلْ ــُه َعلَ ــا أُوتِیُت ــاَل إِنََّم  َق
دانشــى کــه داشــتم فراهــم آوردم18. درحالى کــه بایــد گفــت همــه ایــن نعمت هــا 
ــا انســان در کــوره آزمــون نشــان  هماننــد نقمت هــا از آزمایش هــاى الهــى اســت ت

ــى اســت: ــاى اله ــد از ظرفیت ه ــدازه بهره من ــه ان ــا چ ــد ت ده
ــى از  ــون نعمت ــپس چ ــد؛ س ــا را فرامى خوان ــد م ــیبى رس ــان را آس ــون انس چ
جانــب خــود بــه او عطــا کنیــم مى گویــد: تنهــا آن را بــه دانــش خــود یافتــه ام؛ نــه 
چنــان اســت ، بلکــه آن آزمایــش کــوره آتــش اســت؛ ولــى بیشترشــان نمى  داننــد19.

تفاخــر یــک نابهنجــارى رفتــارى در اجتمــاع از ســوى برخــى از افــراد خیال بــاف، 
حقیــر و خودپســند اســت. ایــن افــراد بــراى اینکــه نوعــى برترســازى داشــته باشــند، 
بــه هــر چیــزى چنــگ مى زننــد و رفتارهــاى نــاروا و زشــتى را در پیــش مى گیرنــد 
ــى  ــا تیزبین ــال دارد. نویســنده ب ــه دنب ــه خــود از نظــر اجتماعــى آســیب هایى ب ک
ــرار داده و ســعى  ــار ناپســند و ناهنجــار اجتماعــى را هــدف ق ــن رفت ــت، ای و ظراف
ــراى  ــن موضــوع را ب ــار دیگــر اهمیــت ای ــى، ب ــگارش یــک قصــه قران ــا ن داشــته ب
کــودکان بــه قلــم بیــاورد کــه بــه نظــر مى رســد بــه خوبــى از پــس کار برآمــده و 
ــان  ــه می ــه هــدف خویــش دســت یافته اســت. حــال کــه صحبــت از نویســنده ب ب

آمــد، بیاییــد او را بهتــر بشناســیم:
ســید علــى کاشــفى خوانســارى در ســال 1350 در تهــران بــه دنیــا آمــده اســت. 
ــى  ــد ادب ــاى داســتان، شــعر، نق ــاب در زمینه ه ــوان کت ــون بیــش از 90 عن او تاکن
ــن  ــرده و هم چنی ــت ک ــه اش ثب ــه) در کارنام ــف و ترجم ــى را (تألی ــات دین و ادبی
ســال هاى بســیارى را به عنــوان نویســنده و پژوهشــگر در زمینــه ادبیــات کــودك و 
نوجــوان مشــغول فعالیــت بــوده اســت. ســید علــى کاشــفى خوانســارى بــا حضــور 
ــد،  ــان، هن ــپانیا، آلم ــورهاى اس ــف در کش ــاى مختل ــگاه ها و همایش ه در نمایش
ــت. از  ــه داده اس ــز ارائ ــى نی ــخنرانى، مقاالت ــراد س ــن ای ــان ضم ــزى و لبن اندون
ــروش  ــه س ــردبیرى ماهنام ــه س ــوان ب ــز مى ت ــى او نی ــوابق مطبوعات ــن س مهم تری

صدبار اگر توبه شکستى باز آ...
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نقد ادبیات دینى

   
   
    
  

 

ــوان از  ــودك و نوج ــد ک ــه نق ــردبیرى فصلنام ــون، س ــال 1396 تاکن ــوان از س نوج
ــاز و مدیرمســئول نشــریه شــهرزاد و ... اشــاره  ــروز، صاحب امتی ــا ام ســال 1393 ت

کــرد.

نتیجه گیرى
بهتریــن راه بــراى بهره گیــرى بیشــتر از حقایــق و معــارف قــرآن، آشــنایى بــا اوصــاف 
ــر  ــیرین تر و لذت بخش ت ــزى ش ــه چی ــت و چ ــمانى اس ــاب آس ــن کت ــاد ای و ابع
ــروز  ــى عالم اف ــرآن چراغ ــى. ق ــاب نوران ــن کت ــده ای ــا و آموزن اســت از قصــص زیب
ــد.  ــت مى کن ــعادت هدای ــبختى و س ــوى خوش ــان را به س ــام جهانی ــه تم ــت ک اس
ــا را  ــد. لبخنده ــى مى کن ــا را نوران ــد و صورت ه ــا مى تابان ــان را در دل ه ــور ایم ن
ــه  ــد ب ــروزى مى توان ــر ام ــد. بش ــخیر مى نمای ــا را تس ــد و قلب ه ــعت مى بخش وس
برکــت عمــل بــه قــران، در علــم، اخــالق، عمــل و در تمــام پیشــرفت هاى مــادى و 

معنــوى، اوج پیــدا کنــد. قــران کتابــى اســت همیشــه زنــده...
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تازه هاى نشرنقد ادبیات دینى

ارادتمند شما زرافه
تهران:  تاکاباتاکه،  جون  تصویرگر:  ابراهیمى؛  بیتا  مترجم:  ایواسا؛  مگومى 
شهر قلم. 104 ص. رقعى (شومیز). 120000 ریال. چاپ اول / 1000 نسخه.

978-600-320-553-6 شابک: 
زبان اصلی: انگلیسى

عنوان به التین:
Yours sincerely, giraffe

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

2. زرافه ها - داستان
3. تنهایى - داستان

معرفی کوتاه
دشت افریقا محل زندگی زرافه اي است که حسابی حوصله اش سر رفته است. او دلش می خواهد یک دوست 
شاید دوستی پیدا  تا  سوي افق ها بنویسد  تصمیم می گیرد نامه اي به آن  باشد براي همین  صمیمی داشته 

کند. نامه زرافه به دست یک پنگوئن می رسد و او جواب نامه را از دریاي نهنگ ها براي زرافه می فرستد و ...

ارباب دروغگو
محمدحسین  تصویرگر:  عبدى؛  هادى  ویراستار:  شیخ االسالمى؛  محمد  گردآورنده: 
صلواتیان، تهران: آرایان. 44 ص. وزیرى (شومیز). 190000 ریال. چاپ اول / 500 

نسخه.
978-600-8688-90-7 شابک: 

موضوع (ها):
1. عبیدزاکانى، عبیداهللا، 772 ق.

2. عبیدزاکانى، عبیداهللا، 772 ق. - اقتباس ها
3. داستان هاى طنزآمیز فارسى - قرن 14

معرفی کوتاه
در جلد هشتم از مجموعه «حکایت هاي عبید زاکانی»، 22 حکایت طنزآمیز با 

حرف»، «بوي  پر  تو»، «مرد  ببخش»، «دستمزد  جهان»، «مرا  این  در  گرم»، «طفیلی»، «ستم  عنوان هاي «چاي 
گند دهان» و... ارائه شده است. نتیجه اخالقی هر حکایت در پایان آن آمده است. در نتیجه اخالقی حکایت «ارباب 
دروغگو» می خوانید: آفرینش انسان ها در دست خداست و حکمت و دلیلی دارد، خداوند که خود منشأ زیبایی و خوبی 
است هرگز موجودي را بیهوده نیافریده است بلکه توانایی هایی به آن موجود بخشیده که اگر خود را کشف کند هرگز 

ناامید نخواهد شد.
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چکیده:
در سـال هاى اخیـر شـاهد برگـزارى کارگاه هـا و نشسـت هاى متعـدد، مقاله هـاى زیـاد و 
پایان نامه هـاى ارزشـمندى در رابطـه بـا کتاب هـاى تصویـرى بوده ایـم. بااین همـه مى تـوان 
اطمینـان داشـت کـه در راه شـناخت و کشـف الیه هـاى متعـدد کتاب هـاى تصویـر هنـوز 
قدمـى جلـو نرفته ایـم و ایـن مهم به سـرانجام نمى رسـد جز با کنکاش بیشـتر و جسـتجوى 
هرچـه تمام تـر در ایـن حـوزه. در ایـن مقالـه ابتـدا کوشـیده ام تـا بـه تعریفـى مشـخص از 
کتـاب تصویـرى برسـیم. بعـد از آن بـه جسـتارى در خصـوص کتـاب بـه عنوان یک رسـانه 
پرداختـه ام و بعـد از آن بـه ایـن مسـئله مى پـردازم کـه چگونـه کتـاب تصویـرى محصـول 
مشـترك نویسـنده، تصویرگـر و مخاطـب اسـت و در نهایـت تـالش مى کنـم تـا خوانش هاى 
متفاوتـى از کتـاب سـیاه و سـفید نوشـته ى دیویـد مکاولى را در میـان مخاطبـان این کتاب 

بم. بیا

کلیدواژه هـا: کتـاب تصویـرى، ادبیـات کـودك و نوجـوان، درون ذهنـى، سـیاه و سـفید، 
مکاولى. دیویـد 
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در روزگار نوینـى کـه جامعـه بشـرى در پـى بازتولیـد مفاهیـم فرسـوده و جایگزینى 
مفاهیـم مطابـق بـا زندگى مدرن و نوین جامعه بشـرى بود کـودك و کودکى دگرباره 
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تعریـف  شـد؛ و در پـى ایـن تعریـف اسـت که ابـزار و دسـت آویزهاى این مفهـوم نو با 
تغییـر و تحـول روبه رو مى شـود. این تحـوالت را در تولید اسـباب بازى ها و کتاب هاى 
کـودکان بـه وضـوح مى تـوان دیـد. در روندى که ایـن کاالها طـى مى کننـد دگرباره 
بـا تغییـر و رشـد قابل توجهـى کـه صنعـت چـاپ در اواخـر قـرن نوزدهـم شـاهد آن 
اسـت کاالهـاى فرهنگـى خصوصـاً کتاب مجـال دیگرى پیـدا مى کند تا دسـت خوش 
تغییراتـى شـگرف شـود. ادبیـات کـودکان از حاشـیه بیرون آمـده و یکـى از تولیدات 
فرهنگـى هـر جامعـۀ نواندیشـى مى شـود. بى تردیـد پدیـدة تولیـد کتـاب مختـص 
کـودکان امـرى نـو و تازه اسـت، اگرچـه سـالیانى از تولیـد اولین کتاب هـاى مختص 

ایـن گـروه سـنى مى گذرد.
امـا از میـان گونه هـاى مختلـف کتاب هـاى کـودك، طـرح کتاب هـاى تصویـرى، 
نگـرش نسـبت بـه دوران کودکـى کـه در گذشـته تقریباً انفـرادى و احساسـى بود را 
تغییـر داد و در خدمـت رشـد و شـکوه کـودکان قـرار گرفـت. کتاب هـاى تصویـرى، 
برخـالف نـگاه عمومـى بـه کتاب هـاى کـودکان، توانسـت نظـر طیـف گسـترده اى از 
خواننـدگان کـودك و بزرگ سـال را بـه خود جلـب کنـد.1 کتاب هاى تصویـرى اغلب 
باعـث جـارى شـدن تخیـل کـودکان مى شـوند و حتـى زمینـه فرصت هـاى جدید را 
بـراى آینـده شـغلى کـودکان فراهـم مى کننـد. آنیتـا سـیلوى2 در تحقیقـى در مورد 
افـراد پیشـرو در ایاالت متحـده آمریـکا، بـه ایـن نتیجـه رسـیده اسـت که شـغل این 
افـراد بـا کتاب هایـى کـه در کودکـى خوانده انـد، ارتبـاط مسـتقیمى داشـته اسـت. 
کتاب هـاى تصویـرى، بایـد توانش تأمیـن تعامل با کودکان را داشـته باشـند؛ آموزش 

مکاولى، دیوید. (1397)، سیاه و سفید، مترجم: شیدا رنجبر، 
فرهنگى،  و  علمى  انتشارات  شرکت  تهران،  اول،  چاپ 
 1500 تومان،   6500 آبى،  36صفحه،  پرنده  کتاب هاى 

نسخه،  رحلى (شومیز)، شابک: 978-600-436-263-4 
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چگونه کتاب تصویرى ماهیتى درون ذهنى دارد؟

غیرمسـتقیمى کـه تمرکـز و حافظـه کـودکان را تقویـت مى کند.
ادبیـات شـکلى ارتباطـى دارد؛ و کتـاب یک رسـانۀ مکتوب اسـت. پیام از یک سـو 
(کتـاب) بـه سـوى مخاطـب ارسـال مى شـود و مخاطـب از سـوى دیگـر پیـام را بـه 

شـکل سلسـه اى از نشـانه هاى کدگـزارى شـده دریافـت مى کند.
«فرسـتنده--->  پیـام  --->  گیرنـده» و در نهایـت آنچـه بـه وجـود مى آیـد 
سلسـله اى از مفاهیـم اسـت کـه در ذهـن گیرنـده پیـام (مخاطـب) شـکل مى گیـرد.

فـرض اصلـى مـن در ایـن مقالـه این اسـت کـه کتـاب تصویـرى ماهیتـى درون 
ذهنـى دارد. بـا ایـن فـرض کـه تصویـر و متـن -جـدا از بى هم زمانـى ارسـال کدهاى 
خـود بـه ذهـن مخاطـب-  در نهایـت در زمانـى واحد در ذهـن نقش بسـته و ماهیت 
پیـدا مى کننـد؛ و ایـن همـان ماهیـت ذهنـى اى اسـت کـه کتـاب تصویـرى دارد. به 
بیانـى سـاده تر داسـتان در کتـاب تصویرى نه بـر میانۀ تصاویـر و نه در میانـۀ واژگان 
کـه در ذهنـى پدیـدار مى شـود کـه خواننـده و بیننـدة آن اسـت؛ و از ایـن سـخن 
چنـان برمى آیـد کـه به تعـداد خوانش هاى یـک کتاب تصویـرى مى تـوان روایت هاى 

متفاوتـى جسـتجو کـرد و ایـن همـان اسـت کـه از تفـاوت ذهن هـا برمى آید.

هدف، پرسش  و روش تحقیق:
ایـن پژوهـش در پـى این پرسـش اسـت که «چگونـه کتـاب تصویرى ماهیتـى درون 

دارد؟» ذهنى 
روش تحقیـق در ایـن مقاله به دو شـیوه انجام مى پذیرد. بخش اول که جسـتارى 
در تئورى هـا خواهـد بـود بـه شـیوة کتابخانـه اى سـامان مى یابـد و بخـش دوم که بر 
تحلیـل خوانـش مخاطبـان و درك و دریافـت آنـان از کتاب سـیاه و سـفید اثر دیوید 

مکاولـى خواهـد بود به شـکل میدانى پیـش مى رود.
جامعـه مـورد مطالعـه در ایـن پژوهـش به شـکل رنـدوم از میـان نوجوانـان گروه 

سـنى ج (سـال هاى پایـان دبسـتان) گزینش شـده اسـت.

