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واقعیت غیرقابل کتمانى که در سـپهر ادبیات کودك و نوجوان ایران قابل مشاهده اسـت، 
نقـش و جایـگاه چشـمگیر مؤسسـه خانـه کتـاب در شـکل گیرى، نهادینه سـازى و تداوم 

جریان نقد اسـت.
مى دانیـم کـه اولیـن نقدهـا بـر کتاب هـاى کـودك و نوجواِن چاپ شـده در ایـران را 
بایـد در مطبوعـات پیش از مشـروطه و در نشـریاتى همچون «تربیت» سـراغ گرفت. این 
جریـان پـس از مشـروطه شـدت گرفت و در دوره پهلـوى اول بـا انتشـار اولیـن نشـریات 
تخصصـى نقـد و در دوره پهلـوى دوم با انتشـار نشـریات درباره ادبیات کـودك و نوجوان 

گسـترش یافت.
بـا پیـروزى انقـالب اسـالمى و انتشـار اولیـن نشـریات تخصصـى ادبیـات کـودك و 

نوجـوان کمیـت و کیفیـت نقدهـاى کتـاب کـودك و نوجـوان چندبرابـر شـد.
بـا ایـن حـال بـا آغـاز انتشـار «کتاب مـاه کـودك و نوجـوان» بـود کـه نـگارش نقـد 
کتـاب کـودك بـه یک بحـث و حرفه تخصصى بدل شـد و بـراى اولین بار شـغل و جایگاه 

حرفـه اى شناخته شـده اى بـه نـام منتقـد ادبیـات کودك شـکل گرفت.
براسـاس پژوهشـى کـه سـال ها قبل، بنـده و همکاران انجـام دادیم مجمـوع نقدهاى 
تخصصـى نوشته شـده بـر کتاب هـاى کـودك و نوجـوان از 1358 تـا پایان سـال 1377، 
تنهـا 794 نقـد بـوده اسـت کـه در این میـان 18 شـماره اول کتاب ماه کـودك و نوجوان 
هـم بررسـى و منظـور شـده و ایـن شـماره ها دربردارنده 81 نقد بوده اسـت. پـس جدا از 
کتـاب مـاه طى بیسـت سـال 713 نقد داشـته ایم. امـا در 200 شـماره «کتاب ماه کودك 
و نوجـوان» طـى شانزده سـال ونیم بیـش از 2300 نقـد منتشـر شده اسـت. بـه تعبیـرى 
بـا تخمیـن مى تـوان گفـت نقدهـاى چاپ شـده در ایـن نشـریه، حـدود نیمـى از تمامى 

نقدهـاى ادبیـات کـودك ایـران از دوره قاجـار تـا امروز را شـکل مى دهد.
در سـال 1393 متأسـفانه «کتاب مـاه کـودك و نوجـوان» بـه «فصلنامـه نقـد کتاب 
کـودك و نوجـوان» تبدیـل شـد و عمـًال حجـم نقدهـاى ادبیـات کـودك و نوجـوان کـه 
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سرمقاله

بـا حمایـت مؤسسـه خانـه کتـاب انتشـار مى یافـت، بـه حـدود یک سـوم تقلیل یافـت. با 
ایـن حـالـ  و البتـه بـاز هـم متأسـفانهـ  هنوز حداقـل نیمـى از نقدهاى ادبیـات کودك 
و نوجـوان بـه زبـان فارسـى در ایـن فصلنامـه و بـا حمایـت مؤسسـه خانـه کتـاب بـه 
چـاپ مى رسـد. چراکـه متأسـفانه «پژوهشـنامه ادبیـات کـودك و نوجـوان»، «فصلنامـه 
دانشـگاه شـهید بهشـتى» و نشـریه «روشـنان» کانـون پـرورش فکـرى تعطیل شـده اند 
و شـوربختانه ایـن فصلنامـه در کنار نشـریه «دوفصلنامه دانشـگاه شـیراز» تنها نشـریات 

تخصصـى در حـال انتشـاِر ادبیـات کـودك و نوجوان هسـتند.
در سـال هاى اخیـر جایـگاه مؤسسـه خانـه کتـاب به عنـوان نهـاد متولـى اهـل قلـم 
و پدیدآورنـدگان کتـاب تثبیت شـده و ایـن مؤسسـه در مـواردى همچـون صـدور کارت 
شناسـایى، بیمـه و بیمـه تکمیلـى، وام، بـن کتـاب، مشـاوره حقوقـى و ... از اهـل قلـم 

مى کنـد. حمایـت 
جـا دارد بـا توجـه بـه جایـگاه منحصربه فرد مؤسسـه خانه کتـاب، اقدامات مشـابهى 
بـراى منتقـدان کتـاب (و به ویـژه منتقـدان کتـاب کـودك و نوجـوان) تعریـف شـود و 

ایشـان نیـز از (بیمـه، وام، بـن کتـاب و ...) بهره منـد شـوند.
سـایر اقداماتـى کـه جـادارد مؤسسـه خانـه کتـاب به منظـور رشـد و تعالى نهـاد نقد 

ادبیـات کـودك دنبـال کنـد، از این قرار اسـت:
1. تهیه و انتشار نمایه نشریه «کتاب ماه کودك و نوجوان»؛

2. حمایت از تشکیل انجمن منتقدان کتاب کودك و نوجوان؛
3. برگـزارى جلسـات نکوداشـت و تقدیـر منتقـدان پیشکسـوت و فعال ادبیـات کودك و 

نوجوان؛
4. برگزارى جلسات منظم نقد کتاب هاى کودك و نوجوان؛

5. انتشار مجموعه کتاب هاى تئورى و نقد ادبیات کودك و نوجوان
و ...

سردبیر
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چکیده
مقالــه حاضــر جســتارى اســت در نقــد و بررســى کتــاب «اگــر فرشــته ها خندیــده بــودن» 
نوشــته ســیدعلى کاشــفى خوانســارى کــه در ســال 1396 در نشــر هــزاره ققنــوس چــاپ 
شــده اســت. یکــى از اهــداف مهــم ایــن جســتار بررســى و تحلیــل مهم تریــن ویژگى هــاى 
کتــاب حاضــر اســت. مــوارد دیگــرى کــه در ایــن نوشــتار بــه آن هــا پرداختــه شــده اســت 
عبارتنــد از: بررســى ســاختارى داســتان ها، آشــکار نمــودن نقــاط ضعــف و قــوت کتــاب و 

ــده. ــى از مباحــث مطــرح ش ــرى کل نتیجه گی

کلیــدواژه: داســتان کوتــاه، داســتانک1، ســوژه، عناصــر داســتانى، روابــط علــت و معلولــى، 
ویرایــش و صفحه آرایــى

 
مقدمه

ــى در  ــار ادب ــق آث ــراى خل ــى ب ــوژه هاى فراوان ــات و س ــا موضوع ــوالً جنگ ه معم
اختیــار نویســندگان قــرار مى دهنــد. یکــى از ایــن مــوارد جنــگ تحمیلــى 
ــروه  ــه دو گ ــات آن را ب ــده موضوع ــوان عم ــه مى ت ــه روى هم رفت ــود ک ــاله ب هشت س
اصلــى تقســیم نمــود؛ گــروه نخســت موضوعاتــى هســتند کــه ارتباطــى مســتقیم بــا 
ــود  ــگ به وج ــان جن ــاً در زم ــته و عمدت ــگ داش ــى جن ــى و فیزیک ــاى روح جنبه ه
ــتگى هاى  ــا و از جان گذش ــد از: دالورى ه ــوارد عبارتن ــن م ــن ای ــد. مهم تری آمده ان
ــه،  ــى در ســطح جامع ــت وحــدت مل ــدگان، تقوی ــدگان، اســارت و آزادى رزمن رزمن
ــه روشــن  ــردم و... چنانک ــف م ــاى مختل ــارى در گروه ه ــى و همی ــه همگرای ــل ب می
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نقد داستان تالیف

  
   
   
    
  
   

 

فرشته ها  اگر   ،(1396) سیدعلى.  خوانسارى،  کاشفى 
خندیده بودن، تهران، هزاره ققنوس، 550 نسخه، 8500 تومان،

شابک: 978-600-286-196-2

اســت همــه ایــن موضوعــات ارتباطــى مســتقیم بــا جنــگ و حــال و هــواى آن دوره 
ــد.  دارن

ــد کــه اگرچــه پــس از اتمــام جنــگ رخ  ــه موضوعاتــى اشــاره دارن گــروه دوم ب
ــد، در اغلــب مــوارد اهمیتــى هم ســطح و گاهــى بیشــتر از موضوعــات  نشــان داده ان
ــاى  ــه پیامده ــوط ب ــى مرب ــور کل ــه به ط ــات ک ــن موضوع ــد. ای ــروه نخســت دارن گ
ــواده شــهیدان، آســیب هاى روحــى و  جنــگ هســتند عبارتنــد از: رنج هــا و آالم خان
جســمى باقیمانــده از جنــگ در رزمنــدگان، رفتــار و برخــورد جامعــه بــا رزمنــدگان 
و اســیران پــس از اتمــام جنــگ، وضعیــت اقتصــادى و اجتماعــى خانــواده شــهدا و... 
بــا نگاهــى کلــى بــه آنچــه گفتــه شــد مى تــوان به ســادگى دریافــت کــه جنــگ 
ــات و  ــکل گیرى موضوع ــاد و ش ــرى در ایج ــل مؤث ــود عام ــودى خ ــى به خ تحمیل
ــد و  ــى مفی ــار ادب ــش آث ــد در آفرین ــان مى توان ــوده و همچن ــتانى ب ــوژه هاى داس س

تاثیرگــذار باشــد. 
مجموعــه داســتان اگــر فرشــته ها خندیــده بــودن نیــز در همیــن راســتا 
ــا موضوعاتــى پیرامــون جنــگ تحمیلــى  ــاه و اغلــب ب ــده داســتان هایى کوت دربردارن
ــاد منتشــر شــده اند.  و انقــالب اســت کــه پیشــتر در مجــالت نیمــه اول دهــه هفت
بااین حــال داســتان هاى ایــن مجموعــه هرکــدام داراى ویژگى هــاى متفاوتــى 

ــم پرداخــت. ــا خواهی ــى آن ه ــد کل ــه بررســى و نق ــه ب ــه در ادام ــتند ک هس

بررسى داستان ها
آن شــب ها: داســتان دربــاره پســرى هفت ســاله اســت کــه برخــالف 
ــور و  ــر ش ــع تأثی ــت؛ درواق ــى شده اس ــاى انقالب ــش وارد درگیرى ه ــال کم سن وس
هیجــان مــردم در روزهــاى پیــش از انقــالب اســت کــه او را ماننــد بزرگســاالن بــه 
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کهنه گرایى در پرداخِت سوژه هاى متنوع

مقابلــه بــا نیروهــاى امنیتــى رژیــم ســابق وا داشته اســت. نمونــه اى از ایــن مقابلــه را 
ــوازم  ــون و ســایر ل ــا و جمــع آورى شیشــه، صاب ــه دِر خانه ه ــن او ب ــوان در رفت مى ت

ــراى ســاختن کوکتــل مولوتــف مشــاهده نمــود.  مــورد نیــاز ب
در صحنــه پایانــى و اوج داســتان، شــخصیت کــودك اقــدام بــه آتــش زدن کوکتــل 
مولوتــف کــرده و آن را زیــر ماشــین نیروهــاى امنیتــى مى انــدازد... جذابیــت نســبى 
ایــن داســتان بیشــتر به دلیــل ســن بســیار کــم شــخصیت اصلــى اســت؛ پســرکى 
ــى  ــارزى آرمان ــرده و از او مب ــر ک ــى در او اث ــان انقالب ــور و هیج ــه ش ــاله ک هفت س

ــد.  ــت مى کن ــوِد او روای ــز خ ــتان را نی ــه داس ــب این ک ــت. جال ساخته اس
نکتــه درخــور تأمــل در ایــن داســتان همانا پرسشــى اســت کــه در ذهــن مخاطب 
ــه  ــاله ک ــى هفت س ــار کودک ــتى رفت ــزان درس ــى می ــى ارزیاب ــرد؛ یعن ــکل مى گی ش
ــه  ــى جامع ــرایط سیاس ــه ش ــبت ب ــتى نس ــد درك درس ــول نمى توان ــور معم به ط
ــه  ــوان ب ــى مى ت ــتتر در آن را به نوع ــام مس ــت و پی ــوع روای ــن ن ــد. ای ــته باش داش
آیرونــى2 تعبیــر نمــود؛ یعنــى اســتنباط مطلبــى از درون متــن بى آنکــه خــوِد راوى 
نســبت بــه آن آگاهــى داشــته باشــد. داســتان روى هم رفتــه داراى پیــام و مضمونــى 

انقالبــى، آرمانــى، مذهبــى و تبلیغاتــى اســت.

ــا  ــه ب ــت ک ــاله اس ــرى چهارده س ــاره پس ــتان درب ــب: داس ــر و غای حاض
ــن کمــش  ــل س ــه دلی ــگ، ب ــاى جن ــور در جبهه ه ــه حض ــراوان ب ــه ف ــود عالق وج
ــى  ــا روایت ــه ب ــد ک ــتان هرچن ــد. داس ــدا نمى کن ــه را پی ــه جبه ــزام ب ــازه اع اج
رئالیســتى شــروع مى شــود، ولــى در ادامــه بــا گــره زدن آن بــه یــک حدیــث مذهبــى 

ــد. ــدا مى کن ــگفت پی ــر ش ــاختار و ژان ــى س به نوع
«حدیــث داریــم کــه هــر کــس دلــش پیــش رزمنــدگان اســالم 
ــه  ــتهاى را ب ــد فرش ــد، خداون ــرکت کن ــاد ش ــد در جه ــد و نتوان باش
ــواب شــریک باشــد.»  ــا او هــم در ث ــه جهــاد میفرســتد ت شــکل او ب

(16 (ص 
ــه توصیــه پیش نمــاز مســجد و پــس از شــنیدن  در ادامــه شــخصیت نوجــوان ب
حدیــث فــوق، برخــالف میــل خــود از رفتــن بــه جبهــه خــوددارى کــرده و به دنبــال 
درس و مشــق و رســیدگى بــه امــور خانــواده اش مــى رود. بااین حــال پــس از پایــان 
ــا نزدیکانشــان در جنــگ حضــور  یافتــن جنــگ دو نفــر از کســانى کــه خودشــان ی
داشــته اند پیــش شــخصیت نوجــوان رفتــه و خبــر از حضــور او در جبهه هــاى 
جنــگ مى دهنــد، آن هــم در حالــى کــه شــخصیت نوجــوان هرگــز پــا بــه جبهه هــا 
ــود. ایــن خبــر به نوعــى تحقــق حدیــث روایت شــده از ســوى پیش نمــاز  نگذاشــته ب

ــر داســتان را نشــان مى دهــد. مســجد و شــگفت شــدن ژان
ــه  ــه در آن ب ــت ک ــتان هایى اس ــدود داس ــزء مع ــتان ج ــن داس ــه ای روى هم رفت
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نقد داستان تالیف
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اصــول فنــى و داســتان پردازى توجــه شــده اســت. داســتان داراى پى رنــگ و 
قصــه اى منســجم اســت و دیده شــدن شــخصیت نوجــوان در جبهــه، نقطــه عطــف و 

اوج آن به شــمار مــى رود. 
ــن  ــى در دل مت ــى آیرون ــد وجــود نوع ــن داســتان را برجســته مى نمای آنچــه ای
اســت کــه به نوعــى امــکان ارزیابــى شــرایط حســاس دوره جنــگ و واکنــش 
ــا  ــب ب ــه مخاط ــد؛ چنانک ــرار مى ده ــب ق ــار مخاط ــوان را در اختی ــخصیت نوج ش
درنظرگرفتــن شــور و عالقــه شــخصیت نوجــوان بــراى حضــور در جبهه هــاى 
جنــگ از یک ســو و آگاهى یافتــن از مشــکالت معیشــتى خانــواده او از ســوى دیگــر 
ــا  ــا نادرســتى تصمیــم او در رفتــن ی ــاره میــزان درســتى ی ــه داورى درب ــد ب مى توان
ــواده شــخصیت اصلــى از  ــه بیــرون رفتــن خان ــار ب ــردازد. اجب ــه جبهــه بپ نرفتــن ب
ــى  ــگ یک ــه جن ــم در بحبوح ــه آن ه ــه  خان ــادن کرای ــل عقب افت ــان به دلی خانه ش
ــت  ــى درخــالف جه ــه به نوع ــتان اســت ک ــن داس ــاى ای ــن رخداده از تأثیرگذارتری
ــاى  ــى غلط ه ــود برخ ــرد. وج ــرار مى گی ــن ق ــى مت ــات آرمان ــانى و تبلیغ پیام رس
ــه  ــد: واس ــت- مانن ــه روای ــات در بدن ــى از کلم ــى برخ ــرد خودمان ــتارى و کارب نوش
به جــاى بــراى، اون به جــاى آن - از جملــه اشــکاالت کم رنــگ ایــن داســتان اســت.

حامــد: ایــن داســتان حــول محــور پیامدهــاى جنــگ شــکل گرفته اســت 
و دربــاره نوجوانــى اســت کــه نســبت بــه دایــِى جانبــاز خــود دیــد خوبــى نــدارد و 
ــخصیت  ــتان ش ــه داس ــال در ادام ــراس دارد؛ بااین ح ــى نامشــخص از او ه ــه  دالیل ب
ــول  ــار تح ــى دچ ــه اى ناگهان ــى به گون ــى نیمه روحان ــدن خواب ــس از دی ــوان پ نوج

ــر مى شــود...  ــاز خــود دچــار تغیی ــِى جانب ــه دای شــده و دیــدش نســبت ب
ــى  ــت و معلول ــط عل ــد رواب ــى فاق ــر فن ــتان از نظ ــن داس ــه ای ــه اول این ک نکت
ــخصیت  ــدگاه ش ــى دی ــر ناگهان ــه تغیی ــراى نمون ــت. ب ــول اس ــل قب ــجم و قاب منس
نوجــوان نســبت بــه دایــى خــود آن هــم فقــط به دلیــل دیــدن خوابــى نیمه روحانــى 
و بى ربــط چنــدان بــراى مخاطــِب هوشــمند، ملمــوس و توجیه پذیــر نیســت. 
همچنیــن خــوددارى نویســنده از شــخصیت پردازى موجــب آن شده اســت تــا 
مخاطــب درك درســتى از رفتــار شــخصیت نوجــوان و رفتــار رازآلــود دایى او نداشــته 
باشــد. افــزون بــر این هــا فضــاى داســتان نیــز بســیار ســنگین و مملــو از رخدادهــاى 
غم انگیــز و حزن آلــود اســت کــه البتــه دلیــل روشــنى بــراى ایــن رویکــرد مشــاهده 
ــات  ــارى کلم ــورِت گفت ــِت ص ــژه کاربس ــى به وی ــاى امالی ــود غلط ه ــود. وج نمى ش
در دل روایــت ـ ماننــد: رو به جــاى را، اون به جــاى آن و... ـ از دیگــر اشــکاالت 

ویرایشــى ایــن داســتان هســتند.

چشــم ها مى شــنوند: داســتان دربــاره مــردى اســت کــه به دلیــل 
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قرارگرفتــن در معــرض مــوج انفجــاِر گلولــه تانــک تاحــدى شــنوایى خــود را از دســت 
داده و در زندگــى روزمــره و عــادى خــود دچــار مشــکالتى کوچــک و چه بســا بامــزه 
ــه  ــت ک ــوان دریاف ــادگى مى ت ــتان به س ــن داس ــه ای ــى ب ــى کل ــا نگاه ــت. ب شده اس
ایــن متــن فاقــد قصــه، طــرح و ســاختار داســتانى اســت؛ زیــرا روایت هــا به صــورت 
برش هایــى بســیار کوتــاه و جــدا از یکدیگــر آمده انــد و قصــه یــا رخــداد تأثیرگــذار 

ــد.  ــت نمى کنن و مشــخصى را روای
داســتان به طــور کلــى از ظرفیــت بســیار باالیــى بــراى طنــز یــا خنــده دار شــدن 
برخــوردار اســت، ولــى نویســنده توجهــى بــه ایــن نکتــه نداشــته و بــا نادیده گرفتــن 
ظرفیت هــاى موجــود، کارکــرد آن را صرفــاً بــه تبلیــغ ارزش هــا و مظلومیــت 

شــخصیت جانبــاز محــدود کــرده اســت.

هفتمیــن آبــى: داســتان دربــاره پســر نوجوانــى بــه نــام مجتبــى اســت کــه 
ــا و  ــاى بســیار زیب ــا نام ه ــر ب ــانزده کبوت ــازى دارد. او ش ــه کبوترب ــى ب ــه فراوان عالق
جالــب دارد کــه هــر روز زمــان قابل توجهــى از وقــت خــود را صــرف بــازى بــا آن هــا 
ــار او آزرده خاطــر اســت کــه  ــان از رفت ــادر مجتبــى چن ــد. از ســوى دیگــر م مى کن
ــا را  ــا ناچــار مى شــود آب و دان آن ه ــراى خالص شــدن پســرش از دســت کبوتره ب
ــز به همــراه کبوترهــا از دانه هــا خواهــد  ــد؛ غافــل از این کــه پســرش نی مســموم کن

خــورد و جانــش را از دســت خواهــد داد!... 
ــون موضوعــى  ــه پیرام ــه اســت ک ــن مجموع ــن داســتان ای ــن داســتان بهتری ای
غیرجنگــى شــکل گرفته اســت؛ هرچنــد کــه مى تــوان آسمانى شــدن شــانزده کبوتــر 
ــى  ــه مقوله های ــتعارى ب ــه اى اس ــتان به گون ــاى داس ــوان را در انته ــخصیت نوج و ش

همچــون شــهادت نســبت داد. 
ــور  ــت و به ط ــوردار اس ــجم برخ ــى منس ــذاب و پى رنگ ــه اى ج ــتان از قص داس
ــا پــاى مــرگ و خــوددارى  ــه کبوترهــا ت ــراوان شــخصیت نوجــوان ب کلــى عالقــه ف
ــم  ــل مه ــوان از دالی ــن را مى ت ــام در دل مت ــعارگونه پی ــت ش ــنده از کاربس نویس
جذابیــت آن برشــمرد. انتخــاب نــام زیبــا بــراى کبوترهــا، پرداختــن بــه دغدغه هــا و 
دل مشــغولى هاى نوجوانــان و پایان بنــدى غافلگیرکننــده و تأثیرگــذار داســتان ازجمله 
ــکات درخورتوجهــى هســتند کــه ایــن داســتان را از ســایر داســتان ها برجســته تر ن

نموده اند.
«مجتبــى کنــار گنجــه کفترهاســت. ســرور رفتــه تــوى لــک. زاغ 
دســِت پرســفید رفتــه تــوى لــک. مجتبــى رفتــه تــوى لــک. چتــرى، 
پاپــر و پشــت دار هــم رفته انــد تــوى لــک. مجتبــى دلــش هــول دارد. 
مجتبــى بــراى خــودش دلواپــس اســت. نکنــد ننــه دوا بــه آب کــرده؟ 
مجتبــى خــم مى شــود و بــه آب تــوك مى زنــد. مجتبــى دلــش طاقــت 

کهنه گرایى در پرداخِت سوژه هاى متنوع
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نمــى آورد. دِر گنجــه را بــاز مى کنــد. داخــل گنجــه مــى رود و گوشــه اى 
ــوش الى دون کرده باشــد. ســرش را  ــه مرگ م ــد نن ــد. نکن ــز مى کن ک
ــد. کفتــر بغــدادى آن گوشــه  پاییــن مــى آورد و دانه هــا را تــوك مى زن

خــپ کــرده. مجتبــى هــم پیــش او خــپ مى کنــد.» (ص 39)

افســانه یــک خانــم: داســتان دربــاره زنــى بــه نــام خانــم مرصوصــى اســت 
ــه اش تنهــا زندگــى مى کنــد  کــه رفتــار و زندگــى عجیــب و غریبــى دارد. او در خان
و مــادر و پــدرش را در شش ســالگى در تصــادف ماشــین از دســت داده اســت. 
ــا  ــت و از 70 ت ــن نیس ــى روش ــراى کس ــى ب ــم مرصوص ــال خان ــال سن وس بااین ح
ــه اش  ــت و کل ــزرگ اس ــوزى ب ــرش داراى ق ــود! کم ــن زده مى ش ــال تخمی 130 س
پایین تــر از کمــرش قــرار مى گیــرد. او هــر روز بــاالى ظــرف زبالــه حاضــر مى شــود 
ــا آشــغال ســبزى و پوســت میــوه)  ــده غذاهــا گرفتــه ت و نصــف زباله هــا را (از ته مان

ــرد...  ــه مى ب ــه خان ــراه خــودش ب هم
بــا وجــود این همــه توصیــف دربــاره خانــم مرصوصــى، مى تــوان شــخصیت پردازى 
او را بســیار پراکنــده، مبهــم و مرمــوز ارزیابــى نمــود. در نــگاه نخســت ممکــن اســت 
ــدن متــن و کشــف راز زندگــى  ــه خوان ــا حــدى مخاطــب را ب ــام ت ــوع از ابه ــن ن ای
خانــم مرصوصــى ترغیــب و تشــویق نمایــد، ولــى در ادامــه شــدت ابهامــات در متــن 
ــوع  ــى موض ــردرگمى و پراکندگ ــار س ــه مخاطــب را دچ ــود ک ــاد مى ش به حــدى زی
ــود  ــاى موج ــانه ها و روایت ه ــوان از روى نش ــوع نمى ت ــه در مجم ــد؛ چنانک مى کن
در متــن به طــور دقیــق بــه شــخصیت و زندگــى مرمــوز خانــم مرصوصــى پــى بــرد؛ 
ــد شده اســت. ــود اطالعــات مفی چراکــه داســتان به نوعــى دچــار ابهام زدگــى و کمب

چــادر نمــاز: داســتان دربــاره مــردى بــا شــخصیت آرمانــى و اســطوره اى 
ــن داســتان  ــد... ای ــدش مى آی ــدار فرزن ــه دی ــى دیگــر ب ــرازگاه از دنیای اســت کــه ه

ــول اســت.  ــل قب ــد قصــه و پى رنگــى منســجم و قاب درمجمــوع فاق
ــى  ــت افراط ــجم و کاربس ــردازى غیرمنس ــتان خیال پ ــن داس ــارز در ای ــر ب عنص
و شــعارگونه جمــالت احساســى در دل متــن اســت کــه به طــور افراطــى بــا 
ــزه  ــت. انگی ــره خورده اس ــخصیت ها گ ــفى ش ــى و فلس ــى، مذهب ــاى آرمان دیالوگ ه
روایــت چنــدان مشــخص نیســت و داســتان بــر مبنــاى دیالــوگ شــخصیت ها دچــار 
ــوان  ــه نمى ت ــه اى ک ــت، به گون ــده شده اس ــاوت و پراکن ــوگیرى هاى متف ــر و س تغیی

ــا یافــت.  ــان آن ه ــادارى می ــد مشــخص و معن پیون
درمجمــوع مى تــوان ایــن متــن را متنــى غیرداســتانى و تصویرکننــده ایده آل هــا 
ــوارد  ــن م ــه ای ــه البت ــت ک ــى دانس ــخصیت هایى مذهب ــى ش ــاى افراط و آرمان ه
ــا  ــه روایت ه ــر این ک ــد. دیگ ــوان ندارن ــب نوج ــراى مخاط ــى ب ــدام جذابیت هیچ ک
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ــن  ــده اند. در همی ــى ش ــى و معنای ــار گسســت روای ــه و دچ ــم آمیخت ــرازگاه دره ه
احساســات گرایى  و  نامربــوط  موضوعــات  درهم آمیختگــى  مى تــوان  چندســطر 

ــود: ــاهده نم ــعارى را مش ــى ش ــب جمله های ــطحى در قال س
«مى پرسم: چه مى کنى؟

ــراى  ــا را ب ــد م ــام ش ــه تم ــر ک ــرام مص ــاخت اه ــد: س مى گوی
ــد. ــن بردن ــه برلی ــوار ب ــیدن دی کش

مى پرسد: چه مى کنى؟
ــا  ــد ت ــوش کردن ــا را خام ــب چراغ ه ــار، دیش ــم: «انتظ مى گوی
ــال  ــم. هزارس ــا نرفتی ــرود و م ــد ب ــده بمان ــد زن ــس مى خواه هرک

ــم. ــان بدهی ــتاقانه ج ــه مش ــم ک ــته و منتظری گذش
مى پرسم: چه خبر؟

ــر  ــود، ب ــده ب ــر کاوه زن ــت ویک پس ــى از بیس ــا یک ــد: ت مى گوی
ــت. ــوز زود اس ــورید. هن ــاك نش ضح

مى پرسد: چه خبر؟
مى گویــم: خیمه هــا را کــه آتــش زدنــد بــا مــادر تــا شــام آمدیــم.» 

(ص 50)

ــه  ــى اســت ک ــوان و بى خانه مان ــر ج ــاره پس ــتان درب ــوش: داس ــر خ خب
ــه  ــتر ب ــاختارى بیش ــر س ــن از نظ ــن مت ــرد. ای ــر مى ب ــان به س ــب ها را در خیاب ش
داســتانک شــبیه اســت و روى هم رفتــه فاقــد عناصــر داســتان کوتــاه و داســتان پردازى 

ــود.  ــده نمى ش ــز در آن دی ــى نی ــت خاص ــگ و روای ــت. پى رن اس
تأثیرگذارتریــن بخــش آن جــان دادن پســر جــوان در خیابان اســت که گذشــته اى 
ــراى  ــاره آن نمى گویــد و ب ناشــناخته داشته اســت؛ گذشــته اى کــه راوى چیــزى درب
مخاطــب همچنــان نامشــخص باقــى مى مانــد. فقــر بارزتریــن نشــانه موجــود 
ــینه و  ــه پیش ــى هیچ گون ــت؛ ول ــوان اس ــخصیت ج ــدن ش ــان ش ــراى بى خانه م ب
روشــنگرى اى دربــاره چرایــى فقــر او در متــن وجــود نــدارد. ایــن داســتانک به دلیــل 
کمبــود اطالعــات دچــار اندکــى ابهــام شده اســت؛ ولــى بــا کمــى ویرایــش مى توانــد 

داســتانکى تأثیرگــذار شــود.

ــا  ــردى ی ــرگ پیرم ــتان از م ــودن: داس ــده ب ــته ها خندی ــر فرش اگ
فــرد مقــدس دیگــرى، آغــاز و پــس از آن چنــان دچــار ابهــام مى شــود کــه دیگــر 
پیگیــرى رونــد داســتان بــراى مخاطــب امکان پذیــر نیســت. شــخصیت ها و 
ــال  ــى در پوششــى مذهبــى به دنب ــد و گوی ــا اغلــب نامشــخص و نامفهوم ان دیالوگ ه

ــه مخاطــب هســتند.  ــى ب ــى آرمان دادن پیام
در مجمــوع وجــود ابهامــات فــراوان، فضاســازى هاى ســنگین و غیرقابــل توجیــه 

کهنه گرایى در پرداخِت سوژه هاى متنوع
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در متــن در کنــار پرداخــِت ناقــص ســوژه، داســتان را به شــکلى نیمــه کاره، مبهــم و 
نامفهــوم درآورده اســت. وجــود چنیــن فضاهــاى ســنگین و غیرعــادى بــراى مخاطــِب 
ــا  ــل توجیــه نیســت؛ چــه این کــه نویســنده ی نوجــوان به هیچ وجــه پذیرفتنــى و قاب
ناشــر در اقدامــى عجیــب نــام همیــن داســتان را نیــز بــر روى کتــاب گذاشته اســت!؟ 
ــته ها  ــر فرش ــته «اگ ــل شکس ــا فع ــد ب ــاب در روى جل ــام کت ــه ن ــت ک ــب اس جال
خندیــده بــودن» و در درون کتــاب (عنــوان داســتان) بــه صــورت نوشــتارى: «اگــر 

ــت! ــد» آمده اس ــده بودن ــته ها خندی فرش

محمــد: روایتــى اســتعارى اســت از زندگــى، اهــداف و آرمان هــاى جوانــى 
به نــام محمــد. متــن بســیار کوتــاه و فاقــد عناصــر داســتانى و ویژگى هــاى ســاختارى 
داســتان کوتــاه و حتــى داســتانک اســت. بیشــتر شــبیه بــه قطعــه اى ادبــى اســت کــه 
ــز  ــاه نی ــن قطعــه کوت ــردازد. در ای ــا و اهــداف او مى پ ــى عاطفــى آرمان ه ــه بازگوی ب
بســان اغلــب داســتان هاى ایــن مجموعــه مى تــوان آشــکارا پیــام و تبلیــغ ارزش هــا 

و آرمان هــاى مذهبــى را مشــاهده نمــود.
«محمــد دلــش نمى خواســت بمیــرد. محمــد دلــش مى خواســت 
ــت  ــد مى گف ــد. محم ــت نده ــان از دس ــر را آس ــرمایه عم ــن س ای
هیچ چیــز ارزشــمندتر از زندگــى یــک انســان نیســت. محمــد دوســت 
ــت  ــد. نمى خواس ــى کن ــه زندگ ــا همیش ــد و ت ــه باش ــت جاودان داش
بــاور کنــد کــه روزى بمیــرد و در خــاك بــرود و تمــام شــود. محمــد 
مى خواســت تــا زمیــن و آســمان هســت، و حتــى بعــد از آن حیــات 
داشــته باشــد، حضــور داشــته باشــد، وجــود داشــته باشــد... خــوب 
ــه  ــى ب ــه لباس ــود ک ــن ب ــراى همی ــان تر... ب ــن آس ــى از ای ــه راه چ
ــرد.» (ص 59) ــا ک ــگ ســرخ زیب ــگ خــاك پوشــید و آن را به رن رن

 
بررسى نقاط قوت کتاب

1. تنــوع و جذابیــت نســبى ســوژه ها: یکــى از مهم تریــن نقــاط قــوت 
ــتمایه  ــوژه و دس ــوان س ــش مى ت ــت. کم وبی ــوژه هاى آن اس ــوع س ــاب تن ــن کت ای
اغلــب داســتان هاى ایــن کتــاب را جــذاب و درخــور توجــه دانســت. ایــن ســوژه ها 
ــات انقــالب،  ــا جریان ــد از: درگیرشــدن پســرى هفت ســاله ب به طــور خالصــه عبارتن
ــه  ــگاه بدبینان ــگ، ن ــه جن ــور در جبه ــه حض ــاله ب ــى چهارده س ــدى نوجوان عالقه من
ــتان،  ــاى داس ــدگاه او در انته ــر دی ــاز خــود و تغیی ــى جانب ــه دای پســرى نوجــوان ب
ــه تانــک شــنوایى  ــراى مــردى کــه در اثــر شــلیک گلول مشــکالت به وجــود آمــده ب
خــود را تــا حــدى از دســت داده، عالقــه شــدید پســرى نوجــوان بــه کبوترهایــش تــا 
حــد مــرگ، رفتــار نامعمــول و زندگــى غیرعــادى پیرزنــى مرمــوز، جــان دادن پســرى 
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بى خانه مــان در کوچــه و درنهایــت روایتــى اســتعارى از اهــداف و آرمان هــاى 
اســالمى.

ــب  ــتمایه اى مناس ــتند دس ــود مى توانس ــوژه ها به خودى خ ــن س ــک از ای ــر ی ه
بــراى شــکل گیرى داســتان هایى خــوب و تأثیرگــذار باشــند. بااین حــال در بســیارى 
ــت  ــار اُف ــتان ها دچ ــى، داس ــکالت فن ــى مش ــدن برخ ــل پدیدآم ــوارد و به دلی از م
کیفــى شــده و نتوانســته اند آن گونــه کــه بایــد فضــا و ســاختارى داســتانى به وجــود 
ــوارد اشــاره  ــن م ــن ای ــه مهم تری ــاب ب ــد. (در بخــش بررســى نقــاط ضعــف کت آورن

خواهــد شــد). 
درحقیقــت مهم تریــن نقطــه قــوت ایــن کتــاب تنــوع ســوژه هاى آن اســت. چــه 
ــوط  ــرارى و کلیشــه اى مرب ــن ســوژه ها برخــالف ســوژه هاى تک ــه برخــى از ای این ک
ــب  ــه  این ترتی ــه و ب ــاى جنــگ پرداخت ــى و پیامده ــه مســائل پیرامون ــگ، ب ــه جن ب
داســتان را بــه فضایــى عمیق تــر و گســترده تر ســوق داده انــد. ایــن در حالــى اســت 
ــردارى  کــه پرداخــت ناتمــام و نیمــه کاره نویســنده در اغلــب ایــن داســتان ها بهره ب
کامــل از ایــن فضــاى عمیــق و گســترده را دچــار اشــکال نمــوده و از پروبال گرفتــن 

ــت. ــرى کرده اس ــتان ها جلوگی داس

2. وجــود آیرونــى و طنــز پنهــان در برخــى از داســتان ها: همان گونــه کــه 
ــا موضوعــات  پیشــتر گفتــه شــد، بســیارى از داســتان هاى ایــن کتــاب در ارتبــاط ب
ــا انتخــاب  ــى نوشــته شــده اند. درحقیقــت نویســنده ب و ســوژه هاى جنگــى و انقالب
چنیــن ســوژه هایى به نحــوى آشــکار و ملمــوس ســعى دارد تــا شــرایط و حال وهــواى 
ــراى مخاطــب نوجــواِن  ــخ پرفرازونشــیب گذشــته را ب دوره جنــگ و بخشــى از تاری
امــروزى بازنمایــى نمایــد. مخاطــب نیــز در بســیارى از داســتان ها به ســادگى 
ــرده و شــناختى نســبى  ــت ک ــام موجــود را دریاف ــد موضــوع، مضمــون و پی مى توان

بــه شــرایط آن دوره پیــدا کنــد. 
آنچــه در کنــار ایــن تبلیغــات انقالبــى جالــب توجــه اســت، وجــود نوعــى آیرونــى 
ــه الى  و طنــز پنهــان در برخــى از داستان هاســت؛ چنانکــه مخاطــب مى توانــد از الب
روایت هــا، رفتــار شــخصیت هاى کم سن وســال را ســنجیده و ســپس بــه داورى 
آن هــا بپــردازد. بــه زبــان گویاتــر بــا این کــه نویســنده در اغلــب داســتان ها آشــکارا 
ــرازگاه  ــى ه ــت، ول ــدا کرده اس ــوق پی ــى س ــى و مذهب ــاى انقالب ــغ آرمان ه ــه تبلی ب
در دل همیــن تبلیغــات به مــواردى اشــاره کــرده کــه به نوعــى مســائل و مشــکالت 
پیرامونــى جنــگ را آشــکار مى کنــد. بــراى نمونــه در یکــى از داســتان ها بــا عنــوان 
ــه  ــاله ب ــرى چهارده س ــدید پس ــه ش ــو عالق ــوان از یک س ــب» مى ت ــر و غای «حاض
ــواده اش  ــادى در خان ــکالت م ــى مش ــود برخ ــو وج ــه و از دیگرس ــور در جبه حض
(تخلیــه اجبــارى خانــه کرایــه اى) را مشــاهده کــرد. هرچنــد کــه ایــن مشــکل ظاهــراً 

کهنه گرایى در پرداخِت سوژه هاى متنوع
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نقد داستان تالیف

   
   
   
     
    
   
  

 

ــن  ــب بیرون رفت ــان موج ــى در پای ــت، ول ــرار گرفته اس ــیه ق ــه و حاش در پس زمین
ــن  ــه ای ــده و ب ــان ش ــه اجاره اى ش ــادرش از خان ــوان و م ــخصیت نوج ــارى ش اجب

ــا مســائل خطیــر دیگــرى غیــر از جنــگ آشــنا مى ســازد. ترتیــب مخاطــب را ب
ــتان «آن شــب ها» مشــاهده  ــوان در داس ــن دســت را مى ت ــرى از ای ــه دیگ نمون
ــن داســتان پســرى هفت ســاله اســت کــه در رویکــردى  کــرد. شــخصیت اصلــى ای
جســورانه بــه  مقابلــه بــا نیروهــاى امنیتــى رژیــم ســابق روى مــى آورد. آنچــه در ایــن 
ــد، سن وســال  ــه خــود مشــغول مى کن داســتان بیــش از همــه ذهــن مخاطــب را ب
کــم شــخصیت کــودك و چرایــى درگیرشــدن او بــا نیروهــاى امنیتــى اســت، آن هــم 
ــد درك مناســبى از مســائل سیاســى آن دوره  ــه به طــور طبیعــى نمى توان درحالى ک

داشــته باشــد! 
ــاد  ــن او ایج ــش هایى را در ذه ــب پرس ــیله مخاط ــرایط به وس ــن ش ــى ای ارزیاب
ــه به راســتى رابطــه  ــب توجــه  اســت؛ این ک ــوع خــود بســیار جال ــه در ن ــد ک مى کن
کودکــى هفت ســاله بــا شــرایط سیاســى و اجتماعــى آن دوره چیســت؟ و آیــا 

ــه؟... ــا ن ــوده اســت ی ــا نیروهــاى امنیتــى درســت ب ــه ب ــراى مقابل تصمیــم او ب
  

بررسى نقاط ضعف کتاب
ــر  ــد ه ــى: در نق ــى داستان نویس ــول فن ــى اص ــدن برخ ــت نش 1. رعای
ــا از  ــش آن ه ــى درهم کن ــتانى و چگونگ ــر داس ــى عناص ــل و بررس ــى، تحلی ــر ادب اث
ــه  ــرد؛ چراک ــرار گی ــکاش ق ــورد بحــث و کن ــد م ــه بای ــواردى اســت ک ــن م مهم تری
آثــار ادبــى هرچــه هــم کــه داراى محتــوا، معنــا و ســوژه جذابــى باشــند، بــا وجــود 
اشــکال در شــکل، فــرم و ســاختار هرگــز نخواهنــد توانســت تأثیــرى کامــًال مطلــوب 
ــه عناصــر داســتانى و کاربســت ســنجیده  ــد. از ایــن رو توجــه ب ــر مخاطــب بگذارن ب
ــتانى  ــى ـ داس ــر ادب ــر اث ــش ه ــاى آفرین ــا و پیش نیازه ــن نیازه ــا از مهم تری آن ه

اســت. 
آنچــه در اغلــب داســتان هاى ایــن مجموعــه مشــاهده مى شــود عــدم پایبنــدى 
ــتان ها  ــى از داس ــه برخ ــت؛ چنانک ــى اس ــى داستان نویس ــول فن ــه اص ــنده ب نویس
ــه  ــتند. نمون ــى هس ــط علت ومعلول ــتانى و رواب ــاختار داس ــه، س ــد قص ــاس فاق از اس
ــم ها  ــد» و «چش ــوش»، «محم ــر خ ــتان هاى «خب ــوان در داس ــا را مى ت ــن ادع ای
اصلــى  عناصــر  از  خبــرى  داســتان ها  ایــن  در  کــرد.  مشــاهده  مى شــنوند» 
علت ومعلولــى،  روابــط  شــخصیت پردازى،  پى رنــگ،  همچــون:  داستان نویســى 
رخــداد تأثیرگــذار و... نمى تــوان یافــت. برخــى از آن هــا بــه انــدازه اى کوتــاه هســتند 
ــه داســتانک شــبیه شــده اند. برخــى  ــاه خــارج شــده و ب کــه از حــوزه داســتان کوت
دیگــر هــم بخش هــاى بریده شــده اى از صحنه هــا هســتند کــه روى هم رفتــه 

ــد.  ــتانى ندارن ــاى داس ــه فضاه ــباهتى ب ش
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از ایــن رو مى تــوان کتــاب حاضــر را معجونــى از گونه هــاى متفــاوت ادبــى 
ــار  ــه کن ــى ک ــد. در حال ــاه نامی ــتان کوت ــتانک و داس ــى، داس ــه ادب ــه: قطع از جمل
ــراى مخاطــب  ــه ب ــل این ک ــى، آن هــم فقــط به دلی ــاى ادب ــن گونه ه ــدن ای هــم آم

ــت. ــول نیس ــل قب ــر و قاب ــز توجیه پذی ــده اند، هرگ ــته ش ــوان نوش نوج

از  بســیارى  این کــه  وجــود  بــا  ســوژه ها:  پرداخــت  در  کهنه گرایــى   .2
ــیارى  ــنده در بس ــتند، نویس ــوردار هس ــى برخ ــه جذاب ــوژه هاى اولی ــتان ها از س داس
ــه  ــه پرداختــى ســطحى و گــذرا و همچنیــن کم توجهــى ب ــا روى آوردن ب از آن هــا ب
ــه دســت خــود ظرفیت هــاى  ــه، درحقیقــت ب ــاد و اصــول داستان نویســى خالقان ابع
بالقــوه ســوژه ها را نادیــده گرفتــه و بــا در پیش گرفتــن رویکردهایــى کهنــه و 
کلیشــه اى از ارزش و کیفیــت ادبــى آن هــا کاســته اســت. از جملــه مهم تریــن ایــن 
ــاره  ــه و قدیمــى بســیارى از داســتان ها اش ــه فضاســازى کهن ــوان ب ــا مى ت رویکرده
ــه دهــه جنــگ و حتــى اوایــل  ــوط ب نمــود. اغلــب داســتان هاى ایــن مجموعــه مرب
ــتالژیک و  ــاى نوس ــال نویســنده به جــاى کاربســت اِلمان ه ــالب هســتند. بااین ح انق
ــتان ها  ــوا و فضــاى داس ــه، حال وه ــدان خالقان ــردى نه چن ــذاب آن دوره، در رویک ج

ــت.  ــرار داده اس ــود ق ــار و مه آل ــه اى تیره وت را در هال
ــى،  ــالت آرمان ــب جم ــى در قال ــیرهاى اضاف ــات و تفس ــه توضیح روى آوردن ب
کاربــرد افراطــى شــعارهاى سیاســى و مذهبــى، تیــره و ســنگین کردن فضــاى 
داســتان ها به وســیله رخدادهــاى غم انگیــز، اصــرار و تأکیــد بــر نمایــش درد و انــدوه 
ــاى  ــود از رخداده ــایند و حزن آل ــاى ناخوش ــه تصویرکشــیدن جلوه ه شــخصیت ها، ب
جنــگ و درنهایــت کوشــش در جهــت القــاء غیرهنــرى پیام هــا و اندیشــه هاى 
ــواردى هســتند کــه فضــاى  ــه م ــه مخاطــب از جمل ــى، سیاســى و فلســفى ب مذهب

داســتان ها را ســنگین و در مــواردى تحمل ناپذیــر کرده انــد.
ــرایط  ــان از ش ــى نوجوان ــراى آگاه ــنده ب ــه نویس ــود ک ــر نب ــا بهت ــتى آی به راس
دوران جنــگ از فضاهــا و حال وهوایــى شــاد، پرهیجــان، روشــن و ســرورانگیز 
ــازار  ــده در ب ــاى چاپ ش ــمار کتاب ه ــه ش ــى ب ــا نگاه ــرد!؟... ب ــتفاده مى ک ــز اس نی
مى تــوان به ســادگى مشــاهده کــرد کــه روایــت رخدادهــاى مهــم دوره هــاى 
پیشــین همــواره بخــش مهمــى از ادبیــات داســتانى مــا و دیگــر کشــورها را بــه خــود 
اختصــاص داده اســت. بااین حــال آنچــه مهــم اســت شــیوه ارجــاع دادن مخاطــب بــه 
ــته  ــاى گذش ــواى دوره ه ــرایط و حال وه ــا ش ــناکردن او ب ــى آش ــته و چگونگ گذش
ــه  ــا در پیش گرفتــن رویکــردى هنــرى و خالقان اســت. درحقیقــت نویســنده تنهــا ب
ــن  ــى، بهتری ــاى تاریخ ــن رخداده ــیاه ترین و دلخراش تری ــد از س ــه مى توان اســت ک
ــد  ــه در رون ــرط آن ک ــه ش ــم ب ــود آَوَرد؛ آن ه ــا را به و ج ــن صحنه ه و تأثیرگذارتری
ــدا  ــو و پرداختــى ســنجیده دســت پی ــه برداشــت و نگاهــى ن ــر خویــش ب ــق اث خل

کهنه گرایى در پرداخِت سوژه هاى متنوع
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کنــد؛ امــرى کــه متأســفانه در نــگارش ایــن مجموعــه داســتان توجــه چندانــى بــه 
نشده اســت. آن 

3. اشــکاالت چاپــى و ویرایشــى: وجــود ایــن همــه اشــکال چاپــى و ویرایشــى 
آن هــم در ســده بیســت ویکم کــه صنعــت چــاپ در بهتریــن وضعیــت خــود از آغــاز 

تاریــخ بشــریت قــرار دارد، هرگــز قابــل توجیــه نیســت و نخواهــد بــود. 
در بســیارى از صفحــات ایــن کتــاب مى تــوان به ســادگى اشــکاالت چاپــى 
ــته  ــورت شکس ــت ص ــتارى، کاربس ــاى نوش ــون: غلط ه ــون همچ ــراوان و گوناگ ف
ــدك  ــواردى ان ــانه گذارى و در م ــد نش ــه قواع ــه ب ــدم توج ــت، ع واژگان در دل روای

ــود.  ــاهد نم ــابه را مش ــالت مش ــرار واژگان و جم تک
ــات  ــى از صفح ــرى برخ ــوالً َسرَس ــص و اص ــدى ناق ــر صفحه بن ــه عجیب ت از هم
اســت کــه گویــى از زیــر دســت ناشــر در رفته انــد! یکســان نبودن خطــوط آغازیــن 
و پایانــى صفحــات، یکســان نبــودن خطــوط آغازیــن داســتان ها بــا یکدیگــر، ایجــاد 
فضاهــاى اضافــى میــان خطــوط و پاراگراف هــا (ماننــد ص 52) و روى هم رفتــه عــدم 
توجــه بــه صفحه آرایــى از جملــه مــواردى اســت کــه نشــان از بى توجهــى ناشــر بــه 

رونــد چــاپ ایــن کتــاب دارد.
ــر  ــه ب ــال اســت ک ــالیان س ــرم س ــن نشــر محت ــن روال در ای ــه ای ــب این ک جال
چنیــن وضعــى اســتوار مانده اســت! درحقیقــت ایــن کتــاب ســومین کتابــى اســت 
ــده ایــن نوشــتار در ســال هاى اخیــر از ایــن ناشــر محتــرم نقــد مى کنــد  کــه نگارن
ــه صفحه آرایــى  و جالــب و تأســف بار این کــه در هــر ســه مــورد نیــز عــدم توجــه ب
و قواعــد ویراشــى اســتاندارد در آثــار ایــن ناشــر دیــده شده اســت. پیگیــرى چنیــن 
ــدى در ســال هاى متمــادى درحقیقــت نشــانگر ایــن واقعیــت اســت کــه ناشــر  رون
ــاب  ــه اى کت ــش حرف ــاپ و ویرای ــول چ ــت اص ــه رعای ــى ب ــل چندان ــرم تمای محت

ــم نبوده اســت! ــدان برایــش مه ــه مخاطــب و نویســنده چن ــرام ب نداشــته و احت

نتیجه گیرى
و  داســتان ها  دربردارنــده  بــودن  خندیــده  فرشــته ها  اگــر  داســتان  مجموعــه 
ــراى مخاطبــان نوجــوان اســت کــه بیــش از همــه ســعى  داســتانک هاى کوتاهــى ب
ــالب، نمایــش دغدغه هــاى مردمــى  ــل انق ــى شــرایط دوران جنــگ و اوای در بازنمای
آن دوره در کنــار برخــى ســوژه هاى غیرجنگــى دارد. در ایــن میــان شــمار اندکــى از 
داســتان ها ماننــد: «هفتمیــن آبــى» و «حاضــر و غایــب» از جذابیــت و تأثیرگــذارى 
بیشــترى نســبت بــه ســایر داســتان ها برخوردارنــد. ایــن درحالــى اســت کــه ســایر 
ــوده  ــد کیفیــت الزم ب ــن داستان نویســى و داســتان پردازى فاق داســتان ها از نظــر ف

ــته اند.  ــى در جــذب مخاطــب نداش ــت چندان و موفقی
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روى هم رفتــه نقــاط قــوت ایــن کتــاب را مى تــوان در مــواردى همچــون: 
ســوژه هاى متنــوع و وجــود آیرونــى و طنــز پنهــان در برخــى از داســتان ها 
خالصــه کــرد. در مقابــل، کتــاب حاضــر داراى اشــکاالتى همچــون: عــدم پایبنــدى 
نویســنده بــه اصــول داستان نویســى، نادیده گرفتــن ظرفیــت بــاالى ســوژه ها، 
پرداخت هــاى خــام و غیرداســتانى، نــگاه کهنــه بــه ســوژه ها، فضاســازى هاى 
ــم  ــار ه ــتان ها، کن ــودن داس ــر پیام محورب ــکار ب ــد آش ــود، تأکی ــز و حزن آل غم انگی
آوردن گونه هــاى متفــاوت ادبــى همچــون داســتانک، داســتان کوتــاه و قطعــه ادبــى، 
ــتى  ــى و دم دس ــِى غیراصول ــت صفحه آرای ــى و در نهای ــد ویرایش ــدن قواع رعایت نش

اســت. 
ــاختار  ــه س ــى ب ــاب و نگاه ــف کت ــوت و ضع ــاط ق ــرار دادن نق ــم ق ــار ه ــا کن ب
کلــى آن مى تــوان نتیجــه گرفــت کــه ایــن کتــاب بــه دلیــل نادیده گرفتــن شــرایط 
ســنى و نیازهــاى روحــى و روانــى مخاطبــان نوجــوان کتابــى اســت بــا داســتان هاى 
ضعیــف تــا متوســط کــه به طــور طبیعــى از ظرفیــت چندانــى بــراى جــذب مخاطــب 

برخــوردار نیســت. 
ــت را  ــن دس ــى از ای ــاپ کتاب های ــوان چ ــده مى ت ــوارد یادش ــه م ــه ب ــا توج ب
بــه تولــِد زودرس و پیــش از موعــد نــوزادى ناقــص تشــبیه کــرد؛ چراکــه نویســنده 
ــاب  ــتان هاى کت ــمار داس ــر ش ــم ب ــه ه ــکیبایى و حوصل ــى ش ــا اندک مى توانســت ب

ــر جذابیــت و کیفیــت ادبــى آن هــا. ــد، هــم ب بیفزای

پى نوشت:
1. داســتانک: (short short s tory): نوعــى داســتان اســت کــه ضمــن حفــظ خصوصیــات 
ــل  ــتانى از قبی ــتانک عناصــر داس ــر اســت. در داس ــر و مختصرت ــاه از آن موجزت ــتان کوت ــده داس عم
شــخصیت پردازى، صحنه ســازى و کشــمکش ها بــه اختصــار توصیــف مى شــود به طــورى کــه 
ــود. (داد، 1385: 216).  ــامل مى ش ــه را ش ــد کلم ــزار و پانص ــا یک ه ــد ت ــتانک از پانص ــدود داس ح
ــا  ــوالً ب ــاه و معم ــیار کوت ــى بس ــا را در زمان ــام و معن ــوم، پی ــاً مفه ــنده عمدت ــتانک نویس در داس

ــده) ــد. (نگارن ــال مى ده ــب انتق ــه مخاط ــى ب ــرى ناگهان غافلگی
2. آیرونــى: آیرونــى (irony): بــه معنــاى عــام، صناعتــى اســت کــه نویســنده یــا شــاعر به واســطه آن 
معنایــى مغایــر بــا بیــان ظاهــرى در نظــر دارد. (داد، 1385: 8). راوى کــه خــود یکــى از شــخصیت هاى 
قصــه اســت بــر کلمــات یــا تعبیرهایــى پافشــارى مى کنــد کــه خواننــده [بــراى فهــم درســت آن هــا] 
بایــد آن هــا را تغییــر دهــد یــا حتــى برعکــس نمایــد. (همــان: 10). بــه ســخن دیگــر در آیرونــى رفتــار 
ــاً  ــه عمدت ــاوت اســت ک ــى متف ــت و واقعیت ــده حقیق ــا شــخصیت ها بازگوکنن و کنــش شــخصیت ی

درخــالف جهــت مضمــون، موضــوع و پیــام آشــکار داســتان اســت. (نگارنــده)

منابع
داد، سیما (1385). فرهنگ اصطالحات ادبى، تهران: مرواید، چ سوم.

کهنه گرایى در پرداخِت سوژه هاى متنوع
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ــودك و  ــنامۀ ک ــر (نمایش ــک پیامب ــى ی ــاى کودک روزه
ــم ــرآن کری ــاى ق ــتى نمایشــى از قصه ه ــوان) برداش نوج
احمــد مریــدى زاده، تهــران، امینــان، حــوزة هنــرى انقــالب 
ــومیز)، 80000  ــى (ش ــزگان، 72 ص، پالتوی ــتان هرم ــالمى، اس اس

ریــال، چــاپ اول، 1100 نســخه.
شابک: 978-600-8677-24-6

موضوع(ها):
1. نمایش نامۀ فارسى- قرن 14؛
2. نمایش نامۀ کودکان (فارسى).

 
ایــن کتــاب دربردارنــدة نمایش نامــه اى قرآنــى بــراى کــودکان و نوجوانــان اســت. در ایــن نمایش نامــه 
کــه بــا 14 شــخصیت اصلــى بــه روى صحنــه مــى رود، داســتانى از روزهــاى کودکــى حضــرت ســلیمان 
ــى اذن  ــى ب ــچ اتفاق ــه هی ــه اســت ک ــن نکت ــت، هــدف، تبییــن ای ــن روای ــت مى شــود. در ای (ع) روای

خداونــد رخ نمى دهنــد و در هــر اتفاقــى حکمتــى نهفتــه اســت.

اکبر کاراته و جورابش: داستان طنز نوجوانان
ــرى  ـ هن ــۀ فرهنگى  ــم، مؤسس ــادى، ق ــى  حاجى آب ــن صالح محس
مطــاف عشــق، 104 ص، رقعــى (شــومیز)، چاپ اول، 4000 نســخه.

شابک: 978-600-97068-6-0

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

2. جنگ ایران و عراق، 1359- 1367- داستان- مجموعه ها؛
3. داستان هاى جنگ- مجموعه ها.

ــى در طــول دوران جنــگ هشت ســال  ــاه از خاطره هــاى رزمنــدگان ایران مجموعه داســتان هایى کوت
ــا هــدف ترویــج فرهنــگ جهــاد و شــهادت و انتقــال ایــن  دفــاع مقــّدس اســت. در ایــن نوشــتار ب
فرهنــگ بــه نســل جــوان و نوجــوان و پاسداشــت مقــام شــهداى ایرانــى، چندیــن داســتان از ســیره 
ــتار  ــن نوش ــل شده اســت. ای ــان نق ــى و اخــالق آن ــدگان ایران ــگ و رزمن ــهداى جن و شــخصیت ش

ــّدس اســت. ــاع مق ــز دف ــتان طن ــد از مجموعه داس هفتمین جل
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چکیده
در ایـن مقالـه، داسـتان زرد خجالتـى بـا تأکیـد بـر مفهـوم رنگ هـا بررسى شـده اسـت. همچنیـن 
نمادهاى داسـتان از جنبه روان شناسـانه تحلیل شـده، پیام هاى داسـتان اسـتخراج و معرفى شده اند. 

کلید واژه ها
شناخت، آگاهى، رنگ ها، روان شناختى، اندازه ها، عشق، مهربانى، دنیاى کودکانه

مقدمه
رنگ هـا فـارغ از مفاهیـم روان شناسـى کـه در ذات خـود دارنـد، هرکدام از میزان مشـخصى 
انـرژى برخوردارنـد کـه مى تواننـد محیط اطراف خـود را تحت الشـعاع قرار دهنـد. به همین 
دلیـل اسـت کـه در زندگى امروز ما رنگ هـا هرکدام از کاربرد خاصـى برخوردارند و مى توانند 
در جایـگاه خـود اثرگـذارى و کارکـرد ویژه  ى خـود را دارا باشـند. مثًال در فضاى بیمارسـتان 
از رنگ هـاى امیدبخشـى مثـل زرد و آبى اسـتفاده مى شـود؛ بسـته به این که بخـش کودکان 
باشـد یـا نه. اگـر محیط کودکانه باشـد گاه به آن رنگارنگى بیشـترى نیز اضافـه مى کنند، یا 
مثـًال سـالن هاى اُپـرا و تئاتر غالباً بـه رنگ هاى قرمز تیـره و همچنین گاه آبى تیره هسـتند. 
رنگ هایـى کـه خودبه خـود از تـو طلـب مى کنند تا در سـکوت و احترام به تماشـا بنشـینى. 
حتـى حکومت هـا و ُدَول سیاسـى نیـز در ادوار مختلـف تاریخـى رنگ هاى مختـص به خود 
را داشـته اند. مثـًال مـردم فرانسـه قبـل از انقالب  کبیر و بعـد از انقالب کبیر کامـًال رنگ هاى 
متفاوتـى مى پوشـیده اند. پـس مى تـوان گفت رنگ نه تنهـا در ایجـاد حال وهوا و فضـا که در 

مشـخص کردن ادوار مختلـف تاریخى نیز بى تأثیر نیسـت. 
هـر رنگـى فرهنـگ و حـس خـودش را دارد؛ پـس بایـد رنگ ها را بشناسـیم تـا بتوانیم 
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نشر  تهران:  خجالتى،  زرد   ،(1396) پرى.  رضوى، 
قطع  تومان،  قیمت: 35000  نسخه،  مهرآفرید، 1000 

شومیز، شابک: 978-600-8256-83-0

بـا انسـان هاى پیرامـون خـود ارتبـاط بهترى برقـرار کنیـم و از وجـود آن ها اسـتفاده کنیم؛ 
روان شناسـى رنگ هـا دقیقـاً بـه این مسـئله اشـاره دارد. 

به عبارتـى بـا روان شناسـى رنگ هـا، فـرد مى توانـد وضعیـت روحـى و ضمیر ناخـودآگاه 
خـود بهتـر را بشناسـد و در خلق آثار نوشـتارى و دیـدارى عالوه بر این کـه مخاطب را جذب 
اثـر کنـد، اطالعاتـى را در این بـاره به صورت هنرمندانه به آن ها برسـاند و حتى این شـناخت 
گاهـى خودبه خـود باعـث خلـق اثـر هنـرى شـود. از آن جایـى کـه شـناخت به دنبـال خـود 
آگاهـى مـى آورد، بـه جـرأت مى توان گفت شـناخت به دنبال خـود آفرینش هم مـى آورد که 

موجبـات سـرگرمى و جذب مخاطب شـود.

خالصه
ماجـرا از تنهایـى و دورى سـه رنـگ اصلـى شـروع مى شـود. باالخـره «رنـگ زرد» بـا حـس 
درونـِى ناخـودآگاه خـود به سـمت دورنـگ دیگـر سـرازیر مى شـود و این هـا در مواجهـه بـا 
یکدیگـر دنیـاى دیگـر رنگ هـا را تشـکیل مى دهند و بـا به دنیا آمـدن هر رنگـى اتفاقاتى در 

داسـتان مى اُفتـد کـه بـه یک بـار خواندنش مـى ارزد.

نگاهى بر قصه  زرد خجالتى
امـا کارى کـه پـرى رضوى در داسـتان کودکانه «زرد خجالتـى» با رنگ ها انجـام داده، گامى 
فراتر از این ها بوده اسـت. نویسـنده با شـناختى که از روان شناسـى و کارکرد رنگ ها داشـته، 
«رنـگ  زرد» را بـراى یـک داسـتان کودکانـه انتخاب مى کند؛ زرد سرشـار از انـرژى و پویایى 
اسـت. در داسـتان زرد خجالتـى نیـز اولین قـدم را «رنگ  زرد» برمـى دارد. با این کـه این قدم 
را از سـر خجالـت برمـى دارد و آب مى شـود و در رنـگ آبـى و قرمـز نفوذ مى کنـد، اما هرچه 
هسـت سـرانجام مى توانـد در ایـن تک رنگـى یک طیف رنگـى ایجاد کنـد که به جهـاِن بوِم 
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مهربانى چه رنگى دارد؟

نقاش داسـتانش تنوع مى بخشـد. 
اقدام درسـت رضوى در انتخاب «رنگ زرد» فارغ کردن شـخصیت هایش از بار جنسـیتى 
اسـت. اگـر قرمـز را انتخـاب مى کـرد یـا آبـى را، خودبه خـود نشـانه هاى جنسـیتى بـا خود 
داشـت. امـا زرد در ایـن میـان فـارغ از الگوهـاى جنسـیتى به دنبـال راهـى بـراى ارتبـاط و 

دوسـتى اسـت. دوسـتى و رابطـه اى کـه در هماهنگـى و هارمونـى معنا پیـدا مى کند. 
ابتـدا باید بـه انتخاب این رنگ ها و نقش مایه اى که نویسـنده براى هرکـدام درنظرگرفته 

بپردازیـم. فـارغ از این که این سـه رنگ، رنگ هاى اصلى دایره رنگ محسـوب مى شـوند. 
رنـگ زرد، رنـگ آفتابى و شـادى اسـت که جلب توجـه مى کنـد. زرد، رنگى خوش بینانه 
به حسـاب مى آیـد. رنگـى کـه اگـر زیـاد مـورد اسـتفاده قرارگیـرد، مى توانـد مقهورکننده و 
تأثیرگـذار باشـد. همچنیـن گفته شـده کـه رنـگ زرد تمرکـز را افزایش مى دهـد، به همین 

دلیـل بـراى دفترچه هـاى حقوقـى مورد اسـتفاده قـرار مى گیرد.
آبـى، رنـگ آسـمان و اقیانـوس و یکـى از پرطرفدارترین رنگ هاسـت. آبـى، رنگ صلح و 
آرامـش اسـت و سـبب مى شـود بـدن انسـان در مجـاورت آن مـواد شـیمیایى آرامش بخش 
تولیـد کنـد، بـه همین دلیل اغلـب در اتاق خـواب از این رنگ اسـتفاده مى شـود. البته رنگ 
آبـى مى تواند سـرد و مأیوس کننده هم باشـد. مشـاوران ُمد و لباس همـواره توصیه مى کنند 
در مصاحبه هـاى شـغلى رنـگ آبـى بپوشـید؛ چـون رنگ آبـى نشـان دهنده وفادارى اسـت. 

آدم هـا در اتاق هـاى آبـى فعال تر هسـتند. 
قرمـز، پرشـورترین رنـگ در دایـره رنگ هـا اسـت. رنگ قرمـز باعث تسـریع ضربان قلب 
مى شـود. همچنیـن قرمـز رنگ عشـق اسـت؛ رنگى اسـت کـه بسـیار جلب توجـه مى کند و 
کسـى کـه قرمـز مى پوشـد تـالش دارد تا ملیح تـر و زیباتر به چشـم آیـد. طبعاً ایـن تالش، 
ناخـودآگاه اتفـاق مى اُفتـد، امـا گاهـى فـرد چنـان به تأثیـر رنگ بر دیگـران واقف اسـت که 
انتخابـى کامـًال خودآگاهانـه صـورت مى دهد. معموالً رنـگ قرمز در دکوراسـیون براى تأکید 
مـورد اسـتفاده قـرار مى گیـرد. دکوراتورهـا عقیـده دارند کـه مبلمـان قرمز در دکوراسـیون 
منـزل یـا دفتـر کار مى توانـد تأثیـر شـگفت انگیز بر کسـانى بگذارد کـه به آن منـزل یا دفتر 

کار مى آینـد.
در هنردرمانـى، رنگ هـا ارتباطـى مسـتقیم بـا احساسـات فـرد دارنـد. این کارى اسـت 
کـه ماکـس لوشـر تـالش کـرده در کتـاب روان شناسـى رنگ هایـش انجـام دهد و بـا  انجام 
تسـت هاى دقیقـى کـه بـا صورت بنـدى رنگ هـا انجـام مى دهـد، بـا انتخـاب رنگ هایـى 
کـه فـرد در دو انتخـاب بـه فاصلـه یک دقیقـه براسـاس اولویت بنـدى اش انجـام مى دهـد، 
بـه شخصیت شناسـى و اوضـاع و احـوال روحـى و فیزیولـوژى او پـى  بَـَرد. طبعـاً این تسـت 
نیـز مثـل انـواع تسـت هاى روان شناسـى از درصـدى ضریب خطا برخـوردار اسـت. اما گاهى 
مى توانـد نتایجـش بـراى خـود شـخصى کـه تسـت را انجـام مى دهـد، حیرت انگیز باشـد و 
دقیقـاً روحیـات آن دوره از زندگـى اش را برایـش بازگـو کنـد و از خواسـته هایى بگوید که در 

درونـش سرکوب شـده، ولـى حـاال دارد رخـى نشـان مى دهـد. 
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درواقـع ایـن رنگ هـا هسـتند کـه در ارتبـاط بـا احسـاس فـرد روى وضعیت جسـمى و 
ذهنـى او تأثیـر مى گذارنـد.

 همان طـور کـه تحقیقـات نشـان داده کسـانى کـه به دنبال رنـگ قرمز هسـتند به نوعى 
دنبـال هیجـان و باالبـردن سـطح آدرنالیـن در خـون خـود هسـتند و مى توان بـه عکس آن 
نیـز فکـر کـرد، این کـه انتخاب رنگ قرمـز مى توانـد در فردى که تمـام هیجانـات درونى اش 

فروکـش کـرده، تأثیرى مثبـت بگذارد.
یـک مسـئله مهـم در رابطـه بـا اثـرات روانـى رنگ ها این اسـت کـه آن ها را به دودسـته 

تقسـیم مى کنیم: 
رنگ هاى گرم و رنگ هاى سرد. 

رنگ هـاى گـرم مثـل قرمـز، زرد و نارنجـى، باعـث ایجـاد احساسـاتى چـون آسـایش و 
خصومـت و عصبانیـت مى شـود.

رنگ هـاى سـرد مثل سـبز، آبى و بنفش احسـاس آرامـش و به  همان اندازه احسـاس غم 
و ناراحتـى ایجاد مى کند.

نظریـات زیـادى درباره تأثیر رنگ ها بر شـخصیت افـراد و بالعکس، انتخاب رنگ توسـط 
اشـخاصى بـا روحیـات متفـاوت وجـود دارد. ایـن موضـوع حتـى در انتخـاب رنـگ پرچم ها 
نیـز بى تأثیـر نبوده اسـت و مثـًال مردمـى کـه رنـگ آبـى، قرمـز، زرد یـا ... براى پرچـم خود 
انتخـاب کرده انـد نه تنهـا به دنبـال نشـان دادن نمـادى از خـود و سرزمین شـان هسـتند کـه 
شـاید به شـکلى ناخـودآگاه نشـانه هایى از روحیـات جمعى خـود را نیز در ایـن انتخاب رنگ 

بـه دیگـر ملل جهـان نشـان مى دهند. 
در ایـن میـان نبایـد از پرچم هایـى بـا طیف هـا و رنگ هـاى گوناگـون غافل مانـد که هر 
رنـگ، خـود نمادى از روحیات و خاسـتگاه ها و البته خواسـته هاى مردم آن کشـور مى باشـد. 
به نظـر مى رسـد رضـوى بـا درنظرگرفتن چنین خصوصیاتـى براى رنگ هایى کـه در این 
داسـتان نقش هـاى اصلى را برعهده دارنـد، به هرکدام نقش و وظیفه و کارکردى در داسـتان 
خـود داده اسـت. البتـه ُحسـن کار او در ایـن اسـت که همیشـه بـر روال آنچه معمـول بوده و 
در مـورد ایـن رنگ هـا گفته شـده، پیش نرفته اسـت؛ بلکـه از قـدرت خالقه خـود بهره برده و 
نقشـى تـازه بـا مفهـوم و درکـى تـازه به رنگ هـاى خود داده اسـت. رنـگ زرد که تـا پیش از 
ایـن در تصـور عـوام نشـانه نفرت بـود، در این جا بـا همـه ى خجالتى بودنش به دنبـال ارتباط 
بـا رنگ هـاى دیگـر اسـت. اما از فـرط خجالت آب مى شـود و همیـن اتفاق به ظاهـر غم انگیز 
بـه نتیجـه ا ى شـادى بخش و امیدآفرین منتهى مى شـود. رنگ زرد که آب شـده بـا رنگ هاى 

آبـى و قرمـز ترکیـب مى شـود و از ایـن ترکیب رنگ هـاى سـبز و نارنجى به وجـود مى آید.
رنـگ سـبز کـه نمـاد زندگى و حیات اسـت و رنگ نارنجى که نماد شـادى و سرخوشـى 
و عیـش و نشـاط اسـت. آنچـه کـه جهان امروز مـا و کودکان امـروز این جهاِن پـر از جنگ و 
فقـر و مصیبت، بسـیار بـه آن نیازمند اسـت. کاش جهان ما نیز مى توانسـت الگوى بزرگترى 
از بـوم این نقاش خوش قریحه باشـد. نقاشـى که آن قدر خوش شـانس اسـت کـه رنگ هایش 
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خـود بـا هم ترکیب مى شـوند، زندگى را شـکل داده و جهان را مى سـازند. 
رضـوى بـا یـک بـوم سـاده، پیراهـن ارغوانـى بـراى دخترکـى سه سـاله؛ از صورتـى، 
شـکوفه هاى گیـالس و از نارنجـى شـعله ى آتش مى سـازد و به همین ترتیب جلـو مى رود تا 
از ترکیـب و دوسـتى رنگ هـا بـا هم جنگل بیافریند، کوه بسـازد و حیوانات و سـایر جانداران 
را خلـق  کنـد. درسـت همـان کارى کـه نقـاش روى بـوم نقاشـى اش انجـام مى دهـد، اما بوم 

نقاشـى رضـوى جهانى اسـت به  وسـعت خیال. 

نتیجه
بنابرایـن رنگ هـا در زندگـى، شـخصیت و روحیـه ى افـراد، تأثیـر بسـیار دارنـد. توجـه بـه 
رنگ هایـى کـه افـراد انتخـاب مى کننـد ما را به سـمت شـناخت روحیـه ى آن هـا راهنمایى 
مى کنـد. در این زمینـه تسـت هاى رنـگ بسـیارى در روان شناسـى وجـود دارد کـه به نظـر 

تسـت ترکیـب رنگـى، نتیجـه دقیق تـرى به دنبـال دارد. 
یادمـان باشـد مـا به عنـوان انسـان عالقـه ى خاصـى بـه رنگ هـا داریـم. هرکـدام هـم 
رنگ هـاى مـورد عالقـه ى خـود را داریم. بنابرایـن در محیطى که رنگ وجود نداشـته باشـد 
واکنش هایـى چنـدان درخـور توجـه و جالبـى از خـود نشـان نمى دهیـم.  شـاید چنین باید 
در نظـر گرفـت کـه به طـور کلى رنگ هـا در تمـام احـوال و زمان ها همنشـین زندگى روحى 
و روانـى انسـان بوده انـد؛ از این روسـت که انسـان مى کوشـد تا اسـرار و رموز آن را بشناسـد 
و در زندگـى خـود آن هـا را بـه کار بَـَرد و منبـع الهام شـان کند؛ الهامـى که سـرآغازش از دل 

طبیعت اسـت.

جمع بندى
در کتـاب زرد خجالتـى عالوه بـر این کـه خواننـده یک سـرى اطالعـات و آگاهى هـا دربـاره 
ترکیـب رنـگ پیـدا مى کنـد، حسـى زیـر پوسـتى هـم بـه او دسـت مى دهـد کـه تـا حدى 
کـودك را معلـق و ذهنـش را درگیـر بـا این پرسـش مى کند که چـه چیزى باعث مى شـود 
تـا دنیـا بـا آن تکمیـل شـود؟ پاسـخ بـه این پرسـش در نـوع خـود جالـب اسـت؛ مهربانى! 
واژه اى که انسـان امروزى سـخت به آن نیازمند اسـت و از گمشـدگان عصر حاضر محسـوب 

مى شـود.

منابع
لوچر، ماکس (1373)، روانشناسى رنگ ها، ترجمه منیرو روانى پور، تهران: نشر آفرینش.

خوزه ماریا، پارامون (1371). ترکیب رنگ، ترجمه قاسم روبین، تهران: بهار.
ایتـن، جوهانـز (1396). رنگ، ترجمه دکتر محمدحسـین حلیمـى، تهران: انتشـارات وزارت فرهنگ 

و ارشـاد اسالمى.

مهربانى چه رنگى دارد؟
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تازه هاى نشرنقد داستان تالیف

افسانه هاى کودکان سوئدى
مترجــم: فرزانــه قلــى زاده، افســانه قلــى زاده، تهــران، آرون، 228 ص، 

رقعــى (شــومیز)، 230000 ریــال، چــاپ اول، 1200 نســخه.
شابک: 978-964-231-475-1

موضوع(ها):
داستان  هاى کودکان (سوئدى) ـ قرن 20 ـ مجموعه ها.

 
ــانه هاى  ــاه از افس ــتان هاى کوت ــه اى از داس ــر، مجموع ــاب حاض کت
ســوئدى بــراى کــودکان اســت کــه بــا زبانــى ســاده و روان نگاشــته 

ــرول  ــار ت ــتورمن کوچــک و چه ــر پاس ــید، پبت ــه نمى ترس ــا، پســرکى ک ــاه دری ــا و ش شــده اند. آگنت
ــایه اش را  ــه س ــاهزاده اى ک ــا، ش ــکاى، زاغ آرزوه ــتان اس ــده کوهس ــرول پرن ــزرگ، داگ، داگا و ت ب
ــد  ــى، گردنبنــد مرواری ــى، کودك هــاى بدل بخشــید، قصــۀ شــاهزادة جــوان و انگشــترى کلیــد طالی
ملکــۀ ماجــراى پســرك و تــرول و مــادر تــرول رخت شــوى شــاه عنوان هــاى برخــى از داســتان هاى 

ایــن کتــاب هســتند.

پسر
ــر  ــران، نش ــتیانى، ته ــوان عبیدى آش ــم: کی ــورى؛ مترج ــس ل لویی
ــاپ اول،  ــال، چ ــومیز)، 320000 ری ــى (ش ــمه، 396 ص، رقع چش

ــخه. 1000 نس
شابک: 978-600-229-701-3

زبان اصلى: انگلیسى

موضوع(ها):
داستان هاى آمریکایى- قرن 20 م.

