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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۷  نهــال «فصلنامــۀ نقــد کتــاب» ســال1376 بــه هّمــت مؤسســۀ خانــۀ کتــاب و جمعــى از 

فرهیختــگان و فرهنگ دوســتان نشــانده شــد و بــا تــالش عالمــان، منتقــدان و ادیبــان 
ــمایل  ــه ش ــه و گاه ب ــمایل ماهنام ــه ش ــرات آن گاه ب ــه ثم ــت ک ــرى اس ــد و دی بالی
ــر  ــاب مفتخ ــۀ کت ــه  اســت. خان ــرار گرفت ــاب ق ــیفتگان کت ــترس ش ــه، در دس فصلنام
اســت کــه بــا یــارى اهــل ادب و فضیلــت، بیــش از بیســت ســال ایــن درخــت مبــارك 
را از گزنــد و آســیب زمانــه دور داشــته و مجموعــه اى ارزشــمند از تحقیقــات مانــدگار 
در حــوزة کتــاب را در حافظــۀ تاریــخ ایــران و جهــان ضبــط نمــوده و میراثــى گرانبهــا 

ــاى گذاشته اســت.  ــده برج ــراى نســل آین ب
بدیهــى اســت ایــن نشــریۀ صاحــب نــام و دیرآشــناى اهالــى فرهنــگ و ادب، بارهــا 
دســتخوش تغییــرات و تحوالتــى شــده کــه در تاریــخ مطبوعــات جــاى شــگفتى نــدارد 
ــماره  ــه ش ــا ب ــه باره ــش گرچ ــده و نفس های ــته نش ــات آن گسس ــز رگ حی ــا هرگ ام

افتــاده امــا بازنایســتاده اســت. 
«فصلنامــۀ نقــد کتــاب» در طــول عمــر خــود بــه دنبــال دگرگونى هــاى سیاســى، 
اجتماعــى، فرهنگــى و حتــى مدیریتــى شــاهد فــراز و فــرود فــراوان بــوده و بارهــا در 
روش، محتــوا، زمــان انتشــار یــا عنــوان آن تغییراتــى ایجــاد شــده امــا بنــاى مســئوالن 
ــر عــدم انتشــار ایــن نشــریه نبــوده  ــۀ کتــاب، هرگــز ب ــران خان ــژه مدی فرهنگــى به وی
ــه  چراکــه از اهــداف بنیانگــذارى آن اطالع رســانى و نقــد و معرفــى کتــاب و کمــک ب
ارتبــاط خــالق میــان پدیدآورنــدگان، ناشــران و ســایر فّعــاالن عرصــۀ نشــر و فرهنــگ 

کشــور اســت کــه خــود از ســنگ بناهــاى فعالیــت خانــۀ کتــاب اســت. 
ــه دالیــل گوناگــون همچــون دیگــر نشــریات گاه در  ــۀ کتــاب نیــز ب نشــریات خان
ــه،  ــاِه چندماهــه در انتشــار فصلنام معــرض تغییــر و تحــول بوده اســت. وقفه هــاى کوت
ــر  ــر، تغیی ــات دیگ ــا موضوع ــى آن ب ــریه رخ داده، همگام ــام نش ــه در ن ــى ک تغییرات
ســردبیران گرانقــدر، تحــول در خــط مشــى نشــریه و چــاپ آن بــه شــکل ماهنامــه یــا 
فصلنامــه، بــه ضــرورت و در موقعیت هــاى خــاص پیــش آمــده امــا انتشــار آن هیــچ گاه 

متوقــف نشــده اســت. 
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ــریه  ــین نش ــکاران پیش ــردبیران و هم ــى س ــر تمام ــعى واف ــر س ــه ب ــن فصلنام ای
و نویســندگانى کــه در طــى ســال هاى متمــادى بــا آن همــکارى داشــته اند؛ ارج 
مى نهــد و بــه یــارى خداونــد متعــال، در ایــن هنــگام نیــز همچــون گذشــته بــا هــدف 

ــود.  ــر مى ش ــورها منتش ــر کش ــران و دیگ ــاب  در ای ــاى کت ــد تاز ه ه ــى و نق معرف
مؤسســۀ خانــۀ کتــاب تــالش مى کنــد بــا نگاهــى همدالنــه و حامیانــه و بــا انتشــار 
مقــاالت منتقدانــه، بــه باالبــردن ســطح علمــى کتاب هــا در موضوعــات گوناگــون یــارى 
ــار باشــد. همچنیــن نویســندگان  ــن آث ــدن برتری ــان در برگزی ــاراى مخاطب رســاند و ی
را بیــش از پیــش بــا نقــاط قــوت و ضعــف آثــار خویــش آشــنا ســازد. امیــد کــه ایــن 
ــار از  ــردارد، غب ــد ب ــۀ نق ــتوار در عرص ــى اس ــش رو، گام ــاى پی ــه در راه بى انته فصلنام
ــا هوایــى تــازه بــر شــوق و شــور اهــل علــم و ادب و  چهــرة فضــاى نقــادى بروبــد و ب

هنــر بیفزایــد.  
نیکنام حسینى پور
مدیرمسئول
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ــى سیاســت گذارى،  ــوان متول معاونــت فرهنگــى وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمى به عن
هدایــت و نظــارت امــور کتــاب در جمهــورى اســالمى ایــران، به درســتى یکــى از مهم ترین 
ــا  ــت ت ــرار داده اس ــاب ق ــد کت ــج نق ــت و تروی ــود را حمای ــاى خ ــا و اولویت ه برنامه ه
بدین وســیله در ترویــج کتاب خوانــى و ارتقــاء ســطح کیفــى کتــاب تولیــدى و راهنمایــى 

مخاطبــان بــه مطالعــۀ آثــار ارزشــمند نقــش مؤثــرى ایفــا کنــد.
ــاب  ــۀ کت ــۀ خان ــت مؤسس ــال 1376 به هم ــاه در س ــریات کتاب م ــدازى نش راه ان
ایــران و بــا حمایــت معاونــت امــور فرهنگــى وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمى اقدامــى 
پیشــروانه و بســیار مؤثــر بــود. در شــرایطى کــه تنهــا چنــد نشــریۀ عمومــى نقــد کتــاب 
ــه  ــد ب ــن مجــالت ســبب ش ــۀ ای ــار منظــم و ماهیان ــد، انتش در کشــور منتشــر مى ش
مقولــۀ معرفــى و نقــد کتــاب در مقیــاس وســیعى دامــن زده شــود و بــراى نخســتین بار 
ــاخه ها و  ــى از ش ــۀ یک ــاب» به منزل ــد کت ــۀ «منتق ــران کلم ــات ای ــخ مطبوع در تاری

مشــاغل حــوزة فرهنگــى مقبولیــت و عینیــت یافــت.
مجــالت کتاب مــاه کــه برخــى عناویــن آن طــى 17 ســال در 200 شــماره منتشــر 
ــگاه ها  ــطح دانش ــد در س ــریۀ تخصصــى نق ــوان نش ــا عن ــار ده ه ــاز انتش ــد، زمینه س ش
ــه  ــۀ علمــى و پایان نام ــا مقال ــوان مرجــع صده و خــارج از آن شــد و مقــاالت آن به عن

مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. 
ــوان  ــودك و نوج ــاب ک ــد کت ــۀ نق ــه فصلنام ــاب و از جمل ــد کت ــاى نق فصلنامه ه
نســل دوم مجــالت کتاب ماه هــاى خانــۀ کتــاب اســت و از جملــه مجالتــى اســت کــه 
بــا تغییراتــى همچنــان تــداوم خــود را حفــظ کــرده اســت؛ بــه نظــر مى رســد ضــرورت 

ــداوم را بایــد در شــاخص هاى ذیــل تحلیــل کــرد: ایــن ت

1.  جایگاه کتاب کودك در سیاست هاى فرهنگى
در میــان شــاخه هاى موضوعــى فرهنگــى، محصــوالت کــودك و نوجــوان بیــش از ســایر 
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حوزه هــا مــورد تأکیــد مقــام معظــم رهبــرى، ریاســت محتــرم جمهــور و وزیــر محتــرم 
ــژة کتاب هــاى کــودك  ــر وی ــه تأثی ــا توجــه ب فرهنــگ و ارشــاد اســالمى بوده اســت. ب
و نوجــوان در نهادینه ســازى مطالعــه و ایــن مســئله کــه کــودکان امــروز، خواننــدگان 
ــته از  ــن دس ــد، ای ــکل مى دهن ــده را ش ــاب در آین ــى کت ــاى موضوع ــى رده ه تمام
ــر  ــت. وزی ــى بوده اس ــت گذاران فرهنگ ــژة سیاس ــت وی ــه و حمای ــورد توج ــا م کتاب ه
محتــرم فرهنــگ و ارشــاد اســالمى و معــاون محتــرم امــور فرهنگــى ایــن وزارتخانــه ، 
بارهــا موضــوع کتــاب کــودك و نوجــوان را از اولویت هــاى موضوعــى عرصــۀ فرهنــگ 

برشــمرده اند.

2.  سهم کتاب کودك در صنعت نشر ایران
ــیده  اســت.  ــاپ رس ــه  چ ــور ب ــاب در کش ــوان کت ــدود 99،000 عن ــال 1396 ح در س
دراین میــان، کتاب هــاى بــراى مخاطبــان کــودك و نوجــوان (شــامل کتاب هــاى 
ــداد 31،000  ــطه 15،000) تع ــى و متوس ــى ابتدای ــى 16،000 و کمک آموزش غیردرس
عنــوان از کتاب هــا (32 درصــد کتاب هــا) را شــامل مى شــود کــه رتبــۀ نخســت 

ــد. ــاص مى ده ــود اختص ــه خ ــى را ب فراوان
شــمارگان کل کتاب هــاى منتشرشــده در ســال 1396 بیــش از 144 میلیــون 
جلــد بوده اســت. اگــر به جــاى تعــداد عناویــن منتشــره در رده هــاى مختلــف، شــمارگان 
کتاب هــا مــالك قــرار گیــرد، کتاب هــاى بــراى مخاطبــان کــودك و نوجــوان بیــش از 
50 درصــد کل شــمارگان کتــاب کشــور را شــامل مى شــود. همچنیــن اگــر میانگیــن 
ــۀ  ــوان در رتب ــودك و نوج ــاب ک ــود، کت ــى ش ــف بررس ــاى مختل ــمارگان کتاب ه ش

ــرد. ــرار مى گی ــت ق نخس
ــى  ــاى موضوع ــان رده بندى ه ــت در می ــوان گف ــوق مى ت ــار ف ــه آم ــه ب ــا توج ب
دیویــى، کتاب هــاى کــودك و نوجــوان بــا اختالفــى زیــاد اولیــن جایــگاه را بــا 

مالك هــاى کمــى نشــر در اختیــار دارد.
ــر  ــۀ نش ــتاوردها را در عرص ــور و دس ــترین حض ــوان بیش ــودك و نوج ــاب ک کت
بین الملــل داشته اســت و نویســندگان و تصویرگــران ایرانــى موفــق بــه دریافــت 
جایزه هــاى متعــدد جهانــى شــده اند. همچنیــن ده هــا عنــوان کتــاب کــودك و نوجــوان 
ایــران در ســایر کشــورها بــه  چــاپ رســیده و از این منظــر، اولویــت اول انتشــار مجــالت 

ــردد.  ــوزه برمى گ ــن ح ــه ای ــد ب تخصصــى نق

3.  ضرورت انتشار با توجه به تعداد نشریات مشابه
براســاس ســایت رســمى رتبه بنــدى نشــریات علمــى، هم اکنــون 1259 نشــریۀ علمــى ـ  
پژوهشــى در کشــور وجــود دارد. تعــداد ایــن نشــریات براســاس رده بنــدى  موضوعــى 

دیویــى بــه ایــن شــرح اســت:
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ضرورت تداوم انتشار فصلنامه نقد کتاب کودك و نوجوان

1. کلیات (شامل موضوعات کتابدارى و فناورى اطالعات): 25 نشریه؛
2. فلسفه و روان شناسى (شامل فلسفه و کالم و روان شناسى): 82 نشریه؛

ــه و  ــب و فق ــان و مذاه ــالق، ادی ــث،  اخ ــرآن و حدی ــات ق ــامل موضوع ــن (ش 3. دی
ــریه؛ ــوق): 77 نش حق

ــت): 281  ــاد و مدیری ــى، اقتص ــى، تربیت ــى، اجتماع ــوم سیاس ــى (عل ــوم اجتماع 4. عل
نشــریه؛

5. علوم محض: 124 نشریه؛
6. علوم کاربردى: 527 نشریه؛

7. زبان:  86 نشریه؛
8. ادبیات: 81 نشریه؛

9. هنر (شامل هنر،  معمارى و تربیت بدنى): 58 نشریه؛
10.  تاریخ و جغرافیا: 74 نشریه؛
11.  کودك و نوجوان: 2 نشریه.

ــم  ــگاهى ه ــریات غیردانش ــان نش ــن نســبت در می ــش همی ــى اســت کم وبی گفتن
برقــرار اســت؛ بــراى نمونــه، تعــداد نشــریات تخصصــى (غیردانشــگاهى) دینى در ســایت 
ــوان،  ــالمى 168 عن ــاد اس ــگ و ارش ــانى وزارت فرهن ــى و اطالع رس ــت مطبوعات معاون
تعــداد نشــریات تخصصــى ادبــى در همان جــا 97 عنــوان و تعــداد نشــریات تخصصــى 

امــا غیردانشــگاهى ادبیــات کــودك و نوجــوان 2 عنــوان اســت.
ــود  ــوان وج ــودك و نوج ــاى ک ــوع کتاب ه ــوق در موض ــات ف ــه اطالع ــه ب ــا توج ب

ــود. ــى مى ش ــاز ارزیاب ــورد نی ــرورى و م ــیار ض ــریاتى بس ــن نش چنی

4.    دستاورد چهارسال گذشته
فصلنامــۀ نقــد کتــاب کــودك و نوجــوان بــا انتشــار 13 جلــد فعال تریــن فصلنامــه 
ــاالت و  ــداد مق ــر تع ــت. اگ ــا 1396 بوده اس ــال هاى 1392 ت ــى س ــاب ط ــد کت نق
مطالــب منتشرشــده در هــر فصلنامــه را نیــز درنظــر بگیریــم، فصلنامــۀ نقــد کتــاب 
ــرار  ــر از دیگــر فصلنامه هــا ق ــا 408 مطلــب منتشرشــده باالت کــودك و نوجــوان ب

دارد.
ــوده  اســت  ــى ب ــدود فصلنامه های همچنیــن فصلنامه هــاى کــودك و نوجــوان از مع

کــه یــک شــماره ضمیمــه (در کنــار نشــریه اصلــى) منتشــر کــرده  اســت.
 بنابــر اعــالم بخــش بازرگانــى نیــز فصلنامــه  نقــد کتــاب کــودك و نوجــوان معمــوالً 
ــد  ــار تجدی ــه یک ب ــوده ک ــى ب ــدود فصلنامه های ــروش را دارا اســت و از مع بیشــترین ف

چــاپ شــده  اســت.
 همچنیــن در حــوزة دیجیتــال نیــز تقریبــاً نســبت فــوق برقــرار اســت. بــراى نمونه، 
یکــى از ســرمقاله هاى فصلنامــۀ نقــد کتــاب کــودك و نوجــوان بــا 18000 بــار بازدیــد 
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در ســایت فصلنامه هــا، یکــى از بیشــترین بازدیدهــا را در کل فصلنامه هــا داشته اســت.
خوشــبختانه ضــرورت تــداوم انتشــار ایــن فصلنامــه مــورد تأییــد مدیــران معاونــت 
ــاهد انتشــار  ــروز ش ــاب اســت و ام ــه کت ــران مؤسســه خان ــه و مدی فرهنگــى وزارتخان

هفدهمیــن شــماره ایــن فصلنامــه هســتیم.
جا دارد در ادامه این مسیر، نکات دیگرى را نیز مّدنظر داشته باشیم:

1. توجه جدى به گونه هاى جدید کتاب همچون کتاب الکترونیک، گویا و...؛
2. محدودســاختن نســخۀ کاغــذى فصلنامــه بــه اشــتراك و ســفارش و قدرتمندســاختن 

ــخۀ پى دى اف؛ نس
3. حضور جدى نشریات در فضاى مجازى در قالب سایت و شبکه هاى اجتماعى؛

4. توجــه بیشــتر بــه کتاب هــاى برگزیــدة جشــنواره هاى خصوصــى و دولتــى در حــوزة 
کــودك و نوجــوان.

سردبیر
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چکیده
مقالـۀ حاضـر اشـاره اى کوتـاه بـه سـبک سورئالیسـم تخّیلـى جادویـى دارد کـه امـروزه در میـان 
داستان نویسـان رواج پیـدا کرده اسـت و کتاب هایـى در ایـن زمینـه چـاپ و منتشـر مى شـود. ایـن 
شـیوة نـگارش تأثیـر فراوانـى در ادبیـات کـودکان و نوجوانـان داشته اسـت. در مقالۀ حاضـر به طور 
مختصـر درمـورد شـناخت ادبیات سورئالیسـتى و مخالفـان و موافقان آن با هدف آشـنایى خواننده 
بـا ایـن مبحـث سـخن گفته شده اسـت. نثر داسـتان سـاده و به زبـان محاوره  اسـت که ایـن نوع از 
نـگارش بـا وجـود این کـه بعضـى از اُدبا و اهـل قلـم آن را نمى پسـندند، دلخواه و مطلـوب کودکان 
و نوجوانـان اسـت و بـه آن عالقه مندنـد و از آن لـذت مى برنـد. داسـتان ظاهـراً هیچ گونـه پیامـى 
نـدارد و تنهـا جنبـۀ سـرگرمى و لذت بخشـى داشـته و نیـز جنبـۀ تخیلـى آن ـ کـه امـروزه توجـه 
داستان نویسـان را بـه خـود معطـوف کرده ـ قوى اسـت. این گونه داسـتان ها در تقویـت حس تخّیل 
و پرسشـگرى خوانندة کودك و نوجوان مؤثر اسـت و تصاویر آن نیز مناسـب با متن داسـتان اسـت 

و بـا موضـوع داسـتان که جـادو و جادوگرى اسـت همخوانـى دارد.

کلیدواژه
تخّیلى جادویى، ادبیات کودکان و نوجوانان، سرگرمى و لذت بخشى، تصاویر داستان

1.  مقدمه
داسـتان هاى تخیلـى جادویـى که بخشـى از ادبیات سورئالیسـم اسـت، امروزه قسـمتى از 
ادبیـات کـودکان و نوجوانـان را بـه خـود اختصـاص داده اند. این شـیوة نـگارش و پردازش 
داسـتان، طرفـداران و مخالفانـى دارد. طرفـداران کسـانى هسـتند که ادبیات رئالیسـتى را 
ترجیـح مى دهنـد و عقیـده دارنـد رویدادهـاى داسـتان بایـد از زندگـى واقعى انسـان ها و 
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نقد داستان تألیف

   
  
  
  
  

  

طبیعـت نشـئت بگیرد و در یـک رابطۀ منطقـى و برطبق معیارهاى پذیرفته شـدة علمى و 
تجربـى باشـند. برعکـس جماعتـى بـر ایـن باورند که تخیـل انسـان ها باید دخیـل در فضا 
و تـم داسـتان و وقایـع و رویدادهـاى داسـتان باشـد و الزم نیسـت یـک داسـتان نویس به 
ماننـد یک دانشـمند و پژوهشـگر خـود را در چهارچـوب قوانین و فرمول هـاى علمى مقید 
سـازد. به نظـر ایـن جماعـت هراندازه مطالـب داسـتان خارق  العـاده و اعجاب انگیز باشـد بر 
جذابیـت آن افـزوده مى شـود و ذهن کودك را بیشـتر به خود مشـغول مى دارد. در کشـور 
مـا نیـز ایـن شـیوه طرفـداران و منتقدانـى دارد و آن چه مشـهود اسـت، حاکـى از افزایش 
ادیبـان و داستان نویسـانى اسـت کـه در این حـوزه فعالیت دارنـد. خانم حدیـث لزرغالمى 
یکـى از نویسـندگانى اسـت کـه بـه ایـن شـیوه عالقه منـد اسـت و در ایـن  راسـتا حرکت 
مى کنـد. او نویسـنده و شـاعر پـرکارى اسـت کـه کتاب هـاى زیـادى در زمینـۀ داسـتان و 
شـعر بـراى کـودکان و نوجوانـان و بزرگسـاالن از او چاپ شده اسـت. کتـاب جادوگر طبقۀ 

هشـتم کـه یـک رمـان تخیلـى جادویى اسـت، در ایـن مقاله نقد و بررسـى مى شـود.

2.  بررسى کتاب
نثـر داسـتان نثـرى سـاده اسـت و حالت محـاوره اى دارد. این شـیوة نـگارش را عـده اى از 
ادیبـان و منتقـدان نمى پسـندند و به عقیـدة آن هـا در نوشـتن کتـاب و مقالـه بایـد نـکات 
دسـتورى و جمله سـازى رعایـت شـود و هیچ گونـه تغییـر و تخلفـى را در ایـن زمینـه 
نمى پذیرنـد؛ اما این شـیوه بسـیار دلخـواه و موردعالقۀ کـودکان و نوجوانان اسـت و امروزه 
درحال رواج و گسـترش اسـت و روزبه روز بر طرفداران آن افزوده مى شـود. داسـتان شـیوة 

روایـى دارد و روایت گـر بخـش اّول کتـاب جادوگـرى بـه نـام «نقره» اسـت.
نقـره، داسـتان زندگـى خـود را در هفـت قسـمت، از تولـد تا پیـرى تعریـف مى کند و 
رابطـۀ خـودش بـا پدر و مادر و خواهرش طال و سـایر جادوگـران و ماجراهایى را که برایش 

هشتم،  طبقه  جادوگر   ،(1395) حدیث.  لزرغالمى، 
مهدخت  گرافیست:  امینى،  نسرین نوش  ویراستار: 
قطع  هوپا،  تهران،  جاودانى،  مریم  تصویرگر:  رضاخانى، 
شابک:  تومان.   10000 نسخه،   1000 92ص،  رقعى، 

978-600-8025-62-7
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محفل جادوگران

از لحظـۀ تولـد تا هنـگام پیـرى رخ مى دهد، بیـان مى کند.
راوى قسـمت دوم کتـاب «ارغـوان» اسـت. نقره در سـنین پیرى در طبقـۀ باالى خانۀ 
ارغـوان سـکونت دارد. ارغـوان بـا او آشـنا مى شـود و ماجراهـاى ایـن دو از ایـن تاریخ آغاز 
مى شـود و ارغـوان ماجراهـاى آشـنایى اش را بـا نقـره در هشـت قسـمت، بیـان مى کنـد. 
قسـمت اول بـه نـام روز صفـر و روزهـاى بعـد از روز اّول تـا هفتـم را در قسـمت دوم بیان 
مى کنـد. بازگویـى ایـن حوادث به شـیوه اى بسـیار شـیرین و جالب اسـت و شـنونده را به 
عالمـى خیال انگیـز و رؤیایـى مى بـرد که براى نسـل کـودك و نوجوان تازگـى دارد و حس 
خیال پـردازى و کنجـکاوى آن هـا را تقویـت مى کنـد و بـراى لحظاتـى آن هـا را بـه دنیـا و 
محیـط کامـًال متفاوتـى کـه در آن زندگى مى کننـد، مى برد. تعریـف این خاطره هـا که در 
کتـاب آمده اسـت، درعین حـال کـه باعـث اعجاب خواننـده مى شـود او را به گوشـه هایى از 
زندگـى پررمـزوراز جادوگـران آشـنا مى سـازد. در این جا براى آشـنایى بیشـتر خوانندگان 

قسـمتى از آن را نقـل مى کنیم:
«مـن جادوگـر شـبم. جادوگـر شـب خیلـى از جادوگـر روز باکالس تـر اسـت. 
اآلن تـوى دنیـا 14 تـا جادوگـر روز داریـم و 2 تا جادوگر شـب. مـن و بابایم. من و 
بابایـم هـر روز بعـد از ناهـار روى کاناپـۀ مخصوص خـواب بعد از ناهـار مى خوابیم 
تـا شـب ها بتوانیـم بـه جادوگرى برویـم. چشـم هاى ما شـب ها تیزتر مى شـود. ما 
باکالس تریـم! چـون هـم مى توانیـم تـوى بیدارى هـا جادوگـرى کنیـم، هـم توى 
خواب هـا! امشـب هـم یکـى از آن شب هاسـت کـه خیلـى کار داریم. طـال و مامان 
خوابیده انـد. بابایـم مى آیـد پشـت در و صدایـم مى کنـد. مـن دارم خـواب یـک 
مارمولـک مى بینـم کـه دمـش تـوى دهـان یک هویـج گیـر کـرده. بابایـم دوباره 
صدایـم مى کنـد. مى پـرم. وقـت نداریـم. بابایـم مى گویـد، اگـر دیـر برسـیم، دیگر 
کار از کار گذشته اسـت. دم مارمولکـه را از دهـان هویـج بیرون مى کشـم. مارمولکه 

خوشـحال مى شـود. یـک بـوس برایـم مى فرسـتد و از پنجـره پـرواز مى کند.
هویـج را برمـى دارم و تـوى راه بـا بابایـم نصـف مى کنـم. از بابایـم مى پرسـم: 
امشـب چـى کار داریـم؟ مى گویـد: سـرمون شـلوغه! خواب هـاى خوب و بـد باهم 
قاطـى شـد ن. معلوم نیسـت کى بـه کیه. اگـه خودمون رو نرسـونیم، همه امشـب 
اشـتباهى خـواب مى بیننـد! مى گویـم: چه جورى باهم قاطى شـد ن؟ بابایم دسـتم 
را مى کشـد و مى گویـد: مـن چـه مى دونـم؟! الك پشـت از تـوى یـه خـواب رفتـه 
به جـاى خرمگـس نشسـته داره آواز مى خونـه. خرمگـس به جاى این که گوشـۀ یه 
خـواب وزوز کنـه، رفتـه جـاى عمـۀ یکـى. بعد عمه هـه که قـرار بوده تـوى خواب 
بـره دوش بگیـره، از تـوى حمـام فـرار کـرده رفتـه تـوى دودکـش یه خونـه. توى 
یـه خـواب قـرار بوده دودکش سـرجاش باشـه و تکون نخـوره. عمه هه شـبیه مادر 
یکـى شـده، بـال هـم درآورده از توى دودکش اومده بیـرون، زده زیـر آواز. این آواز 
قـرار بـوده تـوى اون خـواب خونـده بشـه، امـا اشـتباهى توى ایـن خـواب خونده 
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نقد داستان تألیف
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میشـه. بعـد به جـاى اون آواز کـه قـرار بـوده تـوى اون خـواب خونـده بشـه، یکى 
رفتـه صـورت یکـى دیگـه رو چنـگ انداختـه. این چنـگ رو یکـى دیگـه باید توى 
یـه خـواب دیگه تـو صورت یکـى دیگـه مى نداخته، اما تـوى اون خواب اشـتباهى 
یکـى، یکـى دیگـه رو نـاز کرده بعد باهـم رفته ن تو دریـا. توى اون خـواب باید آب 
دریـا خشـک مى شـده؛ امـا اشـتباهى آب دریا یکهو نصف شـده. نصفـش رفته هوا 
نصفـش فـواره زده. فـواره قـرار بـوده تـوى یـه خـواب دیگه باشـه که یه بچـه بره 
زیـرش خیـس بشـه. ولى اشـتباهى اومـده توى ایـن خواب. همـۀ پرنده هـا رفتند 
بـاال، باهـاش دوش گرفتنـد. ایـن پرنده ها نباید توى ایـن خواب مى رفتنـد با فواره 
دوش مى گرفتنـد. اینـا قـرار بـود توى یـه خواب دیگه همـه از تـوى گوش هاى یه 
پیـرزن دربیـان و پیرزنه احسـاس کنه که دیگه گوشـش سـنگین نیسـت؛ اما حاال 
اشـتباهى از تـوى گوش هـاى پیرزنـه، ماهـى قـزل آال بیرون میـاد میره بـا یه گربه 
مى رقصـه. خـوب ایـن ماهى قـزل آال اصًال اشـتباهى رفته تـوى خـواب پیرزنه. این 
مـال یـه تُنگـى بوده توى یـه خواب دیگـه اى که بایـد تنگش رو مى شکسـته، بعد 
کبابـش مى کردنـد. یکـى بـا یکـى دیگه که قهر بـوده، ایـن رو مى خورده و آشـتى 
مى کـرده؛ امـا حـاال اونـى کـه بـا یکى قهـر بـوده اشـتباهى رفتـه توى یـه خواب 
دیگـه بـا یکـى دیگه آشـتى کـرده. بعـد اون تـوى خـواب، اشـتباهى با یکـى قهر 
کـرده. بعـد اون پیرزنـه اشـتباهى رفتـه تـوى یه خـواب دیگـه، گفته من ُمـرده  م، 
اومـدم تـو رو هـم با خـودم ببرم! درحالى کـه پیرزنه اصـًال نباید توى خـواب حرف 

مـى زده و بعـد اونـى کـه پیرزنـه رفته پیشـش از خـواب پریده و هى جیـغ زده.
حـاال این کـه چیـزى نیسـت. یـه عالمـه خـواب دیگـه هـم یه جـور دیگـه اى 
باهـم قاطـى شـدند. مى خـواى بـرات بگـم؟ مى گـم: بابـا مـن دارم از زور خـواب 
مى میرم. حاال نمى شـه امشـب اشـتباهى خواب ببینند؟ بابایم گیسـم را مى کشـد 
و مى گویـد: از همیـن حـاال تنبلـى؟ پـس تـو به چـه دردى مى خـورى؟ تـازه باید 
بقیـه ش رو هـم بشـنوى! «حـاال دارد مـن را کشان کشـان مى بـرد و هـى از بقیـۀ 
خواب هایـى کـه قاتـى شـده اند، حـرف مى زند. من هم هـى دارم دسـتم را مى کنم 
تـوى خـواب ایـن و آن و جـاى چیزهـا را بـا هـم عـوض مى کنـم. حـس مى کنـم 
جادوگـر شـب بودن خیلـى هم بـاکالس نیسـت! آره!... مى گفتم. خرطـوم این فیل 
رو تـوى خـواب ایـن دختـره بردار! مـادرش رو بیـار تـوى خوابش، اون گلـدون رو 
بـردار، به جـاش یـه آواز غمنـاك توى ایـن خواب پخش کـن... بجنـب دیگه تنبل! 