کتاب تصویرى:
دسـت کم پنجاه هـزار سـال اسـت کـه انسـان مـواد حـاوى پیام بصـرى را بـراى خود 
تولیـد مى کنـد؛ امـا گواهـى اى در دسـت نداریـم کـه هیچ یـک از مـواد هنـرى پیش 
از تاریـخ تـا روزگار باسـتان اختصاصـاً بـه دسـت کـودکان یا بـراى آنان ساخته شـده 
باشـد. البتـه پـس از اختـراع خـط و پـس از اختـراع چاپ، اسـناد و دسـت نویس هاى 
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مصـورى ویـژه کودکان در دسـت اسـت. این اسـناد معموالً بـه کـودکان خانواده هاى 
حاکـم یـا کودکانـى کـه تعلیـم اعتقـادات دینـى یـا پـاره اى وظایـف بـه آنـان از راه 

داسـتان و تصویـر منظـور بـوده اختصاص داشـته اند3.
در ایـن میـان اگر تصویرگـرى را به مفهـوم تصویر کردن تصاویرى در حاشـیه 
کتاب هـا بـا کارکـردى تزئینى بدانیم، تصویرسـازى کتـاب، تاریخـى طوالنى دارد. 
از نقاشـى بـر حاشـیه طومارهـا گرفته تا کتب رسـوالن و نسـخ مذهبـى. چنان که 
در کتـاب دایره المعـارف هنر نوشـته روییـن پاکباز در خصوص تاریخ تصویرسـازى 
چنیـن آمـده اسـت: «مصورسـازى سـابقه اى بسـیار قدیمـى دارد. در روزگاران 
گذشـته، وظیفـۀ اغلـب نقاشـان در خاورزمیـن و اروپـا سـاختن تصویرهایـى براى 
نسـخه هاى خطـى (ادبـى، دینى، تاریخـى، علمى و غیـره) بود. ضـرورت همکارى 
مصـوران و خطاطـان و مذهبـان در آرایـش کتاب هـا باعـث وحـدت نگارگـرى و 
نگارشـگرى شـده بـود. (نسـخه هاى خطى مصـور ساخته شـده در شـیراز، هرات و 
تبریـز از نمونه هـاى شـاخص ایـن وحدت محسـوب مى شـوند).» اما تصویرسـازى 
تصویـرى  هنـر  به گونـه اى  تصویرگـرى   ،(Illustra o) امروزینـش  مفهـوم  بـه 
بـه تجسـم و  توضیح دهنـده و وصـف کننـده اطـالق مى شـود. تصویرگـر غالبـاً 
ارائـه موضوعـى مى پـردازد کـه با زبان نوشـتارى یـا گفتـارى نیز قابل بیان اسـت. 
ممکـن اسـت هـدف کلـى تصویرگـر قابل فهم کـردن یا جـذاب نمـودن موضوعى 
از یـک متـن باشـد؛ ولـى الزامى نیسـت کـه تصویـر منضم به متـن باشـد.4 تقریباً 
تولـد کتاب هـاى کـودکان بـا چاپ هـاى باسـمه اى و سـپس اختراع چـاپ حروف 

متحـرك همـراه بوده اسـت.
سـحر ترهنـده در مقالـه اى بـا عنـوان چیسـتى و چرایـى کتاب هـاى تصویـرى 
در خصـوص تعریـف مشـخص و معیـن از ایـن گونـه از کتاب هـا چنیـن مـى آورد 
«سـال هایى نـه چنـدان دور، بـر اسـاس آموخته هـا و منابعى کـه مطالعه کـرده بودم، 
گمـان مى کـردم کـه کتـاب تصویرى، کتابى اسـت کـه در آن، متن و تصویـر دو جزء 
جدایى ناپذیـر باشـند؛ بـه ایـن مفهـوم کـه هـر یـک بـدون دیگـرى، معنـاى خـود را 
کامـًال از دسـت بدهنـد و ناقـص بماننـد. بـر ایـن اسـاس، متـن در کتـاب تصویـرى، 
جمله هـاى بریده بریـده اى بـود کـه فاصلـه میـان آنهـا را بایـد تصاویر پـر مى کردند و 
خوانـدن متـن تنها یـا دیدن تصویر تنهـا، نمى توانسـت معنایى منتقل کنـد. بعدها با 
دیـدن کتاب هـاى تصویـرى متفاوت، متوجه شـدم رابطه متن و تصویـر در کتاب هاى 
تصویـرى بسـیار پیچیده تـر و گونه گون تـر اسـت و ایـن تعریفـى که در ذهن داشـتم، 
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تنهـا یکـى از انـواع بسـیار کتاب هاى تصویـرى را در بـر مى گرفت و نـه کل گونه را». 
بـا همـۀ ایـن دانسـته ها ارائـۀ تعریفى مشـخص در خصـوص کتاب تصویـرى گاه 
بسـیار دشـوار مى نماید. چنانکه برخـى از نظریه پردازان کتاب هـاى تصویرى را چنین 
معرفـى کرده انـد: کیفـر5 بـه نقـل از مارانتز6 بیـان مى کنـد: «کتاب هـاى تصویرى، بر 
خـالف کتاب هـاى تجـارى و نوشـتارى، آثـار هنرى هسـتند و تـوان ایـن را دارند که 
حالتـى از ذهـن یـا اندیشـه را تولیـد نمایند تـا معنایى تازه و مشـخص شـکل گیرد» 
در همیـن راسـتا، آریـزپ و اسـتایلز7 تعریفـى از این دسـته ادبى ارائه نمـوده و تاکید 
مى نماینـد کـه کتـاب تصویـرى از کتابى کـه داراى تصویرسـازى اسـت، متمایز بوده 
و بیـان مى کنـد: «کتابـى اسـت کـه در آن، داسـتان بـه تعامل میـان متـن و تصاویر 
وابسـته بـوده و هـر دوى آنهـا بـا توجهـى زیباشناسـانه و هوشـیارانه ساخته شـده اند 
(نـه فقـط بـراى هدف آموزشـى یا تجـارى). این گونـه کتاب هـا از تصویـر و واژه هایى 
تشکیل شـده اند کـه تعامـل نزدیـک آنهـا، الیه هایـى از معنـا را سـاخته، تفسـیرهایى 
گوناگونـى را پیـش رو قـرار مى دهند و داراى توانشـى براى برانگیختـن عمل خوانش 

در خواننـدگان خود هسـتند.»
زهـره قائینـى در تعریف از کتاب تصویـرى چنین مـى آورد: «کتاب هاى تصویرى، 
کتاب هایـى هسـتند کـه در آنهـا، متـن و تصویر با کمـک یکدیگر یا یکسـرى تصاویر 
در پیونـد بـا هـم داسـتان یـا موضوعـى را روایـت یـا بیـان مى کننـد. در کتاب هـاى 
تصویـرى، متـن و تصویـر، همسـان بـوده و ماننـد حلقه هـاى یـک زنجیـر در هم فرو 
رفتـه و تنگاتنـگ، داسـتان یـا مفهومـى را بیـان مى کننـد و هـر کـدام بـه تنهایى از 

بیـان یـک داسـتان یـا موضوع یـا یک مفهـوم نـا توانند.»
 پـرى نودلمـن8 کتـاب تصویـرى را کتابـى مى دانـد کـه از طریـق مجموعـه اى از 
تصاویـر مرتبـط بـه هـم با متنـى کوتاه یـا بدون متـن، قصه گویـى کرده یـا اطالعاتى 

را منتقـل مى کنـد.
انـواع کتاب هـاى تصویـرى در منابـع مختلف بـه شـکل هاى گوناگونى آمـده- اما 
نـه خیلـى متفـاوت از هـم- از آنجـا که در ایـن پژوهش نیازى بـه آوردن آنهـا ندیدم 
از ذکـر انـواع آن چشم پوشـى مى کنـم. بـراى دانسـتن انواع کتـاب تصویـر مى توانید 

بـه مقالـۀ زیر مراجعـه کنید.
«کتاب هـاى تصویـر و انـواع آن» نوشـته دونا اى. نورتـون9، ترجمۀ زهـره قائینى، 

پژوهشـنامه ادبیـات کودك و نوجوان/ شـماره 30/ 1381

چگونه کتاب تصویرى ماهیتى درون ذهنى دارد؟
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کتاب تصویرى محصول مشترك نویسنده، تصویرگر و مخاطب:
دکتـر علـى رضائیـان در کتـاب مبانـى سـازمان و مدیریـت چـاپ انتشـارات سـمت 
در خصـوص فراینـد ارتباطـات چنیـن مـى آورد کـه فرآینـد ارتباطـات «ارتباطـات» 
یـا «تبـادل اطالعـات» و انتقـال معانـى، انتقـال اطالعـات از فرسـتنده بـه گیرنده به 
گونـه اى قابـل فهـم و واضـح اسـت کـه همان گونـه کـه از تعریـف پیداسـت، عبـارت 
اسـت از 3 عنصـر اصلـى فرسـتنده، پیـام و گیرنده کـه در صورت عدم وجـود هر یک 

از آنهـا، دیگـر هیچ گونـه ارتباطـى برقـرار نمى گـردد!
در تعریف عوامل ایجادکننده ارتباط چنین مى آورد:

بـه  مفاهیـم  و  اطالعـات  جهـت «انتقـال  کـه  ارتبـاط  آغازکننـدة  فرسـتنده: 
مى کنـد. برقـرار  ارتبـاط  گیرنـدگان» 

گیرنده: دریافت کنندة پیام که مفاهیمى را از آن استنباط مى کند.
مفهوم ذهنى پیام: فکر و اندیشه اى که باید منتقل گردد.

نمـاد عینـى پیـام: عالئـم و نشـانه هایى کـه پیـام را بـه صـورت خبـر، نکته یا 
موضـوع بـه گیرنـده منتقـل مى کند.

دریافـت و ثبـت پیـام: دریافت و ثبـت صحیح پیـام یکـى از مهم تریـن عوامل 
برقـرارى ارتباط مؤثر اسـت.

تبدیـل پیـام به مفهوم ذهنـى: تبدیل اطالعـات به پیـام مورد نظر فرسـتنده 
بـر مبنـاى ادراکات و تجربیات گذشـتۀ گیرنده و مقاصد انتظارات فرسـتنده.

ادراك پیام: تبدیل پیام به مفاهیم ذهنى جهت درك محتواى آنها.

نظریۀ چندرسانه اى
در ادامـۀ ایـن بحـث بایـد بـه ایـن پرسـش بپردازیـم کـه نظریـه چندرسـانه اى 
چیسـت؟ نظریـه اى اسـت در زمینـه سـواد کـه مى تواند در فهـم اینکه مـا چگونه 
گفت وگـوى میـان تصاویر و متن را مى سـازیم، سـودمند باشـد. با ایـن توضیح که 
«سـوهور10، مفهـوم میـان رسـانه اى یـا برگـردان محتوى از یک سـامانه نشـانه اى 
بـه سـامانه اى دیگـر را بـه کار بـرده اسـت»؛ همچنیـن، سـیگل11 در یـک تعریف 
آشـکارتر، عملکـرد میـان رسـانه اى را این گونه بیان نموده اسـت: «عمـل برگردان 
معانـى از یـک سـامانه نشـانه اى به سـامانۀ نشـانه اى دیگر که بخت دانـش آموزان 
را بـراى داشـتن تفکـر زایـا یـا سـازنده و اندیشـمندانه، افزایـش مى دهـد؛ زیـرا 
یادگیرنـدگان، بایـد ارتباطى را میان دو سیسـتم نشـانه اى ابـداع کنند که از پیش 
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وجود نداشـته اسـت»12 
بـا ایـن همـه مى توانیـم چنیـن اسـتنباط کنیـم کـه کتـاب تصویـرى پدیـده اى 
چندرسـانه اى اسـت. پدیـده اى کـه بـا همراهـى تصویـر و متـن بـراى ارسـال پیـام 
بـه مخاطـب خـود اجـازه مى دهـد بـا انتقـال مفاهیـم از سـاختار متنـى بـه سـاختار 
در  مى توانـد  مخاطـب  شـود.  ادراك  متفاوتـى  دریافت هـاى  برعکـس  و  تصویـرى 
دانسـته هاى  و  فرهنـگ  تجربیـات  دریچـه  از  چندرسـانه اى  سـامانه هاى  این گونـه 
خـودش ماجراهـاى کتـاب را درك و دریافـت کنـد؛ و ایـن درك و دریافـت مى توانـد 

بـراى هـر کودکـى منحصربه فـرد باشـد.
واسـیک13 و ترنـر14 و پیرسـون15، بیـان مى کننـد: «هنگامى کـه کـودکان، یـک 
یـا چنـد درك از جنس شـفاهى، نشـانه اى، لمسـى یـا نوشـتارى را در کنـار هم گرد 
مى آورنـد، یـاد مى گیرنـد که بر اسـاس دانش پیشـین، تدابیـر، مهارت هـا و انتظارات 

خـود، معانـى گوناگـون را از آن ها بسـازند.»16
بـا ایـن همـه آیـا مى توانیـم بـه ایـن گفتـۀ جالونگـو17 اشـاره کنیـم کـه: «این 
دسـته از کتاب هـا –کتـاب تصویـرى- حداقل سـه عنصـر را در خود جـاى داده اند: 
الـف) آنچـه بـه وسـیله واژه هـا گفتـه مى شـود؛ ب) آنچـه از راه تصاویـر گفتـه 
مى شـود؛ ج) و آنچـه بـا ترکیـب هـر دو بخـش تصویـر و واژه بـه مخاطـب منقـل 
مى شـود؛ امـا بـه نظر مى رسـد کـه عنصر چهـارم، مى تواند مشـارکت خـود کودك 

بـا کتاب باشـد.» 
جـواب ایـن سـؤال ایـن اسـت، بلـه در سـامانه اى چندرسـانه اى بـه نـام کتـاب 
تصویـرى عنصـر چهارمـى وجـود دارد و آن هـم خـود کـودك و یـا بـه دیگـر سـخن 
مشـارکت کودك در سـاخت نهایى آن اسـت. از این رو مى توان گفت کتاب تصویرى 

حاصـل سـاخت و پرداخـت نویسـنده، تصویرگـر و مخاطب اسـت.

یکى شدن متن و تصویر در الیه اى باالتر:
پـرى نودلمـن18 در میـان جسـتارهایش در خصـوص کتاب هـاى تصویـرى چنین 
عنـوان مى کنـد کـه «رابطه تصاویـر و متن در کتاب هـاى تصویرى رابطـه اى طنزآلود 
اسـت. هریـک دربـاره ى آن چیـزى صحبـت مى کنـد کـه دیگـرى درباره اش سـکوت 

اختیـار کرده.»
از ایـن گفتـه چنیـن برمى آیـد کـه یکى شـدن دو سـامانۀ نشـانه اى متفـاوت که 
هـر کـدام دربـاره چیـزى صحبـت مى کننـد کـه دیگـرى دربـاره اش سـکوت کـرده 

چگونه کتاب تصویرى ماهیتى درون ذهنى دارد؟
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چیـزى در عیـن حـال سـاده امـا پیچیده اسـت.
سـایپ19 معتقد اسـت ایـن تناقـض در روایت تصویـرى و واژگانى «خواننـده را وا 
مـى دارد تـا بـه وسـیلۀ پیوندهـاى میـان تصاویر و واژگان به کشـف و بررسـى دسـت 

بزند.»
مى توانیـم چنیـن تصـور کنیـم کـه در کتـاب تصویرى روایـت تصویـرى و روایت 
واژگانـى هـر دو در ایـن کوشـش هسـتند تا جاهـاى خالـى اى را پر کنند کـه دیگرى 
خیـال پـر کـردن آن را نـدارد؛ و ایـن کوشـش همان چیزى اسـت کـه مخاطب فعال 

آن را در مواجهـه بـا ایـن کتاب هـا سـاخته و پرداختـه مى کند.
مهـرى محمـدى در مقالـه اى بـا عنـوان «واکاوى هماهنگـى فـرم و محتـوا در 
کتاب هـاى تصویـرى کـودکان» چنیـن مى گویـد «مى تـوان ایـن طور در نظـر گرفت 
کـه محصـول کامـل و نهایى در کتاب تصویرى کودکان با سـعى و مشـارکت مخاطب 

آن، یعنـى کـودك و در ذهـن او شـکل مى گیـرد.»
وى در ایـن خصـوص معتقـد اسـت کـه «مى توانیم مثلثـى را در نظـر بگیریم که 
رأس اصلـى آن را کـودك – مخاطـب- و دو رأس دیگـر آن را نویسـنده و تصویرگـر 
تشـکیل مى دهنـد و متـن و تصویـر و محصول فیزیکـى این دو –کتـاب- در این بین 

قـرار دارند.»

بدیــن ترتیــب بــا یــک متــن و یــک تصویــر مى توانیــم هــزاران کتــاب تصویــرى 
مختلــف در ذهــن کــودکان داشــته باشــیم.20 و ایــن شــاید بــه نوعــى همــان مفهــوم 
درون ذهنــى و شــاید بــه دیگــر ســخن بتــوان گفــت یکــى شــده متــن و تصویــر در 

الیــه اى باالتــر اســت.
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البتــه ایــن ســؤال پیــش خواهــد آمــد کــه تــا چــه میــزان متــن بــراى از میــان 
ــر نیازمنــد متــن  ــر و برعکــس، تصوی برداشــتن ابهامــات در روایــت نیازمنــد تصوی

واژگانــى اســت.
روالن بــارت21 در ایــن زمینــه معتقــد اســت کــه معنــاى تصاویــر، همیشــه بــه 
ــود بیــش  ــر به خودى خ ــه تصاوی ــده دارد ک ــتارى وابســته اســت. او عقی ــن نوش مت
از حــد «چندمعنــا» هســتند. بــراى دســتیابى بــه معنــاى مشــخص، بایــد زبــان بــه 
نجاتمــان بیایــد. معنــاى بصــرى بیــش از حــد مبهــم و نامشــخص و زنجیره اى ســیال 
ــاى  ــه، تکنیک ه ــر جامع ــد: «در ه ــب، او مى گوی ــن ترتی ــه ای ــت؛ ب از مدلول هاس
ــد  ــه وجــود مى آی ــا ب ــره ســیال مدلول ه ــن زنجی ــت ســازى ای ــراى ثاب ــددى ب متع
ــاى  ــردازد؛ پیام ه ــخص بپ ــانه هاى نامش ــى از نش ــت ناش ــا وحش ــه ب ــه مقابل ــا ب ت

ــا هســتند» ــن تکنیک ه ــتارى، یکــى از ای نوش
بــا ایــن همــه چنیــن اســتنباط مى شــود کــه روایــت واژگانــى بــا محــدود کــردن 
دایــرة مفاهیــم یــک ســامانۀ نشــانه اى تصویــرى مخاطــب را راهنمایــى مى کنــد تــا 
تعــداد زیــادى از احتمــاالت معنایــى را کنــار گذاشــته و در بــازة معانــى محدودتــرى 
ــا درســت نیســت اگــر بگوییــم در  ــه دنبــال معنــا بگــردد. اگــر چنیــن باشــد، آی ب
خوانــش کتــاب تصویــرى روایــت درســت و غلــط دیگــر وجــود نــدارد؛ و درســت تنها 
وقتــى درســت اســت کــه بــه بــاور مخاطــب کتــاب درســت بیاییــد؟ بــه بــاور نگارندة 
ایــن مقالــه بایــد همــواره ایــن نکتــه را در ذهــن داشــته باشــیم کــه درك و دریافــت 
مخاطــب از کتــاب تصویــرى بســته بــه ســن، فرهنــگ، عوامــل زیســتى و محیطــى 
و... متفــاوت خواهــد بــود؛ و همیــن تفاوت هــا روایــت نوینــى از یکــى شــدن متــن 

و تصویــر در ذهــن مخاطــب خواهــد ســاخت.