 
ــتان در  ــمتى اســت. داس ــه اى چهارقس ــى از مجموع ــارم و بخــش نهای ــر قســمت چه ــاب حاض کت
ــزرگ  ــاس در آن ب ــه یون ــذرد ک ــه اى مى گ ــش اول در مجموع ــود: بخ ــت مى ش ــش روای ــه بخ س
ــى  ــرار نکــرده و جای ــه ف ــاس از مجموع ــوز یون ــى کــه هن ــه زمان شده اســت. داســتان برمى گــردد ب
ــل را  ــه گابری ــا ک ــروه زاینده ه ــرى از گ ــت؛ دخت ــر اس ــى کل ــتان، زندگ ــت. داس ــر نرفته اس دیگ
ــده و  ــانده ش ــا کش ــه آن ج ــر ب ــه کل ــذرد ک ــده اى مى گ ــا آورده اســت. بخــش دوم در دهک ــه دنی ب
خاطــره اى از گذشــته اش نــدارد. بخــش ســوم در دهکــده اى دیگــر مى گــذرد کــه یونــاس و گیــب 
ــن شده اســت. ــان تدوی ــراى نوجوان ــر ب ــن اث ــیدند. ای ــا رس ــه آن ج ــان ب ــرار از مجموعه ش ــد از ف بع
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چکیده
گونـه ادبى داسـتان کوتاه، با پشـتوانه زبـان روایت، بنیـاد باورهاى بومى و خاطره هـاى خانوادگى 
را در خـود نـگاه داشـته، در بازگشـت بـه گذشـته، در طرحـى تـازه روایت شـده، زبـان و کارکرد 
مؤثـر آن را در رویدادهایـى سرشـار از عاطفـه، احسـاس، ادراك، شـادى و اندوه، به جـا مى گذارد. 
داسـتان کوتـاه «قربانـى» زبـان، بنیـاد و فضایـى منحصـر دارد و در پى رنگـى مناسـب، تازگـى و 

بنیـادى شـرقى (ایرانـى) را در خود بـه نمایش گذاشته اسـت. 
نویسـنده در ایـن داسـتان، نشـان داده کـه به درسـتى، داسـتان کوتـاه را به عنـوان یـک فن 
و هنـر شـناخته و از سـازمایه هاى سـاختار روایـى آن آگاه اسـت و دانسـته کـه هـر واژه، جملـه 
و عبـارت را کجـا و چگونـه بـه کار بـرد. «توصیـف» از ویژگـى بـارز ایـن داسـتان کوتـاه اسـت. 
نویسـنده به درسـتى، از پـس روایـت ماجراهـا برآمـده و در گفت وگوهـا و نقل رویدادهـاى فرعى، 

رّد پـاى اقلیـم و محـل زندگـى روایت کننـده را آشـکار کرده اسـت. 

کلیدواژه: داستان، داستان کوتاه، روایت، زبان، منطق، توصیف و واقعیت

درآمد
«قربانـى» داسـتان کوتاهـى اسـت که سـازمایه هاى آن، بـر پایه یک سـنت دیرینه قومى 
و در فضایـى سرشـار از کنجـکاوى دخترانـه و رسـم و عادت هـاى خانوادگـى، شـکل 
گرفته اسـت. نویسـنده در ایـن داسـتان کوشیده اسـت در پیونـد بـا طـرح رویدادهـاى 
واقعـى، بـه یـارى تخیـل جوانانـه خـود، واقعیـت را در ذهن خواننـده، جـذاب و باورپذیر 

کنـد و منطـق روایـت داسـتان کوتـاه را بـه اثبات برسـاند. 
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نقد داستان تالیف
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مجموعـه داسـتان حـوض نقـره اى مهتـاب، نوشـته مرسـده کسـروى دربردارنـده ده 
داسـتان کوتـاه: شـبى کـه عزرائیـل شـدم، دیـو مـن، صنعـان تـو، دروغگو دشـمن خدا، 
بـاران مـوکل، مـرد و مردانـه، قهرقهر تا قیامت، قربانـى، میهمانى از آمریـکا، از ما بهترون 
و خانـه قهـرش آمـده، مى باشـد و «نشـر پیدایـش» ایـن مجموعـه را در  135 صفحـه 

منتشـر کرده اسـت. 

خالصه داستان
راوى داسـتان کوتـاه «قربانـى» یـک دختـر ته تغـارى خانـواده، بـه نـام «مهتاب» اسـت. 
مهتـاب بـا پـدر و مـادرش در تلفنخانـه بـا پسرشـان دکتـر محمدرضـا کـه در تهـران به 
سـر مى بـرد، تلفنـى صحبـت مى کننـد و وقتـى مى شـنوند کـه او دارد مى آیـد، بسـیار 
خوشحال شـده، بـه خانـه برمى گردنـد. مهتـاب مـرغ و خروس سـفید و جوجه هـاى خود 
را آزاد کـرده و دسـت آخـر، شیشـه پـر از تخـم سوسـک خود را مـى آورد. مـادر و عطیه 
(خواهـرش) همـواره از ایـن کارهـاى مهتـاب ناراحت هسـتند. پـدر مهتـاب از خم داالن 
خانـه پیدایش مى شـود و پشـت سـر او، میـرزا درحالى که طنـاب دور گردن قـوچ بزرگى 
را بـه دسـت گرفتـه، بـه حیـاط خانـه پـا مى گـذارد. میـرزا طنـاب را بـه درخت انـار در 
حیـاط مى بنـدد. مهتـاب فکـر مى کنـد پـدرش ایـن قـوچ را بـراى او خریـده اسـت، ولى 
وقتـى از پـدر خـود مى شـنود کـه: «قـوچ قربانیـه، مهتـاب جـان!» و قـرار اسـت تـا فردا 

صبـح مهمـان آن هـا باشـد، بسـیار ناراحت مى شـود. 
مهتـاب، جلـو قـوچ مى نشـیند و سـرش را آهسـته بغـل مى کنـد و بـر شـاخ هاى 
فرفرى اش، دسـت مى کشـد و از غذاخوردن خوددارى مى کند. او خیلى گرسـنه اسـت و 
به سـراغ صندوقچـه خوراکى هایـش که در اتاق مشـترك بـا خواهر بزرگتـرش، عطیه قرار 
دارد، مـى رود و تنهـا بیسـکویت کرمـدارى را کـه مانده اسـت، بـر مى دارد، خـرد مى کند 

کسروى، مرسده. (1396)، حوض نقره اى مهتاب، تهران، 
نشر پیدایش، شابک: 978-600-296-431-1
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و جلـو پـوزه قـوچ مى گیـرد. امـا وقتـى مى بینـد قـوچ آن را نمى خـورد، آن را روى زمین 
مى ریـزد. مادربـزرگ مهتـاب و به دنبـال او پـدرش، پیدایشـان مى شـود. مـادر بـزرگ بـا 
نـان لـواش در دسـت بـه سـمت مهتـاب مى آیـد و مهتـاب مى گویـد: «اگـه بـراى منـه، 
نمى خـورم» مادربـزرگ نـان را بـه پـوزه قـوچ مى مالـد و مى گویـد: «تبرکـه ایـن حیوان 

.« خدا
تمـام عصـر، عطیـه و محمدحسـن، مهتـاب را مسـخره مى کننـد. محمدرضـا، بـرادر 
دکتـرش، سـاك بـه دسـت، از راه مى رسـد. مهتـاب بـا دیـدن او، انـگار تمـام دنیـا را بـه 
او داده باشـند، خوشـحال مى شـود. محمدرضـا دسـتى بـه سـروگوش قـوچ مى کشـد و 

مى گویـد: «چـه بخوایـم چـه نخوایـم، ایـن زبان بسـته رو فـردا قربانـى مى کنـن.» 
مهتـاب، سـرانجام روسـرى قرمـزى کـه محمدرضـا برایـش آورده، روى سـر قـوچ، 
طـورى مى بنـدد کـه شـاخ هاى آن پیدا مى ماند، آهسـته طنـاب گردن قـوچ را از درخت 
انـار بـاز مى کنـد. چشـم مهتـاب پـر از اشـک مى شـود. آن شـب، تـا صبح، هیـچ کس پا 

از اتـاق بیـرون نمى گـذارد و قـوچ مى مانـد و تنهـا مهتـاب. 

نقد و بررسى داستان
داسـتان کوتـاه «قربانـى» در زمان گذشـته و از زبان اول شـخص مفرد روایت شده اسـت. 
نویسـنده در ایـن داسـتان، یـک قـوچ قربانـى را بهانـه اى براى بـه تصویرکشـیدن فضاى 
عاطفـى، احساسـى و روانـى گـروه خانـواده خـود قـرار داده و در رهگـذر گفت وگوهـا، 
کنش هـا و توصیـف صحنه هـا، خلـق و خـوى پـدر، مـادر، مادربـزرگ و بـرادر و خواهـر 
خـود را به دقـت، نشـان داده اسـت. زبـان داسـتان بسـیار سـاده و روان اسـت و لحنـى 
نزدیـک بـه زبـان گفتـار و عامیانـه دارد و در آن غلـو، اغـراق و ابهام به چشـم نمى خورد:
«... دو نفـرى تـا چشمشـان بـه خریدهـاى مـن افتـاد، از حسـادت 
ویرشـان گرفـت و قبـل از این کـه فرصـت کنـم، عطیـه را بـا گوشـواره، 
کلیپـس و سنجاق سـرهاى رنگـى رم کنـم، بـا محمدحسـن یکـى شـده 
بـود. دو نفـرى دم گرفتنـد که: ته طغـارى، بندگارى... » (حـوض نقره اى، 

ص85). 
ریخـت روایـى ایـن داسـتان، این اهمیـت را براى مـا روشـن مى کند تا این داسـتان 
کوتـاه هـم از نظـر سـاختار، هـم از جنبـه درونمایـه، انـگاره روایـى یکپارچـه اى را از 
واقعیت هـاى زندگانـى انسـان ها در رونـد تکامـل طرح گونـه ادبـى، در خـود بنمایانـد و 
واژه هـاى توصیفـى و توالـى کنش هاى ویـژه یکپارچـه اى را بپذیرد. نقـل رویدادهایى که 
ایـن داسـتان کوتـاه را شـکل داده اسـت، در پیوندى منطقـى، ماهیت شـیوه هاى ضمنى 

روایـت را تبییـن کرده انـد: 
«... دل دل مى کـردم تلفنچـى صـدا بزنـد: آقـاى دکتـر محمدرضـا، 

تهـران، کابیـن هفـت ...» (حـوض نقـره اى، ص83)
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نویسـنده، مـکان داسـتان خـود را بـه شـکلى کـه بـوده، دیـده و از توصیـف تجربـه 
شـخصى خـود در پیونـد با توالى کنش هـاى روایـى، یکپارچگى الزم را در طرح داسـتان 

خـود حفـظ کرده اسـت:
«... اول مـرغ و خـروس سـفیدم را آزاد کـردم و نصف بیسـکوییت ها 
را ریـز کـردم جلوشـان، بعـد جوجه هـاى محلى را کـه بابا سـفارش داده 
بـود برایـم از دهـات آورده بودنـد، آزاد کـردم. داخل تشـت بـراى اردکم 
آب ریختـم و نـان ریـز کـردم. گربـه گل باقلـى محبوبـم را صـدا زدم که 
بـه آنـى بـاالى دیـوار پیدایش شـد و برایش چند پـره کالبـاس انداختم. 
دسـت آخر شیشـه پر از تخم سوسـکم را آوردم گذاشـتم روى سـرپوش 
چـاه تا سوسـک هاى بیـرون آمـده از تخم را بشـمارم.» (حـوض نقره اى، 

ص 86-85)
نویسـنده بـر پایـه طـرح داسـتان و مشـخص کردن رویـداد اصلـى، روایـت خـود را 
گسـترش داده و بـه پاره هایـى پرداختـه که بر تأثیر منطقى داسـتانش افـزوده و خواننده 
را برانگیختـه تـا فراتـر از زبـان و گـزارش توصیفـى او، بـه جایـگاه تخیـل نویسـنده هـم 

توجه داشـته باشـد: 
«... بـه عمـرم قوچـى بـه آن زیبایـى ندیـده بودم؛ یک دسـت سـفید 
خودنمایـى  گوش هایـش  بـر  او  عسـلى رنگ  فِرخـورده  شـاخ  دو  و  بـود 
مى کـرد، از چرخـش و پیچشـى کـه به گردنـش دور طناب مـى داد، پیدا 
بـود رام هـم نیسـت... رفتـم جلـو، چشـم هایش دو تیلـه شـفاف سـیاه و 

خیـس بودنـد پـر از حرف هـاى نگفتـه» (حـوض نقـره اى، ص 87)
بـا آن کـه رویدادهـاى بـه هم پیوسـته اى، ایـن روایت را به صـورت طبیعـى و علت و 
معلولـى، داسـتان کرده اسـت و زیبایـى ویـژه اى را بـه سرشـت داسـتان بخشـیده، اما در 
بخشـى از آن، باگـزاره اى روبـه رو مى شـویم کـه پیوسـتگى روایـت در آن به هـم خورده و 

گسسـتى غیرمنطقـى و سـاختگى در طـرح داسـتان به وجود آورده اسـت: 
«... تصمیـم گرفتـم بـراى منصرف کردن مامـان و بابا از گشـتن قوچ 
اعتصـاب غـذا کنـم. بابا هـر روز روزنامه مى خریـد و مى خوانـد. من فقط 
تیترهـا را مى خوانـدم. هفتـه پیـش کارگر هـاى کارخانـه فـوالد اعتصاب 

غـذا کرده بودنـد.» (حوض نقـره اى، ص 90)
آیـا ایـن گـزاره در موقعیـت داسـتان گسسـت به وجـود نیـاورده و فراینـد زمانـى آن 
را در پیونـد بـا سـن و روان شـناختى یـک دختـر ته تغـارى، بـا آن احسـاس ها، عاطفه هـا 
و هیجان هـاى جوانـى، از سـاختار روایـت جـدا نکـرده و انسـجام طـرح و توالـى کنـش 
آن را به هـم نزده اسـت؟ نویسـنده مى توانسـت به جـاى ایـن گـزاره، یکـى از انـواع قهـر و 

آشـتى کردن بچه هـا در خانـه را بهانـه اعتصـاب غـذاى خـود قـرار مـى داد. 
بهره گیـرى نویسـنده از واژه هایـى ماننـد: مى جوریـد، بنـدازم، ماشـاهللا، زبان بسـته، 
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رم کنـم، دل دل کـردم، ویرشـان گرفـت و... عامیانگـى روایـت او را برجسـته کرده اسـت. 
به نظـر مى رسـد، نویسـنده چندان بـه مخاطب نیندیشیده اسـت و بیشـتر، سـاختار طرح 
داسـتان خود را میدانى مناسـب براى نمایش احسـاس و اندیشـه شـخصى خود دانسـته 
و توانسته اسـت از آگاهـى و احاطـه خـود در زبان دانـى و روایتگـرى و ارائـه رسـم و آداب 
بومـى و سـرزمینى در حـد تـوان بهـره جویـد و ایـن خـود مى تواند یـک امتیاز بـراى او 
به عنـوان یـک نویسـنده داسـتان کوتاه به شـمار آیـد؛ امتیازى کـه راه ارتبـاط و ادراك را 

در مخاطـب هموارتـر و نزدیـک مى کند. 
«... مادربـزرگ رفـت جلـو و بـه قـوچ سـالم بلنـدى کـرد و نـان را به 
پـوزه اش مالیـد: تََبرکـه این حیـوان خدا ... بعـد نان متبرك را به چشـم ها 

و پیشـانى اش مالیـد. مـن باز گریـه ام گرفـت.» (حوض نقـره اى، ص 91)
خواننـده در ایـن داسـتان کوتـاه، همان گونـه کـه مى بینیـم، تنهـا بـا یـک رویـداد، 
روبـه رو نیسـت و نویسـنده کوشیده اسـت از رویدادهـاى دیگـرى، بـا نیـروى تمـام، براى 
گسـترش طـرح داسـتان خـود به صـورت منطقـى بهره گیـرد و در تشـریح و توصیـف 
صحنه هـاى شـکل گرفته داسـتانش موفق شـود و در گـذر از رویدادها، با طنزى گسـترده 
و پنهـان و پیچیـده در زبـان، انگیزه هـا را در شـخصیت هاى داسـتانش مشـخص کنـد: 
«... رفـت سـمت حیاط پشـتى پیـش مادربـزرگ، قوچ تقالیـى کرد و 
جفتگـى پرانـد. دو سـه انار خشـکیده از تـکان درخت افتادنـد.» (حوض 

ص 89) نقره اى، 
«... قـوچ را بغـل کردم و حسـابى نوازشـش کردم. بعد روسـرى قرمز 
را بسـتم روى سـرش طـورى  کـه شـاخ ها پیدا باشـند و آهسـته طنابش 
را از درخـت انـار بـاز کـردم ... قـوچ بـود کـه روسـرى قرمـز به سـر بـا 
شـاخ هاى فرفـرى اش به تاخـت سـمت محمدحسـن مى رفـت و عطیه که 

بـا جیـغ وداد ...» (حوض نقـره اى، ص 93)
به این ترتیـب مى بینیـم، نویسـنده به درسـتى تـالش کرده اسـت، به گونـه اى، گیرایـى 
و باورمنـدى را در روایـت خـود تـا پایـان حفـظ کنـد و مهـارت خـود را در نوشـتن یک 
داسـتان کوتـاه و ارائـه یـک روایـت واقعـى، بـا بهره گیـرى از ظرفیت هـاى زبانـى و بیانى 

در یـک فضـاى خانوادگـى، به نمایـش بگذارد. 

نتیجه گیرى
اهمیـت ایـن نوشـته در اول، شـکل داسـتانى و روایـى آن اسـت. نویسـنده بـا ارائـه 
طرحـى به نسـبت پیوسـته، توانسته اسـت تصویـرى طنزآمیـز از رسـم وآیین زندگى خود 
را به عنـوان نمونـه اى از رسـوم و آداب خانوادگـى، بـه نمایـش بگـذارد و از ایـن راه، 
احسـاس، عاطفـه، عـادت و اعتقـاد انسـان ها را در روند تکامـل زندگانى، به تصویر کشـد. 
رویدادهـاى ایـن داسـتان در پیونـد با موضـوع آن، گسـترش یافته و مخاطب را تـا پایان، 

احساس و شیطنت هاى نوجوانانه 
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مشـتاق نـگاه دارد و ذهـن او را به سـمت واقعیـت و حقیقـت راهبـرى کنـد.
واکاوى ادبـى ایـن داسـتان کوتـاه، مـا را از رویـه زبانـى بـه درونـه ذهنـى و روانـى 
اعتقـادى  جهـان  و  بومـى  باورهـاى  و  احسـاس ها  هیجان هـا،  بـا  و  مى بـرد  نویسـنده 
انسـان ها آشـنا مى کنـد و بـه درك و دریافتـى فراتر از زبـان، گویش و گویه ها مى رسـاند. 
پرداخـت داسـتان کوتاه «قربانى» به شـیوه اى اسـت کـه خواننده را به سـوى طبیعت 
احسـاس و شـیطنت هاى نوجوانانـه بیشـتر مى کشـاند تا حس سـاده کودکانـه؛ از این رو، 
رفتارهـا و کنـش شـخصیت ها، بیشـتر حدیـث نفس دخترى هوشـمند و باتجربه اسـت و 
رویدادهـاى داسـتان، طـورى پیش رفتـه که به درسـتى، طبیعـى و واقعى اسـت و رفتارها 
و گفتارهـا بـا محتـواى طـرح داسـتان، هم خوانـى دارد و عامیانگـى ویـژه اى را آشـکار 

مى کنـد کـه در درك سـادگى و روانـى مضمون داسـتان، بسـیار مؤثر اسـت. 
تنهـا چیـزى کـه از برتـرى ایـن داسـتان به عنوان یـک داسـتان کوتاه، کاسته اسـت، 
پایبندنبـودن نویسـنده بـه نشـانه گذارى و آییـن نـگارش زبان نوشـتارى خود اسـت. این 
نقـص و کوتاهـى، در همـه داسـتان هاى «حـوض نقـره اى مهتـاب» به چشـم مى خـورد. 
ایـن امـر، باعث شـده که خواننـده، نتواند به آسـانى و راحتـى، جمله هاى متـن را در جاى 
خـود بخوانـد و درك کنـد. نوشـتن نمونه هایـى از ایـن مقولـه، در گـزاره جداگانـه، قابل 

ارائه اسـت. 
اهمیـت کار ایـن نویسـنده در این اسـت که آبشـخور ذهـن او، بیشـتر در رویدادهاى 
داسـتان هایش،  در  او  باارزش تـر  کار  و  گرفته اسـت  شـکل   روزمـره،  زندگانـى  واقعـى 
بهره گیـرى درسـت از «فـن» و «روایـت» اسـت. ایـن را مى دانیـم، آنجا که فـن و مهارت 
بـر روایـت چیرگـى دارد، تعـادل و تـوازن میـان طبیعـت و معنویـت داسـتان، به هـم 
مى خـورد و خواننـده، تنهـا بـه یکـى از این هـا جـذب مى شـود و آنجـا کـه «روایـت» بر 
«فـن» غلبـه مى یابـد، زبـان در روند انتقـال و ارتباط، ناتـوان مى ماند. اما برتـرى و ارزش 
کار ایـن نویسـنده، در حفـظ و برقـرارى تعـادل و توازنـى به نسـبت پایدار، میـان این دو 

سـازمایه در داسـتان کوتـاه «قربانى» اسـت. 
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چکیده
داستان نویســى براســاس برخــى آداب و رســوم هاى خرافــى محلــى و انعــکاس  مضامیــن آن هــا 
ــز دســت کم گرفتن طــرح و ســاختار  ــر نویســندگى و نی ــه غایت مندى هــاى هن ــدون توجــه ب ب
ــه کمــک  ــد کــه ب ــرى ذهنــى و نوشــتارى مى انجام ــه تصاوی ــه ارائ ــر، معمــوالً ب ــه اث هنرمندان

ــند.  ــازى» شده باش ــوش و آماده س ــًال «روت ــل عم تخی
در نوشــتار زیــر سعى شــده بــه اهــداف و غایت مندى هــاى نویســنده و متــن در مراحــل قبــل و 
بعــد از نوشــتن یــک اثــر هــم توجــه شــود و تاحــدى رادع هــا و موانعــى کــه در ایــن راه وجــود 

دارد، مــورد بررســى قــرار گیــرد. 

کلیدواژه
ذهنیــت قــراردادى، فضاســازى، طــرح، انشــاء روایــى، ذهن پــردازى، کابوس گونگــى، قصه پــردازى، 

خرده روایت هــاى خرافــى، توصیف هــاى روایــى، شــبه جادویــى 

هــر نویســنده  بنــا بــه ســبک و ســیاق نوشــتارى و نــوع نگاهــش بــه مخلوقــات داســتانى 
شــیوه خاصــى بــراى معرفــى و توصیــف کاراکترهــا و پرداختــن بــه داده هــا و داشــته هاى 
داســتانش بــه کار مى گیــرد؛ همــه این هــا هــم بــه آن بســتگى دارد کــه او چــه طــرح 

و ذهنیتــى بــراى پیشــبرد حــوادث داشته باشــد. 
ــد؛  ــل مى کنن ــخصى عم ــیار ش ــراردادى و بس ــه اى ق ــندگان به گون ــى از نویس برخ
یعنــى از همــان ابتــدا قراردادهــا و معیارهــاى از پیــش  تعیین شــده اى در نظــر 
مى گیرنــد و اثبــات آن هــا را بــه چگونگــى رونــد پــردازش موضــوع و پیشــرفت داســتان 
ــد،  ــت نمى کنن ــزى را ثاب ــر چی ــاِز اث ــندگان در آغ ــن نویس ــذا ای ــد. ل ــول مى نماین مح
ــا  ــد ت ــه مى دهن ــان را ارای ــن خودش ــن ذه ــاى معی ــا و قرارداده ــط معیاره ــه فق بلک
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ــور  ــل خاصــى هســتند، به ط ــول و حاصــل شــرایط و عل ــه معل ــى ک ــاى اصل کاراکتره
موقــت و فرضــى، خودشــان «علــت» بــه حســاب آینــد و رونــد داســتان دچــار وقفــه 
ــى و خارجــى بســیار  ــًال در داســتان هاى ایران ــر قب ــى کاراکت ــن شــیوه معرف نشــود. ای

ــت.  ــه شده اس تجرب
ــهدى»  ــدرى مش ــم «ب ــه قل ــان ب ــره بادی ــدگان جزی ــتان تسخیرش ــاز داس در آغ
ــز  ــدازه اى موج ــود تاان ــوع خ ــه در ن ــده ک ــى استفاده ش ــیوه و ذهنیت ــن ش ــز از چنی نی
ــنده  ــه نویس ــى و اولی ــرارداد ذهن ــاس ق ــده را براس ــن خوانن ــت و ذه ــد اس و کنش من
بــه کاراکتــر اثــر مــورد نظــر مجــذوب و معطــوف مى کنــد؛ خواننــده بــدون مقدمــه و 
یکبــاره، صرفــاً براســاس «ذهنیــت قــراردادى» نویســنده و ازطریــق راوى کــه خــودش 
ــه اى  ــًال پس زمین ــود و عم ــنا مى ش ــتان آش ــاى داس ــا آدم ه ــت، ب ــى از کاراکترهاس یک
ــرد: ــر، شــکل مى گی ــى اث ــراى پى گیــرى حــوادث احتمال داســتانى و حتــى عاطفــى ب

«شــوکاى پیــر تنهــا کســى بــود کــه از چیــزى وحشــت نمى کــرد، 
ــاى  ــه از آدم ه ــید، ن ــره مى ترس ــوز جزی ــیاه و مرم ــاى س ــه از باده ن
غریبــه و عجیــب. جزیــره جــاى جــوالن بادهایــى بــود کــه هــر 
ــد  ــازى دربیاورن ــر ب ــک نف ــد ســر ی ــار هــوس مى کردن ــت یک ب چندوق
ــه سرشــان  ــود چطــورى دســت ب و اذیتــش کننــد، ولــى شــوکا بلــد ب
ــد. »  ــاج بگیرن ــره ب ــل جزی ــان از اه ــت هیچ کدامش ــد، نمى گذاش کن

(5 (ص 
ــى زود  ــد و خیل ــنده نمى کن ــوق بس ــراردادى ف ــف ق ــه توصی ــهدى» ب ــدرى مش «ب
ــا حادثــه اى غیرمنتظــره بــه موقعیــت عاطفــى و ذهنــى مضاعفــى شــکل مى دهــد و  ب
ذهــن مخاطــب را بــراى بــار دوم بــا داشــته هاى داســتان درگیــر مى کنــد. بایــد یــادآور 
شــد شــیوه نــگارش و نثــر نویســنده طــورى اســت کــه عمــًال از همــه ضمایــم، زوایــد 

جزیره  تسخیرشدگان   ،(1397 ) بدرى.  مشهدى، 
فرهنگى  و  علمى  انتشارات  شرکت  تهران:  بادیان، 
شومیز،  قطع  نسخه،   1000 ص،   94 آبى)،  (پرنده 

شابک: 978-600-436-238-2



35033

۱۸  ، ـــ 
ــــــــــ ۱۳۹۷  ــــــــــــــ

تسخیرشدن ذهن نویسنده و کاراکترهایش

ــر ارایه کــردن جزئیــات رویدادهــا  ــر هرچــه موجزت و حواشــى کنارگرفتــه و تأکیــد او ب
ــودش وارد  ــى خ ــم ذهن ــًال مخاطــب را در عوال ــى عم ــن ویژگ ــز شده اســت. ای متمرک
ــًال  ــى عم ــرد؛ یعن ــه پیــش مى ب ــا بى واســطگى ب ــد و ب ــکان حــوادث مى کن ــان و م زم
ــاى  ــا و کاراکتره ــا، موقعیت ه ــر رویداده ــر ب ــه ناظ ــازى» ک ــودى «مج ــون موج همچ
ــع  ــه نف ــتان» را ب ــب و داس ــویه «مخاط ــوازن دوس ــى و ت ــد، هماهنگ ــى» باش «حقیق
ــض و  ــکلى متناق ــه ش ــان ب ــا همزم ــد ت ــم مى زن ــتانى بره ــته هاى داس ــا و داش داده ه
پارادوکســیکال بــدون هیــچ مغایرتــى میــزان کنجــکاوى و انگیــزش مخاطــب را بــراى 
ــا اختیــار از  خوانــدن همــه داســتان افــزون  نمایــد؛ یعنــى خواننــده را وادار مى کنــد ت

کــف بدهــد و بــا کششــى درخــور، همــه چیــز را پــى گیــرد. 
بعــد از معرفــى قــراردادى و شــخصى کاراکترهــا در آغــاز داســتان، حادثــه 
غیرمنتظــره اى هــم حــادث مى شــود کــه در همیــن راستاســت و بــر کشــش و جذابیــت 

ــت: ــتان افزوده اس ــن داس ــش آغازی بخ
ــد،  ــاى لگ ــا ضربه ه ــه ب ــودم ک ــا نرســیده ب ــن پله ه ــه پایی ــوز ب هن

ــاز شــد.  زبانــه پشــت در از جــا درآمــد و دو لنگــه اش از هــم ب
دوتــا از جاشــوهاى جزیــره زیــر بازوهــاى دختــرى را چســبیده بودند 
ــان آب  ــاس خیسش ــوز از لب ــاط. هن ــوى حی ــیدندش ت ــه زور مى کش و ب
ــوى  ــن. ســرش را ت ــد روى زمی ــر کشیده مى ش ــاى دخت ــد. پاه مى چکی
ــوى مشــتم  ــا از ت ــد. صدف ه ــد مى خندی ــد بلن ــى داد و بلن ــاب م ــوا ت ه
ول شــدند کــف حیــاط. عقب عقــب رفتــم طــرف پله هــاى ایــوان. شــوکا 
ــا هــول، خــودش را رســاند پاییــن پله هــا و ســر جاشــوها داد کشــید:  ب
«اوهــوى چــه خبرتونــه؟ بى صاحــاب نــى اى جــا کــه ســرتونه انداختیــد 
زیــر و اومدیــد تــا وســط حیــاط.» جاشــوها انــگار کــه از وســط حیــاط 
ــچ  ــد و هی ــته بودن ــه  داش ــم نگ ــر را محک ــد دخت ــان زده باش خشک ش

ــد.» (صــص 6 و 7) ــى نمى زدن حرف
ــاً در  ــد، دقیق ــاد مى کن ــنده ایج ــه نویس ــى ک ــازى خاص ــوع و فضاس ــوع موض ن
ــه  ــه گرچ ــت ک ــارف اس ــرایط نامتع ــت و ش ــک وضعی ــه ی ــکل دهى ب ــا ش ــه ب رابط
ــى  ــى خراف ــنتى و حت ــتانى س ــاى داس ــر خرده فرهنگ ه ــى ب ــى و متک ــاً مبتن اساس
ــگاه معمــوالً  ــوع ن ــن ن ــات داســتان هاى ترســناك را هــم دارد؛ ای ــا خصوصی اســت، ام
ــراى  ــدگان را ب ــود و خوانن ــتان ش ــبى داس ــى نس ــت و گیرای ــبب جذابی ــد س مى توان
ــر  ــورد نظــر، انگیزه مندت ــج موقعیت هــاى م ــى بعــدى و نتای پى گیــرى حــوادث احتمال
نمایــد. ضمنــاً شــیوه توصیــف وضعیت هــاى خــاص و عجیــب، اغلــب داســتانى اســت 
ــر حس آمیــزى شــیوه توصیــف، به طــور همزمــان واکنــش حســى کاراکتــرى  و عالوه ب
ــه او  ــى ک ــا جای ــد ت ــکاس مى ده ــت انع ــتان اس ــرا و راوى داس ــر ماج ــر ب ــه ناظ را ک

به تدریــج کاراکتــر اصلــى مى شــود:
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ــد.  ــود، جنبی ــته ب ــر نشس ــر دخت ــاالى س ــه ب ــیاهى ک ــایه س  «س
ــک و دراز. ســرش  ــى باری ــکل هیکل ــد ش ــت. ش ــان مى گرف داشــت ج
کوچــک بــود و دســت و پاهایــش بلنــد. تنــم از وحشــت یخ کــرده  بــود. 
ــش  ــیاهِى تن ــت س ــدم. از پش ــزى مى دی ــن چی ــود همچی ــار ب اولین ب
ســفیدى دیــوار پیــدا بــود. صــداى زمختــى کــه از گلویــش بیــرون آمــد، 
ــودم. کــش و  ــنیده ب ــاط ش ــوى حی ــه ت ــود ک ــى ب ــان صدای ــن هم عی
ــر شــد.» (صــص 15 و 16) ــه تنــش داد. بعــد حرکتــش تندت قوســى ب

ــدرى  ــه «ب ــود ک ــکار مى ش ــج آش ــاى نســبى به تدری ــن ویژگى ه ــود ای ــا وج ــا ب ام
مشــهدى» تأکیــد بســیار زیــاد و در مــواردى افراطــى بــر توصیــف حــاالت و موقعیت هــا 
دارد؛ ایــن کار رونــِد داســتانى اثــر را کــه الزامــاً بایــد براســاس حــوادث بیرونــى و درونــى 

باشــد، کامــًال یک ســویه نمــوده و از ســرعت و ضرباهنــگ آن کاسته اســت. 
در یــک داســتان خــوب همیشــه بایــد بیــن رویدادهــاى بیرونــى و درونــى تــوازن 
ــنده  ــن نویس ــر درون، ذه ــویه ب ــد یک س ــد و تأکی ــود داشته باش ــبى وج ــى نس و تعادل
و مخاطــب را از «طــرح» داســتانى اثــر و روابــط علــت و معلولــى دور نکنــد. نویســنده 
ــى ورزد؛  ــرار م ــى اص ــِى درون ــاى طوالن ــر توصیف ه ــد ب ــش از ح ــتان بی ــن داس در ای
ــامل  ــوم آن ش ــم، دوس ــرار دهی ــالك ق ــبى م ــور نس ــت صفحه اول را به ط ــر بیس اگ
توصیــف حــاالت و برداشــت هاى ذهنــى و تأثیــرات روحــى اســت کــه گرچــه نشــانگر 
 (plot) زبــان و ذهــن پربــار و تأثیرگــذار نویسنده اســت، امــا «طــرح» یــا همــان پــالت
ــراى  ــدى ب ــوان آن را تعم ــه مى ت ــد، ک ــان مى ده ــه نش ــف و کم دامن ــتان را ضعی داس

ــاب آورد.  ــر به حس ــدود اث ــرح مح ــردن ط طوالنى ک
ــاب  ــم کت ــه حج ــبت ب ــا نس ــد، ام ــا و هنرمندانه ان ــود زیب ــا به خودى خ توصیف ه
ــاً  ــى و صرف ــرود آن، طوالن ــرح بى فرازوف ــه) و ط ــدود 72 صفح ــک، ح ــع کوچ ــا قط (ب

ــد: «انشــایى  روایى»ان
ــوى  ــود ت ــره خورده ب ــدا گ ــد. ص ــم، نمى ش ــغ بکش ــتم جی  «خواس
ــتم.  ــوى دس ــم ت ــم گرفت ــدم را محک ــوى گردن بن ــِد ت ــم. مرواری گلوی
ــورد.  ــکان خ ــه ام ت ــاى خواب رفت ــى از پاه ــیدم، یک ــدى کش ــس بلن نف

ــا و بلنــد شــدم.  ــوى همیــن پ همــه زورم را ریختــم ت
 پنجه هایــم را گرفتــم بــه لبــه تنــور و تنــم را کــه ســنگین 
ــاق؛ درســت  ــر کــف ات ــو شــدم روى حصی ــاال. ول شــده بود، کشــیدم ب
ــم را گذاشــتم  ــد. پلک های ــاق دور ســرم مى چرخی ــار صندوقچــه. ات کن
ــود  ــت افتاده ب ــى زمخ ــد. صدای ــم مى لرزی ــر تن ــن زی ــم. زمی روى ه
ــود.  ــم ب ــه حلق ــوز ت ــم ســرداب هن ــوى ن ــزه خــون و ب ــوى ســرم. م ت
ــن  ــا زمی ــا همه ج ــاق، ام ــو در ات ــیدم جل ــا رس ــر ت ــدم روى حصی غلتی

ــاق.  ــه ات ــا ت ــدم ت ــاره غلتی ــد. دوب ــم مى لرزی ــر تن زی
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 پلک هایــم را محکــم به هــم فشــار دادم، دســتم را گذاشــتم 
ــم  ــى بازه ــاکت، ول ــود و س ــک ش ــا تاری ــا همه ج ــم ت روى گوش های

(17 (ص  مى شــنیدم.»  و  مى دیــدم 
او وســواس زیــادى دارد کــه کاراکترهــا و آنچــه را کــه رخ مى دهــد، در چارچــوب 
تأثیــرات ذهنــى خــود توصیــف نمایــد؛ درحقیقــت، کاراکترهــا و عوامــل دیگــر 
اســتقالل داســتانى ندارنــد و موجودیتشــان بــه ذهــن و احســاس خــود راوى بســتگى 
ــکل  ــى و ش ــه چگونگ ــادى ب ــه زی ــن راوى توج ــه ای ــت ک ــد گف ــت؛ بای ــدا کرده اس پی
واقعــى واقعیت هــا نــدارد. همــه چیــز بــا درآمیختگــى و واســطگى زیــادى بــه ذهنــش 
ــا  ــه واقعیت ه ــنده ها ک ــى نویس ــالف برخ ــت برخ ــوان گف ــده اند؛ مى ت ــان  داده  ش نش
ــیطره دارد و  ــا س ــر واقعیت ه ــش ب ــنده ذهن ــن نویس ــد، ای ــدم دارن ــان تق ــر ذهنش ب
موجودیــت هــر داده داســتانى و کاراکتــرى در هــر مــکان و هــر حالتــى تحت الشــعاع 
ــدى  ــورى به ح ــى و حس مح ــى، تخیل زای ــن ذهن گرای ــت؛ ای ــن اوس ــاى ذه گیرنده ه
اســت کــه گاهــى همه چیــز به طــور کامــل برآینــد ذهــن مى شــود و همــواره چیــزى 

ــد:  ــدا نمى کن ــت داســتانى پی ــام واقعیــت موجودی ــه ن ب
ــود، این طــورى  ــر تاقچــه ب ــه زی ــوارى ک ــج دی ــه کن ــه دادم ب  تکی
ــدن  ــرس خورده ش ــه از ت ــى اى ک ــل ماه ــد، مث ــر مى ش ــم کمت ترس
ــر  ــودم زی ــاه گرفته ب ــم پن ــن ه ــود، م ــم مى ش ــنگى قای پشــت تخته س
ــوى  ــردم ت ــت برگ ــم مى خواس ــود. دل ــده ب ــاکت ش ــر س ــه. دخت تاقچ
تنــور تــا ببینــم چــه بالیــى ســرش آمــده، امــا از ســایه اى کــه خــون 
ــور،  ــم همین ط ــوکا ه ــاى ش ــتم، از کاره ــر مى کشــید وحشــت داش س
حتــى از ... یک دفعــه آینــه از تــوى تاقچــه پــرت شــد روى زمیــن، انــگار 
ــا دســت  هلــش داده باشــد رو بــه جلــو. از جــا پریــدم، ســرم  کســى ب
ــر تاقچــه. درد پیچیــد تــوى کاســه ســرم. صــورت دختــر را  خــورد زی
ــدم، مثــل این کــه درســت  تــوى تمــام تکه هــاى شکســته آینــه مى دی

پشــت ســرم ایســتاده باشــد. 
ــا  ــم، ام ــع کن ــن جم ــته را از روى زمی ــاى شکس ــتم تکه ه  خواس
مى ترســیدم، انــگار کــه یک دســته دختــر موســفید نشســته بــود کــف 
ــود و توفانــى.  ــا هنــوز هــم تاریــک ب اتــاق. دویــدم طــرف پنجــره. دری
موج هــا وحشــى شــده بودنــد و مى کوبیدنــد به هــم. نوبــان هنــوز 
ــم  ــتم برای ــا. خواس ــه موج ه ــود ب ــته بود و زل زده ب ــره نشس ــر پنج زی
نى انبــان بزنــد تــا یــک کــم آرام شــوم. بلنــد شــد. ماســه هاى پشــتش 

ــد.  را تکان
 «هیس!» (صص 19 و 20)

«وانموده ســازى»هاى ذهنــى کــه مبتنــى بــر آداب و رســومى خــاص اســت، گاهى از 

تسخیرشدن ذهن نویسنده و کاراکترهایش
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نقد داستان تالیف

 «  »
    
   
    

  

مــرز تخیــل مى گــذرد و بــه توهــم زایــى نزدیــک مى شــود، اغلــب محوریــت مى یابــد و 
ذهــن را «تســخیر» مى کنــد؛ ایــن خصوصیــت طــورى انعــکاس پیداکــرده کــه مخاطــب 
بــاور کنــد کــه داســتان دربــاره جــن زدگان اســت؛ بــه همیــن دلیــل، هرگــز نمى تــوان 
در آن، واقعیــت را از توهــم جــدا کــرد؛ هــدف و غایتــى بــراى «تسخیرشــدگى» «روح 
ــق  ــه خل ــارت در داســتان گونگى (ن ــاً مه ــه صرف ــان نیســت، جــز آن ک و ذهــن» در می
ــن  ــه ای ــد؛ البت ــان باش ــب مخاطــب در می ــان فری ــتان و داستان نویســى) و همزم داس
ــى، ســنتى و  داســتان جن زدگــى در اصــل ریشــه مردم شناســى و جامعه شناســى بوم

محلــى دارد کــه به گونــه اى بــه اعتقــادات خــود ایــن مــردم مربــوط مى شــود. 
در داســتان «تسخیرشــدگان جزیــره بادیــان» اثــر «بــدرى مشــهدى» تکــرار ایــن 
«وانموده ســازى»هاى کامــًال ذهنــى سبب شــده کــه خواننــده گاهــى احســاس مى کنــد 
ــا و  ــداى آن اســت: داده ه ــاز در ابت ــدن بخــش قابل توجهــى از داســتان ب ــد از خوان بع

ــد. ــوق مى دهن ــش س ــه پس وپی ــش را ب ــى ذهن ــر پى درپ ــته هاى اث داش
ــازه اى در میــان نیســت؛  ــه ت ــا حادث ــد کــه موضــوع ی مخاطــب درنهایــت درمى یاب
ــرار  ــى تک ــبتاً متفاوت ــازى»هاى نس ــا «وانموده س ــه» و ب ــز «کابوس گون ــط همه چی فق
ــات  ــه جزئی ــه هم ــاً ب ــتقرایى دقیق ــى اس ــا نگاه ــنده ب ــه نویس ــن آن ک ــود؛ ضم مى ش
مى پــردازد، بى آن کــه بدانــد طــرح موضوع محــورى اثــر محــدود اســت و ایــن 
جزء گرایى هــاى پى درپــى، اساســاً خــاص رمان نویســى اســت، نــه داستان نویســى 
ــوه  ــان نســبتاً ترســناك» جل ــک رم ــتان را همچــون «بخشــى از ی ــن داس ــاً ای و نهایت

ــت:  داده اس
 «ســایه همان شــکلى بــود کــه از تــوى دریچــه تنــور دیــده بودمش، 
نشســته بــود و داشــت قلیــان مى کشــید. وقتــى دختــر بــه تقــال افتــاد 
از جــا بلندشــد. دیــوار ســفید ســرداب از پشــت هیــکل ســیاهش پیــدا 
ــفید ...  ــیاه س ــک روشــن، س ــردم، تاری ــم را بازوبســته ک ــود. پلک های ب

ســرم چــرخ خــورد، قفســه ســینه ام ســنگین شــد. 
ــوى  ــودم را ت ــد. خ ــک مى ش ــرداب نزدی ــه در س ــت ب ــایه داش  س
ــرف  ــم ط ــن. رفت ــریدم روى زمی ــب ُس ــاال. عقب عق ــیدم ب ــا کش پله ه
ــم  ــوى گلوی ــى از ت ــچ صدای ــد. هی ــایه از در رد ش ــار. س ــت کن درخ
ــا داد بکشــم و شــوکا را خبــر کنــم. عقب تــر رفتــم  بیــرون نمى آمــد ت
و تکیه کــردم بــه درخــت. صــداى خرنــاس از پشــت ســرم بلندشــد. از 
ــت  ــت هایش، درس ــته بود روى دس ــیاه نشس ــه اى س ــدم. گرب ــا پری ج
ــوى  ــد. یــک مشــت خــاك پاشــیدم ت ــو آم پشــت درخــت. ســایه جل
صورتــش. خندیــد. دهــن گشــادش تــا بناگــوش بــاز شــد. بــوى خــون 
ــاز  ــم ب ــم داشــت ذره ذره از ه ــه اى و تن ــوى لنگ ــوى تنباک ــى داد و ب م
مى شــد. زمیــن زیــر تنــم لرزیــد. ُســریدم پشــت درخــت. گربــه دوبــاره 
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ــید.» (صــص 25 و 26) ــاس کش خرن
ــتند؛  ــوردار هس ــى» برخ ــه اى» و «درجای ــاختار «گرداب ــب از س ــار اغل ــه آث این گون
ــه اى  ــا تغییــر نمى کننــد؛ به گون ــد و ی یعنــى عوامــل و عناصــر داســتان پیــش نمى رون
درجایــى هربــار بــا جلــوه، موقعیــت و حالــت دیگــرى ظاهــر مى شــوند؛ ایــن خصوصیت، 
داســتان «تسخیرشــدگان جزیــره بادیــان» اثــر «بــدرى مشــهدى» را از نظــر ســاختارى 
ــتگاهى  ــتان هاى ایس ــبى در رده «داس ــور نس ــایى هایش به ط ــا و نارس ــم ضعف ه به زع
مبتنــى و متکــى بــر توصیــف» قــرارداده و همــه توصیف هــا هــم چیــزى جــز 

ــابه» نیســت.  ــبتاً مش ــاى نس «وانموده ه
«بــدرى مشــهدى» بــراى آن کــه داســتانش باورپذیــر شــود، عمــداً از خــود توصیــف 
ــت  ــک واقعی ــم «ی ــا ه ــن مقوله ه ــا ای ــد ت ــنایى زدایى مى کن ــم آش ــازى ه و وانموده س

ظاهــراً تخیلــى داســتانى» به نظــر برســند. 
او بــر آن اســت توهمــات، کابوس هــا و تخیــالت را کًال همچــون عوامــل و عوارضــى 
ــاد  ــرار زی ــل تک ــا به دلی ــد، ام ــدگان بقبوالن ــه خوانن ــا را ب ــد و آن ه ــوه ده ــى جل واقع

ــت :  ــق نشده اس ــن کار موف ــخصى در ای ــاى ش توصیف ه
 «خــواب نبــودم. زخــِم روى بازویــم خــون پــس  مــى داد و 
ــوى  ــد ت ــه پیچی ــود. صــداى قهقه ــم نب ــال ه ــم و خی مى ســوخت. وه
ســرم. طارنــوش خیــال نداشــت دســت از ســرم بــردارد. دختــر پشــت 
ــاون  ــته ه ــد. دس ــم رد ش ــار گوش ــش از کن ــتاده بود. نفس ــرم ایس س
ــد  ــه بلن ــاد ک ــداى زوزه ب ــل در. ص ــم روى قف ــا بکوب ــردم ت ــد ک را بلن
ــودم. در  ــاد گرفته ب ــوکا ی ــه از ش ــدم ک ــب وردى را خوان ــر ل ــد، زی ش
ــوى  ــورد ت ــل خ ــور ه ــد. ن ــه بازش ــک دفع ــل ی ــورد. قف ــکان خ تکان ت
ــادت  ــور ع ــه ن ــا ب ــردم ت ــم هایم را تنگ ک ــک. چش ــرداب نیمه تاری س
ــار.  ــازى درنی ــود ب ــم: «بى خ ــر. گفت ــه دخت ــتم و زل زدم ب ــد. برگش کن
بگــو کــى هســتى و از کجــا اومــدى، اســم کــه دارى، هــان؟ همــه ایــن 
بدبختى هــا زیــر ســر توئــه. تــا نیومــده بــودى خبــرى از طارنــوش هــم 
ــا اومــده باشــى؟ انگشــتش را کشــید روى  نبــود. نکنــه ... نکنــه از دری
ــدم.  ــاکت ش ــاال. س ــت ب ــرداب رف ــه س ــه ام و از پل ــر چان ــیاه زی لکه س
ــود.» (صــص 30  ــد و وحشــى بش ــه ســرش بزن ــاره ب ــیدم دوب مى ترس

و 31)
خســته  خواننــده  بعدازمدتــى  و  مى یابــد  ادامــه  ذهن گرایى هــا  ایــن  تــداوم 
ــاى  ــى ج ــه گوی ــد ک ــور مى کن ــن خط ــه ذه ــر ب ــن فک ــاً ای ــود؛ نهایت ــزار مى ش و بی
ــر  ــا همــان کاراکت ــر راوى ی ــا کاراکت ــار روى تخــت) ب ــر بیم ــر طلسم شــده (دخت دخت
اصلــى، عــوض شــده و بیمــار اصلــى و حتــى وخیم تــر کــه خصوصیاتــى پارانویایــى هــم 
دارد، خــود راوى اســت؛ البتــه نویســنده هــم آن را بهانــه قــرارداده تــا هرقــدر بتوانــد 

تسخیرشدن ذهن نویسنده و کاراکترهایش
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نقد داستان تالیف
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«توصیف پــردازى» و «متن افزایــى» کنــد: 
ــنیدم.  ــش را مى ش ــداى نفس های ــود. ص ــن ب ــا م ــره ب ــک س  «ی
بالــش زیــر ســرم را بلندتــر کــردم. نفســم ســخت مى آمــد. تنــم دوبــاره 
سســت و ســنگین بــود. همــه زورم را مــى زدم تــا حریــف صــداى تــوى 
ســرم بشــوم. مى خواســتم نشــنومش وقتــى کــه نصفه شــبى وسوســه ام 

ــا ...  ــه دری ــم ب ــرد بزن مى ک
 داشــت خوابــم مى بــرد، امــا خرناس هــاى نخراشــیده دختــر 
ــوردم وحشــت  ــت مى خ ــرف غل ــه هرط ــودم. ب ــه ب نمى گذاشــت. کالف
ــه  ــى کاس ــا گودرفتگ ــود، ب ــته ب ــارش را برداش ــوکا مین ــردم. ش مى ک
چشــم هایش و موهــاى تُُنــک روى ســرش شــکل عجوزه هــاى جادوگــر 

ــص 42 و 43) ــود.» (ص ــرش نب ــب هاى دیگ ــل ش ــده بود. مث ش
موقعیت هــا در فقــدان یــک حادثــه تعیین کننــده داســتانى و مهــم، اغلــب کارکــرد 
«شــبه حادثه» پیــدا کرده انــد و خواننــده را گــول مى زننــد و در ادامــه رونــد موضــوع، 
هربــار خواننــده را از پایــان بــه آغــاز همــان موقعیــت مى کشــانند و نویســنده در فاصلــه 
بیــن آغــاز شــکل گیرى موقعیت هــا و پایانشــان، فرصــت مى یابــد تــا هــر انــدازه دلــش 
خواســت «ذهن پــردازى» کنــد و بــر حجــم «کمــى» (نــه کیفــى) داســتانش بیفزایــد؛ 
نکتــه مهــم دیگــر آن کــه، در ایــن موقعیت هــاى روحــى و توصیفــى هیــچ غایت منــدى 

و هدفــى نیســت:
«نمى شــد برگــردم ســراغ نویــان، صــداى دهل هــا را هنــوز مى شــد 
ــگ  ــه آهن ــد ب ــیده بودن ــده بود، رس ــد ش ــان تن ــنید. ضرب آهنگش ش
خــون. یــک لحظــه ایســتادم، نفس نفــس مــى زدم. مانده بــودم برگــردم 
یــا بــدوم ســمت قبرســتان. ســایه دراز طارنــوش از تنــم رد شــده بــود 
و افتاده بــود روى ماســه ها. وحشــت مى کــردم ســرم را برگردانــم و 
ــراى  ــود ب ــم، همیــن همیشــه بودنــش بــس ب صــورت زشــتش را ببین
ترســاندنم! نشســتم روى زمیــن ســرم را چســباندم بــه زانوهایــم. 
پلک هایــم را گذاشــتم روى هــم، نویــان زیــر پارچــه ســفید چهاردســت 
و پــا شــده بــود و مى چرخیــد وســط کپــر، انــگار کــه بخواهــد بــه کســى 
حملــه کنــد، دســتش را زد وســط تشــت خونــى کــه جلــو آویــن بــود، 
ــه ســر و صورتــش. دریابیــگ  خون هــا برگشــت کــف کپــر و پاشــید ب
ــد  ــورام دوی ــت، ه ــم نگه داش ــانه هایش را محک ــب و ش ــیدش عق کش

بیــرون کپــر. 
 دهل زن هــا بایــد دســت نگه مى داشــتند ... دختــر بــود انــگار 
ــر زد  ــرش از کپ ــفید روى س ــه س ــا پارچ ــلوغى ب ــن ش ــط ای ــه وس ک
ــود.  ــن نب ــوك پنجه هایــش روى زمی ــگار ن ــد ان ــرون. ســبک مى دوی بی
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ــه  ــرد ب ــروع ک ــوکا ش ــار، ش ــرش را زد کن ــه روى س ــه پارچ ــن ک آوی
(59 (ص   «... شــیون کردن 

«بــدرى مشــهدى» بــراى آن کــه مخاطبــان را بــه خوانــدن ادامــه اثــر ترغیــب نماید، 
ــه اى  ــاب را به گون ــاى کت ــى از فصل ه ــر برخ ــرد: آخ ــه کار مى ب ــم ب ــرى ه ــد دیگ ترفن

«حادثه نمــا» و تعلیــق دار بــه پایــان مى رســاند تــا خواننــده کتــاب را کنــار نگــذارد: 
ــورد.  ــاب مى خ ــاخه ها ت ــط ش ــت وس ــیاهى داش ــایه س ــگار س «ان

ــاق.» (ص 11) ــوى ات ــاال ت ــدم ب ــرورو شــد. دوی ــم زی یــک دفعــه دل
ــاره ببینمــش. پلک هایــم را محکــم به هــم  ــم نمى خواســت دوب «دل
ــک  ــا تاری ــا همه ج ــم ت ــتم روى گوش های ــتم را گذاش ــار دادم، دس فش

ــدم و مى شــنیدم» (ص 17) ــاز هــم مى دی ــى ب شــود و ســاکت، ول
ــت و  ــت درخ ــید پش ــرك کش ــت، س ــورد دور درخ ــایه تاب خ «س

ــم.» (ص 26) ــت دور گردن ــه اش را انداخ ــت نیم دس
«تــا خواســتم یــک قــدم دیگــر بــردارم، دیــدم شــبحى ســفیدپوش 
ــم. ســرم را  ــا ســینه خونــى مــى دود طرفــم. برگشــتم ســر جــاى اول ب
ــه جیــغ کشــیدن ...»  ــر و شــروع کــردم ب ــوى ســینه دخت گذاشــتم ت

(ص 63)
ــدارد، بــه  ــدازه ن او حتــى خواب هــا و کابوس هــاى کاراکتــرش را کــه حدومــرز و ان
ــه داســتان آســیب  ــا بیــش از قســمت هاى دیگــر ب توصیــف درمــى آورد؛ ایــن بخش ه
ــاس  ــى و بى اس ــاى موقت ــبب «گمانه زایى»ه ــتند و س ــر نیس ــرا تحلیل پذی ــد، زی زده ان
ــط  ــد و فق ــا نمى کن ــت کاراکتره ــوع و موقعی ــه موض ــى ب ــچ کمک ــه هی ــوند ک مى ش
ــدان  ــر فق ــاً ب ــد؛ تمام ــمار مى رون ــى» به ش ــبتاً روای ــى نس ــاى توصیف «زیاده گویى ه
یــک حادثــه مهــم و محــورى در داســتان داللــت دارنــد و همــواره خواننــده را به اشــتباه 

ــد. ــم مى اندازن ه
ــور  ــا به ط ــا و کابوس ه ــن خواب ه ــان از ای ــندگان در داستان هایش ــوالً نویس معم
ــتفاده  ــا اس ــى کاراکتره ــى و مقطع ــت روح ــناخت وضعی ــراى ش ــاً ب ــدود و صرف مح
ــراى  ــى ب ــه ناگهان ــک حادث ــوع ی ــراى وق ــى ب ــل و فرصت ــه عام ــا آن ک ــد و ی مى کنن
ــر  ــد بیش ازحــد ب ــردش تأکی ــاً کارک ــا صرف ــا این ج ــورد نظــر مى شــوند؛ ام ــر م کاراکت

ــت.  ــى اس ــا و آداب خراف ــات، خوابگونگى ه ــات، توهم ذهنی
تمرکــز بیــش از انــدازه روى «وانموده ســازى» و تــالش بــراى آن کــه الزامــاً و بــدون 
ــوان داستان ســازى  دلیــل ثابــت شــود کــه چیــزى وجــود دارد و از «هیــچ» هــم مى ت
ــرآن  ــنده را ب ــت و نویس ــوم درآمده اس ــى از آداب و رس ــورت بخش ــًال به ص ــرد و قب ک
داشــته تــا اقــدام بســیار متناقضــى انجــام دهــد، یعنــى بــه کمــک آن هــا و تخیــل اش، 
ــى هرآنچــه  ــور ناگهان ــل و به ط ــدون دلی ــم ب ــرانجام ه ــد؛ او س ــل برس ــم کام ــه توه ب
ــا  ــچ» معن ــا «هی ــزاد» ب ــک «هم ــود ی ــه وج ــه بهان ــتانش را ب ــران، و داس ــاخته وی س

تسخیرشدن ذهن نویسنده و کاراکترهایش
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مى کنــد.
در اواخــر داســتان بعــد از فریــب دادن خواننــدگان و تأکیــد چندیــن و چندبــاره بــر 
ــى  ــاره و ناگهان ــب، یک ب ــى عجی ــاص و کاراکترهای ــرایطى خ ــه ش ــازى» ب «وانموده س
ــا  ــد، ت ــا، یکــى» مى کن ــى و حتــى «دوت همــان شــرایط و کاراکتر هــا را عــادى، معمول
ــایى  ــز گره گش ــر راوى»، از همه چی ــراى کاراکت ــزادى ب ــه هم ــد «قائل شــدن ب ــا ترفن ب
کرده باشــد؛ نتیجــه آن مى شــود کــه حــاالت روحــى، موضوعــات و موقعیت هــاى 
قبلــى کــه بــه آن هــا اشــاره شــده، در اصــل واقعــى نبوده انــد و موجودیــت داســتانى هــم 
ــى داســتانى» و اساســاً «خوداظهارى هــاى روان پریشــانه»  نداشــته اند؛ بلکــه «دروغ های

بوده انــد:
صدایــش  شــقیقه هایم،  روى  کشــید  را  ســردش  انگشــت هاى   
ــرداب  ــى از س ــت.» وقت ــا اس ــمم ملیق ــت: «اس ــود و آرام. گف ــازك ب ن
ــا  ــازى درمــى آوردم ت ــم و حــرف نمــى زد، صدجــور ب ــرون آمده بودی بی
ــه حرفــش بیــاورم، امــا حــاال حرف زدنــش برایــم مهــم نبــود. حتــى  ب
دانســتن و ندانســتن اســمش هــم برایــم هیــچ فرقــى نمى کــرد. 
ــه اى  ــچ قص ــنیدن هی ــه ش ــه حوصل ــودم ک ــه ب ــج و کالف ــدر گی این ق
را نداشــتم. زل زده بــودم بــه ســایه کمرنــگ طارنــوش کــه کنــج 
بلــم نشســته بــود. منظــورش را از همیشــه نشســتن تــوى آینــه 
ــوز  ــه دیده بودمــش. هن ــوى آین ــت، ت ــى دروغ نمى گف ــدم، ول نمى فهمی
ــى  ــت به تالف ــا مى خواس ــا ملیق ــم، ام ــزى بپرس ــتم چی ــم نمى خواس ه
ــد: «مــن همــزاد  ــودم، حــرف بزن همــه ســؤال هایى کــه جــواب نداده ب
تــوام تیــوا، بــراى همیــن هــم همیشــه حرف هــاى تــورو مى شــنیدم.»

(صص 72 و 73)
ــه  ــود، به نوب ــه مى ش ــته ارائ ــه گذش ــى ک ــایى از وضعیت ــوان گره گش ــه به عن آنچ
خــود یــک معضــل و «گــره» توهم آمیــز غیرداســتانى ثانویه اســت؛ «بــدرى مشــهدى» 
ــت و  ــوان عل ــه به عن ــه را ک ــرا آنچ ــرده، زی ــر توجه نک ــاى اث ــودن داده ه ــه باورپذیرب ب
حقیقــت ماجــرا بیــان مى کنــد، به مراتــب توهم آمیزتــر و غیرقابــل باورتــر از موضوعــات 
ــت  ــا قاطعی ــتان را ب ــى داس ــى و بى محتوای ــه، بى پایگ ــت؛ طورى ک ــى اس ــوارد قبل و م
ــدگان  ــتان «تسخیرش ــتن داس ــدف از نوش ــاند و ه ــات مى رس ــه اثب ــرى ب انکارناپذی
ــل  ــت دار، قاب ــه غای ــود؛ ذهنمای ــچ» مى ش ــر هی ــچ به خاط ــًال «هی ــان» عم ــره بادی جزی
فهــم و منطــق دارى در داســتان نیســت و موجه بــودن حضــور کاراکترهــا هــم در متــن 
ــوان «طلسم شــدگى» توجیه شــده و نویســنده  ــز تحــت عن ــر ســؤال اســت؛ همه چی زی

توقــع بیهــوده اى داشــته کــه خواننــده آن هــا را بــاور کنــد:
ــا باطــل نشــه  ــال باطل کــردن طلسمشــه، ت ــوش فقــط دنب  «طارن
دســت از ســرت ور نمــى داره، کارهــاى شــوکا هــم هیــچ فایده اى نــداره. 
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ــاه  ــه انگشــت م ــه ک ــه باطــل کن ــرى مى تون ــط دخت طلســمش رو فق
ــه.  ــه اش نشــونش گذاشته باش ــر چون ــوم زی تم

ــوش ایــن رو مى دونســت، به خاطــر همیــن هــم اومــد ســراغ   طارن
مــن، ولــى خبــر نداشــت کــه ایــن کار فقــط از دســت یــه آدم برمى یــاد، 
ــو هــم گرفتــارش بشــى و اذیتــت  ــو! نمى خواســتم ت فقــط از دســت ت
ــا جاشــو شــد  کنــه، فقــط مى خواســتم کمکــم کنــى، تقصیــر اون دوت
ــه  ــه ک ــر خودت ــم تقصی ــدش ه ــوکا، بع ــش ش ــم پی ــه زور آوردن ــه ب ک
ــن ســنگ  ــان ای ــم. نوی ــرت کــردى طرف اومــدى و ســنگ ســفید رو پ
نمــک رو بهــت داده بــود کــه طارنــوش نتونــه نزدیکــت بشــه. حــاال هــم 
ــى از دســتش خــالص مى شــى»  ــوش رو باطــل کن ــه طلســم طارن اگ

(صــص 74 و 75) 
و  توصیــف  کمــک  بــه  آن هــم  جنــس»  و  «انــس  بــراى  قصه پــردازى 
اثــر  بادیــان»  جزیــره  نوشــتار «تسخیرشــدگان  پى درپــى،  «وانموده ســازى» هاى 
«بــدرى مشــهدى» را کــه اساســاً از لحــاظ «طــرح» و ســاختار داراى ضعــف اســت، بــه 
ــز  ــاى گمانه آمی ــى و همه چیزنمایى ه ــه «همه چیزگوی ــم» ب ــردن طلس ــه «باطل ک بهان
ــز  ــى و توهم آمی ــانه، خراف ــى روان پریش ــاً فضای ــت؛ نهایت ــل کرده اس ــل» تبدی و بى دلی
ــى  ــردازى روای ــایى و ذهن پ ــراى قلم فرس ــى انشــایى ب ــه در اصــل تمرین ــده ک ایجادش
ــى  ــى آورد و «خرده روایت»های ــح روى م ــه تلمی ــاً ب ــنده نهایت ــى رود؛ نویس ــمار م به ش
خرافــى را چاشــنى اثــرش مى کنــد؛ امــا ایــن روایــت کــه از ذهنیتــى عامیانــه نشــأت 

ــد: ــتان نمى کن ــى داس ــه گیرای ــى ب ــرد، کمک مى گی
ــرا  ــى چ ــو مى دان ــت: «ت ــت و گف ــتش. گرف ــم را دادم دس  «طلس

ــرده؟» ــن ک ــیاه را نفری ــاى س ــاد، باده ــته ب فرش
«از کجا بدونم، همین چیزایى هم که مى دونم نویان گفته.»- 
ــال -  ــم دنب ــیاه دائ ــاى س ــه باده ــوش و بقی ــه طارن ــه ک ــان نگفت «نوی

ترســاندن و اذیت کــردن اهــل جزیره اند؟هیــچ جاشــویى و هیــچ بلمــى 
ــان  ــا توف ــوى دری ــه مى شــد ت ــا جایى ک ــود. ت ــان نب از دستشــان در ام
ــر از  ــرا روزگارى پ ــن کاروانس ــردن. ای ــدا را بیچاره ک ــردن و ناخ به پاک
ــا طارنــوش و فــارس کــه سردســته همــه بادهــاى  مســافر مى شــد، ام
ســیاه بــودن این قــدر مســافران را ترســاندن تــا همــه را فــرارى دادن و 
ــه کردن  ــه وسوس ــردن ب ــروع ک ــه ش ــى ک ــا وقت ــد. ت ــا متروکه ش این ج
ــوى ســاحل تکه تکــه  ــا بچه کوســه اى را شــکار کنــد و ت یــک جاشــو ت
کنــد. جاشــو همــان روز گرفتــار توفــان شــد و غــرق شــد. امــا کوســه 
ــا چنــدروز لــب ســاحل ســرگردان مى چرخیــد. مجبــور شــدم  مــادر ت
ــر  ــردن، به خاط ــا مى ک ــه به پ ــّرهایى ک ــر ش ــم، به خاط ــان کن نفرینش
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ــردم.  ــان ک ــه طلسمش ــم کوس ــم چش ــا طلس ــان ... ب ــم  بودنش بى رح
چشــم همــان بچه کوســه! ایــن داالن تاریکــى کــه از تــوى آن رد شــدى 
یــک روز جــاى زندگــى همیــن بادهــا بــود، ولــى تا طلسمشــان شکســته 
نشــود اجــازه ندارنــد دوبــاره بــه کاروانســرا برگردنــد. االن همگــى روى 
ــردن  ــى مى گ ــال یک ــدارن، دنب ــى ن ــا و مکان ــدن، ج ــرگردان ش آب س
تــا تــوى جلــدش بــرن، دنبــال کســى کــه طلسمشــان را باطــل کنــد.» 

(ص 85)
در  محــورى  نقــش  کــه  راوى  کاراکتــر  سبب شــده  برذهن گرایى هــا  تأکیــد 
داســتان دارد، فقــط به عنــوان یــک «بیمــار پارانویایــى متوهــم» قابــل تحلیــل باشــد و 

ــد.  ــل ش ــوان قائ ــراى او نت ــرى ب ــخصیت پردازى دیگ ش

دریافت نهایى
در داســتان هاى رئالیســتى و واقع گرایانــه، اتــکاى بــه روابــط علــت و معلولــى و قواعــد 
معیــن و حتــى ریخت شناســى واقعیت هــا، اصــل اولیــه بــه حســاب مى آیــد و ایــن کار 
را تــا انــدازه اى بــراى نویســنده دشــوار مى کنــد، زیــرا قواعــد و الزامــات از پیــش تعییــن 
ــا از  و تعریف شــده اند و نویســنده بایــد تجربیــات اجتماعــى زیــادى هــم داشته باشــد ت
پــردازش موضــوع و ســاختاردهى درســت و تأویــل دار موضــوع و داســتان برآیــد، زیــرا 

تخیــل او منــوط بــه واقعیت هــاى عینــى اســت. 
ــدارد  ــى وجــود ن ــن قانون مندى های ــى چــون چنی ــوض، در داســتان هاى تخیل درع
ــن  ــنده ای ــت، نویس ــن اس ــود ذه ــه خ ــوط ب ــًال من ــطه و کام ــور بى واس ــل به ط و تخی
ــاى  ــترى واقعیت ه ــى بیش ــا آزادى ذهن ــبى ب ــور نس ــه به ط ــدى را دارد ک اختیارمن
ــدرى مشــهدى»  ــا «ب ــد، ام ــن، طراحــى و شــکل دهى نمای ــتانش را تعیی ــى داس تخیل
اختیارمنــدى اش نامحــدود اســت؛ او بــه خــودش حــق داده تــا جایــى  کــه ممکــن بــوده 
ــه  ــن ب ــد و ای ــردازى» کن ــردازى» و «ذهن پ ــم «توصیف پ ــل و توه ــک تخی ــه کم ب

داســتانش آســیب زده اســت. 
در ایــن اثــر، حادثــه مهــم و تأویل آمیــزى رخ نمى دهــد و چیــزى هــم بــه تحلیــل 
داســتانى درنمى آیــد؛ ســخن صرفــاً دربــاره برخــى اعتقــادات «شــبه جادویى» و اساســاً 
ــه همیــن دلیــل اثــرى ضعیــف و حتــى مى شــود گفــت کــه از نظــر  خرافــى اســت؛ ب
ــدارد. تنهــا عاملــى  ــرود و گره افکنــى مهمــى وجــود ن ســاختارى ناقــص اســت: فرازوف
ــر آن، شــبیه حادثــه از کار درآمــده و نمى تــوان  کــه به دلیــل تأکیــد زیــاد نویســنده ب
آن را واقعــاً حادثــه بــه حســاب آورد، درون گرایــى بیــش از حــد و بیمارگونــه کاراکتــر 

«راوى» اســت. 
امــا داســتان تسخیرشــدگان جزیــره بادیــان از لحــاظ زبــان و نثــر داســتانى به طــور 
ــض  ــده به مح ــه خوانن ــود ک ــبب مى ش ــم س ــن ه ــت و همی ــل اس ــل تأم ــبى قاب نس
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خسته شــدن کتــاب را بــراى همیشــه کنــار نگــذارد؛ ضمنــاً برخــى از توصیف هــا زیبــا 
و داســتانى اند، امــا رویکــرد افراطــى نویســنده در ایــن زمینــه و پرداختــن صرفــاً بالینــى 
ــر  ــه ســاختار اث ــه حــاالت، واکنش هــاى روحــى و تأکید هــاى درجایــى موضــوع، ب او ب
ــا و اســاس هــر هنــرى  ــه «طــرح» را کــه مبن آســیب زده اســت و عمــًال بى توجهــى ب

ــت.  ــات رسانده اس ــه اثب ــى رود، ب ــمار م به ش
ــو ناقــص) تخیلــى  ــر را جــزو داســتان هاى (ول ــر هــم نمى شــود ایــن اث از نظــر ژان
ــاى  ــر خرده فرهنگ ه ــه ب ــى ک ــاً ذهن ــتان هاى صرف ــه در رده داس ــاب آورد؛ بلک به حس

ــرار مى گیــرد.  خرافــى متکــى اســت، ق

تسخیرشدن ذهن نویسنده و کاراکترهایش
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تازه هاى نشرنقد داستان تالیف

ــمان از  ــاق آس ــرام اعم ــا اج ــنایى ب ــا: آش ــاى فض ژرف
مرزهــاى کهکشــان تــا دوردســت هاى کیهــان

ویراســتار:  محمدى تــاش؛  محمدرضــا  کشــاورزمنش،  میــالد 
ذوالفقــار دانشــى، تهــران، شــرکت انتشــارات علمــى و فرهنگــى، 96 
ــال، چــاپ اول، 1000 نســخه. ص، رحلــى (شــومیز)، 120000 ری

شابک: 978-600-436-149-1

موضوع(ها):
1. نجوم ـ مطالب گوناگون ـ ادبیات کودکان و نوجوانان؛

2. فضاشناسى ـ مسائل متفرقه ـ  ادبیات نوجوانان.

 
کتــاب مصــور حاضــر، یکــى از مجموعــۀ کتــاب رازهــا اســت کــه بــا ادبیاتــى ویــژة کــودکان و نوجوانان 
نگاشــته شده اســت. ایــن کتــاب، کتابــى اســت دربــارة رازهــاى علمــى، تاریخــى و تکنولوژیــک دربــارة 
ــا  ــارة فض ــى درب ــه موضوعات ــتى ب ــى ژورنالیس ــا نگاه ــه در آن ب ــى ک ــرد دایرة المعارف ــا رویک ــا ب فض
پرداختــه شــده  و ســعى شده اســت همــه اطالعــات الزم بــراى آشــنایى مخاطــب بــا ایــن موضوعــات 
ــد مثــل  ــى بررســى شــود. در ایــن کتــاب از تصویرســازى و ابزارهــاى گرافیکــى جدی به شــکل جذاب
ــتفاده  ــه مخاطــب اس ــات ب ــن موضوع ــف ای ــاى مختل ــر جنبه ه ــال جذاب ت ــراى انتق ــک ب اینفوگرافی

شده اســت.

طوفان در هراس
دانــر کریســتف؛ مترجــم: ســاناز فالح فــرد؛ تصویرگــر: ژرمــى مــورو، 
ــومیز)، چــاپ اول، 1000  ــرى (ش ــران، آواى روزان، 84 ص، وزی ته

نســخه.
شابک: 978-600-8267-74-4

زبان اصلى: فرانسوى
موضوع(ها):

داستان ها، مجله ها و فکاهیات تصویرى- فرانسه- قرن 20 م.