صبح شـد!...»
 جـادو و جادوگـرى کـه در کتـاب آسـمانى قـرآن بـه سـحر از آن نام برده شده اسـت، 
سـابقۀ زیـادى در تاریـخ دارد و در قرون وسـطى کشـیش ها و متولیـان دیـن مسـیحى که 
پیشـرفت ها و نظریـات علمـى را باعـث کاهـش نفـوذ خـود در میان تـودة مـردم و به ضرر 
خـود مى دانسـتند، دانشـمندان و نظریه پـردازان و مخترعـان زیـادى را بـه نـام جادوگر در 
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آتـش سـوزاندند و نابـود کردنـد. او (ارغـوان) در ایـن مـدت از نقـرة جادوگر پیـر و باتجربه 
چیزهـاى زیـادى از رمـوز جادوگرى مى آموزد و داسـتان بـا مرگ نقره جادوگـر پیر خاتمه 

مى پذیـرد.
نکاتـى کـه درمـورد ایـن داسـتان بایـد بـه آن هـا  توجه کـرد این اسـت که کـودکان و 
نوجوانانـى کـه بیشـتر به خواندن داسـتان هاى واقعى و ملموس عادت کرده باشـند، ممکن 
اسـت لذت چندانى از این داسـتان نبرند، ولى آدم ها همواره مشـتاق شـنیدن سرگذشت ها 
و رویدادهـاى غیرمتعارف و افسـانه آمیز هسـتند و به خصوص در کـودکان و نوجوانان عالقه 
بـه فانتـزى و چیزهـاى تخیلـى زیـاد اسـت، این داسـتان کـه واجـد خصوصیات باالسـت، 
جالب توجـه  اسـت. به عـالوه ایـن داسـتان به ارتقـاء حس تخّیـل و کنجـکاوى آن ها کمک 
مى کنـد. نثـر شـیوا و گفتارى داسـتان از نقـاط قوت این کتـاب تلقى مى شـود و امیدواریم 
کـه به این شـیوة نوشـتن بیشـتر توجه شـود. همچنیـن از تقسـیم کردن روایـات دو راوى 
داسـتان و انتخـاب 7 قسـمت در بخـش اول کتـاب و 1+7 (روز صفـر تـا هفـت). در بخش 
دوم چنیـن اسـتنباط مى شـود کـه الهام بخـش نویسـنده بـراى ایـن تقسـیم بندى تقّدس 
عـدد هفـت در آیین هـاى مختلف... نظیر آیین هاى زرتشـتى و اسـالم اسـت کـه در هر دو 
آییـن عـدد 7 مقّدس اسـت. عدد هفت امشاسـپند... و سـفرة هفت سـین در دین زرتشـت 
و خلـق آسـمان ها و زمیـن در هفـت روز در قـرآن مجیـد مؤیـد این نظر اسـت و همچنین 
تقسـیم بندى جادوگـران بـه دو جادوگـر روز و شـب و جادوگـر خوبى هـا و بدى هـا نیـز 
الهامى دیگر از آیین اسـالم و تقسـیم بندى سـحر حالل و سـحر حرام در اسـالم اسـت که 

در این جـا بـراى نمونـه و اثبـات ایـن ادعا قسـمتى از کتاب آورده مى شـود:
«هـر جادوگـرى روحـش روى یـک درخـت متولـد مى شـود. طـال کـه قبل از 
مـن بـه دنیـا آمده بود شـش مـاه روى یـک درخت نارنگـى ماند تا روحـش متولد 
شـد. بعـد، خـودش آمـد پاییـن و رفـت خـودش را بـه مامـان و بابـا معرفـى کرد. 
مامانـم یـک ماچ گنـده از لُپش گرفـت. ماچ مامـان روى لُپ طال مانـد و هیچ وقت 
پـاك نشـد. مامـان گفـت: این نشـانۀ بـدى اسـت. گفت گمـان کنم طـال جادوگر 
بدى هاسـت. دسـت خـودش کـه نبـود. خودش هـم هر وقت کسـى را مى بوسـید، 
بوسـش سـیاه مى شـد و تاالپى مى افتاد پایین. بوسـش صداى غم انگیزى داشـت. 

اگـر آن دوروبـر گلـى بـود که تصمیـم گرفته بـود باز شـود، منصرف مى شـد.»
درمـورد تصویرگـرِى کتـاب نیـز کار خانـم مریـم جاودانـى، تصویرگـر کتـاب، جالب و 
قابل تحسـین اسـت. تصاویـر کتـاب، هنرمندانـه  اسـت و بـا متـن کتـاب همخوانـى دارد و 

کـودکان نیـز بـه ایـن نـوع تصاویر عالقـه دارنـد و مى پسـندند.
کتـاب ازلحـاظ نحـوة چـاپ، صفحه پـردازى و به خصـوص طـرح جلـد زیبـا، مصـّور و 
رنگـى اش، بسـیار جالـب و زیباسـت. الزم اسـت از ناشـر آن (نشـر هوپا)، تصویرگـر (خانم 
مریم جاودانى)، ویراسـتار (خانم نسـرین نوش امینى)، مدیر هنرى (آقاى فرشـاد رسـتمى) 

و طـراح گرافیـک کتـاب (خانم مهدخـت رضاخانى) تشـکر کنیم. 

محفل جادوگران
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تازه هاى نشرنقد داستان تألیف

روى صحنه
لیزا بنى، وینترز؛ مترجم: ژیال مشعشعى، تهران، پژواك فرزان، 294 ص، 

خشتى (شومیز)، 180000 ریال، چاپ اول، 1000 نسخه،
شابک: 978-600-92116-6-1

زبان اصلی: انگلیسى
عنوان به التین:

On stage: theare games and actives for kids

موضوع(ها):
1. نمایش و آموزش وپرورش؛

2. بازى ها؛
3. نمایشنامه کودکان (آمریکایى).

معرفی کوتاه 
کتاب حاضر طراحی شده براي کمک به یادگیري کودکان ازطریق انجام و اجراي بازي هایی که بتوان آن ها 
را نمایش نامید. کودکان بدین وسیله می توانند خیال پردازي هایشان را گسترش دهند، شیوة فکرکردنشان را 
آزاد سازند، حرف بزنند و حرکت کنند. آن ها یاد خواهند گرفت چگونه خود را به وسیلۀ صدا و بدنشان ابراز 
کنند. مهارت هاي تئاتر خودباوري را در کودکان پرورش می دهد. قدم گذاشتن به موقعیت هاي تازه را ساده تر 
می کند. به حل مشکل هایشان کمک می کند. مهارت هاي شنیداري را در آنان تقویت می بخشد. همکاري و 
تعاون را در آن ها برمی انگیزد و ایجاد ارتباط با دیگران را راحت تر می کند و ترس از سخن گفتن در برابر عموم 

را کاهش می دهد. کتاب حاضر براي کمک به یادگیري کودکان 6 تا 12 ساله به رشتۀ تحریر درآمده است.

شاهزاده خانم آگهى دوست دارد
کریسـتین نومـان، ویلمن، مترجم: نوشـابه امیـرى، تصویرگر: ماریان 
بارسـیلون، تهـران، مرغابى، 32 ص، بیاضى (شـومیز)، 60000 ریال، 

چاپ اول، 1000 نسـخه، شابک: 978-600-97149-3-3
زبان اصلی: انگلیسى

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

2. آگهى هاى تبلیغاتى تلویزیونى.

معرفی کوتاه
در داسـتان ایـن کتـاب، شـاهزاده خانـم (الى یِـت) بـه همـراه دخترعمویـش (آلیـس) بـه شـهربازى 
مـى رود. او در آن جـا متوجـه چهـرة واقعى هـا مى شـود و در یـک آگهـى تبلیغاتـى از همـۀ فامیـل 
مى خواهـد در جشـن تولـدش وسـایل موردنیـاز یک شـاهزاده خانم را بـراى او هدیه بیاورنـد، اما پس 
از روز جشـن دیگـر الى یِـت نمى توانـد از آن وسـیله ها اسـتفاده کنـد؛ او بایـد یک تصمیم تـازه و البته 

خـالق بـراى اسـتفاده از وسـایلش بگیرد!
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چکیده
 مهم تریـن شـاخصه هـر اثـر نوشـتارى آن اسـت کـه در ژانـر ادبـى- هنـرى خـاص خـود قـرار 
گیـرد و بـا آن تعریـف شـود. توصیـف گـذرا و «گـزارش وار» حـوادث و صرفـاً اسـتفاده از لحن و 
بیانـى روایـى و ظاهـراً داسـتانى ارتبـاط عمیق، حسـى و ذهنى با خواننـده برقـرار نمى کند، زیرا 
مهم تریـن عنصـر، یعنـى «طرح» و در کل «سـاختار داسـتانى» نادیده گرفته شـده اسـت؛ همین 
امـر سـبب مى شـود تـا هیچ فـراز و فـرودى در نوشـتار شـکل نگیـرد و رویدادهـا به سـرانجامى 
مبهـم منتهـى نشـوند؛ این اصـل مهم و نیز تعریـف تجربى و عملى داسـتان و تفـاوت ضمنى آن 

بـا گـزارش، موضـوع این نقد و بررسـى اسـت.

کلید واژه
گزارش روایى، اغراق، داستانک، باورپذیرى، حقیقت نمایى، سانتى مانتالیسم، گزارش بیوگرافیک

اسـتفاده از داسـتان بـه عنـوان «داروى مسـکن» و ارضـاى صرفـاً ذهنـى و مقطعـى 
«آرزومندى هـاى  و  شـتابزدگى  بـه  عمـًال  را  کم تجربـه  نویسـندگان  انسـانى،  عواطـف 
شـخصى» و حتـى بـه دلسـوزى وا مـى دارد؛ آن هـا هیـچ توجهـى بـه «طـرح» و روابـط 
علـت و معلولـى، فضاسـازى، شـخصیت پردازى و باورپذیرشـدن موضوع و حادثـه ندارند. 
توجیـه آن هـا براى نوشـتن داسـتان دقیقاً شـبیه خـوردن آب نبـات صرفاً براى چشـیدن 
طعمـى شـیرین و لذتـى گذراسـت و عمـًال مقوله هایـى مثـل «تحلیـل روانشـناختى 
نسـبى کاراکترهـا» و پـردازش واقع گرایانـه موضوعـى که اساسـاً بـه عنوان یـک واقعیت 
عینـى مطـرح شـده، نادیـده گرفتـه مى شـود و همه چیـز با سـطحى نگرى به داسـتان و 

  
  

 ،  ،
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بى خبـرى از سـاختار آن پیـش مـى رود و در نهایـت در اکثـر موارد حتى طعم شـیرین و 
گـذراى آن آب نبـات را هـم ندارنـد. 

یعنـى  معلولـى،  و  علـت  روابـط  بـه  توجـه  داستان نویسـى  در  مقولـه  مهم تریـن 
«چرا»یـى و «چگونگـى» حـادث شـدن حـوادث و موقعیت هـاى عینى یا روحـى و روانى 
کاراکترهاسـت و اگـر چنیـن اصـل مهمـى رعایت نشـود، داسـتان و پایانش هیـچ افزوده 
اجتماعـى، سیاسـى، اخالقـى، تربیتى و هنـرى باورپذیرى بـه داشـته هاى خواننده اضافه 
نمى کنـد. مجموعـه داسـتان دختـرى کـه کبوتـر شـد بـه قلـم «رسـول یونـان» در این 
رابطـه نمونـه اى مثال زدنى اسـت. ضمناً باید یادآور شـد همه نوشـتارهاى ایـن مجموعه، 
در صورتـى کـه سـاختار داسـتانى داشـته باشـند، «داسـتانک» محسـوب مى شـوند و نه 

داستان. 
در اولیـن نوشـتار ایـن مجموعـه بـا عنـوان «کجـا بـودى مـادر؟» (ص 9-13) هیـچ 
علتـى بـراى این کـه زن مـورد نظـر تـا ایـن انـدازه خـوب و عاطفـى باشـد کـه دختـرى 
بى سرپرسـت را صرفـاً به دلیـل آن کـه در فیلـم یـا سـریالى نقـش مـادر او را بـازى کرده، 
بـه فرزنـدى قبـول کنـد، وجـود نـدارد. بایـد گفـت کـه موضـوع جذاب تـر و داسـتانى تر 
اساسـاً «چرا»یـى رخ دادن چنیـن حادثـه اى اسـت نه خـود حادثه، و این موضـوع هم به 
پیشـینه و حـوادث زندگـى گذشـته زن هنرپیشـه مربـوط مى شـود کـه بـه آن پرداخته 
نشـده اسـت؛ طـى چهـار صفحه مشـکل زندگى دختـرى بى سرپرسـت، بى دلیـل و بدون 
توجیـه داسـتانى بـر روى کاغـذ و بنـا بـه میـل خود نویسـنده حل مى شـود و ایـن براى 

خواننـدگان حتـى کارکـرد «دلخوش کنـک»ى هـم ندارد: 
«پشت فرمان نشست. ماشین را روشن کرد و حرکت کرد.

وقتـى بـه نزدیکـى خانه اش رسـید ناگهـان ایسـتاد و بعد راهـش را به طرف 
بهزیسـتى کـج کـرد. او تصمیـم گرفتـه بـود نسـیم را به دختـر خواندگـى قبول 

یونان، رسول. (1395)، دخترى که کبوتر شد، ویراستار: 
قطع  مهرآفرین،  حوا؛  انتشارات  تهران،  شعبانى،  مهدى 
رقعى، 219 ص، 1000 نسخه، 12800 تومان. شابک: 

978-600-6777-82-5
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گزارش، روایت، داستان

کند. سـاعتى بعـد در بهزیسـتى بود.
مسـئول آنجا پس از شـنیدن درخواسـت خانم بازیگر گفت: «شـما شرایطش 
رو داریـد؛ امـا کمـى کارهـاى اداریـش طـول مى کشـه.» و در عیـن حـال اضافه 
کـرد: «البتـه بـا توجه به این که شـما آدم مشـهورى هسـتید، مى تونید نسـیم رو 

همیـن امـروز از این جـا ببریـد. خانم بازیگر خیلى خوشـحال شـد.»
گفت: «پس معطل چى هستید؟ نسیم رو بگید بیارن.»

ــ «چشم!» 
مسـئول آنجـا تلفنـى زد و بعـد از چنـد دقیقـه نسـیم در آسـتانه در ظاهـر 
شـد. بـا دیـدن خانـم بازیگـر از خوشـحالى جیـغ کشـید و بـه طـرف او دویـد و 
دسـت هایش را دور گردنـش انداخـت. گفـت : «مامـان جونـم کجـا بـودى؟» 

خانـم بازیگـر در حالـى کـه اشـک شـادى بـر گونـه اش جـارى بـود، گفـت: 
«ببخـش دختـرم! سـفرم کمـى طـول کشـید.» (ص 12)

نوشـتار فـوق بیانگـر سـطحى نگرى و سـهل و سـاده تصورکـردن مشـکالت جامعه و 
همزمـان دروغ جلـوه دادن کارهـاى نیـک اسـت؛ بـه همیـن دلیـل مخاطـب هوشـمند و 
غیرعامـى آن را بـاور نمى کنـد. ضمنـاً نوشـتار فوق سـاختار داسـتانى نـدارد و عمًال یک 

«گـزارش روایى» اسـت.
نویسـنده در نیمـه اول نوشـتار «مهمـان حبیـب خداسـت» (ص 13-18) تـا حـدى 
بـه روابـط علـت و معلولـى مى پردازد، امـا بعد از سـکته کـردن ناقص «آقـاى بختیارى» 
دوبـاره بـه همـان ورطـه غلـط مى غلتـد و یکبـاره از آدمـى بى رحـم، انسـانى بسـیار 
بخشـنده مى سـازد کـه میزان بخشـندگى اش شـامل خریدن خانـه براى کارگـر اخراجى 

و سروسـامان دادن بـه زندگـى او و خانـواده اش به عنـوان «بابـا بـزرگ» (!؟!) اسـت. 
و  کارگـر  قانونـى  حقـوق  اعطـاى  بـه  یونـان،  رسـول  نوشـتار،  ایـن  نویسـنده  اگـر 
برگردانـدن او بـه سـر کار و یـک کمـک مالـى محدود بسـنده مى کـرد، نوشـتار «مهمان 
حبیـب خداسـت» (این عبـارت بیش از حد در نوشـته تکرار مى شـود) باورپذیر مى شـد، 
امـا واقعیـت آن اسـت کـه موضـوع واقع گرایانـه داسـتان، غیرواقعـى جلـوه کرده اسـت و 
در نتیجـه خواننـده آن را بـاور نمى کنـد: هیـچ آدم سـرمایه دار ظالمـى بـا سـکته کردن 
بـه آدمـى بسـیار خـوب و مهربـان تبدیـل نمى شـود؛ ضمـن آن که، نویسـنده فکـر کرده 
«آقـاى بختیـارى» فقـط حـق ایـن کارگـر را خـورده اسـت، درحالى کـه چنین نیسـت و 
اگـر او همـه ایـن خوبى هـاى غیرقابل بـاور ناگهانى را در مـورد بقیه کارگرانـى که اخراج 
نمـوده یـا بـه آن هـا ظلـم کـرده بکنـد، در آن صـورت خـودش بـه یـک کارگـر معمولى 
تبدیـل مى شـود و در آن صـورت بـا سـکته اى شـدیدتر زندگـى اش براى همیشـه به آخر 
مى رسـد. سـاده نگرى نویسـنده و خیرخواهى و دل سـو زى اش سـبب شـده، این حقیقت 
را کـه ادبیـات و هنـر بـر «حقیقت نمایـى» و «باورپذیرى» اسـتوار اسـت، فرامـوش کند.
رویکـرد رسـول یونـان در داسـتانک «کاش آن لباس ها مال من بودنـد» (ص 21-19) 
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داسـتانى اسـت و موضوعـش را برخالف دو نوشـتار قبلى بـا اغراق درنیامیختـه و موضوع 
حیـن سـادگى اش به سـبب داده هـاى غیرمسـتقیم و تلویحـى اش، تأویل آمیـز و همزمان 
تفکربرانگیـز و باورپذیـر اسـت، فقط نویسـنده ایجـاز را رعایت نکـرده و در جاهایى برخى 
داده هـاى ضمنـى و جزیـى، امـا مهـم داسـتانکش را پیشـاپیش لـو داده اسـت؛ مثـًال در 
عبـارات زیـر، جملـه «انـگار مـن نوه اش بـودم» نه تنهـا اضافى اسـت، بلکه از قبل نشـان 

مى دهـد کـه ذهنیـت پیرمـرد نقاش هـم ذهنیت خود نویسـنده اسـت: 
«از ایـن برخـورد او خیلـى خوشـم اومـد. نـگار مـن رو سـال ها مى شـناخت. 

انـگار مـن نـوه اش بودم: 
ــ «با نوه ام مو نمى زنى.» 

بعـد گفـت: «چهـره ات مثـل چهـره او گـرده.» مـن از این کـه شـبیه نوه اش 
بـودم از خوشـحالى روى پـاى خـود بنـد نبـودم» (ص20).

نوشـتار «فرشـته» (ص 23-31) همان مشـکالت و اغراق هاى نوشـتارهاى اول و دوم 
را دارد: دختـرى جهیزیـه اش را بـه یـک زن کولى کـه دخترى دم بخت دارد، مى بخشـد. 
این جـا دیگـر باید از نویسـنده (رسـول یونان) پرسـید که ایـن آدم هایى که حاتم بخشـى 
مى کننـد در کجـاى ایـران زندگـى مى کننـد؟ ضمنـاً داستان نویسـى کـه خوش خیالى و 
دلسـوزى بـه حـال مردم نیسـت؛ اولیـن خصوصیت یک داسـتان نویس هنرمند آن اسـت 
کـه «بـه مـردم دروغ نگوید»، زشـتى هاى جامعـه را نادیده نگیـرد و مهم تـر این که آن ها 

را بـا زیبایى هـاى دروغیـن جایگزین نکند.
نوشـتار فـوق صرفـاً از ایـن منظـر کـه در آن نقش «راوى» کم اسـت و اکثـر نقش ها 
بـه خـود کاراکترهـا داده شـده و در آن گفت وگـو زیـاد اسـت، تاحـدى قابل تأمـل از کار 
درآمـده، وگرنـه از لحـاظ موضـوع و شـیوه پـردازش آن هماننـد نوشـتارهاى اول و دوم 

ارزش داسـتانى ندارد. 
در داسـتانک «دنیـا را در قمـار باخـت» (ص 31-36) بـه یـک موضـوع اجتماعـى 
پرداختـه مى شـود کـه تکرارى اسـت، اما شـیوه پـردازش موضـوع و نگرش رسـول یونان 
بـه موضـوع بـا نـگاه او در نوشـتارهاى قبلـى متفـاوت اسـت: زبـان، بیـان و رویکـردش 
و  از «اغـراق»  دیگـر  این جـا  اسـت؛  باورپذیـر  و  داسـتانى  نسـبتاً  و  واقع گرایانـه  گیـرا، 
سانتى مانتالیسـم تحمیلـى و سـاختگى خبـرى نیسـت؛ ضمـن آن کـه نوشـتار موجـز و 
تقریبـاً داسـتانى و زیباسـت؛ ایـن ویژگـى از همـان توصیـف آغازیـن داسـتانک مشـهود 

ست: ا
«تـوى راهـرو دادگاه خانـواده قـدم مى زدم، بـراى تهیه گزارش بـه آنجا رفته 
بـودم. مقابـل ضلـع جنوبى راهرو، درسـت کنـار در اتـاق قاضـى، او روى صندلى 
نشسـته بـود؛ تنهـا و مغـرور. صـورت آرام و معصومـش بـا چشـم هاى درشـت و 
نافـذ، گویـا مـرا بـه خـود مى خواند. لب هایـش که امتـداد صـورت گندم گونش را 
به پایین سـوق داده بود، نشـان از سـکوت غمگین او داشـت. به سـادگى مى شـد 
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فهمیـد سـایه پیـرى قدم هـاى سـنگینش را به صـورت زیبـاى دخترکـى نهـاده 
اسـت. چـادر سـیاِه  رنگ  و رورفتـه اى روى شـانه هایش افتاده بود و یک روسـرى 
آبـى کـه به صـورت معصومـش زیبایـى خاصى مـى داد. جلوتـر رفتم؛ طـورى که 
در زاویـه دیـدش قـرار بگیـرم. چشـمانش بـاز بـود، امـا متوجـه هیچ کـس نبود. 
نزدیک تـر شـدم و گفتـم: «سـالم». خـودش را جمع وجـور کـرد و پاسـخ داد: 

(ص31)  «سالم». 
نوشـتار «آپارتمـان چهـل و هشـت مترى» (ص 37-39) در اصـل گزارشـى روایـى و 
بسـیار شـخصى از حادثه اى اسـت که حتى اگر فرضاً اتفاق هم افتاده باشـد، باورنشـدنى 
اسـت؛ «رسـول یونـان» دوبـاره ترحـم، دلسـوزى و حاتم بخشـى هاى بى دلیـل را جـاى 
انسان دوسـتى اشـتباه گرفتـه و یـا داسـتان را بـراى خـود غلـط تعریـف مى کنـد؛ ایـن 
نشـان مى دهـد تجربیـات اجتماعـى او بـراى داستان نویسـى کـم و ناچیز اسـت. تعریفى 
کـه او از داسـتان دارد بـا هیـچ واقعیتى جور در نمى آید و همین سـبب شـده حتى چند 
داسـتانک نسـبتاً خـوب و محـدودى هم که در ایـن مجموعه اسـت تا انـدازه اى تصادفى 

جلـوه نمایند.
هیچ کـدام از نوشـتارها به انـدازه پاراگـراف آغازیـن ایـن نوشـتار نشـانگر سـاده نگرى 
و رویکـرد آرزومندانـه و بسـیار شـخصى «رسـول یونـان» بـه مقولـه داسـتان نیسـت؛ او 
سـاختار داسـتان را خوب نمى شناسـد و همـواره خوش بینى و خوش خیالـى کاذب ایجاد 

مى کنـد: 
«آپارتمـان چهـل و هشـت مترى کـه آپارتمانـى معمولى نیسـت. دیوارهایش 
از نـور اسـت و پنجره هایـش رو بـه آرامـش بـاز مى شـود. همیشـه بـوى خـدا در 
آن مى پیچـد، مهـم نیسـت کـه ایـن آپارتمـان را چـه کسـى خریـده اسـت و یـا 
کـدام بنـا دیوارهایـش را بـاال بـرده. ایـن آپارتمان تـا به حـال پناهـگاه خیلى از 
انسـان هاى بى پنـاه بـوده اسـت. ایـن آپارتمـان در کوچـه ماسـت و بـه کوچه ما 
برکـت بخشـیده اسـت. همیشـه در کوچـه ما نسـیم مهربانـى مـى وزد.» (ص 37)

داسـتانک «آتـش در بـاران» (ص 39-41) گرچـه به گونـه اى ظاهـراً گزارشـى بـه 
حادثـه اى طبیعـى مى پـردازد، امـا در بطـن ایـن حادثـه، فـداکارى یـک «سـهره مـادر» 
بـراى نجـات جوجه هایـش بـه نوشـتار مـورد نظـر موضوعیـت و مقبولیت داسـتانى داده 
اسـت. سـهره مـادر بـا جوجه هایـش در آتـش مى سـوزد و نکتـه حائـز اهمیت آن اسـت 
کـه این جـا نویسـنده همانند نوشـتار «دنیا را در قمـار باخـت» و «کاش آن لباس ها مال 
مـن بودنـد» رویکـرد جانبدارانـه اى نـدارد و در حادثه داسـتانک اش دخالـت نمى کند؛ او 
مى کوشـد فقـط فـداکارى سـهره مـادر را به بیانى داسـتانى بـه تصویـر درآورد؛ به همین 
دلیل او، این جا موفق اسـت و داسـتانک اش زیبا و تأثیرگذار شـده و شـیوه بیان و نثرش 
هـم زیباسـت؛ امـا اشـتباهى هـم مرتکب مى شـود: وضعیت و حـاالت عاطفـى خودش را 

طـى شـبانه روز مـورد نظـر بـه دیگران هـم تعمیـم مى دهد:

گزارش، روایت، داستان
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نقد داستان تألیف
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«پرنـده مـادر چـرخ زد و چـرخ زد و وارد آتـش شـد. مـا منتظر ماندیـم تا او 
جوجه هایـش را یکى یکـى بـه پاییـن بینـدازد، امـا هیچ جوجـه اى پاییـن نیفتاد. 
فکـر مى کردیـم هـر طـور شـده او بچه هایـش را نجـات مى دهـد، امـا فقـط فکر 

مى کردیـم و ایـن فکـر از روى ناتوانـى مـا بود.
سـرانجام شـب از راه رسـید. ما مجبور شـدیم به ده برگردیم. آن شـب شـام 

از گلویمـان پایین نرفت. شـب بـدى بود.
وقتـى خوابیدیـم کابـوس دیدیـم. نیمه هـاى شـب چندبـار از خـواب بیـدار 
شـدیم و دوبـاره خوابیدیـم. شـب هرطـورى بود گذشـت. بـا روشن شـدن آفتاب 
مـا دوبـاره به سـمت درخـت راه افتادیم. چیزى کـه به دسـت آورده بودیم خیلى 
غم انگیـز بـود. از پرهـاى سـوخته و از جوجه هـاى ذغـال شـده در پـاى درخـت 

دریافتیـم کـه مـادر نیـز همـراه بچه ها سـوخته اسـت.» (ص40)
«کوچه باغ هـاى اویـن» (ص 41-47) داسـتانک نیسـت و فقـط گزارشـى آمیختـه با 
خاطـرات اسـت کـه محتـوا و داشـته هاى قابل تأملـى ندارد؛ دوسـتان و همکالسـى هایى 
تصادفـاً بعـد از سـال ها همدیگـر را مى بیننـد و نویسـنده کـه یکى از سـه نفر مـورد نظر 
اسـت به عنوان راوى به ازدواج نامناسـب دو همکالسـى قدیمى دیگر و مشـکالت ناشـى 

از ازدواجشـان اشـاره مى کنـد؛ همیـن و دیگر هیچ! 
زندگى  غیرداستانى  اتفاقات  از  گزارشى  دقیقاً  نیز  (ص 51-47)  معلم»  نوشتار «آقا 
راوى است و چون براى خودش خاطره وار بوده، از این رو چاپ و روایت آن را بر خوانندگان 
تحمیل نموده است. نوشتار «آیناز» هم (ص 51-59) داستانک نیست و گزارشى از دو 
ازدواج نامناسب پیاپى است که از هیچ فراز و فرود داستانى برخوردار نیست. نوشتار «باران 
بى موقع» (ص 59-63) نه تنها داستان نیست، بلکه گزارشى از دو، سه حادثه کوچک 

محسوب مى شود که همه آن ها گزاره اى و عارى از بیان و غایت مندى هاى داستانى اند:
«در وسـط پله هـا ناگهـان پـاى مادرش ُسـر خـورد و او غلتـى زد و به صورت 
افقـى پاییـن رفـت. وقتى به پایین رسـید با چهـره اى غرق در خون چشـم هایش 
را بسـت و بـه خـواب رفـت و تـا جایـى کـه زرى بـه خاطـر مـى آورد او دیگـر از 

خـواب بیـدار نشـد. کمى بعـد آن دو در بیمارسـتان بودند.
او را بسـترى کردنـد و او در اتـاق خانـم پرسـتارى منتظر بود تـا مردى را که 

بـه او عمـو مى گفت بیایـد و او را ببرد.
امـا آن مـرد نیامـد. سـرانجام تصمیـم گرفتـه شـد او به بهزیسـتى فرسـتاده 
شـود. وقتـى بـه آنجـا رسـید بـا بچه هایى هم سـن و سـال خـودش روبه رو شـد. 
آن هـا نیـز از سـر ناچارى سـر از آنجـا درآورده بودنـد، ولى مثل او لباس هایشـان 
کثیـف نبـود. خانمـى مهربـان جلـو آمـد و او را بـا خـود برد تـا او را شست وشـو 

دهـد. داسـتان را کـش ندهیم.
او را شست وشـو دادنـد و لبـاس تـازه بـر تنـش پوشـاندند و روز بعـد بـا 
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 (61-  60 (ص  نمـى زد.»  مـو  آنجـا  بچه هـاى 
نوشـتار «پریـا» (ص 63-65) موضوعـش داسـتانى اسـت، امـا نویسـنده نتوانسـته از 
حـد یـک «گـزارش روایـى» فراتـر بـرود و در نوشـتن همیـن گـزارش هـم پرسـش هاى 
زیـادى به جـاى گذاشـته و مهم تـر آن که «موضوع داسـتانى» مـورد نظر را ضایـع کرده و 

نتوانسـته بـه شـکل داسـتانک درآورد، امـا در جاهایى بیانش داسـتانى اسـت: 
«مـرد در هفتـه اول خوشـحال بـود کـه پـدر شده اسـت؛ امـا چنـدروز کـه 

گذشـت ناامیـدى بـر رؤیاهـاى او سـایه انداخـت. 
فکـر این کـه پریـا نیـز مثـل خودشـان معتـاد و بى خانمـان مى شـود او را 
اذیـت مى کـرد. در هفتـه دوم او خیلـى بـه فکـر فرو مـى رفت. خیالـى خطرناك 
و غیرانسـانى در ذهنـش ریشـه دوانـده بـود. هـر چه سـعى مى کـرد از آن خیال 
بیـرون بیایـد نمى توانسـت. در آخـر هفتـه دوم نیمه شـب از خـواب بیـدار شـد.