قدمى در کتاب سیاه و سفید
ــا عنوان هــاى «خیــاالت»،  کتــاب ســیاه و ســفید روایتگــر چهــار داســتان اســت ب

ــیرده». ــاى ش ــرج گاوه ــى» و «هرج وم ــاز»، «وقت گذران ــن مشکل س «والدی

خالصه داستان خیاالت
ــا قطــار ســفر  در داســتان «خیــاالت» مى بینیــم و مى خوانیــم کــه پســرى تنهــا ب
ــد. او  ــدرش را ببین ــادر و پ ــا م ــت ت ــب را در راه اس ــول ش ــام ط ــد. او تم مى کن
گوشــه اى از نیمکــت خــودش را جمــع مى کنــد و مى خوابــد. حوالــى ســحر وقتــى 

چگونه کتاب تصویرى ماهیتى درون ذهنى دارد؟
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کــه پســر از خــواب بیــدار مى شــود قطــار از حرکــت ایســتاده اســت. مأمــور قطــار 
مى گویــد چیــزى روى ریــل اســت کــه راه را بســته. در ایــن هنــگام زنــى ســالخورده 
ــم  ــر مى بینی ــا در تصوی ــا م ــیند؛ ام ــر مى نش ــه روى پس ــود و روب ــه مى ش وارد کوپ
ــرزن  ــه شــکل پی ــودش را ب ــع خ ــاب و درواق ــا نق ــالخورده دزد اســت ب ــه زن س ک
درآورده. پســر از پنجــره ســرك مى کشــد تــا ببینــد چــه چیــزى راه قطــار را بســته. 
آنچــه او از دور مى بینــد چیــزى اســت شــبیه بــه تخته ســنگى روى ریــل راه آهــن. 
پســر فکــر مى کنــد شــاید کــوه ریــزش کــرده، امــا کوهــى در آن نزدیکــى نیســت. 
ــى رود و دســت هایش  ــه طــرف تخته ســنگ ها م ــاده مى شــود و ب ــوران پی لوکوموتی
را تــکان مى دهــد. پســر فکــر مى کنــد چــه کار مســخره اى، هیــچ ســنگى بــا داد زدن 
و دســت تــکان دان دادن، تــکان نمى خــورد؛ امــا تخته ســنگ ها حرکــت مى کننــد، 
ــا  ــد و م ــت مى کنن ــواش حرک ــنگ ها یواش ی ــد. س ــا مى کن ــت زده تماش ــر به پس
ــتند و  ــت هس ــال حرک ــفید در ح ــاى سیاه وس ــه اى از گاوه ــه مجموع ــم ک مى بینی
ســنگى در کار نیســت. قطــار دوبــاره حرکــت مى کنــد و بعــد از مدتــى در ایســتگاه 
ــته.  ــا گذاش ــش را ج ــت و لباس های ــه اس ــان دزد رفت ــا هم ــرزن ی ــتد پی مى ایس
پســرك بخــار پنجــره را پــاك مى کنــد و بیــرون را تماشــا مى کنــد. همه جــا 
ــرون  ــداى آواز از بی ــت. ص ــانده اس ــه پوش ــر و م ــم اب ــاید ه ــا ش ــار ی را دود و بخ
ــرد  ــرف را بگی ــاى ب ــد دانه ه ــرك مى خواه ــد. پس ــرف مى آی ــود و ب ــنیده مى ش ش
ــا متوجــه مى شــود کــه تکه هــاى روزنامــه اســت. بعــد  و روى زبانــش آب کنــد ام
آدم هایــى را مى بینــد کــه کنــار ســکو ایســتاده اند درحالى کــه لباس هایــى از 
ــه خــواب  ــاره ب ــاره حرکــت مى کنــد. پســر دوب ــد. قطــار دوب ــه تــن دارن روزنامــه ب
مــى رود و ایــن بــار کــه چشــم باز مى کنــد بــه مقصــد رســیده اســت و مــادر و پــدر 

ــد. ــتقبالش آمده ان ــه اس ــر دو ب ه

خالصه داستان والدین مشکل ساز
در داســتان «والدیــن مشکل ســاز» چنیــن مى بینیــم و مى خوانیــم: داســتان 
ــز  ــک چی ــد ی ــتان مى گوی ــر داس ــود. خواه ــروع مى ش ــرادر ش ــر و ب ــک خواه ــا ی ب
مســخره در مــورد پــدر و مادرهــا ایــن اســت کــه بــا وجــود اینکــه درکــت نمى کنند، 
انتظــار دارنــد رویشــان حســاب کنــى! و در ادامــه مى گویــد پــدر و مــادرم هــر روز 
ــر  ــر روز عص ــد و ه ــهر مى رون ــه ش ــه اداره ب ــن ب ــراى رفت ــت ب ــاعت هف ــح س صب
ــم  ــر مى بینی ــه مى رســند. در تصوی ــه کارهــاى خان ــد و ب ســاعت هفــت بازمى گردن
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ــدن  ــغول دی ــه مش ــر ک ــتند. دخت ــته هس ــدر خس ــد و چق ــه مى خوانن ــه روزنام ک
ــد  ــه مى ده ــد) ادام ــک دزد را نشــان مى ده ــر ی ــون تصوی ــون اســت (تلویزی تلویزی
ولــى آن شــب وقتــى از در وارد شــدند مــن و بــرادرم فهمیدیــم یــک خبــر اســت. 
آن روز روزنامــه پوشــیده بودنــد و وقتــى بــه خانــه رســیدند توجهــى بــه قبض هــا 
نداشــتند، در عــوض هــى دور اتــاق مى چرخیدنــد و آواز قطــارم قشــنگه تــوش پــر از 
پلنگــه... مى خواندنــد. بعــد بابــا یــک بســته روزنامــه باطلــه مــى آورد و بــا همراهــى 
ــراى بچه هــا لباس هایــى از روزنامــه درســت مى کننــد؛ و آن روز مامــان و  مامــان ب
بابــا شــروع مى کننــد بــه بازیگوشــى و بــرادرش نیــز همــراه آنــان مى شــود. دختــر 
ــا را مــى آورد  ــا برایــش ترســناك اســت مــى رود قبض ه ــان و باب ــه کارهــاى مام ک
و کــف دســت بابــا مى گــذارد تــا بــا ایــن کار هــوش و حواســش برگــردد؛ امــا بابــا 
ــا  ــذ خرده ه ــتان کاغ ــر داس ــزد. دخت ــوا مى ری ــه ه ــد و ب ــاره مى کن ــا را پ قبض ه
ــد شــام  ــگام مى گوی ــن هن ــرادر در ای ــد. ب ــرف تصــور مى کن را شــبیه کوالکــى از ب
ــر  ــل از س ــه نظــرش عق ــه ب ــر ک ــد. دخت ــت مى کن ــان موافق ــرون و مام ــم بی بروی
ــم! کســى توجهــى نمى کنــد.  ــردا مدرســه داری ــد ف ــده مى گوی ــادرش پری ــدر و م پ
ــش  ــر خیال ــد. دخت ــرون نرون ــه اى بی ــاس روزنام ــا لب ــر اســت ب ــد بهت ــا مى گوی باب
ــراى خــوردن شــام بیــرون  راحــت مى شــود کــه والدینــش عاقــل شــده اند. آنهــا ب
مى رونــد، در حالــى کــه در راه آواز مى خواننــد. دختــر اعتــراف مى کنــد کــه 
ــى خیلــى خــوش  ــاك کــرد ول ــد از روزنامــه پ ــه را بای ــا وجــود اینکــه تمــام خان ب
ــا تمــام خوشــى ها و خل وچــل بازى هــاى  ــد کــه ب گذشــت. البتــه در آخــر مى گوی

والدینــش بــاز هــم آنهــا پیــش از خــواب ســراغ تکالیفــش را گرفتنــد.

در داستان وقت گذرانى چنین مى بینیم و مى خوانیم:
عــده اى در ایســتگاه قطــار ایســتاده اند و روزنامــه مى خواننــد. عــدة منتظــر 
در  مى شــود.  زیادتــر  هــم  بــاز  و  مى شــود.  زیــاد  تعدادشــان  روزنامه خــوان  و 
ایســتگاه اعــالم مى شــود قطــار کمــى تأخیــر دارد و از مســافران بــراى ایــن 
ــا  ــان همــه منتظــر رســیدن قطــار هســتند. آنه ــد. همچن ــوزش مى خواهن ــر پ تأخی
کــه روزنامه هایشــان را خوانده انــد، روزنامه هــا را کنــارى گذاشــته اند و منتظــر 
ایســتاده اند. مأمــور راه آهــن گوشــش را بــه ریــل چســبانده ببینــد قطــار کــى از راه 
ــن  ــراى ای ــر دارد و ب ــار تأخی ــود قط ــالم مى ش ــتگاه اع ــر در ایس ــار دیگ ــد. ب مى رس
ــه در  ــه اى ک ــذ روزنام ــا کاغ ــم ب ــک خان ــد. ی ــوزش مى خواه ــافران پ ــر از مس تأخی

چگونه کتاب تصویرى ماهیتى درون ذهنى دارد؟
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دســت دارد یــک کاله مى ســازد. بــار دیگــر در ایســتگاه اعــالم مى شــود قطــار کمــى 
ــافران  ــۀ مس ــد. هم ــوزش مى خواه ــر پ ــن تأخی ــراى ای ــافران ب ــر دارد و از مس تأخی
ــا  ــتگاه را ب ــا ایس ــوند. آنه ــه مى ش ــى از روزنام ــاس و کاله های ــاختن لب ــغول س مش
ــى کــه مســافران  ــد و باالخــره قطــار از راه مى رســد در حال ــه تزئیــن مى کنن روزنام
روزنامه هــاى خــرد شــده را بــه هــوا مى ریزنــد. شــاید آنهــا بــراى ورود قطــار جشــن 
گرفته انــد. کاغذهــاى روزنامــه همه جــا را ســفید مى کننــد، گویــى قطــار و ایســتگاه 
ــد.  ــرك مى کنن ــه اســت. قطــار و مســافرانش ایســتگاه را ت ــرو رفت ــرف ف ــه و ب در م

ــد. ــکان مى ده ــت ت ــه دس ــار رفت ــراى قط ــود و ب ــاده مى ش ــار پی دزدى از قط

در داستان هرج ومرج گاوهاى شیرده چنین مى بینیم و مى خوانیم:
دزدى بــا گــره زدن پارچه هــا بــه هــم ریســمانى درســت کــرده و میله هــاى زنــدان را 
شکســته و بیــرون آمــده. دزد درســت تــوى گاودارى مى افتــد. راوى داســتان در حالــى 
ــم  ــد در ه ــفید مى توانن ــیاه و س ــاى س ــد دزد و گاوه ــان مى ده ــر نش ــه در تصوی ک
مخفــى شــوند مى گویــد: «بدتریــن چیزهــاى گاوهــاى هلشــتاین ایــن اســت کــه اگــر 
از مزرعــه بیــرون برونــد، پیــدا کردنشــان تقریبــاً غیرممکــن اســت. از هــر مزرعــه دارى 
ــه  ــم ک ــر مى بینی ــت...» و در تصوی ــان اس ــن کابوسش ــید، ای ــد بپرس ــه مى خواهی ک
گاوهــا بیــرون مى رونــد و البتــه یــک جفــت پــا کــه متعلــق بــه دزد اســت در حالــى 
ــا گاوهــا مــى رود. در صفحــه بعــد  کــه خــودش را در میــان گاوهــا مخفــى کــرده ب
ــکلى  ــه ش ــفیدى ب ــیاهى و س ــد و س ــان مى رون ــا همچن ــه گاوه ــد ک ــان مى ده نش
ــا را  ــم گاوه ــاز ه ــد ب ــه ى بع ــتند؛ و در صفح ــک نیس ــه قابل تفکی ــه ک درهم آمیخت
مى بینیــم کــه بــه مسیرشــان ادامــه مى دهنــد. آنهــا بــه ســمت جشــنواره آوازهــاى 
ــد. گاوهــا از میــان دســتۀ خواننــدگان رد مى شــوند و دزد خــودش را  محلــى مى رون
میــان آنهــا مخفــى کرده اســت. در حالــى کــه لباس هــاى یکــى از خواننــدگان گــروه 
ــدگان  ــرده خــودش را شــبیه دســتۀ خوانن ــا ســعى ک ــا لباس ه ــوده اســت. او ب را رب
ــا در شــب ســخت تر هــم مى شــود؛  ــد بازگشــتن گاوه کننــد. راوى داســتان مى گوی
ــان  ــه خــودش را می ــم ک ــان در تاریــک و روشــن چــراغ دزد را مى بینی ــا همچن و م
ــا  ــرد. آنه ــن مى ب ــل راه آه ــمت ری ــه س ــا را ب ــت. دزد گاوه ــى کرده اس ــا مخف گاوه
مســیر قطــار را مى بندنــد؛ و در ادامــه راوى داســتان مى گویــد «ولــى بهتریــن چیــز 
گاوهــاى هلشــتاین هــم ایــن اســت کــه هــر چــه قــدر هــم دور شــده باشــند، همیشــه 

ــد.» وقــت دوشــیدن شیرشــان کــه برســد، برمى گردن
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روایت چهار داستان همزمان
الك پشــت پرنــده در معرفــى کتــاب ســیاه و ســفید چنیــن مى آورد: «ســیاه و ســفید 
ــودك  ــات ک ــول در ادبی ــازى هاى معم ــتانى از دوگانه  س ــمش داس ــالف اس ــر خ ب
مثــل خــوب/ بــد یــا ســیاه/ ســفید نیســت. در ایــن کتــاب بــا داســتانى سرراســت و 
روایتــى ســاده رو بــه رو نیســتیم. ســیاه و ســفید روایــت هم زمــان چهــار قصــه اســت 
ــراز و نشــیب اند. در  ــر مســتقل از هــم تعریــف شــوند، بســیار ســاده و بى ف کــه اگ
داســتان ســیاه و ســفید، پســرى بــراى اولین بــار تنهایــى ســفر مى کنــد و مشــتاق 
دیــدار پــدر و مــادر اســت. قطــار سریع الســیر تمــام شــب در راه اســت و او خــودش 
ــاب  ــتان کت ــا داس ــن تنه ــر ای ــد. اگ ــد و مى خواب ــع مى کن ــت جم ــۀ نیمک را گوش
بــود، کتابــى بســیار معمولــى مى شــد؛ امــا داســتان ایــن پســر تنهــا یــک داســتان 
از ایــن کتــاب اســت. ایــن کتــاب از چهــار داســتان جــدا تشــکیل شــده اســت کــه 
ــا قطــار ســفر مى کنــد،  ــد، داســتان پســرکى کــه ب ــه هــم ندارن ظاهــراً ارتباطــى ب
داســتان یــک خانــواده، داســتان گاوهــا و دزدهــا و داســتان مردمــى کــه در ایســتگاه 
منتظــر قطارنــد. ایــن کتــاب بــا روایــت هم زمــان و معرفــى شــخصیت هاى 
ــر یکدیگــر  مختلــف روایتــى پیچیــده دارد کــه تأثیرگــذارى روایت هــاى مختلــف ب
را نشــان مى دهــد. ســیاه و ســفید روایتگــر داســتان تاثیرپذیــرى زندگــى هــر کــس 
از داســتان زندگــى دیگــران اســت. چگونــه هــر رویــدادى در لحظــه اى بــر رویــدادى 
ــم  ــه ه ــه اى ب ــوازى در نقط ــاى م ــن رویداده ــه ای ــذارد؟ چگون ــر مى گ ــر تأثی دیگ
ــه مى تواننــد  ــد؟ ایــن رویدادهــاى مجــزا چگون ــه مى گیرن ــاره فاصل مى رســند و دوب
داســتانى واحــد را شــکل دهنــد؟ دیویــد مکاولــى نویســنده و تصویرگــر ایــن کتــاب 
بــا کنــار هــم گذاشــتن چنــد قصــۀ ســاده، بــه ســادگى ایــن دنیــاى پیچیــده را بــه 
ــا ســادگى هــم در  کــودکان و مــا بزرگ ســاالن نشــان مى دهــد. بیــان پیچیدگــى ب
ــدون جزئیــات تزئینــى و هــم در متــن، هنــر ایــن  تصویرهــاى خطــى و ســاده و ب
ــا  نویســنده و تصویرگــر اســت. کــودکان و بزرگ ســاالن مى تواننــد ایــن کتــاب را ب

ــد.» ــم بزنن ــه اى فراموش نشــدنى را رق ــى تجرب ــا هم خوان ــن ب ــد و از ای هــم بخوانن

نقش خیال در برهم کنش متن و تصویر کتاب سیاه و سفید
چنان کــه در توضیــح الك پشــت پرنــده مشــخص اســت کارشناســان و داوران 
ــار داســتان  ــت چه ــا روای ــالش اســت ب ــاب در ت ــه کت ــد ک ــه معتقدن ــن مجموع ای
ــه مخاطــب نشــان دهــد.  هم زمــان بخشــى از پیچیدگى هــاى زندگــى روزمــره را ب

چگونه کتاب تصویرى ماهیتى درون ذهنى دارد؟
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نقد  کتاب تصویرى

  
  
  
   .
   