 
ایــن کتــاب دربردارنــدة داســتانى تصویــرى از «کریــس دونــر» نویســندة فرانســوى اســت. در ایــن 
داســتان بیــن مــاه فوریــه و آوریــل در طویلــه «بــل آنتریگانــت» کره اســبى زیبــا بــه دنیــا مى آیــد. 
ــب  ــدر، کره اس ــود. پ ــد مى ش ــب متول ــا کره اس ــان ب ــواده هم زم ــد خان ــن فرزن «ژان» کوچک تری
ــن  ــارة ای ــرى درب ــور دیگ ــوارکاران تص ــۀ س ــا هم ــد، ام ــن مى ده ــابقات تمری ــام مس ــراى انج را ب
ــروزى  ــر پی ــت. او در فک ــهور شده اس ــب مش ــا کره اس ــو» ب ــوارکار «باریل ــد. ژان س ــب دارن کره اس

اســت امــا... .
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چکیده
بررســى ایــن اصــل مهــم و ســاختارى کــه هــر موضوعــى ظرفیت هــاى محتوایــى و قابلیت هــاى 
ــا ثابــت  ــوده ت ــر مــورد نظــر ب ــه نقــد ســاختارى تحلیلــى اث بســط یافتن معینــى دارد، بن مای
ــى» بگنجــد و نویســنده  شــود کــه اگــر موضــوع در طــرح ســاختارى یــک داســتان «معمول
ــه  ــى ب ــیوه اى تحمیل ــه به ش ــى ک ــا جای ــد ت ــترش ده ــه گس ــواه و عامدان ــداً آن را به دلخ عم
طــرح موضوعــى یــک رمــان تبدیــل شــود، معمــوالً آســیب هایى جــدى از نظــر محتوایــى و 
ــه  ــى هــم ک ــه رمان ــه هــم وارد مى شــود؛ ضمــن آن ک ــه همــان «داســتان» اولی ســاختارى ب

ــود.  شــکل مى گیــرد عمــًال از انســجام موضوعــى و ســاختارى برخــوردار نخواهــد ب

کلید واژه
چالــش زا، حادثه محــور، کاراکترمحــور، تأمــالت روانشــناختى، برترى جو یــى، ترفنــد ذهنــى، 

ذهن پــردازى پازل گونــه،  حجم افزا یــى،  مقطعــى،  گره افکنى هــاى 

ــک  ــن و ی ــى معی ــد، موضوع ــتن مى کنن ــه نوش ــدام ب ــى اق ــوالً وقت ــندگان معم نویس
طــرح داســتانى در ذهــن دارنــد، امــا این کــه موضــوع چگونــه پــردازش شــود و طــرح 
چگونــه آغــاز و ادامــه پیــدا کنــد و نهایتــاً بــه چــه شــکلى بــه پایــان برســد، بســتگى به 
نــوع نــگاه نویســنده و شــیوه نــگارش داســتان یــا رمــان دارد. در همیــن رابطــه، شــروع 
رمــان، اولیــن آزمــون نــگارش اثــر به شــمار مــى رود؛ شــیوه شــروع کردن هــم معمــوالً 
ــا روال عــادى یــک داســتان گو یــى ســاده را  ــا غیرقابــل انتظــار و خــاص اســت و ی ی
ــدگان را  ــات و ذوق خوانن ــد و احساس ــه زا باش ــا دافع ــم چه بس ــواردى ه دارد و در م

پــس بزنــد. 
ــا شــروع نســبتاً  ــر ب ــر «اریــن جیــد لنــگ»، مخاطبــان اث در رمــان بــن بســت اث

  

« »    « »  
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نقد داستان ترجمه
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ــط  ــى را در وس ــر اصل ــه کاراکت ــه بالفاصل ــوند ک ــه رو مى ش ــى روب ــارف و جذاب نامتع
یــک حادثــه نشــان مى دهــد؛ بــه همیــن دلیــل آغــاز اثــر نشــانگر موقعیتــى چالــش زا 
ــه  ــان ب ــته و همزم ــى نداش ــه مقدمه چین ــم ب ــازى ه ــچ نی ــه هی ــتانى اســت ک و داس
«حادثه محــورى» رمــان و «حادثــه زا بــودن» کاراکتــر اصلــى داللــت دارد: راوى رمــان 
ــود  ــف خ ــوى حری ــر گل ــا ب ــه پ ــت. او درحالى ک ــدر اس ــاله و قل ــى شانزده س نوجوان
ــد (ص 7)،  ــزاع مى خوان ــه و ن ــه مقابل ــم ب ــر را ه ــان دیگ ــان نوجوان ــته و همزم گذاش
ــیوه اى  ــه به ش ــد و در ادام ــنده نمى کن ــن بس ــه ای ــنده ب ــان داده  شده اســت. نویس نش
تدریجــى و ضمنــى مى کوشــد بــه وضعیــت و شــرا یط اجتماعــى مــکان هــم بپــردازد 
ــى  ــگام رویارو ی ــوناژ راوى را هن ــى» پرس ــت درون ــازگارى و رقاب ــال «ناس و درهمان ح

ــا نوجوانــان دیگــر آشــکارتر نمایــد: ب
ــا  ــود، ام ــدار و معــروف نب ــا جــاى آدم هــاى پول «میســورى کلمبی
ــى  ــه قدیم ــین قراض ــک ماش ــل ی ــا حداق ــتر خانواده ه ــره بیش باالخ
داشــتند. ســر پیــچ، در مســیر مخالــف موستانگ ســوار رفتــم. داراهــا به 
راســت. ندارهــا بــه چــپ. خــودم را راســت کــردم مبــادا موستانگ ســوار 
مــرا ببینــد. او چهارتــا چــرخ داشــت و مــن دوتــا مشــت. هرچــه جلوتــر 
مى رفتــم تعــداد حیاط هــاى متــروك و پــر از علف هــاى هــرز و 
خانه ها یــى بــا دیوارهــاى رنگ ورورفتــه، بیشــتر مى شــد. خیابــان 
مــا هنــوز بــه ایــن روز ســیاه نیفتــاده بــود. ســر پیــچ خیابــان خودمــان 
ــود.  ــان ب ــه روبه رو یى م ــوى خان ــه جل ــاد ک ــى افت ــه کامیون ــمم ب چش
ــاق  ــم انداز ات ــت در چش ــا، درس ــه آنج ــد ک ــه مى ش ــاً یک هفت تقریب
ــدر طــول مى کشــید؟»  ــود: «مگــر خالى کــردن اســباب چه ق ــم ب خواب
نگاهــى بــه خانــه کــردم و فکــر کــردم چــه همســایه تنبلــى گیرمــان 

عبیدى  کیوان  مترجم:  بست،  بن   ،(1396) ارین.  لنگ، 
آشتیانى، ویراستار: آتوسا صالحى، تهران: نشر افق، 304 
رقعى،  قطع  تومان،  قیمت: 18500  نسخه،  ص، 2000 

شابک: 978-600-353-352-3
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ورود از «داستان» معمولى به یک «رمان»

افتاده اســت. درهمان حــال، چشــمم بــه یــک جفــت چشــم افتــاد کــه 
صاحبــش روى پله هــاى جلــو خانــه ایســتاده بــود، همــان چشــم هاى 
خاصــى کــه در لحظــه تشــخیص اش دادم. درســت مثــل دفعــه قبــل 

بــدون حتــى یــک پلــک برهــم زدن.» (ص 9و10) 
ــه و  ــى پرحادث ــدن رمان ــراى خوان ــده ب ــه معمــوالً خوانن ــن توضیحــات اولی ــا ای  ب
ــاده  ــد، آم ــد برایــش آشــکار کن ــاً بای ــرا کــه «چرا یى»هــاى رویدادهــا را هــم الزام گی
ــت  ــم اهمی ــان ه ــتان رم ــت لحظه به لحظــه راوى داس ــه موقعی ــود، ضمــن آن ک مى ش
ــاى  ــد، چــون او خــودش یکــى از کاراکتره ــدا مى کن ــل توجهــى پی و برجســتگى قاب

ــى رود.  ــمار م ــتان به ش ــم داس مه
حادثه محــور بــودن رمــان اقتضــاء کــرده کــه اثــر الزامــاً «کاراکترمحــور» هــم باشــد 
ــدر  و به تدریــج کــه داســتان پیــش مــى رود، خواننــده متوجــه مى شــود کــه راوى قل
ــه زورگو یــى  و نســبتاً خشــن موردنظــر بســیار حســاس و غیرتــى اســت. او نســبت ب
ــاً غیــر  دیگــران و توهیــن همســاالن خــودش ســریعاً واکنــش نشــان مى دهــد؛ ضمن
از خصوصیــات فــردى اش، محیــط هــم در تهاجمى شــدن او نقــش دارد. ایــن کاراکتــر، 
بــا حساســیِت عصبــى خاصــش کــه شــبیه «تیــک عصبــى» اســت، هــرگاه ناراحــت و 
ــان نشــانه اى  ــن در رم ــد و ای ــه خــارش مى افت خشــمگین مى شــود، کــف دســتش ب

ــه شده اســت: ــراى شــروع حادث داســتانى ب
 «انــگار چیــزى مثــل ســوزن از دســتکش هایم رد شــد. دســت هایم 
را مشــت کــردم تــا بــا انگشــت هایم کــف دســت هایم را بخارانــم. بــاز. 
ــا  ــوز چندکلمــه حــرف ب ــاز. بســته. خــارش تمــام نشــد. هن بســته. ب
ــود.  ــش کرده ب ــوع ناراحت ــن موض ــراً ای ــه ظاه ــودم ک ــرك نزده ب پس
این کــه  بــراى  و  داد  ادامــه  را  یک طرفــه اش  مکالمــه  همچنــان 
مطمئــن شــود صدایــش را مى شــنوم نزدیــک آمــد و بــه قلعــه برفــى ام 
ــا  ــدر ب ــه چه ق ــى زد ک ــاش حــرف م ــورد باب ــان درم ــه داد. همچن تکی
ــدارم  ــا ن هــم کمــپ مى رونــد و گلــف و شــنا و این کــه مــن چــون باب
ــش  ــى زدم له ــد م ــم. بای ــا را درك نمى کن ــن لذت ه ــدام از ای هیچ ک
ــه دروغ گفتــن. بهــش گفتــم  مى کــردم، امــا درعــوض شــروع کــردم ب
بابــام فضانــورد اســت و همیشــه در فضاســت و چــون روى موجــودات 
ــى از  ــن یک ــد. ای ــه بیای ــدارد خان ــت ن ــد وق ــه مى کن ــى مطالع فضا ی
قصــه ها یــى بــود کــه همیشــه ذخیــره داشــتم تــا بــراى هرکســى کــه 

ــم.» (صــص 36 و 37) ــف کن ــید، تعری ــام مى پرس ــورد باب درم
«اریــن جیــد لنــگ» درهمــان ابتــدا کاراکتــر «بیلــى دى» را هــم به طــور ضمنــى 
ــه «ســندروم  ــا و مبتــال ب ــى تنه ــر، او کــه نوجوان ــه اث ــد؛ در ادام وارد داســتان مى کن
ــه  ــازى ک ــل نی ــتان) به دلی ــوان راوى داس ــنگتن» (نوج ــن واش ــت و «دی داون» اس
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نقد داستان ترجمه

     
    
    ّ

  

به هــم دارنــد، بــا هــم دوســت مى شــوند. ایــن دو کاراکتــر هــر دو داراى نقــاط ضعــف 
ــدرش زنده اســت،  ــن واشــنگتن» پ ــد؛ «دی ــد و دردهــاى مشــترکى هــم دارن و قّوت ان
ــدرش  ــأواى پ ــکان و م ــى دى» هــم از م ــه او مرده اســت؛ «بیل ــه ک ــادرش گفت ــا م ام
ــدارد و مى خواهــد هرطــور شــده  ــر ن ــد، خب ــا زندگــى مى کن ــه جــدا و دور از آن ه ک
او را پیــدا کنــد. بــه عبارتــى هــر دو بــدون محبــت پــدر، بــزرگ شــده اند و درنتیجــه، 
ــم  ــنگتن» به رغ ــن واش ــده اند. «دی ــم ش ــور ه ــراى حض ــتانى ب ــى داس ــدام علت هرک

خشــونت ذاتــى اش عالقــه زیــادى بــه مــادرش دارد:
ــاوت  ــل تف ــان مث ــا تفاوتم ــیدیم، ام ــر مى رس ــوى به نظ ــردو ق «ه
ــوخته،  ــوه اى و پوســت آفتاب س ــاى قه ــا موه ــن ب ــود. م روز و شــب ب
تمــام تاریکــى درونــم را نشــان مــى دادم، امــا ظاهــر مامــان متفــاوت 

ــود.  ــود؛ گرچــه هــر دو درونمــان توفانــى ب ب
نمى دانــم ظاهــرم بــه کدام شــان رفتــه بــود، امــا در باطــن 
همه چیــزم مثــل مامــان بــود. ناگهــان حــس کــردم مى خواهــم بغلــش 
کنــم، امــا مى دانســتم آمادگــى چنیــن کارى را نــدارم، پــس وســایلم 

ــدم.» (ص 41) ــه ش ــه مدرس ــم و روان ــه ام ریخت ــوى کول را ت
ــه اى اش  ــودش و هم مدرس ــباهت هاى خ ــه ش ــى ب ــاله در جا ی ــن» شانزده س «دی
ــه  ــاً اشــاره مى کنــد (ص 73). شــباهت هاى موردنظــر هــر دو را ب (بیلــى دى) صراحت
ــى»  ــدر «بیل ــن پ ــراى یافت ــالش ب ــه شــناختن پدرشــان و ت ــم ب نســبت هاى بیش وک
ــراى  ــى ب ــت کوشش ــدرش درحقیق ــن پ ــراى یافت ــى» ب ــت «بیل ــد؛ جدی وادار مى کن
بازیابــى بخشــى از هویــت ناپیــداى خــود و نوعــى جبــران نقــص و بــه تــوازن نســبى 
رســاندن زندگــى اش اســت؛ در ایــن رابطــه، چــون «بیلــى دى» نقص هایــش به دلیــل 
بیمــارى «ســندروم داون» بیــش از «دیــن واشــنگتن» اســت، نیــاز بیشــترى بــه پدرش 
ــى  ــد و حت ــل مى کن ــر عم ــر و مصمم ت ــدرش جدى ت ــن پ ــراى یافت ــه، ب دارد؛ درنتیج
شــوق و احســاس نیــاز بــه چنیــن اقدامــى را تــا حــدى در «دیــن» هــم برمــى انگیــزد: 
ــم  ــو را از تــه دل «مامــان ســریع ســکوت را شکســت: «امــا مــن ت
ــا آخــر عمــر بازنــده  ــود کــه ضــرر کــرد. ت مى خواســتم. ایــن بابــات ب

ــزم ...» ــى عزی ــو بهترین ــون ت ــه چ مى مون
«خودت رو اذیت نکن مامان»- 
«ببخــش دیــن! ولــى مى تونــى متوجــه شــى چــرا هویتــش مهــم - 

نیســت؟ (نــه. حــاال هویتــش از همیشــه برایــم مهم تــر بــود.)»
آره، متوجــه مى شــم. «حــاال بیشــتر از همیشــه مى خواســتم - 

ــر  ــدر و پس ــم و پ ــداش کن ــتم پی ــود. نمى خواس ــى ب ــام ک ــم باب بدان
به هــم برســند. اصــًال خیــال پیداکردنــش را نداشــتم. فقــط یــک اســم 
الزم داشــتم. مى خواســتم بدانــم چه کســى باعــث مى شــد کــف 
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ــتى  ــى پشــت مش ــه کس ــورت چ ــد، ص ــارش بیفت ــه خ ــت هایم ب دس
ــد.» (ص 88) ــته مى ش ــه بس ــه همیش ــود ک ب

بــه  کاراکترهــا  خصوصیــات  روى  روانشــناختى  تأمــالت  جاها یــى  در 
شــخصیت پردازى نســبى کاراکترهــا کمــک کرده اســت، مثــًال «دیــن واشــنگتن» کــه 
ــا حالتــى مهاجــم  ــا هم جنس هــاى خــودش یــد طوال یــى دارد و همــواره ب در دعــوا ب
ــران،  ــا دخت ــف، یعنــى ب ــا جنــس مخال ــگام مواجهــه ب ــار پیــش مــى رود، هن و بى مه
تاحــدى از صراحــت محــض اکــراه مــى ورزد و عواطفــش را به گونــه اى غیرمســتقیم و 
تلویحــى بــر زبــان مــى آورد و همیــن امــکان موفقیــت کامــل را از او مى گیــرد و بــراى 

ــد: ــا از او پیشــى گیرن ــد ت ــاد فرصــت مى کن ــران ایج دیگ
ــب،  ــزه. خ ــم نمى گ ــم ه ــیدم. «کک ــى دراز کش ــک بیل «روى تش
اگــه اتــاق خــواب نینــا ســینکلر بــود...»، بیلــى گفــت: «از اون خوشــم 

ــره.»  ــیلى «باحال ت ــى آد.» س نم
«کى؟»- 
ــون -  ــد زدم: «هم ــت.»، لبخن ــکیت داش ــه اس ــون ک ــیلى، هم «س

ــد:  ــرخ ش ــى س ــاى بیل ــده، آره؟» لپ ه ــت اوم ــفیده؟ ازش خوش موس
ــد.» (ص 80) ــم اوم ــکیتش خوش ــط از اس «فق

ــا آن کــه نویســنده اى زن اســت، امــا دنیــاى دو پســربچه   «اریــن جیــد لنــگ» ب
نوجــوان را در نیمــه اول رمــان خــوب بــه تصویــر کشــیده و روابطشــان بــا اطرافیــان و 
بالعکــس را نیــز به طــور نســبى خــوب نشــان داده اســت: چالش هــاى روحــى و روانــى 
بــا خــود، کنش ورزى هــا و برترى جو یى هــا و ضعف هــاى خواســته و ناخواســته و 
ــاً  ــده اند. ضمن ــل درك ش ــکار و قاب ــًال آش ــا عم ــه کاراکتره ــاى نوجوانان دافعه زا یى ه
ــا در محیــط  ــالت و کشــمکش هاى یک ســویه و گاه دوســویه آن ه ــا، تقاب گروه بندى ه
مدرســه و بیــرون، نیــز گرچــه داده ها یــى بدیهــى و رایــج به شــمار مى رونــد، امــا جــزو 
الزامــات و پس زمینه هــاى اجتماعــى و تیپیــک آن هاســت؛ «اریــن جیــد لنــگ» هــم، 
چنیــن داده ها یــى را پس زمینــه اى بــراى خاص بــودن احتمالــى برخــى از آن هــا قــرار 
داده اســت؛ در ایــن رابطــه هــر دو کاراکتــر اصلــى، یعنــى «دیــن واشــنگتن» و «بیلــى 
دى» جــزو چنیــن گروهــى محســوب مى شــوند؛ ضعف هــا و نقــاط قّوتشــان آن هــا را 
در محــدوده کارکــرد داستانى شــان تاحــدى متمایــز و خــاص جلــوه داده اســت: «بیلــى 
دى» بیشــتر درون گــرا و عاطفــى و «دیــن واشــنگتن» برون گــرا و تابــع موقعیت هــا و 
شــرا یط اســت؛ بــه همیــن دلیــل، «دیــن» کــه نقــش راوى داســتان را هــم به عهــده 
ــا  ــده عقــب نمى نشــیند ت ــاى حســاس و تهدیدکنن ــه در موقعیت ه دارد، ضمــن آن ک
انــدازه اى حســابگر هــم اســت، امــا نکتــه برجســته و مهــم دربــاره کاراکتــر او آن اســت 
ــد و  ــدا مى کن ــرى پی ــش برت ــت دوم ــر خصوصی ــش ب ــت اول ــه خصوصی ــه همیش ک

همــان هــم تعیین کننــده  اســت:

ورود از «داستان»ى معمولى به یک «رمان»
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کــرد.  تعریــف  برامــون  ورزش  کالس  تــو  ســینکلر  «نینــا   ...
ــرى  ــال کارهــاى خی ــو همــه اش دنب ــگار ت یه جــورى حــرف مــى زد ان
ــراً  ــد: «ظاه ــه.» خندی ــاى داوطلبان ــراى کاره ــه ب ــرت درد مى کن و س
ــل از  ــن؟» قب ــرون نرفتی ــم بی ــا ه ــاال ب ــا ح ــدت. ت ــًال نمى شناس اص
ــه  ــد: «موضــوع چی آن کــه جــواب بدهــم جیــک وســط حرفمــان پری
دیــن؟ دارى قهرمان بــازى درمــى آرى؟» کمــى خجالــت کشــیدم، امــا 
ــه بفهمــم سربه ســرش  ــا اگ ــازى نیســت، ام ــم: «قهرمان ب محکــم گفت

ــى ذارى ...» م
«اصــًال بــا عقب افتاده هــا کارى نــدارم. تــازه، قســم مى خــورم مــرد، - 

کــه طــرف دوســت هاى تــو نمــى رم.» ســرم را پا ییــن آوردم تــا آخریــن 
لقمه هــاى غذایــم را بخــورم: «اوالً کــه عقب افتــاده نیســت. ثانیاً دوســتم 
ــم دســت داد،  ــى به ــاس عجیب ــود. احس ــه دروغ ب ــه البت نیســت.» ک
ــودم و هــم بدگو یــى.» ــاع کرده ب چــون در یک جملــه هــم از بیلــى دف

(صص 96 و 97)
موضــوع دفــاع از خــود بــراى کاراکترهــاى نوجــوان رمــان در درجــه اول اهمیــت 
اســت و ایــن بــا واقعیــت جــور درمى آیــد؛ بــه همیــن دلیــل وقتــى بــه ســفارش مدیــر 
مدرســه قــرار مى شــود کــه «دیــن واشــنگتن» بــه «بیلــى دى» ضعیــف و بیمــار کمــک 
ــرف  ــى» از ط ــه «بیل ــه این ک ــم ب ــا عل ــوزد، او ب ــه او بیام ــى ب ــاى خوب ــد و چیزه کن
ــادر  ــد و ق ــود، آزار مى بین ــر مى ش ــم تحقی ــودش دا ی ــاى خ ــاالن و همکالس ه همس
بــه دفــاع از خــود نیســت، تنهــا چیــزى را کــه خــودش خــوب بلــد اســت و مى دانــد 
کــه «بیلــى» بــه آن نیــاز دارد، یعنــى شــیوه دعواکــردن و دفــاع از خــود را بــه او یــاد 

مى دهــد. 
ــز اهمیــت اســت و  ــان حا ی ــوق از نظــر روان شناســى گــروه ســنى نوجوان نکتــه ف
نویســنده روى ایــن موضــوع بیشــتر و عمیق تــر از موضوعــات دیگــر تمرکــز و تعمــق 
ــه  ــم ک ــاز) را ه ــر کاراته ب ــروف (پس ــینما یى مع ــم س ــک فیل ــى ی ــت؛ او حت داشته اس
بــه مبــارزه ورزشــى نوجوانــان مى پــردازد، بــراى ایــن موضــوع الگــو قــرار داده اســت: 
«بیلــى بــا گــردن تــوى صورتــم آمــد. حملــه اى غافلگیرکننــده بود. 
بایــد مى خندیــدم، امــا گفتــم: «حرکــت خوبــى بــود، بیلــى.»، بیلــى در 
جــواب فقــط اخــم کــرد. از جــا بلندشــدم: «اگــه بخــواى این جــورى 
ــه کســى حملــه کنــى بایــد بتونــى خــوب خــم بشــى، طــورى کــه  ب
شــونه هات پشــت گوش هــات باشــه. این جــورى.» نشــانش دادم: 
ــوز هــم  ــى هن ــى.» بیل ــرت کن ــت رو پ ــره عقــب و کل بدن ــات ب «پاه
گفتــم:  مى کــرد.  تقلیــد  مــرا  حالت هــاى  امــا  کرده بــود،  اخــم 

ــوز داشــت. ــى ق ــى کم ــور طبیع ــى به ط ــه.» بیل «خوب
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«حاال یه بار دیگه.»- 
ــه  ــور ک ــن همون ط ــعى ک ــو س ــم و ت ــت مى زن ــت مش ــن به  م
ــارم و از  ــر کن ــزن و بپ ــه چــرخ ب ــم ی ــر ه ــرى. آخ نشــونت دادم َدر ب
بغــل حملــه کــن.» تمرکــز کــرد، روبه رویــم ایســتاد و آمــاده نمایــش 
ــى!  ــردم: «ه ــث ک ــا مک ــم، ام ــت کن ــردم مش ــاال ب ــتم را ب ــد. دس ش
بیلــى دى! ببخــش بهــت گفتــم جنــگ!» ســرش را بــاال و پا ییــن داد: 

«بخشــیدم.» (ص 116) 
 در ادامــه اثــر، کــش دادن موضــوع «پیداکــردن پــدر بیلــى» و تأکیــد بــر همــکارى 
«دیــن واشــنگتن» و واردکــردن کاراکتــرى دیگــر (ســیلى) در ایــن ماجــرا، به تدریــج 
بــراى خواننــدگان رمــان خســته کننده مى شــود؛ صفحــات نســبتاً متعــددى (از 
ــن  ــه و ای ــهر ها و جســت وجو اختصاص یافت ــتن در ش ــه گش ــا 161) ب ــه 141 ت صفح

ــود.  ــوب مى ش ــدى محس ــد جســت وجوى بع ــى از چن ــازه یک ت
ــاى  ــه ذهنیت ه ــر و توجی ــس و تعبی ــه اطل ــانه هاى روى نقش ــى نش ــیوه ردیاب ش
کاراکترهــاى نوجــوان از ایــن نشــانه ها واقعــاً ســاده لوحانه و بــراى مخاطبــان اثــر بــه 
احتمــال زیــاد غیرقابــل قبــول اســت؛ در مجمــوع، ایــن گمانــه را بــه ذهــن مــى آورد 
ــل آن از نظــر  ــردن داســتان و تبدی ــه دادن و طوالنى ک ــراى ادام ــد لنــگ» ب ــه «جی ک
ــت.  ــراه نداشته اس ــتى اک ــام و دم دس ــى خ ــد ذهن ــر ترفن ــان، از ه ــه رم ــى ب حجم
ــاختار و شــیوه بســط دادن موضــوع  ــان در س ــه اول رم ــد از نیم ــت، بع ــن خصوصی ای
ــن و  ــى دور از ذه ــاى مفهوم ــانه ها و کده ــه نش ــر ارا ی ــى ب ــود و مبتن ــکار مى ش آش
ــم  ــى ه ــى و فرع ــاى مقطع ــى گره افکنى ه ــه حت ــى اســت ک ــاى تصادف ــا ذهنیت ه ی

به حســاب نمى آینــد، چــون ســاختگى و باورنشــدنى اند:
«... بــه هردوشــون مى گفتــم، هــم بــه بابــات، هــم بــه مامانــت. اگــه 
ــه  ــى ک ــرم را از روى کدو ی ــورى.» س ــت نمى خ ــى شکس ــت نکش دس
ــه طــرف مــن  ــو مى کــردم بلنــد کــردم. «یعنــى چــه؟» ســرش را ب ب
برگردانــد و تکــرار کــرد: «اگــه دســت نکشــى شکســت نمى خــورى.» 
بیلــى تکــرار کــرد شکســت ناپذیر، اســم یــه شــهره. بابــام در مــوردش 

حــرف زده بــود.» (ص 157)
 همــه معماهــا را صدبــار دیــده بودیــم، امــا ایــن یکــى را بیلــى حفــظ نکرده بــود 

و بــراى همیــن نتوانســت ســریع بخوانــد:
«جا یــى کــه هیــچ گــف... گــف...» مســتأصل شــد و اطلــس را بــه 
مــن برگردانــد. بلنــد خوانــدم: «جا یــى کــه هیــچ کفشــى نیســت، نــه 
شــهر اســت و نــه روســتا. چیــزى کــه مــن و تــو خیلــى دوســت داریــم 

و جفتــى کــه اخــم ایجــاد مى کننــد.» 
 ســیلى گفــت: «حتمــاً شــهرى در نیویورکــه. این طــورى روى یــه 

ورود از «داستان»ى معمولى به یک «رمان»
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ــه  ــه نقطــه شــروع مى رســیم.» گفتــم: «شــاید هــم ب ــاره ب ــره دوب دای
بــن بســت.» امــا بیلــى کــه ســخت بــه کتــاب تــوى دســتم زل زده بــود 
ــدم  ــش مى دی ــاى صورت ــک اعض ــت و در تک ت ــا نداش ــه م ــى ب توجه
ــود.»  ــر ب ــروعى دیگ ــه ش ــود، بلک ــرش بن بســت نب ــا به نظ ــه نه تنه ک

(ص160) 
ــه  ــورد ک ــى بى م ــه دعوا ی ــا 204) را ب ــه را (صــص 192 ت ــنده دوازده صفح نویس
ــر  ــازى» ب ــک «حادثه س ــه کم ــا ب ــاص داده ت ــدارد، اختص ــوع ن ــه موض ــى ب هیچ ربط
حجــم رمانــش بیفزایــد. او در مــوارد دیگــرى هــم کــه بــه موضــوع رمــان ربــط دارد، از 
ــه موقعیت هــاى دوســویه و چندســویه اى  طریــق کــش دادن، حاشــیه رفتن و توســل ب
ــرد  ــه هرســو مى ب ــر شده اســت، کاراکترهایــش را ب ــى پ ــا گفت وگوهــاى معمول ــه ب ک
و بــه هــر حالتــى دچــار مى کنــد تــا مثــًال حرفــى بــراى گفتــن داشــته باشــد؛ کم کــم 
ــر  ــه تیــک عصبــى «خــارش کــف دســت» کاراکت آشــکار مى شــود کــه قا یل شــدن ب
ــراى عصبانیــت اوســت و کارکــردى  ــى ب ــراً «نشــانه»اى بیرون ــان کــه ظاه ــى رم اصل
ــق  ــنده از طری ــه نویس ــت ک ــدى اس ــل ترفن ــم دارد، در اص ــتانى ه ــانه اى و داس نش
ــى،  ــل روح ــل عوام ــز کام ــل و آنالی ــا از تحلی ــرده ت ــان ک ــیار آس ــود را بس آن کار خ
تربیتــى و اجتماعــى دخیــل در رفتارهــاى غیرمعمــول و بزه کارانــه کاراکتــر موردنظــر 
طفــره بــرود، چــون عمــًال همه چیــز بــه یــک خصوصیــت یــا اختــالل عصبــى و فــردى 

ــت.  ــبت داده شده اس نس
از نیمــه دوم رمــان بــه بعــد همــه «زیاده نویســى»ها و «حجم افزا یى» هــاى 
ــان  ــى» رم ــرح موضوع ــت «ط ــف و محدودی ــدى از ضع ــیه اى، برآین ــورد و حاش بى م
ــن جیدلنــگ» همان طــور کــه اشــاره شــد طــى دوازده  ــن بســت» مى شــود؛ «اری «ب
ــردازد و  ــه، مى پ ــه آن پرداخت ــا ب ــز باره ــًال نی ــه قب ــان ک ــواى نوجوان ــه دع ــه ب صفح
ــانى  ــوا و پریش ــود دع ــر از خ ــیار کودکانه ت ــد بس ــه مى ده ــراى آن ارا ی ــه ب ــى ک دلیل
ــراى  ــا ب ــردن دعواه ــل، نوبتى ک ــت: در اص ــردرگمى پلیس هاس ــى» و س ــادر «بیل م
ــان  ــل رم ــور تطوی ــاً به منظ ــى دى» و نهایت ــراى «بیل ــاً ب ــنگتن» و متعاقب ــن واش «دی

اســت:
 «نگاهــى بــه افســر پلیــس انداختــم. صــد درصــد داشــت گــوش 
ــت  ــز نمى توانس ــود و هیچ چی ــرده ب ــروع ک ــى» ش ــا «بیل ــرد. ام مى ک
جلویــش را بگیــرد: «... و نزدیــک پــارك بــودم کــه فکــر کــردم 
ــد  ــه بع ــا دفع ــدم، ت ــدم بل ــونت ب ــم و نش ــوا کن ــد دع ــورى بای چه ج
ــاز  ــط ب ــم از وس ــت صندلی ــم مى خواس ــیم.» دل ــت نش ــم ناراح از ه
مى شــد و مــرا مى بلعیــد. هرچــه بیلــى بیشــتر حــرف مــى زد، ارتبــاط 
جریــان بــا مــن بیشــتر مى شــد. خــودم هــم تقریبــاً بــه ایــن موضــوع 

ــاور داشــتم.» ب
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«و فکــر کــردم تــو بهــم گفتــه بــودى دخترهــا و عقب افتاده هــارو - 
نمى زنــى، امــا بقیــه اشــکالى نــداره ...» (ص 201) 

ــا مــدت  ــه مى دهــد ت ــه اى ارا ی ــم) معماگون ــز و نشــانه (عال ی ــار رم  نویســنده هرب
بیشــترى کاراکترهــا را بــه جســت وجو وادار نمایــد و ســپس بعــد از چندیــن صفحــه 
ــا  ــد ت ــه بى راهگــى نشــان مى ده ــن ب ــا و رفت ــتباه کاراکتره ــز را اش ــتار، همه چی نوش
ــه ســفر دیگــرى  ــا رمــز و نشــانه دیگــرى کاراکترهــا را ب ــاره ب ــه اى چندب بلکــه به گون
ــراى ایــن  ــد. ترفندها یــى کــه او ب ــان بیفزای ــر حجــم رم ــدازه کافــى ب بفرســتد و به ان
ــس  ــد؛ او اطل ــى غیرواقعى ان ــتى و حت ــاده، دم دس ــیار س ــرد، بس ــر مى گی کار درنظ
جغرافیا یــى را عمــًال نقشــه اى ظاهــراً پررمــز و راز نشــان مى دهــد تــا هرانــدازه 
ــا ســفر هاى ایجابــى امــا بى نتیجــه، بنویســد و  ــاره آن هــا و ارتباطشــان ب توانســت درب

«متــن» اضافــه کنــد. 
زیــر جلــد و آســتر داخلــى اطلــس یــا نقشــه اى کــه مثــًال مدت هــا زیــر نظــر آن هــا 
ــدر گمشــده  ــه قصــد کشــف رمــز و رازهــاى احتمالــى و نشــانه وار مــکان پ ــوده و ب ب
«بیلــى» مــورد مطالعــه و ردیابــى قــرار گرفته اســت، ناگهــان و بنــا بــه مصلحــت ذهــن 
نویســنده در قالــب یــک تصــادف ســاختگى نامــه اى پیــدا مى شــود تــا ضمــن توســل 
ــاره و عبــث، مجالــى  ــراى ادامــه ســفر و جســت وجو یى چندین ب ــه اى دیگــر ب ــه بهان ب
بــراى حاشــیه پردازى و طــول و تفصیــل دادن بیشــتر رمــان فراهــم گــردد؛ ترفندهــاى 

نویســنده در ایــن رابطــه بســیار باورنشــدنى و ســاختگى اند:
ــردم.  ــش ب ــتر داخل ــس و آس ــخت اطل ــد س ــر جل ــتم را زی  «دس
شســتم در نقطــه اى کــه آســتر جــدا شــده بود عقــب و جلــو مى رفــت. 
آن قــدر شســتم را حرکــت دادم تــا آســتر به میــزان بیشــترى از جلــد 
جــدا شــد و آنجــا بــود کــه چیــزى حــس کــردم. یــک کاغــذ دیگــر، 
کــه نــه بــه ضخامــت آســتر بــود و نــه چســبیده بــه جلــد. از نزدیــک 
ــدم.  ــزى ندی ــا چی ــردم، ام ــگاه ک ــتر را ن ــد و آس ــان جل ــه می فاصل
حوصلــه ام ســر رفتــه بــود، امــا کنجــکاو بــودم ... البتــه هنــوز از دســت 
ــا  ــود. ب ــاز ش ــا ب ــکافتم ت ــتر را کمــى ش ــودم. ... آس ــى ب ــى عصبان بیل
صــداى رضایت بخشــى پــاره و لبــه اش آویــزان شــد. بیلــى ســعى کــرد 

ــه کتــاب برســاند.  از روى «ســیلى» دســتش را ب
ــن،  ــت: «دی ــش را گرف ــیلى جلوی ــا س ــى؟» ام ــى کار مى کن «چ

ــردم: ــاال ب ــتم را ب ــک دس ــى؟» ی ــى کار مى کن ــه چ معلوم
ــذى  ــدن کاغ ــث نمایان ش ــتر باع ــردن آس ــن!» پاره ک ــر کنی «صب
ــردم آن را  ــعى ک ــود. س ــاده اى ب ــت س ــذ یادداش ــد. کاغ ــره اى ش نق
بیــرون بکشــم، امــا هنــوز زیــر آســتر جمــع شــده بود. یــک انگشــتم را 
تــوى آســتر انداختــم، امــا کاغــذ باالتــر رفــت و انــگار دوبــاره بــه آســتر 

ورود از «داستان»ى معمولى به یک «رمان»
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نقد داستان ترجمه
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چســبید. وقتــى باالخــره آســتر را بیشــتر پــاره کــردم، کاغــذ بــال زد 
و صــاف تــوى دســتم افتــاد. خوانــدن دســتخط روى کاغــذ و امضــاى 

ــر آن نفســم را بنــد آورد.» (صــص 208 و 209) زی
اســتنباط  به رغــم  «موقعیت پردازى»هــا  و  «مانع ســازى»ها  از  هیچ کــدام   
ــد.  ــرگرم نمى کنن ــى را س ــتند و کس ــى نیس ــه و معما ی ــنده، پازل گون ــخصى نویس ش
نکتــه مهمــى هــم درمــورد کاراکترهــا قابــل ذکــر اســت: هرچــه رمــان پیــش مــى رود 
و حضــور و گفتــار آن هــا بیشــتر مى شــود، تأثیــر مکمــل و توســعه دهنده اى در 
ــان  ــا مشــهود نیســت و جلوه هــاى روحــى و روانى شــان در رم شــخصیت پردازى آن ه
ــت  ــه آن اس ــن عارض ــل ای ــت؛ دلی ــکار شده اس ــه اول آش ــه در نیم ــت ک ــان اس هم
کــه نویســنده چیــزى بیــش از آنچــه در نیمــه  اول ارا یــه داده در مــورد کاراکترهــا و 
ــا حــوادث و رویدادهــاى  ــا را ب ــود کاراکتر ه ــد، چــون اگــر چنیــن نب موضــوع نمى دان
ــه رو مى کــرد و به شــکلى بازتابــى از طریــق واکنش هــا  ــازه، متفــاوت و مرتبطــى روب ت
ــى داد.  ــان م ــرد و نش ــل مى ک ــان را کام ــره درونى ش ــان، پُرت ــاى آن و عکس العمل ه
 نویســنده بــه محــض این کــه رمانــش را ازلحــاظ حجمــى بــه حــد نصــاب مــورد 
ــن  ــه همی ــاند؛ ب ــان برس ــه پای ــود آن را ب ــى مى ش ــر راض ــاند، دیگ ــرش مى رس نظ
ــه  ــوند و هم ــدا مى ش ــى پی ــى و تصادف ــور ناگهان ــوان به ط ــر دو نوج ــدر ه ــل پ دلی
ــت،  ــان بوده اس ــادى از رم ــش زی ــتارى بخ ــه نوش ــه بهان ــى ک ــت وجوهاى قبل جس
بى فایــده مى شــود. «دیــن واشــنگتن» اهمیتــى بــه پــدرش کــه آن هــا را تنهاگذاشــته 
و رفتــه و نهایتــاً خانــواده جدیــدى تشــکیل داده، نمى دهــد (صــص 297 و 298)، امــا 
«بیلــى دى» هنــوز مى خواهــد پــدرش را کــه «به طــور تصادفــى» پیداشــده و تلفنــى 

ــا او حــرف زده، ببینــد: ب
ــت  ــد یک راس ــینیم و بع ــپزخانه بنش ــز آش ــر می ــت س ــان گف  «مام
ســراغ موضــوع رفــت: «بیلــى بــه بابــاش زنــگ زد.» مــن و «ســیلى» 
ــش  ــت هایش را الى موهای ــان انگش ــى؟» مام ــم: «چ ــدا گفتی یک ص
بــرد: «شــماره رو از یکــى از دوســت هاى قدیمــى خانوادگیشــون 
گرفــت. اســمش جــون بــاگ یــا یــه چیــز مســخره اى تــوى ایــن مایــه 
ــره ام را  ــت چه ــد حال ــه مى ش ــى ک ــا جا ی ــردم ت ــعى ک ــت.» س هاس

ــود  ــس گیرکرده ب ــم درون قف ــگار قلب ــا از درون ان ــم، ام ــظ کن حف
ــا ســاکتش کنــم و ادامــه -  ــر میــز گرفتــم ت دســت ســیلى را از زی

ــى کشــید:  ــان نفــس عمیق ــاال کجاســت؟» مام ــیدم: «ح ــد. پرس نده
«بابــاى بیلــى؟ االن ممکنــه هــر کجــا باشــه. امــا به نظــرم مولــى گفــت 

بــه بیلــى گفتــه در دیترویــت بــوده.» (صــص 285 و 286)
 گاهــى داده هــاى کوتــاه و گذرا یــى در رمــان ارا یــه مى شــود کــه از لحــاظ 
بازخوردى کــردن مضمونــى خــاص عمــًال کاربــردى و کارکردى تــر از نوشــتار صفحــات 
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متعــددى از اثــر اســت؛ مثــًال «دیــن واشــنگتن» عباراتــى در رابطــه بــا نــوع احساســش 
نســبت بــه پــدرش بــر زبــان مــى آورد کــه هماننــد جرقــه اى خالقانــه مى توانــد آغــازى 
ــر  ــت بیشــتر کاراکت ــى ســبب اهمی ــان باشــد و حت ــراى تحلیلى شــدن موضــوع رم ب
ــؤاى  رمــان شــود، امــا ایــن رویکــرد اجتماعــى ادامــه پیــدا نمى کنــد و همچــون تألل

ــازد: ــگ مى ب ــاب رن ــم کت ــن و مفاهی ــه مضامی ــن هاى بقی ــه اى در سایه روش لحظ
 «تــوى ایســتگاه روى نیمکــت نشســتم. از گوشــه ایســتگاه 
ــه  ــل همیشــه ک ــد. مث ــر آم ــکل و صــداى خرخ ــوى ال ــیده، ب سرپوش
ــان  ــنا یى در وجودش ــز آش ــا چی ــردم ت ــگاه مى ک ــه را ن ــاى غریب مرده
پیــدا کنــم، بــه آن مــرد خیــره شــدم. همیشــه الت هــا و ولگردهــا را 
ــد.»  ــدرم باش ــا پ ــى از آن ه ــیدم یک ــردم، مى ترس ــگاه مى ک ــتر ن بیش

(59 (ص 

 نویســنده در پایــان از دوســتى دو کاراکتــر نوجــوان و جداشــدن غیــر قابــل انتظــار 
آن هــا نتیجه گیــرى روانشــناختى قابــل تأملــى ارا یــه مى دهــد و آن را از زبــان کاراکتــر 
ــاه و محدودبودنــش، ازلحــاظ مضمــون  اصلــى بیــان مى کنــد؛ ایــن نکتــه به رغــم کوت

و تناســب آن بــا حادثــه پایانــى، زیبــا و تأثیرگــذار اســت:
«بــه نظــر آدم هــر چقــدر هــم بــه تنهــا بــودن عــادت کرده باشــد، 
ــًال عــوض  ــان کام ــد جری ــدا مى کن ــراى همراهــى پی وقتــى کســى را ب
مى شــود و جــاى خالــى اش را حــس مى کنــد و هــر چقــدر هــم 
ــى  ــک جــاى خال ــن ی ــاال م ــود. ح ــگار نمى ش ــرد ان ــاد بب ــد از ی بخواه

کنــارم حــس مى کنــم.» (ص 293)
 آخریــن جملــه «دیــن واشــنگتن» کــه آخریــن ســطر رمــان هــم اســت، نشــان 
ــف  ــى لط ــه کس ــن ب ــت: «م ــوج اس ــده و لج ــوان یکدن ــان نوج ــه او هم ــد ک مى ده
ــان آورده و  ــر زب ــه را ب ــن جمل ــه 97 همی ــًال در صفح ــم.» (ص 300)، او قب نمى کن
ــر دو  ــى دى» ه ــر «بیل ــر او و کاراکت ــت. کاراکت ــرى نکرده اس ــچ تغیی ــه، هی درنتیج

ــتند.  ــت flat» هس ــاحتى و «فل ــاده، تک س س
 موضــوع رمــان، ضمــن آن کــه از هم پاشــى نظــام خانــواده و حتــى بى اعتبارشــدن 
ــه  ــًال ب ــد، عم ــان مى ده ــرب را نش ــى ازدواج در غ ــف قانون ــى تعری ــبى و تدریج نس
دوســتى ســاده دو نوجــوان تنهــا کــه هــر دو بــا مادرشــان زندگــى مى کننــد، 

مى پــردازد. 
در حقیقــت داســتان ایــن رمــان یکــى از صدهــا، بلکــه هــزاران داســتانى اســت کــه 
نوجوانــان بى پــدر، در مدرســه، خانــواده و جامعــه، کاراکترهــاى ناخواســته آن شــده اند. 
رمــان بــن بســت اثــر «اریــن جیدلنــگ» فقــط از ایــن منظــر کــه بــه آسیب شناســى 
ــردازد  ــدان مى پ ــن فق ــى از ای ــوارض ناش ــواده و ع ــدر درخان ــور پ ــدم حض ــبى ع نس

ورود از «داستان»ى معمولى به یک «رمان»
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نقد داستان ترجمه
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تاحــدى قابــل تأمــل اســت، امــا بایــد یــادآور شــد، شــیوه پــردازش موضــوع چنــدان 
ــق، جامــع و جــذاب از کار درنیامده اســت.  عمی

دریافت نها یى
در رمــان بــن بســت اثــر «اریــن جیدلنــگ» یــک «طــرح گســترده غیــر ســاختارى» 
ــاً در یــک داســتان حــدوداً صدصفحــه اى مى گنجــد،  ــه نهایت ــر موضوعــى ک ــه زور ب ب
ــه  ــردازد ک ــى مى پ ــوادث و موقعیت ها ی ــه ح ــب ب ــنده اغل ــت. نویس ــل شده اس تحمی
نهایتــاً هیــچ نتیجــه مهمــى در رابطــه بــا موضوعیتشــان دربــر ندارنــد و فقط «نوشــتار» 

ــر از نظــر «شــکلى» و«حجمــى»، رمــان به نظــر برســد.  ــا اث اضافــه شده اســت ت
ــا  ــا کاراکتره ــت، ام ــم اس ــور» ه ــودن»، «کاراکترمح ــن «تماتیک ب ــر حی ــن اث ای
ــراى آن هــا نشــانه ها و  به طــور کامــل شــخصیت پردازى نشــده اند. نویســنده از قبــل ب
ــه نشــانه اى  ــل شــدن ب ــد؛ قا ئ ــوه کنن ــز جل ــه متمای ــا بلک ــى قا ئل شــده ت وضعیت ها ی
مثــل بــه خــارش افتــادن کــف دســت «دیــن» بــراى شــروع دعــوا، ذهنیــت و ترفنــدى 
قــراردادى و بســیار شــخصى و حتــى تــا انــدازه اى عمــدى و نســبتاً باورناپذیــر اســت. 
ــًال بى نتیجــه  ــه عم ــم ک ــدر ه ــن پ ــراى یافت ــاره ب ــر ســفرهاى چندب ــد ب ــاً تأکی ضمن
ــا  ــد ت ــى بده ــود فرصــت کاف ــه خ ــنده ب ــه نویس ــوده ک ــراى آن ب ــاً ب ــد، صرف مى مان
ــراً از  ــتان» ظاه ــرح «داس ــد و ط ــى بیافرین ــاى معتنابه ــردازى» موقعیت ه ــا «ذهن پ ب

لحــاظ حجمــى ادامــه پیــدا کنــد و تبدیــل بــه رمــان بشــود. 
در یــک رمــان خــوب از بطــن برخــى از حــوادث، معمــوالً رویــداد و موضــوع تــازه اى 
ــم  ــوناژها ه ــل پرس ــه، عکس العم ــى ازجمل ــرا یط و موقعیت ــچ ش ــود و هی زاده مى ش
قابــل پیش بینــى نیســت؛ ایــن مهم تریــن عامــل بــراى درگیرشــدن ذهــن و عواطــف 
ــى  ــى و متک ــه اى مبتن ــر هنرمندان ــر اث ــون ه ــر اســت و چ ــا موضــوع اث ــان ب مخاطب
بــر یــک طــرح ســاختارمند اســت، از همــان ابتــدا هرگونــه حاشــیه پردازى و رویــداد 
اضافــى و یــا شــکل دادن گفت وگوهــاى بى نتیجــه و بى مــورد کــه ارتباطــى بــه 
موضــوع و نتیجــه نها یــى اثــر نداشــته باشــند، خودبه خــود از موضــوع و طــرح حــذف 
مى شــوند و اساســاً یکــى از ویژگى هــا و خــواص «طــرح ســاختارى یــک داســتان یــا 

رمــان» هــم همیــن اســت. 
ــده گرفته شــده و  ــن مهــم نادی ــد لنــگ» ای ــن جی ــر «اری ــن بســت اث ــان ب در رم
ــبِت  ــه به نس ــده ک ــى ش ــى منته ــتى» مضمون ــه «بن بس ــوع در کل ب ــردازش موض پ
ــه  ــردن عامدان ــت و اذعان ک ــى اس ــى حداقل ــاى محتوا ی ــاوى داده ه ــاب ح ــم کت حج
ــز  ــم ج ــرا ه ــوع و ماج ــت، موض ــت»بودن موقعی ــه «بن بس ــاب ب ــى کت در عنوان ده
آن کــه تناقــض و پارادوکســى بــر محتــواى اثــر بیفزایــد، سرمنشــاء خالقیــت مانــدگارى 

نشده اســت. 
ــى  ــاختارى پیچیدگ ــر س ــت و ازنظ ــى» اس ــان «خط ــوادث رم ــت ح ــیوه روای ش
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تفکرزا یــى در آن نیســت و چــون عمــداً کــش  داده شــده، از نیمــه اول بــه بعــد دیگــر 
ــنده از  ــر نویس ــه اگ ــرا یطى اســت ک ــن در ش ــد؛ ای ــم نمى کن ــرگرم ه ــب را س مخاط
حواشــى و طــول و تفصیل دادن هــاى اضافــى اجتنــاب مى ورزیــد و ایــن اثــر بــا حجــم 
ــوع  ــاى موض ــد، زیبا یى ه ــه مى ش ــه اى ارا ی ــدوداً صدصفح ــى ح ــتان معمول ــک داس ی
ــگ  ــه، کمرن ــیه اى و بى نتیج ــى، حاش ــاى جنب ــر خرده روایت ه ــد ب ــا تأکی ــى ب اصل
ــود.  ــگاه و تعریــف خــاص خــودش برخــوردار ب نمى شــد و از لحــاظ ســاختارى از جای

ورود از «داستان»ى معمولى به یک «رمان»
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تازه هاى نشرنقد داستان ترجمه

مامان را ببخشید: داستان نوجوان
ــتان  ــم، کتابس ــترى، ق ــد اش ــتار: حام ــاهیان، ویراس ــادى خورش ه
معرفــت، 72 ص، رقعــى (شــومیز)، 60000 ریــال، چــاپ اول، 

1200 نســخه،
شابک: 978-600-8460-24-4

موضوع(ها):
داستان هاى فارسى، قرن 14.

معرفى کوتاه 
نوشــته  وبــالگ  قالــب  از  اســتفاده  بــا  کــه  اســت  داســتانى 
ــت  ــه» اس ــام «عطی ــه ن ــرى ب ــتان، دخت ــان داس ــت. قهرم شده اس

کــه بــه امیــد یافتــن یکــى از همکالســى هاى قدیمــى مــادرش به نــام «ارمیــا امامــى» وبالگــى به نــام 
ــان  ــد. مخاطب ــر مى کن ــالگ منتش ــن وب ــه او را در ای ــاب ب ــاى خط ــازد و نامه ه ــش» مى س «آفرین
ــز ــان نی ــن مخاطب ــک از ای ــوند و هری ــاد مى ش ــم زی ــا کم ک ــه ارمی ــه ب ــاى عطی ــالگ و نامه ه وب

به سهم خودشان نامه  نوشتن به ارمیا را شروع مى کنند.

اسرار شگفت انگیز: تمدن هاى خاموش ایران
گردآورنــده: ونــوس هوشــیار، ویراســتار: محســن نظرخــواه، تهــران، 
نارنــج، 24 ص، رحلــى (شــومیز)، 70000 ریــال، چــاپ اول، 1200 

نســخه،
شابک: 978-600-7877-64-7

موضوع(ها):
1. حفاری ها (باستان شناسى)، ایران، جیرفت؛

2. حفاری ها (باستان شناسى)، ایران، شهر سوخته؛
3. تمدن ایرانى، تاریخ، ادبیات کودکان و نوجوانان.

معرفى کوتاه 
ــاى  ــود. تمدن ه ــنا مى ش ــران آش ــوش ای ــاى خام ــا تمدن ه ــده ب ــر، خوانن ــور حاض ــاب مص در کت
خامــوش؛ یعنــى وجــود گروهــى از انســان ها کــه در دورانــى خیلــى قبل تــر از مادهــا و آریایى هــا، 
بــا ســبک ها، حاکمیــت و شــیوة زندگــى بســیار جالــب، در ســرزمین ایــران وجــود داشــته اند. قبــل 
از ایــن کســى بــه وجــود آن هــا پــى نبــرده بــود؛ درنتیجــه خامــوش و ناشــناخته باقى مانــده بودنــد. 
مطالبــى کــه خواننــده در ایــن کتــاب مى خوانــد، به تازگــى و فقــط غریــب بــه 15 ســال از کشــف 

آن گذشته اســت.
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چکیده
کتــاب پــر نویســنده و تصویرگــرى بــزرگ از دو کشــور مختلــف دارد. ایــن اثــر به شــکلى 
ــى  ــت. خودشناس ــودکان پرداخته اس ــراى ک ــى ب ــث عرفان ــرح مباح ــه ط ــه ب نوآوران
موضــوع اصلــى ایــن کتــاب اســت. در ایــن نقــد بــه بررســى ابعــاد مختلــف ایــن اثــر 

ــت. ــه شده اس پرداخت

کلیدواژه: هویت فردى، خودشناسى، دوست یابى، عرفان، پر، چکاوك، عقاب

ــ ــ  ــ  ــ  ــ                     
بــا اثــرى مواجهیــم کــه از معرفــت نفــس یــا خودشناســى، کیســتى و چیســتى، 
ــه از  ــئله اى ک ــوال و مس ــد؛ س ــناخت» مى گوی ــى از «ش ــور کل ــت، و به ط هوی
مختلــف  حوزه هــاى  اندیشــمندان  بوده اســت.  همــراه  آدمــى  بــا  دیربــاز 
ــن،  ــفه ذه ــه، فلس ــان، مابعدالطبیع ــن، عرف ــاخه هاى دی ــى در ش معرفت شناس
علــم، اخــالق، روان شناســى و ســایر علــوم اجتماعــى و هنرهایــى چــون ادبیــات 
و شــعر، همــواره در پــى یافتــن پاســخى بــراى «ســوال مــن کیســتم؟» بوده انــد.

وقتــى ایــن فراینــد را از منظــر دیــن، عرفــان و اخــالق مى نگریــم، موضــوع 
ــدس  ــون مق ــم. در مت ــگ مى یابی ــًال پررن ــت نفــس را کام خودشناســى و معرف
ــر  ــد واف ــى، تأکی ــرورت خودشناس ــوص ض ــه درخص ــف، همیش ــان مختل ادی
شده اســت، و پــس از آن متفکــران و اندیشــمندانى کــه در ایــن حوزه هــا، 
ــانده اند.  ــت رس ــه ثب ــود ب ــمندى از خ ــار ارزش ــد، آث ــه نموده ان ــث و مداق بح

  

  
   َ   
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در رشــته فلســفه، نخســتین فیلســوف غربى که از خودشناســى ســخن گفت 
ــا فرامیــن «ســقراط» درخصــوص خودشناســى،  ــا آموزه هــا ی ــود. ام «تالــس» ب
ــر از ســایرین نمــود کرده اســت.  به دلیــل شــیوه طــرح و گفت وگویــش، فراگیرت
گرچــه بیانــات او در ایــن  خصــوص، شــفاهى بوده اســت امــا شــاگردانش عــالوه 
ــد، از  ــه بع ــد. از آن ب ــز بوده ان ــش نی ــده راه ــاى او، ادامه دهن ــت آموزه ه ــر ثب ب
«ارســطو» گرفتــه تــا فیلســوفان اخیــرى چــون «ارنســت کاســیرر» نیــز بــه ایــن 

ــد. مطلــب اشــاره کرده ان
ــز در  ــا نی ــوص موالن ــام و على الخص ــظ، خی ــون حاف ــیارى چ ــعراى بس ش

ــد.  ــه پرداخته ان ــن مقول ــه ای ــوط ب ــور مبس ــان به ط آثارش
موالنا مى گوید:

بر عدم باشم نه بر موجود مست
زان که معشوق عدم وافى تر است

 او در تمامى آثارش گریزى به هویت، خودشناسى و شناخت مى زند.
از هویت موضوعى اثر پر گفتیم، حال به سراغ خود کتاب رویم. 

در آغــاز روى جلــد کتــاب، نشــان هانــس کریســتین اندرســن، مخاطــب را 
امیــدوار مى کنــد کــه بــا اثــر ارزشــمندى روبــه رو خواهــد شــد. تصویــر پرنــده اى 
بــزرگ، حجــم بیشــتر صفحــه را اشــغال کرده اســت و در گوشــه پایینــى ســمت 
ــر  ــوان اث ــر چــون عن ــده مى شــود. پ ــر» ســفید تنهــا دی راســت، یــک تــک «پ
ــى  ــده بزرگ ــر اســت. پرن ــى اث ــلماً شــخصیت اصل ــق داده، مس ــود تعل ــه خ را ب
کــه تصویــرش روى جلــد درج شــده، بیننــده را در خصــوص نقــش اش در اثــر 

ــد. ــکاو مى کن کنج
کتاب را برمى گردانیم و این جمالت را پشت جلد اثر مى یابیم:

ملون،  راجر  تصویرگر:  پر،   ،(1396) چائو.  شوان،  ون 
مترجم: سحر ترهنده، 36 صفحه، 1500 نسخه، تهران: 
 12000 بیاضى،  قطع  طوطى،  کتاب  فاطمى،  انتشارات 

تومان، شابک: 978-964-318-911-2
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عرفان براى کودکان

ــت.  ــو مى رف ــو و آن س ــه این س ــاد ب ــا ب ــى ب ــر کوچک «پ
ــک روز  ــتاد. ی ــت مى ایس ــر از حرک ــد، پَ ــاد نمى وزی ــت ب هروق
ــا  ــتند ت ــتند. آن را برداش ــر گذش ــار پ ــرى از کن ــر و پس دخت
ــر  ــن پ ــید ای ــر پرس ــد دخت ــى بع ــد، کم ــش کنن ــوب نگاه خ
متعلــق بــه کــدام پرنــده  اســت؟ از آن بــه بعــد پرسشــى بــزرگ 
در ذهــن پــر شــکل گرفــت»: راســتى مــن مــال کــدام پرنــده ام؟ 
ــاز  ــن پرســش آغ ــراى کشــف پاســخ ای ــرا ب «و ســفرى پرماج

شــد...
ایــن اثــر زیبــا و تاثیرگــذار حاصــل همــکارى چائــو ون شــوان، 
نویســنده مشــهور چینــى (برنــده جایــزه هانــس کریســتین 
اندرســن ســال 2016) و راجــر ملــو، تصویرگــر برجســته برزیلــى 
(برنــده جایــزه هانــس کریســتین ســال 2014) اســت. آن هــا در 
ایــن کتــاب، یکــى از مهم تریــن و قدیمى تریــن ســؤال هاى بشــر 
را در قالــب داســتانى ســاده و خواندنــى مطــرح مى کننــد؛ از کجــا 

آمــده ام و بــه کجــا مــى روم؟»
ــراى  ــى ـ فلســفى ب ــى عرفان ــا کتاب ــزون مى شــود، چــون ب کنجکاویمــان اف
ــا  ــر ب ــران، کمت ــاب ای ــازار کت ــه در ب ــزى ک ــم. چی ــنى «ب» مواجهی ــروه س گ
ــه رو ــنده روب ــن نویس ــا مت ــم و ب ــاز مى کنی ــاب را ب ــده ایم. کت ــه رو ش آن روب

مى شویم:
«روزى خنــک و زیبــا در پکــن برخــالف مســیر بــاد در حــال 
ــه  ــرى ک ــاد. پ ــر افت ــک پ ــه ی ــمم ب ــه چش ــودم ک ــاده روى ب پی
ــى و  ــرى معمول ــد. پ ــتان ش ــن داس ــد الهام بخــش ای ــدى بع چن
ســفید روى زمیــن افتــاده بــود. بعــد بــاد بلنــدش کــرد و حــاال در 
هــوا چــرخ مــى زد و بــاال مى رفــت. بــا دیــدن جســت وخیز و ســفر 
ایــن پــر احساســى پیچیــده در مــن شــکل گرفــت، احساســى کــه 
ــر  ــود. فکــر کــردم ایــن پ ــر تخیــل مــن ب ــر ب ــم نقــش پ به گمان
چــه شــجاعانه بــه  اســتقبال پــرواز و آزادى مــى رود، امــا تــالش اش 
ــر  ــودن مقصــدش بى ثمــر اســت، فکــر کــردم پ به دلیــل نامعلوم ب
چه قــدر نیازمنــد زیســتن در لحظــه  اســت. ســرانجام، بــاد پــر را 
ــزرگ در ذهــن مــن باقــى  ــرد، امــا پرسشــى ب ــه دوردســت ها ب ب
ــردم در  ــت؟ فکــر ک ــه کجــا مى رف ــود و ب ــده ب ــد: از کجــا آم مان

ایــن کتــاب پــر خــودش ایــن پرســش را پیــش بکشــد.
بــه نظــر مــن، بهتریــن کتاب هــاى تصویــرى کــودك همــواره 
آن هایــى اســت کــه عمیق تریــن حقایــق فلســفى را بیــان کننــد. 
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ــق  ــى آن درتلفی ــودك، توانای ــاب ک ــات ن ــخصه هاى ادبی از مش
ــد اســت. ــتانى واح ــب داس ــف در قال ــى مختل ــاى معنای الیه ه

خوانــدن ایــن داســتان بــراى مخاطبــان کوچــک لذت بخــش 
ــدار  ــک دی ــر کوچ ــا پ ــب ب ــون به ترتی ــدگان گوناگ ــت. پرن اس
ــه را  ــى یگان ــا پرسش ــک از آن ه ــر ی ــدن ه ــا دی ــد و او ب مى کنن
تکــرار مى کنــد. خواننــدگان کوچــک از تکــرار موقعیت هــاى 
داســتانى و جمله هــا لــذت مى برنــد. در پایــان، پاســخ پرســش پــر 
بــا پیچشــى غیرمنتظــره در طــرح داســتان داده مى شــود. چنیــن 
پایــان طنــزى ابتــدا باعــث مى شــود خواننــدگان کوچک تــر 
ــد. ــدن مى کنن ــه خندی ــروع ب ــا ش ــد آن ه ــا بع ــوند، ام متعجــب ش
ــا بینــش  ــق شده اســت، ام ــودکان خل ــراى ک ــن داســتان ب ای
عمیــق مســتتر در آن مى توانــد ســبب کشــفى فلســفى در دنیــاى 
بزرگســاالن نیــز بشــود. در ایــن کتــاب، پر مــدام پرسشــى را تکرار 
مى کنــد، پرسشــى کــه بیانگــر مســئله اى بســیار اساســى و مهــم 
ــردن  ــه ارزش طرح ک ــت، پرسشــى ک ــا انسان هاس ــه م ــراى هم ب

دارد: از کجــا آمــده ام؟ بــه کجــا مــى روم؟ بــه کجــا تعلــق دارم؟
ــرواز  ــاد پ ــا ب ــه ب ــرى اســت ک ــفر پ ــتان س ــاب داس ــن کت ای
ــفرى  ــخ. س ــن پاس ــال یافت ــت به دنب ــى اس ــفر کس ــد. س مى کن
ــا  ــه م ــه ک ــن نکت ــن درك ای ــود، در عی ــف خ ــراى کش ــت ب اس

ــتیم.» ــى هس ــه جای ــق ب متعل
نویســنده ایــن اثــر، اســتاد ادبیــات در دانشــگاه پکــن چیــن، یکــى از اعضــاى 
ــر انجمــن نویســندگان پکــن اســت. او  ــن کشــور و دبی انجمــن نویســندگان ای
تاکنــون برنــده بیــش از چهــل جایــزه ملــى و بین المللــى شده اســت. او عــالوه 
بــر جایــزه هانــس کریســتین اندرســن، جایــزه کتــاب برتــر چیــن را از آن خــود 
ــم  ــى فیل ــنواره  بین الملل ــى از جش ــده طالی ــده پرن ــن برن ــت؛ همچنی کرده اس
ــه زبان هــاى انگلیســى، فرانســه، ژاپنــى  تهــران شده اســت. بخشــى از آثــارش ب

ــز ترجمــه شده اســت. ــره اى نی و ک
در صفحه بعد اثر، از زبان تصویرگر با این جمالت مواجه مى شویم:

«پرنــده اى در آســمان، پرنــده اى بــر زمیــن، شــعرى زیباســت 
ــت  ــى هس ــم. پرهای ــام جوبی ــى، ت ــراى برزیل ــاعر و ترانه س از ش
ــى هســت  ــرواز، پرهای ــراى پ ــى هســت ب ــراى پوشــاندن، پرهای ب
ــى  ــدگان و پرهای ــان پرن ــه مهرب ــدن همیش ــردن ب ــراى گرم ک ب
ــا بافتــى خــاص کــه جلــوى نفــوذ ریزتریــن قطره هــاى  هســت ب
آب را هــم مى گیــرد. نبایــد پرهــا را بــا هــم اشــتباه گرفــت، آن هــا 
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ــرواز  ــک، پ ــى کوچ ــاردو داوینچ ــتند. روزى لئون ــم نیس ــل ه مث
ــام  ــن اله ــرد، و ای ــس ک ــود ح ــورت خ ــاهینى را روى ص ــر ش پ
ــد.  ــرواز باش ــه در پ ــل او همیش ــه تخی ــد ک ــبب ش ــه س رویاگون
زمانــى کــه دوســتان عزیــزم مینگــزو ژنــگ و احمدرضــا، داســتان 
ــم  ــد، دریافت ــان دادن ــن نش ــه م ــوان را ب ــو ون ش ــر چائ ــر، اث پ
ــا را  ــه در کلمه ه ــفى نهفت ــم فلس ــد مفاهی ــم بای ــه تصویرهای ک
ــده اى  ــد. عاشــق داســتان ون شــوان شــدم: پرن به نمایــش درآورن
از چیــن، پرنــده اى از برزیــل. در رؤیــا تــام جوبیــم بــه مــن گفــت: 
ــرود کــه کفچــه نــوك هــم بکشــى. در کتــاب مــردگان  ــادت ن ی
ــه وزن  ــا مقایس ــان ها ب ــخصیت انس ــتان آمده اســت ش ــر باس مص
قلبشــان بــا وزن پــر مشــخص مى شــود، چراکــه از نظــر مصریــان، 
قلــب هــر انســان بایــد ســبک و در عیــن حــال قدرتمنــد باشــد؛ 
ــا، درســت ماننــد داســتانى خــوب.» درســت ماننــد شــعرى زیب

ــه چــاپ رسانده اســت. او عــالوه  ــر، کتاب هــاى بســیارى ب تصویرگــر ایــن اث
ــز  ــارش جوای ــت و آث ــز هس ــس نی ــنده و نمایش نامه نوی ــرى، نویس ــر تصویرگ ب
ــزه  ــد جای ــال 2010 و 2012 کاندی ــت. در س ــود کرده اس ــیارى را از آِن خ بس
هانــس کریســتین اندرســن شــد و درمیــان پنــج تصویرگــر برتــر جهــان جــاى 
گرفــت. در ســال 2014 هــم ایــن مهم تریــن جایــزه ادبیــات کــودك جهــان را 

از آن خــود ســاخت.
ــت، فرهنــگ و  ــا وجــود داشــتن ملی ــن داســتان ب ــر ای نویســنده و تصویرگ
ــخصیت  ــه و ش ــوان، درونمای ــون عن ــته اند همچ ــف، توانس ــاى مختل آموخته ه
اصلــى اثــر، بــه ســمت هــم پــر بکشــند تــا ایــن داســتان مصــور یــا بخشــى از 

ــه وحــدت، یگانگــى و کمــال رســانند. وجــود خــود را ب
شــخصیت اصلــى داســتان «پــر»ى ســفید اســت کــه روزگارى تنهــا، منفعــل 
و بى حرکــت مانده اســت. تــا این کــه در دیالوگــى کــه بیــن دو شــخصیت 
فرعــى (دختــر و پســر) رد و بــدل مى شــود، تــا حــدودى بــه هویــت خــود واقــف 

ــرد. ــکل مى گی ــش ش ــى در ذهن ــا آرزوهای ــه ها ی ــود و اندیش مى ش
پــس از آن، عنصــر فرعــى دیگــرى ـ «بــاد»ـ در فضاســازى اثــر، بــه کار مى آید 
ــد و اندیشــه  ــه حرکــت در اوج مى کن ــل ب ــر» را تبدی ــودت «پ ــکون و خم و س

ــد.  ــن او شــکل مى ده ــرواز را در ذه پ
ــددى  ــى متع ــخصیت هاى فرع ــا ش ــد ب ــه بع ــا ب ــى، از این ج ــخصیت اصل ش
ــا خیــر؟ هــر کــدام از  ــا بــه آن هــا تعلــق دارد ی ــا دریابــد آی روبــه رو مى شــود ت
ــه  ــد، ک ــا نابه هنجارن ــار ی ــارى به هنج ــاد رفت ــتانى، نم ــن شــخصیت هاى داس ای
قریــب بــه اتفــاق آنــان، بــه نــوع دوم تعلــق دارنــد. در جوامــع انســانى نیــز نمونــه 

عرفان براى کودکان
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ــت. ــوان یاف ــى مى ت ــا را به خوب ــن پرنده ه ــخصیت ای ــدام از ش ــر ک ه
ــر»،  ــوال «پ ــه س ــه ب ــدون توج ــه ب ــخصیتى اســت ک ــورك» ش ــى خ «ماه
ــازل  ــت ن ــت. اولوی ــود اس ــخصى خ ــى و ش ــته هاى درون ــع خواس ــال رف به دنب
او، ســیرکردن شــکم خــود، بدون توجــه بــه درخواســت و نیازمندى هــاى 
ــد.  ــورى مى کن ــى خــورك» صب ــا سیرشــدن «ماه ــر» ت ــش اســت. «پ اطرافیان
ــد و  ــمت او مى گردان ــه س ــرش را ب ــورك» س ــى خ ــره «ماه ــه باالخ ــا این ک ت

ــت. ــه او نیس ــق ب ــر» متعل ــه «پ ــد ک مى گوی
ــردن  ــوت زدن و کوکوک ــز س ــه ج ــر «کوکو»ســت ک ــى دیگ ــخصیت فرع ش
بــراى مــردم، هیچ توجهــى بــه «پــر» نــدارد. او ســرخوش و بى میــل بــه 
ــاره  ــرواز دوب ــد. در پ ــى ندارن ــش اهمیت ــه برای ــت ک ــانى اس ــته هاى کس خواس
«کوکــو» بــه ســمت «پــر»، بــا ســؤال مجــدد او مواجــه مى شــود و بــا عصبیــت 
ــال و بى توجهــى شــخصیت فرعــى اول، در  ــد. انفع ــکار مى کن ــه او را ان ــق ب تعل

ــود. ــق مى ش ــز تلفی ــت نی ــا عصبی ــخصیت دوم ب ش
شــخصیت بعــدى «حواصیــل» اســت کــه او هــم در جســت وجوى غذاســت. 
او در جــواب ســؤال «پــر»، بــا نگاهــى از بــاال، کــه نشــانى از فخــر اســت، تعلــق 

ــد. ــکار مى کن ــه او را ان ب
ــا»  ــته غازه ــاند. او از «سردس ــا» مى رس ــته غازه ــه «دس ــر» را ب ــاد «پ تندب
ــر»، تمرکــزش  ــه «پ ــدون توجــه ب ــوام؟»، امــا او ب ــا مــن مــال ت مى پرســد: «آی
ــا  ــد ت ــاد مى زن ــار فری ــر» چندب ــت. «پ ــودش اس ــروه خ ــرى گ ــر رهب ــا ب تنه
ــال  ــو م ــک، ت ــر کوچ ــد: «پ ــواب مى ده ــه او ج ــازى» ب ــره «غ ــه باالخ این ک
ـ کوچکــى و فــردـ گــروه، کامــًال در  مــا نیســتى». اینجــا نیــز کنتراســت بزرگــى 

دیالــوگ شــخصیت هاى داســتانى، نمایــان مى شــود. 
«پــر» بعــد از چرخ خــوردن و تالش هــاى افــزون، روى چمنــى فــرود 
مى آیــد. در آن جــا «طاووســى» دم خــود را روى چمن هــا گسترده اســت و 
بــراى تماشــاگران بســیارى کــه دورش جمــع شــده اند و زیبایــى اش را تحســین 
ــش  ــود، پرهای ــام مى ش ــش اش تم ــى نمای ــد. وقت ــى مى کن ــد، خودنمای مى کنن
ــر» ســؤال خــود را از او  ــرق مى شــوند؛ «پ ــد و تماشــاگران متف را جمــع مى کن

ــد.  ــم مى پرس ه
ــد:  ــواب مى ده ــه ج ــاووس» این گون ــیفته «ط ــرور و خودش ــخصیت مغ ش
«ببخشــید، شــما؟ چه طــور بــه خــودت جــرأت مى دهــى بپرســى: آیــا مــن مــال 
تــوام؟ پرهــاى مــن زیباتریــن پرهــاى جهــان اســت. مگــر خــودت نمى بینــى؟» 
ــر»  ــود «پ ــبب مى ش ــى، س ــه زیبای ــر ب ــرور و فخ ــى، غ ــن خودبزرگ بین ای
خــودش را در میــان چمن هــا پنهــان کنــد و دیگــر هیــچ نگویــد. ایــن 
ــده  ــم چی ــار ه ــانى، کن ــاى انس ــبیه نمونه ه ــب و ش ــدر جال ــخصیت ها چه ق ش
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ــى،  ــى ـ کوچک ــرود، بزرگ ــتان: اوج ـ ف ــر کنتراســتى در طــرح داس شــده اند. ه
زیبایــىـ  عــدم آن، رنــگـ  بى رنگــى، قــدرتـ  ضــف، آشــکارـ  پنهــان، باالدســت 
ــن  ــى دام ــخصیت اصل ــت ش ــدم امنی ــر ع ــچ، و و و، ب ــه ـ هی ــت، هم ـ فرودس
مى زنــد ولــى کمــاکان او دســت از تــالش برنمــى دارد و به دنبــال یافتــن پاســخ 

ــد.  ــکاش مى کن ــى اش اســت، کن ــت واقع ــن هوی ــه یافت ــود ک ــؤال خ س
بى رنگــى «پــر» در قبــال رنگارنگــى طــاووس، ایــن نکتــه عرفانــى موالنــا را 

ــد:  ــادآورى مى کن ی
«نیستى او، اوج همه هستى هاست».

ــرغ  ــو»، «اردك» و «م ــود را از «زاغ»، «ق ــؤال خ ــر» س ــد «پ ــاى بَع روزه
ــت. ــرى نیس ــز دیگ ــه، چی ــز ن ــه، ج ــواب هم ــد و ج ــم مى پرس ــى» ه چنگ

ــان و  ــرى مهرب ــه ظاه ــى» ک ــى «چکاوک ــور اتفاق ــره به ط ــه باالخ ــا این ک ت
دوســتانه دارد را مى بینــد. «چــکاوك» بــا وجــودى کــه مى دانــد «پــر» مــال او 
نیســت بــه او پیشــنهادى ارزشــمند مى دهــد. او مى گویــد: «متأســفم، تــو مــال 
ــا  ــه اوج آســمان ببــرم ت ــو را ب ــم ت ــا مــن مى توان ــر کوچــک. ام مــن نیســتى پ
یکــى از آرزوهایــت بــرآورده شــود. مــن باالتــر از تمــام پرنــدگان جهــان پــرواز 

مى کنــم». 
ــدگان  ــر از دیگــر پرن «چــکاوك» از نقطه نظــرى خصوصیتــى متفــاوت و برت
دارد، امــا ایــن قابلیت هــا را همچــون پتکــى بــر ســر «پــر» نمى کوبــد. 
ــا،  ــه از آن ه ــود بلک ــرش نمى ش ــرور و فخ ــبب غ ــا س ــش نه تنه توانمندى های
ــان  ــر» کوچــک را می ــه دیگــرى اســتفاده مى کنــد. او «پ جهــت یارى رســانى ب
ــد و از  ــزرگ مى گذران ــاى ب ــان ابره ــى آورد، از می ــرواز در م ــه پ ــود ب ــار خ منق
همــه آن هــا باالتــر مى بــرد. بعــد نوکــش را بــاز و «پــر» را رهــا مى کنــد تــا در 

ــه کنــد. ــرواز و رهایــى را تجرب اوج آســمان شــناور شــود و عــروج، پ
«پــر» این بــار روى صخــره اى دربرابــر یــک «عقــاب» فــرود مى آیــد. احســاس 
ــن فکــر از ذهنــش مى گــذرد،  ــا ای ــق دارد، و ت ــن «عقــاب» تعل ــه ای ــد ب مى کن
ــا او  ــد، ام ــم مى پرس ــاب» ه ــود را از «عق ــگى خ ــؤال همیش ــد س ــرزد. بع مى ل

بــدون اینکــه ســرش را تــکان دهــد، مى گویــد: «هــان؟». 
ــاب»  ــد و «عق ــرار مى کن ــؤالش را تک ــد س ــا صــداى بلن ــر ب ــار دیگ ــر» ب «پ
ــاى  ــى بال ه ــود و به آرام ــم مى ش ــو خ ــه جل ــد، ب ــه اى بگوی ــه کلم ــدون این ک ب
ــد.  ــرواز درمى آی ــه پ ــى ب ــون طوفان ــد و چ ــاز مى کن ــو ب ــه جل ــش را ب بزرگ
ــاب» را در  ــتیالى «عق ــرور و اس ــدرت، غ ــت، ق ــن عظم ــت بی ــار کنتراس این ب

ــاهدیم.  ــر»، ش ــل ضعــف و کوچکــى «پ مقاب
همیشــه در ذهــن نویســنده و متعاقــب آن منتقــد، ایــن ســؤال وجــود دارد 

کــه: هــر داســتانى چگونــه آغــاز شــود بهتــر اســت؟

عرفان براى کودکان
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ــا حتــى از  ــا از نقطــه اوج؟ ی ــه ی ــه شــیوه کالســیک؟ از میان ــدا ب ــا از ابت آی
لحظــه ماقبــل اوج؟ از مرحلــه فــرود یــا مرحلــه گره گشــایى و بعــد بازگشــت بــه 

ــر؟ ــوع دیگ ــاى متن ــل؟ و نمونه ه ــاى قب صحنه ه
داســتان «پــر» از ابتــدا تــا ایــن قســمت، بــا رونــدى خطــى یعنــى به شــیوه 
کالســیک، روایــت شده اســت؛ تــا آرام آرام مخاطــب را بــه نقطــه اوج یــا ماقبــل 

اوج نزدیــک کنــد. 
ــک  ــا ی ــتان ها، تنه ــاً داس ــه لزوم ــود ک ــاره ش ــد اش ــز بای ــه نی ــن نکت ــه ای ب
نقطــه اوج و فــرود ندارنــد بلکــه ایــن عنصــر در پــالت داســتانى، مى توانــد بــه 

توالــى تکــرار شــود. 
ــده  ــا خوانن ــد ی ــراى منتق ــه ب ــرى اســت ک ــؤال دیگ ــز س ــت نی ــان روای زم
ــه کدامیــن زمــان ایستاده اســت؟ افعــال داســتان  ــر پل مطــرح مى شــود. راوى ب
گذشــتند،  مى مانــد،  مى ایســتاد،  مى رفــت،  چــون:  نمونه هایــى  را  «پــر» 
ــت.  ــکل داده اس ــره ش ــده بود و غی ــد، ش ــد، آم ــرد، مى وزی ــرد، ب ــتند، ک گذاش
یعنــى افعــال داســتان، در نوســان بیــن گذشــته ســاده، گذشــته اســتمرارى و 
گذشــته نقلــى اســت؛ کــه هرکــدام معنــاى خــاص خــود را دارد. مثــًال گذشــته 

ــد. ــى مى کن ــال را تداع ــه ح ــته ب ــى از گذش ــى، کش آمدگ نقل
ــه  ــر» ب ــد، «پ ــا مى آم ــه ســمت آن ه ــکاوك» ب ــه «چ ــتان ک ــه داس در ادام
ــه  ــا قبــل از این ک ــن چــکاوك را مى شناســم». ام ــد: «مــن ای ــاب» مى گوی «عق
حرفــش را تمــام کنــد، «عقــاب» اوج مى گیــرد و ماننــد تیــرى کــه از کمــان رهــا 
شــده باشــد، به ســوى «چــکاوك» مــى رود. کمــى بعــد «پــر» صــداى فریــادى 

ــد. ــمان مى چک ــه از آس ــد ک ــانى را مى بین ــون درخش ــره خ ــنود، و قط مى ش
در این جــا مخاطــب، نقطــه اوج و فــرود اول را تجربــه مى کنــد کــه ازلحــاظ 
ــى در  ــده  اســت؛ فداشــدن و ازدســت رفتن خوب ــز و متأثرکنن ــه، غم انگی درونمای
قبــال اســتیال و ســتم. مجــدداً کنتراســتى دیگــر: خوبــى- بــدى، ظالــم- مظلــوم، 

تهاجــم و قــدرت- و ازبین رفتــن و مظلومیــت. 
«پــر» از تــه دل فریــاد مى زنــد: «کجایــى بــاد؟ لطفــاً، لطفــاً بــه مــن کمــک 

کــن کــه از این جــا بــروم.»
ــر نقــش مثبــت خــود را  ــارى دیگ ــر، ب ــر در فضاســازى اث ــن عنصــر مؤث ای
ــا از فــراز دره اى عبــور  بــازى مى کنــد و «پــر» را بلنــد و در هــوا مى چرخانــد ت

ــن رود. ــرف پایی ــد و به ط کن
عنصــر دیگــر بــاران اســت کــه مى بــارد و قطره هــاى آن روى «پــر» 
مى ریــزد و ُســر مى خــورد؛ درســت ماننــد قطره هــاى اشــک. چــه زیبــا 
ــر  ــاختارى دیگ ــا عنصــر س ــى را ب ــر شــخصیت اصل نویســنده توانســته اوج تأث
ــاب را  ــت آن عق ــر هیچ وق ــد دیگ ــم نمى خواه ــد: «دل ــر» مى گوی ــزد. «پ درآمی
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ببینــم.» و اوج افســردگى او را در روزهــا و هفته هایــى کــه تنهــا روى چمــن دراز 
ــاهدیم. ــد ش ــر نکن ــزى فک ــه چی ــد ب ــعى  مى کن ــت و س کشیده اس

اوج و فــرود اول و فضاســازى و کاراکترهــاى جدیــدى کــه پــس از آن 
ــا نهایــى و فــرود و  مى آینــد، مقدماتــى مى شــوند بــراى رســیدن بــه اوج دوم ی

ــر. ــذار اث ــق و تاثیرگ ــدى موف پایان بن
«پر عشق چون قوى شد غم نردبان نماند» 

ــراى  ــد ب ــرون مى آی ــش بی ــا جوجه های ــادر ب ــرغ» م ــى، «م ــک روز آفتاب ی
پیداکــردن دانــه. «پــر» ایــن خانــواده زیبــا، شــاد و رهــا را ســتایش مى کنــد و 
ــادر هــم  ــرغ» م ــد کــه کاش شــجاعت آن را داشته باشــد کــه از «م آرزو مى کن
ــاى  ــرژى او فروکــش کــرده و ن ــا دیگــر ان ــه؟ ام ــا ن ــا مــال اوســت ی بپرســد آی

ســؤال پرســیدن را هــم نــدارد. 
در صحنــه نهایــى شــاهد «مــرغ» مادریــم کــه در گرمــاى آفتــاب، بال هایــش 

را بازکــرده و تنهــا یــک پــرش گــم شده اســت! 
پایان بندى و فرود غافلگیرکننده اثر.

در صفحــه پایانــى کتــاب، نظــر احمدرضــا خیرالدیــن، رئیــس آى. بــى. بــى. 
واى (دفتــر بین المللــى کتــاب بــراى نســل جــوان 2014ـ2012) را ناظریــم:

ــان زده  ــوب هیج ــتان هاى خ ــدن داس ــواره از خوان ــن هم «م
مى شــوم و چه چیــزى بهتــر از این کــه داســتانى خــوب بــه 
زیبایــى هــم تصویرگــرى شده باشــد. داســتان زیبــاى چائــو 
ــن  ــراى یافت ــر ب ــک پ ــت وجوى ی ــتان جس ــه داس ــوان، ک ون ش
ــگار  ــا و پرنقــش و ن ــا تصویرهــاى بســیار زیب ریشــه اش اســت، ب
راجــر ملــو رنــگ زندگــى بــه خــود گرفته اســت. مــن افتخــار ایــن 
ــا در  ــالق و توان ــدان خ ــن هنرمن ــر دو ای ــا ه ــه ب ــته ام ک را داش
نمایشــگاه کتــاب کــودك بولونیــا در ســال 2013 دیــدارى داشــته 
باشــم و بــا هــم دربــاره خلــق کتابــى مشــترك بــا پدیدآورندگانــى 
ــتاقم  ــت مش ــیم. بى نهای ــق برس ــه تواف ــف ب ــور مختل از دو کش
ــم.  ــر ببین ــن اث ــا ای ــان ب ــى را دربرخــورد مخاطب ــن همگرای نتیجــه ای
ــراى  ــاب ب ــى کت ــر بین الملل ــم دفت ــاى مه ــى از هدف ه یک
ــى. واى تشــویق نشــر و اشــاعه ادبیــات  ــى. ب نســل جــوان آى. ب
باکیفیــت اســت. همچنیــن آى. بــى. بــى. واى باور دارد کــه تمامى 
کــودکان جهــان حــق داشــتن کتــاب نــاب ادبى بــا اســتانداردهاى 
ــب، مــن بســیار خوشــحالم  ــه این ترتی ــد. ب ــرى را دارن ــاالى هن ب
ــوه اى از باورمــان  ــر به عنــوان جل کــه شــاهد شــکل گیرى ایــن اث

عرفان براى کودکان
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ــام  ــد بن ــق دو هنرمن ــکارى بســیار موف ــن از هم ــوده ام. همچنی ب
از دو کشــور متفــاوت بــراى خلــق اثــرى کــه مــورد توجــه قــرار 
ــو  ــر مل ــوان و راج ــو ون ش ــه چائ ــان زده ام. ب ــت، هیج گرفته اس
ــر  ــه ناش ــم. ب ــک مى گوی ــرى تبری ــن اث ــق چنی ــل خل ــه دلی ب
ــراوان  ــه ثمــر نشســتن تالش هایــش تبریــک ف ــراى ب ــز ب ــر نی اث

مى گویــم.» 