 بچـه را از آغـوش مـادر بیرون کشـید، عاشـقانه او را بوسـید و بعـد خفه اش 
کـرد. فـرداى آن روز، ایـن حادثـه هول آور فقـط در یک تیتـر و پاراگراف کوچک 

خالصـه شـد و دیگر هیـچ.» (ص 64-63).
«سـتاره ها و پنجره هـا» (ص 65-73) ترکیبـى درهـم آمیخته از داسـتانک و گزارش 
اسـت و در کل، سـاختار منسـجمى نـدارد؛ همانند اغلـب نوشـتارهاى مجموعه «دخترى 
کـه کبوتـر شـد» نـگاه خوش بینانـه اى بر فضاى نسـبتاً روایى نوشـتار حاکم اسـت. «تنها 
در صحـرا» (ص 73-77) هـم کمـاکان لحـن، بیـان و سـاختارى گزارشـى دارد کـه در 
قسـمت پایانـى اش نویسـنده سـعى کرده داسـتان گونه جلوه کنـد، اما موضـوع پایانى آن 
 کـه عبـارت از برگشـتن خـود گلـۀ گاوهـاى بـدون چوپـان از صحرا بـه آخورشـان در ده 
بـوده، آن هـم در روزى بارانـى کـه صاعقـه درختـى را در محـل اتراق گاوهـا در صحرا به 

آتـش کشـیده و گلـه را متوارى و وحشـت زده کرده، اساسـاً باورپذیر نیسـت.
نوشـتارهاى «جـاده و مهتـاب» (ص 77-81) و «خانـه اى کنـار خانـه سـفیدبرفى» 
(ص 81-85) اساسـاً گزارش هـاى روایى انـد؛ هیچ کـدام پایـان مناسـبى هـم ندارند و هر 
دو بـر مبنـاى «دلخوش کنک هـاى شـخصى» نوشـته شـده اند؛ ضمـن آن کـه، «رسـول 
یونـان» بیـش از حـد بـه خواننـدگان نوجوانـش «دروغ» مى گویـد، چـون پایان بنـدى 
داسـتانک هایش بـا امیدهـاى واهـى کـه نشـانگر سـطحى نگرى و خوش خیالـى خـود 
اوسـت، بـه پایـان مى رسـند؛ او فرامـوش کـرده و یـا نمى دانـد کـه هنـر داستان نویسـى، 
باورپذیـر»  داسـتانى  «واقعیت هـاى  در  ریشـه  ممکـن،  شـکل  تخیلى تریـن  در  حتـى 
دارد؛ یعنـى حتـى داسـتان ها یـا داسـتانک هاى تخیلـى هـم نهایتـاً پـس از تحلیـل بـه 
بن مایه هـاى واقعـى و یـا افسـانه ها، اسـطوره ها و تخیـالت مسـتدل، منطقـى و صادقانـه 
نویسـنده ارتبـاط پیـدا مى کننـد. «رسـول یونـان» اعتنایـى بـه این هـا نـدارد و تعریف و 

توجیـه اش از داستان نویسـى بسـیار عامیانـه و گول زننـده اسـت.
در داسـتانک «پسـر» (ص 85-86) هـم نویسـنده سـعى کرده یک «خبـر» و رویداد 
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گزارشـى درمانـى را بـه یک داسـتانک تبدیل کند. موضوع این نوشـتار پسـرى اسـت که 
یکـى از کلیه هایـش را طـى عمـل جراحـى به مـادرش هدیه مى کنـد؛ با آن که نویسـنده 
دو صفحـه را بـه چنیـن موضوعـى اختصـاص داده و در آن بـه شـرح عمـل جراحـى در 
بیمارسـتان پرداختـه، امـا چـون موضوع خبرى و گزارشـى اسـت و ضمناً پسـر مورد نظر 
یـک کار معمـول و الزامـى انجـام داده، در چارچوب یک «گـزارش روایى» مانـده و فراتر 

نرفته اسـت.
اکثـر نوشـتارهاى مجموعـه «دختـرى کـه کبوتـر شـد» بـه قلـم «رسـول یونـان» 
سـاختار داسـتانى ندارنـد و نویسـنده فقط بر آن بوده بـه زور و به طور سـاختگى به آن ها 
شـاکله داسـتانى بدهد، اما در این کار موفق نبوده و رویکرد نویسـنده داسـتانى نیسـت. 
او در نوشـتار «دختـر چوپـان» (ص 87-91) هـم همین نگرش را دارد؛ بـا امیدوارى هاى 
بسـیار زیـاد و اغراق آمیـزى کـه بـه خواننـدگان مى دهد، عمًال داسـتان و داستان نویسـى 
را بـا «بنـگاه خیریـه» عوضـى گرفتـه اسـت؛ همه چیـز را در حـرف و روى کاغـذ بهبـود 

مى بخشـد و محتـوا و سـاختار داسـتانک ها را فـداى نظریـات شـخصى خـود مى کند.
بقیـه  مثـل  و  نـدارد  معینـى  غایت مندى هـاى   (97-91 (ص  آسـمان»  راه  «در 
بى سـاختار و غیرداسـتانى اسـت. موضـوع آن هـم هیـچ جذابیتـى نـدارد و حادثه مهمى 
در آن رخ نمى دهـد. هیچ کـدام از نوشـتارهاى «سـایه هاى بلند» (ص 97-100)، «شـام» 
(ص 101-103) و «قمار» (ص 109-111) اساسـاً داسـتانک نیسـتند؛ «سایه هاى بلند» 
صرفـاً یـک گفت وگـو و «شـام»، توصیـف وضعیـت فقیرانـه یـک خانواده اسـت. نوشـتار 
«عقربه هـاى تـرس» (ص 103-109) یـک روایـت بسـیار کلیشـه اى و تکـرارى اسـت 
کـه بـه بچـه دزدى و دریافـت پـول از پـدر بچـه مى پـردازد؛ ایـن نوشـتار کـه موضوعش 
شـبیه ده هـا داسـتان و فیلـم دیگـر اسـت، هیـچ جذابیـت و حتى هیجـان داسـتانى هم 
نـدارد و بسـیار شـبیه یک گـزارش روایى اسـت. نوشـتار «قمـار»، گزارش یـک موقعیت 
و وضعیـت خانوادگـى اسـت. «کاش پسـرم این جـا بـود» (ص 111-116) دروغى محض 
و باورنشـدنى اسـت و حتـى اگـر راسـت هم باشـد، گـزارش یک اتفاق بسـیار نـادر بیش 
نیسـت: پـدرى مریـض مى شـود و بـراى معالجه به بیمارسـتان مـى رود و معلوم مى شـود 
کـه دکتـر معالـج او همـان پسـر کوچـک خودش اسـت کـه مدت ها پیـش او را در سـن 

پنج سـالگى اش رهـا کرده اسـت (!؟!) 
به تدریـج کـه خوانـش نوشـتارها پیـش مى رود، مشـخص مى شـود که نویسـنده این 
نوشـتارها صرفـاً «قلـم بـه دسـت» اسـت. هر چـه دلـش مى خواهـد مى نویسـد بى آن که 
بیندیشـد کـه موضـوع مـورد نظـر ارزش داسـتانى دارد یا نـه؛ مهم تـر آن که او اساسـاً از 
تعریـف و سـاختار داسـتان چیـزى نمى دانـد و نیاز بـه مطالعه زیـاد داسـتان ها و رمان ها 
دارد. حداقـل بایـد دویسـت داسـتان کوتـاه بخوانـد و ضمنـاً نقـد داسـتان ها و رمان ها را 

هـم مطالعـه نمایـد تا بلکـه داسـتانک هایى جذاب و سـاختارمند بنویسـد.
نوشـتارهاى «کبوتـرى کـه بالـش شکسـته بـود» (ص 117-120)، «گنجشـکى در 
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بـاد» (ص 121-123)، «صـداى پرنده هـا را دیر شـنید» (ص 123-125)، «به سـالمتى 
هرچـى لوطیـه، صلـوات» (ص 125-128)،«معرکه گیـرى» (ص 129-132)، «مـن و او 
برادریم» (ص 133-137)، ناگهان شیطان (ص 137 -140)، «نان و آفتاب» (ص 141-

143) همگـى گزارش هـاى روایى انـد و اگـر بـه شـکل خبر و گزارش نوشـته مى شـدند و 
در روزنامه هـا بـه چـاپ مى رسـیدند، بسـیار گیـرا و جـذاب از کار در مى آمدنـد؛ در حال 
حاضـر همـه ایـن موضوعـات ضایـع شـده اند و نـگاه نویسـنده به آن هـا سـطحى، گذرا و 

غیرداسـتانى است.
«وقتـى آتش روشـن مى کننـد» (ص 143-149) تا حدى شـاکله داسـتانى دارد، اما 
بـه علـت نگره گزارشـى نویسـنده کامًال سـاختار داسـتانى پیدا نکـرده اسـت. «کابوس» 
(ص 149-155) مثـل بقیـه نوشـتارها گزارش حوادث ناگوار و دردناك اسـت و سـاختار 
داسـتانى نـدارد؛ یعنـى گزارشـى اسـت کـه ظاهـراً به شـکل داسـتانک روایت مى شـود؛ 
ایـن گـزارش هـم اگـر به طـور دقیـق و کامل توضیـح و مخصوصـاً علت یابى مى شـد و در 

روزنامه هـا چـاپ مى شـد، کارکرد مناسـب و درخورى داشـت.
«رسـول یونـان» در داسـتانک «غـروب پائیـز» (ص 155-159) لحن و بیانش نسـبتاً 
داسـتانى مى شـود و موضوعـش را هم به همان شـیوه پیـش مى برد، اما نتیجـه مهمى که 
عبـارت از «گره گشـایى» از موضـوع باشـد، در پایان اثر نیسـت؛ ضمن آن که، اگر سـرزنش 
زن عابـر بـه عنـوان «گره افکنـى» تلقى گـردد، باز نکتـه تازه اى نیسـت، چون ایـن حادثه 
کوچـک قبًال بارها براى او اتفاق افتاده اسـت. نوشـتار «لکنـت» (ص 159-163) نیز اثرى 
غیرداسـتانى بـه شـمار مـى رود؛ نویسـنده فقط عـادت همیشـگى اش را که بسـنده کردن 
بـه روایـت خـط کلى رویدادهاسـت، ادامه مى دهد. در نوشـتار «هانیـه» (ص 167-163) 
سـاختار گزارشـى پررنگ تـرى دارد و حتـى چنـد «ضمیمـه کوتـاه» هـم در کنـار «خبر 
درج شـده در روزنامه هـا» بـه آن اضافـه شـده اسـت؛ اما این نوشـتارها چـون خصوصیت 
خبـرى بیشـترى دارنـد، بـراى خواننـده جذاب تـر و تأثیرگذارتر از نوشـتارهاى گزارشـى 
قبلى انـد و البتـه همزمـان فاصلـه بیشـترى بیـن آن هـا و مقولـه داسـتان اسـت. نوشـتار 
«یوسـف» (ص 167-171) خیلـى بـه داسـتان نزدیـک مى شـود، ولـى از پایان مناسـب 
و تأثیرگـذارى کـه خاصیـت «گره گشـایانه اى» داشـته باشـد، برخـوردار نیسـت؛ بـا همه 
این هـا در جاهایـى کـه نـگاه نویسـنده از سـطح روایـت بـه عمـق مـى رود، تـا انـدازه اى 

تحلیلـى و داسـتانى هم مى شـود:
«مـرد گفـت: «مى تونى پسـر؟» یوسـف جـواب داد: «نمى دونم. گفته باشـم. 
مـن دوسـت نـدارم دزدى کنـم!» مـرد گفـت: «چـرا شـلوغش مى کنـى؟ من که 
همه چـى رو بـرات توضیـح دادم. اونـا غنـى هسـتن و مـا فقیـر، اگر ماشینشـون 
یـک ضبطـم نداشـته باشـه هیـچ اتفاقـى نمى افتـه!» یوسـف جـواب داد: «ایـن 
درسـت نیسـت. ایـن دزدیـه. مـرد عصبانـى شـد: «توله سـگ مـى رى یا نـه؟» و 
بعـد چکشـى را به دسـت یوسـف داد و او را به سـمت ماشـینى که کنـار خیابان 
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پـارك شـده بـود، فرسـتاد. یوسـف مى ترسـید. مى خواسـت فـرار کنـد امـا کجا، 
نمى دانسـت! او جایـى بـراى رفتـن نداشـت.» (ص 169-168). 

نوشـتار «مهتـاب» (ص 171-178) در اصـل یک مصاحبه و دعوت به خاطره نویسـى 
اسـت کـه بـه نتیجه مهمـى نمى انجامـد. «امیـد، آدمکـش نبـود» (ص 179-182) بیان 
یـک نظریـه و تحلیـل گذراسـت در مـورد جوانى که ظاهـراً مرتکب قتل شـده و در اصل 

اسـت. بى گناه 
اکثـر نوشـتارهاى مجموعـه «دختـرى کـه کبوتـر شـد» با رفتـن به مؤسسـه خیریه 
«مهرآفریـن» و یـا بـدون پایـان بـه آخر مى رسـند و گویى اساسـاً نوشـتن این نوشـتارها 

سفارشـى بـوده و به سـامان هم نرسـیده اسـت.
 نوشـتار «چشـم هاى آبـى سـارا» (ص 183-189) صرفـاً یـک درد دل و گـزارش 
زندگینامـه اى اسـت و ربطـى بـه داسـتان نـدارد. «شـیوا» (ص 189-199) نیـز گزارش 
روایـى سرگذشـت یـک دختر اسـت کـه نمونه هـاى زیـادى از آن بـا موضوع هـاى تقریباً 
مشـابه، در کتاب درج شـده و همه هم کارکرد داسـتانى ندارند، چون همه چیز در حرف 
زدن، مصاحبـه و اعتـراف خالصه شـده، امـا نویسـنده آن هـا را داسـتان تصور کرده اسـت: 
«شـیوا بـاز چشـم هاش بـرق زد و این بـار گفـت: «و اون وقـت مى تونـم بـرم 
خواهرهـا و برادرمـو ببینـم و هـم مى تونـم از خاله کوکـب لعنتـى شـکایت کنـم. 
راسـتى مى شـه ازش شـکایت کـرد؟ خوراکـش دختـراى پانـزده، شانزده سـاله 
اسـت. اون خیلى هـا رو بدبخـت کـرده، خیلى هـا. قبـل از این کـه مـن جوابش را 
بـدم بـاز بـا ذوق پرسـید: «راسـتى خانـم واقعـاً مى تونم بـرم پانسـیون؟» گفتم: 
«آره داسـتان را کـش نمى دهـم. شـیوا االن سـاکن در یک پانسـیون اسـت و در 
حـال یادگیـرى کامپیوتـر. او در یک خیاط خانـه کار مى کند و با خانـواده اش نیز 

در ارتبـاط اسـت.» (ص 198)
«خاطـرات یـک اعدامـى» (ص 199-205) مثـل بقیـه نوشته هاسـت و ارتباطـى بـه 
داسـتان و داستان نویسـى نـدارد. «آواى تلخ» (ص 205-217) به رغـم موضوع و حوادثى 
کـه قابلیـت داستان شـدن داشـته اند، صرفاً اعتـراف و مصاحبه اى گذرا و سـطحى اسـت. 
آخریـن نوشـتار کتاب تحت عنوان «روز بادکنکـى» (ص 217-219) موجز از کار درآمده 
و از نظـر انتخـاب موضـوع و پـردازش آن نیـز به طـور نسـبى خـوب نوشـته شـده اسـت: 
پیرمـرد کـه از کودکـى تـا نوجوانـى را در یـک مرکـز مراقبـت از کـودکان بى سرپرسـت 
گذرانـده، زمانـى بـه همـان مرکـز برمى گـردد و بـه بچه هـا بادکنـک مى دهـد (در متـن 
بـه رنـگ یـا رنگ هـاى بادکنک هـا اشـاره اى نمى شـود، در حالـى کـه بسـیار ضـرورى و 
تأویـل دار بـود، اگـر نویسـنده بـه آن اشـاره مى کـرد). ایـن اثـر در کل از لحـاظ سـاختار 
داسـتانى، شـروع، میانـه و پایانـى نسـبتاً زیبـا و قابـل قبـول دارد و بـا آن کـه دو صفحـه 
و نیـم بیشـتر نیسـت، امـا بر همـه نوشـتارهاى کتـاب ارجحیـت دارد و به طور نسـبى از 
زیاده گویـى و گـزارش نمایـى اجتنـاب شـده اسـت. «رسـول یونـان» مى توانـد ویژگى ها 
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و شـاخصه هاى همیـن داسـتانک را در آینـده معیـار و الگوى نوشـتارهاى بعـدى اش قرار 
دهـد. نکتـه زیباتـر و تعلیق آمیزتـر آن اسـت کـه پیرمـرد، حقیقـت ماجـراى خـود را در 
داسـتانک بـه خانمـى کـه مسـئول مرکـز مـورد نظـر اسـت نمى گویـد؛ فقط نویسـنده و 

خواننـده، ماجـرا را مى داننـد: 
«زن جـوان گفـت: «خواهـش مى کنـم. بفرمایید!» بعد پرسـید: «بـا بچه هاى 
اینجـا آشـنایى داریـد؟ منظـورم اینـه کـه از فامیل هـاى بچـه خاصى هسـتید؟» 
پیرمـرد گفـت: «نـه!» بعـد ادامـه داد: «شـاید هـم آره. چـون مـن عموبادکنکى 
هسـتم. بچه هـا بـه مـن عموبادکنکـى مى گن. چـون این طـورى صـدام مى کنن، 

مـن هـم احسـاس مى کنم کـه عمویشـان هسـتم.» خندید.
زن جـوان هـم لبخنـد زد. او را بـه داخـل حیـاط راهنمایى کـرد. آنجا بچه ها 

بـازى مى کردنـد. با دیدن او خوشـحال شـدند.
جیـغ زدنـد: «عموبادکنکـى. از بـازى دسـت کشـیدند و دور او جمع شـدند. 
عموبادکنکـى گفـت: «شـلوغ نکنیـد. بـراى همـه مى رسـه. تـازه بـه هرکـس هر 
چندتـا بخـواد مـى دم. امـروز مى خواهـم آسـمان اینجـا را پـر از بادکنـک کنـم. 
«بعـد بـه هـر بچـه اى هـر بادکنکـى را کـه مى خواسـت، داد. بچه هـا خیلـى 
خوشـحال شـده بودنـد. صـداى شـادى آن هـا گـوش فلک را کـر مى کـرد. کمى 
بعـد رهگذرانـى که از خیابان مى گذشـتند، دیدند آسـمان پر از بادکنک اسـت.» 

(219-218 (ص 

جمع بندى
نوشـتارها اغلـب عارى از ُکنش هاى دراماتیک دوسـویه یا چندسـویه داسـتانى اند؛ درباره 
حـوادث و موقعیت هـا فقـط حـرف زده شـده اسـت و از صحنه هـاى عینـى و تأثیرگـذار 
خبـرى نیسـت. اکثـر آن هـا گزارشـى، مصاحبـه و یـا اعترافـات شـخصى گزارش گونـه، 
بیوگرافیـک و خاطـره وار هسـتند. بـا آن کـه موضوع ها در اصل به شـدت مهـم، اجتماعى، 
تربیتـى و انتقـادى بوده انـد، اما نگاه نویسـنده به آن ها سـطحى اسـت و به نـدرت به عمق 
مـى رود. از «گره افکنى»هـا، «نقـاط اوج»، «گره گشـایى»ها و فالش بک هاى داسـتانى (نه 
رجـوع بـه ذهـن بـراى گزارش دهـى رویدادها) و فـالش فـوروارد، تأویل، تمثیـل و یا رمز 
و رازهاى تعلیق زاى داسـتانى و زیبایى شـناختى اسـتفاده نشـده اسـت و نوشـتارها حالت 
«إنشـایى» دارنـد، فقـط سعى شـده خبرهـا و گزارشـات از نظـر ظاهـرى شـبیه داسـتان 
باشـند. بـه فضا سـازى «ابژکتیـو» (جنبه هـاى عینـى) و سـوبژکتیو (جنبه هـاى ذهنـى) 
کـه بـه درك احـواالت کاراکترهـا کمـک مى کنـد، نیـز توجـه نشـده اسـت؛ در کل فقط 
«موضـوع» بـراى نویسـنده جالـب بـوده کـه آن هـم گویا جنبه سفارشـى داشـته اسـت. 
او مرکـز مراقبـت و نگـه دارى از کـودکان بى سرپرسـت «مهرآفریـن» را همانند «بهشـت 
کوچکـى» توصیـف کـرده کـه به طـرز متناقـض و پارادوکسـیکالى سـبب شـده خوانـدن 

گزارش، روایت، داستان
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کتـاب در کـودکان داراى خانـواده و بـدون مشـکل به علـت اغـراق و غلـو بیـش از حـد 
نویسـنده، نسـبت بـه بـودن در این مرکز تا انـدازه اى عالقه هـم ایجاد بکنـد؛ یعنى مرکز 
مـورد نظـر بـه غلط جایـى به مراتـب بهتـر از محیط خانـواده جلـوه داده شده اسـت؛ این 
در شـرایطى اسـت کـه کـودکان ایـن مراکز هم مشـکالت خاص خـود را دارنـد و چنین 
مراکـزى هرگـز جـاى محیط خانـواده را نمى گیرنـد؛ با وجود ایـن، کارکرد ایـن مراکز به 
نوبـه خـود تـا حـد زیـاد و قابل توجهـى کـودکان را از آسـیب هاى اجتماعـى مصـون نگه 

داشته اسـت. 
در میـان چهل وشـش نوشـتار کتـاب فقـط چهـار نوشـتار به طـور نسـبى و تقریبـى 
موضوع هـاى  از  بسـیارى  ضمنـاً  شـده اند.  نزدیـک  داسـتان  سـاختار  و  شـاکله  بـه 
مجموعه نوشـتارهاى «دختـرى کـه کبوتـر شـد» بـه قلـم «رسـول یونـان» در رابطـه بـا 
آثـار منتشرشـده قبلـى و حتـى در قیـاس با برخـى از موضوعات نوشـتارى خـود همین 
مجموعـه، تکـرارى، کلیشـه اى و عـارى از گیرایـى و جذابیت هـاى داسـتانى اند؛ امـا اگـر 
اغـراق در ایـن نوشـتارها تعدیـل یابـد و نوشـته ها از نظـر نثر و شـیوه بیان هـم ویرایش 
شـوند، در آن صـورت بـراى درج در صفحـات روزنامه ها با عنـوان «گزارش هاى اجتماعى 
واقعـى دربـاره کـودکان بى سرپرسـت» و یا در صفحـه اى بـا تیتـر «زندگینامه هایى براى 

عبـرت خانواده هـا» مناسـب اند. 
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چکیده
قصه  هایـى بسـیار کوتـاه، ایـن فرصـت تحلیلـى و نقادانـه را پیـش آورده انـد تـا در نوشـتار زیر از 
منظـر سـاختار، موضـوع و کارکرد آموزشـى و همزمان به لحـاظ رویکردهـاى غایت مندانه و حتى 
شـوخ طبعانه بـه نوشـتن قصه  هـاى آموزشـى کـه بـراى کـودکان گیـرا، خواندنـى و همزمـان از 

کاربـرى نسـبى کمک درسـى هـم برخـوردار باشـند، مـورد نقد و بررسـى قـرار بگیرند. 

کلیدواژه
 قصـه مینى مالیسـتى (قصـه ك)، کاریکاتورهـاى ذهنى، غایت آموزشـى، بازى ذهنـى، ضرباهنگ، 

گرافیکـى، خاصیت تبدیلى

نوشـتن داسـتان ها، قصه هاى کوتاه و داسـتانک ها یا «قصه ك» مینى مالیسـتى و بسـیار 
کوتـاه در چارچـوب یـک قاعـده و فرمـول ذهنـى معیـن، معمـوالً به طـرق گوناگـون انجام 
مى شـود؛ اگـر الگویـى کـه در نظـر گرفتـه مى شـود، حـروف الفبـا باشـد ـ یعنـى نویسـنده، 
هرکـدام از حـروف الفبـا را بـراى هویـت نوشـتارى و آموزشـى دادن به داسـتانک یا قصه ك 
برگزینـد و همزمـان حـرف الفبـاى مورد نظـر را روى کاراکتر بگذاردـ سـه حالت نادرسـت و 
درسـت ممکـن اسـت پیـش آیـد؛ اول آن که نویسـنده قبًال یک سـرى داسـتانک یـا قصه ك 
منتشرنشـده از خـود را انتخـاب کنـد و بعـد اسـم کاراکتر اصلـى و در مواردى حتى اسـامى 
کاراکترهـاى فرعـى را هـم بـه ترتیـب بـا یـک حـرف الفبـا عـوض نمایـد؛ درنهایـت، وقتى 
بـه تعـداد حـروف الفبـا داسـتانک یـا قصـه ك تدارك دیـد، آن هـا را بـه ترتیب حـروف الفبا 
درکتابـش ذکـر کنـد. در مـورد ایـن ترفنـد سـاختگى باید گفت کـه قصه ك هاى مـورد نظر 

  
نویسنده و منتقد

   ،  ،  
«   »     

«  » 
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از لحـاظ آمـوزش حـروف الفبا هرگز کارکرد آموزشـى نخواهند داشـت و ارتباط دادنشـان به 
حـروف الفبـا کارى غلـط و نادرسـت اسـت. حالـت دوم، وضعیتـى بینابینى و ترکیبـى دارد؛ 
یعنـى تعـدادى از قصه ها به شـیوه فوق انتخاب و سـپس دسـتکارى و ذهنکارى مى شـوند و 
تعـدادى هـم فقط با پیـروى از عنوان «مجموعه قصه هاى الفبا» و با اهداف خالقانه آموزشـى 
و داسـتانى نوشـته مى شـوند. در حالت سـوم، نویسـنده اساسـاً از همان آغاز داسـتانک ها یا 
قصه ك هایـش را بـا رویکردهـاى آموزشـى بـه حـروف الفبـا مى نویسـد و همه چیـز خالقانـه 
انجـام مى شـود؛ یعنـى هیـچ نوشـتارى قبـًال تـدارك دیـده نشـده و داسـتانک ها یـا قصه ك 
مـورد نظـر، برآینـد اسـتعداد و خالقیـت هنـرى نویسـنده اند؛ به عبارتـى، بـراى هرکـدام از 

حـروف، کاراکتـرى مى آفرینـد و یـا آن کـه هر یـک را همچـون کاراکتـرى مى بیند. 
مجموعـه قصه ك هـاى کودکانـه «قصه هـاى الفبا» اثـر «محمدرضا شـمس» ظاهراً با 
رویکـرد سـوم بـراى کـودکان گروه سـنى الف و ب نوشـته شـده اسـت. ایـن مجموعه به 

تعـداد حـروف الفبـا، یعنى سـى ودوتا «قصه ك» یا قصـه مینى مالیسـتى دارد. 
قصـه ك اول بـا عنـوان «آ جـون» (ص 10-12)، تـم و سـاختار روایـى اش بسـیار 
سـاده اسـت؛ نویسـنده بـه موضـوع آبله گرفتـن خروسـى بـه نـام «آ» و نرفتـن او بـه 
مدرسـه مى پـردازد، کـه به تناسـب آرزومنـدى کودکانى کـه آن را خواهنـد خواند، خوب 
مى شـود، بـه مدرسـه مـى رود و نگرانى هـا زایـل مى گـردد. وجـه روایـى اثر چنـدان گیرا 
و جـذاب نیسـت. قصـد نویسـنده صرفـاً ایجاد یـک چرخه ذهنـى در ذهن کـودکان بوده 

تـا بلکـه از ایـن طریـق، عالقـه به مدرسـه در آنـان تقویت شـود. 
در قصـه ك دوم، تحـت عنـوان «ب کوچولـو»، (ص 14-15) نویسـنده بـه شـکل 
حـروف و کلمه سـازى بـا آن هـا توجـه دارد؛ مثـًال از ترکیـب حـروف و کلمه سـازى براى 

پیش بُـرد روایـت قصه کـى دوصفحـه اى بهـره مى گیـرد:
 «یـک «ب» کوچولـو بـود، بغلـى. هرکـس را مى دیـد مى گفـت: «بغـل بغل! 

ویراستار:  الفبا،  قصه هاى   ،(1395) محمدرضا.  شمس، 
هدا توکلى، تصویرگر: فائزه شکورى دیزجى، تهران، هوپا، 
رقعى، 148 ص، 1000 نسخه، 12000 تومان. شابک: 

978-600-8025-23-8
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رویکردهاى داستانى، کاریکاتوریکى، گرافیکى و آموزشى

اتـل و متـل!» و مى پریـد بغلـش. یـک روز «ز» را دیـد و گفـت: «بغل بغـل! اتل و 
متـل!» و پریـد بغلـش. شـد «بـز»، رفـت توى دشـت و صحـرا. این ور بـدو، آن ور 
بـدو. بـاال بـدو، پاییـن بدو. یهو یک گرگ جلویش سـبز شـد. گرگ گفـت: «االن 
مى خورمـت.» و دنبالـش کـرد. بـز گفـت «نمى تونـى» و فـرار کرد. این بـدو، آن 
بـدو. بـاال بـدو، پاییـن بدو. رسـیدند بـه دو تـا «ك». ب پرید وسطشـان و گفت: 
«بغـل بغـل! اتـل و متـل!» و شـد کبـک و پرواز کـرد. رفـت آن باالباالهـا. گرگ 
سـرش را بـاال کـرد و هى الکى زوزه کشـید. آن قدر زوزه کشـید که خسـته شـد. 
ب کوچولـو دلـش سـوخت. پریـد بغـل «ش»، شـد شـب. بـه گرگ گفت «بسـه 
دیگه، شـب شـد، خسـته شـدى، بگیـر بخـواب.» گـرگ خوابیـد. ب کوچولو هم 

برایـش الالیى خوانـد.» (ص 15-14).
سـاختار داسـتانى قصـه ك «ب کوچولـو» به مراتـب از قصـه اول داسـتانى تر و گیراتر 
اسـت؛ حرکـت حسـى و ذهنـى، تندتـر و نهایتـاً ریتـم و ضرباهنـگ تخیـل، قوى تـر و 

تأثیرگذارتـر از کار درآمـده اسـت. 
 دو اثـر فـوق عمـًال نشـان مى دهند کـه «محمدرضا شـمس» عالوه بر سـرگرم کردن 
کـودکان، هـدف آموزشـى داشـته اسـت: او «حـروف و کلمه سـازى بـا آن هـا» را آموزش 

مى دهـد. 
در قصـه ك اول انتظـار حسـى و ذهنـى خواننده بـراى حداقل یک حادثه زیاد اسـت، 
امـا در قصـه ك دوم چنـد حادثـه پشـت سـرهم رخ مى دهنـد و جایـى بـراى «انتظـار 
ذهنـى» باقـى نمى مانـد یـا بـه عبارتـى، حوادث انـد که بـر ذهـن و احسـاس خوانندگان 

کودکسـال تأثیـر مى گذارنـد و ایـن همـان چیـزى اسـت که کـودکان دوسـت دارند. 
و  ذهنى تـر  چرخـه   (20-18 (ص  بى پیراهـن»  «پ  عنـوان  بـا  سـوم  قصـه ك 
داسـتانى ترى دارد؛ در آن دوختـن و آماده کـردن یـک پیراهـن از مراحـل تولیـد نـخ و 
پارچـه تـا مرحلـه آخـر، و این که چه کسـانى در ایـن کار نقـش دارند، در قالـب قصه کى 
جـذاب بـراى کـودکان بـه پـردازش درآمده اسـت. روابـط علـت و معلولى یـا پى رنگ در 
ایـن اثـر خیلـى خوب رعایت شـده و دو جنبه آموزش حـرف الفبا و آموزش شـیوه تولید 
مرحله بندى شـده پیراهـن، قصـه ك را حائـز اهمیـت کرده اسـت و لـذت سرگرم شـدن را 
هـم بـه کـودك مى دهـد. «محمدرضـا شـمس» سـعى نموده بـه زبانـى کودکانـه برخى 
گفت وگوهـا را بـه کمـک وزن هجایـى بـه شـکل مـوزون درآورد و ایـن بـه داسـتانى تر 

شـدن اثر کمـک کرده اسـت:
 «یـک پ بـود کـه براى شـب عید پیراهن نداشـت. رفت پیش خیـاط و گفت: 
«آقـا دوز و دوز، بـراى عیـدم یـه پیرهـن بـدوز. «خیـاط گفـت: پارچـه نـدارم. برو 
بـرام پارچـه بیـار تـا برات پیرهـن بـدوزم.» پ رفت پیـش پارچه باف و گفـت: «آقا 
پارچه بـاف، بـاف و بـاف و بـاف، بـرا پیرهنـم پارچـه ببـاف.» پارچه باف گفـت: «نخ 
نـدارم. بـرو بـرام نـخ بیار تـا بـرات پارچه ببافـم.» پ رفـت پیش نخ ریـس و گفت: 



35030

۱۷  ، ـــ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۷ 

نقد داستان تألیف

 »   
   «  
   
  
 ،   
   
   
   « »
    
   ،  
    
  
   
   

 

«آقـا نخ ریـس، ریـس و ریس و ریـس، نخ برام بریـس.» نخ ریس گفت: «تـار ندارم. 
بـرو بـرام تـار بیـار تـا برات نـخ بریسـم.» پ رفـت پیش عنکبـوت و گفـت: «خاله 
عنکبـوت، بـوت و بـوت و بـوت، تار برام ببـاف.» عنکبـوت، بوت و بـوت و بوت، تار 
بـراش بافـت. پ تـار را داد بـه نخ ریس. نخ ریـس و ریس و ریس، نخ براش ریسـید. 
پ نـخ را داد بـه پارچه بـاف. پارچه بـاف، بـاف و بـاف و بـاف، براش پارچـه بافت. پ 
پارچـه را داد بـه خیاط. خیـاط، دوز و دوز و دوز، براى عیـدش یک پیرهن دوخت. 