    
   
   
    
   
   
   
  
  

آیــا مى تــوان بــا دیــدى دیگــر بــه کتــاب نــگاه کــرد؟ آیــا مى توانیــم از ایــن متــن 
و تصویــر خوانــش دیگــرى بیابیــم؟ چقــدر محتمــل اســت کــه مکاولــى در تــالش 
ــا  ــن مشکل ســاز» را نشــان بدهــد؟ آی ــاالت پســر در داســتان «والدی ــا خی باشــد ت
ــاالت پســر اســت؟ و گواهــش را از  ــر خی ــتان دیگ ــه داس ــه س ــت ک ــوان گف نمى ت
آنجــا بیاوریــم کــه داســتان اول بــا پســرى آغــاز مى شــود کــه تنهــا بــا قطــار ســفر 
مى کنــد و انتظــار دیــدن مــادر و پــدرش را مى کشــد، همــان چیــزى کــه پســرك 
داســتان «والدیــن مشــکل ســاز» بــا آن مواجــه اســت. او در خانــه بــا قطــار بــازى 

ــادر اســت.  ــدر و م ــدن پ ــد و منتظــر آم مى کن

 و گــواه دیگــر شــباهت پســر بــا پســرك داســتان «خیــاالت». پســرکى کــه در 
داســتان «خیــاالت» نقــش شــده دقیقــاً همــان پســر داســتان «والدیــن مشکل ســاز» 

ست. ا

              

ــن  ــتان «والدی ــرك داس ــن پس ــه آغازی ــه در صفح ــا ک ــر آنج ــى دیگ و گواه
ــا قطــارى بــازى مى کنــد کــه ماکــت ایســتگاهش دقیقــاً شــبیه بــه  مشکل ســاز» ب
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ایســتگاه قطــار در داســتان «وقت گذرانــى» اســت. گویــى ماکتــى کــه در داســتان 
ــر  ــه اســت و پ ــگ گرفت ــاالت پســر رن ــگ اســت در خی ــى خاکســترى و بى رن اصل

ــد. ــه مى کن ــودش را عرض ــگ خ ــش و رن نق

ــه در  ــرد ک ــاره ک ــه اى اش ــه صفح ــوان ب ــا مى ت ــن مدع ــانه هاى ای ــر نش از دیگ
ــر پخــش هســتند و  ــاره در آســمان تصوی ــاالى صفحــه، روزنامه هــاى پاره پ ــم ب فری
ــرف در آســمان صحبــت مى کنــد. او چنیــن  راوى داســتان «خیــاالت» در مــورد ب
ــاز  ــر مى شــود. پنجــره را ب ــه هیجــان مى آیــد. صــداى آواز بلندت مى گویــد (پســر ب
ــه  ــد دان ــا چن ــد ت ــتش را دراز مى کن ــود. دس ــر مى ش ــداى آواز بلندت ــد. ص مى کن
ــم  ــن مشکل ســاز مى بینی ــا در همــان صفحــه در داســتان والدی ــرد.) و م ــرف بگی ب
کــه چطــور کاغذهــاى ریزریــز شــده کــه در خیــاالت پســرك خــودش را شــبیه بــه 
بــرف نشــان داده و تــوى آســمان قطــار اســباب بازى اش پراکنــده اســت. بــه راســتى 

ــرف ببــرد. ــارش ب ــه ســمت ب ــرداز هــر کودکــى را ب ــد ذهــن خیال پ کــه مى توان

چگونه کتاب تصویرى ماهیتى درون ذهنى دارد؟
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نقد  کتاب تصویرى
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و دیگــر گــواه اینکــه در صفحــه اى کــه تلویزیــون تصویــر دزد را نشــان مى دهــد، 
پســرك دقیقــاً لباســى شــبیه بــه لبــاس دزد بــه تــن دارد. گویــى همیــن شــباهت 

دلیلــى شــده تــا خیــاالت شــکل بگیرنــد.

 گویــى آفریننــده کتــاب بــا تصویــر کــردن تمــام فریم هــاى داســتان «والدیــن 
ــا را  ــه م ــا توج ــرده ت ــالش ک ــى ت ــترى و خنث ــى خاکس ــا رنگ های ــاز» ب مشکل س
بــه شــباهت لبــاس پســرك بــا دزد درون تلویزیــون جلــب کنــد. و شــاید بــا نگاهــى 
دیگــر بتــوان گفــت داســتان هاى «خیــاالت»، «وقت گذرانــى» و «هرج ومــرج 
گاوهــاى شــیرده» هــر ســه خیاالتــى پررنــگ و نقــش هســتند. خیاالتــى رنگــى کــه 
در ذهــن پســرکى شــکل مى گیرنــد کــه در دنیایــى خاکســترى بــا همــۀ خوبــى و 

ــد. ــى مى کن ــش زندگ بدى های
ــه  ــربچه اى ک ــه اســت. پس ــازى کودکان ــک ب ــبیه ی ــتان ش ــى داس ــى تمام گوی
ــا ســر هــم کــردن  مجموعــه اى از اســباب بازى هایش را دور خــود جمــع کــرده و ب
ــم  ــرد. مى توان ــو مى ب ــباب بازى هایش جل ــان اس ــى را در می ــتان ماجرای ــد داس چن
تصــور کنــم کــه گاوهــاى اســباب بازى اش را جلــوى ریــل راه آهــن اســباب بازى اش 
ــباب بازى اش  ــا دزد اس ــدازد ت ــت بین ــه اى از حرک ــراى ثانی ــار را ب ــا قط ــزد ت مى ری
ــه اســت.  ــاده و کودکان ــى س ــت مکاول ــدر روای ــرد. و چق ــه در بب ــه جــان ب از مهلک

ــباب بازى ها. ــى از اس ــان حجم ــربچه اى می ــازى پس ــبیه ب ــت ش درس

ماهیت درون ذهنى کتاب تصویرى
آیـا مى توانیـم از درى دیگـر به این داسـتان نگاه کنیـم؟ آیا مى تـوان روایتى متفاوت 
از ایـن دو روایـت از آن اسـتخراج کـرد؟ در نـگاه نگارنـدة این مقاله چنیـن چیزى نه 
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تنهـا غیرقابل تصـور نیسـت کـه مى توانـد یکـى از قابلیت هـاى کتاب هـاى تصویـرى 
باشـد. از ایـن رو و بـراى پاسـخ دادن به این پرسـش که تا چه میـزان کتاب تصویرى 
ماهیتـى درون ذهنـى دارد، به بررسـى و مطالعۀ برداشـت ها و دریافت هاى مخاطبین 
از ایـن کتـاب پرداختـه ام. از میـان نظرسـنجى هایى کـه میـان مخاطبـان ایـن کتاب 

داشـته ام سـه روایـت را بـه شـکل رندوم بیـرون کشـیدم و اینجا هم خـوان مى کنم.

برداشت اول:
پرنیان

پرنیان خالصۀ کتاب را چنین بیان کرد:
یــک پســربچه اى اســت کــه بــراى اولیــن بــار بــدون خانــواده اش بــه مســافرت 
ــر  ــتگاه منتظ ــه در ایس ــدرش ک ــادر و پ ــه م ــر ب ــه اســت و دوســت دارد زودت رفت
ــه در  ــى ک ــراى او و مردم ــى ب ــاى عجیب ــى در راه اتفاق ه ــد. ول ــتند برس او هس
قطــار هســتند مى افتــد. مثــًال وقتــى از روى ریــل گاوهــا حرکــت مى کننــد مــردم 
ــد  ــار نمى توان ــانده اند و قط ــل را پوش ــنگ ها روى ری ــد س ــر مى کنن ــار فک در قط

ــتند. ــنگ ها گاو هس ــنگى نیســت. س ــى س ــد ول ــت کن حرک
یــک خانــواده هــم هســتند کــه یــک دختــر و یــک پســر دارنــد و هــر روز صبــح 
مــادر و پدرشــان بــراى کار بــا قطــارى هفــت صبــح بــراى کار بــه شــهر مى رونــد. 
ــرا همــه منتظــر همــان قطــار  ــر مى رســد زی ولــى آن روز قطــار خیلــى خیلــى دی
هســتند کــه برایشــان اتفاقــات عجیبــى مى افتــد. وقتــى مــادر و پــدر آن دختــر و 
پســر مى بیننــد قطــار نرســیده و هنــوز خبــرى از آن نیســت و بچه هایشــان تــوى 

ــا لباس هــاى روزنامــه اى. ــد، ب ــه برمى گردن ــه خان ــه تنهــا هســتند ب خان
ــه نظــرم  پرنیــان در ادامــه در خصــوص نظــرش در مــورد کتــاب مى نویســد: ب
ــار یــک ویدئــو علمــى  ــواده اتفــاق مى افتــد. یــک ب همــه چیــز در ذهــن پســر خان
ــه اى  ــى آورد همیشــه تک ــا م ــه دنی ــادر بچــه را ب ــه مى گفــت چــون م ــدم ک مى دی
ــود دارد.  ــادر وج ــدن م ــه در ب ــه اى از بچ ــود دارد و تک ــه وج ــدن بچ ــادر در ب از م
منظــورم ایــن اســت کــه پســر خانــواده بــا مــادر خانــواده تلــه پاتــى داشــته اســت.

برداشت دوم:
ریحانه:

ریحانــه خالصــۀ داســتان را این طــور نوشــته اســت: پســرى کــه در عالــم کودکانــه 

چگونه کتاب تصویرى ماهیتى درون ذهنى دارد؟
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ــم  ــواده اش ه ــباب بازى ها و خان ــه اس ــردازى اســت، ب ــازى و رؤیاپ ــود مشــغول ب خ
در ایــن رؤیــا نقــش داده اســت.

ریحانــه در جــواب بــه ایــن ســؤال کــه شــخصیت اصلــى داســتان چــه کســى 
ــا چــه کســانى هســتند نوشــته اســت: شــخصیت اصلــى پســر و دختــر و پــدر و  ی

مــادر او هســتند.
در جــواب ســؤال بعــدى مبنــى بــر اینکــه «بــه نظــر تــو چــرا نویســنده اســم 
کتــاب را ســیاه و ســفید گذاشــته؟» ایــن طــور نوشــته اســت: زندگــى طیفــى رنگــى 

ــا ســیاه نیســت. ــا ســفید اســت و هیچ چیــز مطلقــاً ســفید ی مابیــن ســیاه ت

برداشت سوم:
سارا:

ســارا خالصــه داســتان را این طــور نوشــته اســت: چهــار داســتان جــذاب و شــنیدنى 
اســت. خیــاالت، والدیــن مشکل ســاز، وقت گذرانــى و هرج ومــرج گاوهــاى شــیرده

ــواده اش  ــش خان ــه پی ــت ب ــه مى خواس ــود ک ــرى ب ــورد پس ــاالت: در م خی
ــد  ــد از چن ــار. بع ــوى قط ــنگ هاى جل ــر س ــه خاط ــرد ب ــار ایســت ک ــردد. قط برگ
دقیقــه پیرزنــى وارد واگــن شــد و هیــچ حرفــى نمــى زد. پســر دیــد از پنجــره کــه 
ــا تعجــب بــه داخــل  ــا تــکان ســر بــه حرکــت درآورد. پســر ب راننــده ســنگ ها را ب
واگــن آمــد و دیــد پیــرزن نیســت و بعــد از چنــد دقیقــه خوابــش بــرد. بیــدار شــد 

و دیــد رســیده اســت.
والدیــن مشکل ســاز: دربــارة خانــوادة چهــار نفــره اى بــود کــه پــدر و مــادر 
ــا  ــادر ب ــدر و م ــا پ ــى از روزه ــد. یک ــغول کار بودن ــروب مش ــا غ ــح ت ــت صب از هف
لباس هــاى روزنامــه اى و کاله هــاى بامــزه وارد خانــه شــدند و دور خانــه مى گشــتند. 
انــگار دیوانــه شــده بودنــد. خواهــر و بــرادر را هــم مجبــور کردنــد کــه لباس هــاى 
ــواده شــام بــه بیــرون رفتنــد وقتــى  روزنامــه اى بپوشــند و بــه پیشــنهاد پســر خان
ــد:  ــد و گفتن ــا کردن ــه بچه ه ــد و رو ب ــادى بودن ــت ع ــادر حال ــدر و م ــتند پ برگش

ــد» ــق هایتان را بیاوری «مش
وقت گذرانــى: دربــارة مســافرانى بــود کــه منتظــر قطــار بودنــد کــه بــه شــهر 
ــود  ــه ســر آمــده ب ــود. کم کــم حوصلــۀ مســافران ب ــد کــه قطــار دیــر کــرده ب برون
ــد و  ــت کردن ــه اى درس ــاس روزنام ــتند لب ــت داش ــه در دس ــى ک ــا روزنامه های و ب

ایســتگاه قطــار را بــا روزنامــه پوشــانده بودنــد تــا قطــار رســید.



350159

ـــ ۲۲  ، ـــ ـــ 
ــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۸ 

ــم  ــر گ ــه اگ ــود ک ــى ب ــورد گاوهای ــیرده: در م ــاى ش ــرج گاوه هرج وم
ــوه  ــا چراغ ق ــى ب ــى در تاریک ــرد. حت ــد ک ــختى مى ش ــه س ــان ب ــدند پیدایش مى ش
کــه ایــن گاوهــا بــه همه جــا مى رفتنــد. مى شــد گفــت از بیســت وچهار گاو، 

ــرد. ــدا ک ــد پی ــختى مى ش ــه س ــا را ب ــر از آنه ــار نف چه
سارا شخصیت اصلى را در این کتاب گاوها و روزنامه ها دانسته است.

او در جــواب بــه ایــن ســؤال کــه «بــه نظــر تــو چــرا نویســنده اســم کتــاب را 
ســیاه و ســفید گذاشــته اســت؟» چنیــن نوشــته: بــه خاطــر اتفاقــات و شــگفتى هاى 

مختلــف در داســتان کــه آدم را بــه ســمت خــودش مى کشــاند.

سخن آخر
ــه دیدگاه هــاى صاحب نظــران  ــا توجــه ب ــاال و ب از مباحــث مطرح شــده در ســطور ب
ــن  ــم چنی ــد مى توانی ــان آم ــه می ــخن ب ــا س ــر از آن ه ــه پیش ت ــن ک و منتقدی
اســتنباط کنیــم کــه کتــاب تصویــرى پدیــده اى چندرســانه اى اســت پدیــده اى کــه 
ــد  ــرى و برعکــس مى توان ــه ســاختار تصوی ــا انتقــال مفاهیــم از ســاختار متنــى ب ب
ــد.  ــى ادراك کنن ــاى متفاوت ــا دریافت ه ــد ت ــکان را بده ــن ام ــش ای ــه مخاطبین ب
ــودن از  ــانه اى ب ــر چندرس ــه ام ــاور داشــت ک ــن ب ــوان چنی ــر ســخن مى ت ــه دیگ ب
یــک ســو و ماهیــت درون ذهنــى بــودن از ســوى دیگــر دو ویژگــى از ویژگى هــاى 
ــان  ــا را بی ــن ادع ــوان ای ــاید بت ــر ش ــان دیگ ــه بی ــتند. ب ــرى هس ــاى تصوی کتاب ه
ــئلۀ درون  ــود مس ــودن خ ــانه اى ب ــى چندرس ــا ویژگ ــرى ب ــاب تصوی ــه کت ــرد ک ک
ــه عنــوان یکــى شــدن  ــه پیــش مى کشــد. همــان نکتــه اى کــه از آن ب ذهنــى را ب
متــن و تصویــر در الیــه اى باالتــر و ســاخت درون مایــه اى نویــن در ذهــن را عنــوان 

مى کنــد.