اثــر ادبــى ناب محــدوده ســنى نمى شناســد، بنابرایــن از تمــام دســت اندرکاران 
ارائــه ایــن کتاب بــه مخاطبان ســرزمینم کمــال تشــکر را دارم.
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چکیده
ایـن نقـد، پـس از مـرور مفاهیم چندگانـه ایدئولـوژى به بررسـى جهان بینـى کتاب 
درخـت بخشـنده، اثـر ماندگار سـیلور اسـتاین مى پردازد. عشـق، موضـوع اصلى این 
کتـاب اسـت؛ امـا بـا مـرور انواع عشـق، عشـق متعالـى را در این اثر شـاهد هسـتیم. 

درخـت در ایـن داسـتان مى توانـد نمـاد خداونـد یا طبیعت باشـد.

کلیدواژه: ایدئولوژى، عشق، طبیعت، خداوند 

مقدمه
درخت بخشـنده، اثرى داسـتانى از شل سـیلور اسـتاین1 (1932ـ1999م)، نویسنده 
معاصـر امریکایـى اسـت. معروف تریـن آثـار سـیلور اسـتاین، نوشـته هاى او بـراى 
کودکاننـد. البتـه بیشـتر آثار او، ویژه گروه سـنى خاصى نیسـت و همـه مخاطبان در 
هر سـنى مخاطب آن ها به شـمار مى روند. سـبک نگارش سـیلور اسـتاین، از شـور و 
انرژى و حس سرشـار اسـت. ویژگـى بنیادى نـگاه او، آزادى و رهایى از هر قیدوبندى 

اسـت کـه حـس و ادراك انسـان را بـه قالب هـا و کلیشـه ها محـدود مى کند. 
او نخسـتین کتـاب کودکـش را بـه نام درخت بخشـنده، در سـال 1964 به چاپ 
رسـاند و بـر اثـر آن، بـه نویسـنده موفق کـودکان بدل شـد. به گفتـه دوت. کى. مک  
دونالـد، ایـن کتـاب اسـتاین در سـنجش بـا آثـار دیگـرش، بیشـترین واکنش هـاى 
انتقـادى را در پـى داشـت.2 افـزون بـر درخت بخشـنده، آثـار دیگرى از او به فارسـى 

ترجمـه شـده اند کـه فهرسـت برخـى از آن ها چنین اسـت:
یـک زرافه و نصفى (1964)، کسـى یک کرگـدن ارزان نمى خواد؟ (1964)، جایى 
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35070

۱۸  ، ـــ 
ــــــــــ ۱۳۹۷  ــــــــــــــ

نقد داستان ترجمه

   
  
  ِ
   
     
   
    
 ،   

  

سیلور استاین، شل. (1397)، درخت بخشنده، مترجم: 
 1000 صفحه،   62 نون،  نشر  کرمان:  عباسلو،  احسان 
نسخه، قطع خشتى، شابک: 978-600-8740-35-3

کـه پیـاده رو تمـوم مى شـه (1974)، نورى در اتـاق زیر شـیروانى (1981)، آشـنایى 
قطعـه گم شـده بـا دایره بـزرگ (1981)، با همه مخلفـات، باال افتادن (وقتى به سـن 
تـو بـودم)، ترانه هـا، کافـه خوش خـوراك رزالى، شـیرى که جـواب گلوله را بـا گلوله 
داد، در جسـت وجوى قطعـه گم شـده، بابانوئل نو، راهنمایى پیش آهنگى عموشـلبى، 
پاهـاى کثیـف، هملـت، قهرمان، عاشـقانه ها، کمى نوازشـم کن، من و دوسـت غولم، 

رقص هـاى مختلـف (شـعرها و قصه هایى براى کـودکان).

خالصه
پسـرکى هـر روز نـزد درخـت سـیبى مى آمـد و از برگ هاى بـر زمین افتـاده درخت 
تـاج مى سـاخت و شـاه جنـگل مى شـد، از تنـه اش بـاال مى رفـت و از شـاخه هایش 
آویزان مى شـد، سـیب مى خورد و زیر سـایه اش مى خوابید. درخت، پسـرك را بسـیار 

مى داشت.      دوسـت 
بـا گذشـت زمـان پسـرك بـزرگ مى شـد و درخـت بیشـتر تنهـا مى مانـد تـا 
این کـه پسـرك بـراى خریـد چیـزى مـى رود و درخـت از آمـدن او خوشـحال 
مى شـود و از پسـرك مى خواهـد همچـون دوران کودکـى اش بـا او بـازى کنـد، 
سـیب بخـورد و در سـایه اش بخوابـد، امـا پسـرك به پـول نیـاز دارد و درخت که 
پولـى نـدارد، بـه او پیشـنهاد مى کنـد سـیب هایش را بچینـد، آن هـا را بفروشـد 
تـا پولـى بـه دسـت آورد. پسـرك چنیـن مى کنـد و درخت خشـنود مى شـود که 

پسـرك را شـاد کرده اسـت. 
پسـرك مـى رود و پـس از زمـان درازى بازمى گـردد و درخـت از آمدنـش بسـیار 
شـاد مى شـود، امـا پسـرك به خانـه نیـاز دارد و زن و بچه مى خواهـد و درخت این بار 
شـاخه هایش را بـه او مى دهـد تـا بـا آن هـا براى خـودش خانه اى بسـازد. پسـرك بار 
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دیگـر مـى رود و هنگامـى کـه بازمى گـردد درخت دوباره شـاد مى شـود و از پسـرك 
مى خواهـد کـه همچـون دوران کودکـى اش با او بازى کند و شـاد باشـد، اما پسـرك 
قایقـى مى خواهـد تا بـه  جاى دورى بـرود. درخت تنه اش را به دسـت تبر مى سـپارد 

تـا پسـرك با آن قایقى بسـازد و بـه جاى مطلوبـش برود.
سـرانجام تنهـا ُکنده اى از درخـت برجاى مى ماند. این بار هنگامى که پسـرك (در 
قالـب پیرمـردى کهنسـال) بازمى گـردد، درخت چیزى براى بخشـیدن بـه او ندارد و 
از ایـن موضـوع ناراحـت مى شـود. پسـرك مى گوید دیگر بـه چیزى نیاز نـدارد، بلکه 
به انـدازه اى خسـته  اسـت کـه تنهـا جایـى بـراى نشسـتن مى خواهـد و درخـت از او 

مى خواهـد کـه بر روى ُکنده اش بنشـیند و بیاسـایَد.

مفهوم شناسى ایدئولوژى
ایدئولـوژى از اصطالح هـاى سیاسـى ـ فرهنگـى ـ جامعه شـناختى و فلسـفى اسـت 
کـه مفهوم هـاى فراوانـى دارد. ایـن اصطـالح نخسـت در معنـاى تحریف گـرى و 
پنهان کنندگـى واقعیـت بـه کار رفـت. ایـن مفهـوم در آثـار مارکـس جـوان؛ یعنـى 
دست نوشـته هاى اقتصـادى ـ سیاسـى (1844ـ1843) به ویـژه ایدئولـوژى آلمانـى، 

مى شـود3.  دیـده 
ایدئولـوژى بدین معنـا، از مفاهیـم جامعه شـناختى- سیاسـى وابسـته بـه مفهوم 
قـدرت اسـت. مقصـود از قـدرت، توانایـى افـراد یـا گروه هایـى اسـت که در رسـیدن 
بـه منافـع خـود، در برابـر دیگـران مى ایسـتند. ایـن ایسـتادگى گاهى بـه زور صورت 
مى گیـرد و گاهـى با ایجـاد اندیشـه هایى کـه رفتـار زورمندانـه و قدرت خواهانه آنان 
را توجیـه مى کنـد. بـه ایـن اندیشـه هاى توجیه گـر، ایدئولـوژى گفتـه مى شـود4. 
بنابرایـن، ایدئولوژى هـا ناگزیـر بـا واقعیت هم سـو نیسـتند و از همیـن روى، آن ها را 

تحریف کننـده و پنهان کننـده خوانده انـد.
ایـن مفهـوم سـطح دیگـرى از معنا دارد کـه ماکس وبـر در اقتصـاد و جامعه5 به 
آن اشـاره مى کنـد. او مى گویـد: هر گروه اجتماعى توسـعه یافته، ناگزیـر به مرحله اى 
مى رسـد کـه در آن، تمایـزى میـان حاکمـان و اَتبـاع پدیـد مى  آیـد و ایـن رابطـه 
نامتقـارن مسـتلزم خطابه اقناعى اسـت. این کار تنهـا براى محدودکـردن کاربرد زور 
در برقـرارى نظـم اسـت و هر نظامى که بـه دنبال کنترل اجتماعى باشـد، بدین معنا، 
کارکـردى ایدئولوژیـک دارد کـه هدفـش مشروعیت بخشـیدن بـه ادعـاى وى درباره 
دردست داشـتن اقتدار اسـت. هـر نظام اقتدارگرایـى به میزانى از مشـروعیت نیازمند 
اسـت کـه فراتـر از باور واقعـى اعضاى جامعـه به آن باشـد. این مشروعیت بخشـى را 

ایدئولـوژى تأمیـن مى کند.
سـومین سـطح ایدئولـوژى، عمیق ترین سـطح آن و کارکردش، یک پارچه سـازى 
اسـت. ایدئولـوژى آرام آرام بـه چارچوب تفسـیرِى سـاختگى و اقتدارى بدل مى شـود 
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کـه نه تنهـا شـیوه حیـات گـروه کـه جایـگاه آن را در تاریـخ جهـان، نشـان مى دهد. 
ایدئولـوژى در ایـن کاربـرد، بـا جهان بینـى برابـر اسـت؛ یعنـى قانون هـاى عـام و 
جهان شـمول کـه بـا آن هـا مى تـوان همـه وقایع عالـم را تفسـیر کـرد. ایـن کارکرد 

توجیه گـر، اخـالق، دیـن و حتـى علـم را بـه خـود آلـوده مى کند.6
بنابرایـن، ایدئولـوژى به معنـاى نخسـت، تحریف کننـده واقعیت و به معنـاى دوم 

مشـروعیت بخش و به معنـاى سـوم معـادل جهان بینـى اسـت.

تحلیل داستان
ایـن داسـتان را بـا رویکردهـاى گوناگونـى مى توان بررسـید: فلسـفى، فمینیسـمى، 

اخالقى. االهیاتـى، 

فلسفى
اگر ژرف سـاخت داسـتان به رابطه اى عاشـقانه ناظر باشـد، از مفهوم فلسـفى «عشق» 
و امکان پذیـرِى یک سـویه بودنش سـخن مـى رود؛ زیـرا بنابـر محتواى داسـتان، تنها 
درخـت بـه پسـر عشـق مـى ورزد. بنابرایـن، پرسـش هاى عشـق چیسـت؟ عشـق 
یک سـویه ممکـن اسـت؟ پرسـش هایى فلسـفى اند کـه بر پایـه آن ها به نقد فلسـفى 

داسـتان مى تـوان پرداخت.

فمینیستى
اگر درخِت داسـتان نماد عشـق مادرانه به شـمار آید، زمینه اى براى نقد فمینیسـتى 
داسـتان فراهـم مى شـود. بـر پایـه رویکـرد فمینیسـتى بـه داسـتان، درخـت نمـاد 
فـداکارى و دل بسـتگى اسـت. مـادر از آن روى کـه مـادر اسـت، تنها دربـاره پروردن 
فرزنـدش مى اندیشـد. مفهـوم پـرورش در بزرگ شـدن تدریجـى کـودك و دگرگونى 

نیازهـاى او، نهفته اسـت.

االهیاتى
اگـر درخـِت داسـتان نمـاد فداکارى مسـیح وار درباره پسـرك باشـد، زمینـه اى براى 
نقـد االهیاتـى اش پدید مى آید. مسـیح براى پاك شـدن انسـان ها از گناه نخسـتین و 
آمادگـى آن هـا براى دریافـت فیض خداوند، مصلوب شـد. او رنج فراوانـى را تاب آورد 

تـا خداونـد از گناه نوع انسـانى بگذرد. 
بنابـر قرائـت حلولـى فدیـه، خداوند به سـبب مهربانـى اش دربـاره بنـدگان، اراده 
کـرد کـه گنـاه ذاتـى او را پاك کند؛ زیرا مى دانسـت که تطهیر انسـان در تـوان خود 

او نیسـت. بنابرایـن، در کسـى حلـول کـرد تا خودش تـاوان آن گناه باشـد. 
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اخالقى
اگـر درخـِت داسـتان نماد انسـانى ایثارگر باشـد کـه از داشـته هاى خودش به سـود دیگران 
مى گـذرد، زمینه نقد اخالقى داسـتان فراهم مى شـود. بـر پایه این رویکرد، درخِت بخشـنده 
همه چیـزش را مى بخشـد و بخشـیدن (عطاکردن/ ایثارگـران) از فضیلت هاى اخالقى اسـت. 
باالترین درجات سـخاوت آن اسـت که شـخصى به چیزى محتاج باشـد، اما آن را به دیگرى 

ببخشـد که به آن ایثار گویند؛ یعنى از خودگذشـتگى و به دیگران رسـیدن.

بنابـر همـه ایـن رویکردهـا، محور اصلى داسـتان عشـق اسـت، اما عشـق انواعى 
دارد. یونانیـان قدیـم سـه گونه عشـق را از یکدیگـر جـدا مى کردند:

(erotica) 1. اروتیک
عشـق اروتیـک، عشـق گیرنـده یـا اِروس (eros) اسـت که در آن عاشـق، عاشـِق 
معشـوق اسـت؛ زیـرا مى خواهـد چیـزى از معشـوقش دریافـت کند. نمونه برجسـته 

این عشـق، عشـقى اسـت که میـل جنسـى در آن چیرگـى دارد. 
عاشـق در چنین عشـقى، نوعى کامجویى و بهره ورى از معشـوقش دارد. او به واقع 
عاشـِق معشـوقش نیسـت، بلکه عاشـق چیزى اسـت که مى تواند آن را از معشـوقش 
بـه دسـت آوَرد و از ایـن روى کـه آن چیـز را تنها در او مى بیند، مى پندارد که عاشـق 

اوسـت. چنین عشـقى آرامش آور نیست.

(philia) 2. فیلیا
عشـق به عدالت یا عشـق به حقیقت و ...، عشـق به آرمان هایى داراى پى آمدهاى 
مثبت براى روان اسـت که از آن باعنوان فیلیا یاد مى کردند. این نوع عشـق کمابیش 
در همـه آدمیـان هسـت. البتـه این کـه چه چیـزى بـراى انسـان آرمان به شـمار آید 
یـا بـه آن عشـق بـورزد، از عواملى متأثر اسـت. خواسـتِن چیزهاى خـوب براى کس 
دیگـرى و فقـط بـراى آن کـِس دیگـر. اگـر رابطـه اى از این دسـت میان شـخصى با 

شـخص دیگرى وجود داشـته باشـد، محبت او از نوع فیلیاسـت. 
اگـر کسـى چیـز خوبـى را براى دیگـرى بخواهـد، اما نه بـراى خود او بلکـه براى 
این کـه فایـده آن بـه خـودم بازگردد، محبت او از جنس فیلیا نیسـت. عشـق اروتیک 
دربـاره جمـادات و حیوانـات و گیاهـان هـم بر اثـر زیبایى شـان امکان پذیر اسـت، اما 
در فیلیا تنها انسـان ها متعلق محبَتند. بر پایه این عشـق، اگر کسـى عاشـق دیگرى 
باشـد، پـس از آگاهـى از نیـاز او، آن را برمـى آوَرد و او را بـه خواسـته اش مى رسـاند. 
به گفتـه ارسـطو، برخى از فیلیاها یک سـویه اند کـه او آن ها را نیک خواهـى مى خواند؛ 
یعنـى ممکـن اسـت کسـى نیک خـواهِ دیگـرى باشـد، امـا او نیک خـواه وى نباشـد. 

فیلیاهاى دوسـویه از دید ارسـطو، «دوسـتى» نامیده مى شـوند.

عشق متعالى
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(agape) 3. آگاپه
ایـن نـوع عشـق،  دهنـده اسـت. عاشـق در چنیـن عشـقى، معشـوقش را هـدف 
مى دانـد نه وسـیله. عشـق هاى نـوع اول و دوم آرامش آور نیسـتند، اما عشـق آگاپیک 
آرامـش آور اسـت. ایـن عشـق موجب مى شـود که انسـان به سـه چیز دربـاره دیگران 

توجـه کند:
1. رفتار عادالنه با آنان؛

2. رفتار ُمحسنانه با آنان؛
3. توجه به مصالح و مفاسد آنان.

انسـان در رفتـار عادالنـه حـق دیگـرى را مى دهد، امـا در رفتار محسـنانه چیزى 
فراتـر از حقـش بـه او مى دهد. توجه به مصالح و مفاسـد دیگران موجب مى شـود که 
عاشـق آگاپیک، در اندیشـه خوشـایند و بدآیند آنان نباشـد، بلکه مصلحت و مفسـده 

آنـان را در نظر آوَرد. 
توجـه بـه مصلحـت و مفسـده معشـوق موجـب مى شـود که عاشـق گاهـى با او 
پرخـاش کنـد. به ایـن واکنش عاشـقانه، «خشـونت عشـق» مى گویند. بـراى نمونه، 
اگـر فرزنـدى از پـدرش جدا شـود، پدر سـاعت ها به دنبـال او مى گـردد، اما هنگامى 
کـه او را مى یابـد، تنبیَهـش مى کند. این خشـونت براى جلوگیرى از گم شـدن دوباره 

اوسـت که بـه مصلحت فرزند اسـت.
معنـاى سـوم ایدئولـوژى، یعنـى جهان بینـى، بـر پایـه حـس ظاهـرى یا شـهود 
روانـى یـا عقل اسـتوار مى شـود. جهان بینـى مبتنى بر حس هـاى ظاهـرى پنج گانه، 
جهان بینـى علمـى اسـت. جهان بینـى مبتنـى بـر عقـل، جهان بینـى فلسـفى و 
جهان بینـى مبتنى بر شـهود، جهان بینى عرفانى اسـت. داسـتان درخت بخشـنده را 
مى تـوان بـر پایـه جهان بینى عارفانـى مانند موالنـا جالل الدین محمـد بلخى تحلیل 

کـرد. بنابـر جهان بینـى او، همـه موجودات عاشـقند:
 اگر این آسمان عاشق نبودى

نبودى سینه او را صفایى
و گر خورشید هم عاشق نبودى

نبودى در جمال او ضیایى
زمین و کوه اگر نه عاشق اندى

نُرستى از دل هر دو گیایى7
درخت این داسـتان، از عشـق آگاپیک برخوردار اسـت و همه چیز خود را به پاى 
معشـوقش مى ریـزد. مهم ترین نکته در ایـن تحلیل، جمله پایانى کتاب اسـت؛ یعنى 
«و درخـت خوشـحال بـود». این جمله بـر آرامش بخش بودن عشـق آگاپیک، داللت 
مى کنـد. ایـن داسـتان در مقـام توصیـف، یا بـه خداوند اشـاره مى کند که دوسـتدار 
ماسـت و همـه نیازهایمـان را برمـى آورد و حتى اگر حقـوق او را پـاس نداریم، باز هم 
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بـه ما مى بخشـد (دیـدگاه االهیاتى) یا به طبیعت اشـاره مى کند کـه همچون مادرى 
مهربـان تنها در اندیشـه خرسـندى فرزنـدان خودش اسـت. البته با توجـه به این که 
طبیعـت گاهـى خشـم مى گیـرد و در ایـن داسـتان اشـارتى بـه این خشـم نیسـت، 
شـاید نتـوان درخـت داسـتان را نماینـده طبیعـت دانسـت. در مقام توصیـه نیز این 
داسـتان انسـان ها را به عشـق بى شـائبه و غیر اروتیک به همنوعانش توصیه مى کند 

اخالقى). (دیدگاه 
همچنیـن مى تـوان از حـق انسـان در تصـرف در طبیعـت سـخن گفـت؛ یعنـى 
این کـه انسـان ها بـر اثـر کـدام ویژگـى مى تواننـد موجـودات غیر انسـانى را به سـود 
خودشـان از میـان ببرنـد؟ ایـن بحـث با عنـوان کرامـت انسـانى در متون فلسـفى و 

االهیاتـى مطـرح شده اسـت. 
گفتـه مى شـود کـه بنابـر تصریحات یا اشـارات متـون مقـدس ادیـان ابراهیمى، 
انسـان محـور وجـود و کانون هسـتى و علت غایـى عالم اسـت و از ایـن رو، خداوند او 
را در تصـرف در دیگـر موجـودات و گرفتن جان آن ها (مانند ذبـح حیوانات و خوردن 
آن هـا)، محق دانسـته اسـت. بارى، بـا توجه به این که شـخصیت اصلى این داسـتان، 
درخـت اسـت نـه انسـان، این بحـث از مباحث فرعـى این داسـتان خواهد بـود نه از 

مباحـث اصلى آن.

پى نوشت
1. Sheldon Allan Silvers tein.

2. دوت . کـى . مـک دونالـد، معناى ریشـه اى درخت بخشـنده، ترجمه: رضى هیرمنـدى، پژوهش نامه 
ادبیـات کودك و نوجـوان، ش 24، ص 59.

3. پل ریکور، ایدئولوژى و اوتوپیا، ترجمه: احمد بستانى، نامه مفید، ش 32، ص 92. 
4. آنتونى گیدنز، جامعه شناسى، ترجمه: منوچهر صبورى، ص 77. 

5. Economie et société.
6. پل ریکور، همان، ص 98. 

7. محمد بلخى، دیوان شمس، ص 1127. 

عشق متعالى
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تازه هاى نشرنقد داستان ترجمه

تبرزین نادر
ــران،  ــواه، ته ــمیه رحمتى خ ــر: س ــادى، تصویرگ ــم فیض آب ابوالقاس
ــاپ اول،  ــال، چ ــومیز)، 60000 ری ــى (ش ــتین، 96 ص، رقع نخس

2000 نســخه، شــابک: 978-600-127-122-9
موضوع(ها):

داستان هاى کودکان و نوجوانان.

معرفى کوتاه 
مجموعــۀ حاضــر بــا عنــوان ســفرهاى شــگفت بــه گذشــتۀ تاریــخ 
بــا هــدف آشــنایى با نــام آوران و بــزرگان ایــن مرزوبــوم، پادشــاهان، 
ــاى  ــه در زمان ه ــه ک ــگارش یافت ــى ن ــرداران و پهلوانان ــران، س وزی

ــه گذاشــتند. در کتــاب حاضــر  ــد دشــمنان از جــان مای ــراى نجــات میهــن از گزن حســاس تاریــخ ب
ــه  ــادر، پادشــاهى ک ــدار ن ــه دی ــارى، ب ــه؛ یعنــى دارى و ن ــى داســتان هاى مجموع دو شــخصیت اصل
سرسلســلۀ افشــاریه بــود و مــدت 12 ســال بــر ایــن ســرزمین حکومــت کــرد، مى رونــد، ســرزمینى 
کــه تــا قبــل از آمــدن او بــه کرباســى کهنــه مى مانســت کــه هــر قلــدرى در منطقــه، تکــه اى از آن را 
به ســمت خــود مى کشــید و ایــن رفتارهــا ناشــى از کاســتى ها و نبــود حکومتــى منســجم، محکــم و 

اســتوار و یکپارچــه بــود. حکومتــى کــه بتوانــد تمامیــت ایــن مرزوبــوم را حفــظ کنــد.

شما دکتر علفى هستید؟
ــارى،  ــه محمدى کن ــارى، حوری ــا کردافش ــى، غالمرض ــم مقیم مری
زهــرا رفیعــى، مینــا نیرومنــد، مهــدى یوســفى، علیرضــا عباســیان 
ــا  ــتار: مین ــت، ویراس ــود خدادوس ــر محم ــى، زیرنظ ــد خلیل و محم
بنى اســدى، تهــران، مرکــز تحقیقــات پزشــکى قانونــى، 208 
ــال، چــاپ اول، 1000 نســخه،  ص، رقعــى (شــومیز)، 150000 ری

978-600-93610-9-0 شــابک: 
اصول  و  ایرانى  طب  مبانى  از  داستانى  روایتى  کتاب  این  یادداشت: 

سالم زیستن براى نوجوانان است.
موضوع(ها):

داستان هاى فارسى، قرن 14.

معرفى کوتاه 
ایـن کتـاب مشـتمل بر روایتى داسـتانى از مبانى طـب ایرانى و اصول سالم زیسـتن براى نوجوانان اسـت. 
در این داسـتان «سـحر»، «مهسـا»، «ملیکا» و «پریا» چهار دوسـت و همکالسـى هسـتند که به تازگى 
در مدرسـۀ آن هـا یـک دکتـر طـب سـنتى اقدام به تشـکیل جلسـاتى کـرده و دربـارة علم طـب ایرانى 
توضیحاتـى را بـه آن هـا ارائـه مى دهد. در ایـن روایت جدول مـواد غذایى مختلف و مـزاج و مصلح آن ها 

آمده اسـت و طـرز تهیـۀ خوراکى هـاى گفته شـده در متن کتـاب نیز در پایان شـرح داده مى شـود.
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ــش  ــى را نمای ــه خال ــک مجموع ــده اعضــاى ی ــر ع ــدد شمارشــى صف ــوان ع «به عن
مى دهــد.» 

غالمحسین مصاحب، دایرةالمعارف فارسی

چکیده
کتــاب صفــر ماجراجــو داســتانى علمــى، تخیلــى دربــاره عــدد صفــرى اســت کــه تنها مانده اســت 
و تصمیــم مى گیــرد جایــگاه واقعــى خــود را بــه اعــداد دیگــر نشــان دهــد. ســرانجام او بــا کمــک 
جنــاب بى نهایــت و دســتگاه عددســازش، مى توانــد نقــش مفیــد خــود و توانمندى هایــش را بــه 

دیگــران نشــان دهد.

ــین  ــمارش، ماش ــت، ش ــرب، بى نهای ــل ض ــع، عم ــل جم ــداد، عم ــر، اع ــدواژه: عددصف کلی
ــد ــدد جدی ــاز، ع عددس

مقدمه
نشــان دادن یــک مرتبــه خالــى در عددنویســى این گونــه  اســت کــه جــاى آن مرتبــه را 
خالــى مى گذاریــم (ماننــد: 2 5 به جــاى 502)؛ ولــى ایــن طــرز نوشــتن باعــث به وجــود 

آمــدن اشــتباهات زیــادى اســت.
ــان در حسابشــان عالمتــى  ــان و رومی ــوم نیســت. یونانی ــر معل ــخ پیدایــش صف تاری
به جــاى صفــر نداشــتند و ابهــام ناشــى از ایــن موضــوع مانــع بزرگــى در راه پیشــرفت هاى 

  
      ،    

 Maryam_sa@hotmail.com
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نقد آثار غیر داستانى

  
   ،
   
     

ــک  ــه ممال ــد ب ــى، از هن ــه خال ــان دادن مرتب ــراى نش ــر ب ــتفاده از صف ــود. اس ــى ب علم
اســالمى رســید و در قــرن 12م از طریــق مســلمانان بــه اروپــا راه یافــت. اهمیــت صفــر 
ــوم به حــدى اســت کــه بعضــى آن را یکــى از اختراعــات مهــم فکــر  ــات و عل در ریاضی

ــمرده اند.  ــر ش بش
ــه،  ــراى یادگیــرى ریاضــى، درك مفهــوم عــدد، شــمردن پای کتاب هــاى عددآمــوز ب
ــن  ــر ای ــوص اگ ــتند. به خص ــد هس ــیار مفی ــودکان بس ــدد در ک ــدن ع ــناخت و خوان ش
ــد  ــرى، رش ــاده اى در یادگی ــر فوق الع ــوند تأثی ــگارش ش ــتان ن ــکل داس ــا به ش کتاب ه

فکــرى و خالقیــت کــودکان خواهنــد داشــت. 

نقد، بررسى و خالصه کتاب
در میــان کتاب هــاى علمــى کــودکان در ارتبــاط بــا موضــوع ریاضیــات کمتــر بــه جایــگاه 
ــدود  ــو، از مح ــر ماجراج ــاب صف ــت. کت ــه شده اس ــداد پرداخت ــن اع ــر در بی ــدد صف ع
ــالش  ــنده ت ــه در آن نویس ــت ک ــر اس ــدد صف ــر ع ــز ب ــا تمرک ــوز ب ــاى عددآم کتاب ه
کرده اســت بــا روشــى غیرمســتقیم و خالقانــه یعنــى به کمــک داســتانى تخیلــى جایــگاه 

و اهمیــت عــدد صفــر را بــه کــودکان نشــان و آمــوزش دهــد.
عنــوان کتــاب و طــرح روى جلــد آن جــذاب و بیانگــر محتــوى آن اســت کــه مخاطب 
ــن، از طــرف  ــا والدی ــاب ســخنى ب ــه کت ــد. مقدم ــاب ترغیــب مى کن ــدن کت ــه خوان را ب
ویراســتار محتــرم اســت کــه بــا توجــه بــه گــروه ســنى مخاطــب (بـ  ج) نیــازى بــه ایــن 
ــگاه  ــوزش غیرمســتقیم جای ــاب آم ــرا هــدف کت ــده نمى شــود، زی ــاب دی ــه در کت مقدم

عــدد صفــر بــه مخاطــب کودکــى اســت کــه قــادر بــه خوانــدن و نوشــتن اســت.
ــاره عــدد صفــر اســت کــه تصــور مى کنــد میــان ســایر اعــداد  داســتان کتــاب درب
جایگاهــى نــدارد. او در ســرزمینى زندگــى مى کنــد کــه درآن اعــداد از 0 تــا 9 در کنــار 

ماجراجو،  صفر   ،(1396) اسپراگنا.  آنجلین  لوپرستى، 
مجید  مترجم:  پیکاك،  هورناگ  فیلیس  تصویرگر: 
شورا،  نشر  تهران:  فروغى،  فتح اله  ویراستار:  عمیق، 
قطع  تومان،   7000 قیمت:  نسخه،   1000 36صفحه، 

خشتى، شابک: 978-600-7579-22-0 
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عدد هیچ یا جاى خالى

هــم هســتند و همــه آن هــا به جــز صفــر شــاد و خوشــحالند. ایــن ســرزمین ســلطانى بــه 
نــام ضــرب و ملکــه اى بــه نــام جمــع دارد و جنــاب بى نهایــت کــه مشــاور قابــل اعتمــاد 
ســلطان نیــز هســت بــا ماشــین عددســازش مأمــور ســاختن اعــداد اســت. ســرانجام عــدد 
ــددى جمــع بســته  ــر ع ــا ه ــه ب ــت متوجــه مى شــود ک ــاب بى نهای ــر به کمــک جن صف
شــود حاصــل جمــع همــان عــدد اســت. او از این کــه مى توانــد کار مفیــدى انجــام دهــد 
خوشــحال اســت ولــى دلــش مى خواهــد جایــگاه اصلــى خــود را در حاصــل ضــرب نیــز 
نشــان دهــد و بــراى رســیدن بــه ایــن هــدف بــه قصــر ســلطان مــى رود و بــاز هــم بــه 
ــر  ــه ه ــد ک ــان مى ده ــه نش ــه هم ــازش ب ــین عددس ــت و ماش ــاب بى نهای ــک جن کم

عــددى در صفــر ضــرب شــود حاصــل آن صفــر اســت. 
همچنیــن او متوجــه مى شــود کــه اگــر در کنــار اعــداد دیگــر قــرار گیــرد مى توانــد 
ــگاه  ــود توانســت جای ــالش خ ــا ت ــر ب ــرانجام صف ــود آورد. س ــرى را به وج ــداد بزرگت اع
واقعــى خــود را پیــدا کنــد و از آن روز بــه بعــد، شــادمان بــا ســایر اعــداد همبــازى شــد.

داســتان بــا زبانــى ســاده و مناســب ســن مخاطــب عــالوه بــر آمــوزش جایــگاه عــدد 
ــه آن چیــزى  ــا تــالش، پشــتکار و جســت وجو ب ــد ب ــه او مى آمــوزد کــه مى توان صفــر، ب

کــه مى خواهــد، دســت یابــد.
ــى و  ــایل دورریختن ــا وس ــت ب ــاب بى نهای ــت: «جن ــاب آمده اس ــه 10 کت در صفح
ــه او  ــایلى ک ــن وس ــى از جالب تری ــاخت؛ یک ــاده س ــب و خارق الع ــاى جال ــى چیز ه اضاف

ســاخته بــود یــک ماشــین بســیار بــزرگ عددســاز بــود.» 
درکتاب هــاى داســتانى علمــى ـ تخیلــى کــودکان کــه موضــوع یــا پدیــده علمــى بــا 
روشــى غیرمســتقیم و خالقانــه مــورد بررســى و آمــوزش قــرار مى گیــرد بایــد آن پدیــده 
ــر حفــظ  ــا موضــوع تمــام ویژگى هــاى واقعــى خــود را چــه در متــن و چــه در تصوی ی
کنــد، یعنــى ایجــاد جذابیــت داســتانى نبایــد در صحــت و ســندیت مطلبــى کــه قــرار 
اســت بــه کــودك منتقــل شــود شــبهه اى ایجــاد کنــد و همچنیــن تصاویــر کتــاب عــالوه 
بــر جذابیــت بایــد ارزش اطالعاتــى خــود را حفــظ کننــد و کامــًال منطبــق بــر واقعیــت 

باشــند.
درواقــع متــن و تصویــر در کنــار هــم بایــد بتواننــد توانایى هــاى دیــدارى و توصیفــى 
مخاطــب را بــاال ببرنــد. مخاطــب کــودك بــا تماشــاى شــکل ها و خوانــدن متــن کتابــى 
کــه دربــاره اعــداد اســت بایــد بتوانــد شــناخت کامــل نســبت بــه جایــگاه اعــداد، فــرم 
ــاب  ــود در کت ــداد موج ــاره اع ــه درب ــه اى ک ــد. نکت ــدا کن ــا پی ــى آن ه ــکل فیزیک و ش
مى تــوان بــه آن اشــاره کــرد ایــن اســت کــه ایــن کتــاب بــا توجــه بــه متــن داســتانى 
ــى  ــذارد، ول ــش بگ ــه نمای ــتند ب ــه هس ــه ک ــداد را آن گون ــى اع آن توانسته اســت به خوب
ایــن ســؤال بــراى خواننــده کتــاب مطــرح مى شــود کــه چــرا اعــداد در آن بــه فارســى 
ــب آن  ــده و مخاط ــاب ترجمه ش ــه کت ــه این ک ــه ب ــا توج ــده اند. ب ــان داده نش ــم نش ه
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کــودك ایرانــى اســت، بایــد بنــا را بــر ایــن موضــوع نهــاد کــه همــه کــودکان ایرانــى قــادر 
بــه شناســایى اعــداد بــه زبــان انگلیســى نیســتند. بنابرایــن نیــاز بــه ترجمــه اعــداد بــه 

فارســى در کتــاب وجــود دارد.
ســاختار کتــاب تاحــدودى منطقــى اســت ولــى رابطــه علــت و معلولــى و چگونگــى 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــح داده نشده اس ــى توضی ــاب به خوب ــا در کت ــى از رویداده بعض

ــه ضــرورى اســت. ــن نکت ــت ای ــودن آن رعای ــتان علمى ب داس
اشــکاالت و مــوارد قابــل ذکــرى را کــه بعــد از خوانــدن کتــاب شــاهد آن بــودم، در 

ــر به ترتیــب صفحــات کتــاب مــى آورم. زی
در صفحــه 6 کتــاب آمده اســت: «وقتــى عددهــا کهنــه مى شــوند جنــاب بى نهایــت 
ــدن ایــن ســطر، ســؤالى  ــا خوان ــا مى کــرد.» ب ــازه مشــابه را جایگزیــن آن ه عددهــاى ت
در ذهــن مخاطــب ایجــاد مى شــود و آن ایــن اســت کــه مگــر اعــداد کهنــه مى شــوند؟
ــراى  ــرکار اســت و از آن ب در صفحــه 7 کتــاب آمده اســت: «عــدد دوم یــک عــدد پ
شــمارش چرخ هــاى یــک دوچرخــه  اســتفاده مى شــود.» بــا خوانــدن ســطر بــاال در ذهــن 
ــراى شــمارش چرخ هــاى  ــا عــدد 2 تنهــا ب کــودك ایــن ســؤال ایجــاد مى شــود کــه آی
ــد از  ــردن کلمــه «هــم» بع ــا اضافه ک ــه ب یــک دوچرخــه  اســتفاده مى شــود؟ در حالى ک

دوچرخــه مى شــد ایــن اشــکال را برطــرف کــرد.
ــرى عددصفــر را نشــان دهــد.  در صفحــه 15 کتــاب نویســنده مى خواهــد جمع پذی
ــى  ــاده خیل ــى افت ــه اتفاق ــود چ ــه ش ــا خواســت متوج ــر ت ــاب آمده اســت: «صف در کت
ســریع از دهانــه خروجــى ماشــین عددســاز بیــرون آمــد و دیــد کــه یــک تــازه و عــدد 
ــد چگونگــى  ــت مى خواه ــاب بى نهای ــع جن ــارش ایســتاده اند.» درواق ــه در کن ــک کهن ی
جمع پذیــرى عــدد صفــر را نشــان دهــد: «یعنــى معلــوم شــد هــر عــددى را بــا تــو جمــع 

ــد.»  ــت مى آی ــدد به دس ــان ع ــم هم کنی
همان گونــه کــه مى دانیــد در ریاضیــات صفــر یگانــه عــددى اســت کــه بــا هــر عــدد 
جمــع شــود همــان عــدد حاصــل مى شــود. (مثــًال: 5 + 0 = 5) بنابرایــن قــرار نیســت بعــد 
ــه جــز حاصــل جمــع  از جمــع عــدد صفــر و عــدد یــک عــدد دیگــرى در کنارشــان ب

ظاهــر شــود.
ــر  ــد وارد قص ــه مى خواه ــود ک ــان داده مى ش ــر نش ــدد صف ــاب ع ــه 18 کت در صفح
شــود،  ولــى نگهبان هــا مانــع او مى شــوند. آن هــا بــه او مى خندنــد و مســخره اش 
مى کننــد: «تــو بیشــتر شــبیه عــدد نـُـه هســتى کــه یکــى آن را زیــر پــا لگــد کرده باشــد. 
بعــد هــر دو نگهبــان خندیدنــد.» بــا توجــه بــه ایــن موضــوع، آن هــا چگونــه خیلــى زود 
ــواردى اســت کــه  ــه قصــر را مى دهنــد. ایــن قســمت داســتان از م ــه او اجــازه ورود ب ب
خــوب پرداخــت نشده اســت و نیــاز بــه پرداخــت بهتــر و قانع کننده تــرى بــراى مخاطــب 

کــودك دارد.
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ــد  ــم ضــرب شــده اند، حاصــل ضــرب بای ــک در ه ــر و ی ــاب صف در صفحــه 24 کت
عــدد صفــر باشــد (طبــق ایــن اصــل ریاضــى کــه حاصل ضــرب صفــر در هــر عــدد صفــر 
اســت)، ولــى عــدد یــک هــم از ماشــین عددســاز خــارج مى شــود. ایــن موضــوع خــود 

ــراى مخاطــب کــودك کتــاب مى شــود. باعــث ابهــام ب
در صفحــه 26 کتــاب ســلطان مى گویــد: «اعــداد بســیارى وجــود دارنــد کــه 
بزرگتــر از نــه هســتند.» ولــى درســت بعــد از ایــن جملــه مى گویــد: «مــا هرگــز دربــاره 
جمع کــردن نُــه بــا یــک فکــر نکرده ایــم. بــراى این کــه هیــچ عــددى وجــود نــدارد کــه 
نتیجــه حاصــل جمــع بــه ایــن بزرگــى را نشــان دهــد.» بــا خوانــدن ایــن پاراگراف ســؤالى 
کــه بــه ذهــن خواننــده کتــاب مى رســد ایــن اســت کــه ســلطان از کجــا مى دانــد کــه 
اعــداد بزرگتــر از عــدد نــه وجــود دارنــد در حالى کــه هنــوز حتــى جمع کــردن عــدد نــه 
بــا عــدد یــک را نمى دانــد. ایــن قســمت داســتان نیــز از مــواردى اســت کــه خــوب بــه 

ــت. ــه نشده اس آن پرداخت
ــار  ــا کن ــت ت ــا 9 خواس ــاى 1 ت ــر از عدده ــت: «صف ــاب آمده اس ــه 28 کت در صفح
یکدیگــر صــف بکشــند.» در حالى کــه آن چیــزى کــه در تصویــر بــاالى صفحــه مشــاهده 
مى شــود 9 تــا عــدد 1 اســت کــه کنــار هــم صــف کشــیده اند، درواقــع متــن بــا تصویــر 

در ایــن صفحــه هماهنــگ نیســت.
ــا  ــا ب ــداد 20، 30، 60، 90 تنه ــى اع ــچ توضیح ــدون هی ــاب ب ــه 30 کت در صفح
ــا کــودك مى توانــد بــدون هیــچ  قرارگرفتــن در کنــار عــدد صفــر به وجــود مى آینــد. آی
ــل  ــه عم ــدون این ک ــود ب ــداد ش ــن اع ــدن ای ــى به وجودآم ــه چگونگ ــى متوج توضیح

ــد؟ ــاهده کن ــدد 10 مش ــداد 2، 3، 6، 9 را در ع ــرب اع ض
در صفحــه 31 کتــاب نیــز اعــداد 500، 700، 900 نشــان داده شــده اند بــدون آن کــه 

توضیحــى دربــاره چگونگــى به وجودآمــدن آن هــا داده شــود.
ــد  ــده مى رس ــن خوانن ــه ذه ــتان ب ــن داس ــدن ای ــس از خوان ــه پ ــرى ک ــه دیگ نکت

ــامل:  ــن خــواص ش ــر اســت. ای ــدد صف ــه بعضــى ازخــواص اساســى ع ــوط ب مرب
1. صفر عددى است که با هر عددى جمع شود حاصل همان عدد است. 

2. تفاضل دو عدد متساوى برابر صفر است.
3. حاصل ضرب صفر در هر عدد صفر است. 

4. در تقسیم بر صفر، تقسیم یک عدد غیر از صفر بر صفر ممکن نیست.
5. صفــر حــد فاصــل اعــداد مثبــت و منفــى اســت از هــر عــدد مثبــت کمتــر و از هــر 

عــدد منفــى بیشــتر اســت. 
ــاب ــورد نظرکت ــنى م ــروه س ــاب مناســب گ ــن کت ــد 5 در مت ــدن بن ــاید گنجان ش

(ب ـ ج) بــا توجــه بــه پیش زمینــه اطالعاتــى مخاطــب نباشــد؛ ولــى چــرا در کتــاب بــه 
ــاره آن هــا  عمــل تفریــق و تقســیم بــر صفــر پرداختــه نشده اســت؟ آیــا بهتــر نبــود درب

عدد هیچ یا جاى خالى
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ــات  ــا آشــنا شــود و اطالع ــا آن ه ــا مخاطــب ب ــاب دیده مى شــد ت ــز توضیحــى در کت نی
بیشــترى در ارتبــاط بــا عــدد صفــر پیــدا کنــد؟

درباره تصاویر کتاب
ــان  ــرار هم ــر تک ــى تصاوی ــد، یعن ــارن دارن ــه متق ــاب رابط ــن کت ــن در ای ــر و مت تصوی
ــده مشــابه آن  ــان شــده اند و آنچــه کــه در متــن آم ــا بی ــا واژه ه داســتانى اســت کــه ب
ــا هــم هماهنــگ  ــوارد ب ــده مى شــود. نوشــته ها و متــن در بیشــتر م ــر نیــز دی در تصوی
هســتند و یکدیگــر را کامــل مى کننــد. تصویرگــر به خوبــى مخاطــب و گــروه ســنى کتــاب 

ــر گرفته اســت. ــر در نظ ــا تصاوی ــاط ب را در ارتب
همان گونــه کــه مى دانیــد رنــگ در زندگــى مــا انســان ها نقــش حیاتــى دارد؛ تصاویــر 
در ایــن کتــاب نقاشــى هاى رنگــى و جذابــى هســتند کــه اعــداد را بــا رنگ هــاى قرمــز، 
ــا  ــن مجموعه رنگ ه ــد. ای ــان مى دهن ــبز نش ــى و س ــش، آب ــى، بنف ــى، زرد، نارنج صورت
بــراى چشــم کــودك بســیار خوشــایند و شــادى بخش هســتند و احساســات و عواطــف 
کــودك را جلــب مى کننــد. عــالوه بــر آن تصویرگــر کتــاب بــا ایــن رنگ هــا توانسته اســت 
هویــت جانداربــودن بــه ایــن اعــداد بدهــد و آن هــا را زنــده نشــان دهــد و گاهــى نیــز بــا 
ــه  ــه کــودك را ب ــد عالق ــا بتوان ــز کرده اســت ت مهــارت خــود طراحــى اعــداد را طنزآمی

ســیر داســتان جلــب کنــد.
همچنیــن اســتفاده از رنگ هــاى شــاد بــه رشــد شــناختى کــودك و درك مفاهیــم 
ــن  ــتفاده از ای ــه  اس ــرى ک ــت دیگ ــد و مزی ــک مى کن ــتر کم ــز بیش ــداد نی ــى اع ریاض
رنگ هــا دارد انتقــال خــوب حــس و حــال، فضــا و مــکان عوامــل موجــود در تصاویــر بــه 
مخاطــب اســت. تصویــر صفــر در صفحــات کتــاب به عنــوان شــخصیت اصلــى داســتان 
ــا از لحــاظ  به طــور متوالــى دیده مى شــود و ایــن موضــوع بــه کــودك کمــک مى کنــد ت
ــر کتــاب از نظــر  ــه کنــد. اگرچــه تصاوی بصــرى به طــور همزمــان آن هــا را درك و تجرب
شــکل و رنــگ تکــرارى بــه نظــر مى رســند ولــى بــا توجــه بــه خوشــایندبودن، رنگ هــاى 
شــاد و جــذاب آن هــا عالقــه و اشــتیاق مخاطــب را بــه خوانــدن کتــاب ترغیــب مى کننــد.
ــان خــود نزدیــک  ــه پای ــده و خوشــایند ب ــراف آموزن ــن پاراگ ــا ای ــاب ب داســتان کت
مى شــود. «صفــر ســرش را بــه نشــانه رضایــت تــکان داد و گفــت مــن فقــط مى خواســتم 
ــگاه  ــرانجام جای ــه س ــم ک ــر مى کن ــاال فک ــم ح ــته باش ــى داش ــز معن ــش از هیچ چی بی

واقعــى ام را یافتــه ام.» 
به طور کلى از نکات مثبت کتاب مى توان به موارد زیر اشاره کرد:

عنوان و موضوع کتاب یعنى مفهوم عدد صفر- 
ــراى یافتــن راه حــل -  ــه تــالش و کوشــش ب تشــویق غیرمســتقیم مخاطــب ب

ــه آن  ــتیابى ب ــرانجام دس ــت و س ــا آن روبه روس ــه ب ــئله اى ک مس
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آموزش غیرمستقیم عمل جمع و ضرب اعداد 1 تا 9 با عدد صفر- 
تصاویر رنگى، شاد و جذاب براى مخاطب - 

همچنیــن در صفحــه آخــر کتــاب، تصاویــرى در متــن دیــده مى شــود کــه در آن از 
مخاطــب درخواســت شده اســت تــا دربــاره هــر یــک از آن هــا داســتانى از خــود روایــت 
ــیار  ــودکان بس ــرى ک ــت فک ــت خالقی ــل و تقوی ــرى تخی ــر در به کارگی ــن ام ــد. ای کن
ســودمند اســت و آنــان را تشــویق بــه روایــت داســتانى به جــز از متــن کتــاب مى کنــد. 
داســتانى کــه از تجربه هــاى خــود و محیــط اطرافشــان اســت و عــالوه بــر تقویــت فکــر و 
قــدرت تحلیــل در آن هــا مى توانــد بســیار جــذاب و لذت بخــش نیــز باشــد، زیــرا کــودکان 

دوســت دارنــد دیــده و شــنیده شــوند.

منابع
ــران: ســازمان  ــدن، ته ــج خوان ــان و تروی ــودکان و نوجوان ــات ک ــا. (1385)،  ادبی ــاغ، ثری ــزل ای ق

ــوم. ــوم انســانى دانشــگاه ها (ســمت)، چــاپ س ــب عل ــن کت ــه و تدوی مطالع
مصاحب، غالمحسین. (1380)، دایرةالمعارف فارسى، جلد دوم، تهران: امیرکبیر.

ــاب کــودك، ترجمــه: شــقایق قندهــارى، تهــران:  ســالزبرى، مارتیــن. (1387)، تصویرگــرى کت
ــان. ــرورش فکــرى کــودکان و نوجوان ــون پ کان

مثقالى، فرشید (تألیف و گردآورى: 1393)،  تصویرسازى، تهران: چاپ نظر.

عدد هیچ یا جاى خالى
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تازه هاى نشرنقد آثار غیر داستانى

خرگوش باهوش: دو قصۀ نمایشى دیگر از کلیله  و دمنه
حســین فدایى حســین، ویراســتار: علــى خاکبــازان؛ تصویرگــر: 
و  کــودکان  فکــرى  پــرورش  کانــون  تهــران،  مــرادى،  هاجــر 
نوجوانــان، 68 ص، خشــتى (شــومیز)، 125000 ریــال، چــاپ اول، 

978-600-01-0472-6 شــابک:  نســخه،   2000
موضوع(ها):

نمایش نامۀ کودکان (فارسى).

معرفى کوتاه 
در کتــاب حاضــر، ســه قصــه از کتــاب کلیله ودمنــه در قالــب نمایش ــنامه هایى کوتــاه و جــذاب بازگــو 
ــته  ــا حضــور داش ــه بچه ه ــى ک ــر مکان ــا ه ــه، کالس درس ی ــا را در خان ــوان آن ه ــه مى ت شــده اند ک
ــى، یــک ســرگرمى  ــنامه در هــر مــکان و هــر زمان ــدن نمایش  ــد. خوان ــا صــداى بلنــد خوان باشــند، ب
عالــى اســت؛ چــون هــم بچه هــا از آن لــذت مى برنــد و هــم ایــن کار بــه ایجــاد اعتمادبه نفــس آن هــا 

ــد. ــدن کمــک مى کن در خوان

آخرین ها
مهــدى رجبــى، تصویرگــر: مینــو جامــى، تهــران، پیدایــش، 64 ص، 

رقعــى (شــومیز)، 90000 ریــال، چــاپ اول، 1000 نســخه،
شابک: 978-600-296-492-2

موضوع(ها):
داستان هاى کودکان و نوجوانان، قرن 14.

معرفى کوتاه 
ــاى  ــه قصه ه ــى از مجموع ــتانى تخیل ــر، داس ــور حاض ــاب مص کت
ــى  ــا زبان ــه ب ــت ک ــب اس ــب غری ــاى عجی ــراى بچه ه ــب ب عجی

ــدى،  ــۀ پنج جل ــن مجموع ــته شده اســت. ای ــنى (ب) و (ج) نگاش ــاى س ــراى گروه ه ــاده و روان ب س
ــوررئال و  ــاى س ــتان، فض ــن داس ــرد. ای ــان را دربرمى گی ــراى نوجوان ــرى ب ــتان تصوی ــج داس پن
ــت و  ــوك  کننده  اس ــا ش ــخصیت ها و ماجراه ــه، ش ــتان چندالی ــود داس ــى دارد و خ عجیب وغریب

ــى دارد. ــب تازگ ــراى مخاط ب
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چکیده
 ایــن گفتــار بــه نقــد و بررســى کتــاب «زنانــى کــه دنیــا را تغییــر دادنــد» اشــاره دارد. زنانــى کــه 
دنیــا را تغییــر دادنــد کتابــى اســت متفــاوت بــراى معرفــى زنانــى کــه دنیــاى امــروزى مــا را شــکل 
دادنــد. آن هــا کســانى بودنــد کــه بــا پیــروى از خواســته قلبــى، هــوش، اســتعداد و توانایى هــاى 

خــود بــه چیزهایــى کــه مى خواســتند رســیدند.

کلید واژه
زنان، تغییر دنیا، آرزو، سفر

مقدمه
زنانــى کــه از آن هــا در تاریــخ یــاد مى شــود هیــچ تفــاوت خاصــى بــا دیگــر زنــان جامعــه 
ــا دیگــر زنــان و حتــى مــردان زمــان خــود شــاید  خــود نداشــتند. تنهــا تفــاوت آن هــا ب
ــان  ــد و از قلبش ــوش مى دادن ــود گ ــب خ ــداى قل ــه ص ــواره ب ــه هم ــت ک ــن بوده اس ای
ــه اســتعداد ها، توانایى هــا و  ــا توجــه ب ــه  این ترتیــب توانســتند ب پیــروى مى کردنــد کــه ب

ــه اهدافــى فوق العــاده و شــگفت دســت یابنــد.  رؤیاهایــى کــه در ســر داشــتند ب
آ ن هــا جــرأت داشــتند متفــاوت باشــند و شــاید نمى توانســتند در مقابــل عشــق خــود 
ــا پشــتکار  ــکاو، جســور و ب ــا کنج ــد. آن ه ــت کنن ــده مقاوم ــه پیشــرفت و آین نســبت ب
بودنــد و بــراى دســتیابى بــه هــدف تمــام تــالش خــود را مى کردنــد. زنــان بزرگــى کــه 
دنیــا را تغییــر دادنــد بــا پیــروى از خواســت قلبــى، هــوش و رؤیاهایشــان بــه چیزهایــى 
کــه مى خواســتند رســیدند. راه آن هــا را دنبــال کنیــد و بــراى ماجراجویــى آمــاده شــوید. 
بــا امیــال ارهــارت در آســمان پــرواز کنیــد، از امیلــى پنکرســت دربــاره حقــوق بیاموزیــد، 

   
m.babazade@gmail.com /      
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نقد آثار غیر داستانى

   
   
   
   
     
    
   

َ ُ

ــدم  ــو در دنیــاى نقاشــى ق ــدا کال ــا فری ــد، ب ــى در مــد راه بیندازی ــا کوکــو شــنل انقالب ب
بگذاریــد، از مــارى کــورى یــاد بگیریــد چگونــه بایــد بــه ســؤاالتتان پاســخ دهیــد و...

بررسى کتاب
زنانــى کــه دنیــا را تغییــر دادنــد عنــوان کتابــى اســت کــه به خوبــى و درعیــن اختصــار 
به همــراه تصاویــر ســاده و جــذاب بــه معرفــى زنانــى کــه در زندگــى امــروز مــا تأثیرگــذار 
بودنــد مى پــردازد. جیــن آســتین، گرتــرود ادرل، کوکــو شــنل، فریــدا کالــو، مــارى کــورى، 
مــرى آنینــگ، مــرى ســیکول، امیلیــا ارهــارت، مــارى کریســتین چیلــر (کاراگاه فیفــى)، 
ســاکاگاویا، امیلــى پنکرســت، رزا پارکــس، آنــه فرانــک شــخصیت هاى ایــن کتــاب هســتند 

کــه بــه هرکــدام از آن هــا در صفحــه اى مجــزا پرداختــه شده اســت.
ــاره آن قــرار اســت توضیحاتــى هرچنــد  در ابتــدا معرفــى شــخصیت اصلــى کــه درب
ــاى  ــر و باکس ه ــک تصاوی ــا کم ــس از آن ب ــود و پ ــر مى ش ــود ذک ــار آورده ش به اختص
اطالعاتــى کوچــک مســیر معرفــى شــخصیت و زندگینامــه او نمایــان مى شــود. مخاطــب 
در وهلــه اول بــا یک ســرى اطالعــات و تصاویــر به طــور همزمــان مواجــه مى شــود و پــس 
ــدف  ــه ه ــد ب ــات را مشــخص مى کن ــه مســیر اطالع ــا ک ــردن جهــت پیکان ه از دنبال ک

خواهــد رســید. 
معرفــى کوتــاه در قالــب شــخصیتى کــه بــه آن پرداختــه مى شــود و ســپس شــعار یــا 
دغدغــه اصلــى ذهــن او به صورتــى برجســته بــه مخاطــب ارائــه مى شــود تــا او را ترغیــب 
بــه ادامــه مطالعــه و خوانــدن ُکَنــد و پــى ببــرد کــه هــدف شــخصیت اصلــى از چــه قــرار 
ــراى  ــا اصــًال ب ــالش مى کرده اســت ی ــه آن ت ــراى رســیدن ب ــراى چــه ب ــوده اســت و ب ب
دســتیابى بــه هــدف اصلــى خــود از چــه راه یــا راه هایــى وارد شده اســت و درنهایــت آیــا 
ــا در راه  ــا شکســت خورده اســت، ی ــه هــدف خــود رسیده اســت؟ آی ــا این همــه تــالش ب ب

دادند،  تغییر  را  دنیا  که  زنانى  کیت. (1396)،  پنکرست، 
طراح:  ابراهیمى،  بیتا  ویراستار:  محجوب،  نلى  مترجم: 
قطع  صفحه،   32 ناریا،  نشر  تهران:  عسکرى،  فاطمه 

خشتى، شابک:978-600-7620-47-2
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زنان اصالحگر

رســیدن بــه هدفــش بــا چــه موانعــى روبــه رو شده اســت.
نویســنده اثــر «کیــت پنکرســت» بادقــت و حســن  توجــه، شــخصیت هایى را 
ــه  ــى ک ــد و اثرگذارى های ــذاب باش ــروز ج ــان ام ــراى مخاطب ــه ب ــت ک ــاب کرده اس انتخ
ــن  ــى جی ــد. معرف ــم بیای ــه چش ــتر ب ــم بیش ــخصیت ها مى بینی ــود آن ش ــروزه از وج ام
آســتین، نویســنده اى کــه هنــوز هــم داســتان هایش در سراســر جهــان مخاطــب دارد و 
ــه زندگــى او و مســیر نویسنده شــدن او از هوشــمندى نویســنده کتــاب  ــاه ب نگاهــى کوت
ــارى را کــه اکنــون از آســتین  اســت.  نویســنده ســعى دارد در ایــن معرفــى اجمالــى آث
منتشــر شده اســت بــه مخاطــب نوجــوان خــود نیــز معرفــى کنــد و بــا تصاویــر و معرفــى 
ــا  ــد ت ــب مى کن ــر و او را ترغی ــده را درگی ــن خوانن ــتان هاى او ذه ــخصیت هاى داس ش

ــرود. ــتین ب ــاى آس ــدن کتاب ه ــال خوان به دنب
ــناى  ــک ش ــدال المپی ــده م ــه برن ــت ک ــى اس ــناگر زن ــتین ش ــرود ادرل، نخس گرت
ــا  ــد کــه چطــور ب ــکا شــد. در مســیر زندگــى او خواهیــم دی ــورك امری ــان از نیوی نوجوان
ســختى بســیار بــراى بدســت آوردن ایــن رتبــه در جهــان تــالش کرده اســت و باالخــره بــه 
هــدف خــود کــه قهرمانــى اســت رسیده اســت. دیــدن ماجــراى ایــن دختــر نوجــوان بــراى 
ــه او  ــد. کارى ک ــگفت انگیز باش ــم ش ــذاب و ه ــد ج ــم مى توان ــال هایش ه ــن  و س هم س
کــرد حتــى خیلــى از مردهــا جــرأت انجــام آن را نداشــتند. او مى خواســت اولیــن زنــى 

ــال انگلیــس شــنا مى کنــد. باشــد کــه در آب هــاى یــخ زده کان
کوکــو شــنل، کــه طــراح مــد و لبــاس شــناخته شده اســت همیشــه مى گفــت: یــک 
دختــر بایــد دو چیــز باشــد؛ کســى کــه مى خواهــد باشــد و چیــزى کــه مى خواهــد باشــد. 
ــد. پوشــیدن  ــوه مى کن ــادى جل ــروزه برایمــان ع ــه ام ــى چیزهاســت ک او بنیانگــذار خیل
شــلوار بــراى زنــان، حــذف کاله هــاى بــزرگ از ســر زنــان. او حتــى بــا کوتاه کــردن موهــاى 
خــود ســبک جدیــدى از مــد را رواج داد. لبــاس راحتــى کــه تــا پیــش از ســال 1918 تنهــا 
ــا  ــه کار رفــت. نویســنده ب ــز ب ــان نی ــراى زن ــراى مردهــا اســتفاده مى شــد پــس از آن ب ب
معرفــى ایــن شــخصیت ســعى در تأثیرگــذارى یــک فکــر و طــرح تــازه در دنیــاى اطــراف 
مــا دارد و این کــه هــر فــرد بــه انــدازه خــود مى توانــد بــراى تغییــر دنیــاى اطــراف خــود 
مفیــد باشــد. بــا وجــودى کــه کوکــو فــردى فقیــر بــود امــا همیشــه بــراى افــراد ثروتمــد 
ــا زحمــت بســیار جایــگاه اجتماعــى مطلوبــى بــراى  لبــاس طراحــى مى کــرد و کم  کــم ب

خــود پیــدا کــرد.
فریــدا کالــو نیــز هنرمنــدى مکزیکــى اســت کــه نویســنده بــا آوردن نــام او به عنــوان 
ــه  ــت؛ چراک ــود کرده اس ــب خ ــن مخاط ــه ذه ــت دادن ب ــعى در جه ــد س ــک هنرمن ی
على رغــم سرنوشــتى کــه بــراى ایــن دختــر رقــم خورده بــود او بــا توجــه بــه نــداى درون 
و قلبــش و اهمیــت دادن بــه رؤیاهایــش توانســت بــه موفقیــت برســد. کالــو کــه قــرار بــود 
یــک پزشــک شــود، در اثــر یــک تصــادف از ادامــه ایــن راه بازمانــد، ولــى او وجــه دیگــرى 
از خــود را بــا نقاشــى کردن پیــدا کــرد و قــدم در دنیایــى گذاشــت کــه شــهرتى جهانــى 
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نقد آثار غیر داستانى
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ــراه آورد.  ــراى او به هم ب
مــارى کــورى، کــه شــیمى دان و کاشــف دو عنصــر بســیار مهــم رادیــوم و پلوتونیــوم 
ــه  ــر ب ــى مختص ــى او و نگاه ــد. معرف ــده تر باش ــان شناخته ش ــراى مخاطب ــاید ب ــود ش ب

زندگــى او در کنــار دیگــر زنــان در ایــن عرصــه خالــى از تجربــه نخواهــد بــود. 
ــان  ــود از زم ــاد مى ش ــناس ی ــن زن دیرینه ش ــوان اولی ــه از او به عن ــگ ک ــرى آنین م
کودکــى درگیــر چنیــن ماجراهایــى بوده اســت. نویســنده ســعى در ارائــه ایــن بــاور دارد 
کــه بســیارى از رؤیاهــا از همــان کودکــى شــکل مى گیــرد؛ رؤیاهایــى کــه توجــه بــه آن هــا 

مى توانــد آینــده اى درخشــان را رقــم بزنــد. 
مــرى ســیکول، پرســتارى دورگــه اســت. او که نیمــى اســکاتلندى و نیمــى جامائیکایى 
ــاه در جنــگ کریمــه روســیه  ــردم بى پن ــه ســربازان و م ــام هدفــش کمــک ب اســت، تم
ــد  ــش مى آی ــش پی ــه برای ــت وپاگیرى ک ــکالت دس ــل مش ــیکول به دلی ــت. س بوده اس
به عنــوان یــک پرســتار و بــا هزینــه شــخصى  بــه منطقــه جنــگ زده مــى رود، بیمارســتانى 
تأســیس مى کنــد و تــا پایــان جنــگ همانجــا مى مانــد. او تمــام دارایــى خــود را در ایــن 
ــان جنــگ  ــان کرده اســت پــس از پای ــه نویســنده بی ــد و همان طــور ک راه صــرف مى کن
ــى  ــه او به نوع ــانى ک ــام کس ــا تم ــت؛ ام ــى نداشته اس ــه زندگ ــراى ادام ــدى ب ــچ درآم هی
بــه آن هــا کمــک کرده بــود بــه ســراغش آمدنــد و تــا آخریــن لحظــه عمــر از او حمایــت 

کردنــد. 
امیــال ارهــارت، نخســتین زن ماجراجویــى اســت کــه بــر فــراز اقیانــوس اطلــس پــرواز 
کرده اســت. کارى کــه حتــى خیلــى از مردهــاى آن زمــان جــرأت انجــام آن را نداشــتند. 
ارهــارت یک بــار هــم تصمیــم گرفــت تــا برفــراز اقیانــوس آرام پــرواز کنــد امــا بخــت بــا 
او یــار نبــود و ســفرش هرگــز بــه پایــان نرســید و هیچ کــس دیگــر اثــرى از او نیافــت. امــا 
یــاد و نــام او همــواره در تاریــخ ثبــت شده اســت. نویســنده بــا نشــان دادن مســیر پــرواز او 

جذابیــت ایــن ســفر را دوچنــدان کرده اســت.
ــا نــام اصلــى مــارى کریســتین چیلــر، دختــرى توانمنــد در زمــان  کارآگاه فى فــى، ب
ــان در  ــه نتیجــه رســید. او در رشــته زب ــاى او ب ــه رازدارى ه ــود ک ــى دوم ب جنــگ جهان
دانشــگاه پاریــس تحصیــل مى کــرد. امــا طــى جنــگ فرصتــى پیــدا کــرد تــا دوبــاره بــه 
انگلســتان برگــردد. نویســنده ســعى دارد نشــان دهــد کــه حتــى در زمــان جنگ و شــرایط 

ــود. ــا و اهــداف خــود ب ــال آرزوه ــوان به دنب ــى هــم مى ت بحران
ســاکاگاویا، زنــى از اهالــى مکزیــک کــه به همــراه گــروه اکتشــاف به شناســایى دنیــاى 
اطــراف خــود مــى رود. او دختــر کوچکــش را بــر پشــت مى بســت و ایــن دو ماجراجــو را 
همراهــى مى کــرد و راهنمــاى آن هــا بــود. تالش هــاى او باعــث شــد دیگــر زنــان بومــى 

امریکایــى هــم خــود را بــاور کننــد و بــه توانمندى هــاى خــود اعتمــاد داشته باشــند.
امیلــى پنکســرت، ازجملــه کســانى بــود کــه بــه بیــان حقــوق زنــان و داشــتن حــق 
رأى در انگلســتان اقــدام کــرد. او بــا اراده بــود؛ زنــان بســیارى را بــا خــود همــراه کــرد و 
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رفته رفتــه بــر تعــداد آن هــا افــزوده  شــد. ســرانجام جنبــش حــق رأى زنــان بــه موفقیــت 
رســید کــه در نتیجــه آن زنــان بــاالى 21 ســال اجــازه دادن رأى پیــدا کردنــد. او مى گفــت 

یــک مبــارز انتخاباتــى بایــد اراده اى قــوى و شــور فــراوان داشته باشــد.
رزا پارکــس، زن سیاه پوســتى کــه وقتــى همــه نشســته بودنــد بــراى گرفتن حــق خود 
ایســتاد. سیاه پوســتان بایــد وقتــى یــک ســفید پوســت جایــى بــراى نشســتن نداشــت، در 
وســایل نقلیــه عمومــى مى ایســتادند و قوانیــن تبعیــض نــژادى همــواره حکم فرمــا بــود. 
ــه  ــود را ب ــاى خ ــدند و ج ــد مى ش ــد بلن ــتان بای ــود، سیاه پوس ــلوغ ب ــوس ش ــر اتوب (اگ

ــد.) ــتان مى دادن سفیدپوس
رزا آن قــدر ســر حــرف خــود ایســتاد و از جایــش بلندنشــد تــا قانــون تغییــر پیــدا کرد. 

در ایــن راه سیاه پوســتان بســیار دیگــرى هــم بــا او هم صــدا شــدند. 
آنــه فرانــک، دختــرى یهــودى بــود کــه رؤیــاى نویســندگى داشــت. او در زمــان جنــگ 
ــن دوران  ــان شــود. در ای ــى پنه ــور شــد در جای ــواده اش مجب ــراه خان ــى دوم به هم جهان
ــد. او خاطراتــش را مى نوشــت و تمــام  ــا همــدم  او بودن ــه تنه ــم آن ــر یادداشــت و قل دفت
ــرد.  ــت مى ک ــش ثب ــه خاطرات ــش را در دفترچ ــا و نگرانى های ــا، امیده ــات و ترس ه اتفاق

پــس از اتمــام جنــگ پــدرش خاطــرات آنــه را منتشــر کــرد.
ــه اطالعــات از یــک ســیر منطقــى پیــروى مى کنــد کــه در کل کتــاب به خوبــى  ارائ
قابــل مشــاهده اســت. بیــان مســتندگونه ایــن کتــاب به همــراه تصاویــر و نــکات جالــب 
ــه  ــار را ب ــه آث ــدگان این گون ــود خوانن ــه مى ش ــخصیت ارائ ــر ش ــاره ه ــه درب ــى ک توجه

ــه خــود جــذب مى کنــد.  ــن نحــو ب بهتری
انتخــاب تصاویــر مطابــق بــا متــن صورت گرفتــه و بــراى مخاطبــان قابــل درك اســت. 
در پایــان، نویســنده بــراى کلماتــى کــه شــاید بــراى خواننــدگان ســنگین باشــد توضیحات 

بیشــترى آورده  و از هــر شــخصیت نکتــه و ســخنى پندآمــوز ارائــه کرده اســت.

زنان اصالحگر
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تازه هاى نشرنقد آثار غیر داستانى

پابلو پیکاسو که بود؟
ــا، 112 ص، رقعــى  ــدا فرخــى، تهــران، جوی ــى، مترجــم: ن ــرو کل ت

ــخه،  ــاپ اول، 300 نس ــال، چ ــومیز)، 100000 ری (ش
شابک: 978-600-97458-4-5

زبان اصلى: انگلیسى
عنوان به التین:

Who was Pablo Picasso?

موضوع(ها):
پیکاسو، پابلو، 1973، 1881، ادبیات کودکان و نوجوانان.

معرفى کوتاه 
در ایــن کتــاب، در روایتــى داســتانى دوران زندگــى «پاپلــو پیکاســو» (1881 – 1973 م) شــرح داده 
مى شــود. پیکاســو در 8 ســالگى اولیــن نقاشــى اش را کشــید کــه زندگــى پرفرازونشــیبى داشته اســت. 
خالــق اثــر گوئــر نیــکال اســت کــه در آن وحشــت و توحــش جنــگ را بــه  تصویــر مى کشــد. آثــار او 
واقع گرایانــه، امیدوارکننــده، ســاده و درعین حــال پیچیــده  اســت. وى در ســن 91 ســالگى درگذشــت.

آخرین برگ
محمــد برومنــد، مترجــم: مریــم خوشــدل، مشــهد، بهــار اندیشــه، 
280 ص، رقعــى (شــومیز)، 200000 ریــال، چــاپ اول، 1000 

نســخه،
زبان اصلى: فارسى/انگلیسى

موضوع(ها):
1. نمایش نامۀ کودکان (فارسى)؛
2. نمایش نامۀ فارسى، قرن 14.

معرفى کوتاه 
هنرمنــدان تئاتــر کــودك و نوجــوان نه تنهــا بایــد تمــام قواعــد تئاتــر بــه مفهــوم کلــى آن را بداننــد، 
بلکــه بــا توجــه بــه نــوع مخاطــب بایــد روان شناســى ایــن گــروه ســنى را درنظــر گرفتــه و بــا آگاهــى 
ــاگر،  ــى تماش ــى و اجتماع ــت فرهنگ ــح از موقعی ــى و درك صحی ــول تربیت ــه اص ــبت ب ــل نس کام
ــاال و  ــدرت درك ب ــه  دلیــل ق ــه صحنــه آورده و اجــرا کننــد. مخاطــب بزرگ ســال ب ــار خــود را ب آث
توانایــى نقــد و نظــر، درصورتى کــه بــا محتــواى اثــر موافــق نباشــد آن را نمى پذیــرد، امــا مخاطــب 
کــودك به راحتــى هــر محتوایــى را مى پذیــرد و اگــر در نمایــش اصــول روان شناســى و تربیتــى ایــن 
گــروه ســنى مدنظــر قــرار نگرفتــه باشــد، تأثیــرات مخربــى در بــر خواهــد داشــت. کتــاب حاضــر 
ــا دانــش حــوزة  ــار محمــد برومنــد اســت کــه از نمایش نامه نویســان ب شــامل پنــج نمایش ــنامه از آث

کــودکان و نوجوانــان بــه  شــمار مــى رود.
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نشســت نقــد و بررســى کتــاب فولکلــور کــودکان، نوشــته دکتــر ســیدجواد رســولى، بــه 
دعــوت فصلنامــه نقــد کتــاب کــودك و نوجــوان، روز پنجــم دى مــاه 1397 در ســراى 
اهــل قلــم برگــزار شــد. در ایــن نشســت دکتــر حســن ذوالفقــارى و اســداهللا شــعبانى در 

کنــار مؤلــف حضــور داشــتند و اداره جلســه بــا ســردبیر فصلنامــه بــود.
دکتــر حســن ذوالفقــارى، عضــو هیــأت علمــى دانشــگاه تربیــت مــدرس و مســئول 
آمــوزش در فرهنگســتان زبــان و ادبیــات فارســى، مؤلــف آثــار متعــدد در زمینــه ادبیــات 
ــف  ــودك و مؤل ــات ک ــده ادبی ــره شناخته ش ــعبانى چه ــداله ش ــت و اس ــه اس عامیان
چندصدعنــوان کتــاب اســت کــه بســیارى از آن اشــعار یــا قصه هــاى منظومــى اســت 

کــه رنــگ و بــوى ادبیــات عامــه دارنــد. 
مؤلــف کتــاب دکتــراى خــود را در رشــته فولکلــور از دانشــگاه تاجیکســتان 
دریافت کــرده و آثــار و مقاالتــى در ایــن زمینــه دارد و مــدرس ادبیــات کــودك اســت. او 
در حــال حاضــر مســئولیت اجرایــى اتحادیــه ناشــران و کتابفروشــان تهــران را به عهــده 

دارد.