عیـد شـد. پ پیراهن را پوشـید، رفت عید دیدنـى. (ص 20-18)
در قصـه ك «ت بى نقطـه» (ص 22-24) رویکـرد «گرافیکـى» قوى تـر اسـت و در 
آن تـا حـدى بـه کلماتـى هـم کـه حـرف «ت» دارند توجه شـده اسـت؛ ضمـن آن که به 
تناسـب ابتـکار ذهنـى نویسـنده مشـخص مى شـود کـه ذهنیت هـاى فانتزیـک همـواره 
در اولویـت قـرار دارنـد؛ حتـى در جایـى قبـل از بخـش پایانـى قصـه ك، خواننده شـاهد 
رویکـرد کاریکاتوریکـى نویسـنده بـه حـرف ت و سـایر کاراکترهـاى قصـه ك هم اسـت:

 
«... کنـار قورباغـه مورچه هـا بـاال و پاییـن مى پریدنـد و مى گفتنـد: «قورباغه، 
قورباغـه، بیـدار شـو. این قـدر نخـواب، مـا رو ببـر اون ور آب.» اما قورباغـه خوابش 
سـنگین بـود. بـه ایـن راحتـى بیـدار نمى شـد. مورچه هـا گفتنـد چـى کار کنیم، 
چـى کار نکنیـم کـه یک دفعه چشمشـان افتـاد به ت بى نقطـه. گفتنـد: «آخ جون، 
یـه قایـق.» ت بى نقطـه را کشان کشـان آوردنـد، انداختند توى آب. بعـد توت ها و 
نقطه هـا را ریختنـد تـوى آن و سـوارش شـدند و رفتنـد آن ور آب.» (ص 24-22)
قصـه ك «ث سـه نقطه» (صـص 26، 27 و 28) نوعـى مضمون سـازى روایـى پیرامون 
شـکل و موجودیـت ظاهـرى حـرف «ث» اسـت و از ایـن فراتـر نمـى رود؛ همـه سـعى 
«محمدرضـا شـمس» در توجـه به شـکل ظاهـرى حرف مورد نظـر و سـپس وارد کردن 

آن در یـک روایـت قصـه وار خالصه شـده اسـت. 
در قصـه ك «ج جادوگـر» (ص 30-32) 38 بـار از حـرف ج اسـتفاده شـده اسـت. 
نویسـنده بـر آن بـوده کـه بـا تکـرار حـرف «ج» در کلمـات دیگـر، ضمن آمـوزش دادن 

شـکل و تلفـظ ایـن حـرف، آن را در قصه کـى فانتزیـک وارد نمایـد: 
«... جادوگـر پرسـید: «آهـاى جـن یک وجبى ریـش دووجبى، تو جـاروى من 
رو ندیـدى؟» جـن یک وجبـى، ریـش دووجبى از عصبانیت مثل لبو سـرخ شـد و 
داد زد: «بـه جـاى این کـه کمکـم کنى ریشـم رو از زیر این تخته سـنگ در بیارم، 
بـه فکـر جاروتـى؟ خجالت نمى کشـى؟ تو آدمى یـا عنکبوتى؟ زود بـاش یه وردى 
بخـون، یـه جادویـى بکن، این سـنگ بره کنـار و ریش عزیـزم در بیـاد. «جادوگر 
گفـت: باشـه باشـه، االن. اجى مجـى ال ترجى، فیـش! کنار بره سـنگ، بیرون بیاد 

ریـش!» یک دفعه سـنگ کنـار رفت و ریش جـن بیرون آمـد...» (ص 32-30)
برخـى از قصه ك هـا چنـدان جذاب و داسـتانى نیسـتند و صرفـاً با یک رویکـرد روایى 
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شـخصى و تفننـى به بیان درآمده انـد؛ قصه ك «چ و بچه هایـش» (ص 34-36) و قصه ك 
«ح کله پـا» (ص 38-40) از جملـه ایـن قصه ك هاینـد. قصـه ك «چ و بچه هایـش» در 
اصـل یـک «گـزارش روایـى کوتـاه» دربـاره رفتـن بـراى خریـدن یـک سـه چرخه از 
سه چرخه فروشـى و عبـور از جلـو چـراغ سـبز راهنمایـى اسـت. در قصـه ك «ح کله پـا» 
حـرف ح صرفـاً در معـرض رویکـرد کاریکاتوریکى و گرافیکى نویسـنده قرار گرفته اسـت 

و از ایـن کاربـرى فراتـر نمى رود:
«ح حولـه اش را برداشـت و رفـت حمـام. صابـون رفـت زیـر پایـش، شـترق 
خـورد زمیـن و کله پا شـد. سوسـک هاى حمام عروسـى داشـتند. دیرشـان شـده 
بـود. مى خواسـتند زود خودشـان را بشـویند و برونـد عروسـى. لـى لـى لـى، لى 
لـى، لـى لـى، لـى لى، لـى لى لـى لـى، عـروس مى بریـم خونـه مشـدى ممدلى. 
بادا بادا مبارك بادا! ایشاال مبارك بادا! چشمشان به ح افتاد که مثل وان حمام 
زد:  داد  ح  تویش.  زدند  شیرجه  هم  با  شش تایى  و  کردند  آب  پر  را  ح  بود.  شده 
«چى کار مى کنید، خفه شدم.» و حرف هایش حباب حباب بیرون آمدند. سوسک ها 
صدایش را نشنیدند. خوشحال جیغ کشیدند و به هم آب پاشیدند...» (ص 39-38)

قصـه ك «خ خاکـى بى مـزه» (صـص 42، 43 و 44) زیـاد بامزه نیسـت و از چاشـنى 
طنـزى کـه در چندتـا از قصه ك هـاى قبلـى وجـود دارد، بى بهـره اسـت. علتـش مربـوط 

مى شـود بـه روایـت ضعیفـى که نویسـنده در نظر داشـته اسـت:
«خ داشـت تـو خاك هـا بـازى مى کرد. یکهـو کرم خاکـى او را کشـید پایین. 
خ گفـت: «چـى کار دارى مى کنـى؟» کـرم خاکـى گفـت: «هیـس. هیچـى نگـو. 
مـوش اومـده.» و پشـت خ قایـم شـد. یکـم که گذشـت موش کـور آمـد. دور خ 
چرخیـد و بـو کشـید. بعد خ را برداشـت و برد طرف دهانـش. خ داد زد: «چى کار 
دارى مى کنـى؟» مـوش کـور گفـت:  «دارم یه کـرم خاکى خوشـمزه مى خورم.» 
خ گفـت: مـن کـه کـرم خاکـى نیسـتم. مـن خ ام، خ، اول خـر، اول خـاك. اصًال 

هم خوشـمزه نیسـتم...» (ص 43-42) 
قصـه ك «د ماهـى دزد» (ص 46-48) هم، دسـت کمى از قصـه ك قبلى ندارد؛ گرچه 
اوج و فـرود داسـتانى و حادثـه وارى دارد، امـا از لحـاظ محتوایـى چنـدان گیـرا نیسـت. 
ضمنـاً چـون قـرار شـده بـراى هر حـرف الفبا قصه کى نوشـته شـود، در ایـن رابطه نوعى 

رفـع تکلیـف را نشـان مى دهد:
«د گفـت: «مـن دریام.» و دریا شـد. مـرغ دریایى گفت: «تـو چه جور دریایى 
هسـتى کـه یـه دونه هـم ماهى نـدارى؟ » د گفت: «مـى رم مى گیـرم.» قالبش را 
برداشـت رفـت کنـار رودخانـه، انداخت توى آب. یـک ماهى گرفـت. رودخانه که 
خـواب بـود از خـواب پریـد. داد زد: «آهـاى، آهاى، چـى کار مى کنـى؟ ماهیم رو 
کجـا مى بـرى؟ ماهیـم رو بـده.» و ماهـى را گرفت و کشـید. د گفـت: «نمى دم.» 

ایـن بکـش، اون بکش. این قـدر...» (ص 47-46)

رویکردهاى داستانى، کاریکاتوریکى، گرافیکى و آموزشى
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قصـه ك «ذ یـک چشـم» (ص 50-52) اساسـاً یـک «جـوك» اسـت کـه در نـوع 
طراحـى و شـکل دهى موضوعـى آن رویکـرد کاریکاتوریکـى وجـود دارد؛ موضـوع تکـرار 
حـرف ذ و همزمـان تأکیـد بـر اسـتفاده از فکـر و هـوش بـراى نجـات از دسـت دشـمن 
اسـت: ایـن قصـه ك حیـن سـادگى اش در محدوده سـاختار کوتاهـش از نظـر بصرى هم 

قابـل تأمل اسـت:
«... کشتى غرق شد و «ذ» افتاد توى آب. کوسه ها دورش را گرفتند. ذ فورى 
یک کرم اندازه گیر شد. کوسه ها از او پرسیدند: «تو دزد دریایى یک چشم نیستى؟» 
ذ گفت: «نه، من یک کرم اندازه گیرم. کنار هم صف بکشید تا اندازه تون رو بگیرم. 
«کوسه ها از کوچک تا بزرگ کنار هم صف کشیدند. همگى با هم یک پل شدند. 
ذ، اولین کوسه را اندازه گرفت و گفت: «یک ذره و دو ذره، چهارذره و پنج ذره، نه ذره 
و ده ذره، بزرگتر از یک بره. «دومین کوسه پانزده ذره بود. سومى بیست ذره بود و 
چهارمى بیست ودو ذره. ذ همین طورى کوسه ها را اندازه گرفت تا رسید به کوسه 
و  گفت: «ده ذره  و  گرفت  اندازه  را  کوسه  ذ  بود.  ساحل  نزدیک  آخر  کوسه  آخر. 
بیست ذره. صدذره، دویست ذره، بزرگتر از یک َدّره. تو دویست ذره اى. ازهمه کوسه ها 

بزرگترى.» و از روى کوسه پرید توى ساحل و فرار کرد.» (ص 52-50)
قصه ك «ر رقاص» (ص 54-56) سـاختار بسـیار سـاده و خالصه شـده اى دارد؛ نکته 
خاصـى در آن نیسـت و فقـط نشـانگر ابتـکارات قراردادى ذهن نویسـنده و قصه سـازى و 

نوعـى «بـازى ذهنـى و گرافیکى با شـکل حروف» اسـت:
«ر عاشـق رقـص بـود. هرجـا آهنگى مى شـنید شـروع مى کرد بـه رقصیـدن. یک روز 

از کنـار نیـزار رد مى شـد. بـاد افتـاد تـوى نى ها. نى هـا زدند زیـر آواز. 
ر رقصیـد. نى هـا آواز خواندنـد. ر رقصیـد. آن قـدر رقصیـد کـه از حـال رفت. 
بـاد او را دیـد. فکـر کـرد ر یـک نـى اسـت. فکـر کـرد آن قدر تنـد وزیـده که نى 
شکسـته. غصـه اش شـد. خواسـت  هاى هاى هـاى گریه کنـد، اما نکـرد. به جایش 

ر را گرفـت و راسـت کنـار نى هـا گذاشـت...» (ص 55-54)
دیگر  قصه ك هاى  عناوین  از  برخى  مثل  عنوانش  (ص 59-58)  زغالى»  قصه ك «ز 
نشانگر آموزش شکل و تلفظ یکى از حروف الفبا است. دقیقاً مثل آن است که گفته شود 
«ز مثل زغال» و البته با استفاده از واژه «زغالى» (صفت) به جاى کلمه زغال (اسم)، زمینه 
قصه ك وار شدن عنوان «ز زغالى» از همان ابتدا فراهم شده، اما قصه ك «ز زغالى» بسیار 

قراردادى و از لحاظ مضمون و ساختار عمًال «چیدمانى» از کار درآمده است: 
«یـک ز بـود کـه مثـل زغـال سـیاه بـود. ز خیلـى دلش مى خواسـت سـفید 
باشـد. بـراى همیـن هـر روز مى رفـت حمـام و خـودش را مى شسـت. یـک روز 
آن قـدر خـودش را شسـت و کیسـه کشـید کـه هیچـى ازش باقـى نمانـد. شـد 
«ز»اى کـه نبـود. یـک روز «ز»اى کـه نبـود بـا دوسـتانش رفـت پیـش مـداد 
جادوگـر. مـداد کـه او را نمى دیـد و فقـط صدایـش را مى شـنید، پرسـید: «چـى 
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شـده؟» «ز»اى کـه نبـود همه چیـز را برایـش تعریـف کـرد. مـداد گفـت: «غصه 
نخـور. مـن درسـتت مى کنـم.» بعـد وردى خواند و گفـت: «اجى مجـى الترجى. 
ظاهـر شـو. یکهـو «ز» ظاهـر شـد، یـک ز کـه مثـل بـرف سـفید بـود.» (ص 59-58)
قصـه ك «ژ ژیک ژیکـو» (ص 62-65) بى سـاختار اسـت و اساسـاً روایى بـودن بـر آن 
تحمیـل شـده، چـون داده هـاى محتوایى آموزشـى یا غیرآموزشـى مهمى بـه خوانندگان 

ارائـه نمى دهـد و بایـد آن را «صفحـه پُرکـن» به حسـاب آورد. 
قصـه ك «س سـوراخ» (ص 68-70) برآینـد یـک رویکـرد کاریکاتوریکـى ذهنـى و 
مضمونـى اسـت کـه رونـدى ادامـه دار و چنددقیقـه اى دارد. مضمـون آن هـم فرضـى و 
قـراردادى اسـت. ایـن قصـه ك هماننـد قصـه ك قبلـى «صفحـه پُرکـن» از کار درآمده و 
«محمدرضـا شـمس» قصـد داشـته قصه کى بنویسـد کـه در آن حرف «س» زیاد باشـد. 
قصـه ك «ش بى شـلوار» (ص 72-74) را هـم نمى شـود قصه کـى سـاختارمند بـه 
حسـاب آورد؛ بیشـتر شـبیه تمریـن و تکلیفـى بـراى قصه ك نویسـى اسـت. نویسـنده بـا 
رویکـردى گرافیکـى، راه راه بودن شـلوار «ش» را به راه راه بودن پوسـت گورخر ربط داده 

کـه یـک ترفنـد و شـوخى بى مزه اسـت. 
کنـار  را  آموزشـى  اهـداف  نویسـنده   (79-76 (ص  ماهى گیـر»  «ص  قصـه ك  در 
گذاشـته و در عنـوان قصـه ك هـم واژه اى کـه بـه کار مى بـرد بـراى حرف الفبـا «کارکرد 
مثالـى» نـدارد؛ «محمدرضـا شـمس» فقط به موضـوع و سـاختار قصه اش که ورسـیونى 
از قصه ك هـاى پـرى دریایـى بـه شـمار مـى رود، اهمیـت داده اسـت. ایـن اثـر مثل همه 
قصه هـاى مشـابهش بـه پایانى خـوش، یعنى به بـرآورده شـدن آرزوى صیـاد و ازدواج او 

بـا پـرى دریایـى ختم مى شـود. 
قصـه ك «ض و کاله جادویـى» (ص 82-85) فقـط یـادآورى ضمنى سـه حرف الفبا 
در قالـب روایتـى نـه چندان گیراسـت: حرف گ، گرگ مى شـود و حرف ش، شـیر. آن ها 
مجـاب مى شـوند حـرف ض را کـه کاراکتر اصلـى قصه ك اسـت، نخورند و هر سـه با هم 

بـه یک عروسـى بروند و شـادى کنند. 
قصـه ك «ط دام، دام، دام» (ص 86-90) صرفـاً یـک «گـزارش روایـى» اسـت؛ ایـن 
نوشـتار بـه شـیوه اى آهنگیـن بـا رویکـردى قـراردادى و مبتنى بر پرسـش و پاسـخ هاى 

چندبـاره، شـکل گرفتـه اسـت. ضمنـاً پایـان آن با آغـازش چنـدان تفاوتـى ندارد. 
قصـه ك «ظ بى نقطـه» (ص 92-93) از نظـر ایجـاد یک چرخه ذهنـى و تخیلى حائز 
اهمیـت اسـت و به خوبـى نشـان داده که نویسـنده ذهنـى داسـتانى دارد و مى تواند براى 

هر چیزى داسـتان بسـازد:
«ظ خوابیـده بـود. تـوى خـواب غلـط خـورد، نقطـه اش افتـاد. قـل و قـل و 
قـل رفـت، رسـید بـه مورچـه. مورچـه گفـت: «آخ جـون، یه دونـه. مى برمـش 
بـه لونـه.» خواسـت آن را بـردارد کـه سـنجاقک از راه رسـید و داد زد: «آهـاى 
اوهـوى، بـا تخم مـن چـى کار دارى؟» مورچه گفـت: «هیچى!» سـنجاقک گفت: 

رویکردهاى داستانى، کاریکاتوریکى، گرافیکى و آموزشى
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«نخودچـى.» بعـد نقطـه ظ را برداشـت و انداخـت تـوى برکـه. نقطـه رفـت زیر 
آب، آمـد بـاال. رفـت زیـر آب، آمـد بـاال و داد زد: «کمک، من شـنا بلد نیسـتم.» 
مورچـه او را از آب گرفـت و گفـت: «گفتـم دونـه اسـت.» نقطـه ظ گفـت: «من 
دونـه نیسـتم. نقطـه ظ ام. من رو ببـر خونه ام.» مورچه او را برداشـت و برد پیش 
ظ، ظ هنـوز خـواب بـود. مورچـه نقطـه ظ را گذاشـت سـر جایـش و رفـت پـى 

(93-92 (ص  کارش.» 
نکتـه اى قابـل ذکر اسـت: نویسـنده باید در دو سـطر آخـر قصه ك فـوق، قصه َکش را 
ایـن چنیـن ادامـه مـى داد: مورچـه او را برداشـت و برد پیـش ظ که مدتى نقطه نداشـت 
و ط شـده بـود. ظ اى کـه ط شـده بـود، هنـوز خـواب بـود. مورچـه نقطه او را گذاشـت 

سـرجایش و رفـت پـى کارش. ظ کـه دوباره ظ شـده بـود، از خوشـحالى زد زیر آواز. 
در قصـه ك «ع شـکم گنده» (ص 96-97) سـایر ابـزار و ادوات آموزشـى مثـل دفتـر 
مشـق، پاك کـن و دفتـر نقاشـى هـم کاربـرى داسـتانى پیـدا کرده انـد، امـا جابه جـا 
«ع  قصـه ك  حشـرات،  و  اشـیاء  بـه  تبدیلـى اش  خاصیـت  و  «ع»  حـرف  شـدن هاى 
شـکم گنده» را حتـى در همـان چارچـوب تخیلـى و قـراردادى اش غیرقابـل بـاور کرده و 

ایـن اثـر در مـواردى گنـگ و مبهـم هـم از کار درآمده اسـت. 
در قصـه ك «غ یک چشـم» (ص 100-102) گرچـه نـوع ذهنیـت ابتدایـى و نیـز 
نتیجـه پایانـى قصـه ك قابـل تأمل اسـت و در کل تغییـر آرزومندانه اى را نشـان مى دهد، 
امـا در ایـن اثـر هیـچ غایت آموزشـى وجود نـدارد. این جا همان طور که قبًال اشـاره شـد، 
آن اصـرار و اجبـارى کـه در عنوان ایجابى کتاب هسـت، نویسـنده را به نوشـتن قصه کى 

بـراى هـر حـرف الفباء شـایق و در مـواردى مجبور کرده اسـت:
«... همـه فکـر مى کردنـد او لوبیـا اسـت. لوبیـا، فـردا بیـا! هیچ کـس فکـر 
نمى کـرد او غـول یک چشـم اسـت غول یک چشـم از ایـن موضوع خیلـى ناراحت 
بـود و غصـه مى خـورد. غصـه مى خـورد و هـى آب مى رفـت. آب مى رفـت و هى 
کوچـک مى شـد. غـول یک چشـم آن قـدر غصـه خـورد و کوچک شـد کـه دیگر 
اصـًال دیـده نشـد. انگار کـه اصـًال از اول وجـود نداشـت. یک روز غول یک چشـم 
رفـت پیـش قهقهه جـادو و گفت: «قهقهه جـادو، کمون ابـرو، سفیدگیسـو، من رو 
بـزرگ کـن. «قهقهه جـادو گفـت: «من خـودم هفت تا بچه قـد و نیم قـد دارم که 
از پـس بزرگ کردنشـون برنمـى آم. حـاال بیام تـورو بزرگ کنم؟» غول یک چشـم 
گفـت: «نـه، منظـورم اینـه وردى بخـون تـا مـن بزرگ شـم. آخـه من یـه غولم. 

غـول کـه نباید انـدازه لوبیا باشـه» قهقهه جـادو گفـت...» (ص 101-100)
قصـه ك «ف بـى کاله» (ص 106-107) به همان مضامیـن تکرارى «نقطه» و «خال» 
مى پـردازد کـه قبـًال در قصه ك هـاى «ظ بى نقطـه» (ص 92-93) و «ث سـه نقطه» (ص 
26-28) و «ت بى نقطـه» (ص 22-24) به گونـه اى دیگـر بـه آن پرداختـه شـده اسـت. 

ایـن قصه ك جذابیـت و گیرایى چندانـى ندارد. 
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قصـه ك «ق قرمـزى» (ص 110-111) هیـچ غایتـى را پى نمى گیـرد و حرف ق، که 
کاراکتـر قصـه شـده همه چیز را رنـگ قرمز مى زنـد؛ همین!

قصـه ك «گ شـکمو» (ص 118-121) پُرخـورى و شـکموبودن و بى توجهـى بـه 
زندگـى دیگـران را نشـان مى دهـد. «محمدرضـا شـمس» مضمـون «لقمـه گنده تـر از 
دهـان گلـو را پـاره مى کنـد» را به شـکل دامنه دارتـر و قابـل فهم ترى به روایـت درآورده 

و سـرانجام بـا گره گشـایى تخیلـى قابـل قبول تـرى قصـه ك را بـه آخـر بـرده اسـت:
«... گوسـفندها بـع بـع خندیدنـد و گفتنـد: «مگـه مى تونى مـارو بخورى؟» 
گ گفـت: «آره مى تونـم.» و گوسـفندها را قـورت داد و راه افتاد. رسـید به گوزن 

و بچه هایـش. 
گفـت: «آهـاى گـوزن شـاخ بلند، سـه تا گیـالس خوردم، سـیر نشـدم، سـه تا 
بـرگ خـوردم، سـیر نشـدم، یـه گوسـاله سه سـاله خـوردم، سـیر نشـدم. سـه تا 
گوسـفند چاقالـه خـوردم، سـیر نشـدم. حاال مى خـوام شـمارو بخـورم.» گوزن و 

بچه هایـش خندیدنـد و گفتنـد: «مگـه مى تونـى مـارو بخـورى؟»
گ گفـت: «آره مى تونـم.» و گـوزن و بچه هایـش را قـورت داد. شـاخ گـوزن 

تیـز بـود. شـکم گ را سـوراخ کرد. 
گوسـاله سه سـاله پاییـن افتـاد. گوسـفندهاى چاقالـه پاییـن افتادنـد. گوزن 
شـاخ بلند و بچه هایـش پاییـن افتادنـد. بعـد نخود نخـود هر کـه رود خانه خود.» 

(ص 120-119)
قصـه ك «ل خاك به سـر» (ص 124-126) آغـاز و میانه اش جذاب و داسـتانى اسـت، 
امـا پایـان آن بـا مضمـون و نیـز آموزش دهـى شـکل و تلفـظ حـرف «ل» در واژگان کـه 
تـا قبـل از پایـان قصـه ك بـه شـکل بسـیار درخشـان و زیبایـى انجـام شـده، تناسـب و 
هم خوانـى نـدارد؛ بایـد اسـم حیوانـى کـه در پایان به آن اشـاره شـده، مثل مـوارد قبلى 
بـا حـرف «ل» شـروع مـى شـد و فقط نـوع حیوان بـاب طبع کاراکتـر قصـه ك (ل) قرار 

نمى گرفـت:
«... ل گفـت: «نـه کـه نمى شـم. لونه لک لک نشـدم. الك  الك پشـت نشـدم. 
لیـف حمـوم نشـدم، اللـه بـاغ نشـدم؟» و راهـش را کشـید و رفت. آن قـدر رفت 

تا خسـته شـد. 
روى تپـه مـوش کـور دراز کشـید و خوابید. وقتى بیدار شـد، دیـد زیر زمین 
اسـت و عصـاى مـوش کـور شـده. خیلـى غصـه خـورد. با خـودش گفـت: «لونه 
لک لـک نشـدم، خاك به سـرم. الك الك پشـت نشـدم. خاك به سـرم. لیـف حموم 
نشـدم، خاك به سـرم. گل اللـه نشـدم، خاك به سـرم. آخـرش عصـاى مـوش کور 

شـدم. حقـم، حقم بود. مـال گردن لقـم بـود.» (ص 126-125)
در قصـه ك «م شـکم گنده» (ص 128-130) گرچـه شـیوه پردازش موضوع شـباهت 
زیـادى بـه چنـد قصه ك کتـاب (به دلیـل تأکید چندبـاره و تکـرارى بر خاصیـت تبدیلى 

رویکردهاى داستانى، کاریکاتوریکى، گرافیکى و آموزشى
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کاراکتـر) دارد، امـا بسـیار سـاده و زیباسـت؛ در آن کمـک به افراد مسـن معنـاى ذهنى 
و رفتـارى پیـدا کـرده و بـا نهایـت ایجـاز در قالـب قصه کـى تخیلـى نشـان داده شـده 
اسـت. ضمنـاً ریتـم و ضرباهنـگ پیشـبرد مضمـون، همانند اکثـر قصه ك هـاى مجموعه 
«قصه هـاى الفبـا» بـا تکـرار عبـارات آهنگین و شـوخ طبعانه اى تشـدید شـده اسـت؛ این 
عبـارات مـوزون بـه تقلیـد از برخـى عبارات آهنگیـن متل هـا، قصه ها و حکایـات قدیمى 

انجام شـده و بـراى کـودکان پذیرفتنـى و دلپذیرند:
«... ننه جیروجیر یک ملخ خیلى پیر بود. آن قدر پیر که وقتى راه مى رفت 
پاهاش مى لرزید و جیروجیر صدا مى کرد. ننه جیروجیر خورده بود زمین و بالش 
پاره شده بود. حاال روى یک تخته سنگ نشسته بود و غصه مى خورد. م پرسید: 
«ننه جیروجیر، چرا غصه مى خورى؟» ننه جیروجیر جواب داد: «پس چى بخورم؟ 
مى خوام بالم رو بدوزم سوزن ندارم.» م گفت: «غصه نخور، من سوزنت مى شم.» و 
سوزنش شد. ننه جیروجیر خوشحال شد. م را برداشت. نخ کرد و بالش را دوخت. 
بعد بلند شد و جیروجیروجیر راه افتاد. م گفت: «ننه جیروجیر، چرا جیرجیر؟» 
ننه جیروجیر جواب داد: «خب، چى کار کنم؟ عصا ندارم. اگه یه عصایى داشتم، 
چه روزگارى داشتم.» م گفت: «غصه نخور، من عصات مى شم.» و عصایش شد. 
ننه جیروجیر خوشحال شد. عصا را برداشت و راه افتاد. دیگر پاهایش نلرزید و 

جیرجیر نکرد.» (ص 130-128)
قصـه ك «ن سـه قلو» (ص 132-137) بـر همـان قاعده قـراردادى تبدیل شـدن یک 
حـرف الفبـاء بـه اشـیاء، حشـرات و یـا بخشـى از اندام هـاى یک حیـوان دیگـر، متکى و 
کًال در «ایـن و آن شـدن» خالصـه شـده اسـت. البته ایـن خصوصیت با توجـه به این که 
هـر حـرف الفبایـى از لحاظ نوشـتارى در اسـامى اشـیاء، حشـرات، حیوانـات و موجودات 
زیـادى کاربـرى دارد، تـا حـدى زیبـا و حتـى تأویل آمیـز اسـت، امـا پـردازش موضوع به 
چنیـن شـیوه اى در تعـداد نسـبتاً زیـادى از قصه ك هـاى مجموعـه «قصه هـاى الفبا» اثر 
«محمدرضـا شـمس» (قصه ك هـاى «د ماهـى دزد» (ص 46-49)، «ذ یک چشـم» (ص 
50-53)، «س سـوراخ» (ص 68-71)، «ع شـکم گنده» (ص 96-97) و... ) تاحدى شیوه 