منابع:
ســیدآبادى، على اصغــر. (1392). جزیــره تصویــر، جزیــره متــن. پژوهشــنامه ادبیــات 

ــوان. ــودك و نوج ک
ــن و  ــان مت ــاى برهم کنــش می ــد. بررســى گونه ه ــدرى، مجی ــده. حی ــى، فری نصیــب ضراب
ــا آن. قــزل ایــاغ، ثریــا. (1383).  تصویــر در کتاب هــاى تصویــرى و دیدگاههــاى مرتبــط ب
ادبیــات کــودك و نوجــوان و ترویــج خوانــدن (مــواد و خدمــات کتابخانــه بــراى کــودك و 
ــوم انســانى دانشــگاه ها (ســمت)،  ــن کتــب عل نوجــوان). تهــران: ســازمان مطالعــه و تدوی

چگونه کتاب تصویرى ماهیتى درون ذهنى دارد؟
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مرکــز تحقیــق و توســعه علــوم انســانى.
ــا.  ــا و گونه ه ــخ، تعریف ه ــودکان: تاری ــاى ک ــرى کتاب ه ــره. (1390) تصویرگ ــى، زه قائین

تهــران: موسســه فرهنگــى هنــرى پژوهشــى تاریــخ ادبیــات کــودکان.
ــم  ــا از روزن چش ــا و کاربرده ــودکان: گونه ه ــات ک ــناخت ادبی ــا (1382) ش ــون، دون نورت
کــودك. ترجمــه منصــوره راعــى و دیگــران. تهیــه شــده در موسســه فرهنگــى هنــرى خانــه 

ترجمــه کــودك و نوجــوان. تهــران: قلمــرو
محمــدى مزرعــه شــاهى، مهــرى. (1396). کتــاب مجموعــه مقــاالت همایــش کتاب هــاى 
ــران:  ــودکان. ته ــرى ک ــاى تصوی ــوا در کتاب ه ــرم و محت ــى ف ــرى واکاوى، هماهنگ تصوی

نشــر پویانمــا
ــان بصــرى و کتاب هــاى تصویــرى. ترجمــه مریــم جاللــى. تهــران:  ــا. زب لنــدى کــووا، هان

نشــر آرون 
ــد، ترجمــه ســحر  ــه کار مى کنن ــرى چگون آر. ســایپ، لورنــس. (1388). کتاب هــاى تصوی

ترهنــده. حرفــه هنرمنــد. ش. 30: 128 -135.
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16. نصیــب ضرابــى. فریــده. بررســى گونــه هــاى برهــم کنــش میــان متــن و تصویــر در کتــاب هــاى 
تصویــرى و دیــدگاه هــاى مرتبــط بــا آن

17. Jalongo (2004)

18. Perry Nodelman

19. Sipe

20. محمدى مزرعه شاهى. واکاوى هماهنگى فرم و محتوا در کتاب تصویرى کودکان
21. Roland Barthes

چگونه کتاب تصویرى ماهیتى درون ذهنى دارد؟
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تازه هاى نشرنقد  کتاب تصویرى

اردوى جاسوسى
رقعى  ص.   298 قلم.  شهر  تهران:  ملک فاضلى،  شیرین  مترجم:  گیبز؛  استوارت 

(شومیز). 155000 ریال. چاپ اول / 1000 نسخه.
978-600-320-463-8 شابک: 

زبان اصلی: انگلیسى
عنوان به التین:

Spy Camp

موضوع (ها):
داستان هاى کودکان (آمریکایى) - قرن 20 م.

معرفی کوتاه
ندارد،  باند»  «جیمز  اتوکشیده  دنیاي  به  شباهتی  هیچ  اینجا  اما  است  شده  جاسوسی  مدرسه  وارد  ریپلی»،  «بن 
لحظه  از  است،  افتاده  گیر  وسط  این  بن،  بیاورند.  را  دخلت  است،  ممکن  لحظه  هر  تبهکاران  و  نفوذى ها  جاسوس ها، 
ورودش دشمنان سازمان جاسوسی در پی شکار او هستند، حاال او همراه بچه هاي مدرسه راهی یک اردوي آموزشی در 

دل جنگل شده و این بهترین فرصت براي شکار یک بچه جاسوس با استعداد است و...

ارید حمارا خشبیا
(شومیز).  رحلى  ص.  براق. 24  قم:  عبداهللا،  عاطفه  تصویرگر:  موزانى؛  عباس حسن 

چاپ اول / 3000 نسخه.
978-600-466-089-1 شابک: 

زبان کتاب: عربى
موضوع (ها):

1. داستان هاى تخیلى
2. عروسک ها - داستان

معرفی کوتاه:
نوشتار حاضر داستانى به نام کره االغ چوبى دارى؟ است که ویژه گروه سنى ب 

نوشته و با تصاویر کودکانه تمام صفحه و رنگارنگ همراه است.
این کتاب داستان کره االغى چوبى را روایت مى کند که ساخته دست پسرك قصه است و او هر هفته عروسک هایى 
را که ساخته به بازار مى برد و مى فروشد اما کسى مجسمه کره االغ را از او نمى خرد و این باعث مى شود کره االغ غصه 

بخورد و فکر کند کسى او را دوست ندارد تا اینکه تصمیم مى گیرد خودش را زیبا کند ...
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چکیده:
ــارت  ــى ب ــود آســترید لیندگــرن ســال 2019 و معرف ــزه یادب ــه شــرح جای ــن نوشــتار ب ای
ــا معرفــى مویــرت  ــردازد. ب ــزه منتخــب داوران مى پ ــده جای مویــرت نویســنده بلژیکــى برن
و ســبک نــگارش آثــارش از نظــر داوران و معرفــى کوتــاه اثــر ادامــه مى یابــد. ترجمــه نقــد 
کتــاب از نظــر هیئــت داوران، ترجمــه بخشــى از کتــاب همــراه نقــد آن از دیــد نگارنــده و 
نقــد خانــم لیــن دى ووس مدیــر جوایــز ادبــى جوانــان در بلژیــک، نــگاه اجمالــى بــه دیگــر 
آثــار برگزیــده نویســنده کتــاب کــودك و نوجــوان همــراه کتابشناســى، پى نوشــت و منابــع، 

ــد. ــى مى آی ــه در پ ــى اســت ک ــر بخش های از دیگ

ــد  ــى و نق ــه، معرف ــرت، ترجم ــارت موی ــرن، ب ــترید لیندگ ــزه آس ــدى: جای ــات کلی کلم
ــرت ــر موی ــن اث آخری

جایزه یادبود بانو آسترید لیندگرن سال 2019
ــرت، نویســنده  ــارت موی ــه ب ــود آســترید لیندگــرن ب ــژه بین المللــى یادب ــزه وی جای
ــندگان  ــان نویس ــت. او از می ــق گرف ــک تعل ــل بلژی ــوان اه ــودك و نوج ــات ک ادبی
کــودك و نوجــوان شــصت کشــور انتخــاب شــد و در خــرداد مــاه 1398 جایــزه اش 

ــه او اهــدا شــد. طــى مراســمى در اســتکهلم ب

  
   ،     

panjgaah@yahoo.com

     
۲۰۱۹     
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نقد پیش از ترجمه

   
    
   
    

  

معرفى نویسنده
ــورپ بلژیــک زندگــى  ــون در انت ــد شــد و اکن ــرت در ســال 1964 متول ــارت موی ب
مى کنــد. از نه ســالگى کتاب هــاى آســترید لیندگــرن را مطالعــه مى کــرده و 
ــه  ــه او از آنجــا ک ــه گفت ــا ب ــرورش یافــت و بن ــرادرش پ ــاى او همــراه هفــت ب دنی
ــه  ــت ب ــد اس ــرده و معتق ــى مى ک ــاس تنهای ــواره احس ــوده هم ــان ب جوان ترینش
ــا الهــام از  ــرادران (Brothers) را ب همیــن دلیــل نویســنده شــده اســت. کتــاب ب
زندگــى خــود نوشــت. مویــرت نخســتین داســتانش را در 19 ســالگى بنــام رقــص 
نامــوزون (Off-Key Duet) بــه تحریــر درآورد و برنــده جایزه شــد. در ســال 1983 
ــد  ــا تحســین و تمجی ــان رســید و ب ــگاه کشــورهاى هلندى زب ــه جای ــاب ب ــن کت ای
ــاى  ــل کتاب ه ــر از قبی ــاه اث ــش از پنج ــاله، بی ــنده 55 س ــن نویس ــد. ای ــرو ش روب
ــان  ــه بیــش از بیســت زب مصــور، داســتانى و شــعر در کارنامــه خــود دارد و آنهــا ب
ــود آســترید لیندگــرن  ــزه یادب ترجمه شــده اند. در ســال 2002 نامــزد دریافــت جای

egenwoordig heet iedereen Sorry                          
EN.Title: Everyone’s Sorry Nowadays
Author: Bart Moeyaert
Illustrator: Jang Myeong Uk
Publisher: Em. Querido Uitgeverij 2018
ISBN: 9789021415154
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بررسى کتاب این روزها همه متاسفند

ــراى نامــزدى دریافــت جایــزه هنــس کریســتین اندرســن  ــار ب شــد و نیــز چهــار ب
ــه  ــام دارد ک ــتند ن ــا متأســف هس ــن روزه ــه ای ــرش هم ــن اث ــد. آخری ــى ش معرف
ــال  ــاالى دوازده س ــنین ب ــراى س ــب ب ــت و مناس ــده اس ــان ترجمه ش ــج زب ــه پن ب
ــده و او  ــم درآم ــى ه ــاى تلویزیون ــه نمایش ه ــرت ب ــار موی ــده. آث تشــخیص داده ش
تاکنــون، آمــوزگار نــگارش خالقانــه نیــز بــوده اســت و در برنامــه «تــد» بــا عنــوان 

ــه عنــوان حالــت حرکتــى) ســخنرانى کــرد. (درون گرایــى ب

آثار برگزیده مویرت
ــى (2001)،  ــویل ان س ــتریت، اش ــت اس ــم، فران ــا نمى فهمی ــت م ــق اس * آن عش

ــواك ــدا ب مترجــم وان
* دستان خالى، انتشارات اشویل، ان سى (1995) مترجم، دیوید کولمر
* برادران، فرانت استریت، اشویل ان سى (2005)، مترجم واندا بواك

ــدا  ــم، وان ــى، (2008)، مترج ــویل ان س ــتریت، اش ــت اس ــى، فران ــن نون ــى ب * دن
ــواك ب

آثار برگزیده مویرت در یک نگاه
* آن عشــق اســت مــا نمى فهمیــم (2001) دربــاره خانــواده اى اســت از دیــد یــک 

دختــر پانزده ســاله کــه ظاهــراً بــه نظــر مى آیــد از هــم جــدا هســتند.
ــات  ــابقه ادبی ــش مس ــان در بخ ــزه آلم ــده جای ــى (1995) برن ــتان خال * دس
ــو اســت. ــال ن ــفته پســرى در شــب س ــات آش ــاره احساس ــوان درب ــودك و نوج ک

ــاره  ــت درب ــز و صمیمی ــا طن ــارت ب ــى. موی ــو بیوگراف ــرادران (2005) ات * ب
هفت ســالگى خــود میــان هفــت بــرادرش بــه عنــوان جوان تریــن آنهــا ایــن اثــر را 
نوشــته اســت. ایــن اثــر بــراى نمایــش انتخــاب شــد و جایــزه اى بــه همیــن مناســبت 

دریافــت کــرد و در نمایــش بــارت مویــرت، نقــش خــود را برعهــده داشــت.

سبک نگارش مویرت از دید داوران
ادبیات  عالقه  مورد  بى آالیش،  و  پاك  کودکى  دوران  یا  صحنه ها  ایده آل  فضاسازى 
سال 2019 نیست. مویرت ترجیح مى دهد زندگى را در تمام جنبه هاى مختلف آن 
به ما نشان دهد. او سؤاالت موجود را با روشى واقع گرایانه و شاعرانه تعریف مى کند. 

کتاب هاى او هیچ خط آسانى بین خوب و بد خلق نمى کنند.
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نقد پیش از ترجمه

   
   
  ،
   
  
   

  

 نقد کتاب از نظر پروفسور بوال وستین
 رئیس هیئت داوران جایزه آسترید لیندگرن

 زبــان خوش آهنــگ و موســیقایى بــارت مویــرت، احساســات سرکوب شــده و 
ــى  ــط را در نقطــه بحران ــد. او رواب ــى انســان را تلطیــف مى کن خواســته هاى ناگفتن
ــاى  ــده، راه ه ــاى پیچی ــى در حکایت ه ــد. حت ــان مى ده ــرى نش ــى تصوی ــا آگاه ب
ــن حقیقــت  ــر ای ــرت ب ــر درخشــان موی ــد. اث ــو پیشــنهاد مى کن ــه جل ــازه اى رو ب ت
تأکیــد دارد کــه کتاب هــاى کــودکان و جوانــان، جایــگاه خــود را در ادبیــات جهانــى 

بــه دســت آورده انــد.
معرفى داستان  این روزها همه متأسف هستند

ــذا حاضــر اســت و  ــه غ ــا آنک ــود و ب ــروع مى ش ــار ش ــز نه ــر می ــتان از س  داس
پســرك گرســنه اســت ابتــدا مــادر مى خواهــد دربــاره موضوعــى بــا بیانــکا دختــر 12 
ــا حضــور آلــن پســر نه ســاله بیمــارش مشــورت کنــد ولــى هنگامى کــه  ســاله اش ب
ــده و  ــر گرفته ش ــم پیش ت ــن تصمی ــد ای ــکا درمى یاب ــود، بیان ــاز مى ش ــت آغ صحب
ــا او  ــرار گذاشــته کــه ب ــا دوســت دخترش زندگــى مى کنــد ق ــدر کــه به تازگــى ب پ
به جــاى پایــان هفتــه، یــک هفتــه در میــان دیــدار داشــته باشــد و عقیــده دارد کــه 
ــا بــه  ــا بازیگــر مــورد عالقــه اش در رؤی ــکا ب ــکا شــرور اســت. بیان از نظــر پــدر، بیان
ــادرش  ــل م ــات، در مقاب ــه در بســیارى از لحظ ــردازد او ک ــاتش مى پ ــان احساس بی

ــد. ــجاعت مى کن ــرد. احســاس ش ــار مى ک ــکوت اختی س

مرور بخش هایى از کتاب
«آلــن بــراى واکنــش نشــان دادن در برابــر آنچــه مى شــنود احســاس فشــار 
ــک  ــاره، ی ــن، پســرك بیچ ــرم غمگی ــک ک ــه، ی ــت غمگین ــن عل ــه همی ــد ب مى کن

مســئله رقت انگیــز و تأســف بار، مخلــوق کوچــک بى دفــاع» (ص. 2)
«مادر مرا وحشى خطاب مى کند.

مى گویــد: «مى دانــم چــه احساســى دارى. وقتــى بــه ســن تــو بــودم مــن هــم 
ــى  ــو خال ــت دق دلى ش ــور اس ــا مجب ــن چیزه ــر جزئى تری ــودم.» او س ــو ب ــل ت مث

کنــد یــا چیــزى پرتــاب کنــد.» (ص. 3)
ــه  ــاوت ک ــک تف ــا ی ــد ب ــر مى کن ــه فک ــتم ک ــى هس ــى تر از اون ــن وحش «م
به ســختى ســروصدا مى کنــم. وقتــى دیــر بــه خانــه مــى روم از مــن خواهــد 
ــرده  ــاده روى کمــک ک ــوده ام؟ پی ــوده ام؟ خواهــد پرســید مراقــب ب پرســید کجــا ب
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ــاره رام و ســربه زیر شــده ام؟ خواهــم گفــت  ــى شــود؟ دوب ــرژى ام خال ــه همــه ان ک
ــم داد.» (ص. 3) ــرح خواه ــرده ام را ش ــز نک ــه هرگ ــاده روى ک ــه و پی بل

ــاختن  ــه س ــى دارم و ب ــر م ــم را ب ــن نگاه ــد و م ــگاه مى کن ــم هایم ن ــه چش «ب
ــکا بــه راه درســتى  ــا زمانــى کــه او فکــر مى کنــد: «بیان جمــالت ادامــه مى دهــم ت
هدایــت مى شــود.» او آن را آســان نمى گیــرد امــا خوشــحالم اگــر هــر روز 
ــد!» (ص. 3) ــط مى فهمی ــر او فق ــد. اگ ــته باش ــکال داش ــم اش ــى ه ــز، کم همه چی

«پــس از چنــدى، دختــر ظاهــراً بــراى پیــاده روى بیــرون مــى رود ولــى به پشــت 
ــا نشســتن روى صندلــى  خانه شــان کنــار منــزل خانــم همســایه مــى رود و آنجــا ب
ــا  ــد: «ت ــود مى گوی ــا خ ــد. ب ــاعتى مى گذران ــده) س ــودش (فراموش ش ــول خ ــه ق ب
ــدا نمى کنــد و مــن در ناکجــا هســتم.»  ــرا پی ــى کــه اینجــا هســتم، کســى م زمان

(ص. 5)
«بیانــکا مى گویــد: او (آلــن) دوســت دارد ایــن کار را بکنــد. گاه چیــزى از مــادر 
ــه نباشــد و ایــن موضــوع باعــث مى گــردد کــه مــادر خــود را  بخواهــد کــه در خان
مقصــر بدانــد و بگویــد: «عزیــزم متأســفم» و ایــن باعــث خوشــحالى آلــن شــود.» 