سـیدعلى کاشفى خوانسـارى: کتـاب مجمـوع هفت مقاله 
کـودکان  فولکلـور  بحـث  بـه  به نوعـى  هرکـدام  کـه  اسـت 
و  همایش هـا  در  پیشـتر  هرکـدام  مقـاالت  ایـن  مى پـردازد. 
سـمینارهاى علمى و نشـریات تخصصى و ... ارائه و منتشرشده  
و حـاال به همـت انتشـارات مدرسـه به شـکل کتـاب منتشـر 

شده اسـت.
خوشــبختانه در ســال اخیــر انتشــارات مدرســه در 
شــرایطى کــه به طــور کلــى کتــاب و به طــور خــاص کتــاب 
کــودك و به طــور اخــص کتاب هــاى نظــرى کــودك و 
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نقد شفاهى

   :
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ــدرت منتشــر مى شــوند، ایــن کتــاب را درکنــار  ــد و به ن نوجــوان شــرایط خوبــى ندارن
ــه  ــا مجموعه گنجین ــن کتاب ه ــه ای ــت. ازجمل ــر کرده اس ــر منتش ــه دیگ چندمجموع
تاریــخ ادبیــات کــودك اســت کــه از برخــى جهــات بــا موضــوع ایــن کتــاب هــم ارتبــاط 

ــانى دارد.  و همس
ــودك  ــات ک ــث از ادبی ــا بح ــم. هرج ــرض مى کن ــه اى را ع ــه نکت ــوان مقدم به عن
ــات  ــه ریشــه هاى ادبی ــن اســت ک ــى ای ــک پرســش و بحــث مقدمات ــود ی ــاز مى ش آغ

ــودك و نوجــوان کجاســت. ک
ــوع و  ــد، مصن ــى جدی ــوان را موضوع ــودك و نوج ــات ک ــى ادبی ــور کل برخــى به ط
مــدرن مى داننــد، همان گونــه کــه مفهــوم کلى تــر و ابتدایى تــر کودکــى را یــک 
مفهــوم مــدرن، برســاخته و ناشــى از تحــوالت اجتماعى و اقتصــادى در دوران مدرنیســم 
ــوان  ــودك و نوج ــات ک ــا ادبی ــه آی ــن پرســش را ک ــى ای ــور کل ــس به ط ــد. پ مى دانن
پیشــینه و دیرینــه اى هــم دارد یــا نــه را ســؤالى غیرضــرورى و بــدون پاســخ مى داننــد. 
آن هــا ســابقه ادبیــات کــودك و نوجــوان را بــه پــس از دوران مدرنیســم و شــکل گیرى 
صنعــت چــاپ و عمومیت یافتــن مــدارس جدیــد و افزایــش تعــداد باســوادان و آمــوزش 

ــد. ــودکان و ... محــدود مى دانن ــى ک عموم
ــه خواســته اند از  ــى ک ــن آنجای ــان متقدمی ــا در می ــگاه متأخــران اســت، ام ــن ن ای
ــا  ــراه ب ــد به طــور مســتقیم و غیرمســتقیم هم ــودك صحبــت کنن ــات ک پیشــنیه ادبی
ــا و نشــانه هایى را مربــوط بــه کــودکان  ــا مصــادره بــه مطلــوب رّد پ تأویــل و گاهــى ب
ــى  ــیک فارس ــات کالس ــه در ادبی ــان و ازجمل ــیک در جه ــمى و کالس ــات رس در ادبی
ــگامان  ــوتان و پیش ــط پیشکس ــى توس ــاى مختلف ــه تالش ه ــن زمین ــد. در ای یافته ان
ایــن حــوزه انجــام شــده اســت. شــاید به طــور خــاص در موضــوع شــعر کــه موضــوع 
ــا  ــا و نمونه ه ــن تالش ه ــعر اســت قدیمى تری ــه ش ــر ب ــًال منحص ــم عم ــاب ه ــن کت ای
ــخنرانى در  ــورت س ــه به ص ــه اى ک ــا مقال ــاز ی ــیروس طاهب ــوم س ــاالت مرح را در مق

 رسولى، جواد. (1396). فولکلور کودکان؛ هفت مقاله در
 فرهنگ عامه و ادبیات شفاهى کودکان، تهران: سازمان
 پژوهش و برنامه ریزى آموزشى (انتشارات مدرسه)، 120

صفحه، شابک:   978-964-08-1392-8  
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گام نخست و ضرورى

ــه  ــریف ارائ ــاس یمینى ش ــوم عب ــودك، مرح ــاب ک ــوراى کت ــاى ش ــى از همایش ه یک
ــه و ... را  ــوش و گرب ــى و م ــل بهارســتان جام ــى مث ــا نمونه های ــم. آن ه ــد مى بینی دادن

برمى شــمرند.
ــمول و  ــرى، ش ــد فراگی ــر مى رس ــه به نظ ــود دارد ک ــز وج ــرى نی ــگاه دیگ ــا ن ام
ــات  ــه هاى ادبی ــه ریش ــم این ک ــود دارد و آن ه ــه آن وج ــبت ب ــترى نس ــرش بیش پذی
ــور  ــات فولکل ــه در ادبی ــیک، ک ــمى و کالس ــات رس ــه در ادبی ــوان را ن ــودك و نوج ک
جســت وجو مى کنــد؛ ادبیــات عامیانــه، ادبیــات شــفاهى، ادبیاتــى کــه چنــدان 
پدیدآورنــدگان آن بــراى مــا مشــخص نیســتند و به صــورت شــفاهى در مناطــق 
مختلــف، در میــان عمــوم مــردم رواج داشــته و هنــوز هــم دارد. در ایــن زمینــه هــم 
ــر  ــم اولیــن کتــاب کــه مبتنــى ب ــا به گمان ــد ام دوســتان مختلفــى تالش هایــى کرده ان
ــاب  ــات کــودك باشــد همیــن کت ــر ادبی ــد ب ــا تأکی گــردآدورى یافته هــاى شــفاهى، ب
اســت؛ همچنیــن مستشــرقین و خارجى هایــى کــه در ایــران حضــور داشــتند بــا ثبــت 
ترانه هــاى عامیانــه، بازى هــا و متل هــاى شــفاهى مــردم در ایــن زمینــه، در دوره 
ــتند،  ــاى گذاش ــى برج ــار خوب ــتند و آث ــى داش ــاى خوب ــس از آن فعالیت ه ــار و پ قاج

ــودك نبوده اســت.  ــات ک ــه ادبی ــر ب ــا منحص ــوع آن ه ــه موض ــد ک هرچن

حســن ذوالفقــارى: مــن ایــن مقــاالت را به دلیــل 
ــا  ــا از این  ه ــى دوت ــه داور یک ــتم و البت ــه داش ــه اى ک عالق
مقاله هــا هــم بــوده ام قبــًال دیــده ام ولــى به نظــرم گــردآورى 
ــه  ــراى کســانى کــه عالقمنــد ب آن هــا در یــک مجموعــه ب
ایــن حــوزه باشــند، خواندنــى اســت. بنــده بــه آقــاى دکتــر 
رســولى کــه هــم موضــوع رســاله خودشــان را ایــن موضــوع 
ــان  ــات و نوشته هایش ــوزه مطالع ــم ح ــد و ه ــرار داد ه ان ق
ــاى  ــر در حوزه ه ــه االن کمت ــم. چراک ــک مى گوی را، تبری
تخصصــى کار مى شــود و این کــه یــک نفــر در حــوزه 
فولکلــور کــودك هــمّ  و غــم خــود را بگــذارد بــراى پژوهش هــاى حــوزه ادبیــات عامــه 

بســیار مغتنــم اســت.
ــن  ــدام از ای ــد هرک ــرم بای ــه آرام آرام به نظ ــه اى ک ــا هفت مقال ــم ب ــاب ه ــن کت ای
حوزه هــا و حیطه هــا گســترش پیــدا کنــد مى توانــد آغــاز خوبــى باشــد بــراى این کــه 
مــا بیاییــم میــان فولکلــور و ادبیــات عامــه بزرگســال و کــودك مــرزى ایجــاد کنیــم، 
هرچنــد ایــن مــرز وجــود نــدارد امــا مــرزى بــراى مطالعــه به وجــود آوریــم و ببینیــم 
ــن  ــى ای ــتند یعن ــدى هس ــاى] تولی ــه [بخش ه ــوط ب ــوزه مرب ــن ح ــه بخشــى از ای ک
فولکلــور حالــت تولیــدى خــود بچه هــا را دارنــد. مثــًال در یکــى از ایــن مقــاالت ایشــان 
از یکــى از فولکلورهــاى تولیــدى خــود بچه هــاى خراســان شــروع کردنــد؛ از مــدارس و 
همان هــا را تحلیــل و بررســى کرده انــد. ایــن بســیار مهــم اســت کــه مــا غافــل نشــویم 
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نقد شفاهى

  :
   

   

ــوده و امــروز دیگــر  ــاً از گذشــته ب ــور چیــزى ســنتى اســت کــه صرف از این کــه فولکل
تولیــد نمى شــود؛ هرچنــد کــه هــردوره فولکلــور خــاص خــود را دارد و بخشــى هــم ایــن 

ــد. ــا از آن اســتفاده مى کنن ــه بچه ه ــورى وجــود دارد ک ــه فولکل اســت ک
اگــر مــا یــک نــگاه کل، از بــاال داشــته باشــیم و بخواهیــم بدانیــم کــه حیطــه و حوزه 
ایــن ادب عامــه چــه هســت تــا برســیم بــه بخــش کــودك آن، اجمــاالً بایــد بگوییــم کــه 
دو حــوزه عمــده دارد؛ بررســى، مطالعــه، طبقه بنــدى، تحلیــل در حــوزه عناصــر مــادى 
و عناصــر معنــوى. حــاال هــر یــک از ایــن عناصــر را کــه مــا بــاز کنیــم بایــد برویــم در 
جایــگاه کــودك و حضــور آن را آنجــا پیــدا کنیــم. مثــًال در حیطــه عناصــر مــادى در 
حــوزه ادبیــات عامــه مــا بــه عناصــرى مثــل خــوراك، پوشــاك، معمــارى، پیشــه ها و 
ــه ها  ــوزه پیش ــه در ح ــم ک ــرض مى کن ــال ع ــوان مث ــم. به عن ــا مى پردازی ــه این ه هم
ــه اینجــا،  ــم ک ــد ببینی ــم، بای ــر کنی ــر و دقیق ت ــگاه اصولى ت ــم یــک ن ــا بخواهی ــر م اگ
ــب  ــا اغل ــه بچه ه ــم ک ــه ها مى بینی ــوزه پیش ــد. در ح ــى دارن ــه جایگاه ــودکان چ ک

ــد.  ــه ها بوده ان ــن پیش ــت ای ــاگردان در خدم ــوان ش به عن
را  شــاگردان  ایــن  حضــور  شهرآشــوب ها  در  مى رویــم  کــه  عقب تــر  کمــى 
ــت،  ــم هس ــورى ه ــاده فولکل ــک م ــوالً ی ــه معم ــوب ها ک ــم. شهرآش ــم ببینی مى توانی
ــه شــاعر در وصــف یــک شــغلى مى گفــت و آنجــا  ــى ک ــا و رباعى های ــى دوبیتى ه یعن
ــر  ــه جلوت ــور ک ــوزه پیشــه ها همین ط ــاگردان داشــت. در ح ــن ش ــه ای ــم ب ــى ه نگاه
ــم  ــد [برمى خوری ــاره کردن ــه آن اش ــه ب ــه  ک ــان مکتب خان ــًال در هم ــاز مث ــم ب مى آیی
ــه  ــى ک ــًال زمان ــد. مث ــا مى گفتن ــان در مکتب خانه ه ــا خودش ــه بچه ه ــعارى ک ــه] اش ب
ــى در  ــات مخصوص ــى ادبی ــد؛ یعن ــعر مى گفتن ــا ش ــد این ه ــام مى ش ــى تم ابجدخوان
ــد و  ــد مى کردن ــعرهایى را تولی ــان ش ــا خودش ــه بچه ه ــتند ک ــه  داش ــود مکتب خان خ
ــراى بچه هــا ســروده و گفتــه مى شــد کــه از آن به عنــوان مــاده آموزشــى  شــعرهایى ب
اســتفاده مى  شــد. حــاال در مقــوالت دیگــر ماننــد خــوراك و پوشــاك و از طــرف دیگــر 
هــم در حــوزه عناصــر معنــوى؛ آیین هــا، آداب و رســوم، ادبیــات کــودك کــه شــامل 
ــوزه  ــه در ح ــى ک ــر فراوان ــا و عناص ــعرها، باوره ــتان ها، ش ــا، چیس ــانه ها، متل ه افس
عناصــر معنــوى فرهنــگ و ادب عامــه قابــل بررســى اســت. شــعرهاى بســیارى کــه حاال 
ــم  ــا کــه ورود کنی ــه هریــک از این ه ــا ب ــده اســت. م ــاب هــم آم بخشــى از آن در کت

ــود.  ــودکان مى ش ــه ک ــوط ب ــى از آن مرب ــم بخــش مهم مى بینی
ــى  ــه و بررس ــع آورى، مطالع ــته ایم جم ــوزه را توانس ــن ح ــدر از ای ــا چق ــال م ح
کنیــم؟ بســیار کــم. بــا توجــه بــه این کــه ایــن حــوزه اى اســت کــه مربــوط بــه ادبیــات 
ــا یــک زمانــى باشــد امــا روزى هــم دیگــر متــداول  شــفاهى اســت و ممکــن اســت ت
ــد  ــه مى گویی ــرى چ ــراى یارگی ــما ب ــه ش ــم ک ــا مى پرس ــى از بچه ه ــن گاه ــد. م نباش
ــم  ــان مى خواندی ــا خودم ــه م ــى ک ــا آن چیزهای ــم ب ــد؟ مى بین ــعرى مى خوانی ــه ش چ
ــگار آن هــا فرامــوش شــده اســت. یعنــى هــر نســلى شــعرها  خیلــى فــرق مى کنــد، ان



35095

۱۸  ، ـــ 
ــــــــــ ۱۳۹۷  ــــــــــــــ

ــى و  ــت. بررس ــم اس ــیار مه ــا بس ــع آورى این ه ــن جم ــود را دارد. بنابرای ــات خ و ادبی
ــا  ــه این ه ــى در هم ــى و روان شناس ــاى جامعه شناس ــف از منظره ــاى مختل تحلیل ه
ــه ایــن حــوزه داشــته باشــیم خیلــى  ــد ب ــا بای ــل بررســى اســت و توجهــى کــه م قاب

بایــد زیــاد باشــد.
ــات  ــن مطالع ــراى یک چنی ــد ب ــد باش ــازى مى توان ــه آغ ــاب نقط ــن کت ــااهللا ای انش
دامنــه دارى کــه ادامــه پیــدا کنــد. چــون ایــن کتــاب هفــت  مقالــه دارد، مجبــورم مقالــه 
بــه مقالــه جلــو روم و راجــع بــه کلیــت کتــاب فقــط دو مــورد را عــرض مى کنــم. یکــى 
از مــوارد مــورد اهمیــت کــه بــراى ایــن کتــاب ذکــر کــردم ایــن اســت کــه بــه فولکلــور 
ــعبه اى از  ــده و ش ــاد ش ــاخه اى ایج ــا ش ــى همین ج ــت و گوی ــه شده اس ــودك توج ک
ــال  ــه چهارس ــم ک ــز بگوی ــل پرانت ــود. داخ ــاد مى ش ــک دارد ایج ــات فولکلوری مطالع
ــجویان آن  ــه دوره دانش ــه س ــده ک ــه ایجادش ــات عام ــته ادبی ــش رش ــه گرای اســت ک
فارغ التحصیــل شــده اند و ایــن نویــد را مى دهیــم کــه در آینــده پژوهش گرهــاى 
ــن   ــرورت ای ــم ض ــر مى روی ــه جلوت ــر چ ــیم. ه ــه داشته باش ــن زمین ــى در ای متخصص
نــوع تقســیم بندى ها و مقوله بندى هــا بیشــتر مى شــود، چنانکــه مثــًال در آینــده 
بایــد راجع بــه فولکلــور زنــان کار کــرد چراکــه بخــش مهمــى از تولیــد فولکلــور مــا بــه 
ــال  ــردى تابه ح ــچ م ــم هی ــر نمى کن ــه فک ــا، ک ــًال الالیى ه ــردد؛ مث ــا برمى گ خانم ه
الالیــى ســروده باشــد. خــوب ایــن الالیى هــا کامــًال محصــول ذهــن و زبــان و فرهنــگ 
زنــان اســت. پــس جــا دارد کــه مــا راجع بــه فولکلــور زنــان و همین طــور مــوارد دیگــر 

هــم کار کنیــم.
ــاب آن اســت کــه طبقه بنــدى و دســته بندى  ــن کت یکــى دیگــر از ویژگى هــاى ای
منظمــى انجــام داده انــد و کار علمــى یعنــى همیــن؛ یعنــى مــا بتوانیــم حــوزه مــورد 
مطالعه مــان را کامــًال طبقه بندى شــده مطالعــه کنیــم. عمدتــاً تکیــه کتــاب روى 
بازى هاســت؛ بازى هــاى کالمــى، بازى ســروده ها و انــواع و اقســام آن، و راجع بــه 
ــه  ــع ب ــروده ها هســت. راج ــى روى بازى س ــه ول ــم. تکی ــه داری ــک مقال ــم ی ــى ه الالی
ــم  ــده خان ــام ش ــف انج ــاى مختل ــه در کتاب ه ــادى ک ــاى زی ــر از کاره ــا غی بازى ه
ــام  ــد تم ــردآورى کرده ان ــال پیــش گ ــه بیــش از بیست س ــى ک ــاغ در کتاب ــا قزل ای ثری
ــى  ــد و نمونه های ــردآورى کرده ان ــور گ ــر کش ــتان از سراس ــه اس ــتان ب ــا را اس بازى ه
ــم دارد  ــا ه ــى از دانشــجویان م ــم اســت و یک ــیار مغتن ــن بس ــه ای ــد ک ــم داده ان را ه
پایان نامــه اى از ایــن بازى ســروده ها مى نویســد کــه ابعــاد مختلفــى هــم از جنبه هــاى 

ــد.  ــى را دارد کار مى کن ــى و تربیت ــم آموزش ــى، ه ــم جامعه شناس ــى، ه زبان
نمونه هایــى کــه اینجــا آمده انــد جالــب اســت و ایــن مقالــه اى کــه بــه آن 
مى پردازیــم در حــوزه بازى هــا خوبــى اش آن اســت کــه مربــوط بــه منطقــه خراســان 
اســت. ایــن نشــان مى دهــد کــه مــا نبایــد خیلــى کلــى  هــم وارد ایــن حــوزه شــویم. 
ورود مــا بــه صــورت اســتان بــه اســتان بــه ایــن مقولــه باعــث مى شــود کــه مطالعــات 

گام نخست و ضرورى
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ــان در  ــتان خراس ــه االن از اس ــى ک ــروده ها نمونه های ــن بازى س ــد. ای ــر باش ــا دقیق ت م
اینجــا ضبــط شــده و آمــده در مطالعــات منطقــه قابــل تأمــل بیشــترى اســت. خــود 
ــه  ــرده ک ــدى و تفکیک ک ــا را طبقه بن ــام این ه ــواع و اقس ــروده ها و ان ــن بازى س همی
مــن در جایــى کمتــر دیــده ام و بعــد اشــاره اول مــن کــه تفکیــک فولکلــور کــودك از 
بزرگســال و توجــه بــه ابعــاد تولیــدى فولکلــور تــا ابعــاد کاربــردى و آموزشــى آن اســت.

ــاالت  ــراى چــاپ دوم دارم؛ از آنجــا کــه بیشــتر مق ــه یــک پیشــنهادى هــم ب البت
ــالت  ــت و در مج ــى اس ــل دسترس ــت وجو قاب ــاى جس ــق موتوره ــاب از طری ــن کت ای
ــه  ــم ک ــرض مى کن ــراى چــاپ دوم ع ــوان پیشــنهاد ب ــف چــاپ شده اســت به عن مختل
به شــکل یکپارچــه و منســجم بــه شــکل یــک کتــاب کار شــود کــه جنبــه آموزشــى و 
ــوزه  ــه ح ــترده تر ب ــوم گس ــک مفه ــا ی ــد ب ــا بتوانن ــد و خواننده ه ــردى داشته باش راهب
فولکلــور کــودك بــه ابعــاد و اضــالع آن بپردازنــد. اگــر اینچنیــن شــود بــه نظــر مــن 

خیلــى بهتــر اســت.
ــه چــون  ــور اســت ک ــواع فولکل ــر شــناخت شــاخص ها و ان ــه اول؛ درآمــدى ب مقال
کتــاب مجموعــه مقالــه اســت برخــى عناویــن آن بــا مقالــه دیگــرى در همیــن کتــاب 
هم خوانــى و هم پوشــانى دارد. ایــن هــم البتــه بــه اجبــار شــده، چــون مجموعــه مقالــه 
بــوده نمى توانســته یکــى از ایــن دو مقالــه ناقــص شــود. ایــن به خاطــر ماهیــت کتــاب 
اســت، ولــى ایــن اتفــاق افتاده اســت؛ مثــًال بحــث کنشــگر، کنشــگرها، هم کنــش، کــه 
ــه آمده اســت. هــدف  ــر در هــر دو مقال ــا عبــارات متفاوت ت ایــن تعاریــف گاهــى هــم ب
ــه  ــه البت ــودکان اســت و تقســیم بندى ک ــور ک ــه بیشــتر گونه شناســى فولکل ــن مقال ای

ــد.  ــاى بیشــترى مى آم ــده، اى کاش نمونه ه ــه آم یکــى دو نمون
یکجــا در صفحــه 13 همیــن مقالــه بــه بحــث محتــواى فولکور کــودکان مى پــردازد. 
ــوازش و  ــوزش، ن ــق، آم ــد. تحقی ــف مى آی ــف و تعری ــه، توصی ــوا زیرمجموع در محت
ــا  ــى م ــت. یعن ــا هس ــا کارکرده ــد، این ه ــوا باش ــد محت ــا نمى توان ــه این ه ــش ک آرام
ــراى آمــوزش  ــا ب ــازى دارد، ی ــًال کارکــرد ب ــم کارکردهــا؛ مث ــوان آن را بگذاری ــد عن بای
خــوب اســت؛ این هــا جنبــه کارکــردى دارد. حــاال محتــوا خیلــى گوناگــون اســت. اگــر 
بخواهیــم این هــا را محتــوا بگیریــم نمى شــود چراکــه ممکــن اســت کارکــرد آموزشــى 
ــد،  ــدر باش ــه پ ــع ب ــد، راج ــادر باش ــه م ــع ب ــًال راج ــواى آن مث ــا محت ــد ام داشته باش

راجــع بــه دوســت باشــد یــا هــر چیــز دیگــر. 
اســم مقالــه دوم « بگــو دوچرخــه (مخاطــب در ادبیات شــفاهى کودکان)» مى باشــد 
کــه ایــن هــم بــاز در همایشــى چــاپ شــده  و چــون حــاوى بعضــى از ایــن تعاریف اســت 

ــاً هم پوشــانى هایى دارد مــن از آن مى گــذرم.  کــه تقریب
ــذذ  ــم صفحــه 23 واژه تل ــر اســتفاده کنی ــن واژه کمت ــه از ای فقــط یــک کلمــه ک
ــذذ اســت.  ــوازش و تل اســت کــه گفتــه: اهــداف خوانــش متــن، آمــوزش، آرامــش و ن
ــى  ــداف. یعن ــده اه ــا ش ــا االن اینج ــود؛ همین ه ــوا ب ــل محت ــه قب ــد در آن مقال ببینی



35097

۱۸  ، ـــ 
ــــــــــ ۱۳۹۷  ــــــــــــــ

االن باالخــره تکلیــف مــا بایــد روشــن شــود کــه این هــا هــدف اســت، محتواســت یــا 
ــرد اســت. التــذاذ  ــم؛ کــم کارب ــا کارکــرد؟ چــون مــا در فارســى تلــذذ نداری ــرد ی کارب

ــذت.  ــى و ل ــا لذت جوی ــم ی داری
ــن  ــزء بهتری ــن ج ــر م ــه به نظ ــت ک ــودکان اس ــاى ک ــواع ترانه ه ــوم ان ــه س مقال
ــودك  ــات ک ــه «مطالع ــت و در مجل ــى اس ــى- پژوهش ــه و علم ــن مجموع ــاالت ای مق
دانشــگاه شــیراز» چــاپ شــده اســت. ایــن مقالــه و مقالــه آخــر ایــن مجموعــه بهتریــن  

مقــاالت ایــن کتــاب اســت.
تنهــا مســئله اى کــه هســت این کــه عنــوان فرعــى آن را نیــاورده اســت؛ در اصــل 
مجلــه کــه چاپ شــده «مطالعــه مــوردى نظم شناســى کــودکان خراســان» ایــن عنــوان 
در پرانتــز به دنبــال تیتــر اصلــى ایــن مقالــه آمــده  کــه اینجــا حــذف شــده اســت. ولــى 
ــور  ــه روى فولکل ــت ک ــن اس ــه ای ــن مقال ــى ای ــاْ ویژگ ــه اتفاق ــود چراک اى کاش مى ب
ــى  ــور خراســان جنوب ــر مى گفــت فولکل ــاز اگ ــد. حــاال ب ــودکان خراســان کار مى کن ک
بهتــر بــود، اگــر بــود فولکلــور خراســان جنوبــى بــا تکیــه بــر شــهر بیرجنــد بــاز بهتــر 

ــر مى شــد ارزش کار بیشــتر مى شــد. ــر چــه ریزت ــود. یعنــى ه ب
اینجــا هــم ایشــان یک مقــدار تحــت تأثیــر مبانــى نظــرى ادبیــات کــودك تاجیــک 
ــیرمحمدف  ــاى ش ــور مشــخص آق ــک و به ط ــگران تاجی ــات پژوهش ــد و از نظری بوده ان
ــم  ــان ه ــر خودش ــدى از منظ ــک طبقه بن ــا را ی ــد این ه ــه مى ش ــد ک ــتفاده کرده ان اس
بکننــد. در همیــن مقالــه نمونه هایــى از مراســم عروســى آمــده و انــواع و اقســام اعیــاد و 
ــه  ــاى مراســمى» گذاشــته اند ک ــام آن را «متن ه ــد و ن مراســم را تقســیم بندى کرده ان
ــاى  ــى، آیینى ه ــاى مل ــاال آیینى ه ــم؛ ح ــى» مى گویی ــا «آیین ــه این ه ــوالً ب ــا معم م
ــه کــدام اســت. بعضى هــا  ــوط ب بومــى و هــر یــک را به طــور مشــخص مى گوییــم مرب
ــام  ــى ایشــان ن ــدى خــاص خــودش را دارد. ول ــا طبقه بن ــه این ه تقویمــى هســتند ک
ایــن بخــش را گذاشــته اند متن هــاى مراســمى؛ مثــًال مراســم چهارشنبه ســورى، 
ــزو  ــه آن را ج ــد ک ــه اى آورده ان ــک نمون ــد ی ــى و ... بع ــم عروس ــاران، مراس ــب ب طل
ــه شــکل هاى مختلــف در عروســى ها  ــد کــه آن را ب ــودکان حســاب کرده ان ــور ک فولکل
مى خواننــد. بایــد گفــت کــه ایــن متــن کــودکان نیســت؛ «عــروس مــا هــل داره، نمــک 

و فلفــل داره، ماشــااهللا بــه چشــم و ابــروش، دامــاد نشســته پهلــوش». 
بــا چــه قرینــه اى مى توانیــم بگوییــم کــه ایــن را کــودکان در عروســى ها مى خواننــد؟ 
ــا را  ــى داشته باشــند و آن ه ــا دخالت ــه بچه ه ــم ک ــر دیده ای در شــعرهاى عروســى کمت
بخواننــد. صــرف این کــه کودکانــى ایــن شــعرها را نقــل مى کننــد کــه نمى توانیــم آن 
ــد.  ــل کرده ان ــنیده اند و نق ــاالن ش ــاید از بزرگس ــم، ش ــته بندى بیاوری ــن دس را در ای
ولــى مراســم رمضان خوانــى را مــا در همه جــاى ایــران داریــم کــه بــا اســامى مختلــف 
ــا آن را  ــد؛ بچه ه ــى مى گوین ــه آن رمضان خوان ــم ب ــان ه ــود و در خراس ــده مى ش خوان

ــد.  ــه مى گیرن ــا هدی ــان از خانه ه ــاه رمض ــب هاى م ــد و ش مى خوانن

گام نخست و ضرورى
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ــاى  ــه در متن ه ــى ک ــمى و مضامین ــاى رس ــل آموزش ه ــاز ذی ــه ب ــن مقال در همی
ــى از  ــد؛ یک ــیم کرده ان ــمى تقس ــمى و غیرمراس ــه مراس ــان آن را ب ــمى ایش غیرمراس
ــیطنت در  ــم ش ــى از آن ه ــه و یک ــمى مدرس ــاى رس ــال، آموزش ه ــور مث ــا به ط آن ه
منــزل اســت، یعنــى شــعرهایى کــه بچه هــا به عنــوان شــیطنت در منــزل مى خواننــد. 
ــاً یــک شــعر کــودك باشــد و  ــه اى کــه ایشــان آورده ایــن ممکــن اســت واقع در نمون
ــه  ــد و جنب ــه االن مى خوانن ــت ک ــى اس ــعر کودک ــا ش ــد ده ه ــور نیســت و مانن فولکل

ــدارد. ــک ن فولکلوری
ــا ســالمم داد/  ــا ســالم دادم/ باب ــه باب ــان ســالم دادم/ ب ــه مام ــدم/ ب از مدرســه آم
ــان آش  ــدم مام ــپزخونه/ دی ــو آش ــم ت ــداد/ رفت ــک شــکالتم ن ــداد/ ی ــم ن ــان جواب مام
مى پــزه/ هــى خــوردم و هــى ریختــم/ هــى ریختــم و هــى خــوردم/ مامــان اومــد بــاال 
ســرم/ بــا مالقــه زد تــو ســرم/ آى ســرم... آى ســرم.../ مــن دختــر افســرم/ افســر طــالق 

گرفتــه/ یــک زن چــاق گرفتــه ...
ــى قســمت هاى  ــرد ول ــدا ک ــباهت هایى پی ــک ذره ش ــاال آن قســمت آخــرش ی ح
ــا این کــه حالــت فولکلوریــک داشته باشــد. ایــن  اول آن بیشــتر شــعر کــودك اســت ت
ــفاهى در  ــوم ش ــاى منظ ــدى  دارد. متن ه ــى ج ــک بررس ــه ی ــاز ب ــا، نی ــواع و گونه ه ان
بازى هــاى کــودك، متن هــاى منظــوم یارگیــرى، بعــد از زیرمجموعــه متن هــاى 
منظــوم یارگیــرى ایــن اســت: ده بیســت ســى چهــل کــه خــوب بــراى یارگیــرى اســت. 
ــا  ــوان ب ــن عن ــوم نیســت ای ــن اصــًال معل ــد کــه ای ــاره شــعر اخالقــى مى آی بعــد یک ب
بقیــه چــه تناســبى دارد. بعــد مــى رود دیگــر وارد موضوعــات مى شــود: بازتــاب مســایل 
سیاســى. ده بیســت ســى چهــل یــک نــوع بــازى اســت، خــوب مــا اگــر بخواهیــم ایــن 
ــراى  ــرى اســت ب ــراى یارگی ــل ب ــم ده بیســت ســى چه ــد بگویی ــم بای ــواع را بگویی ان
ــى  ــى رود موضوع ــود و م ــوض مى ش ــر مســیر ع ــا دیگ ــا اینج قایم شــدن و ... اســت ام

ــراى ایــن هــم بایــد فکــرى کــرد.  مى شــود کــه ب
ــودکان» بســیار  ــه شــفاهى ک ــد تران ــى در چن ــاى اســاطیرى و دین ــه «نماده مقال
ــم آن  ــا بیایی ــه م ــت. این ک ــذاب اس ــم ج ــى دارد، ه ــم تازگ ــى ه ــت؛ یعن ــذاب اس ج
ــودش  ــن خ ــم ای ــى کنی ــودك را بررس ــور ک ــعرهاى فولک ــطوره اى ش ــاى اس جنبه ه
ــد  ــدار بای ــن یک مق ــر م ــه نظ ــا ب ــا در مصداق ه ــت ام ــه اس ــرم نوآوران ــى به نظ خیل
ــد  ــم. ایشــان اشــاره کرده ان ــه همیــن هــم بســنده مى کن ــرد. حــاال ب بیشــتر تأمــل ک
کــه در خراســان کلمــه «غــزل» غیــر از آن غــزل بــه معنــاى فارســى اســت و بــه معنــى 
شــعر و آواز اســت؛ «غزل خوانــى» یعنــى «شــعرخوانى». در بعضــى مناطــق ایــران بــه 
ــا بخــوان  ــراى م ــى» مى گوینــد. مى گوینــد یــک «بیــت» ب شــعر و دکلمــه «بیت خوان
نــه این کــه یعنــى یــک مصــرع بخــوان، یعنــى بــراى مــا شــعر بخــوان؛ منتهــا شــعر و 

ــاره شده اســت. ــى» اش ــه «غزل خوان ــه ب ــى اســت ک ــه دقیق ــن نکت ــا ای آواز. اینج
در صفحــه 71 همیــن مقالــه شــعرهایى کــه در چهارشنبه ســورى خوانــده مى شــود: 
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«زردى مــن از تــو/ ســرخى تــو از مــن ...» کــه ایــن هــم شــعر کــودکان تلقــى شــده و 
بعــد در همیــن حــوزه آمــده یــک مقــدار تحلیــل و تفســیر شــده کــه بــاز ایــن را همــه 

مى خواننــد و بــزرگ و کوچــک نــدارد و نمى توانیــم بگوییــم خــاص کــودکان اســت. 
و اما مقاله بعدى اسلوب زبان در ترانه هاى شفاهى کودکان است.

ــار از منظــر  ــواع، یکب ــار از منظــر ان ــه یکب ــه بســیارخوبى اســت ک ــاب مجموع کت
زبــان و یکبــار از منظــر بازى هــا نــگاه مى کنــد. تنــوع خوبــى هــم از ایــن جهــت دارد، 
ولــى به هرحــال خــود بررســى زبانــى بایــد یــک متــد و شــاکله اى داشته باشــد. مثــًال 
ــه  ــى، از الی ــه از الیه آوای ــم ک ــم مى گویی ــار برررســى مى کنی ــان را در آث ــا زب ــى م وقت
ــم  ــا مى آیی ــد در الیه ه ــم بع ــدى مى کنی ــى. الیه بن ــه واژگان ــوى، از الی ــى و نح صرف
ــر چارچــوب خــوب و منظمــى دارد  ــاالت دیگ ــا برخــالف مق ــم. اینج بررســى مى کنی
ــدا  ــایى پی ــى و انش ــت تحلیل ــد و حال ــه برس ــه نتیج ــد ب ــى زود مى توان ــه آدم خیل ک

کــرده اســت. ایــن هــم چنانچــه لحــاظ شــود خیلــى جالــب اســت.
ــراى  ــان ب ــه ایش ــت ک ــى اس ــه مدخل ــروز» ک ــا ام ــروز ت ــى از دی ــه  «الالی مقال
ــوب  ــیار خ ــته اند، بس ــه نوش ــگ عام ــنامه فرهن ــالمى، دانش ــزرگ اس ــارف ب دائرةالمع

ــت.  اس
در دائرةالمعــارف بــزرگ، کار بزرگــى دارد انجــام مى شــود و آن دانشــنامه فرهنــگ 
مــردم اســت کــه ده جلــد اســت. پنــج جلــد آن تابــه حــال منتشــر شــده و مقــاالت آن 
بســیار تــازه و نوآورانــه و خواندنــى اســت. دائرةالمعــارف یــک چیــزى اســت کــه مرجــع 
اســت و هــرگاه نیــاز شــد آدم بــه آن نیــاز پیــدا مى کنــد ولــى ایــن اثــر بالینــى هــم 
ــى دارد  ــاالت خوب ــرد و مق ــه ک ــوان آن را مطالع ــان مى ت هســت یعنــى مثــل یــک رم
کــه مــن توصیــه مى کنــم حتمــاً آن را مطالعــه کنیــد. یــک دانشــنامه مرجــع اســت. 
خوشــبختانه راجــع بــه الالیــى نســبت بــه ســایر گونه هــا خیلــى بیشــتر کار شــده 
ــک  ــاى ی ــه الالیى ه ــع ب ــى راج ــت؛ حت ــته شده اس ــتقل نوش ــاب مس ــن کت و چندی
ــن  ــه ای ــتفاده از هم ــن اس ــا ضم ــام شده اســت. در اینج ــتقل انج ــم کار مس ــتان ه اس
منابــع کــه خــودش یــک مرجع شناســى خوبــى بــراى ایــن کار اســت، ابعــاد و اضــالع 
ــى و  ــاى الالی ــا، نام ه ــگاه، پیشــینه، ویژگى ه ــابقه، جای ــم از س ــا، اع ــون الالیى ه گوناگ

... را مى بینیــد. 
یــک ختامــى هــم ایشــان در پایــان ایــن مقــاالت آورده انــد بــه اســم «لــذت خواندن 
ــت  ــان اس ــاى ایش ــع توصیه ه ــه درواق ــفاهى» ک ــات ش ــور و ادبی ــار فولکل در سایه س

بــراى این کــه چگونــه مــا فولکلــور را خصوصــاً در مــدارس توســعه و ترویــج دهیــم. 
ــا کتاب هــاى درســى  ــا انتشــارات مدرســه ی ــم کــه الزم باشــد ی مــن فکــر مى کن
ــا نوشته شــود.  ــراى معلم ه ــاب آموزشــى ب ــد و حتــى یــک کت ــه بپردازن ــن مقول ــه ای ب
بــراى این کــه مــا االن در کتاب هــاى درســى گاهــى یــک درس آزاد و گاهــى دو 
ــا  ــه بچه ه ــت ک ــن اس ــم ای ــا ه ــن درس ه ــدف ای ــم. ه ــه داری ــر پای درس آزاد در ه

گام نخست و ضرورى
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نقد شفاهى
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خودشــان بــه کمــک معلــم بــراى کتاب هــاى درســى یــک درس بنویســند. منتهــا در 
اینجــا موضــوع آن درس، ادبیــات محلــى اســت. یعنــى گفتــه شــود بــراى این کــه بــه 
ــات خــوب  ــود و یکــى از اقدام ــه ش ــم توج ــوزان ه ــى دانش آم ــى و بوم فرهنــگ محل
ــراى ایــن درس آزاد کــه  ــوده اســت و مــن فکــر مى کنــم ب کتاب هــاى درســى ایــن ب
در کتاب هــاى درســى گذاشــته شــده خیلــى خــوب اســت کــه آقــاى دکتــر رســولى 
ــم و  ــه کننــد کــه از طریــق مــدارس بداننــد معل یــک چارچــوب، یــک برنامــه اى تهی
ــا  ــا هــم بچه ه ــد کــه م ــد یــک کار منســجمى انجــام دهن ــه مى توان ــوز چگون دانش آم
را هــم بــه فرهنــگ بومى شــان توجــه دهیــم و بــه نســبت ایــن فرهنــگ بومــى آن هــا 
ــا فرهنــگ ملى شــان آشــناتر کنیــم. ایــن هــر دو مهــم اســت. در ایــن درس هــاى  را ب
ــه نظــر مــن در راســتاى  ــاب هــم ب ــن کت ــرآورده کنیــم. ای آزاد مى توانیــم هــدف را ب
همیــن هــدف در انتشــارات مدرســه کــه وابســته بــه کتاب هــاى درســى اســت منتشــر 

شده اســت. 

اســداله شــعبانى: کتــاب فولکلــور کــودکان را بــا عالقــه 
ــودك  ــه ک ــاً ب ــه اختصاص ــه ک ــن زمین ــردم. در ای ــگاه ک ن
ــد  ــت؛ هرچن ــام نشده اس ــى انج ــود کار چندان ــه  ش پرداخت
ترانه هــاى  دربــاره  جاهایــى  در  پراکنــده  به طــور  کــه 
فولکلوریــک کــودکان ســخنانى گفتــه و نوشــته شده اســت.

ــگاه کلــى یــک تقســیم بندى، توزیــع  کتــاب در یــک ن
ــا  ــه ب ــت ک ــودکان اس ــاى ک ــواع ترانه ه ــک در ان و تفکی
نا م واژه هایــى کــه مؤلــف گرامــى بــراى خواننــده و شــنونده 
ــن  ــًال ای ــخص کرده عم ــرودها مش ــن س ــا و ای ــن ترانه ه ای

ــد. ــزد مى کن ــا گوش ــه م کار پژوهشــى را ب
ــه متن هــاى منظــوم محــدود کرده اســت. و  کار قشــنگى اســت کــه آمــده کار را ب
همیــن عبــارت «متن هــاى منظــوم» عبــارت خوبــى اســت چراکــه هــر اســم دیگــرى 

ــود.  ــى ســخت مى ب ــش خیل ــع کردن ــتند جم مى گذاش
ــا عامــه  نخســت مــن بگویــم کــه ادبیــات فولکلوریــک در بســتر فرهنــگ مــردم ی
یــک جــاى کوچکتــرى را مى گیــرد و در ادبیــات فولکلوریــک کــودك بــاز هــم کوچکتــر 
ــا نام هــاى متن هــاى  ــر مى شــود. گونه هایــى کــه ب مى شــود و میــدان بررســى مــا بازت
ــه  ــا ب ــن مقاله ه ــد. در ای ــم داشته باش ــرى ه ــاى دیگ ــد نام ه ــده مى توان ــوم آم منظ
ــورد آن  ــد م ــه چن ــن ب ــاى بحــث دارد و م ــدام ج ــر ک ــه ه ــده ک ــى اشاره ش نکته های

ــم. ــاره مى کن اش
ــراى  ــرآغازى ب ــک س ــه ی ــى و این ک ــه تازگ ــا هم ــاب ب ــن کت ــه ای ــت این ک نخس
ــه  ــه ک ــى گفت ــه در بخش های ــیار فروتنان ــم بس ــف ه ــر اســت و مؤل ــاى دیگ پژوهش ه
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کار چنــدان دقیقــى انجــام نشــده، امــا مقدمــه کتــاب بــه بحث هایــى اشــاره مى کنــد 
کــه اگــر بخواهــم آن را بــاز کنــم دامنــه اش خیلــى گســترده اســت و آن را مى گذاریــم 
بــراى بعــد. و ایــن موضــوع و موضوعــات دیگــر کــه مربــوط بــه هــر مقالــه هســت چــون 
محتــواى مقدمــه در تمــام کتــاب پخــش شده اســت عینــاً در مقــاالت دیگــر هــم دقیقــاً 
تکــرار شده اســت، و بهتــر اســت کــه ایــن مســئله بــا نکتــه اى کــه آقــاى دکتــر اشــاره 
کردنــد ســامان بگیــرد؛ یعنــى یک جــا، همــان در مقدمــه کــه شــما چنــد و چــون کار 
ــادآورى کنیــد کافــى اســت کــه بگوییــد مــن ایــن کار را شــروع کــرده ام و بقیــه  را ی

بایســتى آن را دنبــال کننــد. 
ــى  ــت یعن ــى اس ــتر موضوع ــدى بیش ــن طبقه بن ــدى؛ ای ــوع طبقه بن ــاره ن ــا درب ام
ــه  ــود. هم ــى ب ــى خال ــش خیل ــن جای ــدیم و ای ــى وارد نش ــاظ ریخت شناس ــا از لح م
ــا  ــى مهــم نیســت کــه م ــوا خیل متن هــاى منظــوم یــک مــدل نیســتند و اصــًال محت
ــم  ــش مه ــه بودن ــاظ تران ــن از لح ــم. ای ــدى کنی ــوع طبقه بن ــوا و موض ــاظ محت از لح
ــا اصــًال شــعر  ــدام ترانه ه ــدِر آن شــعر اســت و ک ــازى اســت؟ چق ــدِر آن ب اســت. چق
ــه  ــم ک ــى بیاوری ــن هــم توضیحــات کاف ــراى ای ــا بایســتى ب ــودك اســت و چــرا؟ م ک
ــاز نشــده یــک مقــدار ســؤاالت بــدون پاســخ مى مانــد.  ــود و ب ــاه ب چــون مقــاالت کوت
قابلیــت اجرایــى خــود ایــن ترانه هــا یــا ایــن متن هــاى منظــوم هــم نوعــى موضــوع 

خــاص اســت کــه مى شــود این هــا هــم در طبقه بنــدى گنجانیــد.
ــه عمــوم  ــد تران ــر هــم اشــاره کردن ــاى دکت ــا همان طــور کــه آق بخشــى از ترانه ه
ــودکان  ــر ک ــد و اگ ــد و مى بردن ــه کار مى برن ــردم آن را ب ــاى م ــى توده ه ــت؛ یعن اس
ــد.  ــد نکرده ان ــان تولی ــنیده اند و خودش ــا ش ــد از بزرگتره ــرار مى کنن ــا را تک ــا این ه م
مى توانیــم بگوییــم بعضــى از عبارت هــا، بعضــى از جمله هــا، بعضــى از ترانه هایــى کــه 
حــاال در گزینــه نوشــته هاى پراکنــده صــادق هدایــت هــم آمــده، هرچنــد بیشترشــان 
ــا ســاخته اند  ــادران و بزرگتره ــا را م ــا بیشــتر این ه ــده اســت ام ــا درآم ــان بچه ه از زب
ــان  ــا را ورد زب ــک خودشــان این ه ــات فورکلوری ــوزش ادبی ــم در بســتر آم ــا ه و بچه ه

ــد.  ــازار مى خوانده ان ــه و ب ــرده  و در کوچ ک
ــولى  ــاى رس ــه آق ــرح اســت ک ــه» مط ــام «هیچان ــه ن ــا ب ــاره بعضــى از متن ه درب
گفته انــد کــه «شــادانه» را جایگزیــن هیچانــه کنیــم بهتــر اســت؛ ایــن هــم پیشــنهادى 
ــازى  ــى ب ــه به نوع ــه آمیخت ــر ک ــن خاط ــه ای ــت. ب ــنگ تر اس ــه قش ــا هیچان ــت ام اس
ــه  ــازى اى ک ــردد، ب ــال هــدف نمى گ ــه به دنب ــازى اى ک ــازى کالمــى. یعنــى ب اســت؛ ب
هــدف نــدارد، هــدف خــود بــازى اســت. ایــن هیچانه هــا را هــم کــه بــه شــیوه امــروزى 
مــا داریــم کار مى کنیــم، کتابــى هــم در ایــن زمینــه درآمــده کــه جالــب اســت. مــن 
تعریفــى کــه بــراى هیچانــه گذاشــته ام ایــن بــود کــه تخیــل بى مــرز در عیــن این کــه 
ــم  ــه ه ــم کودکان ــک نظ ــد و از ی ــودکان باش ــان و ک ــت مخاطب ــل دریاف ــات قاب کلم
برخــوردار باشــد کــه مــا یــک دو ســه مــورد این هــا را بــراى تعریــف هیچانــه آورده ایــم.

گام نخست و ضرورى
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نقد شفاهى
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دربــاره الالیى هــا کــه دوســتان فرمودنــد کتاب هــاى زیــادى کارشــده؛ «الال 
ــده.  ــه ش ــِل» گرفت َ ــه از «ل ــده ک ــم گفته ش ــى» مى گویی ــه آن «الالی ــا ب ــه م ــاى» ک ب
 لَلِ هــا، دایــگان بودنــد. اینجــا نکتــه جالبــى گفتــه شــده کــه الال برگرفتــه از ســرودهایى 
ــا،  ــد َدَد، قاق ــه مى گوین ــور ک ــد. همان ط ــد مى کنن ــان تولی ــا خودش ــه بچه ه ــت ک اس
ــه  ــه اســت ک ــى از تران ــراى نوع ــده ب ــذارى ش ــم نام گ ــن اســت الال ه جى جــى. ممک

ــد.  ــا آن مى خوابانن ــد و او را ب ــان مى کن ــا آن بی ــتگى اش را ب ــه خس بچ
ایــن هــم بحــث جدیــدى اســت کــه تــا بــه حــال مــن جایــى نشــنیده ام امــا چــون 
ــم  ــن صــدا را ه ــه ای ــه ام متوجــه شــدم ک ــه گفت ــا تران ــاى بچه ه ــراى صداه خــودم ب
ــا  ــه بچه ه ــده ام ک ــى دی ــًال در جای ــد و مث ــرار مى کنن ــوزادى تک ــا در دوران ن بچه ه
به جــاى عبــارت «اینجااینجــا» مى گوینــد «لینگالینــگا» و همانجــا مــن ترانــه اى 
َدیــى/  ســاختم و ایــن ترانــه بــراى بچه هــاى کوچــک بــود کــه گفتــم: «لینــگا لینــگا َدَ
هاپــو، پیشــى، ببعــى/ ُقدُقدُقــد/ جاجــا، جوجــو/ قوقولــى قــو/ بغ بغــو/ بابــا تاتــى قاقایــى/ 

مامــان ممــه الالیــى».
بعــد دیــدم از ایــن  آهنگ هایــى کــه حتــى جملــه هــم نیســت و یــک فعــل هــم 

ــا. ــا و مامان ه ــم بابابزرگ ه ــد ه ــان آم ــا خوشش ــم بچه ه ــدارد ه ن
مــن مى خواهــم بــه یــک نکتــه اشــاره کنــم کــه یــک جــادوى کالمــى در ترانه هــاى 
کــودکان و خصوصــاً در ترانه هــاى فورکلوریــک کــودکان وجــود دارد کــه آمیختــه بــه 
نوعــى بــازى اســت و ایــن بــازى هــم جذبه هــاى جادویــى دارد. اصــًال بــازى خــودش 
ــد و آدم  ــاد مى کن ــه ایج ــه جذب ــت ک ــى اس ــادو معنای ــت. ج ــادو اس ــه ج ــه ب آمیخت
ــذارد  ــد ســاعت ها وقــت مى گ ــازى مى کن ــد کســى کــه دارد ب ــد چــرا. مى بینی نمى دان
ــون  ــم جن ــن نمى دان ــرود. ای ــر نیســت ب ــى حاض ــازد ول ــى مى ب ــد، حت ــازى مى کن و ب
ــه  ــا ب ــه آدم مى چســبد و بچه ه ــد و ب ــى ایجــاد مى کن ــه در آدم ــا چیســت ک اســت ی
ــى  ــک حرکــت جادوی ــه ی ــه ب ــم رفتارشــان آمیخت ــا ه ــد. خــود بچه ه ــاز دارن ــن نی ای

اســت.
ــک  ــه ی ــم ک ــم، مى بینی ــا را داری ــان بچه ه ــا زب ــه م ــک ک ــاى فورکلوری در ترانه ه
چیــزى از ایــن در آن هســت کــه نمى دانــم آیــا نامــش همــان «آن» اســت؟ نمى دانــم 
ــم  ــى ه ــاى کالم ــا در بازى ه ــا را م ــن جاذبه ه ــه ای ــت ک ــزى اس ــک چی ــت. ی چیس
مى بینیــم و مــن حتــى در شــعر بزرگترهــا هــم اشــاره کــرده ام کــه بخــش بزرگــى از 
شــعرهاى امــروز مــا کــه تولیــد مى شــود شــعرهاى بــى وزن اســت و موســیقى نــدارد. 
ــات  ــزو ذاتی ــوده اســت و ج ــعر ب ــر ش ــرض ب ــه موســیقى ع ــد ک ــان مى کنن ــه گم هم
ــاى  ــم بچه ه ــن مى گوی ــا م ــم ام ــار بگذاری ــم آن را کن ــا مى توانی ــوده و م ــعر نب ش
ــان مــا هــم  ــد. زب ــد از آهنــگ کالم لــذت مى برن ــا معنــا آشــنایى ندارن کوچــک کــه ب
ــد نقــش  ــم مى توان ــار ه ــى آن در کن ــى و معنای ــاى آوای ــان فارســى اســت. پیونده زب

ــازى کننــد و اثــر هنــرى بیافریننــد.  ب
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ــه  ــم شــعر عالق ــه ریت ــن همان طــور کــه یــک کــودك یک ســاله دوســاله ب بنابرای
نشــان مى دهــد حتمــاً آدم بزرگ هــا هــم چنیــن عکس العملــى را نشــان خواهنــد داد، 
منتهــا دنیایشــان بــا هــم فــرق مى کنــد. مــا یــک موســیقى را مى توانیــم دیگرگونــه بــه 
کار ببریــم. یعنــى موســیقى را نبایــد از شــعر جــدا کنیــم. ایــن موســیقى البتــه بــراى 
ــان و بزرگســاالن یک جــور دیگــر.  ــراى کــودکان و نوجوان خردســال یک جــور اســت، ب
ــزى از آن  ــت یک چی ــدى شده اس ــا بخش بن ــه در اینج ــى ک ــن در ترانه های بنابرای
جــادوى کالمــى وجــود دارد و غالــب بــر همــه موضوعــات دیگــر اســت یعنــى فراتــر از 
محتــواى آموزشــى و خرافه هایــى اســت کــه در آن نهفتــه اســت. طبقه بنــدى از ایــن 

جهــت هــم زیبایى هایــى داشــت و ایــن یــک بحــث درازدامنــى نیــاز دارد.
ــه و  ــدوه زنان ــه از ان ــن دســت آمیخت ــه ســوگوارها و از ای ــا از آنجــا ک ــا الالیى ه ام
واگویه هــاى مــادران اســت از ســتمى کــه بــر زن در تاریــخ مــى رود ســخن مى گویــد. 
اغلــب ایــن مــادران نالــه ســر مى دهنــد؛ اصــًال الالیــى بــراى خوابانــدن بچــه نیســت. 
الالیى هایــى کــه مــادران بــراى بچه هــا مى خواندنــد بــراى خــود مــادران بــوده اســت. 
ــه  ــه ب ــود ک ــرى ب ــاى دیگ ــش چیزه ــد، دلیل ــف مى کردن ــه را متوق ــا گری ــر بچه ه اگ
ــه رنــگ لباس هــاى مــادر، آغــوش مــادر  ــگاه ب بچــه امنیــت مــى داد؛ صــداى مــادر، ن
ــرد.  ــادر احســاس مى ک ــار م ــه در کن ــرده و آرامشــى ک ــادر ایجــاد ک ــه م ــى ک و فضای
ــه ســر بدهــد و  ــن بچــه گری ــه ای ــرد و نمى گذاشــت ک ــدوه دور مى ک ــا او را از ان این ه
مى خوابیــد. امــا اگــر بــه جــاى مــادر غریبــه اى بــراى بچــه الالیــى بخوانــد بچــه آرام 

نمى شــود. 
ــد  ــا بای ــرر دارد و م ــا ض ــراى بچه ه ــم ب ــى ه ــت و خیل ــار اس ــا اندوهب الالیى ه
هوشــمندانه از آن هــا اســتفاده کنیــم. الالیــى برخــالف فرمایــش جنــاب آقــاى رســولى 
ــن  ــى اســت. در همی ــازى کالم ــازى نیســت. الال/ الال/ الال ب ــدون ب ــعرهاى ب ــزو ش ج
ــى  ــد ترانه های ــرده بودی ــدم تقســیم بندى ک ــازى اســت. چــون آنجــا دی ــى هــم ب الالی
کــه در آن هــا بــازى نیســت ازجملــه الالیــى. الالیــى هــم بــازى اســت و مــا ایــن بــازى 

ــم. ــه کار مى بری ــد ب ــاى جدی ــم در الالیى ه را ه
الال الال پرنده/ پرنده نوك بلنده ...

ــه  ــد و ب ــازى مى کنن ــا آن ب ــا ب ــه بچه ه ــى ک ــى آن الالی ــت ول ــه اس ــن تران ای
ــون  ــت؛ «چ ــوط اس ــواب مرب ــه خ ــه ب ــزى در آن دارد ک ــک چی ــد ی ــواب مى رون خ
ســتاره خوابیــد، تــو هــم الال کــن...، چــون آب خوابیــد، تــو هــم الال کــن...» و بــا یــک 
ــد. اصــًال بچــه  ــازى مى خواب ــادآورى مى کنیــم و ایــن بچــه در حــال ب مضمون هایــى ی
ــازى وجــود  ــدون ب ــراى بچــه اســت ب ــه ب ــه هــم ک ــدارد و تران ــازى وجــود ن ــدون ب ب
ــى  ــازى اســت و آن جادوی ــزى از ب ــک چی ــا درش ی ــن ترانه ه ــى جدى تری ــدارد. حت ن

ــت.  ــخیرکننده دل بچه هاس ــدم تس ــن معتق ــه م ک
ــرودها در  ــرود» آورده ام. بومى س ــام «بومى س ــا ن ــى ب ــا را در جای ــام این ه ــن تم م

گام نخست و ضرورى
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ــف  ــا و زبان هــاى مختل ــه گویش ه ــا هســت ب ــه همــه ســراى م ــا ک سراســر کشــور م
رایــج اســت. خوشــبختانه در ایــن کتــاب دیــدم بعضــى از ایــن ســرودها و ترانه بازى هــا 
ــه، جایــى کــه از چیزهایــى کــه  ــه کار رفت ــد اســت. جایــى کــه کلمــه مرســى ب جدی
ــا  ــا را بســازند ی ــا هــم ممکــن اســت ترانه ه ــدارد استفاده شــده، بچه ه ــاد ن قدمــت زی
مادرانــى کــه در میــان طبقــات پاییــن جامعــه دسترســى بــه کتــاب ندارنــد خودشــان 

ــد.  ــراع کنن ــى اخت ترانه های
مــن بچــه کــه بــودم شــخصى بــراى مــا ســفال مــى آورد و ســفال هایش شکســته 
ــه اى  ــان تران ــا خودم ــته؟ و م ــفال ها شکس ــن س ــرا ای ــد چ ــا مى گفتن ــادران م ــود. م ب
بــراى آن ســاخته بودیــم. از آنجــا کــه شــخصى کــه ایــن ســفال ها را بــراى مــا مــى آورد 
بــه نــام اصغــر باغــى بــود و از الله جیــن ســفال ها را در دهــات اطــراف مــى آورد، مــا بــه 
دنبــال االغــى کــه ایــن ســفال ها را بــا آن مــى آورد راه مى افتادیــم و بــه زبــان محلــى 
خودمــان مى خواندیــم: «آهــاى اصغــر باغــى، بــارت را ببنــد و ایــن ظرف هــاى شکســته 
ــا  ــى کــه م ــا بســیارى از ترانه های ــود. ی ــه در آن ب ــوع تران ــاور»؛ یــک ن ــا بی ــراى م را ب
ــت  ــوار الك پش ــًال س ــا مث ــم. ی ــم و مى  گفتی ــا مى دویدی ــال بچه ه ــاختیم و دنب مى س
مى شــدیم و بــا این کــه بــه مــا مى گفتنــد ســوار نشــوید مــا فکــر مى کردیــم کــه اگــر 
ســوار الك پشــت شــویم مــا را تــا شــهر مى بـَـَرد و ماننــد وقتــى کــه صــداى هواپیمــا و 
طیــاره  مى آمــد بــه شــیوه محلــى مى خواندیــم کــه: «طیــاره (یعنــى همــان الك پشــت 
را بــه جــاى طیــاره مى گرفتیــم) مــا را مى بــرد بــه بهــار، مهمــان مى کنــد بــه ناهــار». 
مى گوینــد ایــن ترانه هایــى کــه شــما مى گفتیــد هنــوز هــم بچه هــا در محلــه مــا 

ــد. ــد و مى خوانن ــرار مى کنن تک
امــا این هــا بایــد ثبــت و ضبــط شــود و این هــا جــزء ترانه هــاى بچه هاســت 
ــه  ــد اســت و هم ــیار ارجمن ــا بس ــور م ــن فولکل ــد. بســیارى از ای ــه آســیب نمى زنن ک
ایــن چیزهایــى کــه از گذشــته بــه مــا رســیده بایــد به گونــه اى دقیــق ثبــت و ضبــط 
ــدارد. بســیارى از این هــا بایــد از منظــر و  شــود امــا همه شــان کاربردهــاى آموزشــى ن
ــا ببینیــم پــدران و مــادران  جایــگاه زبان شناســى، جامعه شناســى و ... بررســى شــود ت
ــا حفــظ  ــا آن ه ــان را ب ــد؟ پیوندم ــا در گذشــته چطــور زندگــى مى کردن و کــودکان م
ــراى  ــا را ب ــا بیاییــم این ه ــا از جهــت این کــه م ــا را گســترش دهیــم. ام کنیــم و آن ه
ــًال قصــه  ــاك اســت. مث ــا بســیار خطرن ــر، بســیارى از این ه ــم خی ــا مطــرح کنی بچه ه
ــا چــه مى زنــى؟ خــب چــرا بایــد ایــن  خاله سوســکه را نــگاه کنیــد مى گویــد مــن را ب
را بچه هــا بفهمنــد کــه زن را مى زننــد؟ ایــن داســتان نشــان مى دهــد کــه در گذشــته 
ــا  ــد مــن را ب ــه و دارد ســؤال مى کن ــن را پذیرفت ــد و خــود زن هــم ای ــان را مى زدن زن

ــى. ــرا مى زن ــد چ ــى؟ نمى گوی ــه مى زن چ
مــا االن هــم تبعیــض جنســیتى را بــه بچه هایمــان یــاد داده ایــم. دخترهــا بــه یــک 
ســنینى کــه مى رســند ناگهــان متوجــه مى شــوند کــه نقــش دوم را دارنــد. مــن بارهــا 
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ــودم و  ــواده ب ــراى او نمــى آوردم چــون پســر خان ــى مــن ب ــراى مــن آب مــى آورد ول ب
ــار آورده و  ــا را ب ــه دســتور بدهــم. این طــور م ــودم ک ــه ب ــاد گرفت ــد مــن کم کــم ی بع

تربیــت کــرده بودنــد. 
ــور  ــات فولکل ــا در ادبی ــن م ــات که ــا در ادبی ــن نابرابرى ه ــم ای ــم بگوی مى خواه
ــاره  ــتان اش ــه انگش ــازى ب ــم. در لى لى ب ــایى کنی ــد آن را شناس ــه بای ــت ک ــا هس م
ــزى را دزدى  ــه چی ــم، چ ــزى دزدى کنی ــک چی ــم ی ــم مى روی ــم و مى گویی مى کنی
ــه  ــى ک ــم در حال ــتفاده کنی ــم اس ــا نمى توانی ــراى بچه ه ــن را ب ــا ای ــب م ــم؟ خ کنی

ــى هــم قشــنگ اســت.  خیل
مــن «َکک بــه تنــور»، «خاله سوســکه» و «زنگوله پــا» را بازنویســى کــردم و 
ــا و  ــا آن خرافه ه ــده و م ــوض ش ــان ع ــات را از آن درآوردم. جه ــن مزخرف ــام ای تم
ــار گذشــته مــا ســایه انداختــه  ــر همــه آث عقب ماندگى هــاى فکــرى و جهلــى را کــه ب
را بایــد بشناســیم، کنــار بزنیــم و چیــزى را از آن هــا دربیاوریــم؛ بــه قــول احمــد شــاملو 
ــه درد مــا مى خــورد را کمــک کنیــم پیشــرفت کنــد، ســنت هاى  ســنت هایى را کــه ب
بازدارنــده را بــا کمــال تأســف بایــد در زباله دانــى بریزیــم بــرود. بــه چــه درد مى خــورد 

کــه اســارت و بدبختــى  را بــه نســل بعــد منتقــل کنیــم؟ 
ــروف  ــاعر مع ــنده و ش ــد، نویس ــب زاه ــر از حبی ــام آرزو و قنب ــه ن ــود ب ــه اى ب قص
ــد کــه یــک دخترعمــو و پســرعمویى  ــر روایــت کرده ان ــزاران نف ــن را ه ــرك، کــه ای ت
ــاى پســر را خــان کشــته و او کــه یتیــم  ــد. باب ــا هــم زندگــى مى کردن ــد کــه ب بوده ان
ــا هــم بــزرگ مى شــوند. و بــزرگ  ــا ایــن دختــر ب بــوده مى آیــد پیــش عمویــش و او ب
ــه  ــان ب ــراد خ ــى از اف ــد. یک ــم ازدواج کنن ــا ه ــد ب ــوند مى خواهن ــه مى ش ــم ک ه
ــه پســر اخطــار مى دهنــد و تهدیــدش  ــرد و ب ــر را بگی هــوس مى افتــد کــه ایــن دخت

. مى کننــد... 
ــى زیبایى شناســى  ــگاه کن ــر جهــت ن ــى ترســناك اســت. از ه ــتان خیل ــن داس ای
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ــان  ــراى بچه هــا و نوجوان ادبــى ایــن فوق العاده ســت. حــاال ایــن را مــن االن بخواهــم ب
تعریــف کنــم بــه درد نمى خــورد. بــراى مــن لذت بخــش اســت امــا بــراى بچه هــا نــه. 
امــا از آنجــا کــه این هــا خــان را از رو مى برنــد و راز موفقیــت این هــا موســیقى اســت 
مــن موســیقى چوگــور را کــه ســاز عاشیق هاســت، به عنــوان وســیله اى قــرار دادم کــه 
در ایــن داســتان بــا نواختــن ایــن ســاز یــک ســرى کارهــاى جادویــى انجــام مى شــود. 
ــوم نیســت در  ــه معل ــاندم ک ــام رس ــه اتم ــاز ب ــان ب ــا پای ــتان را ب ــم داس ــر ه و در آخ
ــر  ــد انگشــتر آن دخت ــا در ســال هاى بع ــه؛ ام ــا ن ــه هــم مى رســند ی ــا ب ــت این ه نهای
را در دســت دختربچــه دیگــرى دیده انــد کــه کــوزه بــه دســت از چشــمه آب مــى آورد. 
یعنــى یــک داســتان عاشــقانه بــراى نوجوانــان ســاخته ام کــه هیــچ بدآمــوزى کــه نــدارد 

توانایــى وســیعى را هــم مى دهــد.
بنابرایــن مــا بایــد فولکلــور را جمــع آورى کنیــم، از جهــات علمــى بایــد بررســى و 
ــد، حتمــاً بایــد  ــان ارزش آموزشــى ندارن ــراى کــودکان و نوجوان اســتفاده کنیــم. امــا ب
ــى  ــى و ساده نویس ــالق. رونویس ــى خ ــم بازآفرین ــوند؛ آن ه ــى ش ــون و بازآفرین دگرگ
ــار مــوج  ــدارد، چــون آن عقب ماندگــى و گذشــته گرایى در تمــام ایــن آث ــده ن هــم فای
ــگاه تمســخر  ــوع ن مى زنــد. در آنجــا مثــًال در داســتان «کک بــه تنــور» گویــى یــک ن
در حــال اشــاعه اســت کــه مــن آن را حــذف کــرده ام و محتــواى بدآمــوزى دیگــر در 

آن نیســت. 
ــد  ــت نبای ــد دس ــه مى گوی ــت ک ــتا اس ــگاه ایس ــى ن ــه یک ــود دارد ک ــگاه وج دو ن
بزنیــم. بلــه، در مرحلــه  اول دســت نبایــد بزنیــم و همیــن کــه هســت بایــد در آرشــیو 
ــوزه آموزشــى  ــه ح ــى ب ــا وقت ــد چیســت. ام ــد ببینی ــا بای ــرود و پژوهشــگران م ــا ب م
مــى  رود و قــرار اســت کتابــى به عنــوان آمــوزش اســتفاده شــود کــه بچه هــا یــاد بگیرنــد 
اینجــا دیگــر کار بســیار خطرنــاك اســت. اینجــا دیگــر الزم اســت کــه بــا نگاهــى پویــا 
بــه آمــوزش و پــرورش و تعلیــم و تربیــت و ادبّیــت ادبیــات، از فولکلــور به عنــوان یــک 

بســتر مناســب اســتفاده کنــد کمااینکــه در گذشــته هــم همیــن بوده اســت. 
یــک نکتــه هــم این کــه ببینیــم اصــًال فولکلــور چگونــه مطــرح شده اســت. 
اولین بــار «فرهنــگ عامــه» را مطــرح مى کننــد و بعــد هدایــت آن را «فرهنــگ 
ــاره آن مى آینــد صحبــت مى کننــد و ایــن از  ــام مى دهــد و بعــد دیگــران درب تــوده» ن
چــه زمانــى شــروع شــده اســت؟ از دوره روشــنگرى و از زمانــى کــه اســتبداد ضعیــف 

مى شــود، کلیســا عقب نشــینى مى کنــد، مــردم مطــرح مى شــوند.
ــروطه روى  ــالب مش ــى انق ــد. وقت ــروطه روى مى ده ــالب مش ــم انق ــران ه در ای
مى دهــد توده هــاى بى ســواد محــروم نگــه  داشته شــده اهمیــت پیــدا مى کننــد. 
جامعــه درس خوانــده و اندیشــمند و روشــنفکر در توده هــا و شــاهزاده هایى مثــل 
ــد و  ــا مى پردازن ــات توده ه ــور و ادبی ــه فولکل ــد ب ــت مى آین ــادق هدای ــرزا و ص ایرج می
توده هــا کــه قبــًال حــق نداشــتند و اســیر بودنــد به عنــوان ملــت حــق پیــدا مى کننــد 
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ــتند.  ــى نداش ــودکان حق ــوند. ک ــا صاحــب حــق مى ش ــن بچه ه ــع ای ــه تب و ب
ــت،  ــد اس ــى جدی ــم خیل ــودك داری ــات ک ــودك و ادبی ــروز از ک ــه ام ــى ک تعریف
ــود  ــق مى ش ــب ح ــه صاح ــودك ک ــن ک ــال ای ــت. ح ــزى نبوده اس ــن چی ــًال چنی قب
ــوان یــک قشــر عقب نگــه  ــروز به عن ــا دی ــه ت ــادرى ک ــه هــم مى شــود، م صاحــب تران
داشته شــده حــاال صاحــب ترانــه شــده، ترانه هایــش جمــع آورى مى شــود و بــه 
ــدى،  ــى مهت ــو صبح ــد. در رادی ــران راه مى افت ــى در ای ــوج بزرگ ــک م ــب ی این ترتی
ــنفکرى عصــر  ــنگرى و روش ــا ریشــه در روش ــیرازى. این ه ــر انجــوى ش ــاى دیگ در ج
ــت  ــک حرک ــوان ی ــا، به عن ــن ترانه ه ــى ای ــتون اصل ــى، س ــروطه دارد. آگاهى بخش مش
مردمــى اســت. ترانــه را ادبیــات مردمــى در نظــر بگیریــم و بــراى بهتــر شــدن زندگــى 
 مــردم گســترش دهیــم. ادبیــات فولکلوریــک کــودکان جــدا از ادبیــات مــدرن نیســت، 
ادبیــات تــوده دیگــر صرفــاً ادبیــات شــفاهى نیســت االن همــه ثبــت و ضبــط مى شــود 

ــود. ــه مى ش ــودك توج ــوق ک ــردم و حق ــوق م ــه حق ــى ب ــى اســت. یعن ــا مردم ام
ــد در جمــع آورى و طبقه بنــدى و بســته بندى  ــى ایــن کتــاب یــک شــاخه جدی ول
ــه آل  ــد ک ــان باش ــود. یادم ــر مى ش ــود قوى ت ــر ش ــه جزیى ت ــر چ ــت و ه ــور اس فولک
احمــد زمانــى کــه جزیــره خــارك را مى نوشــت ایــن موضــع جدیــد یعنــى توجــه بــه 
ــم مدت هاســت  ــودك ه ــات ک ــا در ادبی ــرد. م ــرح ک ــى را مط ــگ بوم ــات و فرهن ادبی
ــام  ــزار ن ــرودها، ه ــه ام بومى س ــا را گفت ــن ترانه ه ــم. م ــه داری ــى توج ــات بوم ــه ادبی ب
ــوب  ــوم چارچ ــالً  قصــه منظ ــازى؛ مث ــه، ترانه ب ــى، تران ــم. ترنگ ــم بنامی ــر مى توانی دیگ
ــى  ــا بســیارى از این های ــه و ... هــر کــدام تعریــف دارد. ام و تعریــف دارد. قصــه عامیان
کــه شــما گــردآورى کرده ایــد این هــا بــازى اســت؛ نــه قصــه اســت، نــه ترانــه محــض، 
نوعــى «ترانه بــازى» اســت کــه مى شــود یــک چنیــن نامــى بــر آن نهــاد. حــال اگــر از 
ــن  ــورد از ای ــد م ــا و گویش هــاى مختلــف باشــد «بومى ســرودها» مى شــود. چن زبان ه

ــم. ــا مى خوان ــرودها را اینج ــى و بومى س ــاى بوم ترانه ه
ــاد  ــز و زمســتون خیلــى زی ــدارم/ در پایی ــا هیــچ تــب ن داغــم گرمــم همیشــه، ام
کار دارم/ کــى ام چــى ام هــر چــى ام از کار خــود راضــى ام، در خانه هــاى مــردم بخــارى 

ــردى) ــه از ک گازى ام. ( ترجم
این یکى گویش لرى بروجردى است:

مرغــى داشــتم رنگارنــگ، بــا پروبــال قشــنگ/ تخــم دوزرده مى گذاشــت، عمه جونــم 
پــادرد داشــت/ عمــه چشــاش خــواب اومــد، کــوزه پــر از آب اومد.

آخرین گویشى را هم که مى خواهم بخوانم ترکى است:
شــهرم خیلــى قشــنگ اســت، قشــنگ و رنگارنــگ اســت/ تــو باغ هــاش انگــور دارد/ 
انگــور جورواجــور دارد/ کوه هــاش خیلــى بلنــده/ بــه شــکل کله قنــده/ گل تــا بخواهــى 

داره، تــو آب هــاش ماهــى داره.

گام نخست و ضرورى
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نقد شفاهى

:
   
    
   
   
    

  

ــن  ــده ای ــن ش ــب م ــه نصی ــى ک ــولى: توفیق ــواد رس ج
ــى کــه مى خواســتم رســیدم.  ــه آن هدف اســت کــه مــن ب
یعنــى همیــن کــه بزرگــواران و ســرورانى مثــل ایــن ســه 
ــراى مــن  ــد ب ــن موضــوع توجــه کردن ــه ای ــز اســتاد ب عزی
هــم موجــب افتخــار اســت و هــم نویــد مى دهــد کــه مــن 
آن هدفــى کــه مــد نظــرم بــوده بــه آن رســیده ام و آن هــم 
همیــن بحــث مطرح کــردن نظــرى فولکلــور کــودك بــوده 
ــاى  ــد در قدم ه ــه بای ــى ک ــام اصالحات ــا تم ــه ب اســت. البت
بعــدى توســط رونــدگان راه، چــه مــن باشــم چــه دیگــران، 

برداشــته شــود.
کاِر اول همیشــه ایــن خطــرات را دارد ولــى ایــن افتخــار بــراى مــن بــود کــه شــما 
ــه نقــد و بررســى مجموعــه ایــن مقــاالت پرداختیــد کــه قطعــاً در چــاپ  بزرگــوران ب

بعــدى و کارهــاى بعــدى فرمایشــات شــما را مــد نظــر قــرار خواهــم داد. 
ــى  ــه علم ــن مواجه ــما را در ای ــات ش ــى از فرمایش ــت و برخ ــدود اس فرصــت مح
دوســت دارم بیشــتر روى آن بحــث کنیــم. حــاال چــه موضــوع هیچانه هاســت کــه چــرا 
مــن شــادانه پیشــنهاد کــرده ام بگویــم کــه بــراى آن هــدف قایــل هســتم کــه حداقــل 
ــو  ــما هم س ــر ش ــا نظ ــد ب ــت. هرچن ــدف نیس ــت و بى ه ــى اس ــدف آن لذت بخش ه
ــه اى کنــم و دالیلــم را  ــه را خیلــى دلــم مى خواســت مقال هســتم امــا ایــن واژه هیچان

در آن عــرض کنــم.
ــوان  ــن عن ــه م ــد در آن مقال ــارى فرمودن ــر ذوالفق ــاى دکت ــاب آق ــه جن  این ک
خراســان را برداشــتم تعمــد بــود بــه ایــن دلیــل کــه آن مقالــه مى خواهــد بگویــد ایــن 
یــک طبقه بنــدى اســت کــه تمــام ایــن ترانه هــاى کــودکان را مى توانــد دربــر بگیــرد. 
ــم  ــف ه ــاى مختل ــه و جاه ــا از خراســان جمع شــده و در مقدم درســت اســت نمونه ه
ــن  ــا ای ــا ادع ــده ام ــان جمع ش ــى از خراس ــور میدان ــا به ط ــن نمونه ه ــه ای ــده ک ذکرش
ــه  ــى ک ــرد. الگوی ــاى گی ــدى ج ــن طبقه بن ــد در ای ــا مى توان ــه ترانه ه ــه هم ــت ک اس
مــن از تاجیکســتان گرفتــم فقــط در آغــاز کار بوده اســت. اصــل ایــن پژوهــش کــه بــه 

ــود در ســال 73ـ74 کلیــد آن زده شــد.  ــه تحصیــل در دوره دکتــرى ب بهان
ــال ها در  ــت و س ــورى داش ــور پرفس ــته فولکل ــه در رش ــیرمحمدف ک ــوم ش مرح
افغانســتان در دوره اتحادیــه جماهیــر شــورورى تحقیــق کرده بــود، از تاجیکســتان بــه 
ــه  ــد ک ــد. بع ــده بودن ــان آم ــور روشــن رحم ــه پروفس ــراد از جمل ــده اى از اف ــاق ع اتف
موضــوع ادامــه تحصیــل مــن مطــرح شــد خــود ایشــان در همــان ســال ها پیشــنهاد 
دادنــد کــه در چــه زمینــه اى مى خواهــى کارنامــه داشــته باشــى؟ مــن گفتــم ادبیــات 
ــه.  ــم بل ــور؟ گفت ــه چط ــگ عام ــت فرهن ــان گف ــت دارم. ایش ــى دوس ــودك را خیل ک
ــن کارى در  ــک چنی ــن ی ــه م ــد ک ــه دادن ــد ادام ــن و بع ــى ک ــک تلفیق ــد ی و گفتن
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گفــت مــن یــک کتابــى دارم بــا عنــوان تاجیکــى «ایجادیــات َدَهَنکــى بچه گانــه خلــق 
ــر  ــت اگ ــان گف ــت. ایش ــده» اس ــى «خلق ش ــان معن ــم هم ــات ه ــتان». ایجادی افغانس

ــردم. ــروع ک ــندیدم و ش ــن پس ــن و م ــن را کار ک ــم همی ــما ه ــندى ش مى پس
ــا کار میدانــى جمــع آورى شــد. یکــى از دشــوارى هاى کار فرهنــگ  ترانه هــا هــم ب
عامــه کــه دوســتان دیگــر درگیــر آن هســتند ایــن اســت کــه مــواد را اگــر بخواهــى 
از کتــاب جمــع آورى کنــى یــک چیــز ضعیــف از کار درمى آیــد. یعنــى یــک پژوهــش 
اصیــل فولکلوریــک بایــد متکــى بــه مــوادى باشــد کــه از میــدان گــردآورى مى شــود 
نــه فقــط از کتابخانــه کــه البتــه کتابخانــه مى توانــد کمــک کار باشــد. مثــًال در همیــن 
ــده  ــه ع ــم ک ــا مى کن ــودم ادع ــى خ ــام کم توان ــا تم ــن ب ــا را م ــى، این ه ــه الالی مقال
ــى  ــورد الالی ــتند و در م ــم نوش ــردم از روى ه ــگاه مى ک ــى ن ــاالت را وقت ــادى مق زی
چیزهایــى گفتنــد کــه شــاید خیلــى معــروف هــم شده باشــد. مثــًال همیــن کــه آواى 
ظلــم بــه زنــان اســت، ایــن در یــک بحبوحــه سیاســى- اجتماعــى موجــود به صــورت 
شــعارى مطــرح شــد و بــراى آن چنــد الالیــى سیاســى هــم ســاخته شــد درحالى کــه 
الالیــى طنــز زیــاد داریــم؛ الالیى هایــى کــه داســتان مى گویــد، قصــه مى گویــد. ایــن 
اســت کــه کار میدانــى مــوادى بــه مــا مى دهــد کــه گاهــى وقت هــا بــا آن چیزهایــى 

ــت. ــاوت اس ــده متف ــا ارائه ش ــاالت و پژوهش ه ــه در مق ک
ــود کــه ایــن از بچه هــا  ــه عروســى کــه فرمودیــد و درســت هــم ب مثــًال ایــن مقال
ــن  ــه ای ــد ک ــا نمى کن ــى ادع ــده ول ــع آورى ش ــا جم ــدان و بچه ه ــا از می ــت ام نیس
ســاخته بچه هاســت، ولــى از زبــان بچــه شــنیده شــده؛ هرچنــد اصــًال ویــژه کــودکان 

نیســت.
ــهم  ــى س ــه به عبارت ــان اســت ک ــه دارد هم ــده تالشــى ک ــاب عم ــن کت ــاید ای ش
کــودکان را در فرهنــگ عامــه نمایان تــر کنــد و بــه چشــم یــا به قولــى بــه دیــد بیــاورد. 
ــن را  ــاخصه هایى دارم. م ــک ش ــن ی ــه م ــد ک ــالم کن ــد اع ــودك مى خواه ــور ک فولکل

گام نخست و ضرورى
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ــد.  ــد روى مــن کار کنی ــر بتوانی ــر و علمى ت ــا بهت ــد ت جــدا کنی
همــه دوســتان مطلــع هســتند کــه فولکلــور، ادبیــات شــفاهى را زیرمجموعــه خــود 
ــا  ــه ترانه ه ــد، زیرمجموع ــا باش ــد ترانه ه ــفاهى مى توان ــات ش ــه ادبی دارد. و زیرمجموع
ــى  ــته جزئ ــى خواس ــه خیل ــت ک ــن کارى اس ــد. ای ــودکان باش ــاى ک ــد ترانه ه مى توان

بنگــرد. 
ــى  ــادات بخش ــا و اعتق ــه باوره ــم ک ــم مى بینی ــگاه مى کنی ــى ن ــور وقت در فولکل
ــرى  ــک س ــا ی ــوان ب ــادات مى ت ــا. در اعتق ــا و نبایده ــگونه ها، بایده ــتند؛ ش از آن هس
ــت،  ــواد جداس ــام م ــد تم ــه بگوی ــه ک ــرد. ن ــدا ک ــودك را ج ــور ک ــاخص ها فولکل ش
ــه  ــم ک ــه مى دانی ــم و هم ــى داشته باش ــتقالل هویت ــم اس ــم مى توان ــن ه ــد م مى گوی
ــا اســماء  ــراى کار علمــى بســیار مفیــد اســت یعنــى وقتــى کــه م ایــن طبقه بنــدى ب
ــناخت  ــه ش ــم ب ــر مى توانی ــى بهت ــم خیل ــدى کردی ــد آن را طبقه بن ــم و بع را آموختی

ــا برســیم.  آن  ه
ــور  ــه فولک ــد ک ــد کردن ــم تأکی ــفى ه ــاى کاش ــاب آق ــد و جن ــتان فرمودن دوس
مى توانــد زبــان مشــترك و وحدت بخشــى بیــن ملیــت مــا باشــد. ایــن فرهنــگ عامــه 
ــه فارســى و  ــى کارى ب ــد. یعن ــودش حــل کن ــور در خ ــد یکج ــان را مى توان ــى زب حت
ترکــى بــودن و گویــش لــرى آن نداریــم. اصــل ایــن اســت کــه یــک بــازى اى را کــه 
ــى هماهنــگ  ــر و همــه به صورت ــان دیگ ــه زب ــى ب ــازى را گوی ــد آن ب ــودکان مى کنن ک

ــد. ــام مى دهن ــم انج ــا ه ب
ــام دادم؛  ــیرمحمدف انج ــردارى از کار ش ــد الگوب ــارى فرمودن ــاى ذوالفق ــاب آق جن
عــرض کــردم از ایشــان الگــو را گرفتــم امــا اتفاقــاً طبقه بنــدى ایشــان را نقــض کــردم. 
ــا،  ــد الالیى ه ــرى مى گوی ــا را یک س ــل دارد و ترانه ه ــار فص ــش چه ــان در کتاب ایش
ــه  ــى بچگان ــات دهنک ــان «ایجادی ــا هم ــى ی ــاى نوازش ــد ترانه ه ــرى را مى گوی یک س
مى گویــد  را  تعــدادى  یــک  و  مراســمى،  مى گویــد  را  تعــدادى  یــک  نوازشــى»، 
غیرمراســمى؛ مــن ایــن کلمــات را از ایشــان گرفتــم. امــا ایــن طبقه بنــدى کــه ایشــان 
ــردم  ــه ک ــدى اى را ارای ــدم طبقه بن ــذا آم ــم، ل ــاع کن ــم از آن دف ــدم نمى توان ــد دی دادن

کــه خالصــه آن در صفحــه 55 کتــاب آمــده اســت. 
اول آمــدم تمــام متن هــاى منظــوم، همیــن عنوانــى را کــه بــه آن دادیــد «متن هــاى 
منظــوم شــفاهى کــودکان» را دو دســته کــردم و گفتــم براســاس خواننــده، این هــا را 
ــازى  ــازى؟ بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه براســاس ب ــا براســاس ب تقســیم بندى کنــم ی
جــدا شــوند؛ متن هــاى منظــوم شــفاهى بــدون بــازى و همچنیــن بــا بــازى، بــه صــورت 
ــد ایــن هــم جــاى تأمــل  ــازى دارن ــاً ب جــدا. کــه شــما مى فرماییــد کــه این هــا عموم

دارد کــه حتمــاً روى آن تأمــل خواهــم کــرد.
ــت  ــاز از جه ــم ب ــاخه بندى ه ــن ش ــردم و ای ــاخه بندى ک ــا را ش ــدم این ه ــد آم بع
همــان نــوع کنشــى بــود کــه در این هــا وجــود دارد. مطلبــى کــه جنــاب آقــاى دکتــر 



350111

۱۸  ، ـــ 
ــــــــــ ۱۳۹۷  ــــــــــــــ

ــد  ــا نبای ــدى ترانه ه ــده در طبقه بن ــا ش ــه اینج ــدى ک ــد موضوع بن ــارى فرمودن ذوالفق
ــاز  ــا ب ــت این ه ــه مى گف ــود ک ــزى ب ــک چی ــد. ی ــت مى فرمایی ــًال درس ــد، کام مى آی
ــا را  ــد این ه ــاید بای ــتم؛ ش ــه نمى توانس ــر گون ــوند، از نظ ــدى ش ــد طبقه بن ــم بای ه
ــى شــد.  ــر موضوع ــا دیگ ــم آرى اینج ــالم کن ــه اع ــردم ک ــرش مى ک بیشــتر و پررنگ ت
ایــن قســمت موضوعــى نبــود و اینجــا موضوعــى شــد امــا جــزو بحــث مــا نیســت. بــه 
ــواد را نتوانســتم به طــور  ــن م ــود حــاال مــن ای ــى ترانه هــاى جالبــى ب ــر حــال خیل ه
جداگانــه جایــى منتشــر کنــم. اگــر ایــن مــواد کــه نزدیــک 500 ـ600 صفحــه اســت و 
ــد کــه  ــه دســت مى آی ــواد جالبــى ب ــى م ــرد خیل ــى طبقه بنــدى آن وقــت مى گی خیل
شــاید در اختیــار دانشــجویان یــا پژوهشــگران جدیــدى کــه االن مى خواهنــد کار کننــد 

ــراى ادامــه کارشــان باشــد. قــرار گیــرد بــه نظــر مى رســد کــه الگویــى ب

کاشــفى خوانســارى: همان طــور کــه فرمودنــد کتــاب مســتقل از ایــن منظــر و 
ــگاه در حــوزه ادبیــات کــودك و نوجــوان نداشــته ایم و اتفــاق خوبــى اســت  ــا ایــن ن ب
ــا  ــى ب ــه حت ــاالت جداگان ــن مق ــد. ای ــه راه باش ــراى ادام ــازى ب ــاءاهللا نقطه آغ ــه انش ک
ــد  ــروز مى توان ــده و ام ــه و منتشرش ــا ارای ــم در همایش ه ــال از ه ــاى چندس فاصله ه
مــورد بازنگــرى و درهم ِکــرد قــرار گیــرد و تکمیــل شــود. یک جاهایــى بــه یــک شــعر، 
ــى  ــاى مختلف ــده و حرف ه ــف ارجاع ش ــاالت مختل ــا در مق ــازى بارهاوباره ــک ب ــا ی ی
دربــاره آن زده شــده کــه این هــا در بازنویســى مى توانــد شــکل بهتــرى پیــدا کنــد. در 
ــر و روشــن ترى  ــواهد بهت ــن ش ــه نظــر م ــى ب ــاى دین ــل باوره ــا مث بعضــى از حوزه ه
ــل  ــود و روى آن تأم ــان ب ــترى دســت ایش ــاى بیش ــر نمونه ه ــم اگ ــتیم بیابی مى توانس

مى شــد. 
ــاره ادبیــات کــودك و مباحــث نظــرى ادبیــات  امیدواریــم کــه شــرایط بحــث درب
کــودك و ... تســهیل شــود. روزگار خیلــى مطلوبــى در دســتگاه ها و بودجه هــاى 
فرهنگــى نیســت. ایــن جلســه هــم بــا دشــوارى ها و نواقــص و کاســتى هایى برپــا شــد. 