پـردازش موضـوع را تکرارى جلوه داده اسـت:
الك  و  الکـت.»  مى شـم  مـن  نخـور.  گفـت: «غصـه  از «ن»هـا  یکـى   ...»
الك پشـت شـد. الك پشـت تـوى الکـش قایـم شـد. روبـاه آمـد. دور الك پشـت 
چرخید و بو کشـید. بعد روى الك نشسـت. ن آخرى عصا شـد، زد تو سـر روباه 
و گفـت: «رو صندلـى من مى شـینى؟ بلند شـو برو یـه جاى دیگـه.» روباه گفت: 
«آخـه صندلیـت خوشـمزه اسـت. بوى الك پشـت مـى ده.» عصا یکـى دیگر توى 
سـر روبـاه زد و گفـت: «صندلـى بابـات بوى الك پشـت مـى ده.» و یکـى دیگر و 

یکـى دیگـر و روبـاه را فـرارى داد.» (ص 136-135)
در قصـه ك «و وز وزو» (ص 138-140) بـر رفـع مزاحمت و اسـتفاده از توان و انرژى 
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بـراى یـک کار یـا ارائـه آواز و خوانشـى دیگر به شـکل مناسـب تأکید شـده اسـت. پایان 
ایـن اثـر، مثـل اغلب آثـار داسـتانى از بخش هـاى آغازیـن و میانى زیباتر اسـت و نشـان 

مى دهـد کـه «هرگونـه صدایـى از بین نمـى رود و همیشـه مى ماند»:
«همـه گفتنـد: «آخیش. راحت شـدیم از دسـتش.» یک دفعـه صدایى گفت: 
«ونگ ونـگ.» ایـن صـداى «و» بـود و پـاك شـده بـود، امـا صدایش پاك نشـده 

(ص 140-139) بود.» 
قصـه ك «ه دوقلـو» (ص 142-143) موضـوع اولیـه زیبایـى دارد کـه بـه پایانـى 
بى تناسـب، متناقـض و باورنشـدنى منتهـى مى شـود. ضمنـاً اساسـاً گیرایى داسـتانى هم 

نـدارد و عنصـر تخیـل و پـردازش آن ضعیـف اسـت. 
قصـه ك «ى قایـق» (ص 146-147) بسـیار کوتاه و مینى مال تـر از همه قصه ك هاى 
دیگـر اسـت. ایـن نوشـتار عمدتـاً حول یـک حادثه شـکل گرفتـه و نتیجه پایانـى آن هم 

نشـانگر تجمیـع غایت دار و داسـتانى دو کاراکتر «حرف ى» و «مورچه اسـت»:
«ى زیـر گل یـاس خوابیـده بود. بـاران آمد. زیـاد آمد. یک دفعه یکـى داد زد: 
«کمـک، کمـک. دنیـارو داره آب مى بـره.» ى از خـواب پرید. این طـرف و آن طرف 

را نـگاه کرد. آب داشـت مورچـه را مى برد. 
ى تنـدى مثل قایق ُسـر خورد تـوى آب و خودش را به مورچه رسـاند. مورچه 

سـوارش شد و شـد ناخدامورچه. رفتند دنبال ماجراجویى!» (ص 147-146) 

دریافت نهایى
مجموعـه قصه ك هـاى «قصه هـاى الفبـا» به قلـم «محمدرضا شـمس» شـامل قصه هایى 
مینى مالیسـتى و بسـیار کوتـاه، و در کل داراى فـراز و فرودهـاى موضوعـى و سـاختارى 
اسـت: برخـى از قصه ك هـا زیبـا و گیـرا هسـتند و در بسـیارى از آن هـا شـیوه پـردازش 
موضـوع و پیشـبرد کاراکترهـا شـبیه یکدیگـر و همزمـان تکرار هـم در آن ها زیاد اسـت؛ 
بـا وجـود ایـن، تأکیـد نویسـنده بـر قراردادهـاى ذهنـى، داده هـاى تخیلـى و سـرفصل 
قـراردادن حـروف الفبـا به طـور نسـبى قابـل تأمـل اسـت. ضمنـاً بایـد اذعان داشـت که 
ایـن قصه ك هـا در رابطـه بـا آمـوزش حـروف الفبـا داده هاى آموزشـى هـم دربـر دارند و 
مثال هایـى هـم به طـور ضمنـى و در قالـب کاراکترهـاى داسـتان بـراى تلفظ و یـادآورى 

هـر یـک از حـروف ـ  هـم در عناویـن و هـم در خـود قصه ك هاـ وجـود دارد. 
رویکـرد «محمدرضـا شـمس»، کاریکاتوریکى، تخیلى و در مـواردى که بر نقطه، خط 
و شـکل حـروف تأکیـد دارد، اساسـاً گرافیکـى هـم اسـت. در مجموعه «قصه هـاى الفبا» 
اثـر «محمدرضـا شـمس»، قصه ك هـاى آغازیـن و بخـش میانـى به مراتـب پذیرفتنى تـر، 
جذاب تـر و حتـى غایت مندتـر و آموزشـى ترند. اکثـر نوشـتارهاى این مجموعـه از ریتم و 
ضرباهنـگ حسـى و تخیلـى قصـه وارى برخوردارند و براى کـودکان مفیـد و خواندنى اند؛ 

ضمنـاً قـدرت تخیـل آنان را هـم به طور نسـبى فعـال مى کنند. 

رویکردهاى داستانى، کاریکاتوریکى، گرافیکى و آموزشى
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تازه هاى نشرنقد داستان تألیف

وارث آتش و دریا
پاتریشـیا  اى، مک کلیپ، مترجم: آرزو محمودیان، تهران، کتاب سـراى 
تندیـس، 304 ص، رقعى (شـومیز)، 200000 ریال، چاپ اول، 700 

نسخه، شابک: 978-600-182-280-3
زبان اصلی: انگلیسى

عنوان به التین:
Heir of Sea and Fire

موضوع(ها):
داستان هاى کوتاه انگلیسى- قرن 20.

معرفی کوتاه
پادشـاه سـرزمین «یـان» با سـوگندى که سـال ها پیش خـورده، آیندة تنهـا دخترش (رآدلـر) را به یک 
مسـابقۀ خطرنـاك گـره زده اسـت. براسـاس این سـوگند تنهـا فردى کـه مى تواند بـا رآدلـر ازدواج کند 
کسـى اسـت که روح «پیون» را در این مسـابقۀ مرگ آور شکسـت داده اسـت، اما حال یک سـالى اسـت 
کـه از ناپدید شـدن برندة مسـابقۀ شـاهزاده «مورگان» از سـرزمین «هـد» مى گذرد و شـایعات حاکى از 
کشته شـدن اوسـت. رآدلـر کـه نمى تواند مـرگ او را باور کند، سـعى دارد از سرنوشـت نامعلـوم مورگان 
باخبـر شـود. به همین دلیـل، سـفرى را آغـاز مى کنـد کـه بـراى شـاهزاده خانـم نازپـروردة سـرزمینیان 

بسـیار خطرناك است.

داسـتان هاى  از  طنازانـه  روایت هایـى  داسـتان:  فانتـزى 
مشـاهیر زندگـى  و  عامه پسـند 

احسـان عمـادى، تصویرگر: محمدرضا دوسـت محمدى، تهران، نشـر 
شـهر تهران (وابسـته به سـازمان فرهنگى هنرى شـهردارى تهران)، 
76 ص، رقعـى (شـومیز)، 80000 ریـال، چـاپ اول، 1000 نسـخه، 

978-600-439-150-4 شابک: 
موضوع(ها):

1. خیال پردازى در ادبیات؛
2. ادبیات کودکان و نوجوانان، تاریخ و نقد؛

3. داستان هاى کوتاه، تاریخ و نقد.

معرفی کوتاه
کتـاب مصـور حاضـر، مشـتمل بـر روایت هایـی طنازانـه از داسـتان هاي عامه پسـند و زندگـی مشـاهیر 
اسـت کـه بـا زبانـی سـاده و روان بـراي کـودکان و نوجوانـان نگاشـته شده اسـت. ایـن کتـاب شـامل 
تک نگاري هایـی طنزآمیـز دربـارة شـخصیت هاي علمـی، فرهنگـی و سیاسـی تاریخـی و داسـتان هایی 
عامه پسـند اسـت. متن هایـی دربـارة چهره ها و موضوعـات علمی و تاریخی که در شـرح آن ها، راسـت و 
دروغ و تخیـل و افسـانه و داسـتان، همـه به شـکلی جداناپذیـر در قالبـی طنزآمیز درهم  تنیده شـده اند.
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منتقد و کارشناس ادبى

     
         

چکیده
توجه به شاخصه ها و داشته هاى روحى و روانى نوجوانان و انتخاب شخصیت هایى از میان این 
گروه سنى براى نشان دادن پس زمینه هاى روان شناختى و تربیتى آن ها در قالب داستانى بلند که 
آن ها را در بسترهاى فرهنگى و اجتماعى متمایز و نامتعارفى به آزمون خودشناسى و تفکر دربارة 
زندگى وادار کند، موضوع رمان موردنظر است. در مقالۀ حاضر تالش شده تا این اثر از دیدگاه نقد 

ـ تحلیلى بررسى شود. ساختارى 

کلیدواژه
تابع ذهنى، کثرت گرایانه، پارادوکس، خوداظهارى، حس ورزى، تنگناهاى ذهنى، انتزاعى

 
مقدمه

موضوعاتى هستند که در اصل داستان گونه اند یا به یک داستان منتهى مى شوند. ویژگى 
معین  زمان بندى  داستانى شان،  طرح  کامل شدن  براى  که  است  این  هم  آن ها  ضمنى 
وقوع  به  موضوع  شکل گیرى  چون  اغلب  زمان بندى،  این  طى  است؛  الزم  ادامه دارى  و 
موضوعات  و  آدم ها  با  رویارویى  مکان ها،  در  قرارگرفتن  پرسوناژ ها،  جا به جایى  رخدادها، 
و  است  فرازوفرود  از  پر  که  مى گیرد  شکل  داستانى  چرخۀ  یک  دارد،  نیاز  متنوع  فرعى 
شخصیت هایى  زده اند،  دامن  موضوعى  چنین  به  خاصى  اشخاص  یا  فرد  این که  الزام  با 
هم خود را ازمنظر روان شناختى و فکرى به خوانندگان مى شناسانند. واقعیت آن است 
که هر موضوعى ظرفیت و قابلیت شکل دهى به داستانى با این شاخصه ها را ندارد و اگر 
موضوع فقط عبارت از شروع و به پایان رساندن یک سفر باشد که از قبل کامًال طراحى و 
به طور همزمان تاحدى تأویل آمیز هم پردازش شده باشد، درآن صورت شکل گیرى عناصر 
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نقد داستان تألیف

   
   
 ،  
   
 ،  
  
  ،  
    
  

  

و داده هاى یادشده بى تردید براى خود نویسنده نوعى آزمون اثبات مهارت و توانمندى 
خود  شخصى  و  خاص  سفر  نخست  وهلۀ  در  هم  موردنظر  سفر  و  مى رود  به شمار  ذهنى 

نویسنده تلقى خواهد شد.
چنین  براساس  به ظاهر  را  اثرش  موضوع  سفر  هم  باز  و  رمان  نویسندة  یوسفى،  ناصر 
سفرهایى انتخاب کرده و البته بر جنبه هاى قراردادى و شخصى آن تأکید بیشترى داشته است. 
سفرهاى موردنظر در این رمان سفرهایى الزامى برمبناى آیین ها و آداب اجتماعى اند که براى 
نوجوانان چهارده ساله به عنوان مرحله اى تجربى و آموزشى جزء برنامۀ تربیتى آنان تعریف 
شده و هر نوجوانى باید خودش  تنهایى به چنین سفرى برود. این موضوع، اولین تابع ذهنى 
و  تأویل آمیز  سفر  مقولۀ  خود  گرچه  به همین دلیل،  است؛  رمان  شکل دهى  براى  نویسنده 
نشانه اى کلى از وارد شدن به یک حوزة خودشناسى، دگرشناسى و شناخت نسبى از زندگى 
و داشته هاى آن تلقى مى شود، اما ازنظر استقرایى شامل نشانه هاى جزئى زیادى به گسترة 
کثرت گرایانه بخشى از زندگى است که توسط هرکدام از سه شخصیت نوجوان رمان تجربه 

مى شود:
شوند.  آماده  بزرگ  سفر  براى  تا  مى کردند  تربیت  طورى  را  کودکانشان  «آن ها 
آموزش هاى مختلف، کالس ها و سفرهاى کوچک و بزرگى را ترتیب مى دادند تا 
بتوانند از پس سفر بزرگ برآیند. مردم شهر فکر مى کردند هیچ چیز به اندازه سفر 
نمى تواند بچه ها را بزرگ کند و تجربه هاى زندگى را در اختیار آن ها قرار دهد. 
هر نوجوانى یک روز سفرش را آغاز مى کرد، اما بازگشتش معلوم نبود. هر نوجوان 
پس از تجربه اى متفاوت سفر خود را به پایان مى رساند. گروهى از بچه ها با شوق 
سفر بزرگ، روزها را به شب و شب ها را به صبح مى  رساندند. سفر هم درست مانند 
بالغ شدن، ازدواج کردن یا شغل و خانه اى داشتن، بخشى از رؤیا و آرزوهاى آن ها 

بود» (یوسفى، 1395: 9-8).

یوسفى، ناصر. (1395)، و باز هم سفر، ویراستار: مژگان 
کلهر، تهران، افق، قطع رقعى، 390ص، 18500 تومان. 

شابک: 978-600-353-234-2
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سفرهاى قراردادى و شخصى خود نویسنده

رخدادهاى  به  یوسفى  ناصر  نگاه  که  مى شود  مشخص  مى یابند،  ادامه  که  سفر ها 
ریزودرشت داستان قراردادى است و مخاطبان نوجوان با رمانى روبه رو هستند که همه چیز 
آن با میل، اراده و ذهنیت هاى نویسنده شکل داده شده است. در چنین رویکردى، کارکرد 
نشانگر  که  شود  منجر  معینى  غایت مندى هاى  به  باید  الزاماً  داستان  آدم هاى  و  حوادث 
علت هاى اولیۀ طراحى، موجودیت هرکدام از آدم ها و حوادث و نیز توجیه گر طرح اساسى 
و محورى رمان باشد. براى عملى شدن چنین منظرى نویسندگان اغلب دو شیوة متفاوت 
دارند: یا همۀ وقایع و شخصیت ها را با داستان پیش مى برند و همه چیز فقط در بخش 
پایانى رمان به تأویل و نتیجه اى غیرقابل انتظار ختم مى شود، یا آن که شکل دومى انتخاب 
مى شود و نویسنده در هر حادثه اى تأویل و نتیجه اى مقطعى ارائه مى دهد و در پایان اثر 
از گردآورى نتایج موردنظر، یک تأویل نهایى دامنه دار، معنادار و برجسته تر و در مواردى 
حتى متناقض شکل مى گیرد. یوسفى از نگرش دوم استفاده مى کند. هر حادثه و موقعیتى 
را که نشان مى دهد، تلویحاً یک تأویل یا زمینۀ تأویل دارى براى آن وجود دارد و این از 

همان آغاز آشکار است:
«تمام سیستم امنیتى شهر طورى تنظیم شده بود که کل شهر را در برابر 
حتى  کند.  پیدا  را  شهر  نمى توانست  هیچ کس  مى کرد.  حفظ  غریبه ها  حضور 
چون  کنند؛  عبور  منطقه  این  باالى  از  نمى توانستند  هلى کوپترها  و  هواپیماها 
طورى  را  شهر  مهندسان،  و  طراحان  مى افتاد.  کار  از  آن ها  رادار  سیستم هاى 
مدیریت مى کردند تا از دید هر غریبه اى در امان باشد. آن ها از شهر خود در برابر 
حضور هر غریبه اى به شدت محافظت مى کردند. حاال هم حضور یک غریبه زنگ 

خطر بزرگى بود» (همان: 25-24).
«آن قدر راه رفت که خسته شد، اما نه تنها به جایى نرسید، بلکه حس مى کرد 
اما  بروى،  راه  است  ممکن  چطور  کرد،  فکر  خودش  با  است.  اول  نقطۀ  در  هنوز 
تکان نخورى و به جایى نرسى؟ یک دفعه گروهى از مردم را دید که با لباس ها و 
چهره هایى شبیه هم به سوى او مى آمدند. جمعیت به او نزدیک شد و از کنارش 
این که  بدون  مى رفتند  پیش  آن ها  نکرد.  احساس  را  چیزى  بازهم  اما  گذشت، 
چیزى تغییر کند. سام با آن ها هم قدم شد، اما بازهم به جایى نرسید. تمام آن 

آدم هاى یک شکل، بخشى از یکدستى فضا و مکان بودند» (همان: 37).
تأویل هایى که ناصر یوسفى در رمان و باز هم سفر ارائه مى دهد، متنوع اند؛ زیرا او 
بر آن است، حتى موقعیت هاى کوتاه را هم به غایت مندى معینى برساند. خود حوادث 
و شخصیت ها چندان گیرا و جذاب نیستند. کار مهیج و عجیبى از آن ها سر نمى زند، اما 
براى هر کار و شرایط و حادثه اى یک ذهنیت آموزشى و تجربى مشروط درنظر گرفته 
شده است. همۀ ویژگى داستانى و روایى نوشتار هم مدیون همین داشته هاست. در جاهایى 

که این داده ها و شروط، ابتکارى از کار درآمده اند، رمان گیرا و خواندنى است:
«پونه فکر کرد به راستى هیچ احتیاجى نداشت بداند چندشنبه  است. در آن 
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باغ هیچ فرقى بین دوشنبه و چهارشنبه یا حتى جمعه نبود، اما بدش نیامد که 
بازى اى را شروع کند. با خنده گفت: پس امروز یک شنبه  است. پیرمرد هم لبخند 
زد: قبول! امروز یک شنبه  است؛ بنابراین، فرداى آن روز هم باید دوشنبه باشد. 
پیرمرد هم قبول کرد. آن روز جمعه شد و با هم استراحت کردند. پونه چند روزى 
این بازى را ادامه داد، اما از این بازى خسته شد. از روزهاى هفته خسته شد. 
مى توانست هر روز برایش جمعه باشد یا پنج شنبه! فکر کرد نباید خودش را با 
نگه داشتن روزهایى که برایش فایده اى نداشتند، خسته کند. تصمیم گرفت هر 
روز را به خاطر همان روز دوست داشته باشد، اما یک شب تصمیم گرفت پیش 
از خواب نامى براى روزى که طى کرده بود، انتخاب کند. این طورى بود که هر 
شب نامى را براى آن روز انتخاب مى کرد. یک روز در برکه آب تنى کرد، نام آن 
روز را گذاشت: آب تنى! روز دیگر همراه همسایه یک هندوانۀ خوشمزه خورد و 
نام آن روز شد هندوانۀ شیرین و به همین ترتیب روزهاى بعد: نسیم، آفتاب داغ، 
سیب هاى قرمز، دعا، سایۀ درخت انگور، هدیه و... نام گرفتند» (یوسفى، 1395: 

(70-69
شخصیت هاى  پیرامونى  شرایط  که  است  آن  نویسنده  ذهنى  قراردادهاى  از  یکى 
اصلى اش را نامتعارف و پارادوکسیکال مى کند تا دافعه هایى ایجاد نماید و به کنش زایى 
حوادث  مى دهد،  قرار  اصلى  شخصیت هاى  راه  سر  او  آن چه  کند.  کمک  رمان  موضوع 
ذهنى  قراردادهاى  و  قانونمندى ها  بلکه  نیست،  تخیلى  و  افسانه اى  عجیب  موجودات  و 
خودش است براى تمثیلى کردن جوامعى فرضى که شرایطى نامتعارف دارند. او این کار را 
با چالش هاى ذهنى روى موضوعاتى مثل فقدان آزادى در جامعه و محدویت هاى زمانى 
و مکانى انجام مى دهد و با تأکید بر چاره اندیشى هاى شخصیت ها براى مقابله با چنین 
شرایط و معضالتى یا حل آن ها و حتى در مواردى گریز و فرار از آن ها، شخصیت هایش 
را ضمن دامن زدن به یک چرخۀ روان شناختى و تربیتى، به  طور همزمان شخصیت پردازى 
مى کند و خوانندگان گروه سنى نوجوان را به  طور ضمنى درمورد چنین مسائلى به تفکر 
قراردادى  تناقضات  و  بر پارادوکس ها  یوسفى بیشتر  ناصر  تأکید  بنابراین،  مى دارد؛  وادار 

اجتماعى و آشنا کردن مخاطبان نوجوان با چنین عارضه هایى است:
مواظب  تا  بدهم  توضیح  برایت  را  نکته ها  این  از  بعضى  باید  گفت:  «دختر 
باشى. مثل چى؟ مثل همین خواب دیدن! نباید خواب هایت را براى کسى بگویى. 
آرزوهایت را هم نباید بگویى. هیچ وقت نباید نشان بدهى که آرزویى دارى! از همه 
مهم تر نباید به کسى کمک کنى. نباید دربارة رؤیاهایت حرف بزنى. دخترك گیج 
شده بود. اگرچه فهمیده بود که در این شهر قوانین بسیارى را باید رعایت کند، اما 
نمى دانست که باید رؤیاها، آرزوها یا خواب هایش را هم پنهان کند. یا این که نباید 
به کسى کمک کند! دلش مى خواست سؤال هاى بیشترى از دخترك بپرسد، اما 
خیلى وقت نداشت. روزهاى بعد دخترك خبر داد که کمتر باید همدیگر را ببینند. 
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انگار دیگران متوجه شده اند که آن ها مدتى است فقط با هم حرف مى زنند. این 
مى توانست براى مسئوالن مدرسه یک هشدار باشد، چون همۀ بچه ها باید مرتب 
با افراد متنوعى حرف بزنند و به دوست خاصى عادت نکنند» (یوسفى، 1395: 

.(111-110
در این اثر، حوادث مهمى که حجم 387 صفحه اى آن را توجیه کند، وجود ندارند. 
رمان، مملو از خود اظهارى، توصیف و برون فکنى است که ارزش داستانى و روایى چندانى 
ندارند. در جاهایى هم نویسنده بر آن بوده شرایطى غیرعادى را به  عنوان مانعى در برابر 
و  باشد  رمان  موضوع  پیش برندة  عامل  آن ها  از  عبور  ضرورت  تا  دهد  قرار  شخصیت ها 
همزمان تاحدى مضامین تأویل زا هم وارد متن شود. با همۀ این ها، خوداظهارى هاى زیاد 
به رمان آسیب نسبى زده اند، چون فقط کارکرد پیش شرط ها و خواسته هاى معمولى را 

دارند و هرگز با کاربرى و تأثیرات عمیق حوادث داستانى برابرى نمى کنند:
«دوست دارم همسایه داشته باشم. همسایه هایى مهربان که هر روز به من 
سر بزنند. دوست دارم خانه ام را آب و جارو کنم. دوست دارم گاهى پشت پنجره 
بنشینم و به جاده اى که از دوردست ها مى گذرد نگاه کنم و خوشحال باشم که 
من توى جاده نیستم. دوست دارم دِر خانه ام براى مسافرها باز باشد. من براى 
مسافرها از قبل یک کاسه آب کنار مى گذارم کسى در خانه ام را بزند به او آب و 
نان مى دهم. چشمه همین طور حرف مى زد. انگار منتظر هیچ پاسخى هم نبود. 
او بلند بگوید. سام هم تصمیم گرفت گوش کند. او آماده بود تا آخر سفرش فقط 

بنشیند و رؤیاهاى چشمه را بشنود» (همان: 133).
جزو  درمى آورد،  توصیف  به  حاالت  و  روحى  تغییرات  عنوان  تحت  نویسنده  آن چه 
در  را  اثر  که  است  اضافاتى  و  کرده  پیدا  حجمى  صرفاً  کارکرد  به عالوه،  است.  بدیهیات 
جاهایى معمولى جلوه مى دهد و حتى نگارش رمان را در سطح انشا هاى دبیرستانى معرفى 
مى کند. این قسمت ها طراوت و تازگى موضوعى ندارند و میزان حس ورزى اندیشمندانه 

موضوع رمان را تاحد قابل توجهى کاهش داده اند:
فوق العاده  او  براى  همه چیز  داشت.  خوبى  احساس هاى  همیشه  جوان  «مرد 
بود؛ اما براى پونه این طور نبود. او بیشتر پر از شگفتى و تعجب بود. همه چیز براى 
او زیبا نبود. او جدا از زیبایى یا زشتى به اطرافش نگاه مى کرد. در روزهاى دیگر 
برآمدگى ها،  فرورفتگى ها،  شد.  جالب  برایش  مى آمدند  باغ  به  که  افرادى  چهرة 
چهرة  حتى  بودند.  متفاوت  برایش  آدم ها  صورت  رنگ  حتى  و  چین وچروك ها 
خودش هم در روزهاى مختلف متفاوت بود. همین طور چهرة مرد جوان یا پیرمرد. 
از صبح تا شب رنگ صورتشان به هزار رنگ درمى آمد. وقتى پیرمرد خسته بود، 
وقتى غمگین بود یا وقتى خوشحال بود، رنگ صورتش تغییر مى کرد. مرد جوان 
مى ترسید،  وقتى  و  بود  بى حوصله  وقتى  مى گفت،  دروغ  وقتى  همین طور.  هم 

ماهیچه هاى صورتش تغییر مى کردند» (همان: 199-198).

سفرهاى قراردادى و شخصى خود نویسنده
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از  تصویرى  شده است:  ارائه  ذهنى  ایده آل هاى  از  طراحى شده  و  متضاد  تصویر  سه 
مبرا  و  متفاوت  کامًال  جامعه اى  و  تفاوت  و  تغییر  هرگونه  از  عارى  و  یکسان  جامعه اى 
مرجع  فرزانه اى  پیرمرد  آن  در  که  سومى  موقعیت  درنهایت،  و  همگونگى  و  یکسانى  از 
عامدانه  و  به ترتیب  موقعیت ها  این  تجربه  است.  و  دانایى  از  تمثیل واره اى  و  ذهنیت ها 
همانند موقعیت هایى آموزشى و آزمونى از قبل طراحى و شکل دهى شده اند که سر راه 
سه شخصیت اصلى رمان قرار بگیرند تا شخصیت ها از هرکدام به شکل انفرادى و جدا از 

هم به  عنوان ساحت تجربى سفر خویش استفاده کنند.
اثرى  بلکه  نمى رود،  به شمار  تخیلى  نوشته اى  یوسفى  ناصر  اثر  سفر،  هم  باز  و  رمان 
قراردادى و شکل گرفته براساس تابع هاى ذهنى خود نویسنده  است: او شرایط متناقض و 
متفاوت یا وضعیتى خاص درنظر مى گیرد تا به زعم خویش موقعیت هایى پرسش برانگیز 
بیافریند و با تالقى دادن ذهن شخصیت ها با این واقعیت هاى قراردادى و شخصى، نتیجه اى 
بکشد:  رخ  به  را  موجود  پارادوکس هاى  و  تناقضات  همزمان  و  بگیرد  آموزشى  و  تربیتى 
«چطور ممکن است یکى کنارت لِه شود، زخمى شود، اشک بریزد و تو به راهت ادامه 

بدهى؟ این در هیچ کجاى دنیا نیست» (یوسفى، 1395: 235).
این  اما  مى روند،  سفر  به  جداگانه  و  متفاوت  راه  سه  در  چهارده ساله  نوجوان  سه 
تعریف  و  مى کند  پیدا  درجایى  حالتى  ایستگاه  اولین  در  زود  خیلى  سه گانه  سفرهاى 
سفرهاى تجربى و مبتنى بر شناخت خود و زندگى که الزاماً باید به چندین ایستگاه و مکان 
خالصه  ایستگاه  یک  در  فقط  شخصیت ها  از  هرکدام  براى  کند،  پیدا  ارتباط  جغرافیایى 
رویدادهایى  مى دهند،  ُرخ  جداگانه  ایستگاه  سه  این  از  هرکدام  در  که  حوادثى  مى شود. 
واقع گرایانه یا تخیلى و فانتزیک نیستند و برایند سه موقعیت قراردادى اند که به میل، 
اراده و ذهنیت هاى خود نویسنده شکل دهى شده اند؛ شخصیت ها در آن ها حالتى درجایى 
دارند؛ یعنى زیاد جلو نمى  روند و اگر هم بروند، به عقب برمى گردند؛ این وضعیت در کل 
بهانه اى شده تا نویسنده در اوقاتى مقتضى، به نوبت تنگناهاى ذهنى و عاطفى هرکدام از 

شخصیت هایش را در رابطه با چنین وضعیت هایى به چالش بکشد:
«در مدرسه مثل بقیه در کالس نشست و همۀ کارهایى را که دیگران انجام 
مى دادند، تکرار کرد. با خودش فکر کرد چقدر زندگى کردن در این شهر تکرارى 
است. الزم نبود براى هیچ کارى زحمت فکر کردن به خودش بدهد. انگار دیگران 
همۀ فکرها را کرده بودند و فقط باید فکرهاى آن ها را تکرار مى کرد. کشف این 
ماجرا حالش را بدتر کرد. دلش مى خواست براى کارهاى روزانه اش خودش فکر 
کند و خودش تصمیم بگیرد. این که در این لحظه چه کارى را باید انجام دهد یا 

ندهد، اما در این شهر چنین اجازه اى نداشت» (همان: 293-292).
یوسفى درحقیقت سه داستان جداگانه با سه شخصیت مختلف نوشته و بعد فصل هاى 
این سه داستان را با توالى نوبتى، البه الى هم جاى داده تا رخدادهاى هر سه داستان در 
قالب یک رمان موازى با هم پیش بروند. این کار به  استفاده از مونتاژ موازى سکانس هاى 
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فیلم در سینما شباهت زیادى دارد.
به  و  مى شود  متمرکز  جامعه  در  آزادى  عدم  روى  نویسنده  نگاه  که  جاهایى  در 
مى کند،  توجه  مدرسه  آموزشى  محیط هاى  در  حتى  افراد  زندگى  کنترل  سیستم هاى 
با  (شوکا)  شخصیت ها  از  یکى  که  موقعیتى  است؛  برجسته تر  اثر  محتوایى  جنبه هاى 
به ترتیب  که  دیگر  داستانى  وضعیت  دو  با  قیاس  در  نیز  و  خود  به نوبۀ  روبه روست،  آن 
شامل زندگى کولى هاى آزاداندیش و رویدادهاى داستانى مربوط به شخصیت سام است، 

نتیجه گیرى معین و شاخصى در بر دارد:
«نمى توانست به کالس دیگرى برود. باید از راه مشخصى به کالس خودش 
مى رفت. از مسیرش منحرف نمى شد. براى همین از راه هاى دیگر خبر نداشت. 
تازه فهمید، نمى دانست اتاق معلم ها کجاست یا هر معلم هر زنگ به چه کالسى 
مى رود. حتى نمى دانست کالس بغلى یا کالس رو به رویى چه معلمى داشتند. اگر 
هم براى اولین بار او را به دفتر مدرسه نمى بردند، او هرگز نمى دانست دفتر مدرسه 
کجاست؟ وقتى وارد کالس ها مى شدند معلم ها را نمى دیدند. پس از خارج شدن 
پیچیده اى  سیستم  چه  بود  فهمیده  تازه  نمى کردند.  برخورد  معلمى  هیچ  با  هم 
که  مى آمدند  و  مى رفتند  طورى  آن ها  شده است.  طراحى  آن ها  رفت وآمد  براى 
آن  درمورد  را  اطالعات  کمترین  او  نمى شدند.  باخبر  دیگرى  هیچ چیز  از  تقریباً 