(ص. 6)
ــوم،  ــن مى ش ــم غمگی ــگاه مى کن ــان ن ــس خانه م ــه عک ــه ب ــکا: هنگامى ک «بیان

ــرا!» (ص. 6) ــم چ نمى دان

نقد کتاب
داســتان از دیــد دانــاى کل بــه شــکلى روایت گونــه و از راه گفتگــو پیــش مــى رود. 
ــى هاى  ــش در دیالوگ نویس ــراه مهارت ــب هم ــازى مناس ــخصیت پردازى و فضاس ش
کوتــاه و موجــز، خواننــده را درگیــر داســتان مى کنــد و تــا انتهــا مى بــرد. 
ــکا و آلــن و حتــى شــخصیت هاى  ــدر، بیان شــخصیت هاى اصلــى داســتان: مــادر، پ
ــتند  ــود هس ــوم خ ــت محت ــار سرنوش ــور در فش ــى و محص ــار بى چارگ ــى دچ فرع
ــتر از  ــتان را بیش ــه داس ــاله ک ــرك دوازده س ــکا، دخت ــى متأســف اند». بیان و «همگ
نــگاه او مى خوانیــم همــواره ســکوت مى کنــد و در رازدارى مهــارت دارد امــا هنــوز 
ــود  ــرایط موج ــى اش از ش ــل نارضایت ــه دلی ــد و ب ــاکت کن ــد ذهنــش را س نمى توان
ــرد و  ــه مى گی ــاً فاصل ــى تدریج ــودن، از کودک ــا ب ــاعاتى در رؤی ــى و س ــا نافرمان ب
گاه بــا دردودل کردن هــاى خیالــى بــا بازیگــر موردعالقــه اش بیلــى کینــگ، 
ــد  ــه مى توان ــد ک ــود و درمى یاب ــجاع مى ش ــد و ش ــران مى کن ــش را جب کمبودهای

بررسى کتاب این روزها همه متاسفند



350168

ـــ ۲۲  ، ـــ ـــ 
ــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۸ 

نقد پیش از ترجمه

  
   
  
  ،  
  ،   ،

 

احساســاتش را بازگــو کنــد. مــادر، گرفتــار ناکامى هــاى ازدواجــى اســت ناموفــق؛ و 
ــا  ــن نه ســاله، داراى قلبــى بیمــار اســت کــه به نوعــى او هــم ب ــر آل ــرادر کوچک ت ب
ــواده ســرباز  ــا ایــن خان ــدرى کــه از زندگــى ب ــان روبه روســت. پ بى توجهــى اطرافی
زده و بــه دنبــال زندگــى دیگــرى همــراه دوســت دخترش رفتــه. مویــرت، نامهربانــى 
مــادر را بــا بى توجهــى اش بــه غــذا دادن بــه آلــن و بیانــکا، ســر میــز نهــار و پیــش 
ــن،  ــا آل ــوع لحــن ســرد حرف هایــش ب ــکا و ن ــدر و بیان ــدار پ کشــیدن موضــوع دی
ــتان هایش،  ــر داس ــد دیگ ــتان مانن ــن داس ــرت در ای ــاى موی ــد. دنی ــرح مى کن مط
ــا چنــد  ــراى یــک ی ــه خــوب، بلکــه خاکســترى اســت. یــک چالشــى ب ــد، ن ــه ب ن
شــخصیت داســتانى اش در فشــار و ناراحتــى ایجــاد مى کنــد کــه در حالــت پیــش 
ــرادر ســتاره  از انفجــار هســتند؛ ماننــد داســتان دنــى بــن نونــى کــه در آن یــک ب
فوتبــال اســت ولــى مونــى، بــرادر دیگــرش بــراى آنکــه او را وادار کنــد کــه بــه او 
ــد.  ــگ مى کن ــى و بین ــن دن ــاى رازش بی ــه افش ــد ب ــوزد، وى را تهدی ــال بیام فوتب

ــود. ــاهده مى ش ــارش مش ــاك در آث ــرایط دردن ــى در ش ــى ظریف زیرک
عنــوان انتخاب شــده ایــن روزهــا همــه متأســف هســتند بــراى کتــاب و محتــواى 
ایــن اثــر بــه دالیــل ذکرشــده در بــاال مناســب بــه نظــر مى رســد، همچنیــن طــرح 
جلــد نیــز کــه چهــره غــم زده، نگــران و ناراضــى دختــر نوجوانــى اســت، مناســب 

داســتان انتخاب شــده اســت.
ــان انگلیســى ترجمــه  ــه زب ــدى ب ــان هلن ــل از زب ــوز به طــور کام ــر، هن ــن اث ای
نشــده ولــى بــه زبان هــاى آلمانــى، ایتالیایــى، فرانســوى، ترکــى و ســوئدى ترجمــه 

ــت. ــده اس ــت آن واگذارش و کپى رای

لین دى ووس مدیر جوایز ادبى جوانان (فالندرز)
 درباره اثر  این روزها همه متأسف هستند مى گوید:

*Lien Devos
Grants Manager Youth Literature (flandersliterature)

ــال  ــدرش خی ــاز دارد و پ ــژه اى نی ــان وی ــه درم ــد او ب ــکا فکــر مى کن ــادر بیان م
مى کنــد او ســربه هوا و غیرقابل کنتــرل اســت و بنــا بــر تصمیــم او، مجبــور نیســت 
ــک  ــاید ی ــد و ش ــکا بگذرانن ــا بیان ــش ب ــت دختر جوان ــه او و دوس ــر هفت ــان ه پای
هفتــه در میــان کافــى باشــد. مرکــز توجــه در خانــه آنهــا، بــرادر کوچک تــرش آلــن 
اســت کــه دچــار بیمــارى قلبــى اســت و بیانــکا خــودش! حتــى کلمــه اى صحبــت 
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ــر  ــه خب ــه چ ــد درون خان ــه او مى دان ــد ک ــر مى کن ــادرش فک ــى م ــد. وقت نمى کن
اســت، بیانــکا نمى توانــد بــه آن متمرکــز باشــد. تــا آنکــه یــک روز بعدازظهــر گرمــى 
ــاق نشــیمن نشســته و  ــگ، هنرپیشــه محبوبــش در ات ــى کین ــاه آگســت، بیل در م
ــواره اطرافــش هســت،  ــه هم ــى کینــگ ک ــا بیل ــکا ب فنجــان چــاى مى نوشــد. بیان

بــراى تصمیم گیرى هایــش احســاس شــجاعت مى کنــد... .
داســتانى کــه مدت هــا در انتظــارش بودیــم و از عهــده تمــام انتظــارات برمى آیــد. 
ــد کــه  ــر جــوان ترســیم مى کن ــه اى از یــک دخت ــر خردمندان ــرت تصوی ــارت موی ب
ــا  ــود ب ــى خ ــر از زندگ ــک بعدازظه ــکا ی ــد. بیان ــه کن ــودش چ ــا خ ــد ب نمى دان
ــرت  ــد او، موی ــل تقلی ــبک غیرقاب ــد. در س ــف مى کن ــه اى را توصی ــات لحظ جزئی
ــدید  ــاى ش ــه آن تنش ه ــر لحظ ــه در ه ــد ک ــاد مى کن ــرکوبگرى ایج ــاى س فض
ممکــن اســت بــروز کنــد. کتابــى کــه مدتــى طوالنــى بــا خواننــدگان خواهــد بــود.

پى نوشت:
بانــو آســترید لیندگــرن قصه گــوى ســوئدى متولــد 1907، در ایــران آثــارش بــا نام پى پــى جوراب 
ــات و  ــوق کودکان و حیوان ــت از حق ــاع و حمای ــر دف ــه خاط ــترید ب ــود آس ــناخته مى ش ــده ش بلن
همچنیــن مخالفتــش با تنبیــه بدنى نیــز شــخص شناخته شــده اى بود. آســترید لیندگــرن در 
ســال 2002 و در ســن 94 ســالگى درگذشــت. دولــت ســوئد بعــد از مــرگ وى و بــراى گرامیداشــت 
ــر  ــغ ب ــغ آن بال ــزه کــه مبل ــن جای ــاد. ای ــاد نه ــود آســترید لیندگــرن را بنی ــزه یادب خاطــره او جای
ــا ادبیــات کــودك  ــزه نقــدى جهــان در رابطــه ب 5 میلیــون کــرون ســوئد اســت، بزرگ تریــن جای
ــه  ــوان ب ــت مى ت ــده اس ــى ترجمه ش ــه فارس ــه ب ــار او ک ــد. از آث ــاب مى آی ــه حس ــوان ب و نوج
ــرد آواره،  ــ م وس  و م  ــیردل، راس ــرادران ش ــو، ب ــى ی ــرم م ــد، پس ــوراب بلن ــى ج ــى پ ــاى پ کتاب ه
رنیــا دختــر یــک راهــزن، دلخوشــى هــاى دهکــده مــن، مجموعــه کارلســون و پرنــده قرمــز اشــاره 

کــرد.

منابع
www.flandersliterature.be/books-and-authors/book/everyones -sorry-
nowadays-
• www.bartmoeyaert.com, Bart Moeyaert’s website
• Bare hands, Front Street, Asheville NC (1998), translated by David 
Colmer
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• Hornet’s Nest, Front Street, Asheville NC (2000), translated by Wanda 
Boeke
• It’s love we don’t understand, Front Street, Asheville NC (2001), 
translated by Wanda Boeke
• Brothers, Front Street, Asheville NC (2005), translated by Wanda 
Boeke
• Dani Bennoni (Long may he live), Front Street, Asheville NC (2008), 
translated by Wanda Boeke
• www.alma.se/en/press/the-jury/-
• An extract pp5-21 from “Everyones’Sorry Nowadays”
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چکیده
تا کمتر از یک قرن پیش در نقد ادبیات کودك و نوجوان کمتر به برداشت و سلیقه مخاطبان توجه 
مى شد. با شکل گیرى گونه هاى نقد کودك گرا، رویکردهاى ارتباطى در نقد ادبیات کودك و نوجوان 
شکل گرفت. همچنین رویکردهاى زیبایى شناسانه و تربیتى نیز دستخوش تحوالتى شد. در این مقاله 
نقد دو نوجوان بر کتاب زیبا صدایم کن نوشته فرهاد حسن زاده درج شده است که مى تواند به عنوان 

نمونه اى از برداشت مخاطبان از این کتاب مطرح شود.

کلیدواژه:
نقد مخاطبان، رویکرد کودك گرا، خوانندگان نوجوان

اشاره
تا کمتر از یک قرن پیش در نقد ادبیات کودك و نوجوان کمتر به برداشت و سلیقه مخاطبان 
توجه مى شد. با شکل گیرى گونه هاى نقد کودك گرا، رویکردهاى ارتباطى در نقد ادبیات 
کودك و نوجوان شکل گرفت. همچنین رویکردهاى زیبایى شناسانه و تربیتى نیز دستخوش 
تحوالتى شد. برخى نظریه پردازان هرگونه زیبایى شناختى توسط منتقدان بزرگ سال را فاقد 
ارزش خوانده اند. به باور ایشان درك زیبایى هاى ادبى و هنرى یک کتاب کودك و نوجوان 
توسط خواننده بزرگ سال ممکن نیست و اگر نوشته چنین ادعایى داشته باشد فاقد ارزش 

است.
هستند که  به باور این نظریه پردازان تنها خوانندگان واقعى اثر (کودکان و نوجوانان) 
مى توانند درباره زیبایى هاى یک اثر اظهارنظر و قضاوت کنند. همچنین برخى نظریه پردازان، 
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اظهارنظر منتقدان درباره برداشت هاى مخاطب از اثر کودك و نوجوان را فاقد ارزش و اعتبار 
مى دانند. آن ها دانستن این که مخاطبان چه پیامى را از اثر دریافت کرده اند، منوط به پیمایش 
و پژوهش هاى میدانى و نظرسنجى از مخاطبان مى دانند. در این مقاله نقد دو نوجوان بر کتاب 
زیبا صدایم کن نوشته فرهاد حسن زاده درج شده است که مى تواند به عنوان نمونه اى از برداشت 

مخاطبان از این کتاب مطرح شود.
استان تهران  این نقدها در مسابقه نقد ادبى دانش آموزى در سطح شهرستان هاى 
ارائه شده بودند. گرچه به نظر مى رسد نوجوانان تحت تأثیر آموزش هاى مربیان خود، بیشتر به 

جست وجوهاى اینترنتى متکى بوده اند تا نظر اولیه و بالواسطه خود.
زیبا صدایم کن روایتگر زندگى دختر نوجوانى است که پدرش در آسایشگاه روانى بسترى 
است و مادرش با فرد دیگرى ازدواج کرده است. دختر نیز براى فرار از ناپدرى به مرکزى پناه 
مى برد که کارش نگهدارى از دخترانى چون اوست. روزى پدرش با او تماس مى گیرد و از زیبا 
مى خواهد که به او در فرار از تیمارستان کمک کند. این کتاب در بیست ودو فصل نوشته شده 
و فکر نویسنده در قالب ذهن دخترى نوجوان درآمده تا مشکالت اجتماعى زیادى را به تصویر 

بکشد.
صفحه آراى این کتاب هیچ تصویرى را در صفحات کتاب دخالت نداده و تمام تمرکز 

خواننده را روى متن رمان متمرکز مى کند.
جلد این رمان به خوبى از محتواى رمان سخن مى گوید و قبل از خواندن کتاب مى رساند 
که  پس زمینه اى  با  پدرش  آغوش  در  دخترى  اوست.  پدر  و  دختر  یک  درباره  موضوع  که 
ساختمان هاى سر به فلک کشیده در آن مشهود است که نشان از گشت وگذار زیبا با پدرش 

دارد.
ماجراى رمان بر پایه دو شخصیت اصلى، یعنى زیبا و پدرش مى چرخد که آن ها درباره 

ح س ن زاده ، ف ره اد، زیبا صدایم کن؛ ویراستار شیوا حریرى. 
تهران: کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان      ، 1394. 

    191ص.  شابک: 978-600-01-0194-7    
قیمت:     55000ریال    ، براى گروه هاى سنى «د » و «ه».
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شخصیت هاى فرعى نیز صحبت مى کنند. نویسنده، این رمان را از چشم زیبا نوشته و از زاویه 
دید اول شخص مفرد استفاده کرده است. با توجه به این که داستان را زیبا که تازه به نوجوانى پا 

نهاده روایت مى کند، رمان قاعدتاً زبانى سلیس و لحنى لطیف و دخترانه دارد.
نـام ایـن اثـر از اصلى تریـن شـخصیت، یعنـى زیبـا گرفته شـده اسـت. به نظـر من این 
نـام، اسـم چالش برانگیـزى اسـت؛ زیـرا اگـر افراد بـدون پیشـینه فکرى نـام این کتـاب را 
بشـنوند حـدس مى زننـد کـه رمانـى عاشـقانه اسـت امـا هنگامى کـه آن را مى خواننـد به 

مطالـب دیگـرى پى خواهنـد برد.
موضوعى که نویسنده براى نوشتن انتخاب کرده موضوعى جذاب است زیرا او توجه را به 
سمت بچه هایى مى کشاند که ممکن است با طالق زندگى و آینده شان تباه شود. او درباره طالق 

صحبت مى کند. موضوع رایجى که هر روز بیشتر در جامعه ما رواج پیدا مى کند.
فرهاد حسن زاده نویسنده این رمان نیازهاى یک دختر نوجوان را به خوبى به تصویر 
کشیده. نیاز یک دختر نوجوان به پدرش و احساساتى که انتظار دارد از او دریافت کند از مطالب 

اصلى این نوشته است که به راحتى مى توان آن را احساس کرد.
عشق واقعى در البه الى دیالوگ هاى پدر لمس مى شود. هرچند از مادر زیبا، زن سابقش، 
دلخور و دل شکسته است؛ اما ردپاى خاطرات او هنوز در تک تک حرف ها و لحظه هاى پدر 
وجود دارد. نویسنده به خوبى فهمانده است که عشق واقعى هیچ گاه از دل و ذهن آدمى پاك 
نمى شود. عشق ابدى است. حتى در دل و ذهن فردى که در آسایشگاه روانى به سر مى برد و 

اوضاع خوبى ندارد.
زیبا در این رمان نماد قربانیان طالق است. فرزندانى که بین مادر و پدر بالتکلیف مى مانند و 
حتى گاهى به دلیل آزار و اذیت هاى ناپدرى یا نامادرى هایشان به مکان هایى ناامن پناه مى برند. 