انشــاءاهللا شــرایط بهتــرى بــراى ایــن حــوزه فراهــم شــود. 

گام نخست و ضرورى
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تازه هاى نشرنقد پژوهى

دخترى که براى حق رأى زنان مبارزه کرد
لینــدا وایــت، مترجــم: نوشــین احمدى خراســانى، تصویرگــر: 
نانســى کارپنتــر، تهــران، توســعه، 40 ص، رقعــى (شــومیز)، 25000 
ریــال، چــاپ اول، 1000 نســخه، شــابک: 978-964-6609-68-6

زبان اصلى: انگلیسى
عنوان به التین:

I could do that: Es ther Morris gets women the vote

موضوع(ها):
و  کودکان  ادبیات  م،  استرهوبارت، 1814، 1902  موریس،   .1

نوجوانان؛
2. هواداران حق رأى براى زنان، ایاالت  متحده، وایومینگ، سرگذشت نامه، ادبیات کودکان و نوجوانان؛

3. زنان، ایاالت  متحده، وایومینگ، انتخاب، تاریخ، قرن 19 م، ادبیات کودکان و نوجوانان.

معرفى کوتاه 
ــت و  ــا دق ــتر» ب ــام «اس ــه ن ــاله ب ــرى 6 س ــال 1820 م دخت ــش در س ــال پی ــه 200 س ــک ب نزدی
ــا  کنجــکاوى خــود شــروع بــه آموختــن کارهایــى کــرد کــه در آن شــرایط ســنى مقــدور نبــود. او ب
گذشــت زمــان توانســت بــه یکــى از افــراد موفــق امریــکا تبدیــل شــود. او در اقدامــى جســورانه بــه 
مبــارزه علیــه نداشــتن حــق رأى بــراى زنــان پرداخــت و توانســت حــق رأى را بــراى زنــان وایومینــگ 

ــکا به دســت آورد. ــرب امری ــتانى غ ــق کوهس ــى در مناط ایالت

دانش نامۀ مصور نجوم
کریســتن لیپنــکات، مترجــم: داریــوش دل آرا، تهــران، ســایان، 72 
ص، رحلــى (گالینگــور). 250000 ریــال، چــاپ اول، 3200 نســخه، 

شــابک: 978-600-8269-36-6
زبان اصلى: انگلیسى

عنوان به التین:
As tronomy

موضوع(ها):
نجوم، ادبیات کودکان و نوجوانان.

معرفى کوتاه 
کتــاب مصــور حاضــر، دانش نامــه اى اســت کــه بــا بیانــى ویــژة کــودکان و نوجوانــان دربــارة نحــوم و 
فضــا بــه  رشــتۀ تحریــر درآمده اســت. ایــن کتــاب آگاهى دهنــده و سرشــار از موضوعــات شــگفت آور 
ــار هــر  ــراى خواننــدگان اســت. شــرح تصاویــرى کــه به طــور شــفافى در کن ــر تماشــایى ب و تصاوی
تصویــر نگاشــته شده  اســت، خوانــدن کتــاب را آســان و کــودکان و نوجوانــان را تشــویق مى کنــد تــا 

بــر مهــارت خوانــدن خویــش بیفزاینــد و دامنــۀ فراگیــرى لغــات خــود را گســترش دهنــد.
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چکیده
مجموعه داســتان اشــکان و اشــکانه بــه نویســندگى ابراهیــم حســن بیگى، اثــرى آموزشــى 
ــدون  و تربیتــى اســت کــه موضوعــات آن ازجملــه: دروغ، غیبــت، خودخوداهــى، حــرف ب
عمــل، و مســخره کــردن را از آیــات شــریفه قــرآن کریــم برداشــت کرده اســت. وى قصــد 
ــوت  ــتان ها از ق ــوزد. داس ــودکان بیام ــه ک ــردن را ب ــت زندگى ک ــم درس ــا راه و رس دارد ت
و صالبــت و نثــر روان و ســاده اى برخــوردار هســتند؛ امــا  ضعــف طراحــى شــخصیت هاى 
ــت.  ــى کرده اس ــتان هاى دین ــگى داس ــه همیش ــار کلیش ــتان ها را دچ ــرح داس ــى، ط واقع
داســتان ها بــر محــور بى اخالقى هــاى شــخصیت اول داســتان پیــش مــى رود کــه والدیــن 
ــه  ــى اســت ک ــن در حال ــد. ای ــاى او دارن ــا نصیحــت، ســعى در اصــالح رفتار ه ــم او ب فهی
داســتان ها عــالوه بــر مشــکل طــرح کلیشــه اى، از کنش هــاى غیــر فعــال و بســیار مســتقیم 
و خطــى برخــوردار اســت. یعنــى شــخصیت هاى داســتان تنهــا صحبــت مى کننــد و کســى 
از طریــق عمــل و کنش هــاى غیــر مســتقیم، داســتان را پیــش نمى بــرد. ایــن امــر ســبب 
ــا ایــن داســتان ها و عــدم پذیــرش مفاهیــم آن هــا خواهــد شــد.  عــدم ارتبــاط کــودکان ب
ایــن مقالــه بــه تبییــن علــت اهمیــت طراحــى واقعــى شــخصیت ها و مشــکالت اخالقــى 
کــودك و نوجــوان و تربیــت صحیــح دینــى در خانــواده و جا معــه و کیفیــت انعــکاس آن هــا 

ــد.   ــرح مى کن ــى را مط ــتان هاى دین ــرح داس ــى ط ــاى واقع نمای ــردازد و راه کاره مى پ

کلید واژه: تربیت دینى، خانواده، کودك و نوجوان، مشکالت اخالقى 

  
za.adineh@gmail.com /      
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نقد ادبیات دینى

معرفى نویسنده
ــا و نام آشــناى حــوزه انقــالب، دیــن و کــودك  ابراهیــم حســن بیگى نویســنده توان
و نوجــوان اســت. اغلــب دوســتداران و اهالــى کتــاب، او را بــا رمان هــاى مانــدگار و 
معــروف «اشــکانه»، «ریشــه در اعمــاق»، «نشــانه هاى صبــح»، «معمــاى مســیح»، 
ــند. او در  ــور» مى شناس ــال هاى بنفــش» و «شــب ناس ــس»، «س ــد»، «قدی «محم
ایــن مجموعــه بــه ضعف هــاى اخالقــى و اجتماعــى کــودك و نوجــوان کــه امــروزه 

در میــان ایــن گــروه بســیار مبتالســت اشــاره کرده اســت.
ســادگى و روانــى نثــر، حجــم کافــى و بســنده هــر کتــاب و کیفیــت بــاالى گرافیــک 
و تصویرگ ــرى ســبب کشــش و جاذبــه اثــر گردیــده اســت. امــا آنچــه در ایــن نقــد 
محــل بحــث اســت، کیفیــت انعــکاس ایــن مشــکالت اخالقــى کــودك و نوجــوان 
و تربیــت صحیــح دینــى در خانــواده و جامعــه اســت و ایــن موضوعــى اســت کــه 
ــى  ــمندى و واقع نمای ــبب ارزش ــح، س ــکل صحی ــه ش ــردن آن ب ــورت به کارب در ص

ــود.  ــر مى ش اث

معرفى کتاب
 مجموعــه داســتان اشــکان و اشــکانه در ده جلــد بــه نویســندگى ابراهیــم 
ــه چــاپ رسیده اســت.  حســن بیگى، از ســوى انتشــارات به نشــر در ســال 1396 ب
هــر جلــد از ایــن اثــر شــامل داســتان هاى کوتــاه بــا موضوعــى قرآنــى اســت کــه 
ســعى دارد بــا بیــان نــکات اخالقــى و اجتماعــى، کــودکان را بــا زندگــى اســالمى 
و قرآنــى آشــنا ســازد. ایــن مقالــه بــه نقــد جلــد اول، دوم، ســوم، پنجــم و هفتــم 
ایــن اثــر پرداختــه اســت. رویکــرد ایــن مقالــه نقــد انعــکاس تربیــت دینــى در آثــار 

ــه اســت.  ــى در جامع ــت دین ــى تربی ــودکان و آسیب شناس ــات ک ادبی

است  غیبت  اسمش   ،(1397) ابراهیم  حسن بیگى، 
اشکانه)،  و  اشکان  داستان هاى  مجموعه  از  اول  (جلد 
علیرضا  گرافیست:  کشاورز،  سعیده  تصویرگر: 
خشتى،  قطع  نسخه،   2000 تیراژ:  ص،   12 پوراکبرى، 
مشهد: به نشر (انتشارات آستان قدس رضوى). شابک: 

978- 964-02-2109-9
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زیباى دروغین

 کتاب اول: اسمش غیبت است
 نویســنده در ایــن کتــاب در قالــب ســه داســتان کوتــاه به موضــوع غیبت پرداخته اســت. 
اشــکان در ایــن داســتان از دســت معلــم ریاضــى اش عصبانــى اســت و ایــن عصبانیــت 
ــراز  ــادرش اب ــراى م ــل ب ــاق و نشســتن روى مب ــه وســط ات ــف ب ــردن کی ــا پرت ک را ب
ــلوغ کردن  ــف و ش ــدادن تکالی ــردن، انجام ن ــدِس دعواک ــا ح ــکان ب ــادر اش ــد. م مى کن
ــم  ــه تمســخر و غیبــت معل ــا ب ــى او تنه ــى او مى شــود؛ ول ــاى ناراحت ســر کالس جوی
ریاضــى مى پــردازد و مــادر هــم بــا گفتــن «درســت حــرف بــزن بچــه! ایــن چــه طــرز 
ــن  ــا!» و گفت ــت مى کنى ه ــاز دارى غیب ــت؟»، «ب ــت اس ــر معلم ــت س ــرف زدن پش ح
معنــاى غیبــت ســعى در نهــى کــودك خــود از ایــن امــر دارد. در پایــان اشــکان بــدون 
ــرد،  ــى بب ــى خــود پ ــه مشــکل اخالق ــادرش و بى آنکــه ب ــاى م ــن از حرف ه تأثیرگرفت

تصمیــم گرفــت حــرف نزنــد تــا متهــم بــه غیبــت نشــود.
ــه  ــد ب ــراى خری ــاه دوم اشــکان به همــراه خواهــرش اشــکانه ب در داســتان کوت
ــه فروشــنده از مغــازه  ــا چپ چــپ نگاه کــردن ب ســوپر مارکــت محــل مــى رود. او ب
ــى و  ــه گران فروش ــم ب ــنده را مته ــت، فروش ــگام بازگش ــود و در هن ــارج مى ش خ
پدرســوختگى مى کنــد؛ چــون باقى مانــده پــول بــه انــدازه خریــد دو عــدد بســتنى 
نبــود. اشــکانه یــادآور مى شــود کــه مــادر ایــن کار را گنــاه مى دانــد، ولــى اشــکان 
ــا دالیــل خود ســاخته، خواهــرش را قانــع مى کنــد کــه مى شــود پشــت ســر آدِم  ب
ــا وجــود این کــه حرف هــا و  ــان ایــن داســتان هــم اشــکان ب ــد حــرف زد. در پای ب
نصایــح پــدر و مــادر خــود را به خاطــر دارد، امــا دوســت دارد همچنــان بــه رفتــار 

نابه هنجــار خــود ادامــه دهــد.
ــى  ــادر از مهمان ــراه م ــرادر به هم ــر و ب ــد اول خواه ــتان از جل ــن داس در آخری
خاله جــان بــه خانــه برگشــته بودنــد و پــس از این کــه پــدر از آن هــا  مى خواهــد از 
مهمانــى برایــش بگوینــد، اشــکان و اشــکانه شــروع بــه تمســخر و غیبــت دخترخالــه 
ــن  ــرزنش و گفت ــا س ــل ب ــات قب ــد دفع ــادر مانن ــد و م ــود مى کنن ــرخاله خ و پس
ــى راه  ــد و ب ــه ات ب ــر دخترخال ــت س ــرا دارى پش ــه! چ ــزن بچ ــرف ب ــت ح «درس
ــر  ــت س ــد پش ــره داری ــک س ــوید. ی ــاکت ش ــان س ــر دوتاى ت ــى؟» و «ه مى گوی
ــرد؛  ــى مى گی ــا گارد تربیت ــار زشــت بچه ه ــل رفت ــد» در مقاب ــردم حــرف مى زنی م
امــا اشــکان همچنــان بــا گســتاخى میــل بــه غیبــت دارد و حاضــر بــه تــرك ایــن 
رفتــار نیســت. پــدر، مــادر را ســاکت مى کنــد تــا خــودش بــا مهربانــى و صبــورى 
ــا بیــان معنــاى صحیــح غیبــت و دروغ گویــى از  کودکانــش را نصیحــت کنــد. او ب

ــا پشــت ســر کســى حــرف نزننــد. کودکانــش مى خواهــد کــه عــادت کننــد ت

کتاب دوم: مسخره ام نکن
ــاى  ــادن دندان ه ــل افت ــرش را به دلی ــکان خواه ــد اش ــن جل ــتان اول از ای در داس
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شــیرى اش مســخره مى کنــد. در داســتان بعــدى او اداى مــرد لنگــى را در مــى آورد 
تــا دوســتانش را بخندانــد. در داســتان ســوم او اداى پســربچه اى را کــه لکنــت زبــان 
ــگان  ــاى اشــکان زخمــى مى شــود و لنگ لن ــه داســتان پ دارد در مــى آورد. در ادام
راه مــى رود و اشــکانه بــراى تالفــى، اداى او را در مــى آورد. به همین خاطــر اشــکان 
ــه مــادر مى کنــد و مــادر او را نصیحــت مى کنــد  دلگیــر مى شــود و شــکایتش را ب

و مى گویــد:
«ایــن کارهایتــان خیلــى زشــت اســت. یکــى از رفتارهــاى بســیار زشــت 
ایــن اســت کــه کســى عیــب کســى را ببینــد و او را مســخره کنــد. مگــر 
دوســت داریــد کســى اداى شــما را در بیــاورد؟ پــس از ایــن بــه بعــد حــق 
نداریــد عیب جویــى کســى را بکنیــد و ادایــش را در بیاوریــد. مخصوصــاً تــو 
اشــکان جــان کــه بزرگتــر هســتى. مــن چندبــار دیــدم کــه اداى دیگــران 
را در آورده اى و مسخره شــان کــرده اى. ایــن کار یــک گنــاه بــزرگ اســت 
و خــدا آدم را نمى  بخشــد.» داســتان بــا ایــن عبــارت کــه «اشــکان ســرش 

را بــه زیــر انداخــت و حرفــى نــزد» پایــان مى یابــد.

کتاب سوم: از حرف تا عمل
ــردن نقاشــى اش هفــت ورق از دفتــرش  در داســتان اول اشــکانه به خاطــر خراب ک
را َکنــد و دور انداخــت. اشــکان بــا دیــدن ایــن صحنــه بــه او گفــت کارش اســراف 
اســت و جملــه مــادر را کــه گفته بــود: «اســراف حــرام اســت» بــه او یــاد آور شــد. 
در داســتان دوم اشــکان بــه خاطــر بازکــردن دیــد پنجــره اتاقــش چندشــاخه 
ــه  از درخــت حیــاط را مى بُــرد و خواهــرش حــرف خــود او در داســتان قبلــى را ب

او یــاد آورى کــرد:

حسن بیگى، ابراهیم (1397)، مسخره ام نکن (جلد دوم 
تصویرگر:  اش کانه)،  و  اشکان  داستان هاى  مجموعه  از 
سعیده کشاورز، گرافیست: علیرضا پوراکبرى، 12 ص، 
ریال،  قیمت: 35000  خشتى،  قطع  نسخه،   2000 تیراژ: 
مشهد: به نشر (انتشارات آستان قدس رضوى). شابک: 

978-964-02-2110-5

نقد ادبیات دینى
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ــود  ــاخه ها مى ش ــن ش ــدام از ای ــا هرک ــه ب ــى ک ــودت نگفت ــو خ ــر ت «مگ
ــدورق  ــاال چن ــم ح ــو ه ــس ت ــرد؟ پ ــفید درســت ک ــذ س ــد ورق کاغ چن

ــه اى».  ــرده اى و دور ریخت ــه ک ــفید را مچال ــذ س کاغ
ــاز گذاشــته  در داســتان ســوم اشــکان، اشــکانه را در حالــى کــه شــیر آب را ب
ــا مایــع  ــه او گفــت بهتــر اســت اول ظرف هــا را ب ــود و ظــرف مى شســت دیــد. ب ب
ــن  ــر ای ــد؛ در غی ــد و آب کشــى کن ــاز کن و اســکاچ بشــوید، ســپس شــیر آب را ب

ــد. ــاد مى آی ــول آب زی ــورت پ ص
ــوار  ــلنگ، در و دی ــا ش ــوا ب ــى ه ــر گرم ــکان به خاط ــارم اش ــتان چه در داس
ــدند و  ــه ش ــاط خان ــرش وارد حی ــادر و خواه ــه م ــرد ک ــاط را آب پاشــى مى ک حی
دیدنــد شــیر آب بــاز اســت و او مشــغول آب پاشــى اســت. مــادر شــیر آب را بســت 
و اشــکانه حــرف خــود اشــکان در داســتان قبلــى را کــه هــدردادن آب هزینه بــردار 

اســت، بــه مــادرش بازگــو کــرد و مــادر هــم گفــت:
ــم  ــراف ه ــى و اس ــراف مى کن ــه آب را اس ــن ک ــان! ای ــکان ج ــن اش «ببی
حــرام اســت یــک طــرف؛ امــا تــو حرفــى مى زنــى کــه خــودت هــم بــه 
ــرف  ــه ح ــانى را ک ــد کس ــه خداون ــد ک ــادت باش ــى. ی ــل نمى کن آن عم

ــدارد.» ــت ن ــد دوس ــل نمى کنن ــه آن عم ــان ب ــد و خودش مى زنن
در پایــان داســتان اشــکان ســرش را پاییــن انداخــت و حرفــى نــزد و اشــکانه بــه 

خاطــر نصیحــت مــادرش قــول داد کــه هــر حــرف خوبــى زد بــه آن عمــل کنــد.

کتاب پنجم: وقتى اشکان خودخواه مى شود
ــد. او  ــه مى دهن ــه هدی ــک دوچرخ ــه او ی ــدش ب ــراى تول ــکان ب ــادر اش ــدر و م پ
ــد  ــا مى کن ــد و ادع ــر مى فروش ــتانش فخ ــه دوس ــه ب ــتن آن دوچرخ ــر داش به خاط

ــه اســت. ــران آهن قراض ــال دیگ ــى اســت و م ــه اش خارج دوچرخ
در داســتان دیگــر اشــکان کــه به خاطــر داشــتن آن دوچرخــه متکبــر شــده بود، 
ــى  ــن حت ــر از ای ــه خواهــرش بدهــد و باالت ــود دوچرخــه اش را ب ــى حاضــر نب حت
ــه  ــدش دوچرخــه هدی ــراى تول ــه اشــکانه ب ــد ک نمى توانســت فکــرش را هــم بکن
ــود  ــاگرد اول مى ش ــى رود و ش ــاال م ــش ب ــرد معدل ــا ک ــر ادع ــرد. به همین خاط بگی

ــد.  ــر مى خرن ــراى او کامپیوت و ب
ــاس  ــد لب ــه خری ــان ب ــراه مادرش ــکانه به هم ــکان و اش ــوم اش ــتان س در داس
ــه خریــد اجنــاس غیــر مــارك نمى شــد و مــادر  ــد؛ امــا اشــکان حاضــر ب رفته بودن

بــه او گفــت:
ــا  ــزم! لبــاس، لبــاس اســت. چــه فرقــى مى کنــد مــارك دار باشــد ی «عزی
ــواه  ــر و خودخ ــه متکب ــن هم ــه ای ــو ک ــکان! ت ــردار اش ــد؟ دســت ب نباش
ــم.» ــران بخری ــاى گ ــن لباس ه ــه از ای ــم ک ــول نداری ــدر پ ــا آن ق ــودى. م نب

زیباى دروغین



350118

۱۸  ، ـــ 
ــــــــــ ۱۳۹۷  ــــــــــــــ

    
   
   ً

   
    
 ،   
     

 

در پایان این داسـتان اشـکان و اشـکانه کارنامه هایشـان را گرفتند. معدل اشکانه باال 
رفته بـود، ولـى معدل اشـکان از سـال گذشـته هـم کمتر شـده بود. در پایان مـادر گفت: 
«ایـن هـم آخـر و عاقبـت کسـى کـه هى پیـش دیگـران پُـز بدهـد و منم منـم بکند». 

اشـکان سـرش را روى سـینه خـم کـرد و حرفى براى گفتن نداشـت.

کتاب هفتم، داستان: دروغ، راست، کدامیک؟
 مــادر و پــدر اشــکان بــه نمــاز جمعــه رفته بودنــد. مــادر ناهــار را حاضــر کرده بــود 
و از بچــه هــا خواســته بــود بــه غــذا دســت نزننــد تــا آن هــا بــراى ناهــار بــه خانــه 
ــد؛ امــا اشــکان علیرغــم میــل باطنــى به خاطــر گرســنگى مقــدار کمــى از  برگردن
غــذا را خــورد و مــادر هنــگام ناهــار متوجــه ایــن موضــوع شــد و خواســت بدانــد 
چــه کســى ایــن کار را انجــام داده اســت. اشــکان منکــر شــد و بــه گــردن اشــکانه 
ــه  ــوت ب ــه را دع ــدر هم ــرد. پ ــاب ک ــو خط ــم او را دروغگ ــکانه ه ــت و اش انداخ

ســکوت و خــوردن غــذا کــرد و مــادر هــم گفــت:
«بارهــا گفتــه ام دروغ گــو دشــمن خداســت. اگــر هــم خورده بودیــد، بایــد 

ــد».  ــتش را مى گفتی راس
در داســتان بعــدى اشــکان و دوســتش امیــد در مدرســه، ســهمیه شــیر خــود 
را گرفته بودنــد، امــا دوســتش بــه بهانــه رفتــن بــه دست شــویى دوبــاره وارد صــف 
شــیر شــد و بــا دروغ گفتــن، شــیر دیگــرى مى گیــرد و پیــش اشــکان بــر مى گــردد. 
ــو همیــن  ــه او توضیــح مى دهــد کــه «ت ــدن یــک پاکــت اضافــى ب ــا دی اشــکان ب
ــه مــن گفتــى کــه مــى روى دست شــویى.  ــه دروغ ب ــا دروغ گفتــى. اول ب االن دوت
دروغ دوم را هــم بــه ناظــم گفتــى کــه شــیر نگرفتــه اى». امــا دوســتش بــه او گفــت 
کــه او از ســر حســادت ایــن حــرف را مى زنــد و اشــکان در دلــش بــه شــیر اضافــى 

ــل  ــا عم ــم (1397)، از حــرف ت حســن بیگى، ابراهی
ــکان و  ــتان هاى اش ــه داس ــوم از مجموع ــد س (جل
اشــکانه)، تصویرگــر: ســعیده کشــاورز، 12 ص، تیراژ: 
2000 نســخه، قطــع خشــتى، قیمــت: 35000 ریــال، 
مشــهد: به نشــر (انتشــارات آســتان قــدس رضوى).

 شابک: 978-964-02-2111-2

نقد ادبیات دینى
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ــده بود و  ــر ش ــف دی ــوى ص ــن ت ــراى رفت ــر ب ــا دیگ ــورد؛ ام ــرت مى خ ــد حس امی
ممکــن بــود ناظــم متوجــه او بشــود. 

ــه  ــید ک ــکان پرس ــود. از اش ــش ب ــال پاك کن ــکانه به دنب ــوم اش ــتان س در داس
ــت و  ــادرش رف ــر شــد. اشــکانه ســراغ م ــم منک پاك کنــش را ندیده اســت؟ و او ه
از او خواســت کــه جامــدادى اشــکان را بگــردد تــا شــّکش برطــرف شــود. مــادر از 

ــرون آورد.  ــکانه را بی ــن اش ــکان، پاك ک ــدادى اش ــل جام داخ
ــارچ  ــه از پ ــى ک ــکان را در حال ــکانه اش ــد، اش ــن جل ــتان از ای ــن داس در آخری
ــار  ــن رفت ــر ای ــکان منک ــر داد و اش ــادرش خب ــه م ــد و ب ــید دی آب را سرمى کش
شــد. آن روز اشــکان لیوانــى را کــه محتــوى جوهــِر آب رنــگ بــود نیــز روى فــرش 
ــه  ــود ک ــه اى روى آن پهــن کرده ب ــکارى روزنام ــراى پوشــاندن خراب ــود و ب ریخته ب
مــادر بــا برداشــتن روزنامــه متوجــه  شــد و از اشــکان علــت ایــن کار را پرســید؛ ولــى 
ــت نیســت  ــار اول ــن ب ــه او گفــت: «ای ــادر ب ــه گــردن اشــکانه مى انداخــت و م او ب
ــزن.  ــرش ن ــردى زی ــر اشــتباه ک ــت بکــش و اگ ــى. کمــى خجال ــه دروغ مى گوی ک
آدم دروغ گــو دیــر یــا زود دروغــش آشــکار مى شــود. حــرف راســت بهتــر از دروغ 
اســت. قبــًال هــم گفته بــودم دروغ  گویــى یــک گنــاه بــزرگ اســت و خــدا دروغ گــو 

ــد. ــه دروغ نگوی ــد ک ــول داد ســعى اش را بکن را نمى بخشــد». اشــکان ق
ــک   ــا بخشــى از ی ــه ی ــى آی ــه فارس ــه ترجم ــا ب ــدام از کتاب ه ــاِن هرک در پای
ــات شــریفه اســت. در  ــه از آن آی ــه موضــوع داســتان ها برگرفت ــه اشاره شــده ک آی
توضیحــى کــه در پشــت جلــد کتــاب آمــده، ایــن آیــات، آیاتــى دانسته شــده کــه 
در آن، خداونــد ســبک زندگــى درســت و موفقیت آمیــز را بــه کــودکان مى آمــوزد. 
ــرآن و احادیــث در داســتان و اســتفاده از  ــان اســتدالالت دینــى از ق ــا عــدم بی ام
طــرح کلیشــه اى در تصویــر خانــواده غیــر واقعــى، خانــواده اى متشــکل از یــک پــدر 
و مــادر بســیار فهمیــده و عاقــل کــه فرزنــد پسرشــان در ســن کودکــى و آســتانه 
ــتان ها  ــا داس ــده ت ــت، سبب ش ــى اس ــیب هاى اخالق ــواع آس ــار ان ــى دچ نوجوان
ــن  ــان نداشته باشــد و ای ــودکان و نوجوان ــى ک ــى واقع ــا زندگ ــى ب ــابهت چندان مش
امــر باعث شــده کــه هــدف نویســنده از بیــان آموزش هــاى قرآنــى در حــد 

ــد. ــى بمان ــگى باق ــاى همیش موعظه ه
مــا در ایــن قســمت آیــات شــریفه را به صــورت کامــل نقــل مى کنیــم و توضیــح 
ــم  ــا نشــان دهی ــم ت ــان مى کنی ــه بی ــر آی ــل ه ــى در ذی مختصــر تفســیرى و روای
ــد.  ــریح کرده ان ــت را تش ــل حرم ــل، دالی ــیار کام ــورت بس ــث به ص ــات و احادی آی
یعنــى نیــازى نیســت نویســنده کتــب دینــى دســت بــه دامــان طرح هــاى نخ نمــا 
ــا  ــا اســتفاده از کنش هــاى مســتقیم، میــل اطاعــت و بندگــى و ی شــده شــود و ب
درســت رفتارکــردن را در کــودکان ایجــاد کنــد؛ بلکــه بیــان اســتدالل هاى قرآنــى و 
حدیثــى در رابطــه بــا موضــوع مــورد نظــر بــه شــکل ماهرانــه و اســتادانه مى توانــد 

زیباى دروغین
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ایــن کشــش را را کامــًال غیــر مســتقیم در کــودکان و نوجوانــان بیــدار کننــد.
در جلــد اول آمــده اســت: اى کســانى کــه ایمــان آورده ایــد! جاسوســى نکنیــد 
و بعضــى از شــما غیبــت دیگــران را نکنیــد. از خــدا بترســید کــه خــدا توبه پذیــر 
ــوا  ــَن آَمُن ــا الَّذی َُّه ــا أَی ــن شــکل اســت: «ی ــه ای ــه ب ــن آی ــل ای اســت. صــورت کام
ُســوا َو ال یَْغَتــْب بَْعُضُکــْم  ــنِّ إِثـْـٌم َو ال تََجسَّ ــنِّ إِنَّ بَْعــَض الظَّ اْجَتِنُبــوا َکثیــراً ِمــَن الظَّ
 َ َ إِنَّ اهللاَّ ــوا اهللاَّ ــَم أَخیــِه َمْیتــاً َفَکِرْهُتُمــوُه َو اتَُّق ــْأُکَل لَْح ــْم أَْن یَ بَْعضــاً أَ یُِحــبُّ أََحُدُک
اٌب َرحیــم » (اى کســانى کــه ایمــان آورده ایــد! از بســیارى از گمان هــا بپرهیزیــد؛  تـَـوَّ
چراکــه بعضــى از گمان هــا گنــاه اســت و هرگــز (در کار دیگــران) تجّســس نکنیــد 
و هیچ یــک از شــما دیگــرى را غیبــت نکنــد. آیــا کســى از شــما دوســت دارد کــه 
گوشــت بــرادر مــرده خــود را بخــورد؟! (بــه یقیــن) همــه شــما از ایــن امــر کراهــت 

داریــد. تقــواى الهــى پیشــه کنیــد کــه خداونــد توبه پذیــر و مهربــان اســت).
غیبــت ســبب بدبینــى و سست شــدن پیوندهــاى اجتماعــى مى شــود. ســرمایه 
ــازد.  ــزل مى س ــکارى را متزل ــادل و هم ــاى تع ــرد و پایه ه ــن مى ب ــاد را از بی اعتم
ــرو و حیثیــت اجتماعــى مؤمنــان، اهمیــت بســیارى قائــل  ــراى حفــظ آب اســالم ب
ــا باشــد و مــردم نه تنهــا  اســت و مى خواهــد در جامعــه اســالمى امنیــت حکم فرم
ــان و از  ــّر زب ــه از ش ــد، بلک ــر هجــوم نبرن ــه یکدیگ ــى و فیزیکــى ب به صــورت عمل
آن باالتــر اندیشــه دیگــران نیــز در امــان باشــند و هــر کســى احســاس نکنــد کــه 
ــرد.  ــانه مى گی ــه ســوى او نش ــاى تهمــت را ب ــود تیره ــر خ ــى در فک ــرى حت دیگ
ایــن امنیتــى در باالتریــن ســطح اســت کــه ایجــاد آن جــز در یــک جامعــه مذهبــى 
ــردن  ــت در از بین ب ــر مخــرب غیب ــر تأثی ــه خاط ــر نیســت و ب ــن امکان پذی و مؤم
ــم کرده اســت  ــت را تحری ــا، غیب ــد دل ه ــل و پیون ــاد متقاب ــه، اعتم ــدت جامع وح

ــکارم شــیرازى، 1393: 492ـ494) (م

خود خواه  اشکان  وقتى   ،(1397) ابراهیم  حسن بیگى، 
و  اشکان  داستان هاى  مجموعه  از  پنجم  مى شود (جلد 
اشکانه)، تصویرگر: سعیده کشاورز، گرافیست: علیرضا 
خشتى،  قطع  نسخه،   2000 تیراژ:  ص،   12 پوراکبرى، 
مشهد: به نشر (انتشارات آستان قدس رضوى). شابک: 

978-964-02-2113-6

نقد ادبیات دینى
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ــا  ــا زن مســلمانى غیبــت کنــد، خداونــد ت پیامبــر (ص) فرمودنــد: اگــر مــرد ی
چهــل شــبان ه روز نمــاز و روزه او را نمى پذیــرد، مگــر آنکــه غیبت شــونده او را 
ببخشــد. امــام علــى(ع) فرموده انــد: غیبت کــردن، کار شــخص ناتــوان اســت. 

ــهرى، 1388: 959) ــدى رى ش (محم
ــَزٍة  ِــُکلِّ ُهَم ــٌل ل ــده اســت: «َویْ ــه 1 ســوره همــزه آم ــد دوم، ترجمــه آی در جل
لَُمــَزٍة». (واى بــر هــر عیب جــوى و مســخره کننده اى). قــرآن ایــن امــر را نکوهــش 
مى کنــد و پیامبــر(ص) مى فرمایــد: عیب هــاى مؤمنــان را جســت وجو نکنیــد؛ 
ــاى او  ــال عیب ه ــد به دنب ــردد خداون ــان بگ ــوب مؤمن ــال عی ــر کســى دنب ــرا ه زی
ــه اش  ــه درون خان ــد گرچ ــوا مى کن ــخصى رس ــن ش ــد چنی ــود و خداون ــد ب خواه
ــى  ــود عیب ــران، خ ــب دیگ ــردن در عی ــد: کاوش ک ــى(ع) فرموده ان ــام عل ــد. ام باش

اســت. (همــان:921)
َُّهــا الَّذیــَن  در جلــد ســوم ترجمــه آیــه 2 ســوره صــف را بیــان کرده اســت: «یــا أَی
آَمُنــوا لـِـَم تَُقولـُـوَن مــا ال تَْفَعُلــون » (اى کســانى کــه ایمــان آورده ایــد! چــرا ســخنى 
مى گوییــد کــه بــه آن عمــل نمى کنیــد؟) قــرآن در ایــن آیــه مؤمنــان را دعــوت بــه 
هماهنگــى گفتــار و کــردار و پرهیــز از ســخنان بى عمــل کرده اســت. امــام علــى(ع) 
ــور چــراغ گوینــده عامــل روشــنایى  ــد: «از ن در خطبــه 105 نهج البالغــه مى فرمای
بگیریــد و ظرف هــاى جــان را از آب زالل چشــمه هایى کــه از آلودگــى پــاك 
ــد:  ــه مى فرمای ــه 129 از نهج البالغ ــام در خطب ــد». همچنیــن ام اســت ســیر نمایی
ــد و  ــرك مى نماین ــود ت ــد و خ ــروف مى کنن ــه امربه مع ــان ک ــر آن ــدا ب ــت خ «لعن
نهى ازمنکــر مى کننــد و خــود مرتکــب همــان چیــزى مى شــود کــه دیگــران را از 

ــان:921). ــد» (هم ــى مى کنن آن نه
َ َو ال  در جلــد پنجــم ترجمــه آیــه 36 ســوره نســاء آمــده اســت: «َو اْعُبــُدوا اهللاَّ
ِــِذى الُْقْربــى  َو الَْیتامــى  َو الَْمســاکیِن َو  ــِن إِْحســاناً َو ب ــْیئاً َو بِالْوالَِدیْ ِــِه َش ــِرُکوا ب تُْش
ــبیِل َو مــا َملََکــْت  اِحــِب بِالَْجْنــِب َو ابـْـِن السَّ الْجــاِر ِذى الُْقْربــى  َو الْجــاِر الُْجُنــِب َو الصَّ
َ ال یُِحــبُّ َمــنْ کاَن ُمْختــاالً َفُخــورا» (خداونــد کســى را کــه متکبــر  أَیْمانُُکــْم إِنَّ اهللاَّ

و خود خــواه باشــد دوســت نمــى دارد.)
ــدگان و آداب  ــدا و بن ــق خ ــم از ح ــوق اع ــله از حق ــک سلس ــه ی ــن آی در ای
ــتفاده  ــتور از آن اس ــه ده دس ــت و روى هم رفت ــان شده اس ــردم بی ــا م ــرت ب معاش
ــه  ــى ب ــتى، نیک ــرك و بت پرس ــرك ش ــى، ت ــادت و بندگ ــل عب ــود؛ از قبی مى ش
پــدر و مــادر و خویشــاوندان، رعایــت حقــوق یتیمــان و مســاکین و مســتمندان و 
همســایه نزدیــک و دور و دوســت و همنشــین و واما نــدگان در ســفر و بــردگان. بــه 
ایــن ترتیــب آیــه مــورد بحــث، دســتور جامعــى را بــراى معاشــرت بــا همــه کســانى 
ــد اعــم از دوســتان واقعــى، همــکاران، همســفران و...  ــا انســان ارتبــاط دارن کــه ب
ارائــه مى دهــد. (مــکارم شــیرازى، 1393، ج 1: 424ـ425) در پایــان آیــه هشــدار 

زیباى دروغین
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ــوق  ــت و از اداى حق ــروش اس ــر و فخرف ــه متکب ــى را ک ــد کس ــد: «خداون مى ده
ــد، دوســت نمــى دارد.» ــاز مى زن ــران ســر ب دیگ

روى  نــه  مى رویــد  همــوار  دشــت  در  فرمودنــد: «زراعــت  امام کاظــم(ع) 
تخته ســنگ. حکمــت نیــز چنیــن اســت کــه در دل شــخص فروتــن ایجــاد آبادانــى 
ــرد و  ــزار خ ــى را اب ــد فروتن ــرا خداون ــراز؛ زی ــر گردن ف ــه در دل متکب ــد، ن مى کن
ــا نمى دانــى هــر کــس ســرش  ــرار داده اســت. آی ــزار نادانــى ق دانایــى و تکبــر را اب
ــت در  ــن گرف ــرش را پایی ــى س ــر کس ــود و ه ــکافته مى ش ــایید ش ــقف س ــه س ب
زیــر ســقف ســایه و پنــاه مى گیــرد. بــه همیــن شــکل اگــر کســى در برابــر خــدا 
فروتنــى نکنــد خداونــد او را پســت گردانــد و هــر کســى در برابــر خــدا تواضــع کنــد 

ــهرى، 1388: 1053) ــدى رى ش ــرد.» (محم ــاال مى ب ــد او را ب خداون
ــُکلِّ  ِ ــٌل ل ــت: «َویْ ــان  داشته اس ــه را بی ــوره جاثی ــه 7 س ــم، آی ــد هفت در جل
ــوره نشــان  ــن س ــات گذشــته ای ــکار). آی ــوى گناه ــر دروغ گ ــم » (واى ب ــاٍك أَثی أَفَّ
ــدى  ــل توحی ــواع دالی ــا ان ــى ب ــخنان اله ــه س ــتند ک ــى هس ــه گروه ــد ک مى ده
ــه  ــن آی ــد. از ای ــر نمى کن ــا اث ــى در آن ه ــنوند ول ــا را مى ش ــظ و اندرزه و مواع
ــانى  ــى کار کس ــات اله ــر آی ــه در براب ــرى خصمان ــه موضع گی ــود ک ــن مى ش روش
اســت کــه ســراپا آلــوده گنــاه و دروغ هســتند، نــه پاك نهــادان راســتگو. حســن بن 
ــا ممکــن اســت مؤمــن  ــه امام صــادق(ع) عــرض کــردم: «آی محجــوب مى گویــد: ب
ــود:  ــود؟ فرم ــو مى ش ــا ترس ــیدم: آی ــد: آرى. پرس ــرت فرمودن ــد؟ حض ــل باش بخی
آرى. پرســیدم: آیــا دروغگــو مى شــود؟ فرمــود: نــه و خائــن هــم نمى شــود. ســپس 
فرمــود: مؤمــن بــه هــر اخالقــى ممکــن اســت سرشــته شــود مگــر خیانــت و دروغ.» 

ــان: 1059) (هم
ــده و  ــاده ش ــه نه ــک خان ــه در ی ــا هم ــد: پلیدى ه ــکرى(ع) فرمودن ــام عس ام

حسن بیگى، ابراهیم (1396)، دروغ، راست، کدامیک؟ 
(جلد هفتم از مجموعه داستان هاى اشکان و اشکانه)، 
علیرضا  گرافیست:  کشاورز،  سعیده  تصویرگر: 
خشتى،  قطع  نسخه،   2000 تیراژ:  ص،   12 پوراکبرى، 
مشهد، به نشر (انتشارات آستان قدس رضوى). شابک: 

978-964-02-2115-0

نقد ادبیات دینى
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ــدان  ــه فرزن ــام زین العابدیــن خطــاب ب ــرار داده شده اســت. ام کلیــد آن در دروغ ق
خــود فرمــود: از دروغ کوچــک و بــزرگ و جــدى و شــوخى بپرهیزیــد؛ زیــرا انســان 
هــرگاه در یــک امــر کوچــک دروغ بگویــد، بــه گفتــن دروغ بــزرگ جــرى مى شــود. 

(همــان: 1061)
ــل و  ــن دالی ــوح تبیی ــم، وض ــاهده کردی ــات مش ــات و روای ــن آی ــه در ای آنچ
اســتدالل حرمــت ایــن رذائــل اخالقى اســت. بــراى مثــال خداونــد در آیه جلــد اول، 
ــه نهــى از آن دســتور  دلیــل حرمــت غیبــت را به صــورت ریشــه اى بیان کــرده و ب
داده اســت و بــراى این کــه زشــتى ایــن عمــل را مجســم ســازد آن را در ضمــن یــک 
ــرادر  ــا کســى از شــما دوســت دارد گوشــت ب ــا بیــان فرموده اســت: «آی مثــال گوی
مــرده خــود را بخــورد؟ بــه یقیــن همــه شــما از ایــن امــر کراهــت داریــد». آبــروى 
ــیله  ــه وس ــرو ب ــن آب ــن ای ــن اوســت و ریخت ــلمان همچــون گوشــت ت ــرادر مس ب
ــر  ــن اوســت. تعبی ــوردن گوشــت ت ــون خ ــى همچ ــرار پنهان ــت و افشــاى اس غیب
ــرد کــه  ــراد صــورت مى گی ــه خاطــر آن اســت کــه غیبــت در غیــاب اف ــاً» ب «میت
همچــون مــردگان قــادر بــه دفــاع از خویشــتن نیســتند و ایــن ناجوانمردانه تریــن 
ــرادر خــود روا دارد. از آنجــا کــه  ــاره ب ــکان دارد انســان درب ســتمى اســت کــه ام
ممکــن اســت برخــى افــراد بــه بعضــى از ایــن گناهــان آلــوده باشــند و بــا شــنیدن 
ــه  ــه راه را ب ــان آی ــد، در پای ــران برآین ــدد جب ــده و درص ــات متنبه گردی ــن آی ای
ــد  ــه خداون ــد ک ــه کنی ــى پیش ــواى اله ــد: «تق ــاید و مى فرمای ــا مى گش روى آن ه
توبه پذیــر و مهربــان اســت.» نخســت بایــد روح تقــوا زنــده شــود و بــه دنبــال آن 
توبــه از گنــاه صــورت گیــرد تــا لطــف و رحمــت الهــى شــامل حــال انســان گــردد. 

ــیرازى، 1393: 492) ــکارم ش (م
در ایــن مقالــه آیــات را به صورتــى کامــل همــراه بــا چندحدیــث بیــان کردیــم 
تــا ثابــت کنیــم کــه امــر آمــوزش در قــرآن کریــم و احادیــث ائمــه بــه شــکل کامــل 
بیان گردیــده؛ امــا نویســنده دینــى مــا بــراى نوشــتن داســتان تنهــا از یــک بخــش 
از ترجمــه آیــه کــه از امــر ناپســند و حــرام نهى کــرده، صحبــت مى کنــد و عبــارات 
ــى کــه پیامبــر اکــرم فرمــوده  ــد، در حال ــه را حــذف مى نمای بســیار مهــم ایــن آی
ــود  ــت داده مى ش ــه او حکم ــد ب ــرآن بخوان ــوغ ق ــش از بل ــى پی ــر کس ــت: اگ اس
ــع و  ــچ من ــرم هی ــول اک ــدا و رس ــى خ ــهرى، 1388: 149). یعن ــدى رى ش (محم
ــس  ــد. پ ــال نکرده ان ــودکان اعم ــه ک ــرآن ب ــوزش ق ــت و آم ــى در قرائ محدودیت
ــل منــع و  ــًال اســتداللى و واضــح دالی ــات به صــورت کام ــات و روای ــى کــه آی زمان
حرمــت عملــى را توضیــح مى دهنــد، مــا نیــز بایــد همــان را بیــان کنیــم؛ زیــرا بــه 
عنــوان نویســنده یــا والدیــن مســلمان هــم موظــف بــه آمــوزش کل قــرآن کریــم 
بــه فرزندانمــان شــده ایم و هــم باالتــر از برهــان قــرآن و ائمــه معصومیــن چیــزى 

در دســت نداریــم. 
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ــأن  ــیر و ش ــد در تفس ــر نشده باش ــل آن ذک ــز دالی ــریفه نی ــات ش ــر در آی اگ
ــا  ــز ب ــار نی ــه اطه ــان گردیده اســت. ائم ــت بی ــت حرم ــنى عل ــات به روش ــزول آی ن
ــن  ــکام را روش ــدور اح ــت ص ــل عل ــوارد به تفصی ــیارى از م ــث، در بس ــر احادی ذک
ســاخته اند کــه مــا در ایــن مقالــه تنهــا بــه چنــد حدیــث اشــاره کردیم تــا نشــان 
ــه  ــاز ب ــاه، نی ــه انجــام آداب دینــى و تــرك گن دهیــم کــه مقیدکــردن کــودکان ب
بیــان عملــى و اســتداللى دارد همچنان کــه روش تربیتــى اولیــاء و انبیــاء خداونــد 
در تمــام  اعصــار بــه همیــن شــکل بوده اســت. روش تربیتــى پیامبــر اکــرم اســالم 
ــى »  ِــى أَُصلِّ ــا َرأَیُْتُمون ــوا َکَم ــد: «َصلُّ ــردم مى فرمودن ــه م ــه ب ــوده ک ــن ب ــن چنی ای

ــم.  ــاز مى خوان ــن نم ــد م ــه مى بینی ــور ک ــد همان ط ــاز بخوانی نم
ــد و پیــش از این کــه مــردم را از راه  ــراى مــردم بودن ــر الگویــى عملــى ب پیامب
گفتــار و ســخن دعــوت کننــد، از راه عمــل دعــوت مى کردنــد. روى همیــن اصــل 
ِ أُْســَوٌة َحَســَنۀ» قطعــاً  اســت کــه قــرآن مى فرمایــد: «لََقــْد کاَن لَُکــْم فـِـى َرُســوِل اهللاَّ
ــل  ــر دالی ــن اگ ــو وجــود دارد. بنابرای ــدا سرمشــقى نیک ــما در رســول خ ــراى ش ب
ــد  ــده مى ش ــتان گنجان ــرح داس ــه در ط ــرآن و ائم ــگاه ق ــان از ن ــت گناه حرم

ــده بود. ــک ش ــود بســیار نزدی ــدف خ ــه ه نویســنده ب
دومیــن اِشــکال یــا نقــد وارده بــه ایــن مجموعه داســتان، نقــد بــه نــوع انعــکاس 
ــوان و  ــودك و نوج ــى ک ــکالت اخالق ــخصیت ها و مش ــى ش ــر واقع ــى غی و طراح
ــتانى  ــخصیت هاى داس ــدن ش ــت. گنجان ــواده اس ــى در خان ــح دین ــت صحی تربی
ــکالت  ــار مش ــودِك دچ ــه ک ــى ک ــت. طرح ــا شده اس ــیار نخ نم ــرح بس ــن ط در ای
اخالقــى در خانــواده اى بســیار آرام، متدیــن و ... زندگــى مى کننــد و خانــواده فقــط و 
فقــط بــه او پنــد مى دهــد. مشــکل غیبــت، دروغ گویــى، خودخواهــى و عیب جویــى 
ــل،  ــاظ دالی ــه اى به لح ــورت ریش ــد به ص ــه بای ــتند ک ــکالتى هس ــه مش از جمل
راه کارهــاى تــرك و ریشــه یابى علــت ایــن مشــکالت بررســى شــود و حاصــل همــه 
ــود.  ــان ش ــوس بی ــى و ملم ــًال واقع ــرح کام ــک ط ــتان در ی ــک داس ــا در ی این ه
بــدون رعایــت ایــن نــکات، نوشــتن داســتان هاى دینــى چنــدان بــه هــدف خــود 
ــر  ــتان غی ــخصیت هاى داس ــام ش ــش تم ــه کن ــز این ک ــود؛ ج ــد ب ــک نخواهن نزدی
ــًال محســوس  ــار کام ــار و گفت ــودن رفت ــال و مســتقیم اســت و حــس تصنعى ب فع
ــى  ــاى دائم ــن و بى اخالقى ه ــه والدی ــیار فهیمان ــى و بس ــاى تصنع ــت. گفتاره اس
ــه و مدرســه و ســرانجام پشیمان شــدن و قــول دادن، دو  کــودك و نوجــوان در خان

ــد: ــواده در ذهــن تداعــى مى کن ــن خان ــراى ای ــت را ب حال
ــد . 1 ــا مقی ــدر و مادره ــل بســیارى از پ ــادر اشــکان و اشــکانه مث ــدر و م پ

ــد. ــت کنن ــى آن رعای ــى را در چارچــوب دین ــط اخالق ــه ضواب نیســتند ک
خودشــان مقیــد هســتند؛ امــا به خاطــر محبــت بیــش از انــدازه در ســنى . 2

ــدون قیــد و  ــد آن هــا را آزاد و ب ــرورش دینــى پیــدا مى کردن کــه بایــد پ

نقد ادبیات دینى
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ــد. شــرط تربیــت کرده ان
ــه  ــت ک ــى اس ــه فاکتورهای ــى از جمل ــت دین ــار در تربی ــل و رفت ــش عم نق
نادیده گرفتــن آن باعــث مى شــود تــا ســال هاى مدیــد تنهــا نقــش واعــظ را 
ــش  ــرا نق ــم؛ زی ــود را ببینی ــظ خ ــره وع ــى ثم ــه حت ــدون این ک ــیم ب ــته باش داش

ــت. ــار اس ــق و گفت ــر از منط ــب اثرگذارت ــت به مرات ــل در تربی عم
ــاد  ــدا کــرد دروغ گفتــن را از آن هــا ی ــا بزرگترهــا ســروکار پی کــودك وقتــى ب
مى گیــرد. تــرك عــادت بــراى کودکــى کــه از فطــرت اصلــى منحــرف گشــته و بــه 
ــد  ــه و روایــت و پن ــود. دیگــر آی ــادت کرده اســت، دشــوار خواهــد ب ــى ع دروغگوی
ــد از  ــه دارن ــادر وظیف ــدر و م ــدارد. پــس پ ــرى ن ــدان برایــش اث ــدرز هــم چن و ان
همــان ابتــداى کودکــى بــه فکــر راســتگویى فرزنــدان خویــش باشــند. از آنجــا کــه 
زمینــه راســتگویى در درون کــودك وجــود دارد بایــد رشــد و پــرورش داده شــود و 
ایــن پــرورش راســتگویى را نمى تــوان نادیــده گرفــت یــا آن را بــه زمــان دیگــرى 
ــِر  َغ ــنَ  الصِّ ــمُ  ِم ــه فرمایــش امیر المؤمنیــن علیه الســالم «الِْعلْ ــرا ب موکــول کــرد؛ زی

َکالنَّْقــِش فِــى الَْحَجــر» آموختــن در کودکــى ماننــد نقــش زدن بــر ســنگ اســت.
«مثــًال در مــورد نمــاز خیلــى دلمــان مى خواهــد کــه بچه هایمــان به خصــوص 
ــن  ــا گفت ــا ب ــا تنه ــد. م ــروع کنن ــاز را ش ــدن نم ــالگى خوان ــان از شش س دخترانم
ایــن جملــه کــه دختــرم تــو بــزرگ شــده اى و بایــد نمــاز بخوانــى بــه آرزوى خــود 
نمى رســیم؛ بلکــه به عنــوان پــدر و مــادر بایــد بــا اخــالص و بــا جدیــت تمــام، اول 
وقــت بــه نمــاز بایســتیم و خــدا را بــا قلبــى پــر از ایمــان و محبــت بخوانیــم. آن وقت 
اســت کــه فرزنــد مــا از دیــدن ایــن منظــره لــذت مى بــرد و تشــویق مى شــود. پــدر 
و مــادر مســلمان اگــر مى خواهنــد فرزنــد آنــان صبغــه اســالمى بــه خــود بگیــرد 
ــار،  ــار، گفت ــاس، رفت ــه، لب ــد؛ خان ــالمى باش ــان اس ــؤون زندگى ش ــه ش ــد هم بای
ــاد و  ــار انقی ــد و آث ــالم داشته باش ــگ اس ــد رن ــه و... بای ــرت، معامل ــادت، معاش عب

اطاعــت خــدا در عرصــه زندگــى آشــکار باشــد.» (طاهایــى، 1389: 49).
والدیــن بــا تعلیــم و تربیــت صحیــح بایــد فضائــل اخالقــى را از دوران کودکــى 
ــزء  ــى ج ــاى اخالق ــد رذیلت ه ــازه دهن ــد اج ــد. نبای ــه کنن ــان نهادین در فرزندانش
ــود  ــدان خ ــل را در فرزن ــل و عوام ــد عل ــادر بای ــدر و م ــود. پ ــودکان ش ــالق ک اخ
بشناســند و بــر اســاس علــل آن بــه درمــان آن بپردازنــد. تمــام کــودکان بــا یــک 
روش اصــالح نخواهنــد شــد. پــس در ابتــدا بایــد ظرفیت هــاى فطــرى کودکانمــان 
را بشناســیم و آن هــا را پــرورش دهیــم تــا میــل بــه انجــام امــور دینــى در چارچوب 
مذهــب در او ایجــاد شــود. در درجــه دوم زمانــى کــه رفتار خــالف آداب دینــى در او 
دیدیــم بایــد ابتــدا بــه خودمــان رجــوع کنیــم و ریشــه مشــکل را در خــود و ســپس 

در فرزندمــان تشــخیص دهیــم تــا بتوانیــم آن را درمــان کنیــم. 
والدیــن بایــد از آغازیــن لحظــات زندگــِى کــودك همــواره مراقــب رفتارهــاى 

زیباى دروغین
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خــود باشــند. نبایــد فرامــوش کننــد کــه چشــم و گــوش کــودك، دریچــه اى اســت 
ــا  ــوزد. از آن ج ــا مى آم ــود آن ه ــد و از خ ــگاه مى کن ــه ن ــارج ک ــان خ به ســوى جه
ــد  ــس از تول ــه پ ــود را بالفاصل ــاى خ ــات و آگاهى ه ــترین اطالع ــودك بیش ــه ک ک
ــه  ــه کســب تجرب ــى آورد و پــس از آن ب ــدارى و شــنیدارى به دســت م به طــور دی
مى پــردازد، سلســله اعمــال، رفتــار و گفتــار والدیــن مهم تریــن و مؤثرتریــن الگــوى 
تقلیــد و یادگیــرى او خواهــد بــود. هــر چــه بزرگتــر مى شــود رفتــار و گفتــار پــدر 
و مــادر بــراى کــودك معنا دار تــر و قابــل فهم تــر مى شــود و کــودك تمــام تــالش 
خــود را مصــروف ایــن مــى دارد تــا بــا تقلیــد، کارهایــى را مثــل پــدر یــا مــادرش 
انجــام دهــد. بنابرایــن والدیــن بایــد ســعى کننــد تــا الگوهــاى رفتــارى، گفتــارى 
و شــخصیتى خوبــى بــراى فرزنــد یــا فرزنــدان خــود باشــند؛ زیــرا کــودکان رفتــار و 
ــه شــنیدن نصایــح  ــه تقلیــد مى کننــد؛ امــا ب گفتــار والدیــن را به ســرعت و زیرکان
ــد  ــن بای ــد. بنابرای ــر عمــل مى کنن ــد و دیرت ــه نشــان مى دهن ــر حوصل ــا کم ت آن ه
ــرا  ــا کــودك و نوجــوان هماهنــگ و یکســان کننــد؛ زی رفتارشــان را در مواجهــه ب
ــد  ــه فرزن ــادر نســبت ب ــدر و م ــى پ ــار و روش تربیت ــن رفت ــارض بی ــالف و تع اخت
ــد شــد.  ــى  او خواه ــادى و گمراه ــت ســبب بى اعتم ــرگردانى و درنهای موجــب س

ــهریارى، 1384: 160) (ش
بــراى مثــال گنــاه دروغ گویــى مى توانــد عوامــل متعــددى داشته باشــد؛ از جملــه 
ــب،  ــرس از مجــازات، احســاس فشــار، ضعــف و عجــز، حســادت در قل ــواده، ت خان
ــى،  ــع، خودنمایــى و غــرور، پوشــاندن لغــزش، انتقام جوی جلــب نظــر، کســب مناف

بــازى کــودکان، الگــوى غلــط و...
والدیــن بایــد بــه کــودك و نوجــوان بفهماننــد کــه ایــن دروغ هــا ســبب خــوارى 
ــه روى او  ــم ب ــر ه ــک نف ــى ی ــر حت ــردد و اگ ــردم مى گ ــر م ــدارى در نظ و بى مق
ــن  ــد و همچنی ــخصیتى نمى دان ــا ش ــت گو و ب ــان راس ــس او را انس ــاورد هیچ ک نی
همیشــه بایــد نــکات مثبــت رفتارهــاى او را برایــش مشــخص کننــد و بــه او بگوینــد 
کــه چــه خصلت هــا و صفــات خوبــى دارد کــه اگــر دروغ نگویــد ســبب مى شــود 
محبــوب دیگــران واقــع شــود و احســاس حقــارت او را از بیــن ببرنــد. اگــر کــودك 
ــدر و  ــه خاطــر پوشــاندن خطایــش دروغ گفــت پ ــا نوجــوان اشــتباهى کــرد و ب ی
مــادر بایــد متوجــه باشــند کــه به خاطــر رفتــار خــود آن هــا اســت کــه او مرتکــب 
گنــاه دروغ شده اســت. پــس بــه او اطمینــان دهنــد و بگوینــد لغــزش و خطایــش 

قابــل بخشــایش اســت.
ــد امنیــت  ــد کــه نمى توان ــد بدان ــاه غیبــت بای کــودك و نوجــوان در مــورد گن
دیگــران را بــه خطــر بینــدازد و امنیــت تنهــا جنبــه فیزیکــى نــدارد، بلکــه به لحــاظ 
ــد آن  ــدازد مانن ــه خطــر بین ــه آن را ب ــزى ک ــر چی ــر اســت و ه شــخصیتى مهم ت
اســت کــه جــان انســان را بــه خطــر انداخته باشــد و همین طــور گناهــان دیگــر... 

نقد ادبیات دینى
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بــد نیســت جــزاى گناهــان را بــه شــکل واضــح بــراى کودکانمــان تصویــر کنیــم و 
چیــزى را بــراى آن هــا تخفیــف ندهیــم. زیــرا گفتــن ایــن جملــه کــه انجــام فــالن 
کار گنــاه اســت چــه تصویــرى بــراى کــودك از عاقبــت آن ایجــاد مى کنــد؟ پــس 
ــات  ــا اســتدالل و بهره گرفتــن از احادیــث و روای ــوان ب ــه جــاى نهــِى تنهــا، مى ت ب
ــاه را در حــد ســن و فهــم کــودك و  ــب گن ــا تمــام جوان ــه شــکلى کامــل و زیب ب

نوجــوان توضیــح داد.
ــا  ــرى نوشــت ت ــر و تأثیرگذارت در ایــن صــورت امــکان دارد داســتان هاى زیبات
ــوس و  ــا ملم ــتانى، ام ــکل داس ــل را به ش ــودن رذائ ــم و گناه ب ــت تحری ــودك عل ک
ــار تذکــر بدهــد کــه  ــه هــر چندوقــت یک ب قابــل درك بفهمــد. این کــه مــادر خان
کار تــو غیبــت اســت و خــدا افــرادى کــه غیبــت مى کننــد را دوســت نــدارد، پــس 
از چندبــار تکــرار تبدیــل بــه کالمــى بــدون بــار آموزشــى و اخالقــى مى شــود کــه 
ــاه  ــه گن ــه ب ــود؛ بلکــه کــودك مخفیان ــاه نخواهــد ب ــده از گن ــه هیچ وجــه بازدارن ب
ــا وجــودى کــه دیگــر حفــظ شــده  ــه والدینــش را ب ــه مى دهــد و جمل خــود ادام

اســت بــاز پشــت گــوش مــى انــدازد. 
ــاً  ــه قطع ــد؛ چراک ــت را ببینن ــیوه از تربی ــن ش ــد ای ــاز دارن ــا نی ــودکان م ک
کتاب هــاى درســى کــودکان و نوجوانــان تــا حــدى مفاهیــم غیبــت، دروغ، 
مســخره کردن، اســراف و... بیــان کرده انــد. ایــن نــوع از کتاب هــاى داســتانِى 
ــز همــان کار کتــب درســى از قبیــل مطالعــات اجتماعــى،  اخالق گــراى دینــى نی
ــرار  ــر ق ــه اگ ــل از این ک ــد. غاف ــرار مى کنن ــى را تک ــوم دین ــات عل ــرآن و تعلیم ق
بــود ایــن ســبک از آمــوزش و تربیــت کارگــر باشــد حتمــاً همیــن کتــب درســى در 
امــر تربیــت دینــى بســنده و کافــى بــود. ایــن غفلــت در حالــى صــورت مى گیــرد 
ــکل  ــى را به ش ــى و دین ــم اخالق ــن مفاهی ــد ای ــاز دارن ــودکان نی ــم ک ــه مى دانی ک
ملمــوس و عملــى ببینــد یــا بــا تجربــه شــخصیت هاى داســتانى، آن هــا را به شــکل 

ــد. ــه کنن واضحــى لمــس و تجرب
ــف  ــوان تکلی ــه عن ــى و آموزشــى را ب ــم دین ــن مفاهی ــودکان ای ــه ک ــى ک زمان
درســى و یــا داســتان دینــى مشــابه داســتان هاى درســى کــه بــا زندگــى واقعیشــان 
کمتریــن شــباهتى نــدارد، مى خواننــد دچــار تعــارض و عــدم پذیــرش ایــن فضائــل 
ــا آن  یــا تــرك گنــاه مى شــوند. چــون آن هــا تنهــا ایــن مفاهیــم را مى خواننــد و ب
زندگــى نمى کننــد و در رفتــار بزرگســاالن، خانــواده، همســاالن و حتــى مربیــان و 

ــد. معلمــان خــود عکــس آن را مى بینن
بــا نوشــتن کتــب داســتانى دینــى قــرار نیســت کــودکان را بــه دنیایــى غیــر از 
ــى  ــم و مــدام بزرگترهــا را انســان هاى عاقــل و خوب دنیــاى واقعــى خودشــان ببری
نمایــش دهیــم و کــودکان را ســر بــه هــوا و خطــاکار.  واقعیــت ایــن اســت کــه کــم 
ــى  ــاه مســخره کردن صحبــت مى کننــد، ول ــى کــه از گن نیســتند معلم هــا و مربیان

زیباى دروغین
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دانش آمــوزان را در جمــع تحقیــر و مســخره مى کننــد و همین طــور والدینــى کــه 
ــد  ــه راحتــى غیبــت مى کنن ــد، ب ــه شــکل هاى مختلــف دروغ مى گوین ــزل ب در من
و در امــورات مختلــف اســراف کار هســتند. ایــن در حالــى اســت کــه اشــاره بــه ایــن 
ــه روى واقعیت هــاى جامعــه  ــوان چشــم ب ــال اســت و نمى ت ــاب مث ــورد از ب چندم
ــر مى شــود  بســت کــه هــر روز رنــگ ضوابــط و معیارهــاى دینــى در آن کم رنگ ت

و بــا مشــکل دین گریــزى روبــه رو هســتیم. 
هــدف از نوشــتن ایــن کتاب هــا بایــد آمــوزش و ترویــج مفاهیــم قرآنــى باشــد 
و ایــن امــر میســر نمى شــود مگــر زمانــى کــه نویســندگان، شــخصیت هاى 
ــا چیــزى کــه در  ــاى واقعــى را در طــرح داســتان خــود بگنجاننــد. ام ــِى دنی واقع
ــودکان  ــه ک ــن اســت ک ــتیم ای ــاهد آن هس ــى ش ــتانى دین ــاى داس ــر کتاب ه اکث
ــى  ــود زندگ ــواده خ ــاى خان ــام اعض ــار تم ــن در کن ــیار متدی ــاى بس در خانواده ه
ــه  ــا شــعور هســتند ب مى کننــد. در ایــن حیــن بزرگترهــا کــه بســیار فهمیــده و ب
ــر کشــیدِن  ــه تصوی ــا ب ــن تنه ــن ای ــه نظــر م ــد. ب ــر مى دهن ــم و تذک ــا تعلی آن ه
یــک خانــواده آرمانــى مذهبــى اســت کــه کودکانشــان در پایــان داســتان بــا یــک 
ــدر متنبــه مى شــوند. امــا واقعیــت چنیــن نیســت. بایــد قبــول  ــا پ تذکــر مــادر ی
کنیــم کــه مــا پــدران و مادرهــا نیــز مشــکالت اخالقــى اى داریــم کــه برایمــان حــل 
ــه رویمــان بیــاورد و  ــا حتــى کســى ب ــاور کنیــم ی نشــده، ولــى دوســت نداریــم ب
ــه  ــاز شــود. ب ــوى چشــم کودکانمــان ب ــم مچمــان جل ــه اصطــالح دوســت نداری ب
ــاز  ــاى قشــنگ را ب ــم دِر نصیحــت و حرف ه ــه بتوانی ــى ک ــا جای ــر ت ــن خاط همی
مى گذاریــم و داد ســخن ســر مى دهیــم امــا دریــغ کــه کمــى بــاور کنیــم مــا هــم 
ــا را تکــرار مى کننــد. در هیــچ عهــدى  اشــتباه مى کنیــم و کــودکان اشــتباهات م
ــز را از  ــد همه چی ــاً بای ــودکان حتم ــتان ها ک ــه در داس ــته نشده اســت ک ــم نوش ه

ــد. والدینشــان بیاموزن
ــه  ــودکان ب ــند ک ــع داشته باش ــد توق ــوزش نمى توانن ــان آم ــن و متولی والدی
صــرف این کــه از لحــاظ ســنى از آن هــا کوچکترنــد حــرف آن هــا بپذیرنــد و بــه آن 
عمــل کننــد اگرچــه حرفشــان درســت و واقعــى باشــد؛ زیــرا ممکــن اســت کــودك 
بفهمــد کــه چــه حرفــى درســت اســت و چــه حرفــى غلــط امــا بــه لحــاظ تربیــت 
بصــرى چیــزى عائــدش نشــده و جذابیتــى برایــش حاصــل نشده باشــد و هــر آنچــه 
ــا و  ــى آن  ه ــته هاى لفظ ــف خواس ــت مخال ــادمانى کرده اس ــراز ش ــده و از آن اب دی

ــا رفتــار و عملکــرد خودشــان اســت. موافــق و هم ســو ب
ایــن داســتان، انعــکاس جامعــه دینــى و اســالمى خودمــان اســت کــه مفاهیــم 
ــا  ــا زیب ــت از آن ه ــه صحب ــده ک ــى گردی ــه ارزش های ــل ب ــى تبدی ــى و دین اخالق
ــه  ــدارد. شــبیه ب ــدان لزومــى ن ــه آن چن ــى اســت و عمــل ب ــدار کاف و همیــن مق
ــل از  ــم و غاف ــال آن مى گردی ــته به دنب ــه همیشــه در گذش ــکوهى ک ــا ش ــخ ب تاری

نقد ادبیات دینى
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ــد.  ــق نمى کن ــى خل ــروز، تاریخ ــراى ام ــى ب ــا به تنهای ــن حرف زدن ه ــه ای این ک
بایــد اتفاقــى رخ دهــد. بایــد عملــى انجــام شــود تــا امــروز هــم تاریخ ســاز شــود. 
امــا متأســفانه آداب دینــى و قرآنــى  هــم فقــط از البــه الى کتــب مقــدس و اخالقــى 
ــدون  ــود، ب ــان مى ش ــه اى بی ــر مبتکران ــکل غی ــود و به ش ــیده مى ش ــرون کش بی
ــودن  ــه نب ــه ســمتى اســت ک ــه در حــال حرکــت ب ــه متوجــه باشــیم جامع این ک
ــن، پرستیژ ســاز اســت؛ هــر کــس بیشــتر مســخره کنــد  ــن موازی در چارچــوب ای
ــواالت  ــاع و اح ــه اوض ــر ب ــد عالم ت ــت کن ــتر غیب ــس بیش ــر ک ــت. ه ــر اس بامزه ت
ــر و مســئول تر اســت.  ــد و عمــل نکنــد آگاه ت اســت. هــر کــس بیشــتر حــرف بزن
پــس بایــد در مســیر داستان نویســى دینــى تغییراتــى ایجــاد شــود تــا کــودك بــا 
مطالعــه ایــن نــوع کتاب هــا میلــى را در خــود احســاس کنــد. در زمانــى کــه عالقــه 
بــه مطالعــه در کــودکان در حــال کورشــدن اســت، کتــب داســتانى دینــى بــا ادامــه 

ــن ســبک سرخوشــانه در حــال طــى مســیر خارج شــدن از دور هســتند.  ای

نتیجه
ــودکان  ــان ک ــا کارهایش ــن ب ــود والدی ــى داِغ داغ اســت. خ ــازار دروغ و دروغ گوی ب
ــود  ــوند و از روش خ ــک مى ش ــودکان تحری ــد. ک ــى مى کنن ــه دروغ گوی را وادار ب
ــه  ــد ب ــمان نمى آی ــان خوش ــه خودم ــى را ک ــا چیزهای ــد. م ــتفاده مى کنن ــا اس م
حکــم  کــه  داســتان ها  ایــن  به جــاى  کاش  مى کنیــم.  تحمیــل  کودکانمــان 
ــم. ــان دهی ــل نش ــى آن را در عم ــتیم اندک ــه دارد مى توانس ــخنرانى و موعظ س

نشــان دادن واقعیــت جامعــه در داســتان ها چیــزى از ارزش  خانواده هــا کــم 
نمى کنــد؛ زیــرا نشــان ندادن واقعیــت، توهیــن بــه شــعور کــودکان اســت. کــودکان 
ــار خانواده هــا هســتند و آن هــا را بهتــر از هــر کســى  در حــال بزرگ شــدن در کن
مى شناســند. کتــاب بایــد راه گشــا و چاره ســاز باشــد و خالء هــا را پرکنــد. کودکــى 
کــه دروغ گــو اســت و خــودش ایــن صفــت را در خــودش مى شناســد، کودکــى کــه 
غیبــت مى کنــد و خــودش متوجــه ایــن امــر اســت، پنهــان کار و خودخــواه اســت و 
ــرد و پــدر  خــودش بهتــر از هــر کــس دیگــرى مى دانــد از چــه چیــزى رنــج مى ب
ــه  ــد ب ــه مى بین ــم آنچ ــه ه ــه و مدرس ــدارد. در جامع ــم ن ــد ه ــادر آگاه و مقی و م
ــا اگــر فــرض کنیــم کــودك  ــد؟ ی ــد چــه کن ــد. او بای ــن صفاتــش دامــن مى زن ای
ــق  ــد و ح ــوب مى دان ــه دارد خ ــدى را ک ــات ب ــام صف ــش تم ــوع تربیت ــر ن به خاط
ــدن  ــا خوان ــا ب ــد، آی ــار کن ــه ایــن شــکل رفت ــا دیگــران ب ــد کــه ب خــودش مى دان
ــا گفتــه  ــا ب ایــن داســتان و نصیحــت مــادر اشــکان و اشــکانه متنبــه مى شــود؟ ی
پــدر آن هــا بــه خــودش مى آیــد و ایــن رذائــل اخالقــى را کنــار مى گــذارد؟ آیــا او 
متوجــه خواهــد شــد کــه چــرا ایــن صفــات را دارد و چــرا بایــد آن هــا را از خــود 

دور کنــد؟

زیباى دروغین
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ــوب  ــیار خ ــادر آن بس ــدر و م ــه پ ــم ک ــر مى کنی ــواده اى را تصوی ــى خان وقت
هســتند و تمــام آداب دینــى را رعایــت مى کننــد و هرگــز دروغ نگفته انــد و 
نمى گوینــد، غیبــت نمى کننــد و...  آیــا درواقــع در همــان لحظــه بزرگتریــن دروغ 

را تصویــر نکرده ایــم؟!
اگــر فقــط قصــد مــا نوشــتن ایــن ســبک  از کتاب هــا باشــد مى تــوان 
ــتیم و  ــیر هس ــن مس ــا در همی ــم م ــر ه ــال هاى دیگ ــه س ــرد ک ــى ک پیش بین
ــاى  ــم و در طاقچه ه ــبز پیچیده ای ــى س ــان در مخمل ــات را همچن ــث و آی احادی
بیــان ســطحى نگهــدارى خواهیــم کــرد و تنهــا همیــن بــراى خودمــان و متولیــان 
فرهنگــى و آموزشــى قــوت قلــب ایجــاد خواهــد کــرد کــه تمــام ِدیــن خــود را در 

ایــن راه ادا کرده ایــم.

منابع
خاموشى، فاطمه. (1389)، رهنمودهاى تربیت دینى، مشهد: به نشر، چ اول.