مدرسه داشت» (همان: 295-294).
نگاهى تمثیلى هم به  طور ضمنى و تلویحى در برخى بخش ها و موقعیت ها وجود دارد 
که در رابطه با گروه سنى نوجوانان بیشتر به پس زمینه هاى روان شناختى و مسائلى مثل 
مواردى  در  مى کند.  پیدا  ارتباط  آرزومندانه  آزادبودنى  و  کنجکاوى  نیز  و  پرسش  تفکر، 
شخصى  کمى  استعارى  گونه اى  به  حتى  همه چیز،  این ها  بر  بیش ازحد  تأکید  به علت 
ارائه  هم  خواب دیدن  قالب  در  ظاهراً  که  دامنه اى  و  ظرفیت  چنین  با  نگاه  این  مى شود. 
شده، در راستاى سن و سال، موقعیت و اقتضائات روحى و روانى شخصیت نوجوان (دختر 

چهارده ساله) موردنظر است:
«در خواب احساس کردم که من خانه هاى بدون پرده را دوست دارم. در کوچه ها 
راه مى رفتم و از پنجره هایى که پرده نداشتند نگاهى به خانه ها مى انداختم. به 
پنجرة بدون پرده اى رسیدم. سرعتم را کم کردم تا بتوانم توى خانه را ببینم. من 
آواز  و  مى زد  شانه  را  موهایش  خانه  توى  دخترى  دارم.  دوست  را  مردم  زندگى 
چیزهایى  دارد  دوست  کرد  احساس  گرفت.  را  گلویش  بغضى  ناگهان  مى خواند. 
را به خوابش اضافه کند. بدون این که خیلى فکر کند یا خوابش را دیده باشد به 
حرفش ادامه داد: بعد همۀ پنجره ها بدون پرده شدند. من مى توانستم از جایى 
دوست  که  جورى  بودند  خانه ها  در  که  مردمى  ببینم.  را  خانه ها  همۀ  بودم  که 
داشتند زندگى مى کردند. خانۀ هیچ کس شبیه دیگرى نبود. اهالى خانه ها شبیه 
هم  من  بود.  خودش  کسى  هر  نمى کرد.  رفتار  دیگرى  مثل  کسى  نبودند.  هم 

سفرهاى قراردادى و شخصى خود نویسنده
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بپوشم  را  لباس هایى  مى توانستم  باشم.  خودم  مى توانستم  که  بودم  خانه اى  در 
نروم.  راه  مسیر  یک  در  مردم  بقیۀ  مانند  مى توانستم  داشتم.  دوست  خودم  که 
مى توانستم هر وقت دوست داشتم بخوابم یا بیدار شوم. توى کوچه سوت بزنم، 

حرف بزنم، موهایم را ببافم و از پنجره بیرون را نگاه کنم» (همان: 194-193).
یکى از شخصیت ها درمورد زیبایى تمثیلى چمن زار و زندگى کردن در آن به دیگرى 
مى گوید: «اگر این جا بمانم دیگر نمى توانم قشنگى هاى آن را ببینم. اصرار نکن. کمکم 
کن تا من هم بتوانم دشت خودم را بسازم» (همان: 303). این عبارت به  طور متناقضى 
مى تواند نشانگر حسادت باشد؛ درحالى که در رمان کارکرد و معناى مثبتى به آن نسبت 

داده شده است.
نیستند.  تأثیرگذار  چندان  رخدادها  است.  کم  رمان  حجم  به  نسبت  حوادث  تعداد 
نشان دادن  عجیب  و  نامتعارف  بر  اصرار  و  موقعیت ها  و  شرایط  تغییر  بر  تأکید  درعوض، 
داده ها و داشته هاى موضوعى رمان، زیاد است. باید یادآور شد که اغلب تغییرات نامتعارف 
جلوه  انتزاعى  و  عامدانه  شروطى  و  شرط  همانند  و  قراردادى  اثر،  داستانى  موقعیت هاى 
مى کنند که گاهى به عمد تمثیلى هم مى شوند. این ها سبب شده رمان و باز هم سفر به قلم 
ناصر یوسفى اثرى انتزاعى و غیررئالیستى از کار درآید و به  طور نامتعارفى وجوه انتزاعى اش 
هم غیرتخیلى و صرفاً قراردادى، شرطى و کًال برایند تابع هاى ذهنى خود نویسنده باشد. 
یوسفى از این طرح و برنامۀ شخصى بیشتر براى اثبات اندیشه ورزى و پرسش گرى ذهن 
نوجوانانۀ پرسوناژ نوجوان به عنوان نمونه اى روان شناختى از این گروه سنى اصرار مى  ورزد و 
شخصیت ها و حوادث داستانى اثرش را مثال هایى براى اثبات نظریه هاى بدیهى روان شناختى 

مى کند:
«...گوشه اى از اتاق یک ظرف غذا دید. به طرف آن رفت. حتى ظرف ها هم 
سفید بودند. غذایى هم که برایش گذاشته بودند سفید بود. شیر، تکه اى مرغ و 
زمین  روى  دارد.  علتى  سفیدى  همه  این  فهمید  تازه  کرد.  نگاه  غذاها  به  برنج. 
نشست. باز به دور و برش نگاه کرد. مطمئن شد او را در جایى قرار داده اند تا هیچ 
رنگى را نبیند و چشمانش هیچ محرکى را احساس نکند. با خودش فکر کرد آیا 
مى خواهند شکنجه اش بکنند؟... به طرف بشقاب رفت تا آن را بلند کند، اما بشقاب 
به سینى چسبیده بود. حتى سینى هم به زمین چسبیده بود. تعجب کرد. چرا 
آن را چسبانده بودند؟ هدف از این کار چه بود؟ همان جا غذایش را خورد. موقع 
غذاخوردن با خودش فکر کرد این بشقاب غذا از کجا وارد این اتاق شده؟ آیا کسى 
آمده و براى او غذایى گذاشته؟ پس چرا او هیچ صدایى را نشنیده. وقتى غذایش 
را خورد همان جا نشست. پایش را دراز کرد. بعد جمع کرد. بلند شد. دوباره دور 
اتاق چرخید تا ببیند این ظرف غذا از کجا وارد شده یا چرا به زمین چسبیده؟» 

(همان: 337-338)
گاهى به اقتضاى رویکرد روان شناختى نویسنده به شخصیت ها، الیه هایى از شخصیت 
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انسان واکاوى و در آن به مقوله هاى خودجویى و گرفتار نفس شدن یا به شناخت خود، 
هم  کمى  روان شناختى  بن مایه هاى  عالوه بر  که  مى شود  اشاره  پیرامون  محیط  و  زندگى 

افکار فلسفى به همراه دارد:
را  ما  که  جاده اى  مى دانم  فقط  نمى دانم.  انداخت:  باال  را  شانه هایش  «جوان 
رسیدن  گاهى  است.  دشوارتر  و  تاریک تر  سخت تر،  گاهى  مى رساند  خودمان  به 
و عبورکردن از کوهى بزرگ به مراتب ساده تر از رسیدن به خود است. آن ها راه 
مى رفتند و جوان همین طور حرف مى زد: جاده اى که ما را به خودمان مى رساند، 
گاهى آن قدر تاریک و خطرناك است که مى توانى در آن گم شوى. حتى شاید 
حیوان هاى درندة درونت تو را بخورند. حیوان هاى درندة توى خودمان؟! جوان 
سرش را تکان داد و گفت: بله حیوان هاى درنده. مثل حسادت، کینه، قهر، خشم 
و... این ها حیوان هاى درنده اى هستند. پونه به جوان نگاه کرد. احساس مى کرد 
حرف هاى بى معنى اى مى زند. بدش نمى آمد که کمى سربه سرش بگذارد، شاید 
این طورى راه برایش کوتاه تر مى شد. براى همین گفت: خب. حاال فکر کن که به 
خودت رسیدى. خودت را شناختى. بعد چه مى شود؟ جوان با شنیدن این سؤال 
به  مى کنم  فکر  اما  نمى دانم،  داد:  جواب  آرام  و  کرد  نگاه  دوردست ها  به  ایستاد. 
سکوت مى رسى. به یک جور شادى که همیشه با توست و کسى نمى تواند شادى 
را از تو بگیرد. شاید وقتى به این جا برسى، آن وقت از همه چیز لذت مى برى و همۀ 

دنیا برایت زیبا مى شود» (همان: 97-96).
در این اثر به موضوعاتى مثل آزادى و تفاوت و تنوع در شیوه ها و داشته هاى زندگى و 
نیز بر فرزانگى و تجربه اندوزى تأکید شده است. جایى هم به شکل متناقضى به فال گیرى و 
مقبول شدن آن اشاره شده و این از زبان راوى سوم شخص که داناى کل محسوب مى شود 

و ذهن یکى از شخصیت ها را ذهن خوانى مى کند، بیان شده است:
«گاهى هم به فکر فالَش مى افتاد و این که چشمه گفته بود سفرش به پایان 
مى رسد، اما بسیار دردناك! تا مدتى فکر مى کرد فروخته شدن بدترین دردى بود 
که تجربه کرده بود، اما درد ازدست دادن سخاوت به مراتب سخت تر بود» (همان: 

.(367
گرچه موقعیت هاى تنگنایى رمان براى دو نفر از شخصیت ها غیراختیارى، دافعه زا و 
نفى کننده زندگى واقعى اند و آن ها به اجبار و فقط برپایۀ یک رسم و  در مواردى اساساً 
آداب فرهنگى و اجتماعى به این موقعیت ها فرستاده شده اند، اما مطلوب بودن موقعیت 
تا  همزمان  و  پذیرفتنى  متفاوت،  تاحدى  همه چیز  شده  سبب  پونه  شخصیت  براى  سوم 
اندازه اى اختیارى شود و این زمینه یک قیاس نسبى را براى ارزیابى سه موقعیت موردنظر 

و هدف از شکل دهى آن ها فراهم نموده است:
«دلش براى خانواده اش، شوکا، سام و همه دوستان و آشنایانش تنگ شده 
بود. به همۀ آن ها فکر کرد و سعى کرد خاطره اى از هرکدام به یاد بیاورد. با به 

سفرهاى قراردادى و شخصى خود نویسنده
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یادآوردن هر خاطره اى مى خواست احساس کند همۀ آن ها برایش زنده و حاضر 
را  مهربانى اش  و  عشق  آن ها  همۀ  براى  بود  نشسته  که  همان جایى  از  هستند. 
فرستاد. احساسى سرشار از عشق، احترام، دوستى و حتى سپاس. با به یادآوردن 
دلش  واقعاً  داشت.  دوست  عاشقانه  را  آن ها  از  بعضى  مى تپید.  قلبش  هرکدام، 
مى داد  این  از  آیا خبر  مى داد؟  چه  از  این دلتنگى خبر  شده بود.  تنگ  برایشان 
که سفرش به پایان رسیده است؟ همان لحظه با خودش گفت: نه! هنوز زود است. 
هنوز درس هایى هست که باید در کنار پدربزرگ بیاموزم. هنوز وقت برگشتنم 

نرسیده» (همان: 385).

نتیجه گیرى
شکل  نویسنده  خود  ذهنى  تابع هاى  برمبناى  یوسفى  ناصر  اثر  سفر  هم  باز  و  رمان 
گرفته که نه تخیلى و فانتزیک است نه رئالیستى، بلکه اثرى قراردادى و فقط سلیقه اى 
در  و  مى شوند  شخصیت پردازى  سّنشان  به تناسب  جاهایى  شخصیت ها  مى رود.  به شمار 
با  آنان  گفت وگو هاى  در  نکته  این  مى رسند.  به نظر  باالتر  سن وسالشان  از  موقعیت هایى 
دیگران مشهود است. درضمن، در پس هرکدام از موقعیت هاى قراردادى سه گانۀ رمان، 
حتى در پس شخصیت ها و برخى از گفتارهایشان، نگاه و رویکرد عامدانۀ نویسنده که 
و  داده ها  این  در  است.  آشکار  بکند،  تمثیلى  و  تلویحى  را  معینى  داده هاى  مى خواهد 
نموده ها تأویل هاى معینى وجود دارد که شکل گیرى شخصیت ها، موقعیت ها و حوادث را 

تابعى از خود کرده است.
پایان رمان گرچه تصادفى به نظر مى رسد، اما پشت آن هم نگاهى عمدى است؛ هر سه 
شخصیت از مکان ها و موقعیت هاى بسته و نسبتاً بسته، بیرون مى آیند، جان سالم به در 
مى برند و به جامعۀ خود برمى گردند و ثابت مى شود که این سفرها درحقیقت سفرهایى 
همزمان  که  بوده است  زندگى  معناى  و  خود  شناخت  نیز  و  تجربه اندوزى  آموزش،  براى 

شاخصه هاى روحى و روانى خود شخصیت هاى نوجوان را هم نشان مى دهد.
فضاى  سه  به  نوجوان  شخصیت  سه  فرستادن  براساس  که  رمان  موضوعى  طرح 
و  است  شخصى  و  قراردادى  عامدانه،  گرفته،  شکل  آن ها  نهایى  برگرداندن  و  نامتعارف 
آثار  و  تخیلى  رمان هاى  بین  مبهمى  جایگاه  به  را  موردنظر  حجمى  رمان  سبک وسیاق 

رئالیستى منتسب مى کند.
رمان در کل چندان گیرا و مهّیج نیست، روابط علت و معلولى حوادث، موقعیت ها و 
شخصیت ها ضعیف است، اما در مقاطعى خوانندة اثر را به لحاظ داستانى ترشدن موضوع و 
حس ورزى هاى خاص تحت تأثیر قرار مى دهد. به عالوه، نگاه ناصر یوسفى بیشتر معطوف 
درنتیجه،  نمى پردازد؛  آن ها  فیزیکى  ظاهر  به  و  است  شخصیت ها  قراردادى  درون  به 
شخصیت ها بى چهره اند و او تصور سیماى آن ها را براى مخاطبان، براساس داده هایى که 

در رابطه با گفتار و رفتارشان ارائه داده، تاحدى اختیارى کرده است.
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چکیده
هیچ وقــت، هرگــز اگرچــه بــراى مخاطــب کــودك نوشــته شــده و داســتان ســاده اى 
اســت؛  فلســفى  و  روان  شــناختى  بن مایه هــاى  حــاوى  امــا  مى  رســد،  به نظــر 
ــود،  ــرار نمى ش ــتان برق ــى در داس ــر گفت وگوی ــه در ظاه ــم این ک ــن رو، على رغ از ای
ــذات  ــاب ل ــانه1 در ب ــگاه ارزش شناس ــل فیلســوفانه و ن ــۀ پرسشــگرى، تخی ــا زمین ام
زندگــى را فراهــم مى کنــد. جــو امپســن بــا طــرح یــک چالــش روانــى در قالــب یــک 
جملــۀ تکــرارى، در زمینــه اى از تصاویــر رنگــى و درخشــان مــا را بــا یکــى از وجــوه 
ــرى  ــت و تصویرگ ــن روای ــد. ای ــه مى  کن ــان مواج ــک روان م ــاط تاری ــخصیت و نق ش
به ظاهــر متضــاد بــه کــودك کمــک مى کنــد ازطریــق تخیــل کاوشــگرانه و هدفمنــد 
ــه تجربه هــاى  ــا قهرمــاِن داســتان همزادپنــدارى کنــد و در وقــت مقتضــى آن را ب ب
ــده  ــى و  شــناختى بهره منــد شــود. نگارن شــخصى خــود تعمیــم داده و از رشــد روان
در ایــن مقالــه بــا تأکیــد بــر روان شناســى تحلیلــى و برنامــۀ فلســفه بــراى کــودکان 
ــن  ــا ای ــه ب ــى مواجه ــتان و چگونگ ــوفانۀ داس ــناختى و فیلس ــاى روان ش بن مایه ه

ــد. ــیر مى کن ــح داده و تفس ــه را توضی تجرب

کلیدواژه
فلسفه براى کودکان، کاوشگرى و تخیل فیلسوفانه، عقدة مادر، ارزش شناسى

ابتداى داستان
کتــاب هیچ وقــت، هرگــز اگرچــه بــراى کــودکان نوشــته شــده، امــا به عنــوان 
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ــم  ــدارى خواهی ــا آن همزادپن ــى ب ــم به راحت ــال ه ــدة بزرگ س ــک خوانن ی
ــر روى  ــان تصوی ــم، از هم ــاب مى بینی ــر کت ــه در تصاوی ــى ک ــرد. دخترک ک
جلــد، چشــم هایش را تقریبــاً بســته و بــا ســرى افراشــته و بى اعتنــا و جملــۀ 
ــا خــود  هیچ وقــت، هرگــز و البتــه تکــرار پیاپــى آن در تمــام کتــاب، مــا را ب
ــناختى و  ــاظ  ش ــت را به لح ــن وضعی ــا ای ــا باره ــۀ م ــد. هم ــراه مى کن هم
روان شــناختى در زندگــى  خــود تجربــه کرده ایــم؛ پــس دنبالــش راه مى افتیــم 
تــا ببینیــم باالخــره چــه چیــزى ایــن دختــرك را راضــى کــرده و کمــى او را 

ســر شــوق خواهــد آورد.
ــذاب  ــاى ج ــک تصویره ــاب، به کم ـ تصویرگر کت ــنده  ــن نویس ــو امپس ج
و رنگ هــاى درخشــان، وضعیت هــاى مختلفــى را طراحــى کــرده و هــر 
صفحــه حــاوى روایتــى پنهــان و منتظــر کشف شــدن اســت. ســاختاِر تصویــر 
ــل  ــدرت تخی ــم ق ــرده و ه ــر ک ــم جذاب ت ــب، ه ــراى مخاط ــت، آن را ب روای
ــا  ــل بنفــش باشــد ی ــک گوری ــه ی ــد داد. این ک و تمرکــزش را افزایــش خواه
ــم، الك پشــت ها صــف  ــدا کنی ــال شــیرى را پی ــى، ی ــه الى گنــدم زار طالی الب
کشــیده و نقــش ســنگ هاى وســط جویبــار را بــازى کننــد، یــا همان طورکــه 
ــاِن  ــِى ده ــان را در تاریک ــان خودم ــم، ناگه ــدم مى زنی ــته ق ــمان بس ــا چش ب
اژدهــاى ســبزرنگ ببینیــم یــا یــک نــوار آبــى و مــّواج دراز را دنبــال کنیــم تــا 
روى ســر یــک مامــوت خوابمــان ببــرد؛ همگــى مســتلزم به کارگیــرى تخیــل 

اندیشــمندانه  اســت.
ــوان  ــد به عن ــک مى کن ــن، کم ــوگ ممک ــن دیال ــا کمتری ــن ب ــو امپس ج
ــم هاى  ــه چش ــتیم؛ هرچ ــرك بایس ــل دخت ــۀ مقاب ــاب در نقط ــدة کت خوانن
او بسته اســت، چشــم هاى مــا بازتــر مى شــود. دیگــر نه تنهــا ســوژه هاى 

شبنم  ترجمۀ  هرگز،  هیچ وقت،   ،(1395) جو.  امپسن، 
اسماعیل زاده شبسترى، چاپ اول، تهران، انتشارات علمى 
و فرهنگى (کتاب هاى پرنده آبى)، قطع خشتى، 32ص، 

1500 نسخه، 8500 تومان.
شابک: 978-600-436-048-7
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زندگى با چشمان بسته

ــه  ــنجاقکى ک ــه آن س ــمان ب ــه حواس ــم ک ــد مى کنی ــب را رص عجیب وغری
ــوش  ــا خ ــر ج ــط تصوی ــوا وس ــه بى ه ــى ک ــا ملخ ــرد ی ــانه مى پ بازیگوش
کــرده، هــم اســت. ایــن گشــودگى ذهــن و چشــم، بازبودگــى و قرارگرفتــن 
ــون تصویرســازى  ــى داســتان را مدی ــل شــخصیت اصل در زیســت جهانى مقاب
ــمندانه را  ــگرى اندیش ــۀ کاوش ــه زمین ــتیم ک ــن هس ــگ امپس ــالق و پررن خ
ــد.  ــم مى کن ــاده فراه ــر س ــۀ به ظاه ــک جمل ــا ی ــى ب ــذات زندگ ــاب ل در ب
ــار  ــر ب ــده ه ــز و خوانن ــت، هرگ ــد: هیچ وق ــوان مى کن ــار عن ــر ب ــرك ه دخت
از خــود مى پرســد: پــس چــرا هیجــان زده نشــد؟ چــرا توجهــى نشــان نــداد؟ 
ــزار  ــن مرغ ــزى اســت؟ راســتى از تماشــاى ای ــز هیجان انگی منتظــر چــه چی
زیبــا لــذت نبــرد؟ گندمــزار طالیــى را ندیــد؟ این همــه تجربه هــاى خــاص و 

خوشــاینِد هرچنــد به ظاهــر کوچــک! یعنــى هیچ کــدام را نمى بینــد؟
در میانۀ داستان

دختــرك همان طورکــه ســرش را بــاال گرفتــه، بى اعتنــا قــدم مى زنــد و 
ــود.  ــا مى ش ــان اژده ــز وارد ده ــت، هرگ ــد: هیچ وق ــرار مى کن ــودش تک ــا خ ب
تصویــر بعــدى گوریــل را نشــان مى دهــد کــه مشــغول تــالش بــراى بازکــردن 
دهــاِن اژدهــا اســت و تــازه مى فهمیــم کــه چــه اتفاقــى افتــاده، مگــر این کــه 
ــاز  ــوده و توانســته باشــیم دهــان ب ــه قدم هــاى دختــرك ب قبــًال حواســمان ب
ــر بعــدى  ــزار ســبزرنگ تشــخیص بدهیــم. در تصوی اژدهــاى ســبز را در مرغ
همه جــا تاریــک اســت؛ نفــِس خواننــده حبــس مى شــود. چــه اتفاقــى افتــاد؟ 

حــاال دختــرك چــه خواهــد کــرد؟
ــراى  ــد ب ــر مى توان کتــاب را کــه مى خوانیــم کمــى مکــث روى ایــن تصوی
ــه آن چــه هســت و طــرح پرســش هاى  ــِش ایســتادن و زل زدن ب مــا نیــز چال
ــه در  ــى آن را آن چنان ک ــاى ارزش شناس ــى و جنبه ه ــارة زندگ ــى درب اساس
ــا از  ــودکان2 معمــول اســت، پیــش آورد، ام ــراى ک ــۀ فلســفه ب رویکــرد برنام
بخــت بــد، اژدهــا عطســه مى کنــد و دختــرك و عروســکش بــه بیــرون پرتــاب 

مى شــوند.
از نــگاه روان شناســى تحلیلــى3، فراینــد حقیقــى تفــرد بــا نوعــى 
ــوان  ــه اى فراخ ــود گون ــه بازنم ــود ک ــاز مى ش آســیب دیدگى و بالکشــیدن آغ
اســت؛ درحالى کــه اغلــب افــراد آن را به عنــوان دعــوت بازنمى شناســند، 
بلکــه ایگــو احســاس مى کنــد اِعمــال اراده و ارضــاى خواســته هایش بــا مانــع 
ــى مى شــود و  ــرون فرافکن ــه بی ــده ب ــل بازدارن ــن عام ــه رو شده اســت و ای روب
دیگــرى مســئول ایــن ناخوشــایندى ها تلقــى مى شــود؛ حتــى اگــر اوضــاع در 
بیــرون خــوب و خــوش هــم باشــد، بــاز ماللــى کشــنده گریبان گیــر فرد اســت 
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و هیچ چیــز معنــاى واقعــى نــدارد (فــون فرانتــس،1393: 46). وضعیتــى کــه 
ــث،  ــاب موردبح ــه کت ــان و ازجمل ــانه هاى پری ــتان ها و افس ــیارى داس در بس

ــود. ــان مى ش بی
ــرار  ــى اى ق ــِت روان ــن وضعی ــت در چنی ــم درس ــتان ه ــرك داس دخت
ــاى جــذاب  ــر از موقعیت ه ــگ و پ ــى رنگارن ــم دنیای ــا مى بینی دارد. آن چــه م
ــى  ــچ صدای ــد و هی ــز را نمى بین ــس و هیچ چی ــرك هیچ ک ــا دخت ــت، ام اس
ــد، او  ــش مى کن ــل صدای ــى گوری ــتان وقت ــداى داس ــان ابت ــنود. هم را نمى ش
ــنود، از روى الك پشــت ها  ــیر را نمى ش ــرش ش ــذرد، صــداى غ ــا مى گ بى اعتن
ــل  ــه گوری ــى را، ن ــزار طالی ــه گندم ــد، ن ــزار را مى بین ــه مرغ ــذرد، ن مى گ
بنفــش گنــده و نــه اژدهــاى ســبز را. حتــى بعــد از این کــه از دهــان اژدهــا بــه 
ــدى؟  ــرار مى دهــد کــه: دی ــاب مى شــود، عروســکش را خطــاب ق ــرون پرت بی
مــن کــه بــه تــو گفتــه بــودم! هیچ چیــز هیجان انگیــزى تابه حــال بــراى مــن 

ــت. ــاق نیفتاده اس اتف
وقتــى عقــدة منفــى مــادر4 در روان قــوت پیــدا مى کنــد، تــوان لذت بــردن 
و کشــف جنبه هــاى مثبــت زندگــى کاهــش مى یابــد. همدلــى اتفــاق 
ــا  ــى، همکنشــى و همکوشــى ب ــه همراه ــِن سرســختانه ب ــه گفت ــد؛ ن نمى افت
ــه و  ــدت یافت ــود دارد، ش ــا وج ــراف م ــه در اط ــى ک ــه و هرآن کس ــر آن چ ه
درنهایــت تنهــا دســتاورد مــا احســاس افســردگى، فقــدان معنــا و تهى بــودن 

ــود. ــه نیازهــاى روحــى ِ خویشــتن خواهــد ب ناشــى از نبــوِد توجــه ب
 ایــن همــان حالتــى اســت کــه در قهرمــان داســتان هــم مى بینیــم. گویــى 
کســى از بیــرون بایــد آن اتفــاق هیجان انگیــز به خصــوص را بــراى او رقــم بزنــد 
ــو امپســن  ــدارد. ج ــش ن ــاختن تجربه های ــچ نقشــى در غنى س ــودش هی و خ
ــض را  ــن تناق ــاب، ای ــز در کت ــاص و هیجان انگی ــاى خ ــرح وضعیت ه ــا ط ب
ــن  ــى از ای ــچ دریافت ــرك هی ــا دخت ــر مى کشــد، ام ــگ به تصوی به نحــوى پررن
اتفاقــات نــدارد و البتــه عجیــب نیســت کــه وقتــى اشــتیاقى بــراى تماشــا و 
آموختــن نداشــته باشــیم، از تجربه هــاى غنــى و نامکــرر محــروم شــویم. گویى 
در انــزواى رِحــم و جایــى تاریــک اقامــت داریــم و چیــزى بــراى کشــف کردن 
وجــود نــدارد. جالب تــر این کــه دختــرك هــم فقــط در تاریکــى کــه چیــزى 
دیــده نمى شــود، چشــم هایش کامــًال بــاز اســت و تنهــا جایــى اســت کــه آن 

ــرر را از او نمى شــنویم. ــۀ مک جمل
ــراه  ــر هم ــام تصاوی ــه در تم ــت ک ــکى اس ــر، عروس ــل دیگ ــۀ قابل تأم نکت
دختــرك مى بینیــم و تأکیــد بــر حالــت روانــى کودکــى را پررنگ تــر مى کنــد. 
دختــرك بــا هیــچ موجــود زنــده اى ارتبــاط برقــرار نمى کنــد و هرگــز کســى 
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ــد. چشــمان بســته و عروســکى در  ــرار نمى ده ــز عروســکش را خطــاب ق ج
ــن  ــاخته وپرداختۀ ذه ــن س ــرة ام ــد، دای ــخى نمى ده ــچ پاس ــه هی ــت ک دس
کــودك داســتان اســت کــه اوج آن را در رؤیابینــى پایــان داســتان مى بینیــم. 
رابــرت اسپنســر ایــن مقاومــت درونــى بــراى مانــدن در همانــى کــه هســتیم 
را یکــى از تجلیــات عقــدة مــادر مى دانــد (رك: جانســون، 1390: 46). 
واگذارکــردن تأمیــن رضایــت درونــى بــه عوامــل بیرونــى، بســته  نگه داشــتن 
مجراهــاى ارتباطــى و حســى بــه روى دریافت هــاى درون و بیــرون و فقــدان 

ــورد. ــم مى خ ــتان به چش ــخصیت داس ــى در ش ــل، همگ تأم

پایان داستان و تحلیل پایانى
ــرك راه  ــال دخت ــه دنب ــى ک ــام آن های ــا و تم ــتان، م ــى داس در قســمت پایان
ــم،  ــم مى دوانی ــى چش ــا همگ ــت، اژده ــیر، الك پش ــل، ش ــد، گوری افتاده ان
دختــرك را مى بینیــم کــه از یــک نــوار آبى رنــگ مــواج دورودراز بــاال 
ــت...،  ــت، هیچ وق ــت، هیچ وق ــد: هیچ وق ــرار مى کن ــودش تک ــا خ ــى رود و ب م
ــا  ــوت ب ــک مام ــر ی ــرك روى س ــه دخت ــود ک ــه مى ش ــم چ ــم ببینی منتظری
ــا  ــدن ب ــردن و خواب دی ــن ُخر ُخرک ــرده و ضم ــش ب ــگ خواب ــاج طالیى رن ع

ــوب! ــدر خ ــد: چق ــرار مى کن ــودش تک خ
تاریکــى دهــاِن اژدهــا و رؤیادیــدن روى ســر یــک مامــوت و البته عروســک، 
ــه  ــتان در آن توج ــان داس ــه قهرم ــتند ک ــواردى هس ــا و م ــا موقعیت ه تنه
نشــان مى دهــد و اظهــار رضایــت و خشــنودى مى کنــد. در تجربه هــاى 
ــات و  ــدید احساس ــد و ش ــراز بیش ازح ــا اب ــراد را ب ــن اف ــب ای ــى، اغل واقع
ــه  ــاى بى رحمان ــه و داورى ه ــنفکر بى عاطف ــک روش ــب ی ــر شــدن در قال ظاه
ــت (رك:  ــم نیس ــرار ه ــنا و کم تک ــه ناآش ــى ک ــم؛ الگوی ــى مى کنی بازشناس