فرزندانى که کمبود محبت و پرخاشگرى در ذهن آن ها غوغا مى کند.
فرهاد حسن زاده با زبانى بسیار سلیس و با استفاده از زبان ادبى، از نگاه دختر داستان 
به شرح قصه پرداخته است. واژگان ساده و پرکاربرد را در دل نوشته اش جاى داده و حداقل 
استفاده را از آرایه هاى گوناگون و سنگین کرده است. او صنعت هایى را به کار گرفته که احتمال 
مى داده براى مخاطبین خاص این رمان، جذاب باشد؛ مانند تکرار جمله «سگ کى باشن؟» و 

سایر عباراتى که استفاده از آنها غیرمنتظره و جالب است.

نقدى دیگر بر داستان زیبا صدایم کن به قلم یک نوجوان
محمدمهدى کنگرلو

دانش آموز
 در این داستان دخترى وجود دارد که افکارش را پدیده هاى پیرامون مشغول کرده است و 
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در این بین هرچند از رفتارهاى نادرست پدرش شرمسار و ناراحت مى شود و به خاطر کارهاى 
گذشته او فکرش مشغول است اما باز سعى مى کند که در روز تولدش به خودش و پدرش 

خوش بگذرد و با تمام وجود پدرش را باور کند.
دخترى تنها که با وجود خراب شدن دوران کودکى اش توسط پدر و مادرش خیلى دوست 
دارد که در روز تولدش پدرش را در آغوش بگیرد و به تنهایى هایش پایان بدهد و در این روز 
نفس گیر ولى دوست داشتنى اتفاقات زیادى براى زیبا مى افتد که خواننده را با داستان زندگى 
این نوجوان همراه مى سازد. اتفاقاتى مانند فرار کردن پدر زیبا از تیمارستان - رفتن آنها به 
رستوران گردان - آواز خواندن بابا در کافه - رفتن به باالى جرثقیل و ... داستان را براى خواننده 

جذاب مى کند.
خواننده با هر جمله اى که از داستان مى خواند، بیش تر با زندگى زیبا آشنا مى شود. زیبا 
دخترى است که شرایط زندگى اش با دیگران فرق دارد و مشکالت زیادى در زندگى او وجود 
دارد؛ اما تالش مى کند که یک زندگى خوب را براى خودش فراهم کند و اشتباهات، او را از 
مسیر زندگى خارج نکنند. نویسنده مى خواهد به خواننده ى نوجوان زندگى هاى متفاوت و 
سخت را نشان دهد؛ زندگِى کسانى که به طور روزمره آنها را مى بینیم و افراد معمولى هستند؛ 
اما با زندگى هاى خاص خودشان. زندگى کودکان و نوجوانانى که به  خاطر بیمارى و یا مشکالت 
دیگر از پدر و مادر خود دور افتاده اند و یا زندگى کودکان و نوجوانانى که در کنار تحصیل مجبور 
به کار کردن هستند و در این راه با مشکالت و خطرات بى شمارى روبه رو هستند. خواندن این 
کتاب از سوى نوجوانان که دقیقاً هم سن وسال شخصیت اصلى داستان هستند، باعث مى شود 
آنهایى که زندگى آرامى دارند، اهمیت آن را درك کنند و بفهمند که بعضى از هم ساالنشان با 
چه مشکالتى زندگى مى کنند؛ اما زیبا با وجود تمام این سختى ها، ناامید نمى شود و امید در 
زندگى اش موج مى زند و زندگى، او را به پایدارى و استقامت دعوت مى کند و این زیباست که 

باید در برابر مشکالت مقاومت کند و تالش کند که بهترین راه را انتخاب کند.

اگرچه گاهى در این داستان نوشتن خاطرات پشت سر هم خواننده را خسته مى کنند و 
باعث از ریتم افتادن داستان مى شود؛ اما آقاى حسن زاده با پرداختن به جزئیات داستان باعث 
واقعى تر شدن داستان و صحنه سازى بهتر در ذهن خواننده مى شود. خواننده با خواندن جزئیات 
و گفت وگوهایى که بین زیبا و پدرش شکل مى گیرد داستان زندگى آنها را بهتر درك مى کند 

و مى کوشد که خود را جاى زیبا یا پدرش بگذارد.
نکته اى که درباره این داستان وجود دارد این است که داستان در عین جذابیت تک محورى 
است یعنى بیشتر از هر شخصیت دیگرى به زیبا و پدرش پرداخته مى شود و بار اصلى داستان 
بر دوش این دو نفر است. اگر فرهاد حسن زاده به شخصیت هاى دیگرى مانند مریم دوست زیبا، 
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مادرش مه لقا و پدرخوانده اش و ... نیز مى پرداخت هم داستان از تک محورى بودن درمى آمد و 
هم جذاب تر و طوالنى تر مى شد.

زیبا بابا را همچون قهرمان هاى داستان ها در نظر مى گیرد. توقع او از پدرش مانند رؤیاهایى 
است که هر کودکى در ذهن خورد از پدرش مى پروراند.

این کتاب عکسى در میان صفحات خود ندارد اما روایت داستان به گونه اى جذاب بود که 
مرا تا آخر داستان به دنبال خود کشاند. اگرچه وجود عکس در کتاب  به نوشته هاى آن روح 
مى بخشد ولى نوشته هاى آقاى حسن زاده آن قدر تصویرسازى هاى خوبى دارد که نیازى به 
تصویرگرى در بین نوشته هاى کتاب احساس نمى شود و همین نشان پرتجربه بودن و ماهر 

بودن ایشان در نوشتن رمان است.
فرهاد حسن زاده در نوشته هاى خود از کلماتى براى توصیف شخصیت ها استفاده کرده است 
که با استفاده از آن کلمه ها فردى با خصوصیات خاصى در ذهن شخص خواننده پدید مى آید. 

مثًال: مرد هیکل ورزشى - مهندس خل وچلى که هیچى بارش نیست و. ... 
در این داستان از نام هاى قدیمى و زیبایى مانند زیبا، کامبیز، مه لقا و... نیز استفاده شده 

است که باعث ماندگارى نام شخصیت هاى داستان در ذهن مخاطب مى شود.
افکار زیبا در مورد پدر و مادرش، آقاباال، مریم، آقا شکیب و ... باعث ایجاد حس همزادپندارى 
بین مخاطب و شخصیت اصلى داستان مى شود. پدر زیبا گاهى همانند پدرهاى بى مسئولیت، 
گاهى شبیه پدرهاى عاشق و خوب و برخى اوقات نیز مانند پدرهاى بى فکر است ولى با همه ى 

این تفاسیر دخترش را دوست دارد.
به نظر من داستان زیبا صدایم کن پایانى اجتماعى، عاشقانه و دوست داشتنى دارد و انسان 

را به یاد خاطرات خوب و بد گذشته مى اندازد.
در کل این داستان مى تواند جزو یکى از بهترین داستان ها در ژانر خود قرار بگیرد زیرا این 
داستان مشکالت اجتماعى را به خوبى بازگو مى کند و به موضوعى پرداخته که کمتر کسى به 
آن توجه مى کند. این داستان به اقشار مختلفى پرداخته که هر کدام داستان را جذاب تر و پر 
مفهوم تر مى کنند. نویسنده به دلیل پرداختن به موضوعات اجتماعى این داستان را مناسب 
براى انواع گروه هاى سنى کرده است. هر یک از شخصیت هاى این داستان زندگى جالبى دارند 
که هرکدام را مى توان به یک رمان تبدیل کرد و این امر دست نویسنده را براى سرى بعدى 

(کتاب دوم) باز مى کند.

نگاهى از زاویه دید مخاطب به اثر فرهاد حسن زاده
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تازه هاى نشرنقد مخاطبان

از این کتاب به آن کتاب
موسسه  به  (وابسته  پرتقال  تهران:  حضرتى کیاوندانى،  آناهیتا  مترجم:  برن؛  ریچارد 
ریال.  (شومیز). 150000  خشتى  ص.   34 خوشحال).  بچه هاى  سرزمین  انتشاراتى 

چاپ اول / 500 نسخه.
978-600-462-266-0 شابک: 

زبان اصلی: انگلیسى
موضوع (ها):

1. داستان هاى کودکان (انگلیسى)
2. داستان هاى تخیلى

معرفی کوتاه
«بن» و «بال» در درون صفحات کتاب خودشان در یک خیابان از این طرف به آن طرف می پریدند، سگ بال به آن ها 
اضافه می شود و در یک حرکت آن ها را به بیرون کتاب خودشان پرتاب می کند و آن ها به درون کتاب دیگري می روند. 

آن ها با یک موش آشنا می شوند، موش می خواهد به بن و بال کمک کند تا به کتاب خودشان بازگردند.

از شنیدن کلمه ى نه متنفرم
(شومیز).  خشتى  ص.  بروج. 32  تهران:  وظیفه،  فرشته سادات  مترجم:  کوك؛  جولیا 

80000 ریال. چاپ اول / 2000 نسخه.
978-964-8683-98-1 شابک: 

زبان اصلی: انگلیسى
عنوان به التین:

I just dont like the sound of no!

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

2. داستان هاى کودکان و نوجوانان

معرفی کوتاه
«شوتک»، از شنیدن کلمه «نه» متنفر است و تالش می کند پدر و مادر و معلمش را به گفتن کلماتی مانند «شاید»، 
«تا ببینم»، «تا بعد» و «درباره اش فکر می کنم»، راضی کند. اگرچه در این راه خیلی موفق نیست اما همچنان اصرار 
می ورزد تا اینکه معلمش به او پیشنهاد می کند به انجمن «به کلمه نه آره بگو» بپیوندد و... نویسنده در این داستان با 

ارائه راهکارهایی براي والدین و مربیان به چگونگی رفتار آن ها با کودکان کمک می کند.
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چکیده
در زمینــه بازنویســى و احیــا فرهنــگ شــفاهى، آثــار متعــددى در حــوزة کــودکان، نوجوانــان 
ــا ســروده شــده اســت کــه اغلــب آنهــا بازنویســى ســاده از ایــن  و بزرگ ســاالن نوشــته ی
ــد  ــر محم ــر اث ــاى آرش کمان گی ــوان از کتاب ه ــاره مى ت ــه دراین ب ــن اســت ک ــانۀ که افس
نیکویــى اصــل، آرش کمان گیــر نیــره تقــوى بــا ترجمــۀ انگلیســى کــه بــر بعــد قهرمانــى و 

ــام بــرد. میهن دوســتى آرش تأکیــد شــده اســت ن

کلید واژه ها: آرش کمان دار، ایران، توران، پهلوان. ایزدان. قهرمان.

اثــرى 2 جلــدى در قطــع وزیــرى بــا عنــوان و محتــواى متفــاوت بــا تصاویــر زیبــا، 
نتیجــه همــکارى مشــترك و خالقانــۀ محمدهــادى محمــدى نویســنده، پژوهشــگر و 
نظریه پــرداز ادبیــات کــودکان و نوجوانــان بــا نــدا راســتین تصویرگــر توانــاى کتــاب 

اســت.
ــان دار  ــد. کم ــد مى ده ــاوت نوی ــاص و متف ــرى خ ــه اث ــا را ب ــاب م ــوان کت عن
ــه  ــودن ب ــداوم و متعلــق ب ــالش، ت ــه نظــر مى رســد نوعــى پروســه، ت ــودن کــه ب ب
ــه دســت آوردنــش ســال ها  ــراى ب شــغل و عنوانــى را مى رســاند کــه صاحــب آن ب

تــالش کــرده و االن و هــر زمــان آمــادة خدمــت اســت.
شــاید بشــود ایــن مفهــوم را در یــک قیــاس منطقــى این گونــه توضیــح داد کــه 

 ( )  
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ــى بعضــى کمان گیرهــا، کمــان دار هســتند و  هــر کمــان دارى، کمان گیــر اســت ول
بعضــى کمان گیرهــا، کمــان دار نیســتند.

بازنویسى و بازآفرینى افسانه آرش کمان گیر
دربــارة افســانه یــا بــه عبارتــى اســطورة «آرش کمان گیــر» آثــار متعــددى در حــوزة 
ــب  ــه اغل ــت ک ــده اس ــروده ش ــا س ــته ی ــاالن نوش ــان و بزرگ س ــودکان، نوجوان ک
ــوان از  ــاره مى ت ــه دراین ب ــت ک ــن اس ــانۀ که ــن افس ــاده از ای ــى س ــا بازنویس آنه
ــره  ــر نی ــل، آرش کمان گی ــى اص ــد نیکوی ــر محم ــر اث ــاى آرش کمان گی کتاب ه
ــد  ــى و میهن دوســتى آرش تأکی ــد قهرمان ــر بع ــه ب ــا ترجمــۀ انگلیســى ک ــوى ب تق
شــده و از طــرف اســفندار مــذ (الهــۀ زمیــن) انتخــاب مى شــود تــا بــه کمــک او تیــر 

ــوى، 1389، ص.14) و ... . ــد (تق ــا کن ره
ــت  ــم اس ــر مه ــن اث ــى از ای ــه بازآفرین ــى ک ــرام بیضای ــر به ــتوربان اث آرش س
کــه پیــام و محتــواى کتــاب تغییــر نمــوده و در آن در واقــع قدرتمنــدان،  آرش را 
ــرار مى دهنــد ســیاوش کســرایى هــم در شــعر زیبــاى  وســیلۀ بى تدبیــرى خــود ق
ــادران او را  ــد عاطفــى و اجتماعــى داســتان توجــه دارد «م ــر بع ــر ب آرش کمان گی
ــر اخیــر را مى شــود در حــوزة  ــد» کــه دو اث ــا کــردن کــودکان او را صــدا کردن دع
ــگاه نویســنده ها، همــۀ  ــا وجــود تفاوت هــا در ن ــرار داد. ب ــا بزرگ ســال ق نوجــوان ی
ــى و  ــى و پهلوان ــا قهرمان ــه بیشــتر آنه ــه درون مای ــار شــخصیت محور هســتند ک آث

ــت. ــتى اس میهن دوس
کتــاب محمــدى بــه همــۀ ایــن مــوارد توجــه دارد ضمــن این کــه اثــرى متفــاوت 

محمدى، محمدهادى. (1394)، آرش کمان دار، چاپ اول، 
ادبیات  تاریخ  پژوهشى  هنرى  فرهنگى  موسسه  تهران، 
نسخه،    3000 تومان،   24500 کودکان،  96صفحه، 

بیاضى (شومیز)، شابک: 978-600-7112-23-6
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نگاهى به کتاب آرش کمان دار

و ویــژه اســت. اثــر ذکرشــده، بازنویســى خــالق بــه حســاب مى آیــد کــه نویســنده 
ــا حفــظ پیــام اصلــى آن، شــخصیت هایى بــه داســتان اضافــه نمــوده اســت. هــم  ب

شــخصیت هاى انســانى و هــم طبیعــى، آداب ورســوم و ...

بازآفرینى و بازنویسى
«جعفــر پایــور» در تعریــف بازنویســى مى گویــد: «بــه زبــان امــروزى درآوردن متــون 
ــان و ســبک قدیــم از  ــه اى کــه کهنگــى و دشــوارى زب ــه گون کهــن ادب پارســى ب
ــور کنــد نــه  آنهــا گرفتــه شــود و البتــه نویســنده مى توانــد در چهارچــوب اثــر مان
ــوان  ــر را مى ت ــود آن اث ــم ش ــا ک ــه ی ــه آن اضاف ــخصیت هایى ب ــر ش ــتر و اگ بیش

ــور، 1388، ص.5) بازنویســى خــالق نامیــد.» (پای
ــاى  ــا ویژگى ه ــده ب ــر گردآورى ش ــک اث ــس) ی ــنده (بازنوی ــه نویس هنگامى ک
ــن کار  ــند، ای ــاره مى نویس ــر دوب ــتانى اث ــر داس ــۀ عناص ــظ هم ــا حف ــارى را ب گفت

ــفى، 1386، ص.3) ــد. (یوس ــاب مى آی ــه حس ــى ب بازنویس
«نویســنده ممکــن اســت طــرح قصــه را بــه لحــاظ آغــاز و میانــه و پایــان بــه 
همان گونــه کــه هســت حفــظ کنــد امــا موضــوع را بــه فــرض از مبحثــى اجتماعــى 
ــه  ــۀ دل خــواه خــود ب ــه گون ــه را ب ــا درون مای ــه مبحثــى فلســفى تغییــر دهــد، ی ب
شــکل دیگــر تغییــر دهــد بــه فــرض رابطــۀ پــدر و مــادر را بــه رابطــۀ پــدر و فرزنــد 

و یــا فرزنــد و مــادر تغییــر دهــد.» (یوســفى، 1386، ص.4)
در آرش کمـان دار، بازنویـس بـا تکیـه بـر عناصـر قصـه، بـه روایتـى دیگـر از اثـر 
مى پـردازد. سـاختار اساسـى قصـه حفظ شـده امـا دیـدگاه نویسـنده لحاظ مى شـود.

تأثیــر تعلیــم و تربیــت و آمــوزش، عشــق بــه کشــور و مــردم، بــه خصــوص نقــش 
خانــواده در انسان دوســتى و عشــق بــه میهــن در گرانیــگاه قصــه قــرار مى گیــرد.