ــران: انتشــارات  ــناخته، ته ــان ناش ــک جه ــودك شــما ی ــى. (1384) ک شــهریارى، غالمعل
ــان، چ اول.   ــا و مربی ــن و اولی انجم

محمــدى رى شــهرى، محمــد. (1388) حکمت نامــۀ کــودك، قــم: چــاپ و نشــر دار 
ــارم. ــث، چ چه  الحدی

ــى  ــد عل ــق احم ــم و تحقی ــه، تنظی ــیر نمون ــدة تفس _______________. (1393) برگزی
ــیزدهم، ــالمیه. چ س ــب االس ــران: دارالکت ــى، ته بابای

نقد ادبیات دینى
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چکیده
نقدنویسـى یکـى از انـواع رفتـاِر اندیشـیدن و نوشـتن اسـت. یک نوع مهارت اسـت. فن اسـت. هنر 
اسـت. هـر دوى این هاسـت. آموختنى اسـت. باید ایـن توانایى را در انسـان ها به وجـود آورد. تربیت 
کـرد. شـکل داد. سـازمان داد. تقویـت کـرد و مراقـب بود کـه به  بار بنشـیند. همچـون نونهالى که 

مى شود.  کاشـته 
یکـى از راه هـاى دامـن زدن بـه نقدکـردن، نقدنویسـى اسـت. ایـن آمـوزش بایـد از پایه هـاى 
پاییـن و میانـه دوراِن تعلیـم و تربیت آغاز شـود. همچـون ورزش و بسـیارى از عادت ها و روش هاى 

پسـندیده کـه از مـدارس نقـش مى گیرد. 
جوانـه نقـد، در ایـن راسـتا قابـل بررسـى اسـت و ایـن نوشـتار، بـر آن اسـت تـا یادداشـت هاى 
ایـن مجموعـه را بسـنجد و نویسـندگان ایـن یادداشـت ها و دیگـر دانش آمـوزان و آمـوزگاران و 

دسـت اندرکاران آمـوزش و پـرورش را بـه پیگیـرى ایـن راه، تشـویق کنـد. 

کلیـدواژه: نقـد ادبـى، دانش آمـوزان منتقد، جایـگاه نقد، نقد سـاختارى، سـاختار و اسـلوب نقد، 
پیش نقـد، مـداراى اجتماعـى، مـداراى سیاسـى، نقدپذیـرى، دانش پذیرى

مقدمه
نقـدـ  چنـان کـه معـروف اسـتـ  جداکردِن سـره از ناسـره اسـت. و منتقد (ناقد)، کسـى 
اسـت کـه دیـد و تواِن این جداسـازى را دارد. این که نقد به مثابه یک متـن، از چه روزگارى 
در ایـران پاگرفته اسـت و یـا ایـن کـه اصـًال پاگرفته اسـت یـا نـه و چـرا؟ بـه یـک جسـتاِر
تاریخـىـ  جامعه شـناختى برمى گـردد، کـه موضوِع این نوشـتار نیسـت. اما تـا جایى که به 

     
rm_omrani@yahoo. com  

 
       /     
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نقـد به منزلـه یـک رفتـاِر بازخوانـى برمى گـردد، مى توان دربـاره عیاِر نوشـته هاى موسـوم 
بـه نقـد کـه در زمینه هـاى علمـى و ادبى فراهم مى شـود، نظـر داد. 

ــوان  ــن ســؤال را مى ت ــا ای ــه ذهــن مى رســد، ام ــد ب ــى در حــوزه نق ســؤاالت فراوان
همین جــا پاســخ داد کــه چــرا نقــد در ایــران، جــوان اســت؟ و چــرا تاکنــون جریان هــاى 
مهــم نقــد، بــه راه نیفتــاده اســت؟ آیــا ناقــد وجــود نداشــت؟ یــا زمینه هــا و فرصت هــاى 

ــا نبوده اســت؟  نقــد مهی
در یـک برداشـِت کلّـى باید گفت اگرچه تاریـخ ایران همواره با دانـش و ادب و فرهنگ 
تداعـى مى شـود، امـا چیرگـى قدرت هاى مسـتقر بـر دانـش و اندیشـه و اجتمـاع، همواره 
سـّد راهِ نقـد بوده انـد. چگونه ممکن اسـت سـازوکاِر اداره جامعه در طول تاریـخ هر دوره و 
دودمـان به دسـت فرمانروایى یگانه بوده باشـد و کسـانى توانسـته اند بـر رفتـاِر فرمانروایان، 

خـرده و خللى وارد سـازند؟! 
ایـن یکـى از مهم تریـن بازدارنـدگاِن جامعـه بـاز اسـت. تـا چـرخ روز و روزگاِر مـردم 
این گونـه مى چرخـد، دور اسـت کـه گمـان کنیـم نقـد پـا بگیـرد. ایـن روحیـه چنـان در 
کـه  اسـت  هنـرورى  و  نویسـنده  کمتـر  کـه  کرده اسـت  رسـوخ  اجتماعـى  بن الیه هـاى 
تـاِب خرده گیـرى و نقـد داشته باشـد. از همین روسـت کـه آنچـه بـه نـام نقـد نوشـته یـا 
گفته مى شـود، بیشـتر در سـود و سـتایش اسـت و اگر مجال و امنى دسـت دهد در کتمان 

و کوبـش اسـت و ایـن هـر دو، نارواسـت. 
از ایـن سـخن درگذریـم و آنچـه را باید و مى توان نوشـت، در طول این نوشـتار خواهم 

نوشت. 

در  منتقد  دانش آموزان  آثار  از  گزیده اى   :1 نقد  جوانه 
سى وپنجمین جشنواره  فرهنگى و هنرى، مشهد: مؤسسه 
فرهنگى، هنرى و انتشاراتى ضریح آفتاب، 120 صفحه، 

1200 نسخه، قطع رقعى.
شابک: 2- 049- 476- 600- 978 
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نقد شناخت

چند نگاه به کتاب
نگاه اول: کتاب شناسى

بنابـر آنچـه که در صفحه 5 کتاب از قول مدیـرکل فرهنگى و هنرى وزارت آموزش وپرورش 
آمده اسـت، سـى وپنج سـال اسـت که مسـابقات فرهنگـىـ  هنـرى در سـطح دانش آموزان 
کشـور برگزار مى شـود. یکى از این مسـابقات، مسـابقه نقدنویسـى اسـت. براى نخستین بار 
و پـس از برگزارى سـى وپنجمین مسـابقه، نقدهـاى برگزیده را در مجموعـه اى با نام جوانه 

نقـد (1) بـه زیور چاپ آراسـته اند. 
کتاب در اصل، مجموعه اى از یادداشت هاى یکنواخت است که با ساختارى ساده و همگون 
نوشته شده اند. این یادداشت هاى هم ساخت و ناهم بافت ـ چنین به نظر مى رسد که بیشتر ـ 
براى آرشیوسازِى فعالیت هاى یک نهاِد آموزشى و بیالن دهى، در یک مجموعه گرد آمده اند. 
بنابر اصول و مبانِى علمى نمى توان این مجموعه را کتاب نامید. اما با کمى تخفیف مى توان آن 
را مجموعه مقاالت به حساب آورد. مجموعه مقاالتى که شاکله اصلى آن، وحدت موضوعى است. 

یعنى 55 نقد با روشمندِى یکسان اما با عناوین متفاوت. 
مطالـب ایـن کتـاب براى عمـوم خواننـدگان، مرجعیت و جنبه اسـتناد و ارجـاع ندارد. 
زیـرا بیشـتر از آن کـه جنبه هـاى علمـى و هنـرى داشته باشـند، احساسـى و یک نـوع بروز 
خالقیـت در نوشـتن اند. ایـن انـدازه از تولیـد متـن در سـطح مـدارس، بـراى مربیـان و 
برنامه ریـزان پرورشـى در آموزش وپـرورش، ارضاءکننـده به نظر مى رسـد. مضـاف بر این که 
بـراى ایجـاد عالقمنـدى و ادامـه نوشـتن نـزد بعضـى از دانش آمـوزان کـه بـا نوشـتن این 

متن هـا، شوق مندیشـان تلنگـر زده شـده، مفیـد خواهـد بود. 

نگاه دوم: موضوع شناسى 
نقدهـاى چاپ شـده در ایـن کتاب، تنها در دو حوزه شـعر و داسـتان هسـتند. از این میان، 
36 اثـر داسـتانى مـورد نقـد و بررسـى قـرار گرفتنـد کـه سـهمى 65 درصدى را بـه خود 

اختصـاص داده انـد و 19 اثـر در حـوزه شـعر که سـهم 35 درصـدى را دارند. 
آیـا ایـن آمـار و ارقـام مـا را بـه ایـن واقعیـت! نزدیـک خواهـد کـرد کـه 65 درصـد 
دانش آمـوزان، دوسـتدار و خواننـده آثـار داسـتانى اند و شعردوسـتان و مخاطبان شـعر 35 

درصـد جامعـه آمـارى دانش آمـوزان را تشـکیل مى دهنـد؟ 
چـه میـزان از ایـن درصدهـا، نتیجـه اراده و هدایت مربیـان و برگزارکنندگان مسـابقه 

فرهنگـى ـ هنرى اسـت؟
بـه ایـن آمـار و ارقـام از زاویـه دیگـرى هـم مى تـوان نـگاه کـرد و آن ملیـت و زبـاِن 
پدیدآورنـدگان آثـارى اسـت کـه مـورد نقـد و بررسـى قـرار گرفته انـد. در این مـورد، فقط 
بـه دو کتـاِب شـازده کوچولو، اثـر اگزوپرى فرانسـوى و رسـتاخیز، نوشـته لئون تولسـتوى 
روسـى مى رسـیم. ترجمـه شـازده کوچولو بـه تعـداد 8 بـار و ترجمه رسـتاخیز نیـز یک بار 
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توسـط منتقـدان انتخاب شـده اند. 
بـا توجـه بـه این کـه 8 نفر بر کتـاب شـازده کوچولو و یک نفر هم بر داسـتان رسـتاخیز 
تولسـتوى نقـد نوشـته اند، چنیـن نتیجـه مى شـود که آثـار ترجمه شـده در ایـن مجموعه 

فقـط 17 درصـد و آثـار تألیفى 83 درصد را شـامل مى شـوند. 
نکتـه جالـب در مـورد کتـاب شـازده کوچولو این اسـت که هـر 8 نفر از نسـخه  ترجمه 
احمـد شـاملو اسـتفاده کرده اند. گویـا در کتابخانـه مدرسه شـان، شـازده کوچولو فقـط از 
همیـن مترجـم موجـود بوده اسـت و یـا این کـه برگزارکنندگان مسـابقه فقط ایـن ترجمه 
را معرفـى کرده بودنـد و البته شـکل سـومى هـم قابل تصور اسـت و آن تصادفى بـودن این 

انتخاب اسـت. 
امیررضـا میرزایـى عمـران، در نقدى که بر شـازده کوچولو نوشته اسـت (صص 23ـ24) 
دوبـار بـه ترجمـه محمد قاضى ارجاع درون متنى داده اسـت. البته روشـن نیسـت که علِت 

چیست؟ کارش  این 
داسـتان شـازده کوچولو بـه قلـم چندین نفـر به زبـان فارسـى برگردانده شده اسـت که 
نسـخه هاى احمـد شـاملو و محمـد قاضـى از بهتریـن ترجمه هـاى ایـن داسـتان به شـمار 

مى رونـد. 

نگاه سوم: آثارشناسى
55 یادداشـت کتـاب، بـر 55 کتـاب یا اثر نوشـته نشـده اند، بلکـه همان طور که اشاره شـد 
بـر بعضـى از کتاب هـا، چندین نفـر نقـد نوشـته اند. یعنـى 55 دانش آمـوِز نقدنویـس، 20 

عنـوان کتـاب یـا اثـر را بررسـى کرده اند. ایـن کتاب هـا و آثـار به ترتیـب عبارتند از:
1. رفاقت به سبک تانک، داوود امیریان

2. مجموعه اشعار نیما یوشیج
3. صداى پاى آب، سهراب سپهرى

4. نبرد رستم و اسفندیار (شاهنامه فردوسى)
5. پروین اعتصامى حکیم بانوى شعر، رحیم چاووش اکبرى

6. مشت بر پوست، هوشنگ مرادى کرمانى
7. شازده کوچولو، آنتوان سنت اگزوپرى

8. آینه هاى ناگهان، قیصر امین پور
9. دیوان حافظ، شمس الدین محمد شیرازى

10. بچه هاى قالیباف خانه، هوشنگ مرادى کرمانى
11. رستاخیز، لئون تولستوى

12. دختر سبزآبى، محمدرضا یوسفى
13. مدیر مدرسه، جالل آل احمد
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14. گلدسته ها و فلک، جالل آل احمد
15. عاشقانه هاى یونس در شکم ماهى، جمشید خانیان

16. نامیرا، صادق کرم یار
17. فصل پنجم؛ سکوت، محمدرضا بایرامى
18. یک شعر بى طاقت، افسانه شعبان نژاد

19. پرنده من، فریبا وفى
20. هستى، فرهاد حسن زاده

همان طـور کـه پیـش از ایـن هم گفته شـد، امـکان دارد کـه در انتخاب ایـن کتاب ها و 
آثـار بـراى نقـد، اراده مربیان پرورشـى مـدارس و یا کارشناسـان برگزارى مسـابقه دخالت 
داشـته باشـد. در ایـن صـورت مى تـوان ایـن لیسـت را نوعـى سـلیقه گرایى تلقـى کـرد؛ 
سمت و سـو دهـى بـه ذایقـه و سـلیقه نوجوانـان و کتابخوانـان. آیا ایـن سلیقه سـازى براى 

رشـد کتابخوانـى الزم و مفید اسـت؟ 
تلفیقـى از آثـار کالسـیک و معاصـر و نویسـندگان و شـاعراِن دیـروز و امـروز در ایـن 
فهرسـت دیـده مى شـود. آیـا در مسـابقات سـال آینـده نیـز همیـن شـیوه، پیـش گرفتـه 

مى شـود؟

نگاه چهارم : بسامدشناسى
پسـندیده تر آن بـود کـه هـر دانش آموز منتقد، کتـاب منحصربه خـود را بازخوانـى مى کرد 

و مـورد ارزیابـى قـرار مى داد. اگر چنین مى شـد، دسـت کـم دو فایده را دربرداشـت: 
نخسـت آن کـه دانش آموزان منتقـد، کتاب هاى بیشـترى را مطالعه مى کردنـد و با این 
کار، دایـره دنیـاى مطالعاتى شـان بزرگتـر مى شـد. دیگـر آن کـه خواننـدگانِ  ایـن کتاب با 

طیـف گسـترده ترى از کتاب هـا و موضوعات آشـنا مى شـدند. 
از مجموعـه 55 نقـد، بیـش از 60 درصـد آن بـه کتاب ها و آثاِر 5 نویسـنده و یا شـاعر 

پرداختـه اسـت. توزیـع فراوانـِى این نقدها به شـرح زیر اسـت:
شازده کوچولوى اگزوپرى (8 مورد) با 14/5 درصد

صداى پاى آب سهراب سپهرى (8 مورد) با 14/5 درصد
داستان هاى شاهنامه فردوسى (مورد 7) با 12/7 درصد

داستان هاى جالل آل احمد (6 مورد) با 11 درصد
داستان هاى هوشنگ مرادى کرمانى (5 مورد) با 9/9 درصد

آیـا اقبـاِل منتقـدان بـه آثـار، از عالقـه و شـناخِت آن ها سرچشـمه مى گیرد یـا عوامل 
دیگـرى از قبیـِل در دسـترس بـودِن کتاب هـا و معرفـى و تشـویق مربیـان در پرداختن به 

آن هـا دخالت داشته اسـت؟
آیـا میـان چند نقد که درباره یک کتاب نوشـته شـده اند، گزینشـى انجام گرفته اسـت؟ 

نقد شناخت
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به عنـوان نمونـه؛ از مجمـوع 8 نقـدى کـه بـر کتـاب شـازده کوچولو نوشـته شده اسـت، 
کدامیـک امتیاز بیشـترى دارد؟

همچنیـن سـهم اسـتان هاى کشـور در نقدهاى برگزیـده سـى وپنجمین دوره، متفاوت 
و ناهمگون اسـت. 

اصفهـان (5 مـورد)، همـدان (5 مـورد)، آذربایجان شـرقى (4 مـورد)، البـرز (4 مورد)، 
مازنـدران (4 مـورد)، مرکـزى (4 مورد)، تهـران (3 مورد)، زنجان (3 مـورد)، یزد (3 مورد)، 
آذربایجـان غربـى (2 مـورد)، سـمنان (2 مـورد)، خراسـان رضـوى (2 مـورد)، زنجـان (2 
مـورد) و بقیـه کـه همـه اسـتان ها را دربرنمى گیـرد، هرکدام یک مـورد برگزیده داشـته اند. 
تهـران بـا وجـود امکانات آموزشـى، نسـبت بـه اصفهـان، همـدان، آذربایجان شـرقى، 

مازنـدران، البـرز و مرکـزى، برگزیده هـاى کمتـرى دارد!
از 55 دانش آمـوز منتقـد کـه در ایـن کتـاب از آن هـا و نقدشـان نـام  بـرده  شده اسـت 
31 نفرشـان دختـر و 24 نفـر نیـز پسـراند. بـه زبـان آمـارى 56 درصـد دختـر، 44 درصد 
پسـر. همچنیـن هـر 5 نفر منتقـدان اصفهانى و هر 5 نفـر منتقدان همدانـى، دانش آموزان 

دخترند. 
نام شناسـى منتقـدان دختر هم نکته دیگرى اسـت کـه ممکن اسـت در انتخاِب نقدها 
توسـط داوران تأثیـر داشته باشـد. نـام 4 نفـر از برگزیدگان منتقـِد دختر، زهـرا و 6 نفر نیز 

است.  فاطمه 

نگاه پنجم: ساختارشناسى نقد
نقدهـاى کتـاب از دو بخـش تشـکیل شـده اند. بخـش اوِل آن بـا عنـوان «پیش نقـد» 
نامگـذارى شده اسـت. پیش نقـد در حکـم مقدمـه نقد اسـت. چیزى شـبیه مقدمه هایى که 
بسـیارى از دانش آمـوزان یاد گرفته اند در تمام انشاهایشـان بنویسـند. تکـراِر این بخش در 
تمـام نقدهـا نشـانگِر قالب و اراده اى آموزشـى اسـت که توسـط مربیان یـا برگزارکنندگان 

مسـابقه پیش آمـوزى شده اسـت. 
پیش نقدهـا معمـوالً نیمـى از متـن نقدهـا را دربردارنـد امـا در بیشـتر نقدهـا، متـن 
پیش نقدهـا کمتـر از نقد اثر اسـت. کمترین حجم پیش نقد از آِن مهـدى امیرى (ص 109)

و نقـد کتـاب رفاقـت بـه سـبک تانـک اسـت کـه بـه سه سـطر نمى رسـد و بعـد از آن 
بـه پیش نقـِد امیررضـا شـریفى (ص 21) اختصـاص دارد کـه کتـاب مشـت بـر پوسـت 
مرادى کرمانـى را بررسـى کرده اسـت. پیش نقدهـاى صفحـات 13 و 79 و 81 و 87 و 101 

و 115 نیـز حجـم کمـى دارنـد. 
همچنیـن کمتریـن حجـم متـن در نقـد اثـر به نوشـته آرمـان یعقوبـى (ص 29ـ30 ) 
برمى گـردد کـه در آن به بررسـى کتـاب آینه هاى ناگهان قیصـر امین پور پرداخته اسـت. در 
این مقاله، منتقد پس از نوشـتن چندسـطر پیش نقد، شـعرى را آورده و سپس چندسطرى 
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(به انـدازه حجـم متـِن پیش نقد) درباره شـعر قیصـر امین پور توضیح داده اسـت. 
بیشـترین حجـم نقـد نیـز اثـر مهـدى امیـرى (صفحـات 109 و 110) اسـت کـه از 

دوصفحـه کتـاب، نزدیـک بـه سه سـطر کمتـر اسـت. 
از نشـانه هاى دخالت هـاى مربیـان و آمـوزگاران در شـاکله نقـد ایـن دانش آمـوزان، 
سـرفصل هاى «محاسـن ظاهـرى» و «محاسـن محتوایـى» اسـت کـه در برخـى از متن ها 

وجـود دارد. 
ایـن نکتـه نیـز یادکردنى اسـت کـه نثر بیشـتِر نقدهـاى این کتـاب، نثرى متوسـط و 
دانش آمـوزى دارد. ایـن نثـر بـراى مخاطبـان و دانش آمـوزان، خواندنـى و فهمیدنى اسـت. 

نگاه ششم: ارزیابى
بـدون آن کـه قصد غلط گیرى داشته باشـم، براى هرچه بهترشـدِن این کتـاب در چاپ هاى 
بعـدى (اگـر ایـن کتاب، چـاپ بعدى  هـم داشته باشـد)، بـه چندمورد از کاسـتى ها اشـاره 

مى کنم:
1.  در مقدمـه کتـاب هیـچ اشـاره اى نشده اسـت کـه ایـن مسـابقات در سـطح چـه مقطع 
تحصیلـى برگـزار شده اسـت؟ آیـا ایـن نقدهـا را دانش آمـوزان دوره راهنمایى نوشـته اند یا 

دوره دبیرسـتان؟ یـا هر دو؟ 
2. بهتـر آن بـود کـه عـالوه بـر نام و نـام خانوادگـى منتقد، پایه، رشـته تحصیلى، شـهر یا 
منطقـه آموزش وپـرورش نیـز یـادآورى مى شـد. زیرا امکانـات آموزشـى در تمام اسـتان ها 
و مناطـق آموزش وپـرورش یکسـان نیسـت و همیـن ناهمسـانى امکانـات، سـطوحى از 
اسـتعدادها، آموزش هـا و مهارت هـا را الجـرم به وجـود مـى آورد. ایـن الیه بنـدى امکانات و 
ماحصـل آن، مقـاالِت نابرابـرى را به دنبال خواهد داشـت. بـه بیانى دیگر، نمى تـوان و نباید 
انتظـار داشـت که دانش آمـوزى در روسـتایى از کهگیلویه و بویراحمد کتابـى را بازخوانى و 

نقـد کنـد کـه دانش آمـوزى در تهـران، اصفهان یـا تبریز.
اگـر رزومـه کوتاهـى از منتقـدان جـوان که نوشته هایشـان در ایـن کتاب آمده اسـت چاپ 

مى شـد، متـن کتـاب جاندارتر جلـوه مى کرد. 
3. محدودیت در ساختار (میدان) نقد. 

تمـام نقدهـا در 2 صفحـه خالصـه شـده اند. ایـن محدودیـت، بـراى کتاب هـاى مختلـف 
منطقـى بـه نظـر نمى رسـد. چگونـه ممکـن اسـت درباره شـعر صـداى پـاى آِب سـهراب 
سـپهرى در دو صفحـه نوشـت و دیـوان حافـظ را نیـز در دو صفحه نقد کرد؟ و یا داسـتان 
کوتـاه «مدیـر مدرسـه» و رمـان «دختر سـبزآبى» را با یک میـزان از حجم متـن و کلمات 

نقـد کرد؟
4. عدم استفاده از طرح ها یا جلوه هاى بصرى در فضاى خالى بعضى صفحات. 

صفحـاِت متـِن یکسـره، چنـدان خوشـایند نیسـتند، چشـم ها را خسـته مى کننـد. یکى از 

نقد شناخت
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راه هـاى برون رفـت از ایـن یکنواختـى، کتاب آرایـى (صفحه آرایـى) و اسـتفاده از طـرح و 
اسـت.  عکس 

5. جاى خالى منبع و مأخذ
کتـاب جوانـه نقـد منبـع و مأخـذ نـدارد. ایـن تـا انـدازه  زیـادى بـراى یـک کتـاب نقـص 
محسـوب مى شـود. تدوین کننـدگان کتـاب مى توانسـتندـ  و بهتـر بـود کـهـ  مشـخصات 
بیسـت کتاب (اثـرى) را کـه موضـوع نقدنویسـى دانش آمـوزان قرارگرفته بـود، در پایان این 
کتـاب بیاورنـد تـا مخاطبـان و خواننـدگان ایـن نقدها با آن ها بیشـتر آشـنا شـوند. شـکِل 
کامل تـرى از آنچـه در بنـِد «نـگاه سـوم» ایـن نوشـتار آمده اسـت. بـا ایـن تفـاوت کـه نام 
مترجمـان (بـراى کتاب هـاى ترجمـه) و نام ناشـر و سـال انتشـار و محل و نوبـت چاپ نیز 

بایـد بـه آن افزوده شـود. 
6. جاى خالى ویرایش

بـه ایـن عبـارت نـگاه کنیـد: «... مؤلـف در نقـد کتـاب، هـدف خـود را از نوشـتن ایـن 
داسـتان ها، زنده کـردن یـاد و خاطـرات گذشـته بچه هـاى روسـتا[ ها]ى کرمـان و دوران 
قحطـى و خشکسـالى و فقـر و داللـت [فالکـت] جامعـه و تبعیـض و ظلم وجـور حاکمـان 
طاغـوت و پهلـوى بـر رعیـت مظلـوم، ذکـر مى کنـد.» (ص 57، پیش نقد، سـطرهاى 2ـ5)

واژه هایى که در قالب ها آوردم از نقص هاى این عبارت به شمار مى روند. 
یـا: «... او در 25 اسـفند 1285 شمسـى در تبریـز دیده به جهان گشـود و در 15 فروردین 
1320 شمسـى تودیـع زندگـى گفـت. بـا این احتسـاب او فقـط اندکى بیش از سـى وچهار 
سـال زندگـى کـرد و شـگفت اسـت کـه ثمـره همیـن عمر چـو گل کوتـاه تفکـر و تالش 

ذهنـى و آفرینـش هنـرى اسـت.» (ص 39، پیش نقد، سـطرهاى 3ـ6)
در این عبارت هم ـ دست کم ـ دو مشکل وجود دارد: 

الـف. جملـه «تودیـع زندگـى گفـت» وجاهت ادبـى نـدارد؛ «از دنیـا رفت» فارسـى ترین و 
رسـاترین جایگزیـن بـراى این جمله اسـت. 

ب. «ثمـره همیـن عمـر ...» رسـا نیسـت، هـم بـراى خواندن روان نیسـت و هـمـ  به خاطر 
نـاروان بـودنـ  فهـم عبـارت را دشـوار مى کند. 

همچنیـن در متـن پیش نقـد فاطمـه قاسـم پور کـه براى بررسـى داسـتان شـازده کوچولو 
نوشته اسـت، مى خوانیـم: «... ایـن داسـتان برخـى از ویژگى هـاى سـبک سمبولیسـم را 
داراسـت. طبـق مطالعـات دکتـر منصـور ثـروت، در کتـاب آشـنایى بـا مکتب هـاى ادبـى، 
مکتـب سمبولیسـم پنـج ویژگـى دارد کـه عبارتنـد از: 1. بدبینـى، 2. تخیـل، 3. اصالـت 
احساسـات، 4. اسـتفاده ویژه از زبان، 5. رابطه شـعر و شـاعر» (ص81، سـطرهاى 6 ـ10)

هنگامـى کـه سـخن سـِر بررسـى داسـتان اسـت، بندهـاى 4 و 5 ویژگى هاى سمبولیسـم 
کـه اختصاصـاً بـه شـعر و شـاعرى برمى گـردد، در نقد و بررسـى داسـتان نامربـوط به نظر 

مى رسـد. 
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ایـن نمونه هـا و نمونه هـاى فـراوان دیگـر در ایـن کتـاب نشـان مى دهـد کـه نقدهـا و 
نوشـته ها، پیـش از انتشـار در قالـب کتاب، مى بایسـتى بازخوانى و ویراسـتارى مى شـدند. 

7. جاى خالى نمایه
تدوین کننـدگان کتـاب مى توانسـتند و مى بایسـت صفحاتـى را در پایـان ایـن کتـاب بـه 
نمایـه اختصـاص مى دادنـد. نمایـه، جـاى معرفـى نویسـندگان، شـاعران یـا کتاب هـا و 
اشـخاصى اسـت کـه کتاب هـا و آثارشـان مـورد نقد و بررسـى قـرار گرفته اسـت. همچنین 
کتاب هـا و اشـخاصى کـه در ارجاعـات درون متنـى بـه آن هـا اشـاره شده اسـت. به عنـوان 
مثـال؛ جـالل آل احمـد، منصور ثـروت، حسـن میرعابدینى، قیصـر امین پور، احمد شـاملو، 

کتـاب مکتب هـاى ادبـى، صدسـال داستان نویسـى و ... 

نقد شناخت
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تازه هاى نشرنقد پژوهى

سلمان فارسى
حســین فتاحــى، تصویرگــر: بهنــام خیامــى، تهــران، مؤسســۀ 
ــومیز)، 150000  ــتى (ش ــان، 42 ص، خش ــه بره ــى مدرس فرهنگ
ریــال، چــاپ اول، 1000 نســخه، شــابک: 978-964-08-1206-8

موضوع(ها):
1. سلمان فارسى، 36 ق، سرگذشت نامه؛

2. محمد(ص)، پیامبر اسالم، 53 قبل از هجرت، 11 ق؛
3. داستان هاى مذهبى.

معرفى کوتاه 
ــاده و روان  ــى س ــا زبان ــه ب ــتانى از سرگذشــت ســلمان فارســى اســت ک ــاب مصــور حاضــر، داس کت
بــراى کــودکان نگاشــته شده اســت. ســلمان فارســى، صحابــى ایرانــى بــود کــه پیامبــر اســالم او را از 
خــود (اهل بیــت) خوانــد و بــه ســلمان محمــدى شــهرت یافــت. در روزى کــه قریــش نیروهایــش را 
نزدیــک مدینــه گــردآورد تــا بــر مســلمانان حملــه بــرد (غــزوه خنــدق)، او پیشــنهاد داد تــا خندقــى 
ژرف پیرامــون مدینــه حفــر کننــد تــا از آن پاســبانى شــود. ســلمان فارســى به ویــژه نــزد مســلمانان 

ــد. ــراى او جایگاهــى واال درنظــر دارن شــیعه گرامــى داشــته مى شــود و ب

خرسى ریاضى را دوست ندارد
حمیدرضــا قاســمى؛ تصویرگــر: تهمینــه عبدالهــى، تهــران، ریحانــه، 
اول، 1000  چــاپ  ریــال،  خشــتى (شــومیز)، 25000  ص،   24

نســخه،
شابک: 978-600-5475-64-7

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

2. مهارت هاى اجتماعى در کودکان، داستان.

معرفى کوتاه 
کتــاب مصــور حاضــر، داســتانى دربــارة مهارت هــاى زندگــى در کــودکان اســت کــه بــا زبانــى ســاده 
ــراى گــروه ســنى (ج) نگاشــته شده اســت. در ایــن داســتان خرســى کــه از درس ریاضــى  و روان ب
ــد  ــد و مى گوی ــه مریضــى مى زن ــد، صبــح کــه از خــواب بیــدار مى شــود، خــودش را ب بــدش مى آی
کــه دل پیچــه دارد و نمى خواهــد بــه مدرســه بــرود، امــا مــادر خرســى قضیــه را متوجــه مى شــود 

و ســعى مى کنــد بــه او کمــک کنــد.
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چکیده
«جـام باشـگاه هاى کتاب خوانـى کـودك و نوجـوان»، برنامـه اى ملّـى بـراى ترویـج کتاب خوانى در 
ایـران اسـت کـه هدف اصلـى این طـرح همه گیرکـردن کتاب خوانى و جلـب مشـارکت مردمى در 
کتاب خوانـى اسـت. باشـگاه هاى کتاب خوانـى یکـى از شـیوه هاى کتاب خوانـى گروهـى اسـت کـه 
از مشـارکت نهادهـا و دسـتگاه هاى دولتـى و عمومـى و مردمـى برخـوردار اسـت و در عیـن حـال، 
برنامـه اى منعطـف اسـت کـه ضمـن این کـه در هر منطقـه اى قابـل اجراسـت و با چرخـه طبیعى 
نشـر نیـز پیونـد دارد، بـا اسـتفاده از ظرفیت هـاى فناورى جدیـد به پـرورش تفّکر انتقـادى بچه ها 

مى کند.  کمـک 
در ایـن نوشـتار، سـه کتاب راه اندازى باشـگاه کتاب خوانى کـودك و نوجوان، شـیوه هاى ترویج 
کتاب خوانـى، ادبیـات کـودك و نوجوان و ارزیابـى آن: فواید فردى و اجتماعـى کتاب خوانى در بین 

کـودکان و نوجوانـان مرور و نقد شده اسـت.

کلیدواژه
ترویج کتاب خوانى، جام باشگاه هاى کتاب خوانى، کودك، نوجوان

مقدمه
«جـام باشـگاه هاى کتاب خوانـى کـودك و نوجـوان» برنامه اى ملّـى و بسـیار کم هزینه براى 
ترویـج کتاب خوانـى در ایـران اسـت. هـدف اصلـى ایـن طـرح همه گیرکـردن کتاب خوانى و 
جلـب مشـارکت مردمـى در کتاب خوانـى اسـت. باشـگاه هاى کتاب خوانـى بـا این کـه یکـى 
از شـیوه هاى کتاب خوانـى گروهـى اسـت و کم وبیـش در کشـور مـا نیـز تجربه هایـى از آن 

   
     ،      ِ  ،  ،  ،

Peyman.Jalilpour@gmail.com
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نقد پژوهى

  
   
   
  
    
   
   
    

 

وجـود دارد، اّمـا تفـاوت اصلـى ایـن برنامـه در ایـن اسـت کـه اوالً همزمان مشـارکت نهادها 
و دسـتگاه هاى دولتـى و عمومـى و مردمـى را دربرمى گیـرد و از تمـام ظرفیت هـاى موجـود 
بهـره مى گیـرد. دوم این کـه برنامه اى منعطف اسـت کـه در هر منطقه اى مى تواند متناسـب 
بـا شـرایط آن جـا تغییـر کنـد. سـوم این کـه بـا چرخـه طبیعـى نشـر پیونـد دارد و بچه هـا 
کتاب هایشـان را از کتاب فروشـى تهیـه مى کننـد. چهـارم این که مجموعـه اى از فعالیت هاى 
متنـوع را دربرمى گیـرد کـه در محـور آن پرورش تفّکر انتقـادى و گفت  وگو و مشـارکت قرار 

 .(7 دارد. پنجـم این کـه از ظرفیـت فناورى هـاى جدیـد اسـتفاده شده اسـت (ص 6ـ 
ــدف از  ــه ه ــرده ک ــر ک ــم را منتش ــاب کم حج ــد کت ــاب 6 جل ــه کت ــه خان مؤسس
ــودکان  ــراى ک ــتاها و ب ــهرها و روس ــى در ش ــج کتاب خوان ــا تروی ــار آن ه ــن و انتش تدوی
ــج  ــراى تروی ــد از: پیشــنهادهایى ب ــه عبارت ان ــن مجموع ــن ای و بزرگســاالن اســت. عناوی
کتاب خوانــى در شــهر، پیشــنهادهایى بــراى ترویــج کتاب خوانــى در روســتا، چــرا بچه هــا 
ــیوه هاى  ــوان، ش ــودك و نوج ــى ک ــگاه کتاب خوان ــدازى باش ــد؟، راه ان ــاب بخوانن ــد کت بای
ترویــج کتاب خوانــى، ادبیــات کــودك و نوجــوان و ارزیابــى آن: فوایــد فــردى و اجتماعــى 
کتاب خوانــى در بیــن کــودکان و نوجوانــان کــه در ایــن نوشــتار، ســه عنــوان آخــر از ایــن 

ــود. ــد مى ش ــرور و نق ــه، م مجموع
کتـاب راه انـدازى باشـگاه کتاب خوانـى کـودك و نوجـوان از «مقدمـه»، «چگونـه یک 
باشـگاه کتاب خوانـى راه انـدازى کنیـم؟»، «اسـتمرار فعالیـت باشـگاه هاى کتاب خوانـى»، 
«چگونگـى جـذب حمایـت»، «شـکل هاى مختلف حمایت هـا»، «از چه نهادهایـى مى توان 
حمایـت گرفـت؟»، «چگونگى جلـب نهادها براى گرفتـن حمایـت»، «رویدادهاى فرهنگى 
(کتاب خوانـى)»، «فعالیت هـاى باشـگاه هاى کتاب خوانـى کـودك و نوجـوان»، «شـیوه نامه 

راه انـدازى و فعالیـت باشـگاه هاى کتاب خوانـى کـودك و نوجوان» تشـکیل شده اسـت.
در «مقدمـه»، على اصغـر سـیدآبادى، مدیـرکل وقـت دفتـر مطالعـات و برنامه ریـزى 
فرهنگـى و کتاب خوانـى وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمى، دربـاره «جـام باشـگاه هاى 

راه اندازى باشگاه کتاب خوانى کودك و نوجوان (1395)، 
دبیرخانه جام باشگاه هاى کتاب خوانى کودك و نوجوان، 
کتاب خوانى،  و  فرهنگى  برنامه ریزى  و  مطالعات  دفتر 
معاونت امور فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، زیر 
نظر على اصغر سیدآبادى، تهران: خانه کتاب، 20 صفحه، 

شمارگان: 2000، شابک: 978-600-222-377-7



350143

۱۸  ، ـــ 
ــــــــــ ۱۳۹۷  ــــــــــــــ

باشگاه هایى براى تقویت فکر 

کتاب خوانـى کـودك و نوجـوان»، از این کـه ایـن طـرح برنامـه اى ملّـى و بسـیار کم هزینه 
بـراى ترویـج کتاب خوانـى در ایـران اسـت کـه در نخستین سـال آن به صورت آزمایشـى از 
15 شـهر نامـزد پایتخـت کتـاب ایران شروع شـده و هدف اصلـى این طـرح، همه گیرکردن 
کتاب خوانـى و جلـب مشـارکت مردمـى در کتاب خوانـى اسـت، توضیحات مبسـوطى ارائه 

داده اند. 
در «چگونـه یـک باشـگاه کتاب خوانـى راه انـدازى کنیـم؟»، مطـرح شده اسـت کـه 
باشـگاه هاى کتاب خوانـى بـا ایجـاد انگیـزه الزم در بچه هـا مى تواننـد آن هـا را بـه سـمت 
مطالعـه بکشـانند و از بچه هـا، افـرادى صاحب نظـر، اهل فکر و یک کنشـگر فعال بسـازند. 
در ادامـه، بیـان شده اسـت کـه لزوم تأسـیس باشـگاه هاى کتاب خوانى به خصـوص در میان 
کـودکان و نوجوانـان روشـن اسـت، اّمـا باید بـراى راه اندازى این باشـگاه ها چه مسـیرى را 

طـى کـرد؟ این مسـیرها عبارت انـد از:
1. چه کسى یا کسانى مى توانند باشگاه تشکیل دهند؟

2. کجا مى توان باشگاه تشکیل داد؟
3. مراحل شکل گیرى باشگاه کتاب خوانى

4. الزامات باشگاه هاى کتاب خوانى.
در «اسـتمرار فعالیـت باشـگاه هاى کتاب خوانـى»، بیـان شده اسـت کـه هـر فعالیـت 
فرهنگـى هنگامـى مؤثـر و موفـق اسـت کـه اسـتمرار پیـدا کنـد. در ایـن خصـوص، قبـل 
از تشـکیل باشـگاه حتمـاً بایـد به سـه نکتـه توجه شـود: الـف) باشـگاه چگونه قرار اسـت 
اسـتمرار پیـدا کند؟، ب) باشـگاه چگونه قرار اسـت گسـترش پیدا کنـد؟، ج) و چگونه قرار 

اسـت بـراى باشـگاه حمایت جـذب کند؟
در «چگونگـى جـذب حمایـت»، بیان شده اسـت کـه هر فعالیتـى مسـتلزم حداقلى از 

امکانـات و هزینـه اسـت و باشـگاه هاى کتاب خوانـى هـم از این قاعده مسـتثنى نیسـتند.
در «شـکل هاى مختلـف حمایت هـا»، شـکل هاى مختلـف حمایت ها از قبیـل حمایت 

مالـى، قـرار دادن امکانـات مثـل مـکان، و اعتبـار یک مجموعه یـا افراد بیان شده اسـت.
در «از چـه نهادهایـى مى تـوان حمایـت گرفـت؟»، بیـان شده اسـت کـه بـراى جلـب 
حمایـت، بسـته بـه این کـه باشـگاه از چـه کسـانى تشکیل شـده و در کجاسـت، نهادهـاى 
حمایتگـر تعییـن مى شـوند، امـا افـراد برجسـته و معتبـر، نهادهـاى مختلـف فرهنگـى و 

اقتصـادى و... مى تواننـد جـزو حامیـان باشـند.
در «چگونگـى جلـب نهادهـا بـراى گرفتـن حمایت»، دو مـورد مطرح شده اسـت: الف) 

جلـب انگیزه، ب) جلـب اعتماد.
راه هاى  از  یکى  که  شده است  مطرح  این  (کتاب خوانى)»،  فرهنگى  «رویدادهاى  در 
حفظ و تقویت استمرار فعالیت هاى باشگاه هاى کتاب خوانى، برگزارى رویدادهاى فرهنگى 
کتاب خوانى است. در این مبحث، رویداد فرهنگى تعریف شده است. هر رویداد فرهنگى که 
نتیجه اش کمک به گسترش کتاب خوانى باشد، در این چارچوب مى گنجد. انواع رویدادهاى 
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فرهنگى: 1. جشنواره ها، 2. مسابقات، 3. نمایشگاه ها، 4. نشست ها و همایش ها، 5) اجراى 
نمایش و ... تقسیم بندى شده است. در ادامه، پس از تعریف رویداد فرهنگى و آوردن انواع 
رویدادهاى فرهنگى، چگونگى برگزارى یک رویداد فرهنگى خوب تشریح شده است. چگونگى 
برگزارى یک رویداد فرهنگى خوب به نگارش طرح، تقسیم کار، تعیین فردى به عنوان دبیر 
و فراهم کردن چک  لیست، بستگى دارد. در پایان این مبحث، شروط برگزارى یک رویداد 

فرهنگى خوب آورده شده است.
در «فعالیت هـاى باشـگاه هاى کتاب خوانـى کـودك و نوجـوان»، نحـوه فعالیت هـاى 

باشـگاه هاى کتاب خوانـى کـودك و نوجـوان تشـریح شده اسـت.
«شـیوه نامه راه انـدازى و فعالیـت باشـگاه هاى کتاب خوانى کودك و نوجـوان» از 9 ماده 
و 11 تبصـره تشـکیل شده اسـت. در مـاده 1، اهـداف باشـگاه هاى کتاب خوانـى کـودك و 
نوجـوان آورده شده اسـت. در مـاده 2، اعضـاى باشـگاه کتاب خوانـى کـودك و نوجوان بیان 
شده اسـت. در مـاده 3، نحـوه ثبـت مشـخصات باشـگاه هاى کتاب خوانى کـودك و نوجوان 
تشـریح شده اسـت. در مـاده 4، شـرایط مربیـان بـراى تأسـیس باشـگاه هاى کتاب خوانـى 
کـودك و نوجـوان بیـان شده اسـت. در مـاده 5، اطالعـات ضرورى بـراى ثبت باشـگاه هاى 
کتاب خوانـى کـودك و نوجـوان آورده شده اسـت. در مـاده 6، مکان هایـى کـه باشـگاه هاى 
کتاب خوانـى کـودك و نوجـوان مى تواننـد آنجـا تشـکیل شـوند، آورده شده اسـت. در ماده 
7، آیین نامـه داخلـى کـه هـر باشـگاه کتاب خوانى کـودك و نوجـوان براسـاس آن فعالیت 

خواهد کـرد، آورده شده اسـت.
در مـاده 8، بیـان شده اسـت که بـا توّجه به این که یکى از اهداف تشـکیل باشـگاه هاى 
کتاب خوانـى کـودك و نوجـوان، ارزیابـى و انتخـاب کتاب هـاى برگزیده اسـت، هر باشـگاه 
گزارشـى از چگونگـى انتخـاب کتاب هاى برگزیده را از میان کتاب هاى خوانده شـده شـامل 
کتاب هـاى ارزیابى شـده، کتاب هـاى انتخاب شـده، چگونگـى انتخـاب و دالیـل انتخـاب 
کتاب هـاى برگزیـده ارائـه خواهـد کـرد. در مـاده 9، بیـان شده اسـت کـه تمـام اعضـاى 
باشـگاه مى تواننـد در مسـابقه «نامه نویسـى بـه نویسـندگان کتاب هایـى کـه خوانده اند» و 

تهیـه فیلـم بـا موبایـل به منظور معرفـى ایـن کتاب ها شـرکت کنند.

شیوه هاى ترویج کتاب خوانى
کتـاب شـیوه هاى ترویـج کتاب خوانـى از «مقدمـه»، «چرایـى کم خوانـى مـا»، «ترویـج 
الزم  «زمینه هـاى  چیسـت؟»،  کتاب خوانـى  ترویـج  «شـیوه هاى  چیسـت؟»،  خوانـدن 
بـراى ترغیـب بچه هـا بـه کتاب خوانـى»، «شـیوه هاى ترویـج کتاب خوانـى»، «فهرسـتى 
از فعالیت هـاى ترویـج کتاب خوانـى در ایـران»، «کتاب خوانـى بـراى کـودکان نیازمند»، 
کتاب خـوان»،  فرزنـدان  کتاب خـوان-  «والدیـن  مهاجـر»،  کـودکان  بـراى  «کتـاب 
کتـاب»،  «لبـاس  کتـاب»،  بامـداد  و  کتـاب  «زنـگ  کتاب نویسـى»،  و  «کتاب خوانـى 
«طراحـى جدول براسـاس کتـاب»، «چهره هاى متفـاوت، صداهاى متفـاوت»، و «فانوس 
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(آمـوزش روش مطالعـه بـه دانش آمـوزان)» تشـکیل شده اسـت.
در «مقدمـه»، على اصغـر سـیدآبادى؛ مدیـرکل دفتر مطالعـات و برنامه ریزى فرهنگى 
و کتاب خوانـى وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمى، دربـاره «جـام باشـگاه هاى کتاب خوانى 
کـودك و نوجـوان»، و این کـه ایـن طـرح برنامـه اى ملـى و بسـیار کم هزینه بـراى ترویج 
کتاب خوانـى در ایـران اسـت کـه در نخستین سـال به صورت آزمایشـى از 15 شـهر نامزد 
پایتخـت کتـاب ایـران شـروع شـده و هـدف اصلـى آن، همه گیرکـردن کتاب خوانـى و 

جلـب مشـارکت مردمـى در کتاب خوانـى اسـت، توضیحات مبسـوطى ارائه داده اسـت. 
در «چرایـى کم خوانـى مـا»، دالیـل پایین بـودن کتاب خوانـى، ازجملـه، بى اطالعـى 
خانواده هـا از اهمیـت کتاب خوانـى، عـدم تبلیغـات الزم و کافى براى ترویـج کتاب خوانى 

از سـوى صداوسـیما و سـایر رسـانه ها، گرانـى کتـاب، و سـایر دالیل عنوان شده اسـت.
در «ترویـج خوانـدن چیسـت؟»، هر نوع فعالیتى که باعث شـود کـودکان و نوجوانان 
بیشـتر کتـاب بخواننـد و از آن لـذت ببرنـد، در تعریـف ترویـج کتاب خوانـى گنجانـده 

شده اسـت.
در «شـیوه هاى ترویـج کتاب خوانـى چیسـت؟»، بـه تمامى راه هـا، ابزارهـا، ترفندها و 
فعالیت هـا و زمینه سـازى هایى کـه کمـک مى کنـد بـه بچه هـا تـا از خوانـدن کتاب هـاى 
خـوب لـّذت ببرنـد و بیشـتر کتـاب بخواننـد و شـیوه هاى ترویـج کتاب خوانـى پرداختـه 

شده اسـت.
در «زمینه هـاى الزم بـراى ترغیـب بچه هـا به کتاب خوانـى»، موارد مـورد توّجه براى 
ایجـاد زمینه هـاى مناسـب کتاب خوانـى از قبیـل: انتخـاب کتاب مناسـب، انتخـاب زمان 

مناسـب، دادن حـق انتخـاب کتـاب به کـودك و غیـره مطالبى عنوان شده اسـت.
در «شـیوه هاى ترویـج کتاب خوانى»، فهرسـتى از شـیوه هاى ثبت شـده  کـه موفقیت 
خـود را نشـان داده انـد، بیان شده اسـت. این فهرسـت عبارت انـد از: 1. تنـوع در خواندن، 
2. تلفیـق کتاب خوانـى و هنر، 3. تلفیـق کتاب خوانى با فعالیت هـاى مختلف، 4. برگزارى 
تـور کتابگـردى، 5. دیـدار با نویسـندگان، 6. رویدادهاى فرهنگـى، 7. گفت وگوى گروهى 
دربـاره کتـاب، 8. معرفـى کتـاب، 9. کتاب خوانى مشـارکتى بـا خانواده، 10. شـبکه هاى 
اجتماعـى، 11. راه انـدازى باشـگاه هاى کتاب خوانـى کـودك و نوجـوان، 12. اسـتفاده از

جشن هاى آیینى.

در فهرسـتى از فعالیت هـاى ترویـج کتاب خوانـى در ایـران، بیان شـده که در دوسـال 
گذشـته جشـنواره روسـتاها و عشـایر دوسـتدار کتاب و طـرح انتخاب و معّرفـى پایتخت 
رویـداد  دو  ایـن  در  ایـران  روسـتاهاى  و  شـهرها  کـه  شده اسـت  برگـزار  ایـران  کتـاب 
فهرسـت،  ایـن  در  کـه  ارائه داده انـد  را  خـود  برنامه هـاى  و  فعالیت هـا  و  شـرکت کرده 
برگزیده اى از طرح هاى ترویج کتاب خوانى که در شـهرها و روسـتاهاى مختلف پیشـنهاد 
شـده ، بـه ایـن شـکل آورده شده اسـت: «کتاب خوانـى بـراى کـودکان نیازمنـد»، «کتاب 

باشگاه هایى براى تقویت فکر 
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بـراى کـودکان مهاجـر»، «والدیـن کتاب خـوان- فرزنـدان کتاب خـوان»، «کتاب خوانـى 
و کتاب نویسـى»، «زنـگ کتـاب و بامـداد کتـاب»، «لبـاس کتـاب»، «طراحـى جـدول 
براسـاس کتـاب»، «چهره هـاى متفـاوت، صداهـاى متفـاوت»، «فانـوس (آمـوزش روش 

مطالعـه بـه دانش آمـوزان)».

ادبیات کودك و نوجوان و ارزیابى آن
کتـاب ادبیـات کـودك و نوجـوان و ارزیابـى آن: فواید فـردى و اجتماعـى کتاب خوانى در 

بیـن کـودکان و نوجوانـان از «مقدمه»، و سـه بخش تشـکیل شده اسـت.
در «بخـش اول: بـه چـه کسـى کـودك و نوجـوان مى گوینـد؟»، سـعى شده اسـت 
براسـاس جلـد اول کتـاب «شـناخت ادبیـات کـودکان: گونه هـا و کاربردهـا» (از روزن 
چشـم کـودك) نوشـته دونـا نورتـون، صورت بنـدى مناسـبى ارائـه شـود تـا تمام زدایـى 

بحـث دربـاره کتـاب و ادبیـات کـودك مـورد توّجـه قـرار گیرد. 
بـا توّجـه بـه این که کـودك موجودى در حال رشـد اسـت و تمامى کـودکان با کمى 
تقـدم و تأخـر از تمامـى دوره هـاى رشـدى عبـور مى کننـد، بـر ایـن اسـاس، زمینه هاى 
رشـد و پـرورش کـودك ابعـاد مختلفـى را دربرمى گیـرد که این ابعاد شـامل: الف) رشـد 
و پرورش زبانى، ب) رشـد و پرورش شـناختى، ج) رشـد و پرورش شـخصیت، و د) رشـد 

و پـرورش اجتماعـى و اخالقـى اسـت کـه در ایـن بخش، بـه آن ها پرداخته شده اسـت.
در «بخـش دوم: ادبیـات کـودك و نوجـوان چیسـت؟»، در تشـریح این کـه ادبیـات 
کـودك و نوجـوان چیسـت، بـه مباحثـى همچـون: «ارتبـاط و معنـا»، «عناصـر سـازنده 
ادبیـات کـودك و نوجـوان»، «نـگاه کودکانـه»، «تجربـه و خیـال»، «مفهـوم و شـىء»، 
«ویژگى هـاى ادبیـات کـودك و نوجـوان»، «انـواع ادبیـات کـودك و نوجـوان» پرداختـه 

شده اسـت.
در «بخـش سـوم: ارزیابـى کتاب هـاى کـودك و نوجـوان»، مطـرح شده اسـت کـه 

دبیرخانـه جـام باشـگاه هاى کتاب خوانـى کـودك و 
نوجـوان، دفتـر مطالعـات و برنامه ریـزى فرهنگـى و 
کتاب خوانـى، معاونت امـور فرهنگـى وزارت فرهنگ 
و ارشـاد اسـالمى؛ زیـر نظـر على اصغـر سـیدآبادى. 
شـیوه هاى ترویـج کتاب خوانـى. تهران: خانـه کتاب، 
1395، 23 صفحه، شـمارگان: 2000، شـابک: 376-0-

978-600-222
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هـر هفتـه و هـر مـاه، کتاب هـاى زیـادى وارد بـازار مى شـود که لزومـاً همـه آن ها خوب 
نیسـتند و حّتـى اگـر بـه فـرض همه شـان هـم خـوب باشـند، کـودك فرصـت نمى کند، 

تمام شـان را بخوانـد. بنابرایـن نیـاز بـه انتخـاب و گزینـش پیـدا مى کنـد. 
بـر ایـن اسـاس، دو راه بـراى ارزیابـى کتـاب و این کـه چـه کسـى کتـاب کـودك و 
نوجـوان را ارزیابـى کنـد، بیـان شده اسـت. در ادامه، بحث «خواسـت و نیاز» عنوان شـده 
کـه در پایـان ایـن بحـث، نتیجه گیرى مى شـود که در جهـت پیوند میان خواسـت و نیاز 
کـودك، بهتـر اسـت براى کـودك حق انتخاب نسـبى بـراى خوانـدن کتاب قائل شـویم. 
پـس از بحـث خواسـت و نیـاز، بـه شـاخص ها و ابزارهـاى ارزیابـى پرداختـه شده اسـت. 
ابزارهـاى ارزیابـى شـامل: کتاب شناسـى ها، فهرسـت ها، جوایز، یادداشـت ها و معرفى هاى 
مطبوعاتـى، نقد و بررسـى، سـایت ها و شـبکه هاى اجتماعى. شـاخص هاى ارزیابى متنوع 
و گوناگـون هسـتند کـه دو معیـار آن ازجملـه معیارهـاى مهم انـد: 1. تناسـب زبانـى،

2. تناسب موضوعى ـ محتوایى. 
عـالوه بـر ایـن دو معیـار پایـه، معیارهـا و شـاخص هایى بـراى ارزیابـى وجـود دارد 
کـه عبارت انـد از: 1. کیفیـت محتـوا، 2. کیفیـت سـاخت و پرداخت، 3. کیفیـت نگارش،

4. کیفیـت تصویـر، 5. کیفیـت ارائـه. در پایان این بخـش، نهادهـاى ارزیابى کننده کتاب، 
معّرفـى شـده اند. ایـن نهادهـا و گروه هـاى مختلف کـه ارزیابى کتـاب را انجـام مى دهند، 
عبارت انـد از: کانـون پـرورش فکـرى کـودکان و نوجوانان، شـوراى کتاب کـودك، وزارت 
فرهنگ و ارشـاد اسـالمى، جشـنواره بین المللى شـعر فجـر، جایزه ادبى پرویـن اعتصامى 

و فهرست الك پشـت پرنده.

نقد کتاب
کـودك  کتاب خوانـى  باشـگاه  راه انـدازى  به منظـور  کـه  کتاب هایـى  مجموعـه   -
و نوجـوان توسـط دفتـر مطالعـات و برنامه ریـزى فرهنگـى و کتابخوانـى معاونـت امـور 
فرهنگـى وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمى تهّیـه شده اسـت، در عیـن کم حجم بـودن 
حـاوى مطالـب مفیـد و راهنمـاى مناسـبى بـراى برنامـه ملّى در نظـر گرفته شده اسـت.

- در کتـاب راه انـدازى باشـگاه کتاب خوانـى کـودك و نوجـوان، مراحـل راه انـدازى 
یـک باشـگاه کتاب خوانـى کـودك و نوجـوان تشـریح شده اسـت. بهتـر بـود کـه ایـن 
مراحـل به صـورت نمـودار نیـز آورده مى شـد تـا فـرد یـا افـراِد راه اندازى کننـده باشـگاه 
کتاب خوانـى کـودك و نوجـوان بـا یـک نـگاه کلّـى و سـریع، بـه مراحـل راه انـدازى این 

باشـگاه دسـت مى یافتنـد.
از  فهرسـتى  کتاب خوانـى،  ترویـج  شـیوه هاى  کتـاِب  پایـاِن  تـا   16 صفحـه  از   -
فعالیت هـاى ترویـج کتاب خوانـى کـه در شـهرها و روسـتاهاى مختلف شـرکت کننده در 
جشـنواره روسـتاها و عشـایر دوسـتدار کتـاب و طـرح انتخـاب و معرفـى پایتخـت کتاب 
ایـران پیشنهادشـده، آورده شده اسـت کـه بهتـر بـود همـراه بـا آوردن عنـوان و تشـریح 

باشگاه هایى براى تقویت فکر 
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طرح هـاى ترویـج کتاب خوانـى، تصاویـر مربوط بـه اجراى ایـن طرح ها نیز آورده مى شـد 
تـا جّذابیـت و درك طرح هـاى اشاره شـده دو چنـدان مى شـد.

- عنـوان فرعـى ادبیـات کـودك و نوجـوان و ارزیابـى آن روى جلـد کتـاب، چنیـن 
اسـت: فوایـد فـردى و اجتماعـى کتاب خوانـى در بیـن کـودکان و نوجوانـان. بـا توّجه به 
ایـن عنـوان فرعـى، هیچ گونه مطلبى بـراى فواید فـردى و اجتماعـى کتاب خوانى در بین 
کـودکان و نوجوانـان آورده نشده اسـت؛ بلکـه مطالـب کتاب مربـوط به ادبیـات کودك و 
نوجـوان و ارزیابـى آن اسـت. بنابرایـن بهتـر بـود که عنـوان فرعى کتاب آورده نمى شـد و 

فقـط بـه  عنـوان اصلى کتـاب اکتفا مى شـد.
- در بخـش اّول کتـاب «ادبیـات کـودك و نوجـوان و ارزیابـى آن»، مطالب مناسـبى 
در خصـوص این کـه «بـه چـه کسـى کـودك و نوجـوان مى گوینـد؟»، آورده شده اسـت؛ 
اّمـا اِشـکال وارده بـر ایـن مطالـب، ایـن اسـت کـه بـا توّجـه بـه تخّصصى بـودن مطالب، 
هیچ گونـه اسـتناددهى مشـاهده نمى شـود. بنابرایـن، اگـر در نـگارش ایـن مطالـب از 

منابعـى اسـتفاده شده اسـت، بهتـر بـود کـه اسـتناددهى الزم صـورت مى گرفـت.

دبیرخانـه جـام باشـگاه هاى کتاب خوانـى کـودك و 
نوجـوان، دفتـر مطالعـات و برنامه ریـزى فرهنگـى و 
کتاب خوانـى، معاونت امـور فرهنگـى وزارت فرهنگ 
و ارشـاد اسـالمى؛ زیـر نظـر على اصغـر سـیدآبادى. 
ادبیـات کودك و نوجـوان و ارزیابـى آن: فواید فردى 
و اجتماعـى کتاب خوانى در بین کـودکان و نوجوانان. 
تهـران: خانـه کتـاب، 1395، 23 صفحـه، شـمارگان: 

شـابک: 978-600-222-376-0  ،2000
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چکیده
ادبیــات، بازتــاب احساســات و نگرش هــاى افــرادى اســت کــه خواســته یــا ناخواســته، 
ــه  ــى ک ــه درونیات ــد. از جمل ــارى کرده ان ــان ج ــود را در زب ــاى خ ــن باوره درونى تری
ــه  ــه کــودك و کودکــى اســت ک ــت، اشــاره ب ــوان دریاف ــى مى ت ــار ادب در بیشــتر آث
درواقــع بــه نوعــى تجربــه بازگشــت بــه کودکــى را در شــاعران و نویســندگان نشــان

مى دهد. 
ســخن از کــودکان، بازى هــا و عوالــم کودکانــه از همــان آغــاز شــعر پارســى در اشــعار 
شــاعران وجــود داشــته و گاه وبــى گاه بــه آن هــا اشــاره شده اســت. در میــان شــاعران معاصــر 
نیــز پرویــن اعتصامــى و فــروغ فرخــزاد بــه دنیــاى کــودکان دیــروز اشــاره هایى داشــته اند 
ــان را  ــاى شعرى ش ــت فض ــا، لطاف ــودن آن ه ــه ب ــژه مادران ــعار و به وی ــودن اش ــه زنانه ب ک

ــت.  ــدان کرده اس دوچن
در ایــن نوشــته ســعى کردیــم کــه اشــاره هاى ایشــان بــه کــودکان و دنیــاى 
کودکانه شــان را بررســى کنیــم، تفاوت هــا و تشــابهات دیــدگاه آن هــا، جایــگاه مخاطــب در 

ــم. ــو کنی ــروز را بازگ ــودکان ام ــاى ک ــا دنی ــان ب ــاى آن ــاوت دنی ــز تف ــان و نی اشعارش

کلیدواژه : پروین اعتصامى، فروغ فرخزاد، کودك،کودکى، فضاى کودکانه

1. مقدمه
یکــى از مهم تریــن بحث هــا در نقــد ادبــى، دریافتــن نشــانه هاى زنانــه یــا 
مردانه بــودن در آثــار شــاعران و نویســندگان اســت. براســاس جامعه شناســى زبــان، 

    
         ،   

v.norouzzadeh@yahoo.com 

        ّ
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ــم تشــخیص  ــواردى از ه ــه م ــه ب ــا توج ــوان ب ــار را مى ت ــودن آث ــا مردانه ب ــه ی زنان
ــان  ــرد یکــى نیســت. زن ــرد واژگان از طــرف شــاعر زن و م ــه، کارب ــراى نمون داد. ب
ــى  ــر، از واژگان متفاوت ــى متفاوت ت ــه دنیای ــر و درنتیج ــات لطیف ت ــل احساس به دلی
ــه  ــردان نســبت ب ــد کــه ذهــن م ــه مســائلى توجــه مى کنن ــد و ب اســتفاده مى کنن
آن هــا بى اهمیــت اســت. از جملــه ایــن واژگان، توجــه بــه کــودکان و عالیــق آنــان 
اســت. مادربــودن، زن بــودن، دختربــودن و درنهایــت کودك بــودن از مــواردى اســت 
ــرد. بعضــى  ــا پى ب ــه آن ه ــوان ب ــان شــاعر مى ت ــا اندکــى تأمــل در اشــعار زن ــه ب ک
ــد  ــا فرزن ــودکان ی ــد و از ک ــعر مى کنن ــان را وارد ش ــات مادرانه ش ــاعران احساس ش
ــات  ــد و از احساس ــى مى رون ــاى کودک ــه دنی ــر ب ــى دیگ ــرایند و برخ ــود مى س خ
ــر از  ــاك کودکى شــان مى گوینــد و دنیایــى را برایمــان ترســیم مى نماینــد کــه پ پ

ــف اســت. ــرد و لطی ــاب، منحصربه ف ــرات ن تفک
از مهم تریــن شــاعران زن ایــران مى تــوان بــه پرویــن اعتصامــى و فــروغ فرخــزاد 
اشــاره کــرد کــه بــا اشــعار ســاده و لطیفشــان، گام مؤثــرى در راه بــروز احساســات 

نــاب زنانــه و مادرانــه برداشــته اند. 
ــه دنیــاى خــود شــعر ســروده اند،  ــگاه متفاوتــى ب ــا ن گرچــه هریــک از آن هــا ب
امــا وجــوه اشــتراکى نیــز دارنــد کــه یکــى از آن هــا اشــاره بــه کــودك و کودکــى 
اســت. در ایــن مقالــه قصــد نداریــم بــه برتــرى یکــى از شــاعران بــر دیگــرى برســیم، 
زیــرا هــر دو گونــه اشــعار در جــاى خــود، ارزشــمند و گرانبــار هســتند. هــدف مــا، 
ــودکان و  ــاى ک ــه دنی ــودن اشــعار و لطافــت حاصــل از آن، اهمیــت ب ــات زنانه ب اثب
نیــز تجربــه بازگشــت بــه کودکــى شــاعران بزرگــى چــون پرویــن و فــروغ اســت کــه 

ازجملــه دالیــل مانــدگارى اشــعار آن هاســت. 

تطبیقى  بررسى   ،(1397) طاهره.  جعفرى مقدم، 
مضامین مشترك و غیر مشترك فروغ فرخزاد و پروین، 
 150 کاکتوس،  تهران:  باباگپ،  سوسن  ویراستار: 
ریال،  100000 شومیز،  قطع  نسخه،   1000 ص، 

شابک: 978-600-6152-99-8
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رّد پاى کودکى در اشعار پروین و فروغ

2. پروین اعتصامى
ــا  ــزرگ معاصــر اســت کــه اشــعارى ســاده ب ــه شــاعران ب پرویــن اعتصامــى ازجمل
ــه و  ــاعران کالســیک بهره گرفت ــار ش ــم از آث ــن، ه ــعر پروی ــق دارد. ش ــى عمی معان

ــت.  ــن اس ــه و متی ــت پخت ــرب و از همین جه ــات غ ــم از ادبی ه
شــعر او پــر از دغدغه هــاى انســانى اســت کــه هــم حکمــت ناصرخســرو در آن 
ــد و  ــدام از انســانیت ســخن مى گوی هویداســت و هــم پندهــاى ســعدى. پرویــن م

ــرار مى دهــد.  اخــالق و حکمــت را مضمــون اصلــى اشــعارش ق
ــورد  ــه م ــت ک ــى اس ــن بحث های ــعار او از مهم تری ــودن اش ــا مردانه ب ــه ی زنان
توجــه منتقــدان قــرار گرفته اســت. از نشــانه هاى زنانه بــودن اشــعار او همیــن 
ــف  ــاى ظری ــه نکته ه ــردازد، ب ــدرز مى پ ــه پندوان ــه ب ــى ک ــى در زمان ــه حت ــس ک ب

ــا آن آشناســت: ــردى ب ــر م ــه کمت ــد ک ــاره مى کن ــه اى اش مادران

پاکـى؟ صفـت  سـزد  را  کـه  نیاالیـد...دانـى  پـاك  وجـود  آنکـو 
بینـد همـى  یتیـم  کودکـى  نیارایـد...تـا  خویـش  طفـل  انـدام 

(اعتصامى، 1368: 33)
 و یــا در شــعر «مهــر مــادرى»، از زبــان کبوتــرى بــا بچــه خویــش از وظایــف و 

محبــت مادربــودن ســخن مى گویــد کــه حاصلــى جــز رنــج نــدارد: 

رنـجمـن اینجـا چـون نگهبانـم تو چـون گنج مـرا  بایـد  آسـودگى  را  تـو 
(همان: 83)

2-1. اشاره به کودکان
ــعار را  ــه اش ــى زنان ــار عاطف ــل، ب ــودك و طف ــون ک ــى همچ ــیاِر واژگان ــرد بس کارب
ــى  ــودك و کودک ــار ک ــل و 36 ب ــار واژه طف ــن، «28 ب ــعر پروی ــرد. در ش ــاال مى ب ب
بــه کار رفته اســت.» (حســینى، 1386: 128) کــه بــه بیــان منتقــدان، شــعر دربــاره 

ــى در ادب فارســى اســت. ــراث رمانتیســم غرب ــان ایشــان، می کــودکان و از زب
ــودکان  ــا ک ــرِف آن ه ــه یک ط ــادى دارد ک ــبیه هاى زی ــا و تش ــن توصیف ه پروی
ــه،  ــز بازیچ ــه ج ــد: «ب ــازى مى دان ــوِس ب ــط در ه ــودکان را فق ــى ک ــتند. گاه هس

طفــالن را هــوس نیســت»، و کودکــى و مســتى را در یــک ردیــف مــى آورد:

تـا بـه کـى کودکـى و بـازى و نادانـىتـا به کـى کودنى و مسـتى و خودرأیى
(اعتصامى، 1368: 40)

گاهى به سادگى کودکان اشاره مى کند:
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کـه چـو طفلـت بفریبنـد بـه انگشـترطلـب ملـک سـلیمان مکـن از دیـوان
(همان: 59)

ــان را  ــر مرغ ــا پ ــه ی ــد ک ــى مى دان ــودات بازیگوش ــودکان را موج ــى ک و گاه
ــاخه هاى  ــه ش ــا ب ــر»، و ی ــدت پ ــالن بکنن ــه طف ــرغ ک ــه اى م ــو ن ــد: «ت مى َکنن
ــردد.»  ــرور گ ــه ب ــاخ ک ــورد آن ش ــالن خ ــنگ طف ــد: «س ــنگ مى زنن ــان س درخت

اما در کل بازى کردن کودکان و صداى سرخوشى آن ها را دلکش مى داند:

محقـرىفریـاد شـوق و بـازى اطفال دلکش اسـت خـرد  النـه  بـام  بـه  وانگـه 
 (همان: 121)

و آن را از لــوازم کودکــى مى شــمارد کــه بــدون آن کودك بــودن معنایــى 
ــدارد: ن

بـرد چـه  طفـل  آن  کودکـى  از  کـه نـه خندیـد و نـه جسـت و نـه دویـدبهـره 
(همان: 109)

ــد.  ــش کودکانن ــه مخاطب ــد ک ــه مى ده ــى مادران ــرى پندهای ــه دیگ او در قطع
گویــى پرویــن امیــدوار بــوده کــه کــودکان نیــز اشــعار او را بخواننــد و بــه 

فرادهنــد: گــوش  نصیحت هایــش 

بـه هـم برآمد و از پویه بازماند و گریسـتخلیـد خـار درشـتى به پـاى طفلـى ُخرد
ز خـار حادثـه، تیـه وجود خالى نیسـت...بگفـت مـادرش این رنج اولین قدم اسـت
شـو بزرگـى  آمـاده  کودکـى  عهـد  ز  حجاب ضعف چو از هم گسست، عزم قویست... 