ــس،1393، 53). ــون فرانت ف
 ایــن پایــان، یــک تلنگــر جــدى بــراى کاوشــگرى هاى وجــودى در 
خــود دارد: «فــرق خــواب و بیــدارى مــا چیســت؟ راســتى چــرا و چــه موقــع 
ــم؟  ــرار مى کنی ــزى ف ــم؟ از چــه چی ــح مى دهی ــواب را ترجی ــاِى درون خ دنی
ــه رو شــویم؟ و بســیارى  ــا آن چــه کــه الزم اســت روب چــرا حاضــر نیســتیم ب
ــدة  ــوان نماین ــو به عن ــا ایگ ــن ی ــى م ــه رویاروی ــه ب ــر ک ــش هاى دیگ پرس
ــن  ــد. ای ــاى روان مى انجام ــى دنی ــدة عین ــوان نماین ــى و خویشــتن به عن ذهن
رویارویــى همان قــدر کــه تعیین کننــده  اســت، مى توانــد دردنــاك هــم 
ــگ  ــر کارل یون ــى5 به تعبی ــد باززای ــق فراین ــراى تحق ــه اى ب ــا زمین ــد، ام باش
ــا بتوانیــم خــود را بهتــر  (Magda B. Arnold ,2017) فراهــم مى کنــد ت

زندگى با چشمان بسته
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نقد داستان ترجمه

بشناســیم و ارزش هایمــان را بازبینــى کنیــم. مثــًال از خودمــان بپرســیم، واقعــاً 
چــه کســى هســتیم و چــه انتخابــى بــراى مــا درســت اســت؟ آیــا آن چــه مــن 
ــا خواســته هاى افراطــى و  ــا ایگــو مى خواهــد به جــا و پذیرفتنــى اســت؟ آی ی
فاقــد ارتبــاط بــا دنیــاى درونــى و بیرونــى بــه رشــد مــا منتهــى خواهــد شــد 

یــا مانــع آن خواهــد بــود؟
 کنــدوکاو درونــى بــراى شــناخت خــود، فراینــدى طوالنــى و رمق گیر اســت 
کــه درنهایــت بــه رشــد مــا منتهــى خواهــد شــد، امــا در کتــاب هیچ وقــت، 
تجربه هــاى  کوچک شــمارى  و  بى اعتنایــى  بــا  داســتان  قهرمــاِن  هرگــز 
زندگــى، چنیــن رشــدى را از ســر نمى گذرانــد و انتهــاى داســتان، بــاز همــان 

کــه بــوده، هســت. 
ــدازد  ــان ان ــه اى را به جری ــد تجرب ــى بای ــل روان ــد: «تحلی ــگ مى گوی یون
ــا  ــاال روى ســر م ــا مثــل بختــک از ب ــرد ی ــا را در چنــگ خــود مى گی کــه م
مى افتــد» (فــون فرانتــس،1393: 144)؛ بنابرایــن مخاطــب کتــاب هیچ وقــت، 
هرگــز یــا خــودش بــا پرســش هاى فیلســوفانۀ وجــودى درگیــر شــده یــا بایــد 
ــم  ــه او (اع ــک6 ب ــه روش فب ــوفانه ب ــدوکاوى فیلس ــش ها را در کن ــن پرس ای

ــم. ــال) بدهی ــودك و بزرگ س ازک
ــدون  ــى و ب ــل روان ــدون تحلی ــا ب ــن تجربه ه ــر: «ای ــر اف. ادینج  به تعبی
ــد.  ــاق بیفت ــد اتف ــم مى توان ــیم ه ــرده باش ــر ک ــودآگاه فک ــه ناخ ــه ب این ک
کــه  مى کنــد  کمــک  خویشــتن  دربــارة  صحبت کــردن  به همین دلیــل، 
ــه کارش بیاینــد.  ــاورد و ب ــا را به خاطــر بی ــاز ایــن صحبت ه ــرد در وقــت نی ف
هرچنــد معلــوم نیســت چنیــن تجربــه اى را از ســر گذرانــده باشــد یــا اصــًال 
قــرار باشــد کــه بــا آن رو بــه رو شــود» (همــان: 144)؛ بنابرایــن ایــن ســطح از 
مواجهــۀ عمیــق و فیلســوفانه بــه مخاطــب کمــک مى کنــد کــه همچنــان در 
نقطــۀ مقابــل دختــرك ایســتاده و در پایــان کتــاب نیــز، توشــه اى  شــناختى 
ــز  ــت، هرگ ــاِب هیچ وق ــده، کت ــم نگارن ــد. به زع ــل کن ــناختى حاص و روان ش
ــى فراهــم خواهــد  ــى و درون ــراى تأمــل و کاوشــگرى بیرون ــى ب فرصــت خوب

ــرد. ــذت خواهیــم ب ــدن و تماشــاى آن ل کــرد و از خوان

پى نوشت
1. Axiology

2. Philosophy for Children

3. Depth Psychology
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4. Mother Complex

5. Regeneration

6. P4C
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تازه هاى نشرنقد داستان ترجمه
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تهـران، نویـن کوشـان، 28 ص، رحلـى (شـومیز)، 100000 ریـال، 
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معرفی کوتاه 
کتـاب مصـور حاضـر، روایتی از سرگذشـت حضرت عیسـی اسـت کـه با زبانی سـاده و روان بـراي گروه 
سـنی (ج) نگاشـته شده اسـت. حضـرت عیسـی(ع) از بزرگ تریـن پیامبـران الهـی اسـت. خداونـد او را 
از مـادرش مریـم(س)، بـدون آن کـه شـوهري داشـته باشـد، به دنیـا آورد؛ چون ایـن اتفاق بـراي مردم 
عجیـب بـود و برایشـان قابل تصـور نبـود کـه کسـی بـدون پـدر متولـد شـود، بـه مریـم تهمـت زدنـد. 
خداونـد حضـرت عیسـی را در همـان روزهـاي اول تولد به سـخن گفتن واداشـت تا مادر خـود را از هر 

خطـا تبرئـه کنـد. او خـود را پیامبـر خدا معرفـی کرد.

طنابى از آتش (داستان سورة لهب «مسد»)
رضـا رهگـذر، تصویرگـر: ایـرج خان باباپور، تهران، شـرکت انتشـارات 
سـوره مهـر، 48 ص، رقعـى (شـومیز)، 50000 ریـال، چـاپ اول، 

شـابک: 978-600-03-0392-1 نسـخه،   2500
موضوع(ها):

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

3. داستان هاى مذهبى، ادبیات کودکان و نوجوانان.

معرفی کوتاه 
ایـن کتـاب دربردارنـدة داسـتانى بـا تکیه بـر سـورة «مسـد» از قـرآن کریـم اسـت. در ایـن داسـتان 
«ابولهـب» عمـوى پیامبـر اسـالم و همسـرش «ام جمیل» ضد اسـالم و بـراى اذیت و آزار مسـلمانان 
تـالش مى کردنـد. ابولهـب گمـان مى کـرد، دارایـى اش او را از دوزخ مى رهانـد، امـا خداونـد بـا نـزول 
سـورة مسـد بـر پیامبر اثبـات کرد کـه برافروختن آتـش کینه توزى و دشـمنى در میان مـردم خرمن 

محبـت را بـه آتـش مى کشـد و رشـتۀ دوسـتى را پـاره مى کنـد و عاقبتـى جـز آتش نـدارد.
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چکیده
در کتــاب پرســش هاى دخترانــه بــا رویکــرد شناســایى مهــارت زندگــى بــراى دختــران جــواب 
ــاب  ــن کت ــداى ای ــت. در ابت ــرح شده اس ــاب مط ــدة کت ــط نگارن ــخ هایى توس ــش و پاس پرس
ــات و  ــا احساس ــا ب ــده اید؟ آی ــگفت زده ش ــران و ش ــان نگ ــرات بدنت ــا از تغیی ــت: «آی آمده اس
هیجانــات تــازه اى مواجــه شــده اید؟ آیــا دربــارة تغییــرات و احساســاتتان نمى توانیــد از پــدر و 
مادرتــان ســؤال کنیــد؟ ایــن کتــاب بــه همــۀ پرســش هاى شــما دربــارة بلــوغ، مدیریــت هــوش 
ــا پــدر و مادرتــان پاســخ مى دهــد.» البتــه پرســش هایى کامــًال کلیشــه اى  هیجانــى و رفتــار ب

ــرار شده اســت. ــام صفحــات تک در تم

کلیدواژه
جانستون دارسى، ژاله نوینى، بلوغ، دختران

کتاب در نگاه نخست
ایــن کتــاب شــامل پنــج فصــل اســت: تمیــزى و آراســتگى، اطالعــات اساســى دربــارة 
بــدن، تصویــر ســالمتى و بــدن، خلق وخــو و احساســات و پندهایــى بــراى صحبت کــردن 
ــا پــدر و مــادر. ســؤاالتى عمومــى در بخش هــاى کتــاب مطــرح شــده کــه مى توانــد  ب
ــان و  ــا زب ــده و ب ــرح ش ــادگى مط ــخ ها به س ــد. پاس ــوان باش ــران نوج ــش دخت پرس
ــران  ــى دارد؛ البتــه به رغــم مشــترك بودن ســؤاالت دخت درك ایــن ردة ســنى همخوان
نوجــوان در ســن بلــوغ، به نظــر مى رســد پرســش هاى ایــن کتــاب تــا حــدودى 

مطابــق بــا فرهنــگ مــا نیســت.
به طورکلــى در ایــن ردة ســنى ارائــۀ راه کارهــاى ســاده و طبیعــى باعــث مى شــود تــا 

   
Bassiri.reporter@gmail.com /     ،  

؛      
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نوجــوان از ابتــدا و به ویــژه در ســن بلــوغ بــه مصــرف دارو تمایــل نداشــته باشــد. بدیهــى 
اســت مصــرف بى رویــه و خودســرانۀ دارو عــوارض و تبعاتــى را بــراى مصرف کننــدگان 
دارد. به عنــوان مثــال، در مشــکالت پوســتى بهتــر اســت راه کارهایــى ارائــه شــود کــه 
ــدا  ــاب از ابت ــن کت ــد. در ای ــر باش ــاده تر و طبیعى ت ــوان س ــنى نوج ــروه س ــراى گ ب
ــواد  ــزان م ــوى دیگر، می ــت. ازس ــز شده اس ــو و... تجوی ــدة م ــِرم، نرم کنن ــتفاده از ِک اس
موجــود در منابــع غذایــى کــه توصیــه شــده، همچنیــن فوایــد هــر مــاده بــراى ســالمتى 
اندام هــاى مختلــف بــدن بایــد بــراى مخاطــب بیــان شــود. جــاى خالــى ایــن نکتــه در 

توضیحــات پاســخ هاى کتــاب کامــًال محســوس اســت.

نگاهى تخصصى به کتاب
ــوغ  ــنى دوران بل ــب ردة س ــه گاه مناس ــود دارد ک ــانه هایى وج ــر نش ــاب حاض در کت
نیســت؛ ماننــد درمــان دارویــى در مشــکالت پوســت و مــو. آن چــه بیــش از هــر مــورد 
ضــرورى به نظــر مى رســد، بیــان اهمیــت توجــه بــه ســالمت و گوشــزد رعایــت نــکات 
ــوغ اســت.  ــروه ســنى نوجــوان در دورة حســاس بل ــراى حفــظ ســالمت گ ضــرورى ب
ــا دقــت بیشــترى  ــا پاســخ هاى ارائه شــده را ب ــق نوجــوان مجــاب مى شــود ت ازاین طری
ــاه و  ـ کوت ــه  ــر نکت ــه ه ــه ب ــت توج ــان عل ــع بی ــدد. درواق ــه کار بن ــد و ب ــرى کن پیگی

ــود. ــه او مى ش ــب جلب توج ــردى ـ موج کارب

بخش تمیزى و آراستگى
ــى در  ــت، ول ــرح شده اس ــک مط ــاى خش ــارة موه ــى درب ــاب پرسش ــۀ 6 کت در صفح
صفحــات بعــدى اشــاره اى بــه موهــاى چــرب نشده اســت؛ درصورتى کــه چربــى موهــا 

ــوغ اســت. یکــى از مشــکالت شــایع در ســن بل

جانستون، دارسى. (1395)، پرسش هاى دخترانه: هرچه 
نوینى،  ژاله  مترجم:  بپرسید،  بلوغ  درباره  دارید  دوست 
ویراستار: لیال لقائى، گرافیست: پرستو امیرعلى، چاپ اول، 
تهران، ایران بان، قطع رقعى، 106 ص، 2000 نسخه، 

12000 تومان. شابک: 978-600-188-226-5
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مفید و ضرورى؛ اما غیر بومى

در صفحــۀ 7 ایــن کتــاب بــه ارائــۀ راه کارى بــراى موهــاى بلنــد پرداخته اســت. در 
ــاره  ــده اش ــتفاده از نرم کنن ــن اس ــس و همچنی ــاى خی ــانه کردن موه ــه ش ــا ب توصیه ه
ــد کــه  شده اســت؛ درحالى کــه پزشــکان متخصــص پوســت و مــو همــواره تأکیــد دارن
ــر  ــت بهت ــن حال ــت خیــس و پــس از حمــام شــانه کــرد. در ای ــا را در حال ــد موه نبای
اســت بــا ذکــر ایــن توضیــح بــه نوجــوان تأکیــد شــود کــه در گرمــاى حمــام به علــت 
ــرا موجــب  ــرد؛ زی ــانه ک ــت خیــس ش ــا را در حال ــد موه ــا، نبای سســت تر شــدن موه
ــراى بزرگ ســاالن  ــده حتــى ب ــو مى شــود. ازســویى دیگر، اســتفاده از نرم کنن ــزش م ری
هــم در درازمــدت موجــب شــکنندگى موهــا مى شــود. بهتــر اســت اســتفاده از 
ــوزش  ــوان آم ــه نوج ــل و... ب ــون، نارگی ــن زیت ــد روغ ــى مانن ــاى طبیع نرم کننده ه
داده شــود. همچنیــن تأکیــد شــود کــه اســتفاده از ایــن روش طبیعــى موجــب حفــظ 
ســالمت موهــا مى شــود. آمــوزش شــیوة صحیــح بســتن موهــا جهــت حفــظ ســالمت 

ــردى اســت. و جلوگیــرى از ریــزش مــو نیــز بســیار ضــرورى و کارب
در صفحــه 13 ایــن کتــاب نیــز توصیه هایــى بــراى مقابلــه بــا چربــى پوســت ارائــه 
ــوان  ــه عن ــاب این گون ــخ در کت ــت. پاس ــى نیس ــا کاف ــه توصیه ه ــت؛ درحالى ک شده اس
ــت  ــردن از پوس ــوش مراقبت ک ــروز ج ــگیرى از ب ــراى پیش ــن راه ب ــت: «بهتری شده اس
ــه یکــى  ــه، درصورتى ک ــى رفت ــاى داروی ــه ســراغ درمان ه ــگ ب اســت.» ســپس بى درن
ــى  ــواد غذای ــراط در مصــرف م ــوغ، اف ــل جــوش صــورت در ســن بل ــن عل از اصلى تری
ــد.  ــده اى ندارن ــدن فای ــراى ب ــه ب ــت ک ــى اس ــواع تنقالت ــت فودها و ان ــرب، فس پرچ
هرچنــد متأســفانه تمایــل بــه مصــرف ایــن مــواد در نوجوانــان رونــد صعــودى را طــى 
مى کنــد، بدیهــى اســت نمى تــوان نوجوانــان را از مصــرف ایــن مــواد منــع کــرد. بهتــر 
اســت بــراى نوجــوان توضیــح داده شــود کــه ادامــۀ مصــرف ایــن مــواد باعــث ابتــال بــه 
ــا حــدودى  ــت او ت ــن حال ــود. در ای ــت، فشــارخون و... مى ش ــى، دیاب ــاى قلب بیمارى ه
ــدود  ــالمت پوســت را مح ــراى س ــر ب ــواد مض ــد مصــرف م ــه بای ــود ک ــد مى ش متقاع

کنــد.
ــده و  ــوان ش ــین عن ــۀ پیش ــابه صفح ــى مش ــز پرسش ــاب نی ــۀ 14 کت در صفح

شده اســت. توصیــه  دارویــى  درمان هــاى  مقدمــه،  بــدون  متأســفانه 
در صفحــۀ 16 کتــاب، پرسشــى درخصــوص َکک و مــک مطــرح شــده  و در پاســخ 
ــن  ــن.» ای ــوددارى ک ــاب خ ــور آفت ــر ن ــن در زی ــۀ روز از قرارگرفت آمده اســت: «در نیم
ــراى مخاطــب ردة ســنى نوجــوان مبهــم اســت. بهتــر اســت مشــخص شــود  جملــه ب
بیشــترین شــدت نــور آفتــاب از ســاعت 10 صبــح تــا 4 بعدازظهــر (به ویــژه در روزهــاى 
ــرا  ــا بیشــتر به چشــم مى خــورد؛ زی تابســتان) اســت. البتــه ایــن موضــوع در کشــور م
ــت در  ــرطان هاى پوس ــه س ــتیم ک ــورهایى هس ــدید، در ردة کش ــاب ش ــت آفت به عل
ــه  ــح داده شــود ک ــر اســت توضی ــه بهت ــر این ک ــا شــیوع بیشــترى دارد. دیگ ــردم م م
ضــد آفتــاب بایــد هــر ســه ســاعت (حتــى در منــزل) تمدیــد شــود. ایــن موضــوع ازنظــر 
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ــده بدیهــى اســت، ولــى نوجــوان اطــالع کاملــى از شــیوة صحیــح مصــرف ضــد  نگارن
آفتــاب نــدارد.

در صفحــۀ 26 مشــکل ســیاهى دور چشــم مطــرح شده اســت. در پاســخ، علــل ایــن 
ــت.  ــر دور مانده اس ــه ازنظ ــک نکت ــر ی ــى ذک ــت، ول ــرح شده اس ــى مط ــکل به خوب مش
ــروه  ــژه در گ ــنین و به وی ــى س ــیاهى دور چشــم در تمام ــل س ــایع ترین عل ــى از ش یک
ســنى نوجــوان، افــراط در کار بــا موبایــل، تبلــت، کامپیوتــر و... اســت که در تمــام جوامع 
ــر  ــده، بهت ــکالت مطرح ش ــر مش ــى عالوه ب ــن نوجوان ــع، در س ــایع شده اســت. درواق ش
اســت بــه ایــن مــورد هــم اشــاره شــود. همچنیــن یــادآورى ایــن نکتــه ضــرورى به نظــر 
مى رســد کــه کار مــداوم بــا ایــن وســایل موجــب تشــدید ســیاهى چشــم مى شــود. در 
مــورد درمــان هــم بــه اســتفاده از کانســیلر اشــاره شده اســت؛ درحالى کــه اســتفاده از 
کانســیلر تنهــا باعــث پوشــاندن ســیاهى دور چشــم مى شــود و تأثیــرى در درمــان ایــن 
ــار،  ــر اســت راه کار طبیعــى اســتفاده موضعــى از ســیب زمینى، خی ــدارد. بهت عارضــه ن
چــاى ســبز و خــوردن آنانــاس تــازه (کمپــوت آنانــاس تأثیــرى نــدارد) را نیــز توصیــه 

کــرد. اســتفاده از ایــن مــواد طبیعــى را متخصصــان پوســت هــم توصیــه مى کننــد.

بخش اطالعات اساسى دربارة بدن
در صفحــۀ 54 بــه یکــى از مشــکالت دوران بلــوغ دختــران اشــاره شده اســت. در ایــن 
ــوالً  ــى معم ــت، ول ــه کرده اس ــوطى را ارائ ــات مبس ــى توضیح ــده به خوب ــه نگارن صفح
در دو ســال اول بعــد از بلــوغ تخمک گــذاري نامنظــم اســت؛ بنابرایــن مشــکالتى کــه 
ــه  ــى ب ــى اســت، ول ــده اغلــب ناشــى از متعادل نشــدن باالنــس هورمون در پرســش آم
ایــن مــورد اشــاره اى نشده اســت. بــا بیــان ایــن توضیــح، نگرانــى مخاطــب هــم کمتــر 

مى شــود.

بخش تصویر سالمتى و بدن
ــرح  ــى مط ــدن و زیبای ــدازة ب ــذا، ان ــواب، غ ــارة خ ــش هایى درب ــش پرس ــن بخ در ای
شده اســت. توصیه هــاى ایــن بخــش بســیار مفیــد و کاربــردى بــراى نوجوانــان اســت. 
در ایــن بخــش بــر لــزوم توجــه بــه مصــرف مــواد غذایــى ســالم نیــز تأکیــد شده اســت. 
بهتــر بــود ایــن مطالــب در بخــش نخســت کتــاب آورده شــود، هرچنــد کاســتى هایى 
هــم دارد. همچنیــن ضــرورت دارد بــه ســرگروه هاى مــواد غذایــى ســالم نیــز اشــاره اى 

شــود.
ــه  ــا 81، س ــات 78 ت ــرى و در صفح ــارة الغ ــى درب ــاب، پرسش ــه 77 کت در صفح
پرســش در زمینــۀ نگرانــى نوجــوان از چاقــى و اضافــه وزن مطــرح شده اســت. نویســندة 
ــه  ــد و ب ــوى بخوری ــب و مق ــذاى مناس ــه: «غ ــد ک ــه مى کن ــخ توصی ــاب در پاس کت
متخصــص تغذیــه مراجعــه کنیــد.»، ولــى بهتــر اســت بــراى نوجــوان مشــخص شــود 
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کــه منظــور از تغذیــۀ مناســب و مقــوى چیســت؟ بهتــر اســت اشــاره شــود، بایــد از 4 
ــروه  ــا و ســبزي ها، گ ــروه میوه ه ــالت، گ ــان و غ ــروه ن ــی؛ یعنــى گ ــی غذای ــروه اصل گ
ــرف  ــب مص ــا به تناس ــرغ و مغزه ــات، تخم م ــت، حبوب ــروه گوش ــات و گ ــیر و لبنی ش
کننــد. همچنیــن بدیهــى اســت کــه گــروه کمــى از نوجوانــان بــراى رفــع مشــکل بــه 

ــد. ــه مى کنن ــص مراجع متخص

نتیجه گیرى
ایــن کتــاب هرچنــد ســاده و بــه زبــان نوجــوان نگاشــته شده اســت، ولــى آشــنایى بــا 
مفاهیــم ابتدایــى علــم تغذیــه و تندرســتى نیــز بــراى دختــران در ســن بلــوغ ضــرورى 
اســت. نوجــوان بایــد مطلــع شــود کــه چــه ویتامین هایــى بــراى حفــظ ســالمت چشــم، 
پوســت، مــو و... الزم اســت. همچنیــن بایــد به اختصــار و زبــان ســاده دربــارة عملکــرد 
ویتامین هــا و مــواد معدنــى موردنیــاز بــدن، اطالعاتــى در قالــب پاســخ ها ارائــه شــود. 
ــد، مشــکالت  ــایند او باش ــه خوش ــى ک ــۀ راه کارهای ــوان و ارائ ــا نوج ــت ب صــرف صحب
ــر را  ــاى غیرواگی ــه پیشــگیرى از بیمارى ه ــر این ک ــد و مهم ت ســالمتى را حــل نمى کن

ــد. ــع نمى کن ــت، مرتف ــروزى شده اس ــل ام ــر نس ــه گریبان گی ک

مفید و ضرورى؛ اما غیر بومى
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تازه هاى نشرنقد آثار غیرداستانى

زمانى که هم خانۀ داوینچى بودم
تصویرگـر:  امینـى،  نسـرین نوش  ویراسـتار:  مرزوقـى،  محمدرضـا 
مجتبـى حیدرپنـاه، تهـران، هوپـا (وابسـته بـه شـرکت هدایـت و 
پـرورش اندیشـه)، 152 ص، رقعـى (شـومیز)، 140000 ریال، چاپ 

978-600-8655-34-3 شـابک:  نسـخه،   2000 اول، 
موضوع(ها):

داستان هاى فارسى، قرن 14، ادبیات کودکان و نوجوانان.

معرفی کوتاه 
کتـاب مصـور حاضـر، جلـد دوم از مجموعـۀ بچه محـل نقاش هـا و 
داسـتانی اسـت که با زبانی سـاده و روان نگاشـته شده اسـت. درواقع 

در داسـتان هاي ایـن مجموعـه به نوعـی سـیر هنـر را در قالـب سـفر دایـی «سـامان» در زمـان ورودش 
بـه زندگـی این نقاشـان دنبـال می کنیم. این داسـتان دربـارة «داوینچـی» و چگونگی خلق شـاهکارش 

لبخنـد ژکوند اسـت.

مجموعه داستان هاى شکسپیر: مجموعۀ جدید 15 داستان
بازنویسـی: انـدرو متیوز، مترجمان: جـواد ثابت نـژاد و فرزانه کریمى، 
ویراسـتار: پریسـا همایـون روز، تصویرگـر: تونـى راس، تهـران، ذکـر، 
458 ص، وزیـرى (گالینگـور)، 230000 ریـال، چـاپ اول، 2000 

نسـخه، شـابک: 978-964-307-906-2
زبان اصلی: انگلیسى

عنوان به التین:
A Shakespear story

موضوع(ها):
داستان هاى کودکان (انگلیسى)، قرن 20 م.

معرفی کوتاه 
در کتـاب حاضـر، داسـتان هاي شکسـپیر در کنـار هـم جمـع آوري و بازنویسـی شـده اند. اتللـو، رومئو 
و ژولیـت، هاملـت، مکبـث، هنـري پنجـم، ریچارد سـوم، طوفان، شـب دوازدهم، ژولیوس سـزار، شـاه 
لیـر، رام کـردن زن سـرکش عنوان هـاي برخـی از داسـتان هاي این کتاب هسـتند. در اتللو، شـخصیت 
مـرد داسـتان بـا دسیسـه ها و توطئه هایـی کـه زیردسـتش انجـام می دهـد، بـه همسـر خـود شـک 
می کنـد و بـدون این کـه ایـن ماجـرا را بـا زن در میـان بگـذارد، بی رحمانـه او را می کشـد و تـازه بعد 

از کشـتن او بـه بی گناهـی همسـر وفـادارش پـی می بـرد که بسـیار دیر اسـت.
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چکیده
ایــن نوشــته، نگاهــى دارد بــه مجموعه شــعر آدمک بنــدى ســرودة ســیمین وحیــدى کــه بــراى 
ــرى از  ــاختار و بهره گی ــه به لحــاظ س ــن مجموع ــان ســروده شده اســت. ای ــروه ســنى نوجوان گ
عناصــر شــعرى و نیــز ازمنظــر مخاطب شناســى قابــل نقــد و بررســى اســت؛ چــون حجــم تمــام 
ــب را واکاوى  ــن قال ــم ای ــعى کرده ای ــت، س ــى شده اس ــى معرف ــب نیمای ــاب در قال ــعار کت اش

نماییــم و از زوایــاى مختلــف بــه آن بپردازیــم.

کلیدواژه
مخاطب شناسى، شعریت، ضعف تألیف، شعر نیمایى، نوجوان

1.  مقدمه
ــیج  ــا یوش ــر نیم ــایه اث ــاى همس ــاب حرف ه ــى از کت ــگفتار پیــش رو بخش های در پیش
کــه پیرامــون چگونگــى شــعر نــو در قالــب نامه هایــى گــردآورى شــده را بــه بازخوانــى 

مى نشــینیم. 
ــد،  ــرم نباش ــر ف ــه اگ ــم ک ــه کن ــما توصی ــه ش ــود ب ــرم الزم ب «درخصــوص ف
هیچ چیــز نیســت. عــادت کنیــد بــه دقــت تــا طبیعــِت شــما بشــود. مــن راجــع 
بــه فــرم شــعر صحبــت نمى کنــم... آن آســان تر اســت؛ راجــع بــه فــرم مطلــب. 
ــت  ــد و هیچ وق ــدا مى کن ــرم پی ــما ف ــى ش ــا طراح ــما ب ــعرى ش ــب ش مطل
بالواســطه نیســت؛ زیــرا فــرم نتیجــۀ بهتریــن یافتــن اســت کــه شــاعر بدانــد 

ــا چــه چیــز بــرآورد کنــد. موضــوع را ب
ــدا  ــد پی ــا ذوق خــود بای ــرم خــاص خــود را دارد. آن را ب ــر موضــوع، ف «ه
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نقد شعر

   
     
   
     
   
    

یخ تــر  دادن  آب وتــاب  بــا  را  موضوع هایــت  مى گوینــد  این کــه  کنیــد. 
ــارت از  ــد عب ــاب زائ ــن آب وت ــت ای ــد دانس ــا بای ــت، ام ــت اس ــد، راس مى کنی
عــدم تناســب فــرم اســت. وقتــى کــه نویســنده حرف هــاى زائــد مى زنــد و در 
ــه درجــۀ  ــد مــى آورد کــه موضــوع پســتى را ب وســط کار خــود حرف هــاى زائ
عالــى ببــرد، اگــر طــراح قابلــى باشــد، ولــو این کــه ایــن کار را نبایــد کــرد، از 

زندگــى کار خــود کاسته اســت» (نیمایوشــیج، 1394: 150-149).
«قافیــه، یــک موزیــک جداگانــه از وزن بــراى مطلــب اســت. شــعر  بى قافیــه، 
ــا  ــه خط ــته ب ــر دو دس ــم ه ــال مى کن ــن خی ــت. م ــقف و در اس ــۀ بى س خان
مى رونــد: هــم آن هــا کــه شــعر را هجایــى مى ســازند و هــم عــده اى کــه شــعر 
را بى قافیــه مى ســازند. اســاس کار، ســهل کردن طــرز کار و به همان انــدازه 
زیباســاختن فــرم اســت به واســطۀ حالــت طبیعــى کــه بــه فــرم داده مى شــود 
ــه  ــى دکالم ــع طبیع ــه وض ــعر ب ــد، ش ــا مى کن ــه تقاض ــت ک ــظ آن حال و حف
ــه عبــارت اُخــرى به تبعیــت آن، قافیــه هــم  ــه همپــاى آن، ب (بیــان) شــود و ب

روان و طبیعــى باشــد.
(یوشیج، 1394: 157-156).

در ایــن مقالــه ســعى شــده کتــاب آدمک بنــدى، اثــر ســیمین وحیــدى کــه بــراى 
نوجوانــان ســروده شده اســت، از مناظــر مختلــف واکاوى شــود. ایــن مجموعــه از چنــد 

ــت: ــى اس ــد و آسیب شناس ــر قابل نق منظ
1. شعریت داشتن و جوهرة شعرى؛

2. مضمون (مخاطب شناسى)؛
3. ضعف تألیف.