ــکل  ــت آرش ش ــد از روای ــیوه اى جدی ــاوت و ش ــى متف ــب روایت ــن ترتی ــه ای ب
ــر  ــه از نظ ــان، بلک ــر زب ــا از منظ ــه تنه ــر ن ــه اى دیگ ــه گون ــه ب ــرد و قص مى گی
درون مایــه امــروزى مى شــود و کتــاب (روایــت) حســى نــه متضــاد بلکــه متفــاوت 

را انتقــال مى دهــد.

داستان آرش کمان دار محمدى
داســتان بــا تصویــر دشــتى پــر از شــقایق هاى زیبــا و خانــوادة یوزپلنگانــى کــه در 
ــا اســتادى تصویــر و آغــاز  آن آرمیده انــد و کــوه دماونــد کــه جلوه گــرى مى کنــد ب
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مى شــود و بــا تحســین ایــران و افتخــار و احســاس مســئولیت و عشــق و فــداکارى 
ــان مى رســد. ــه پای در راه آن ب

ــیدن  ــاراى رس ــم ی ــا ه ــى یوزه ــوارى حت ــه در اسب س ــى اســت ک آرش پهلوان
بــه او را ندارنــد. او از کودکــى دل باختــۀ اســبان اســت. پــدر آرش پهلــوان و 

پرورش دهنــدة اســب اســت.
ــام او  ــد. ن ــرورش یافته ان ــر دســت هاى او پ ــبان زی ــن اس ــن و زیباتری پرتوان تری
پــور آســپ (پســر اســب) اســت. مــادر آرش مهربانــو نــام دارد. او زنــى مهربــان اســت 

و همــه را، حتــى چارپایــان و پرنــدگان را هــم بســیار دوســت دارد.
«آرش از دوران کودکــى و نوجوانــى تحــت تعلیــم و تربیــت چنیــن خانــواده اى 
قــرار مى گیــرد. پــدر آرش بســیار دوســت دارد کــه فرزندانــش جاى جــاى ســرزمین 
ــر  ــوار ب ــود را س ــدان خ ــت فرزن ــر اس ــه کارش کمت ــند، هنگامى ک ــود را بشناس خ

ــد.» ــفر مى رون ــه س ــر ب ــم راه یکدیگ ــد و ه ــبان مى کن اس
ــفندان و  ــع گوس ــع ب ــى و ب ــداى ن ــا ص ــاك، آرش ب ــمه هاى پ ــار چش ــه کن «ب

پــارس ســگ ها و ... بــزرگ مى شــود» (ص. 27، جلــد 1)
«او کم کــم مى آمــوزد کــه کار پهلوانــى از ســخت ترین کارهاســت. پهلــوان 
ــز  ــد: مغ ــد مى گوی ــى مى آموزن ــر و شــگرد پهلوان ــه هن ــى ک ــراى نوجوانان مانیــک ب
ــد  ــوان بای ــد، پهل ــته باش ــتیز انباش ــگ و س ــد) از جن ــد (نبای ــه بای ــا ن ــوان تنه پهل
ــردم را  ــد م ــتى ها بای ــناخت دوس ــراى ش ــد و ب ــادى ها را بشناس ــتى ها و ش دوس

ــد 1) ــناخت.» (ص. 75، جل ش

خدایــان ایــران باســتان در کتــاب  جایــگاه ویــژه اى دارنــد، زمیــن را ایــزد بانویــى 
بــه نــام «ســپندارمذ» نگاهبــان اســت، او در همــه حــال کمک حــال و یاریگــر مــردم 
اســت. هــر جــا دانــه اى کاشــته مى شــود او از تیشــتر (ایــزد بــاران) مى خواهــد کــه 

بــراى مــردم بــاران بیــاورد.
آرش، خواهــرى موســیقى دان بــه نــام «مهردخــت» دارد و عمــوى او «قصه گــو» 
ــپارد.  ــوش مى س ــاى او گ ــه قصه ه ــیند و ب ــش مى نش ــار عموی ــه کن ــت. همیش اس
ــوده  ــى کارآزم ــک پهلوان ــد و این ــى مى کن ــى را ط ــد 1) دوران جوان (ص. 91، جل
اســت. در میــان کارآمــوزان پهلوانــى، دختــرى اســت بــه نــام «هوردخــت» او دختــر 
ــوان هوردخــت  ــراى پهل ــر ب ــوان اســت. کســى از آرش زیبنده ت اســتاد مانیــک پهل
ــاى  ــام کاره ــد انج ــوان نوی ــن دو پهل ــى ای ــد زندگ ــود. پیون ــدا نمى ش ــاروى پی زیب
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بــزرگ بــراى ســرزمین ایــران اســت.
ــوران، دو همســایه و هم مــرز هســتند.  ــران و ت ــوران اســت. ای ــران، ت دشــمن ای
ایــران ســرزمین آتــش و اهــورا از ســتم افراســیاب در رنــج، آرش و هوردخــت آمــاده 
ــر از  ــد و اگ ــران شــرایط ســختى را مى گذران ــا دشــمن. ای ــردى ســخت ب ــراى نب ب

ســپاه تــوران شکســت خــورد، سرنوشــت تلخــى را بایــد بپذیــرد.
ــى  ــر مى رســد. پیام ــار منوچه ــه درب ــگاه (جــاى گاه) افراســیاب ب پیکــى از جای
بــراى داورى دارد. افراســیاب پیــام داده اســت کــه بــراى پایــان جنــگ میــان ســپاه 
ــن  ــه زمی ــا ب ــر ج ــر در ه ــود. تی ــه ش ــران انداخت ــرى از دل ای ــوران، تی ــران و ت ای

ــود. نشســت. آنجــا مــرز ایــران و تــوران خواهــد ب
نقطۀ عطف و سرنوشت ساز اینجاست.

چه کسى مى تواند ایران را نجات دهد؟
ــده اى  ــود. ع ــروع مى ش ــردم ش ــن م ــالف بی ــد. اخت ــر مى افتن ــه فک ــه ب هم
ــؤال  ــد و س ــیاب مى دانن ــگ افراس ــن را نیرن ــر ای ــده اى دیگ ــد، ع مهاجــرت مى کنن

مهم تــرى پیــش مى آیــد.
آیا یک نفر مى تواند ایران را نجات دهد؟

قهرمان خودساخته در کتاب محمدى
ــه  ــور صح ــت کش ــن سرنوش ــان» در تعیی ــش «قهرم ــه نق ــاب ب ــدى در کت محم
ــراى مخاطــب کــودك و نوجــوان ضــرورى اســت، چــرا کــه او  ــن ب مى گــذارد و ای
هم ذات پنــدارى مى کنــد و بــراى خــود در تعییــن سرنوشــت کشــورش نقــش قائــل 
ــادرزاد  ــان م ــک قهرم ــه آرش ی ــت ک ــن اس ــتان در ای ــى داس ــا زیبای ــود، ام مى ش
ــردى اســت  ــى اش نداشــته باشــد. او ف نیســت کــه خــود نقشــى در تفکــر و پهلوان
کــه گرچــه هنــگام تولــد قابله هــا و مــادرش او را متمایــز از دیگــر کــودکان تصــور 
مى کننــد ولــى بــراى تربیــت او زحمت هــا کشــیده مى شــود و مجموعــه اى از 
عوامــل، پــدر و مــادر، اســتادان، بــه خصــوص همســرش در تعییــن نقــش حســاس او 
اهمیــت دارنــد. آرش در طبیعــت زیبــاى ایــران رشــد مى کنــد. او بــه عناصــر هســتى 
ــاى  ــا پدیده ه ــورد ب ــت دارد و در برخ ــودات را دوس ــۀ موج ــى ورزد. هم ــق م عش
ــش  ــادر و عموی ــد. م ــگرى مى کن ــت و پرسش ــکاو اس ــد، کنج ــر مى کن ــتى فک هس
ــر  ــانه ها فک ــان افس ــه قهرم ــد. او ب ــانه مى خوانن ــه و افس ــش قص ــب، برای ــر ش ه
ــزدان و  ــان ای ــرد می ــه نب ــد. آرش ب ــرار مى ده ــا ق ــاى آنه ــود را ج ــد و خ مى کن

نگاهى به کتاب آرش کمان دار



350182

ـــ ۲۲  ، ـــ ـــ 
ــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۸ 

نقد دیروز

  ،
   
    ،
  ،  
   
     
   

 

ــزرگ  ــر ب ــن تفک ــا ای ــد. او ب ــزدان باش ــروه ای ــد در گ ــاور دارد و مى خواه ــوان ب دی
ــان ها  ــد انس ــان بای ــت. پهلوان ــم نیس ــودن جس ــوى ب ــط ق ــى فق ــه پهلوان ــده ک ش
را دوســت داشــته باشــند و بــه آنــان احتــرام بگذارنــد، در ایــن صــورت اســت کــه 
ایــزدان او را کمــک خواهنــد کــرد. «ســپیندارمذ، پـَـر عقــاب، اســتاد پهلــوان مانیــک 
تیــرى مى ســازند کــه نیشــترو وایــد، فرایــزدى را در آن قــرار مى دهنــد. کمــان آرش 
این گونــه ســاخته و آمــاده مى شــود و بــا ســخن «هوردخــت» همســر و هــم راه آرش 
آمیختــه مى شــود کــه: بــه غنچه هــاى فــردا فکــر کنیــم بــه فرزنــدان ایــران کــه نــام 
تــو را از ایــن پــس تــا هنگامى کــه ایــران اســت بــر زبــان جــارى خواهنــد کــرد.» 

ــد 2). (ص. 69، جل
ــى  ــه کودکان ــد، ب ــران مى اندیش ــرداى ای ــه ف ــد، آرش ب ــود فرامى رس «روز موع
ــى  ــردان و زنان ــه م ــد، ب ــد و شــادى مى کنن ــه زندگــى بازمى گردن ــر او ب ــا تی کــه ب
کــه یــاد و نــام او را بــر خــاك و ســنگ و آب مى کارنــد و آرش بــا آواى «هوردخــت» 
ــه آن  ــران ب ــت ای ــه سرنوش ــرى را ک ــداز، تی ــران! بین ــب و ای ــر اس ــه آرش؛ پس ک

ــد 2). اســت» (ص. 92، جل
ــّران، دل آســمان را مى شــکافد  ــى پ ــا مى شــود و چــون عقاب ــه ره ــر از چل «تی
و در دل یــک درخــت گــردوى تنومنــد فــرو مــى رود. بندبنــد وجــود آرش از هــم 
گسســته مى شــود و آرش روى اســب مى افتــد و گویــى دارد از آب بــه آتــش 
ــاى آرش و  ــد و در ج ــن مى افت ــه زمی ــان ب ــر، آب و آتش.کم ــد. آرش پس مى رس
اســبش خاکســترى مانــده اســت کــه بــا بــاد بــه هــر ســو پراکنــده مى شــود. (ص. 

ــد 2). 93، جل
و به این ترتیب آرش کمان دار محمدى جاودانه مى شود.

ــه  ــى ک ــطورة آرش دارد. کتاب ــه اس ــروزى ب ــاوت و ام ــگاه متف ــه ن ــى ک کتاب
شــخصیت ها در رونــد کلــى داســتان پیــام آن را پرورانــده و خمیرمایــۀ آن را 
ــا  ــران را ب ــادات، آداب ورســوم و ســنت هاى ای ــى کــه اعتق ــر کرده اســت. کتاب قوى ت
زبــان ســاده بیــان مى کنــد. کتابــى کــه نقــش خانــواده و همــۀ عناصــر هســتى را در 
شــکل گیرى آرش مهــم مى دانــد. زبــان کتــاب هــم متفــاوت اســت و از رســم الخط 
جدانویســى اســتفاده شــده اســت. بــى زار، هــم راه، کــش مکــش، لــب خنــد و ...

نقش تصاویر کتاب آرش کمان دار
ــى  ــى، فضای ــور کل ــه ط ــان و ب ــکان، زم ــردن م ــاى روشــن ک ــه معن ــازى، ب فضاس
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ــه آرش  ــت ک ــتان اس ــک داس ــم ی ــر مه ــد از عناص ــتان در آن رخ مى ده ــه داس ک
کمــان دار بــه خوبــى از عهــدة آن بــر آمــده اســت. بــار اصلــى فضاســازى بــه عهــدة 
تصویرهــا اســت. در تصاویــر کتــاب، امــکان وقــوع رخدادهــا در مکان هــاى مختلــف 
ــه شــکل دقیــق  ــه توصیف هــاى طوالنــى دارد ب ــاز ب ــراى بیــان آنهــا نی کــه کالم ب

بــه تصویــر، کشــانده شــده اســت.
ــال و  ــت و گســترش ح ــخصیت پردازى، تقوی ــازى در ش ــدا از فضاس ــر ج تصاوی

ــده دارد. ــش تعیین کنن ــتانى نق ــواى داس ه
رخدادهــا  را  روایــت  کل  داســتانى  تصویــرى-  کتاب هــاى  از  تعــدادى  در 
ــا در  ــتند، ام ــگر هس ــا کنش ــد و تنه ــارزى ندارن ــوة ب ــخصیت ها جل ــازند و ش مى س
برخــى دیگــر ماننــد آرش کمــان دار کــه شــخصیت چندبعــدى اســت و خواننــده بــا 
ــه رو مى شــود هماهنگــى  ــا ویژگــى خــاص روب ــارز و مشــخص ب ــک شــخصیت ب ی
متــن و تصویــر نقــش تعیین کننــده اى بــر عهــده دارد. در کتــاب فــوق پیونــد متــن 
و تصویــر متقــارن اســت و هــر دو زبــان، یــک معنــا را تقویــت مى کننــد بــه گونــه اى 
کــه اطالعــات اساســى موجــود در رخدادهــاى روایتــى هــم از راه متــن و هــم از راه 

ــل مى شــود. ــه مخاطــب منتق ــر ب تصوی
ــه  ــت ک ــد اس ــتان بلن ــک داس ــى ی ــر روایت ــام عناص ــان دار، داراى تم آرش کم

ــد. ــت مى کن ــتان را روای ــد و داس ــاب مى یاب ــر بازت ــن و تصوی ــر در مت عناص
تصاویــر صــص. 6، 7، 20، 21 و 95 از کتــاب نخســت و ص. 15 کتــاب دوم بــه 

نظــر مى آیــد از زیباتریــن تصاویــر کتــاب هســتند.

چند نکته و پیش نهاد:
کتــاب از معــدود کتاب هــاى کــودکان اســت کــه کامــًال حرفــه اى و اصولــى طراحــى 
ــذ  ــا، جنــس کاغ ــه ى زیب ــرى و طــراح گرافیــک دارد. آســتر بدرق ــر هن شــده مدی
عالــى، قیمــت مناســب از نــکات مثبــت و قابــل ذکــر کتــاب اســت کــه جــاى تقدیــر 
دارد و نشــان از اهمیــت مخاطــب کــودك بــراى پدیدآورندگانــش دارد؛ امــا بــه نظــر 
ــى را  ــى و نگارش ــکاالت چاپ ــاره اى از اش ــتار مى توانســت پ ــود ویراس ــد وج مى رس

از بیــن ببــرد.
مثــًال زبــان در جدانویســى کلمــات، یکدســت نیســت: ســپهبد (ص. 19، جلــد 1) 
و (ص. 39، جلــد 2)، تندرســت (ص. 71، جلــد 2) و همهمــه (ص. 52). و (بــزرگان) 

(ص. 39). از اصــول جدانویســى پیــروى نکرده اســت.

نگاهى به کتاب آرش کمان دار
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تعــدادى از صفحــات، صفحــه شــمار نــدارد و در مراجعــه بــه صفحــات قبــل بــه 
ــه  ــاز ب ــارات نی ــود. بعضــى عب ــاد مى ش ــى مشــکل ایج ــۀ جمع خصــوص در مطالع

ــا (ص. 48) ــا افروزه ه ــد 2). ی ــج و شــکنج» (ص. 26، جل ــزار رن ــح دارد «اف توضی
ــوم دبســتان،  ــد» مفه ــه دبســتان برون ــد ب ــداد بای ــر بام ــر ه ــودکان بزرگ ت «ک
مفهومــى مــدرن اســت. (ص. 68، جلــد 2). غوغولــى غوغــو. «همــۀ انــدام ام درســت 
ــزرگ  ــى ب ــران را پهلوانان ــد 2). «سرنوشــت ای اســت» (ســالم اســت) (ص. 71، جل

ــر ... ــورد دیگ ــد م ــد 2). و چن ــد؟!» (ص. 75، جل ــرگ مى زنن ب
ــه  ــه نظــر مى رســد ب ــى ب ــع همــه ســنى اســت ول ــاب در واق ــروه ســنى کت گ

ــد. ــب تر باش ــنى ج و د مناس ــروه س ــراى گ ــاص ب ــور خ ط
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