(همان: 140)
2-2. اشاره به کودکان یتیم

ــم  ــودکان یتی ــودکان به خصــوص ک ــه ک ــه ب ــد، توج ــه ش ــه گفت ــور ک همان ط
در شــعر پرویــن، نمایانگــر یکــى از ویژگى هــاى رمانتیســم اســت. «در قــرن 18 در 
ادبیــات انگلیــس هــم ویلیــام بلیــک شــاعر و عــارف انگلیســى در مجموعه آوازهــاى 
معصومیــت اشــعارى دربــاره کــودکان و یتیمــان ســرود کــه شــباهت بســیارى بــه 

ــینى، 1386: 118) ــن دارد.» (حس ــم پروی ــروده هاى خان س
بــراى نمونــه، پرویــن در قطعــه زیــر به خوبــى توانسته اســت احساســات کودکــى 

یتیــم را ترســیم کنــد کــه مــورد بى مهــرى همســاالن خــود قــرار گرفته اســت:

کز کودکان کوى، به من کس نظر نداشتدى کودکـى بـه دامن مـادر گریسـت زار
آن تیر طعنه، زخم کم از نیشـتر نداشـتطفلـى، مـرا ز پهلـوى خـود بى گنـاه راند
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کـودك مگر نبود، کسـى کو پدر نداشـتاطفال را به صحبت من، از چه میل نیست
(اعتصامى، 1368: 155)

ــن  ــتن را از بزرگتری ــودکان و مادرداش ــج ک ــن رن ــى را بزرگتری ــن، یتیم پروی
مى دانــد: آنــان  نعمت هــاى 

مـى داد دختـر  بـه  بوسـه  مى گنجیـدمـادرى  دل  بـه  درد  ایـن  کاش 
دیـدم مـادر  بوسـه  کجـا  بوسـیدمـن  رویـم  ز  آنکـه  بـود  اشـک 
مـادر بـودش  کـه  طفـل  آن  مى دیـدخـرم  رویـش  کـه  دیـده  آن  روشـن 

(همان: 109-110)
2-3. فضاى داستان سرایى کودکانه

جاندارپنــدارى یکــى از نشــانه هاى شــعر کودکانــه  اســت. کــودکان بــه اشــیاى 
ــأله از  ــن مس ــد. ای ــده مى پندارن ــان را زن ــام جه ــد و تم ــان مى دهن ــان ج بى ج
اصلى تریــن تفاوت هــاى کــودکان و بزرگســاالن اســت. پــس شــاعر بزرگســالى کــه 
ــت  ــرى به نهای ــد، اث ــده مى دان ــود را زن ــون خ ــان پیرام ــه جه ــرى کودکان ــا تفک ب
بــزرگ آفریده اســت. پرویــن در انتخــاب دو طــرف مناظــره در اشــعار خــود بســیار 
مهــارت دارد. بــراى نمونــه بــه شــعر زیــر توجــه کنیــد کــه چگونــه مردمــک چشــم 

ــر کشــیده:   ــه تصوی ــو ب ــال گفت و گ ــژگان را در ح و م

که چنـد بى سـبب از بهر خلق کوشـیدنشـبى به مردمک چشـم، طعنه زد مژگان
نیاسـودن و  بـردن  جفـا  بـار  همیشـه رنـج طلب کـردن و نرنجیـدن...همیشـه 

(همان: 173)
ــز  ــاى خیال انگی ــاد فضاه ــه ی ــا را ب ــودآگاه م ــن، ناخ ــوان پروی ــرات دی  مناظ
ــه و  ــره، آین ــرف مناظ ــه دو ط ــى ک ــژه وقت ــدازد؛ به وی ــه مى ان ــتان هاى کودکان داس
شــانه، عــدس و مــاش، مــور و پیــل، ماهیخــوار و ماهــى، گنجشــک و کبوتــر، گربــه و 
ســگ، گربــه و مــوش، گــرگ و ســگ، ســیر و پیــاز، بلبــل و مــور، کــرم و حلــزون و... 
هســتند. گویــى پرویــن بــا انتخــاب دو طــرف مناظره هــا ســعى دارد کــودکان را هــم 
مخاطــب اشــعارش کنــد. «جذابیــت و کشــش داســتانى نهفتــه در مناظــره از دیگــر 
عوامــل توجــه پرویــن بــه ایــن شــیوه بــوده، بدیهــى اســت کــه طــرح پندوانــدرز، 
واعظ گــرى و ارشــاد آن هــم بــا بیــان صریــح و مســتقیم نــه کارایــى و بــرد کافــى 
ــده  ــوذى دگرگون کنن ــر و نف ــب تأثی ــر مخاط ــن و ضمی ــوس و ذه ــه در نف دارد، ن

خواهــد داشــت.» (شــنوائى زارع، 1388: 125)
2-4. بیان آرزوها و دلتنگى هاى کودکان

پرویــن بــا نــگاه محــدود یــک کــودك، بــه دنیــا و پیرامونــش توجــه مى کنــد و 
ــا پختگــى یــک بزرگســال بــه قضــاوت مى نشــیند. او شــناخت کاملــى از روحیــه  ب

رّد پاى کودکى در اشعار پروین و فروغ
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ــراى  ــاى کوچکــى همچــون کفــش ب ــه داشــتن چیزه ــد ک ــودکان دارد و مى دان ک
ــت دارد: ــدازه اهمی ــا چه ان ــر ت ــودك فقی ــژه ک ــودکان، به وی ک

کـودکان ز  بـازى  میانـه  در  آن شـاه شد که جامه خلقان به بر نداشتدیـروز 
این اشـک و آرزو، ز چه هرگز اثر نداشـتمـن در خیـال موزه، بسـى اشـک ریختم

(اعتصامى، 1368: 155)
ــى او را  ــوزه اى را شکســته، دغدغه هــاى درون ــه ک ــان کــودك یتیمــى ک و از زب

ــد: ــان مى کن ــده، بی ــادرى حاصل ش ــه از بى م ک

هرگـز ندیـده ام  مـادر  نیسـتروى  روشـن  یتیـم،  طفـل  چشـم 
مـرا و  مى کننـد  گریـه  نیسـتکـودکان  گریه کـردن  بهـر  فرصتـى 
شـد چـه  اسـت،  خـوش  مـادران  کـه سـر مـن بـه هیـچ دامـن نیسـت...دامـن 

(همان: 150)
ــتن  ــه داش ــد ک ــت. او مى دان ــودکان آگاه اس ــاى ک ــى از آرزوه ــن به خوب پروی
ــن  ــم از بزرگتری ــودك یتی ــر ک ــر س ــیدن ب ــت کش ــت محب ــع دس ــانه و در واق ش
ــردن موهایــش اســتفاده  ــراى مرتب ک ــه از دســت خــود ب ــاى دختریســت ک آرزوه

مى کنــد:

هسـتى از  بشسـت  دسـت  نکشـیدمـادرم  مـن  سـر  بـه  شـفقت  دسـت 
اسـت مـن  انگشـت  مـن  مـوى  نخریـدشـانه  برایـم  شـانه  هیچ کـس 

(همان: 109)
2-5. دنیاى کودکانه

ــد.  ــودکان را مى شناس ــت یافتنى ک ــاى دس ــه و آرزوه ــاى کودکان ــن دنی پروی
ــدى  ــو و کفــش جدی ــاى ســاده کــودکان، در داشــتن لبــاس ن ــد کــه دنی او مى دان
ــا آن فخرفروشــى کننــد و موجــب حســادت هــم  خالصــه مى شــود کــه بتواننــد ب

ــند: ــود باش ــاالن خ سن وس

داشـت سـرخ  قبایـى  بـر،  در  روزگارى ز آن خوشـى خوش مى گذاشتکودکـى 
مى داشـتش نگـه  نیکـو  جـان  مى پنداشـتش...همچـو  لوزینـه  از  بهتـر 
میـان انـدر  قبـا  آن  افکنـد  کـودکانفتنـه  مى خواسـتندش  عاریـت 
گـرو او  پیـش  مانـد  دل هـا  نـوجملـه  رخـت  طفـالن  مى دارنـد  دوسـت 

(همان: 115)
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ــِن نکته ســنج  ــه پروی ــم ک ــودکان اشــاره شــده، مى بینی ــه ک ــه ب در اشــعارى ک
حتــى بــه نــوع رنــگ هــم توجــه کرده اســت؛ زیــرا مى دانــد کــه رنگ هــاى شــادى 
همچــون قرمــز و ســبز از جملــه رنگ هــاى مــورد عالقــه کــودکان اســت و لباس هــا 

و کفش هــاى رنگیــن ازجملــه مــوارد تفــاوت ســلیقه بــزرگان و کــودکان اســت: 

کـرد سـر  شـکایت  خـرد،  کـرددختـرى  بى مـادر  حادثـه  مـرا  کـه 
نشسـت خانـه  در  و  آمـد  کـرددیگـرى  دیگـر  ره  و  رسـم  از  صحبـت 
افکنـد دور  مـرا  سـرخ  کـردمـوزه  بـر  در  مـن  مـادر  جامـه 
بفروخـت مـن  زر  طـوق  و  کـرد...یـاره  زر  و  سـیم  ز  گلوبنـد  خـود 

(همان: 111)
ــن  ــو اســت. پروی ــه  ن ــدن جام ــد و خری ــودکان، رســیدن عی ــق ک از دیگــر عالی
در قطعــه دیگــرى از دســتبند ســبز، کفــش ســرخ و پوشــیدن لبــاس نــو در عیــد 

ــت:  ــروم شده اس ــا مح ــه آن ه ــیدن ب ــم از رس ــى یتی ــه کودک ــد ک مى گوی

گسسـت بنـد  مـرا  سـبز  پریـدیـاره  رنـگ  مـرا  سـرخ  مـوزه 
بـر در  نکـردم  عیـد  عیـدجامـه  شـب  نرفتـم  گرمابـه  سـوى 

(همان: 109)
او در شــعرى متفــاوت، خطــاب بــه گربــه اى مى ســراید کــه نشــان از دلبســتگى 
ــر از  ــر آن کودکانه ت ــاده تر و تفک ــان آن س ــه آن دارد. زب ــاعر ب ــود ش ــه خ کودکان

دیگــر اشــعارش اســت:

نـاگاه کـه  شـد  چـه  را  تـو  گربـه  دگربـاراى  نیامـدى  و  رفتـى 
مـاه و  هفتـه  و  گذشـت  روز  کاربـس  ایـن  شـد  چـون  کـه  نشـد  معلـوم 
سـحرگاه و  شـبانگه  تـو  بسـیار...جـاى  اسـت  تهـى  مـن  دامـن  در 
دارى یـاد  خویـش  بـازى  مهتـاباز  بـود  کـه  شـبى  بـام  بـر 
فـرارى مـن  دسـت  ز  چـو  آبگشـتى  کـوزه  شکسـت  و  افتـاد 
جـارى گشـت  آب  چـو  سـنجاب...ژولیـد  و  سـمور  از  بـه  مـوى  آن 

(همان: 169 و 170)
3. فروغ فرخزاد

ــات  ــد، از جهــت ســبک و محتوی ــى مى گوین ــه آن شــعر نیمای ــه ب ــروغ ک اشــعار ف
ــن اســت کــه  ــروغ در ای ــن اســت. «اهمیــت کار شــعرى ف ــاوت از اشــعار پروی متف
ــران از شــورها و عواطــف خویــش و هم جنســانش  نخســتین زنــى اســت کــه در ای

به روشــنى ســخن مى گویــد.» (عباســى، 1382: 207) 
اشــعار فــروغ برمحــور عشــق اســت کــه البتــه در دوره دوم اشــعارش، بــه مســائل 

رّد پاى کودکى در اشعار پروین و فروغ
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اجتماعــى نیــز توجــه دارد و از جامعــه انتقــاد مى کنــد. شــعر فــروغ نمایانگــر زندگــى 
اوســت. از عشــقش، فرزنــدش، دلتنگى هــا و تنهایى هایــش ســخن مى گویــد و 

مخاطــب را بــا تحــوالت روحــى خــود همــراه مى ســازد.  
3-1. اشاره به کودك خویش

فــروغ در چنــد شــعر تنهــا بــه کــودك خویــش اشــاره کــرده و همچــون پرویــن 
دغدغــه دیگــر کــودکان را نــدارد. در ابیــات مختصــرى کــه بــه کــودك به طــور عــام 

اشــاره کــرده، یکرنگــى آن هــا را مــورد توجــه قــرار داده اســت:
مى خواهـم«مـى سـوزم از ایـن دورویـى و نیرنـگ کودکانـه  یکرنگـى 
خاموشـت لبـان  آن  از  مـرگ  مى خواهـم.»اى  جاودانـه  بوسـه  یـک 

(فرخزاد، 1378: 37)
در اشــعار او، الالیى هایــى بــراى فرزنــدش وجــود دارد. الالیى هــا ازجملــه ادبیــات 
ــه و  ــت جامع ــانگر وضعی ــا نش ــى الالیى ه ــتند. بررس ــرزمینى هس ــر س ــفاهى ه ش
روزگار زنــان هــر زمــان اســت. در آن هــا احساســات، گالیه هــا و دلتنگى هــاى زنــان 
ــا تأثیــر جادویــى هــم کــودکان خــود  ــوان یافــت کــه ب ــاع و تنهایــى را مى ت بى دف
را بــه خــواب مى برنــد و هــم خــود بــه آرامــش مى رســند. فــروغ نیــز از ایــن امــر 
ــد و درد دل خــود را از زندگــى  ــراى فرزنــدش الالیــى مى خوان مســتثنى نیســت. ب

ــد: ــان مى کن و روزگار خویــش بی
« ایــن شــعر را بــراى تــو مى گویــم/ در یــک غــروب تشــنه تابســتان/ در 
ــن  ــن آخری ــان/ ای ــم بى پای ــن غ ــور ای ــه گ ــاز/ در کهن ــوم آغ ــن ره ش ــاى ای نیمه ه

ــو... ــواب ت ــواره خ ــاى گاه ــت/ در پ ــه الالییس تران
اینجــا نشســته بــر ســر راهــى/ دیــو دروغ و ننــگ و ریــاکارى/ در آســمان تیــره 

ــورى ز صبــح روشــن بیــدارى.» (همــان: 158-159) نمى بینــم/ ن
ــد،  ــو اســم مى بردن فــروغ همچــون مــادران قدیــم کــه در الالیى هایشــان از لول
از دیــو ســیاه شــب مى گویــد. البتــه بــا ایــن تفــاوت کــه مــادران قدیــم، لولــو را از 
کــودك خــود مى ترســاندند، امــا فــروغ کــودك خــود را از دیــو شــب مى هراســاند: 

مـن کوچـک  پسـر  اى  الى  آمده اسـتالى  شـب  کـه  بربنـد  دیـده 
سـیاه دیـو  ایـن  کـه  بربنـد  خـون به کـف، خنده بـه لب آمده اسـت...دیـده 
شـیطان طفلـى  چـو  کـه  آیـد  آزرد...یـادم  را  خـود  خسـته  مـادر 
تاریکى هـا دل  از  شـب  بـرد...»دیـو  را  طفلـک  و  آمـد  بى خبـر 

(همان: 21و22)
این شعر فروغ را مقایسه کنید با این الالیى عامیانه:
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صحرایــى لولــوى  مى خواهــى؟بــرو  چــه  بچــه  از  تــو 
داره پــدر  بچــه  ایــن  دارهکــه  کمــر  بــر  خنجــر  کــه 

احساسات پاك مادرانه فروغ در شعر زیر هویداست:

بیمـار مـن  بـر  در  غنـوده  تب آلـوده«طفلـى  سـرخ  گونه هـاى  بـا 
آشـفته درهـم  گیسـوان  نیاسـوده...بـا  درد  ز  نیمه شـب  تـا 
مى کـرد طلـب  بوسـه  کـه  آیـد  مسـتانهیـادم  دلکـش  خنده هـاى  بـا 
بى تـاب نگهـى  بـا  مى نشسـت  صبحانـه»یـا  خـوردن  انتظـار  در 

(همان: 43 و 44)
3-2. اشاره به اسباب بازى هاى کودکان

ــا الهــام از آن،  عروســک ازجملــه اســباب بازى هاى دختــران اســت کــه فــروغ ب
ــد.  ــرار مى ده ــاد ق ــورد انتق ــان را م ــراید و انس ــى» را مى س ــک کوک ــعر «عروس ش
کــه  مى دانــد  کوکــى  عروســک هایى  همچــون  را  خــود  روزگار  انســان هاى  او 

سال هاســت بــه خــواب رفته انــد: 

«مى تــوان همچــون عروســک هاى کوکــى بــود/ بــا دو چشــم شیشــه اى دنیــاى 
ــا تنــى انباشــته از کاه/ ســال ها در  ــوان در جعبــه اى ماهــوت/ ب ــد/ مى ت خــود را دی

البــه الى تــور و پولــک خفــت.» (همــان: 260)
ــى و  ــه  اســت، از پســتانک و الالی ــاد از جامع ــه انتق ــى در شــعر دیگــرى ک حت
ــزد و  ــم مى آمی ــات دره ــادگى کلم ــا را باس ــنگینى معن ــرد و س ــام مى ب ــه ن جغجغ

ــرد: ــخره مى گی ــه س ــن روزگارى ب ــود را در چنی ــت خ وضعی

«دیگــر خیالــم از همه ســو راحــت اســت/ آغــوش مهربــان مــام وطــن/ پســتانک 
ــه  ــگ/ و جــق و جــق جقجق ــدن و فرهن ــى تم ــار تاریخــى/ الالی ــر افتخ ــوابق پ س

ــان: 334-335) ــو راحــت اســت.» (هم ــم از همه س ــر خیال ــون.../ آه/ دیگ قان

3-3. فضاى کودکانه 
ــب  ــا مخاط ــد و ب ــق مى کن ــه خل ــى کودکان ــعارش فضای ــى اش ــروغ در برخ ف
ــک،  ــى، صــداى نى لب ــه پرى هــاى دریای ــگ و اشــاره ب ــراردادن ماهى هــاى رنگارن ق
ــودکان  ــى ک ــتان هاى خیال ــمت داس ــه س ــا را ب ــن م ــى و... ذه ــتاره هاى اکلیل س

مى بــرد: 

ــه  ــا/ ب ــبزها، طالیى ه ــا، س ــالم قرمزه ــا/ س ــالم ماهى ه ــا... س ــالم ماهى ه «س
مــن بگوییــد، آیــا در آن اتــاق بلــور/ کــه مثــل مردمــک چشــم مرده هــا ســرد اســت/ 

رّد پاى کودکى در اشعار پروین و فروغ
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ــنیده اید/  ــى را ش ــداى نى لبک ــوت/ ص ــته و خل ــهر، بس ــب هاى ش ــر ش ــل آخ و مث
ــا/  ــرى خوابگاه ه ــاد آج ــوى اعتم ــى/ به س ــرس و تنهای ــاى ت ــار پرى ه ــه از دی ک
و الى الى کوکــى ســاعت ها/ و هســته هاى شیشــه اى نــور ـ پیــش مى آیــد؟/ و 
همچنــان کــه پیــش مى آیــد/ ســتاره هاى اکلیلــى از آســمان بــه خــاك مى افتنــد/ 
ــان: 253-252) ــد.» (هم ــه مى ترکن ــاى کوچــک بازیگــوش/ از حــس گری و قلب ه

ــراید و از  ــه مى س ــاً کودکان ــه و تقریب ــان عامیان ــه زب ــرى ب ــعر دیگ ــروغ در ش ف
ــود:  ــروع مى ش ــه ش ــعرش اینگون ــود. ش ــتورى دور مى ش ــاى دس هنجاره

«علــى کوچیکــه/ علــى بونه گیــر/ نصــف شــب از خــواب پریــد/ چشماشــو هــى 
ــا دس/ ســه چارتا خمیــازه کشــید/ پــا شــد نشــس...» (همــان: 315)  مالیــد ب

و در ادامــه از لذت هــاى دوران کودکــى مثــل بــوى کتاب هــاى نــو، لــذت 
ــد،  ــواى عی ــال و ه ــت بام، ح ــتاره ها روى پش ــمردن س ــت، ش ــره بیس ــن نم گرفت
مراســم درســت کردن غــذاى نــذرى و... صحبــت مى کنــد کــه بیشــتر آن هــا بــراى 

ــروزى ناآشناســت:   ــودکان ام ک

ــه  ــوش ی ــده و پهل ــر گن ــه صف ــوى ی ــو/ ب ــاى ن ــوى کتابچه ه ــش، ب ــوى تن «ب
دو/ بــوى آشــناى عیــد و آشــپزخونه و نذرى پــزون/ شــمردن ســتاره ها، تــو 
رختخــواب، رو پشــت بــون/ ریختــن بــارون رو آجــر فــرش حیــاط/ بــوى لواشــک، 

ــان: 317)  ــوکوالت.» (هم ــوى ش ب
او در شــعر دیگــرى، احساســات کودکانــه خــود را بیــدار مى کنــد و از کتاب هــاى 
ــن  ــد. در ای ــه ســخن مى گوی ــاى مدرس ــا و میزه ــروف الفب ــور، عروســک ها، ح مص

شــعر، حســرت شــاعر را از عمــق حرف هایــش مى تــوان درك کــرد:

ــذى/ در  ــان کاغ ــایه هاى درخت ــر س ــم/ از زی ــک ها مى آی ــار عروس ــن از دی «م
بــاغ یــک کتــاب مصــور/ از فصل هــاى خشــک تجربه هــاى عقیــم دوســتى و عشــق/ 
ــا/  ــگ الفب ــروف پریده رن ــد ح ــال هاى رش ــت/ از س ــى معصومی ــاى خاک در کوچه ه
ــر روى  در پشــت میزهــاى مدرســه مســلول/ از لحظــه اى کــه بچه هــا توانســتند/ ب

تختــه حــرف «ســنگ» را بنویســند.» (همــان: 390)

3-4. تفکرکودکانه
ــه  ــر دختران ــان اســت، تفک ــه نمای ــرات زنان ــروغ تفک ــه در شــعر ف ــه ک همانگون
هــم مشــهود اســت. او بــه دوران کودکــى خــود ســفر مى کنــد و خاطــرات دختــرى 
ــباندن  ــوش و چس ــه گ ــى ب ــن گیالس ــا درآویخت ــه ب ــد ک ــرور مى کن کوچــک را م

ــرد: ــذت مى ب ــش ل ــاده خوی ــاى س ــش از دنی ــه ناخن های ــى ب ــرگ گل کوکب ب
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ــم،  ــم، مى دان ــد، مى دان ــد ش ــبز خواه ــى کارم/ س ــه م ــت هایم را در باغچ «دس
ــت/  ــد گذاش ــم خواهن ــرى ام/ تخ ــتان جوه ــودى انگش ــتوها در گ ــم/ و پرس مى دان
گوشــوارى بــه دو گوشــم مى آویــزم/ از دو گیــالس ســرخ همــزاد/ و بــه ناخن هایــم 

ــان: 356) ــبانم.» (هم ــب مى چس ــرگ گل کوک ب
بردن باغچه بیمار به بیمارستان از لطیف ترین تفکرات کودکى اوست: 

«مــن مثــل دانش آمــوزى/ کــه درس هندســه اش را/ دیوانــه وار دوســت مــى دارد 
ــرد.»  ــتان ب ــه بیمارس ــود ب ــه را مى ش ــه باغچ ــم ک ــر مى کن ــتم/ و فک ــا هس تنه

ــان: 404)  (هم

نتیجه
ــروغ  ــى و ف ــن اعتصام ــر پروی ــه در طرزفک ــى ک ــام تفاوت های ــا تم ــه ب ــن مقال در ای
فرخــزاد مشــاهده کردیــم، شــاهد دنیــاى ســاده و کودکانــه آن هــا نیــز بودیــم. آن هــا 
ــگ  ــرده و رن ــى پیداک ــاس خاص ــه و احس ــى، تجرب ــر موقعیت ــن در ه ــا قرارگرفت ب

ــاوت شده اســت.  ــم متف ــا ه نگاهشــان ب
ــم و  ــودکان یتی ــن، ک ــتانه پروی ــعار انسان دوس ــن اش ــن مضامی ــى از مهم تری یک
ــت،  ــعر اوس ــم در ش ــانه هاى رمانتیس ــه از نش ــت ک ــاى آن هاس ــر و درك رنج ه فقی
امــا فــروغ در اندیشــه کودکــى و رؤیاهــاى کودکــى اســت و از ایــن روزگار و دنیــاى 

ــه دارد. ــدى از شــرایط جامع ــه نشــان از ناامی ــد ک بزرگســالى مى نال
ــم و  ــج یتی ــک و درد و رن ــرى از اش ــه خب ــت ک ــن جایى س ــهر پروی آرمان ش
کــودك و پیــر و جــوان نیســت؛ جایــى کــه اخــالق واالى انســانى پیــروز مى شــود 
طعــم بى مــادرى و بى پــدرى را نمى چشــد، در حالــى  کــه  و هیــچ کودکــى 
آرمان شــهر فــروغ جایــى ا ســت کــه کودکــى او از بیــن نرفتــه و هنــوز از لذت هــاى 

بهره گیــرد.   مى توانــد  دوران  آن 
پرویــن فراتــر از یــک کــودك مى نگــرد، از دنیــاى درونــى او خبــر مى دهــد، بــه 
درد و رنــج و آرزوهــا و خواســته هاى او فکــر مى کنــد و بیشــتر مادرانــه مى ســراید، 
ــرور  ــود را م ــه خ ــکار کودکان ــد، اف ــر مى کن ــودك فک ــک ک ــون ی ــروغ همچ ــا ف ام
ــه  ــد. البت ــان مى نمای ــود را بی ــى خ ــاى کودک ــورات و رؤیاه ــام تص ــد و تم مى کن

گاهــى نیــز اشــاره بــه فرزنــد خویــش دارد. 
ــه ایــن فکــر وامــى دارد کــه شــاید  ــا را ب ــن، م فضــاى داســتانى مناظــرات پروی
مخاطــب اصلــى اشــعار پرویــن، کــودکان هســتند و مــا غافــل از ایــن هــدف او، تاکنون 
تــالش زیــادى نکرده ایــم کــه کــودکان و نوجوانــان را بــا اشــعار او بیشــتر آشــنا کنیــم 

و افــکار اخالق مدارانــه و انسان دوســتانه او را بــه نســل جدیــد بشناســانیم. 
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ــا نادیده گرفتــن  در ادبیــات فارســى کــم نیســتند شــاعرانى از این  دســت کــه ب
ــره و...  ــت، مناظ ــتان، حکای ــف داس ــاى مختل ــه در قالب ه ــا ک ــاى آن ه آموزش ه

ــم.     ــن نســل کرده ای ــودکان ای ــق ک ــى در ح ــم بزرگ ــده، ظل بیان ش

منابع
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چکیده
ایـن پژوهـش در نظـر دارد تـا پیوند مفهوم هویـت و دیگـرى را در رمان نوجـوان امپراتور کوتوله 
سـرزمین لى لى پـوت از جمشـید خانیـان بررسـى کنـد. شـخصیت اصلى داسـتان براى رسـیدن 
بـه یـک هویـت مسـتقل و متعـادل، در مواجهـه بـا دیگرى هـاى گوناگـون، فرآینـد هویت یابى را 

مى کند.  تجربـه 
هویت هـاى اسـتعاره اى هویـت کلیشـه اى، هویـت ایدئولوژیـک و هویـت جنسـیتى در بافت 

داسـتان حضـور دارنـد و ابعـاد مختلـف شـخصیت در سـایه آن ها سـاخته مى شـود. 
درنهایـت جعبـه کادوپیچ  شـده   اى که شـخصیت اصلى در روند داسـتان به دنبـال صاحب آن 
اسـت، به عنـوان اسـتعاره اى از هویـت در حـال شـکل گیرى آیـدا بـا جیغـى بلند باز مى شـود که 
مى توانـد نشـانگر دردنـاك یا ترسـناك بودن فرآینـد هویت یابى باشـد. هویتى کـه در همان حالى 
کـه بـا دیگرى هـا همگـون اسـت بـا آن هـا متمایـز نیـز هسـت؛ نـه این اسـت و نـه آن، هـم این 

اسـت و هم آن.

کلیدواژه: هویت یابى، دیگرى

درآمد
در فرآینـد شـکل گیرى هویـت، دیگرى همواره نقش پررنگى داشـته و مفهـوِم «خود»، با 
توجـه بـه همگونـى یا تمایـز با دیگران اسـت که سـاخته مى شـود. برخـالف دیدگاه هاى 
ذات گـرا درجوامع سـنتى که بر همسـانى و تشـابه در فرآینـد هویت یابى تأکید داشـتند، 
مدرنیتـه میـل بـه تمایـز دارد.  هـگل در بحـث خدایـگان و بنـده، بـر این باور اسـت که 
خودآگاهـى در تعامـل اجتماعـى بـه شـکوفایى مى رسـد نـه در انـزوا و تنهایـى و موجود 
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خـودآگاه بـراى فعلیت بخشـیدن کامـل بـه قـواى خـود، بایـد جهان یـا غیـر را دگرگون 
کنـد و آن را در بنـد خـود درآورد (مقدورى خوب نمـا، 1394: 132). 

در قـرن بیسـتم، ایـده دیگـرى در اندیشـه سـارتر همچـون یـک رابطـه دیالکتیکـى 
مطـرح مى شـود.  بـه بـاور او، انسـان در حضـور دیگریسـت کـه معنـا مى یابـد و ایـن 
«دیگـرى نـه به عنـوان مانعـى بـراى آزادى «من» قلمداد مى شـود و نه شـیئى اسـت که 
مـن بایـد بـه کفایـت از آن اسـتفاده کنم؛ دیگرى در این سـاحت فردى اسـت کـه با من 
مشـارکت مى کنـد تـا بـا کمـک هم بـه فهـم و درك عمیق ترى نایل شـده و بـه حقیقت 

نزدیک تـر شـویم» (ایـزدى، 1386: 39). 
لـکان  نیـز بـر این باور اسـت که در فرآینـد هویت یابـى، آنچه به کـودك کمک کرده 
تـا خـود را بشناسـد، دگربودگـى یا دیگرى اسـت کـه با شـکل گیرى ego و تمیـز تصویر 

مجـازى و خیالـى بـا تصویر واقعى انجـام مى گیرد. (ذاکـرى، 1394: 65). 
توجـه بـه مفهـوم دیگرى، در اندیشـه افـراد دیگـرى چون هایدگـر، باختیـن و لویى 
اسـتروس هـم دیـده مى شـود و هر یـک از آن ها بـه تفاوت بـا دیگـرى در ادراك «خود» 
تأکیـد کرده انـد (ر. ك بـه ایزدپنـاه، 1394: 2 و 3).  کلـود لویى اسـتروس معتقد اسـت.

«مـردم در طـول تاریـخ دو اسـتراتژى را در برخـورد بـا دیگـرى، 
خارجـى، منحـرف یـا بیگانـه در پیـش گرفته انـد. 1. آمیختگـى، ماننـد 
حالـت هم نوع خـوارى و حـذف هرگونـه فاصلـه بیـن همـان و دیگـرى، 
مرزهـاى  برپایـى  راه  از  دیگـران  نگه داشـتن  بیـرون  و  بیرون رانـدن   .2
محکـم و نهادهـاى ویـژه بـراى در انـزوا نگه داشـتن آنـان... گفتمان هاى 
هویت بخـش، همـواره از راه ایجـاد مرزبنـدى و فاصله گـذارى میـان خود 
و غیرخـودى شـکل مى گیرنـد. در ایـن نـگاه، دیگـرى همواره فرودسـت 

اسـت و بایـد از بـاال کنتـرل و به حاشـیه رانـده شـود» (همـان). 

سرزمین  کوتوله  امپراتور   ،(1394) جمشید.  خانیان، 
افق،  تهران:  روشنک،  بهاریان   ویراستار:  لى لى پوت، 
86 صفحه، 2000 نسخه، قیمت 6000 تومان، قطع رقعى، 

شابک: 978-600-353-132-1
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پژواك دیگرى در فرآیند هویت یابى

بـا ایـن نـگاه، مفهـوم کودکى نیـز از آغـاز، در تمایـز با دیگـرى در هیئت بزرگسـال، 
در پـى هویت یابـى بوده اسـت. البتـه باید توجه داشـت که ایـن ارتباط، ارتباطى دوسـویه 
اسـت. خـوِد کـودك در برابـر بزرگسـال نیـز یـک دیگـرى اسـت. دیگـرى کـه به دلیـل 
«تأخـر تکویـن عینـى و ذهنـى آن... میدان هـاى اجتماعـى دیگـر، به ویژه مهم ترینشـان، 
سـرزمین بزرگسـالى، بـه قلمـرو آن تعـرض مى کننـد و مى کوشـند آن را تحت الحمایـه 
خـود قـرار دهنـد و بـا سـلطه بـر ایـن جهـان در واقـع قیمومیـت کـودکان را به دسـت 

آورنـد» (پرسـتش، 1389: 46).
پیونـد دو مفهـوم هویـت و دیگرى در بسـیارى از داسـتان هاى کـودك و نوجوان نیز 
بازتـاب یافته اسـت. یکـى از آن ها رمانى اسـت از جمشـید خانیـان با نام امپراتـور کوتوله 

سـرزمین لى لـى پـوت، که در سـال 1394 نشـر افـق آن را به چاپ رسانده اسـت. 
موضـوع اصلـى ایـن داسـتان هویـت اسـت. هویتـى کـه در مواجهه بـا دیگران شـکل 
مى گیـرد. شـخصیت اصلـى داسـتان نوجوانى شانزده سـاله اسـت کـه بحران بلوغ را پشـت 
سـر گذاشـته و در ایـن سـن، در میـان هویت هـاى دور و بـرش در پـى یافتـن یـک هویت 
مسـتقل اسـت. طبق نظر اریکسـون هویت مفهومى اسـت که فرد در اوایل دوران نوجوانى 
بـراى این کـه خـود را از دیگـران متمایز کنـد، تجربه مى کند. ایـن تمایز از دیگـران هویت 
را مى سـازد. اریکسـون هویـت را بـه منزلـه پـروژه اى مشـترك بین شـخص جـوان و بافت 
او توصیـف کـرده و سـه سـطح متمایـز هویت یعنـى هویت شـخصى، هویت مـن و هویت 

اجتماعـى را مشـخص کرده اسـت (بـه نقل از مجدآبـادى و فـرزاد، 1391: 2). 
شـخصیت اصلـى داسـتان، آیـدا در جسـت وجوى هویـت خـود در میـان آدم هـاى 
دور و بـرش اسـت و خیالبافى هـاى او در داسـتان کـه چندبـار از زبـان مـادر بـه آن هـا 
اشـاره مى شـود، ایـن سـردرگمى و بحـران هویـت را تشـدید مى کنـد؛  همچنیـن نقـش 
رؤیاهـا در ذهـن آیـدا کـه نقـش یک هویـت ایـده آل را ترسـیم مى کنند. «وقتـى زندگى 
بـه رویاهـاى آدم نزدیـک باشـه هر چیـزى ممکنـه اتفاق بیفتـه» (خانیـان، 1394: 73).

رؤیاهـا همیشـه یـک وضعیـت آرمانـى را در ذهـن ترسـیم مى کننـد. آنچـه کـه احتمال 
وقوعـش در عالـم واقـع کـم اسـت و وقتـى نوجوان آنچـه را کـه مى خواهـد در عالم واقع 
نمى یابـد بـه رؤیـا پنـاه مى بـرد. ایـن رؤیاهـاى اید ئالیسـتى، بلندپروازى هـاى نوجـوان را 
در پـى دارد. نوجوانـى کـه هنـوز بـا تجربه هاى تلـخ و واقعیت هـاى موجود روبه رو نشـده 
و در آغـاز راه اسـت و مى خواهـد گام هـاى بلند بردارد. او بخشـى از هویت خـود را با این 
بلندپروازى هـا معنـا مى کنـد. «به خاطـر پروازهـاى بلنـد، عددهـا را از میلیـون بـه خاطر 

بسـپار» (خانیـان، 1394: 57). 
دیگرى هـا در شـکل گیرى هویـت آیـدا گاهـى شـکل اسـتعارى بـه خـود گرفته انـد؛ 
اسـتعاره هاى کالغ و گنجشـک و صـداى آن هـا که مدام در داسـتان به شـکل بن مایه هاى 
قـوى تکـرار مى شـوند در حـال شـکل دادن بـه هویت آیـدا هسـتند. او نمى خواهـد مانند 
گنجشـک هاى شـیربرنجى ضعیـف و منفعـل باشـد، بلکـه مى خواهـد ماننـد کالغ هـا، 



350164

۱۸  ، ـــ 
ــــــــــ ۱۳۹۷  ــــــــــــــ

نقد دیروز

   
     
    
 .     
  
  
  
    

نیـروى غالـب و قدرتمنـد باشـد؛ البتـه کـه اشـاره هایى بـه خشـم دوران نوجوانـى نیـز 
در ایـن اسـتعاره هسـت. آیـدا مى خواهـد ماننـد کالغ هـا، ملخ هـا را ببلعـد و برگ هـاى 
صنوبـرى قلبى شـکل سـپیدار را بپوشـاند و بـه بیـان بهتـر بـر احساسـات خـود سـلطه 
داشـته باشـد. او به دنبـال کشـف خـود، بارهـا و بارهـا جلـوى آینـه مى ایسـتد و هویـت 

خـود را بـا اسـتعاره کالغ مى سـازد: 
«خـودم را تـوى آینـه مى بینـم. دوبـاره نـوك دماغـم را مى گیـرم و 
مى کشـم و لب هایـم را غنچـه مى کنـم. چـرا میگـن کالغ هـا مـوذى و 

مضرنـد؟ از آینـه رو برمى گردانـم» (خانیـان، 1394: 19).  
یا: 

«خـودم را تـوى آینـه دیوارى نـگاه مى کنم. تو براى کالغ شـدن چى 
الزم دارى آیـدا؟ نـوك دماغـم را مى گیـرم و مى کشـم و بعـد لب هایم را 
غنچـه مى  کنـم. آدم هـا بـراى کالغ شـدن بـه جاى لـب و دماغ و دسـت، 
بـه یک جفـت بـال سـیاه بـزرگ و یک منقـار دراز و قـوى احتیـاج دارن. 

همیـن» (همان، 17).
دیگر شـخصیت هویت سـاز در داسـتان، آوا دختر مسـتخدم سـاختمان اسـت. آوا نیز 
همچـون یـک اسـتعاره،  بُعـد دیگـرى از وجـود آیـدا را به نمایـش مى گـذارد. آوا بخـش 
معصـوم و بى تجربـه وجـود آیداسـت کـه بى هیـچ توقعـى زحمـت مى کشـد و قربانـى 
زندگـى  اسـت. آوا بـا اشـاره اى کـه آفـاق خانـم- مـادرش- در داسـتان مى کنـد درسـت 
ماننـد آیـدا حواس پـرت اسـت. حواس پرتـى به خاطـر حجم افـکارى که بر ذهـن نوجوان 
هجـوم آورده؛ فکـر و فکـر و فکـر که در جاى جاى داسـتان به آن اشـاره مى شـود. فرآیند 
شـکل گیرى هویـت آیـدا در رویارویـى بـا دیگرى هـا ابعـاد مختلفـى پیـدا مى کنـد. آیدا 
مـدام در پـى ایـن اسـت کـه بـه یـک کالغ تبدیـل شـود و بى رحمـى و تسـلط را از این 
دیگـرى مى گیـرد، و بخـش فـداکارى و مهربانـى که گاهى بـه قربانى بودن ختم مى شـود 
بُعـد دیگـرى از وجـود آیداسـت کـه از آوا مى گیـرد. آیـدا در ایـن میـان در پى رسـیدن 
بـه یـک نقطـه تعـادل اسـت. رسـیدن بـه وضعیتى کـه در همـه زمان هـا همان باشـد و 

همـان بماند. 
هویـت در رویکرد مدرن همیشـه در حال شـدن اسـت. هویت مدام و مـدام بازتعریف 
مى شـود و امـرى رو بـه جلـو اسـت. پاییـن رفتن آسانسـور و جسـت وجوى آیـدا از طبقه 
چهـارم بـه پاییـن و پرسـیدن از همسـایه ها بـراى پیدا کـردن صاحـب جعبـه کادویـى، 
مى توانـد اشـاره اى باشـد بـه دیدگاه هـاى ذات گـرا و حرکـت به گذشـته که شـکل گیرى 
هویـت را در گذشـته انسـان جسـت وجو مى کننـد. امـا مى تـوان از زاویه دیـد دیگرى نیز 
بـه موضـوع نگریسـت. مى تـوان آسانسـور را یـک وسـیله در نظـر گرفت که نوسـان بین 

هویت هـا و دیگرى هـاى گوناگـون را نشـان مى دهـد. 
جملـه مشـهور لـکان کـه «انسـان همیشـه در نـگاه دیگـرى خـودش را مى سـازد» 
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این جـا معنـا مى یابـد. همگونـى یا تفـاوت با دیگـران. هویت براسـاس این همگون سـازى 
یـا براسـاس تقابـل سـاخته مى شـود. چـون درنهایـت بـه تعریـف خـودى و غیرخـودى 
مى پـردازد. خودى هـا در شـکل گیرى هویـت آیـدا را مى تـوان کالغ هـا، آوا و حتـى مازى 
کوچولـو دانسـت و غیرخودى هـا را شـاید بتـوان هومـن منصـورى، گنجشـک ها، خانـم 
سـاعى و پسـر آفاق خانـم در نظـر گرفـت کـه آیـدا بـا آن هـا مخالف اسـت. آیـدا در روند 
داسـتان و در مواجهـه بـا شـخصیت هاى مختلف داسـتان، هویت هاى گوناگـون را تجربه 
مى کنـد و در پایـان ایـن تجربه هـاى زیسـته، هویـت او را مى سـازند. هویـت در حـال 
شـکل گیرى آیـدا گاهـى درگیـر بـا ایدئولـوژى مى شـود و بخشـى از آن بـا ایدئولـوژى 
سـاخته  مى شـود؛ در بخشـى از داسـتان، مـازى کوچولـو دربـاره پدربزرگـش صحبـت 

مى کنـد: 
«چـون یـه چیـزى که مـال جنگه تـو گردنـش گیرکرده اگـه بخنده 
یـا گریه کنـه اون چیـز تـو گردنش حرکت مى کنـه و پدربـزرگ مى میره. 

مثـل حاال کـه داره مى  میره چـون خندیده» (خانیـان، 1394: 64). 
بخش هایـى از هویـت کسب شـده آیـدا نیـز هویـت کلیشـه اى اسـت. هویـت دختـر 
خوبـى کـه بایـد بـه حرف هاى پـدر و مادرش گـوش کند، بـرود میوه هاى خریدارى شـده 
را بگیرد، بشـوید، خشـک کند، در یخچال بگذارد و ... . اما بخش یاغى و سـرکش وجود 
نوجـوان ایـن خط کشـى ها را برنمى تابـد و حتـى در خیـال و حواس پرتى هـاى خود میل 
بـه گریـز از ایـن خط کشـى ها دارد. بـا این کـه دائـم بـا خـود تکـرار مى کنـد کلیـد را جا 
نگـذارد، چندین بـار کلیـد را روى در جـا مى گـذارد، در خیـال خـود میوه هـا را از یـک 
میوه فروشـى دیگـر مى گیـرد، و در توهماتـش سـاعت پـدر را بـا این کـه پیـدا شـده و در 
کیـف پـدر بـوده روى جاکفشـى مى بینـد. در ایـن آشـوب و گیـرودار کـه ذهن آشـوبگر 
آیـدا آن هـا را برنمى تابـد، تنهـا نقطـه امـن اتـاق اوسـت. جایى بـراى خلـوت و تنهایى و 
گریـز از هویت هـاى تحمیل شـده بـه او. «بالفاصلـه بـه طـرف اتـاق مـى روم؛ امن تریـن 
نقطـه دنیـا. درسـت مثل سـپیدارى براى کالغ هـا: قار قار قـار» (همـان، 13). اتاق جایى 
اسـت  کـه آیـدا در آن جـا مى توانـد خـودش باشـد؛ جایـى دور از هرگونـه چهارچـوب، و 

جایـى کـه فرصـت تأمـل و دریافت خـود را بـه او مى دهد.  
بخـش دیگـرى از دیگرى هاى هویت سـاز در داسـتان، کلیشـه هاى جنسـیتى اسـت. 
قالب هـاى زنانگـى و مردانگـى کـه بـراى آن هـا در داسـتان نمادهایـى در نظـر گرفتـه 
شده اسـت. کفـش قرمـز پاشـنه بلند زنانـه و پیراهـن نارنجى جیـغ مردانه کـه چندین بار 
بـه آن ها اشـاره مى شـود. مـادر و خانم سـاعى کفش پاشـنه بلند زنانه دارند و پدر و پسـر 
آفاق خانـم پیراهـن نارنجـِى جیـغ مردانـه. ایـن نشـانه ها هـم در داسـتان در درون آینـه 
به عنـوان یـک وسـیله اسـتعارى هویت سـاز دیده مى شـود. وسـیله اى کـه امـکان ارتباط 
میـان آیـدا به عنـوان یـک نوجـوان در جسـت وجوى هویـت و دیگرى هاى هویت سـاز در 

قالـب کلیشـه هاى جنسـیتى را فراهـم مى کند: 

پژواك دیگرى در فرآیند هویت یابى
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«از تـوى آینـه چشـمم مى افتـد بـه  کفش هـاى پاشـنه بلند مامـان 
و پیراهـن نارنجـى بابـا کـه مثـل تـوپ له شـده روى زمین افتاده اسـت. 
«حتمـاً کار مامانـه.» ایـن پیراهـن را نـه مـن دوسـت دارم و نـه مامان... 
البتـه کفش هـاى پاشـنه بلند و خفـن مامـان هم دسـت کمـى از پیراهن 
بابـا نـدارد ولـى... عطـر مامـان را برمـى دارم. یـک پیـس این  طـرف یـک 

پیس آن طـرف» (همـان، 13). 
گرچـه آیـدا تـالش مى کنـد در فرآینـد هویت سـازى مغلـوب کلیشـه هاى جنسـیتى 
نشـود، امـا کلمـه «ولـى»، ترجیـح کلیشـه هاى زنانـه را پررنـگ مى کنـد و آیـدا گرچـه 
کفـش پاشـنه بلند قرمـز را نمى پذیـرد اما به سـمت عطـر مامان مـى رود و بـه این ترتیب، 

بخشـى از هویـت زنانه او سـاخته مى شـود. 
و درنهایـت مى رسـیم بـه جعبـه کادویـى که آیـدا آن را در آسانسـور پیـدا مى کند و 
بـا پایین رفتـن از طبقه هـاى سـاختمان با آسانسـور و پرسـش از همسـایه ها در پى یافتن 
صاحـب آن اسـت؛ جعبـه اى کـه آیـدا را به یـاد امپراتـور کوتولـه سـرزمین لى لى پوت در 
داسـتان سـفرهاى گالیـور مى انـدازد. درون جعبـه همان طـور که آیـدا در پایان داسـتان 

مى گویـد هـر چیـزى مى تواند باشـد: 
«نمى دونـم. شـاید یـه بمـب. یا یـک امپراتـور کوتوله، یـا مامان یک 
بچـه، شـاید هـم بچه موشـى زبل و یا یـک درخت سـپیدار و یـک عالمه 

کالغ» (همان، 84). 
جعبـه کادویـى مى توانـد اسـتعاره اى باشـد از هویـت در حـال شـکل گیرى آیـدا. 
جعبـه اى کـه ممکـن اسـت هـر کسـى صاحبـش باشـد امـا در پایـان، آیـدا به ایـن فکر 
مى کنـد کـه شـاید صاحـب جعبـه خـودش باشـد. بیـن جعبـه یا بـه بیـان بهتـر هویت 
آیـدا، بـا دیگرى هـا و تجربه هاى زیسـته آن ها در مسـیر داسـتان مناسـباتى شـکل گرفته 
و در پایـان از مـِن آیـدا کـه از برخـى جهات بـا دیگران همگـون اسـت و از برخى جهات 
متمایـز، پرده بـردارى مى شـود. منـى که مسـتقل اسـت و از نظر آیـدا زیباسـت، تولد آن 

ترسـناك و شـاید دردنـاك اسـت و بـا جیغـى بلنـد همراه مى شـود: 
«پاگـرد و پلـه و سـاختمان و... هیچـى نیسـت. هیچـى جـز مـن و 
یـک جعبـه کادوپیچ شـده زیبـا. در جعبـه را برمـى دارم: جیییییییییغ» 

(همـان، 85).

پایان بندى
دو مفهـوم هویـت و دیگـرى، پیوسـته درهـم تنیده انـد. از آن جـا کـه فرآینـد هویت یابى 
مـدام در حـال شـدن و گـذار اسـت، در مواجهـه  بـا دیگرى هـا مرتـب سـاخته و بارهـا و 

مى شـود.  بازتعریف  بارهـا 
در داسـتان خانیـان، شـخصیت به دنبـال رسـیدن بـه هویت خـود، دیگرى هـاى مختلفى 
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را تجربـه مى کنـد و در ایـن میـان، آینـه وسـیله ارتبـاط او با دیگرى هاسـت. اسـتعاره اى 
کـه در آن، خـود و دیگـرى در کنـار هـم دیـده مى شـوند، بـا هـم تعامـل پیـدا مى کنند 
و بـر هـم تأثیـر مى گذارنـد. از برهم کنـش دوطـرف ایـن رابطه، هویتى مسـتقل سـاخته 
مى شـود، هویتـى کـه از هـر دیگـرى چیـزى در خـود دارد و در همان حـال ماهیتـى 
متفـاوت دارد. داسـتان خانیـان صرف نظـر از امـکان ارتبـاط بـا مخاطب کـه تحقق یافتن 
آن بحثـى جداگانـه اسـت و نیـاز به پژوهش هاى دیگـر در حوزه هایى دیگر دارد، بسـترى 
مملـو از نشانه هاسـت کـه به خوبـى فرآینـد هویت یابـى را بـه تصویـر مى کشـد. تصویـر 
نوجوانـى کـه «بـا صـداى بلند فکـر مى کنـد (م). فکر فکـر فکر فکـر... دارد فکـر مى کند 
(م) کـه انـگار مهم اسـت پشـت آن روبـان طالیى زیبـا و کاغذى که نـور، روى آن بازتاب 

خیره کننـده اى دارد، چیسـت؟» (خانیـان، 1394: 56).
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ذاکـرى، مختـار؛ بابـک شمشـیرى. (1394)، «بررسـى مفهـوم هویـت در مجموعه داسـتان هاى 
قصه هـاى شـیرین مغـزدار و قصـه شـادى بازى». مجلـه مطالعات ادبیـات کودك، شـماره 11، 

بهـار و تابسـتان، صـص 59- 86.
مجدآبـادى، زهـره؛ ولى الـه فـرزاد. (1391)، «سـاختار عاملـى و همسـانى درونـى زیـر مقیـاس 
هویت سـیاهه مراحل روانى اجتماعى اریکسـون»، نشـریه روان شناسـى تحولى (روان شناسـان 

ایرانى)، شـماره 34، زمسـتان، صـص 169- 177. 
فلسـفه  در  دیگـرى  «مفهـوم   ،(1394) مصطفـوى.  شـمس الملوك  سـارا؛  مقدورى خوب نمـا، 

صـص 129- 154. تابسـتان،  شـماره 27، بهـار و  یاسـپرس»، جسـتارهاى فلسـفى، 

پژواك دیگرى در فرآیند هویت یابى
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تازه هاى نشر

ــه،  ــتفاده از نهج البالغ ــا اس ــرآن و ب ــاس ق ــر: براس پیامب
کتاب هــا و روایت هــاى معتبــر

نقــى ســلیمانى، تصویرگــر: رضــا مکتبــى، مشــهد: بــه نشــر وابســته 
بــه  آســتان قــدس رضــوى، 224 ص، وزیــرى (شــومیز)، 200000 
ریــال، چــاپ ســوم،2000 نســخه، جلــد ســیزدهم، شــابک: 

.978-964-02-2552-3
 (دوره) 978-964-02-0624-9

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

2. داستان هاى مذهبى، قرن 14.

معرفى کوتاه
ــول  ــه در ط ــر آی ــا ه ــرد. ب ــکل مى گی ــرآن ش ــاى ق ــزول آیه ه ــا ن ــد ب ــى حضــرت محم ــۀ زندگ قص
ــاره هاى  ــته اش ــر مى گذش ــر پیامب ــه ب ــى ک ــاالت شــخصیت و حوادث ــه ح ــرآن ب ــى، ق ــال هاى وح س
ــراى یافتــن وقایــع طــول زندگــى پیامبــر و  ــا مســتقیم دارد کــه ایــن خــود ســرنخ هایى ب ضمنــى ی
ــام  روش او بــه دســت مى دهــد. مجموعــۀ قصه هــاى قرآنــى بــه زندگــى پیامبرانــى مى پــردازد کــه ن
ــد و  ــا نق ــراه ب ــتان و گاهــى هم ــان، گاه داس ــب آن، گاه رم ــرآن آمده اســت. شــکل و قال ــا در ق آن ه

بررســى اســت. کتــاب حاضــر رمانــى دربــارة زندگــى پیامبــر اســالم اســت.

دربارة بهشت
ــر:  ــى، تصویرگ ــین فتاح ــتار: حس ــرى، ویراس ــا حیدرى ابه غالمرض
ســمیه صالح شوشــترى، تهــران، قدیانــى، 16 ص، رحلــى (شــومیز)، 
ــابک: 08-0042-0- ــخه، ش ــاپ اول، 2200 نس ــال، چ 85000 ری

978-600
موضوع(ها):

1. بهشت؛
2. پرسش ها و پاسخ هاى کودکان.

معرفى کوتاه 
در جلــد چهاردهــم از مجموعــۀ کــودکان مى پرســند، بــه 14 ســؤال کــودکان دربــارة بهشــت پاســخ 
ــه  ــن ب ــاى رفت ــر بهشــت، راه ه ــن ســؤاالت را مباحــث تصوی ــى ای ــواى موضوع داده مى شــود. محت
ــتى و...  ــاى بهش ــتى، لباس ه ــاى بهش ــت، غذاه ــواى بهش ــت، آب وه ــاى بهش ــن ج ــت، بهتری بهش

ــد. ــکیل مى دهن تش
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چکیده
رمــان سلحشــوران پارلــه آن داســتانى حادثــه اى اســت کــه در ســرزمینى خیالــى کــه یــادآور 
ایــران باســتان اســت روى مى دهــد. در ایــن نقــد شــخصیت پردازى، طــرح، توصیف هــا، 
گفت وگوهــا و بن مایه هــاى داســتان مــورد بررســى قــرار گرفته اســت و داســتان از بُعــد خلــق 

ــى شده اســت.  ــق ارزیاب ــد شــخصیت پردازى ناموف ــق و از بُع حــوادث و توصیــف محیــط موف

کلیدواژه
داستان حادثه محور، شخصیت پردازى، داستان هاى فرعى، گره گشایى، زاویه دید

درآمد
سلحشــوران پارلــه آن عنــوان داســتان فانتــزِى نوجوانانــه اى اســت بــه قلــم «ســیدعلى 
خواســته» کــه ماجراهــاى آن هماننــد شــاهنامه در دنیــاى باســتان رخ مى دهــد. فرتیــاد 

شــخصیت نوجــوان داســتان، راوى داســتان نیــز هســت. 
نویســنده بــراى توصیــف صحنه هــاى داســتان از ایــن شــخصیت ســود مى بــرد و از 
دیــد او کل داســتان را نظــام مى بخشــد. مى تــوان گفــت اهمیــت حــوادث در داســتان 
ــى  ــد؛ حت ــگ مى بازن ــا رن ــف آن ه ــایه توصی ــخصیت ها در س ــه ش ــت ک ــدرى اس به ق

شــروع داســتان نیــز به نحــوى گویــاى ایــن مطلــب اســت. 
نویســنده بــراى ســرگرم کردن مخاطــب و نوشــتن رمــان طوالنــى، مــدام ماجراهــاى 
ــا انداختــن گرهــى در طــرح داســتان ســعى در  ــار ب داســتان را بســط مى دهــد و هرب
گشــودن آن گــره دارد و بدین گونــه ذهــن نوجــوان مخاطــب را در حالــت تعلیــق نگــه 

  
        

hemmatiro@gmail.com
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ــد  ــد. هرچن ــود مى کش ــال خ ــتان به دنب ــده داس ــرح پیچی ــال ط ــى دارد و او را به دنب م
راوى، شــخصیت اصلــى داســتان اســت ولــى چنــدان شــخصیت فردیت یافتــه اى نیســت 
و ذهــن مخاطــب مى توانــد هــر شــخص دیگــرى را جایگزیــن او کنــد. نویســنده تــالش 
کرده اســت بــا دادن صفــات خــاص، مثــل تــرس از تاریکــى (کــه داســتان نیــز بــا ایــن 
عنــوان شــروع شده اســت)، نیــز بخشــیدن توانایــى ویــژه او را از ســایرین متمایــز کنــد، 
ــخصیت ها  ــف ش ــراى توصی ــه را ب ــوادث، عرص ــف ح ــنده در توصی ــدرت نویس ــى ق ول

ــت.  ــگ کرده اس تن
ــودك  ــاه و ک ــان پادش ــه می ــت ک ــه اى اس ــخصیت ها به گون ــوى ش ــوه گفت و گ نح
ــاخت کل  ــدارد. ژرف س ــود ن ــده اى وج ــاوت متمایز کنن ــچ تف ــوران هی ــایر سلحش و س
داســتان را مى تــوان نبــرد بیــن تاریکــى و روشــنایى دانســت کــه در اغلــب قســمت هاى 

ــه شده اســت.  ــه آن پرداخت داســتان به وضــوح ب

الف) طرح داستان
داســتان داراى طرحــى پیچیــده  اســت و نویســنده بــا انداختــن گره هایــى در جاى جــاى 
داســتان ســعى در به دنبــال طــرح کشــاندن ذهــن مخاطــب اســت و به شــکل موفــق از 
عهــده ایــن کار برمى آیــد. «اگــر طــرح داســتان از ابتــدا تــا انتهــا بــر خطــى مســتقیم 
پیــش رود و خواننــده را ضمــن ســفر خــود بــا خطــوط تغییــر منظــر و فــراز و فرود هــا 
ــد  ــتان بای ــت. داس ــل کرده اس ــر او تحمی ــته کننده اى را ب ــفر خس ــازد س ــه رو نس روب
(یونســى،  داســتانند.»  بحران هــاى  همــان  پیچ هــا  ایــن  داشته باشــد.  پیچ هایــى 
ــا خلــق داســتان هاى  ــه آن» ب 1379: 367) ایــن پیچ هــا در داســتان «سلحشــوران پارل

ــرد. ــتان شــکل مى گی ــان شــخصیت هاى داس ــزرگ از زب ــتان ب کوچــک در دل داس
ــل ذکــر اســت اســتواربودن طــرح  ــن داســتان قاب ــه دیگــرى کــه در طــرح ای نکت

خواسـته، سـیدعلى. (1393)، سلحشـوران پارله آن، 
ویراسـتار: رسـتمى آمنـه، 472 صفحه، تهـران: افق، 
رقعـى،  قطـع  تومـان،   16000 قیمـت:  نسـخه،   2200

978-964-369-956-7 شـابک: 

نقد دیروز
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ــراى جــوالن شــخصیت ها و  ــز اســت کــه مجــال را ب ــر حــوادث هیجان انگی داســتان ب
ــار  ــن انتظ ــد و ای ــگ مى کن ــتان تن ــق داس ــخصیت پردازى موف ــر ش ــارت دیگ ــه عب ب
ــاع  ــه اقن ــت ک ــتان اس ــداوم داس ــایى م ــى و گره گش ــرودار گره افکن ــب در گی مخاط
ــتوار  ــیون اس ــر آکس ــان ب ــه اساس ش ــتان هایى ک ــال دارد. «در داس ــن او را به دنب ذه
اســت، انتظــار بســیار مهــم اســت؛ در داســتان هایى نیــز کــه آکســیون قــوى ندارنــد و 
ســنگینى داســتان بــر دوش اشــخاص داســتان اســت، و طــرح داســتان ضعیــف اســت و 
اساســاً اتــکاى داســتان بیشــتر بــر عوامــل روانــى و معنــوى اســت، بــاز انتظــار خالــى از 

اهمیــت نیســت.» (همــان، 369)
 نویســنده بــراى جــذاب و طوالنى کــردن داســتان مجبــور اســت مــدام گره افکنــى 
ــاى  ــز ماجراه ــود و نی ــى خ ــه زندگ ــف قص ــا تعری ــوران ب ــک از سلحش ــر ی ــد. ه کن
ــایى  ــعى در گره گش ــاده س ــه آن»، افت ــرزمین «پارل ــراى س ــه ب ــى ک ــاوت از اتفاقات متف
ــد. داســتان به شــکل طرح درطــرح نوشــته شده اســت و نویســنده  طــرح داســتان دارن
ــا زمــان  ــا گنجانــدن یــک کلیــدواژه و کشــاندن مخاطــب به دنبــال طــرح داســتان ت ب

ــد. ــل مى کن ــق عم ــرح موف ــایى ط گره گش

ب) زاویه دید داستان
نویســنده، داســتان را از زاویــه دیــد اول شــخص کــه خــود شــخصیت اصلــى داســتان 
اســت روایــت مى کنــد. «گفتــن داســتان در اول شــخص، متضمــن موانعــى اســت کــه 
ــه  ــه قیاف ــده داســتان را ب ــد و بســااوقات گوین ــدار واقعیــت را سســت مى کن ــاً پن لزوم
آدمــى خودســتا و پرمدعــا جلــوه مى دهــد.» (همــان: 317) عیــب این گونــه زاویــه دیــد 
ــن داســتان  ــم؛ اتفاقــى کــه در ای ــر ندای ــا خب ــن اســت کــه از طــرِف دیگــر ماجراه ای
رخ مى دهــد و مــدام ذهــن مخاطــب درگیــر ماجراهــاى آن ســوى داســتان اســت کــه 
نویســنده گاه ســعى در جبــران آن دارد ولــى موفــق نیســت. روش دیگــرى که نویســنده 
ــا همــان گفت وگــوى  ــه دیــد نمایشــى ی ــراى خلــق داســتان اســتفاده مى کنــد، زاوی ب
پرداخته ایــم.  آن  بــه  داســتان  شــخصیت پردازى  ذیــل  در  کــه  شخصیت هاســت 
ــب را از  ــگاه مخاط ــنده گاه وبی ــه نویس ــت ک ــى اس ــى روش ــى درون ــن تک گوی همچنی
ــى  ــى درون ــازد. تک گوی ــى آگاه مى س ــخصیت اصل ــى ش ــاى درون ــاالت و گفت وگو ه ح

ــرد.  ــش مى ب ــرح را به  پی ــتان ط ــاى داس ــم در جاى ج ــى ه ــخصیت اصل ش
ــا ایــن  ــازه از ذهنــم خــارج نمى شــد. ب ــر مشــعل هاى تشــییع جن «تصوی
حــال بیشــتر از هرچیــز نگــران خواهــرم بــودم. ســعى مى کــردم افــکار منفــى 
را از ســرم بیــرون کنــم، امــا پرسشــى ناخوشــایند در اعمــاق وجــودم شــکل 

ــته، 1394: 95)  ــرد.» (خواس ــم نمى ک ــه رهای ــود ک گرفته ب
ــت  ــلط نیس ــتان مس ــاد داس ــام ابع ــه تم ــتان، راوى ب ــن داس ــى در ای ــور کل به ط
ــتان او را  ــد داس ــک بُع ــه ی ــن ب ــوادث اســت. گاه پرداخت ــاهد ح ــه رو ش ــط از روب و فق

شخصیت پردازى فداى توصیف و حادثه
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ــدن  ــد از گم ش ــتا و بع ــن از روس ــد از رفت ــًال بع ــد. مث ــروم مى کن ــر مح ــد دیگ از بع
ــیوه  ــروا و ش ــگ فرمان ــدارد. از جن ــرى ن ــوال او خب ــادرش و اح ــر از م ــرش، دیگ خواه
ــوران  ــى از سلحش ــادن یک ــد از افت ــت. بع ــر اس ــگل بى خب ــان در جن ــتن اهریمن کش
ــورد  ــتان در م ــر اســت. در قســمتى از داس ــش بى خب ــه دره از احــوال او و زنده ماندن ب
ــراى پرکــردن ایــن نقــص او  ــد و ب ــرادر پادشــاه حرفــى نمى زن رفتارهــاى پارســیتاد، ب
ــتان  ــره داس ــا گ ــد ت ــا قصــد او را زخمــى مى کن ــر مى کشــد و ب ــه تصوی ــوش ب را بیه

ــد.  ــى بمان ــان باق همچن

ج) شخصیت سازى و شخصیت پردازى 
در حــوزه داستان نویســى، دو عنصــر نقــش کلیــدى و اساســى دارنــد و آن دو، شــخصیت 
و عمــل داســتان هســتند تــا بدان حــد کــه داســتان ها را براســاس اهمیــت هرکــدام از 
ایــن دو بُعــد بــه دو نــوع «رمــان شــخصیت» و «رمــان عمــل» تقســیم بندى مى کننــد. 
بــا ایــن توصیــف داســتان سلحشــوران پارلــه آن را مى تــوان «رمــان عمــل» بــه حســاب 
ــاوت  ــب و متف ــاى عجی ــاب نام ه ــا انتخ ــت ب ــالش کرده اس ــنده ت ــد نویس آورد. هرچن
ــانه هاى  ــدادن نش ــى ن ــت ببخشــد ول ــا فردی ــه آن ه ــک از شــخصیت ها ب ــر ی ــراى ه ب
ــا حــدودى  ــه ت ــه اغلــب شــخصیت ها تــالش او را در ایــن زمین ــارز و تکرارنشــدنى ب ب

ــت.  ــل گذاشته اس مهم
« فرتیــاد» شــخصیت اصلــى و نوجــوان داســتان، داراى توانایــى خاصــى اســت کــه 
مى توانــد بــا بســتن چشــمانش رد افــکار افــراد را بگیــرد و بــه آن هــا برســد. نویســنده 
بــا دادن ایــن توانایــى، او را در جمــع سلحشــوران مى گنجانــد تــا از دیــد وى به راحتــى 
حــوادث داســتان را ترســیم کنــد. او بــار اول از توانایــى خــود اســتفاده کرده و نقشــه هاى 
ــرآب مى کنــد. حــدود چهل صفحــه از شــروع داســتان مى گــذرد  شــعبده باز را نقــش ب
ــه داســتان  ــا اســتفاده از توانایــى شــخصیت اصلــى داســتان، پیچــى را ب و نویســنده ب

مى دهــد و ذهــن مخاطــب را بــراى حــوادث بعــدى داســتان آمــاده مى کنــد. 
ــه  ــتم. البت ــى داش ــى خاص ــور توانای ــودم، یک ج ــه ب ــى بچ ــن از وقت «م
ــا بقیــه  اولــش فکــر مى کــردم همــه آدم هــا این طورنــد، امــا بعــداً فهمیــدم ب

ــته، 1394: 77) ــرق دارم.» (خواس ف
ــتند؛  ــى هس ــه نوع ــتان نمون ــخصیت هاى داس ــایر ش ــى، س ــخصیت اصل ــر از ش غی
هرچنــد نویســنده ســعى دارد بــا نامگــذارى آن هــا و بــا بــه عمــل و گفت وگــو واداشــتن 
هــر یــک، برایشــان فردیــت قائــل شــود. شــرکت کردن فرمانــروا بــه شــخصه در جنــگ با 
ــا چندنفــِر انگشت شــمار کــه همچــون مــردم عــادى هســتند و هیچ گونــه  اهریمنــان ب
توانایــى پهلوانــى بدان گونــه کــه در حماســه ها دیــده مى شــود در آن هــا وجــود نــدارد 
و نیــز مــرگ فرمانــروا در انتهــاى داســتان، به نوعــى حاکــى از ضعــف شــخصیت پردازى 
داســتان اســت و ایــن عامــل به همــراه عوامــل دیگــر به ویــژه توصیــف دقیــق حــوادث 

نقد دیروز
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و صحنه هــا، باعــث شده اســت کــه ایــن اثــر، یــک داســتان حــوادث به شــمار بیایــد تــا 
داســتان شــخصیت. گویــى پادشــاه وظیفــه اى غیــر از جنگیــدن تن به تــن بــا اهریمنــان 

نــدارد و اداره کشــور کــه وظیفــه اصلــى اوســت بــه حاشــیه رانــده شده اســت. 
فرمانــروا داراى قــدرت درك و فهــم خاصــى اســت و به نظــر مى رســد کــه همه چیــز 
را مى دانــد و ســخنانش کامــًال عاقالنــه  اســت و هیچ وقــت اشــتباه نمى کنــد. همچنیــن 

داراى نشــان خــاص فرمانروایــى اســت کــه قــدرت جادویى هــم دارد. 
«اخگــر، پــاره آتــش. گــرز ســفیدرنگ و پرابهتــى کــه ســرش بــه شــکل 

ــود...» (همــان: 55) تیزچنــگ ســاخته شــده ب
ــا تمــام سرگذشــت  ــر (پیرتریــن سلحشــور) را مى آفرینــد ت نویســنده، ســاره نار پی
ــد و  ــف کن ــتان تعری ــى داس ــخصیت اصل ــراى ش ــان او ب ــه آن را از زب ــرزمین پارل س

ــد. ــگفت انگیز آگاه کن ــرزمین ش ــن س ــته ای ــب را از گذش مخاط
نــام شــخصیت ها کــه ســاخته و پرداختــه ذهــن خــالق نویســنده هســتند یــادآور 
ــاى  ــات، نام ه ــاص کلم ــب خ ــا ترکی ــنده ب ــتند و نویس ــتان هس ــران باس ــاى ای نام ه
ــه  ــوان نمون ــتان برگزیده اســت. به عن ــراى شــخصیت هاى داس خــاص و تکرارنشــدنى ب
ــد.  ــر و شــکوه را در ذهــن تداعــى مى کن ــى داســتان ف ــام شــخصیت اصل ــاد» ن «فرتی
یــا «پرســام» یــادآور ســام پهلــوان در شــاهنامه  اســت. یــا نــام فرمانــروا «پارســامین» 
ــارس را  ــرزمین پ ــکوهمند س ــام ش ــر دو ن ــه ه ــیتاد» ک ــرادرش «پارس ــام ب اســت و ن
یــدك مى کشــند. مى تــوان گفــت در زمینــه نامگــذارى اشــخاص، نویســنده تاحــدودى 

ــت. ــل کرده اس ــوب عم خ
توصیــف ظاهــرى شــخصیت ها هــم در البــه الى داســتان آمده اســت، ولــى چنــدان 

ــدگار به نظــر نمى رســند. در ذهــن مخاطــب مان
مثًال در توصیف اهریمن مى نویسد: 

«چهــره اى ماننــد گــراز، بدنــى بــه ســرخى خــون، چنگال هایــى خمیــده و 
ــان: 8) ــم مى شــدند.» (هم ــز خت ــه ســم هاى نوك تی ــه ب ــى ک پاهای

یا در مورد قیافه ظاهرى شخصیت اصلى و دوستانش مى نویسد: 
ــم قدوقامــت  ــر و ریز نقــش بودی ــر دو الغ ــه ه «برخــالف مــن و پرســام ک

ــود.» (همــان: 13)  ــه نســبِت ســنش خیلــى قــوى ب بلنــدى داشــت... و ب
از زبان مادر اشاره به سن شخصیت اصلى شده است: 

ــا را  ــد اداى بچه ه ــر چهارده ســالت شــده، نبای ــو دیگ ــت بکــش! ت «خجال
دربیــاورى.» (همــان: 33)

پنهان داشــتن نــام پادشــاه به ماننــد اســطوره ها کــه نــام قهرمــان را مخفــى 
ــروا، او  ــفرهاى فرمان ــدف  س ــه ه ــه ب ــد. «باتوج ــه مى کن ــب توج ــتند جل نگه مى داش
ــه  ــم دروغ نگفت ــد و ه ــم ناشــناس بمان ــا ه ــد ت ــى مى کن ــام معرف ــن ن ــه ای خــود را ب

ــد.» (177) باش

شخصیت پردازى فداى توصیف و حادثه
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د) گفت و گوى شخصیت ها
شــخصیت ها روح داســتان را بــه وجــود مى آورنــد و ایــن شــخصیت ها نیــاز بــه 
حــرف زدن دارنــد. گفت  وگــوى اشــخاص داســتان بــه پویایــى و باورپذیربــودن حــوادث 
کمــک مى کنــد. نویســنده بایــد گفت وگــوى مناســب را بــراى افــراد برگزینــد. 
ــرح  ــوت ط ــر ق ــتان ب ــاى داس ــخاص، در جاى ج ــص اش ــق و بى نق ــاى دقی گفت وگوه
مى افزاینــد و نیــز بــه ســؤاالت احتمالــى ذهــن مخاطــب پاســخ قانع کننــده اى 

مى دهنــد.
ســازگارى صحبــت شــخصیت ها بــا خصوصیــات جســمانى، روانــى و اجتماعــى آن ها 
ــن داســتان شــیوه ى گفت و گــوى  ــوه دادن آن هاســت. در ای از عوامــل مهــم واقعــى جل
ــه آن اســت  ــه یکــى از سلحشــوران پارل ــر ک ــاره نار پی ــا س ــراد یکســان اســت و تنه اف

ــًال محســوس اســت:  ــگام حــرف زدن حضــورش کام تکیه کالمــى دارد کــه به هن
«عوضــش بــه قلعــه کــه برســیم، خورشــید همه جــا را روشــن کرده 

ــم» (92)  جان
ــان  ــوه داده و از زب ــن نقــص را موجــه جل ــل ای ــیارى کام ــا هوش ــه نویســنده ب البت

پادشــاه مى نویســد: 
ــکار  ــراى ش ــفرهایمان را ب ــیتاد س ــرادرم پارس ــن و ب ــه م ــى ک «از زمان
ــم  ــه ناشــناس بمانی ــراى این ک ــم ب ــم گرفتی ــم، تصمی ــاز کردی ــا آغ اهریمن ه
شــبیه مــردم عــادى حــرف بزنیــم. ولــى هنــوز هــم گاهــى ســروکله کلمــات 
ــان:  ــود.» (هم ــدا مى ش ــان پی ــه الى صحبت هایم ــراف الب ــه اش ــب طبق عجی

(100

ه) توصیف هاى زیبا و دل انگیز
توصیــف صحنه هــاى داســتان بســیار زیبــا و دل انگیــز هســتند و هــر حادثــه اى 

بســیاردقیق و حساب شــده به دنبــال حادثــه دیگــر مى آیــد. 
«پدرم خیلى زود در تاریکى شب فرو رفت.» (همان: 90)

ــک،  ــدش، یک به ی ــاب امی ــته هاى طن ــه رش ــود ک ــل کســى ب ــم مث «حال
ــان: 458) ــوند و...» (هم ــاره مى ش ــم هایش پ ــل چش مقاب

«واقعیت مثل سنگى، شیشه شادى ام را شکست.» (همان: 458)
ــى زد.»  ــرخى م ــه س ــقایق، ب ــر از ش ــتى پ ــل دش ــش مث ــر بدن «سرتاس

(همــان: 458)
جهــان مــاوراء کــه شــخصیت اصلــِى داســتان در مواقــع ضــرورى وارد آن مى شــود، 

بســیاردقیق و زیبــا توصیــف شده اســت: 
ــه  ــود هســتم... ب ــى در حــال صع ــردم در تاریکــى بى انتهای «حــس مى ک
ــه  ــواج ک ــى و م ــزار ریســمان رنگ ــتم: هزاران ه ــا گذاش ــا پ ــى از رنگ ه دریای
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ــده  ــم پراکن ــد، در اطراف ــانى مى کردن ــون کننده نورافش ــى افس ــا درخشش ب
ــان: 100)  ــد.» (هم بودن

و) ظهور عناصر و بن مایه هاى افسانه ها در داستان
غیبت کــردن کســى از خانــه معمــوالً نکتــه آغازیــن افسانه هاســت کــه در گــود طــرح 
ــه  ــت کســى از خان ــا غیب ــتان ب ــت داس ــروع حرک ــت. ش ــتان وارد شده اس ــن داس ای
ــران  ــه از جادوگ ــاد توســط آماکوک ــر فرتی ــا خواه شــروع مى شــود. دزدیده شــدن فرتان

پیچــک ســرخ، نکتــه حرکــت طــرح داســتان اســت.
اتفاقــات آنــى و زودگــذر از خصوصیــات بــارز افسانه هاســت کــه بــه آکســیون 
داســتان کمــک مى کنــد. گرفتــارى و نجــات آنــى شــخصیت اصلــى در چندیــن جــاى 

داســتان وجــود دارد.
وجــود عنصــر جــادو و جادوگــران؛ بــه ماننــد افســانه هاى فولکلوریــک وجــود 
عنصــر جــادو بــراى باورپذیرکــردن طــرح داســتان نقــش اساســى دارد. تــرس به عنــوان 
ــى  ــغولى هاى اساس ــر آن از دل مش ــه ب ــوه غلب ــوزش نح ــز آم ــتان و نی ــه داس بن مای
ــق  ــه خل ــى ب ــب حت ــن مخاط ــردن ذه ــراى قانع ک ــه ب ــى  ک ــا جای ــت ت ــنده  اس نویس
ــد. و فصــل نهــم و به عبارتــى آخریــن فصــل را  ــز دســت مى زن «اشــیاى جادویــى» نی

«ترس ربــا» نامگــذارى مى کنــد. 
ــود.  ــه ب ــم گفت ــزى برای ــن چی ــورد همچی ــم در م ــد پدربزرگ ــادم آم «ی
ــه آن را همراهــش  اســم آن گــوى ســرخ، «طلســم ترس ربا»ســت. کســى ک

(همــان: 449)  نمى ترســد.»  هیچ چیــزى  از  داشته باشــد، 
ــخصیت  ــراى ش ــاه ب ــامین پادش ــان پارس ــز از زب ــرس نی ــر ت ــه ب ــراى غلب ــى ب حت
اصلــى داســتان مشــاوره نیــز مى دهــد. (همــان: 203، 206، 207) وجــود اشــیاء 
ــه  ــراى فهمیــدن خطــر، آن را ب ــه اى کــه ب جادویــى، قابــل  توجــه  اســت؛ ماننــد زنگول

ــد.  ــدا درمى آورن ص
«آران داس کوچــک را گرفــت و ضربــه اى آرام بــه زنگولــه اش زد. زنگولــه 

طالیــى بــا صدایــى عجیــب بــه ارتعــاش درآمــد...» (همــان: 114)
ــاك  ــد و مشــتى خ ــم ش ــن خ ــره روى زمی ــرعتى غیرمنتظ ــا س ــد ب «بع
برداشــت و به ســمت داریــک پرتــاب کــرد و بــا عصایــش بــه آن اشــاره کــرد 
ــاك  ــاى خ ــات، دانه ه ــن کلم ــن ای ــا گفت ــه!» ب ــه، نامین ــاد زد: «اینس و فری
ــش  ــى از آت ــه باران ــل ب ــد، تبدی ــک مى ریختن ــر داری ــر س ــه ب ــور ک همین ط
ــش صــداى غرشــى برخاســت،  ــان آت ــد. از می ــش را دربرگرفتن ــدند و بدن ش
ــرخ رنگ  ــه و س ــى عظیم الجث ــد و هیکل ــاب ش ــراف پرت ــه اط ــش ب ذرات آت

ــان: 192) ــد.» (هم ــدار ش پدی
کینــه و دشــمنى موضــوع دیگــرى اســت کــه حــوادث طــرح را به وجــود آورده 
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و به شــکل پنهــان از چشــم مخاطــب آن  را پیــش مى بــرد و پــس از گره گشــایى 
ــد. ــوه مى یاب ــام دارد، جل ــیتاد ن ــه پارس ــاه ک ــامیِن پادش ــرادر پارس ــان ب ــتان از زب داس

«عمــق کینــه اش از بــرادر هم خونــش هــم برایــم عجیــب بــود. کینــه اى کــه 
حاضــر بــود در آتــش آن، همه چیــز و همه کــس را بســوزاند.» (همــان: 424)

ــد  ــت و مى خواه ــنده  اس ــر نویس ــد نظ ــر م ــى دیگ ــوان موضوع ــز به عن ــار نی ایث
ــراه  ــه دره هم ــودش را ب ــار «آران» خ ــد. یکب ــر کن ــب جاى گی ــن مخاط آن را در ذه
اهریمــن آتشــین بــه ســد مى انــدازد و بــا فداکــردن خــود دیگــران را نجــات مى دهــد. 
(همــان: 245) بــار دیگــر «داراد» جلــوى دروازه ســنگى ســرزمین تاریکى هــا خــودش 
ــه  ــداکار ب ــر دو شــخصیت ف ــاً ه ــا دیگــران وارد آنجــا شــوند و اتفاق ــد ت ــدا مى کن را ف
طــرز شــگفتى نجــات مى یابنــد و مخاطــب نوجــوان طعــم شــیرین رهایــى را به همــراه 

ــان: 366) ــد. (هم ــتان مى چش ــخصیت هاى داس ش
راســت گویى و پرهیــز از دروغ نیــز جابه جــا توســط شــخصیت اصلــى بــه 

خواننــده القــا مى شــود. 
ــت  ــته شده اس ــم برداش ــنگینى از روى دوش ــار س ــردم ب ــاس مى ک «احس
ــت را مى دانســت  ــروا حقیق ــر فرمان ــاال دیگ ــودم. دســت کم ح ــحال ب و خوش
ــان  ــد و ج ــه نمى ش ــتى گرفت ــم نادرس ــن تصمی ــان کارى م ــر پنه و به خاط

ــان: 333، 334، 336) ــاد.» (هم ــر نمى افت ــه خط ــى ب کس
اعتمــاد بــه همه کــس در دوران نوجوانــى باعــث ســرخوردگى و شکســت وى 
ــت.  ــى یافته اس ــود عین ــوع نم ــن موض ــتان ای ــاى داس ــن ج ــه در چندی ــود ک مى ش
ــه شکســت اشــخاص داســتان  ــه منجــر ب ــاد ک ــا نشــان دادن نتیجــه اعتم نویســنده ب
ــیار  ــائل هوش ــه مس ــه این گون ــبت ب ــب را نس ــود، مخاط ــا مى ش ــوردن آن ه و فریب خ

مى کنــد. (همــان: 272) 
ــا جارى کــردن ســخنان طنزآمیــز  گاه نویســنده از عنصــر طنــز بهــره مى گیــرد و ب

از التهــاب و ناراحتــى صحنه هــاى داســتان مى کاهــد. 
«بــا ایــن حــرف همــه خندیدیــم. گرچــه فکــر مى کنــم بیشــتر از آن کــه 
حــرف نارتیــن خنــده دار باشــد، به دنبــال بهانــه اى بــراى خندیــدن بعــد از آن 

ــم.» (همــان: 208، 338، 358) ــارزه طاقت فرســا بودی مب
دیــن مــردم پارلــه آن نامعلــوم اســت و فقــط اســتفاده از کلمــه یگانــه مشــخص 

ــا یکتاپرســت هســتند.  ــه آن ه ــد ک مى کن
«... مگر یگانه به دادمان برسد.» (همان: 67) 

یگانه را هنگام طلوع آفتاب عبادت مى کردند. 
ــت:  ــود و گف ــوع کرده ب ــازه طل ــه ت ــید ک ــه خورش ــى ب ــامین نگاه «پارس

ــان: 97) ــه  اســت.» (هم ــادت یگان ــان عب ــون زم ــه اکن ...البت
ــرزمین  ــد. در س ــت بودن ــن زرتش ــرو دی ــردم پی ــه م ــتان ک ــران باس ــون ای همچ
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پارلــه آن نیــز ســتوده، پیامبرگونــه اى اســت کــه مــردم بــه او گرایــش پیــدا مى کننــد و 
ــد.  ــه دیــن و آیینــش ایمــان مى آورن ب

ــرو  ــن قلم ــا روى ای ــداد م ــد، اج ــى بع ــه مدت ــود ک ــمى ب ــه آن اس «پارل
ــى کــه معنــى اش مى شــود ســرزمین یگانه پرســتان  ــد مى دان گذاشــتند و الب

ــان: 235) ...» (هم

ز) صحنه پردازى
خلــق محیــط مناســب داســتان، بــراى باورپذیرکــردن صحنه هــاى داســتان بســیار حائــز 
اهمیــت اســت. نویســنده در توصیــف فضاهایــى کــه حــوادث داســتان در آن رخ مى دهد 
ــا حــدود زیــادى دقیــق و موفــق عمــل کرده اســت ولــى حــوادث داســتان به قــدرى  ت
ــرى مخاطــب  ــه اندکــى حس باورپذی ــد ک ــاق مى افت ــه اتف ــم و بدون وقف پشــت ســر ه
ــودن یکــى  ــه و شــتاب، بیهوش ب ــل این همــه عجل ــار اشــکال مى شــود. شــاید دلی دچ
ــز هســت و همــه تــالش طــرح  از شــخصیت هاى داســتان باشــد کــه خواهــر راوى نی

داســتان بــراى نجــات او از دســت جادوگــرى اســت کــه وى را ربــوده  اســت. 
ــه اول شــخص کــه خــود شــاهد بیشــتر  ــد زاوی ــا از دی توصیــف مســتقیم صحنه ه
ــال  ــرده و مخاطــب را به دنب ــرا ک ــیارجذاب و گی ــرح را بس ــتان اســت ط ــوادث داس ح

ــاند. ــود مى کش خ

ح) خاتمه
ــل  ــد و تبدی ــت مى ده ــود را از دس ــدى خ ــکل روایت من ــتان ش ــر، داس ــل آخ در فص
ــیر  ــه تفس ــز از هرگون ــاز و پرهی ــان ب ــتن پای ــود. داش ــه خاطر ه نویســى صــرف مى ش ب
ــى محســوب مى شــوند  ــردن امتیازات ــده واگذارک ــه ذهــن خوانن ــارى و نتیجــه را ب رفت
کــه نویســنده بــا آوردن فصــل پایانــى داســتان، آن را خدشــه دار کرده اســت طورى کــه 

ــد. ــذت داســتان دور مى افت ــاره از هیجــان و ل ــه یکب مخاطــب ب
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A Review by Maryam Safahani of a book translated by Majid Amigh
A Review by Marzieh Babazadeh Khamene of a book translated by Mahjub 
Nelly
Verbally Reviews
Meeting of Folklore Children's Books
Scholarly Book Reviews
A Review by Rouhollah Mehdipour Omrani of a book written by Selection of 
s tudent works
A Review by Peyman Jalilpour of a book written by Ali Asghar Syed Abadi
A Review by Vahideh Noroozzadeh Chegini of a book written by Tahere jafari 
moghaddam
Reviews Of Earlier Books
A Review by Sheida aramesh fard of a book translated by Jamshid Khanian



 Children and adolescents 
The Children and Young adults’ Quarterly Book Review is a utilitarian pub-
lication which tries to demons trate the major role and important position of 
children’s books in the country’s basic s tructure of culture and social values 
through a comprehensive image regarding the related issues and events in this 
field. This publication’s emphasis is on the knowledge, creativity and interac-
tion of all the people who work in the field of children’s literature (including 
writers, translators, illus trators, critiques, publishers, etc.).
The Children and Young adults’ Quarterly Book Review is one of the Iran 
Book House ins titute’s publications which began publishing in the spring of 
2014.
The editor in chief of this magazine is Mr. Seyed Ali Kashefi Khansari who is 
one of the experienced and active writers and critiques of children and adoles-
cents’ literature, and by whom roughly 80 books have been authored. 
In each issue of the Children and Young adults’ Quarterly Book Review, books 
which have been published one year and a half ago until the present will be 
reviewed.
Articles will be accepted only if they are following the Quarterly’s routine i.e. 
having between 1500 and 6000 words and to be organized, according to the 
book reviewed or its subject, in one of the sections below:
- Authored Persian Fiction Book Review
- Translated fiction review
- Poetry Review  
- Non-fiction book review
- Editing  review
- Pre-publishing review (of unpublished or not translated works.) 
- Illus tration review 
- Religious book review
- Pupils review (when a group of adolescents review a book.)
- Review-ology (reviewing art theory and children literature books, criticism 
basics, fairs and specialized magazines)
- Oral review (reporting criticism and book review gatherings)
- Reviewing the pas t (reviewing older books)
Also in each issue there are invariable sections such as editorial, interview, 
publishing news.  
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The Children and Young adults’ Quarterly
Book Review is a utilitarian publication 
which tries to demons trate the major role 
and important position of children’s books 
in the country’s basic s tructure of culture and
social values through a comprehensive image
regarding the related issues and events in this 
field. This publication’s emphasis is on the 
knowledge, creativity and interaction of all 
the people who work in the field of children’s 
literature (including writers, translators,
illus trators, critiques, publishers, etc.) This 
quarterly publication intends to offer the spirit 
of joy and happiness both in the childhood era 
and during years of young adulthood.
The editor in chief of this magazine is Mr. 
Seyed Ali Kashefi Khansari.  