ــط  ــعر فق ــعر از ناش ــى ش ــا حت ــد ی ــعر ب ــا ش ــوب ی ــعر خ ــراى تشــخیص ش  1.  ب

وحیدى، سیمین. (1395)، آدمک بندى، تصویرگر: صدف 
ص،   96 خشتى،  قطع  بعثت،  تهران،  عراقى بصیرى، 

15000 تومان، 1000 نسخه.
شابک: 600-7084-88-5 -978
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متفکرانه اما نارس

کافیســت در یــک اثــر بــه صناعــت ادبــى و بالغت کالمــى نهفتــه در ســطرها و ترکیبات 
بدیــع آن نوشــته رســید. به کارگیــرى اندیشــه و خلــق اثــرى کــه از ضمیــر هنرمندانــۀ 

ــد شــعر باشــد. ــه شــده مى توان ــر ذات خــالق وى برگرفت ــا تکیه ب ــاعر ب آن ش
«با بهار آمده بود

در سکوت یک جسم
و در آغاز زمستان

در من
او به گاو و علف و دشت ایمان داشت

و نمى ترسید از رعد و تگرگ
او به مانندة یک کوه صبور و ساکت

که به هر سو راهى در سر داشت
گم نشد روحم

حتى
یک بار
در او

او مرا با خود برد
به هوایى بى سرب

به زمینى بى کفش» (سکوت، ص: 26-24).
ــره  ــتى به ــازى به درس ــل و تصویرس ــر تخی ــرش از عنص ــاعر در اث ــه ش ــى ک زمان
گرفتــه باشــد، بى شــک چیدمــان واژه هــا بــه ترکیباتــى مهجــور، بــى ذوق و مبهــم بــدل 
نمى شــوند. در مجموعــۀ آدمک بنــدى مخاطــب به تکــرار بــا چنیــن نوشــته هایى 

مواجه اســت:
«پرى رویان به خواب گرم و سنگینى

فرورفتند
من اما در لباسى ساده

تنها بر لبم لبخند 
سوار مادیان شعرهایم

تا افق چون باد خواهم تاخت
و در چشمان این ناباوران

با او
به مشرق باز خواهم گشت» (من، ص 72).

انتظــار مخاطــب از خوانــدن یــک اثــر هنــرى رســیدن بــه جوهــرة شــعرى اســت. 
درســت همــان «رســتاخیز کلمــات» کــه مــرز شــعر و ناشــعر اســت. (بخشــى از کتــاب 

موســیقى شــعر بــه همیــن نــام اســت)
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«از پس حس غریبانۀ تو
شاپرك پیلۀ تنهایى خود را ناگاه 

مى درد در یک آه
برق چشمان سیاهت، اما

ابر چشمان مرا
بارور مى سازد

همچو یک صاعقه بر خرمن کاه
مى کشد در آتش

قلب تنهاى مرا» (حس غریب، ص 60)
ــچ  ــت را بى هی ــتانى یکنواخ ــک راوى، داس ــا ی ــگار تنه ــعرها ان ــن ش در ای

ــد: ــف مى کن ــه اى تعری ــایِى ادیبان ــا گره گش ــره ی گ
«کدامین مرد؟

کدامین آشنا شاید؟
میان این همه فاضل

کسى قلبى به نام دل
درون سینه اش دارد؟

مگر در عصر سرب و آهن و آتش
که اعجاز بشر

نابودى نسل است
کسى از عشق مى پرسد؟ (صبح زمستان، ص 53). 

ــدى  ــت مابع ــرى اس ــا ام ــد، معن ــعر جدی ــفیعى کدکنى «در ش ــر ش ــر دکت به تعبی
درصورتى کــه در شــعر قدیــم (به جــز در بعضــى اســتثنا هاى ادب صوفیــه) معنــا 
امــرى بــود ماقبلــى. توضیــح ایــن نکتــه شــاید دشــوار باشــد، ولــى یــادآورى آن امــرى 
ــتید،  ــش مى دانس ــما از پی ــه ش ــى ک ــه از مطالب ــم همیش ــاعر قدی ــرورى اســت. ش ض
ترکیبــى به وجــود مــى آورد کــه آن ترکیــب بــه شــما لــذت مــى داد. هــر قــدر هــم کــه 
ــده بعــد از آن کــه  ــد گوین ــود درصورتى کــه در شــعر جدی ــو ب تشــبیه و اســتعاره اش ن
شــعر را ســرود تــازه معنــا به وجــود مى آیــد، معنایــى کــه از قبــل به هیــچ روى، ســابقه 

(شــفیعى کدکنى، 1391: 263). نداشته اســت» 
«تو که بیزارى از مهتاب 

چرا چرخ و فلک را 
تا کنار ماه مى بردى؟

نباشد ماه،       
 سکوت بى کران این زمین

 آشفته خواهد شد» (انکار، ص 64).
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ــز  ــاختار و تمرک ــه س ــى ب ــد پایان ــد اول از بن ــیختگى بن ــاه گس ــر کوت ــن اث در ای
ــک ران  ــتى از چرخ وفل ــى درس ــچ معرف ــع هی ــت. درواق ــیب زده اس ــعر آس ــى ش معنای
ــا  کــه نقطــۀ عطــف ایــن نوشــته تلقــى مى شــود، نشده اســت! گاهــى در ایــن اشــعار ب
ــم، تاحــدى کــه موجــب ســردرگمى  ارتباطــات مفهومــى صحیحــى برخــورد نمى کنی

مخاطــب مى شــود.
«همه مى پندارند 

او به یک برگ گل یاس
شهابى گذرا
تکه اى ابر

به یک کوه یخ و بى عابر مى ماند
در هواى نفسش، صد هزاران گل یاس

 از ضمیرم رویید
در دلش دریایى است آبى و صاف و زالل

و همه رویش من
حاصل بارش اوست
همه آزادگى افکارم
حس فتحى است

که در قلۀ او یافته ام» (فاتح، ص 92-93).
درواقــع مؤلــف بــراى پیدایــش ایــن مجموعــه شــاید تــالش کــرده گریــزى متفکرانه 
ــزى  ــا چی ــن کلمه پردازى ه ــۀ ای ــا نتیج ــد؛ ام ــته باش ــته هایش داش ــى نوش ــه برخ ب
ــدى  ــر آدمک بن ــود اث ــًال خ ــل نشده اســت. مث ــد حاص ــات برمى آی ــه از ارادة آن کلم ک
ــک  ــک عروس ــى ی ــرى از زندگ ــتان، تصوی ــتانى دارد. داس ــه و داس ــیرى روایت گون س
خیمه شــب بازى اســت کــه بــر صحنــۀ نمایشــى قصــد دارد از قالــب عروســکى کــه بــه 

دســت وپایش بنــد زده انــد بیــرون بزنــد و مثــل پرســتویى بــه پــرواز درآیــد.
«پردة آبى میان هاله اى از نور باال رفت

ساز غمگینى تمام صحنه را پر کرد
موجى از نور و طراوت از زمین جوشید 

با ترنم هاى موج آهنگ
در میان صحنۀ خالى

بندبندش مى شکفت از هم
رقص پرواز پرستو را به نقش آورد

گل ز هر سو بر مالحت هاى موزونش 
فرومى ریخت

آدمک بندى به خود مشغول 

متفکرانه اما نارس
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با غرور از دیدگان عاشقان سرمست
در میان صحنه مى رقصید

از میان ناظران تنها یکى خاموش
دست ها بر سینه

با سکوتى مبهم و سنگین 
وجود آدمک بندى کوچک را
بدون قیدوبند بندها مى دید
زیر لب نجواکنان مى خواند: 

آدمک ها در حصار بند مى پوسند
 آدمک ها در حصار بند مى پوسند
ساز محزون صداى ناظر خاموش

گوش جان آدمک بندى کوچک را چنان لرزاند
که یک دم خیره بر چشمان ناظر

ناظر خاموش
خشکش زد

که او در چشم ناظر، ناظر خاموش
که را مى دید؟

خود را
آدمک بندى
ولى بى بند

کنون از سیل مشتاقان
نگاهى این چنین بر او

یقین ترد پرواز پرستو را
بدون بند 
بر رگ ها

نخوانده کس
تنش بر بندها لرزید

زمان اوج آهنگ است
چرا در چشم مشتاقان

تمام آدمک ها بند بر پایند؟
ولى در چشم ناظر

آدمک بندى 
بدون بند مى رقصد؟

که پرواز پرستو در حصار بند
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نازیباست
میان چرخشى از نور، ثابت ماند
نگاه ناظر خاموش را مى جست

سکوتى در هوا پیچید
نگاه گرم مشتاقان

چنان کوهى فرومى ریخت
زمان وا ماند

و پرمعنى ترین لبخند
بر لب هاى ناظر مى شکفت آرام

به جرئت یک به یک
از روح و جانش

بندها را کند
........

به خود لرزید
مگر بى بند ممکن بود؟
ولى امکان درون ماست

و ما خود بندها را
بر دل وجان مى تنیم آرام
اگر این بار برمى خاست

به محدودیت انسان
در این ابعاد واهى
سخت مى خندید

و خود با لحظه ها 
سازى دگر مى ساخت
به دستان فقط ناظر 
فضاى خالى صحنه

تمام زندگى آدمک بندى کوچک را 
به وجد آورد

و خود کوچید
تا مرز نهایت هاى بى پایان

میان نور آبى
پرده مى افتاد...» (بخشى از شعر بلند آدمک بندى، ص 39-28)

درون مایــۀ ایــن اثــر حاکــى از گشــودن دســت و پــاى آدمــى از چیزهایــى اســت کــه 
بــه انســان محدودیــت مى دهنــد، امــا پرداخــت ایــن اثــر شــعریت کافــى نیافته اســت.

متفکرانه اما نارس
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   ،
   
    
    ،  
  ،
  

 

ــن  ــر ای ــد، ب ــعر جدی ــى ش ــفیعى کدکنى: «جمال شناس ــر ش ــول دکت ــع به ق درواق
ــته،  ــا برخاس ــب ها و هماهنگى ه ــى اش از تناس ــم زیبای ــعر قدی ــه ش ــد ک ــه مى کن تکی
درصورتى کــه زیبایــى شــعر جدیــد، یعنــى شــعر مــدرن، حاصــل گره خــوردن 
ــه از مقوله هــاى نزدیــک به هــم نیســتند» (موســیقى  ــورى ک ــا ام متناقضــات اســت ی

ــعر، ص 264). ش

2. مضمون (مخاطب شناسى)
ــب  ــدى، اس ــد آدمک بن ــاى آن مانن ــه چندت ــت ک ــر اس ــامل 23 اث ــه ش ــن مجموع ای
آســیابان، صخــرة مــرد و تعــدادى دیگــر آثــارى بلنــد هســتند کــه ایــن حجــم شــعر 
بــراى یــک مجموعــه نوجوانانــه زیــاد بــه نظــر مى رســد. در اغلــب نمونه هــاى شــاخص 
ــر اســت. (البتــه  ــردارى معمــوالً تعــداد اشــعار آن هــا کمتــر از بیســت اث و قابــل الگوب
ــه درخصــوص  ــت نشــد ک ــه قابل ارجــاع و اســتناد باشــد یاف ــى ک ــع مکتوب ــچ منب هی
ــردارى شــود)  ــه بهره ب استانداردســازى کتــاب کــودك و خاصــه نوجــوان در ایــن مقال
و این کــه در شناســنامۀ ایــن کتــاب هیــچ اشــاره اى بــه گــروه ســنى مخاطــب کتــاب 

نشده اســت.
ــا  ــا عالقه مندى هــاى آن ه ــا ی ــان، نیازه ــه دغدغه هــاى نوجوان ــا توجــه ب معمــوالً ب
اشــعار هرچــه کوتاه تــر، امــا موجز تــر باشــد، مخاطبــان بیشــترى جــذب خواهــد کــرد.

«زندگى در چشم اسب آسیاب
گردش ممتد بایدها به دور محورى خاموش

سایش خرمهره ها بر گوش و پیشانى
لذت رقص قشنگ طره هایى پیچ پیچ 

امنیت در سایۀ یک سقف
در کنار پیرمرد آسیابان بود
قاصدك یک شب به گوشش
قصه از آرامش آبِى دریا گفت

وسعتى در بیکران، گم 
دشت آبى در کنار ساحلى خاموش 

اسب غرق حیرت و اندوه 
با تعجب گفت:

مى شود روزى به آن جا رفت؟ قاصدك خندید و پاسخ داد:
راه دریا قصۀ عشق است، راز عاشق بودن ماهى 

راز خلق هستى از یک رعد
راز جلبک، راز سبزینه

من خود از باران شنیدم راز دریا را
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درد پا در خاکى ام بى وصف 
شور و شوق رفتنم بى حد
آنک آنک مى گسستم بند

فارغ از بود و نبود عالم خاکى
عارى از چون وچراى ماندن و رفتن

بر حریر باد
روزى پر کشیدم تا دل دریا

با تو مى گویم ولى
رفتن حدیث عشق مجنون است

شوق رفتن در دل کعبه بدون کفش و نعلینى 
چون طریق رفتنش بسیار دشوار است

ــب  ــد اس ــعر بلن ــى از ش ــدن» (بخش ــن ره درنوردی ــد ای ــرد ره مى خواه م
آســیابان، ص 14-9). 

در ادامــه بایــد افــزود کــه مابقــى آثــار ایــن مجموعــه کــه شــامل 21 شــعر اســت، 
ــه  ــى ک ــر موضوعات ــار بلند ت ــه در آث ــطرى و چ ــد س ــاه و چن ــى کوت ــار خیل ــه آث چ
متناســب بــا ایــن گــروه ســنى باشــد، کمتــر دیــده مى شــود. تـِـم جــارى در ایــن اشــعار 
نــه آن قــدر بــه تخیــل و تصــورات دنیــاى نوجوانــان نزدیــک اســت و نــه آن قــدر عمیــق 

هســتند و بالغــت فــن دارنــد کــه متناســب بزرگ ســاالن تلقــى  شــوند.
«کودکان در قلعه هاى ماسه اى پنهان

گاه فاتح 
گاه مغلوبند

مردمان از راه هاى دور
در گریز از شهرهاى خسته و خاموش

سر زده از راه مى آیند
بى خبر تر بار خود را

در مسیر رفت مى بندند
لیک دریا باز مى ماند» (صخرة مرد، ص 46).

«صخرة مردى 
یکه 

و 
تنها

کس نخواهد کرد باور
این معما را

متفکرانه اما نارس
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 ِ  
    
   

  

که دریا
وسعت آبى
حضورش را

با چه تشویشى 
به پاى صخره مى کوبد» (صخره مرد، ص 48).

ــا ایــن  در هیچ یــک از بخش هــاى ایــن شــعر بلنــد، نوجــوان ارتبــاط شــاعرانه اى ب
جمــالت ثقیــل برقــرار نمى کنــد؛ زیــرا مضمــون ایــن بندهــا بــا تــوى در تــوى ذهنیــت 
ــاالن  ــاى بزرگ س ــى دنی ــه دارد؛ ازطرف ــوان فاصل ــبک بال نوج ــى س ــه ول آرمان گرایان
ــى  ــاى حقیق ــناخت دنی ــف و ش ــت. کش ــه  اس ــر بى اندیش ــن تصاوی ــى از ای ــم خال ه
ــار مجموعــۀ  ــراى شــاعر یــک رکــن مهــم اســت. اتفاقــى کــه کمتــر در آث مخاطــب ب

ــت. ــر افتاده اس موردنظ
«اشک مهتاب از کنار ابرها جارى 

نبض قلبم در حیاط خانه ات آرام مى گیرد
روحم ازاین پس، تو را آواز مى خواند» (با من بمان، ص 90).

ــد  ــه دوراز هــر ابهامــى مى توان ــه خیلــى ســادة نوجــوان، ب ــده و ن ــه پیچی دنیــاى ن
جوالنــگاه خلــق بهتریــن آثــار باشــد. شــعرى کــه بــراى نوجــوان ســروده مى شــود بایــد 

بــه فراخــور هــوش و شــوق او و حســى کــه در آن زیســت مى کنــد، باشــد.
«دیر ایامى است این شهر و زمین و دشت 

در پى هم صحبتى هستند
آسمان هم ساکت و محکوم 

مى بافد غرور ابر
به وقت خستگى هایش
وز غم دورى خورشید، 

این همه دلتنگ 
رخت بربستند از آهنگ» (تنهایى، ص 76).

ازآن جاکــه نوجوانــان در طــى ســال هاى تحصیــل خــود بــا مفهــوم و تعریــف شــعر 
ــان را در  ــده اند، مؤلف ــنا ش ــعرى آش ــب ش ــن قال ــکل گیرى ای ــى ش ــى و چگونگ نیمای
ــت.  ــروه را دســت کم گرف ــن گ ــد ای ــد و نبای ــان موظــف مى کن ــن مخاطب ــناخت ای ش
بایــد دانســت کــه بــا مخاطبــى باهــوش و آگاه طــرف هســتیم، مخاطبــى آینده نگــر و 

اســتقالل طلب.
«زندگى راز تراز من و توست

که در اندوه زمان، تنهاییم
زندگى تردیدى است

که من از چشم تو مى خوانم و باز
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به تو دل مى بندم
زندگى، رهن همه خواهش ها

به نگاهى است که یک لحظه پریشان مانده
زندگى، لذت فرداشدِن امروز است

زندگى، حسرت دیروز و غم فرداهاست
زندگى، حاشیۀ امروز است

در نگاه فردا» (زندگى، ص 84 -85).
ــنا  ــم از زندگــى آش ــى مبه ــا واقعیت ــدوار و پرنشــاط ب ــاال نوجــوان امی ــۀ ب در نمون

ــدارد. ــته مى پن ــردا را بس ــن ف ــاى روش ــه دریچه ه ــود ک مى ش
همین طور در اثر بعدى هجمه اى از یأس، ناامیدى و بى اعتمادى را به تصویر مى کشد.

«میان سینۀ هرکس که مى بینى
گلى با رنگ و بوى عشق روییده است

ولى
کمتر کسى مى داند این گل

در یقین روح مى پاید
زمان، خود واژة عشق است

ولى کمتر کسى بر صبر مى کوشد
به وقت ادعا

هر لب، سرودى از گذشت و مهر مى خواند
ولى 

کمتر کسى در سردى کینه
به آتش مى کشد کوه غرورش را» (هم نفس، ص 94).

3. ضعف تألیف
در ایــن مجموعــه همچنیــن رخ نمایــى چیدمــان کلمــات، بــه دوراز حس آمیــزِىِ 

گرفته اســت. صــورت  چشــمگیرى 
ــه  ــر و ب ــار یکدیگ ــس در کن ــه دو ح ــت ک ــرى اس ــب تصاوی ــزى، ترکی «حس آمی

ــى، 1391: 259) ــفیعى کدکن ــد» (ش ــره مى خورن ــر گ یکدیگ
«پشت این دیوارها، مردى هست

پشت این دردسراى همه دیوارش غم 
مهر بر سوزش آوار زمین مى پاشد 
مى زند جامۀ پوسیدة تن را پیوند 

این طرف یک زن تنهاست
مدفون شده در قعر بهشت!» (سایه، ص 69).

متفکرانه اما نارس
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ــعرند و  ــگ و ناش ــه گاه گن ــطرهایى ک ــن س ــور چنی ــاره ظه ــفیعى کدکنى درب ش
مخلوقــى مهجــور و بى عاطفــه کــه حاصــل همیــن ترکیبــات گاهــى کلیشــه اى اســت،  
ــى اســت و  ــوب اصل ــعر یکــى از عی ــان ش ــاظ در زب ــن کلیشه شــدن الف ــد: «ای مى گوی

ــفیعى کدکنى، 1391: 269). ــت» (ش ــب اس ــن عی ــت مهم تری ــوان گف مى ت
«در اندوه باران

من امروز
در پاى نخلى که مى سوخت

زانو زدم
به چشمان مردى که خود را
تهى کرده از خود شکستم

سفر کردم از من
به پر هاى ققنوس» (راوى، ص 19).

در ایــن مجموعــه اشــعار نه تنهــا ذوق نوجــوان تشــنۀ ســادگى و لطافــت و خواهــان 
ــاند،  ــط مى رس ــاورى غل ــه ب ــه ب ــد، بلک ــت نمى کن ــا را تقوی ــه واژه ه ــى ب تشّخص بخش

ــار و هــم به جهــت اندیشــه هاى غیرشــاعرانه. ــوا و ســاختمان آث هــم از منظــر محت
«بهترین روز خدا امروز است

که تو از دورترین سیاره
نام خود را به زمین بخشیدى

واژه هاى قدمت 
شوق رسیدن به خداست

خنده از گوشۀ لب هاى تو جان مى گیرد
با تو حّوا همه زیبایى خود را

به زمین مى بخشد» (تو، ص 88).
ــق،  ــۀ عش ــچ، قص ــى پیچ پی ــد، ُطّره های ــردش ممت ــا، گ ــل خرمهره ه ــى مث ترکیبات
عشــقى شــعله ور، مالحت هــاى مــوزون، اشــک مهتــاب، کــوه غــرور و... اشــاره اى انــدك 
از بى شــمار ترکیبــاِت منســوخ و اغلــب ناپســند ایــن مجموعــه  اســت؛ ترکیباتــى کــه 

در دایــرة واژگانــى نوجــوان جایــى ندارنــد.
«آرزوهاى قشنگ آدمى

چون بادبادك هاى رنگین اند» (آرزو، ص 62).
«عجب از این همه گل هاى زیبایى که آوردى» (مزار، ص 66).

همین طور:
«جهت ها، بى جهت از هم گریزان اند 

آدم ها پریشان تر
بیا خط هاى لبخند من و تو
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مشترك باشد
به روى انعکاس ماه
بگوییم از غم باران

و تنهایى» (لبخند، ص 16).
در ایــن بند هــا ســاختار ســطرها هیــچ هیجــان شــاعرانه اى نــدارد. درواقــع شــاعر 
ــکوه و  ــام ش ــا تم ــو ب ــعر ن ــعرِى ش ــودآگاه ش ــردارى از ناخ ــراى پرده ب ــچ تالشــى ب هی

ــت. ــش نکرده اس ــاى پنهان زوای
«این هوا

این خاك 
این خانه

این نگاه سرد
خیره ماند

بر تنش هاى گل قالى
این لبان پر ترانه
دل به دندان داده

بى پروا
شاید آن دیروزها مى شد

بى حضورت لحظه اى سر کرد...» (بى تو، ص 58).
در ایــن نوشــته ها انــگار تنهــا یــک راوى، داســتانى یکنواخــت را بى هیــچ گــره یــا 

ــد. ــف مى کن ــه اى تعری ــایِى ادیبان گره گش
«هر زمستان

بر فراز قله هاى پرشکوه وسعت البرز
دامن پُرپولک بانوى سرما

طره مى ساید
قامت بانوى سرما

مى تپد آرام و
تا آن سوى مشرق

چشم مى دوزد» (بانوى سرما، ص 4).
نکتۀ قابل توجه دیگرى که پرداختن به آن خالى از لطف نیست:

ــن  ــطور ای ــور در س ــۀ ربطــى «از» به وف ــاى کلم ــرف «ز» به ج ــردن ح  جایگزین ک
مجموعــه به چشــم مى خــورد؛ کاربــردى کــه سال هاســت از دفتــر شــعر امــروز حــذف 

شده اســت.
«تو دانستى
تو کوشیدى

متفکرانه اما نارس
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و در یلداترین شب ها
ز عشقت خانه روشن بود» (هم نفس، ص 95).

«جز تنى غمبار و قلبى پر ز درد عشق
تحفه اى دیگر چه خواهد داد دریا را؟» (اسب آسیابان، ص 20).

ــا خطوطــى  ــه ب ــه این ک ــا توجــه ب ــم ب ــاب ه ــاى کت ــده تصویرگرى ه ــم نگارن به زع
ــا نوعــى تازگــى به چشــم  ــن نمونه ه ــدون حجــم ترســیم شــده اند و در ای انتزاعــى و ب
ــن  ــدارد. همچنی ــى ن ــون هم آوای ــا مت ــى ب ــات خیل ــى صفح ــى در بعض ــد، ول مى آی

ــراى مخاطــب خســته کننده و کســالت آور اســت. ــن صفحــات ب تیرگــى ای

منابع
یوشــیج، نیمــا. (1394)، نامــۀ ســى ونه از حرف هــاى همســایه، بــه کوشــش ســیروس طاهبــاز، 

چــاپ دوم 1394، تهــران، انتشــارات نــگاه، ص149تــا 150.
ــارات  ــران، انتش ــیزدهم، ته ــاپ س ــعر، چ ــیقى ش ــا. (1391)، موس ــفیعى کدکنى، محمدرض ش

آگــه. 
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چکیده
ــا  ــده ب ــل خوانن ــر فص ــه در ه ــده ک ــم ش ــل تنظی ــت فص ــى در هش ــاى قصه گوی رازه
ــاى او  ــا راه کاره ــنده و ی ــاى نویس ــانه ها، تجربه ه ــا و افس ــۀ قصه ه ــه اى از خالص مجموع
ــاب  ــى کت ــاى ابتدای ــه رو در فصل ه ــود. مونت ــه رو مى ش ــى روب ــت در قصه گوی ــراى موفقی ب
ــى  ــا در دوران کودک ــنیدن قصه ه ــه از ش ــى ک ــه تجربه های ــر ب ــاى بعدت و گاه در فصل ه
ــۀ قصه گویــى پدربزرگــش  ــه خاطــر دارد و تأثیــرى کــه پذیرفتــه و شــرح شــیوه و تجرب ب
ــه  ــى ک ــوزش قصه گوی ــاى آم ــه کارگاه ه ــون ب ــاره هاى گوناگ ــا اش ــپس ب ــردازد س مى پ
ــن  ــد؛ بنابرای ــاد مى کن ــا ی ــن کارگاه ه ــود در ای ــان خ ــۀ هنرجوی ــرده از تجرب ــزار ک برگ
ــاب در بخــش  ــندة کت ــه نویس ــرد ک ــیم ک ــده تقس ــه دو بخــش عم ــاب را ب ــوان کت مى ت
نخســت شــنونده اى اســت تحت تأثیــر جــادوى قصه هــا کــه بــه شــرح و توصیــف 
ــردازد و در بخــش  ــر زندگــى و جهــان فکــرى خویــش مى پ چگونگــى اثرگــذارى قصــه ب
دوم کــه مرحلــۀ عبــور از اثرپذیــرى و آغــاز اثربخشــى اســت، خــود تبدیــل بــه قصه گویــى 
شــده کــه مى توانــد بــر جهــان دیگــران تأثیــر بگــذارد و در تــالش اســت تــا رازورمــز ایــن 

ــر خواننــده آشــکار کنــد. اثرگــذارى را ب

کلیدواژه 
قصه گویى، راز، اثرگذارى، تجربه، بئاتریس مونته رو

مقدمه
در جهــان امــروز کــه همچون اســتودیوى بزرگــى در محاصــرة تصویرهــا و صداهایى 
ــد، اهمیــت قصــه و  ــه مى گذارن ــا فاصل ــا و واقعیــت اطــراف م ــان م ــه می اســت ک

     ،  
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ــوى  ــزارى ق ــوان اب ــى به عن ــت. قصه گوی ــیده نیس ــس پوش ــر هیچ ک ــى ب قصه گوی
ــدارش طــى  ــر پای ــذارد و تأثی ــر مى گ ــر جــان مخاطــب اث ــچ واســطه ب ــه بى هی ک
ــه  ــن ک ــفى اســت که ــرد، کش ــز زوال نمى پذی ــا هرگ ــد ی ــاى مى مان ــالیان برج س
بشــر نخســتین پــس از این کــه زندگــى در جمــع را برگزیــد یــا آموخــت، همــواره 
بــا او همــراه بوده اســت؛ بنابرایــن بــى راه نیســت اگــر بگوییــم کــه بشــر، همزمــان 
کــه بــر دیــوارة غارهــا تصویــر مى نگاشــته، قصه گــو نیــز بــوده و از تصویــر حیوانــات 
و آدمیــان همچــون شــمایل پرده خوانــان ســود مى جسته اســت؛ به ویــژه اگــر 
بپذیریــم جــادو عنصــر مشــترکى اســت کــه هــم در نقاشــى هاى پیــش از تاریــخ و 

ــت. ــود داشته اس ــا وج ــم در قصه ه ه
شــاید بــاور انســاِن نخســتین بــه جــادوى جاودانه بــودن آن چــه کــه بــه تصویــر 
ــه جاودانگــى هرآن چــه کــه روایــت مى کــرده نیــز جــارى  ــاور ب درمــى آورده، در ب
ــک  ــد: «ی ــاب مى گوی ــن کت ــه رو در ای ــس مونت ــه بئاتری ــان ک ــت. همچن بوده اس
قصــه تــا زمانــى کــه کســى آن را تعریــف کنــد، نمى میــرد» (ص 100) بــا چنیــن 
ــى  ــال پیاپ ــظ و انتق ــى و حف ــز قصه گوی ــت کشــف رازورم ــوان دریاف ــى مى ت ایمان
ــدازه درخــور توجه اســت و مونتــه رو در کتــاب  ــا چــه ان ــه نســل هاى آینــده ت آن ب
رازهــاى قصه گویــى بــا اشــاره بــه خالصــۀ تعــداد قابل توجهــى از قصه هــا، بخشــى 
از تجربه هــاى کارگاهــى اش و ارائــۀ راه کارهــاى آموزشــى در حفــظ و انتقــال ایــن 

ــت. ــم کوشیده اس مه

از شنونده اى جادوشده تا جادوگرى قصه گو
ــى  ــر فرصت ــاب از ه ــت گانۀ کت ــاى هش ــا از فصل ه ــتین فصل ه ــه رو در نخس مونت
ــه  ــرى ک ــش و تأثی ــزرگ قصه گوی ــى از پدرب ــرح خاطرات ــه ش ــرده و ب ــتفاده ک اس

مونته رو، باتریس. (1395)، رازهاى قصه گویى: راهنماى 
فرزانه  مترجم:  بزرگترها،  و  بچه ها  براى  قصه گویى 
فخریان، ویراستار: مینو کریم زاده، تهران، کانون پرورش 
فکرى کودکان و نوجوانان، قطع وزیرى، 242 ص، تیراژ 

3000 نسخه، قیمت 87000 تومان.
شابک: 978-600-01-0446-7
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قصه گویى، همچون جادویى برآمده از اعصار

زندگــى در محیطــى پــر از رؤیاهــا و قصه هــا بــر او گذاشــته مى پــردازد. «مى توانــم 
بگویــم آن قــدر خوش شــانس بــوده ام کــه بــه خانــواده اى از قصه گوهــا، نغمه ســراها، 
خاطــرة  از  نویســنده  آن چــه   (36 (ص  دارم»  تعلــق  هنرپیشــه ها  و  نقال هــا 
ــک برانگیزى  ــکوه و رش ــاى باش ــد، رؤی ــت مى کن ــزرگ روای ــاى پدرب قصه گویى ه
ــیوة  ــه ش ــزرگ ب ــت. پدرب ــرار داده اس ــر ق ــدة او را تحت تأثی ــام آین ــه تم ــت ک اس
ــزد  ــد، م ــه مى فروختن ــى ک ــه در ازاى رؤیاهای ــت ک ــه  اس ــه مى گفت ــا قص نقال ه

ــد. ــم مى گرفتن ه
ــو را  ــا امیلی ــادت داشــتم باب ــه در کودکــى ع ــى ک ــه رو مى نویســد: «زمان  مونت
ــه  ــادت ب ــا حس ــر ب ــاى دیگ ــردم بچه ه ــاس مى ک ــم، احس ــى کن ــازار همراه در ب
ــر  ــت و ه ــى مى دانس ــات را به خوب ــدرت کلم ــزرگ ق ــد. پدرب ــگاه مى کنن ــن ن م
ــتان هاى  ــت. داس ــزو مى فروخ ــاه پ ــه پنج ــتان ها را ب ــازار داس ــرجایش در ب روز س

ــد...» (ص 36). ــور قصــه اى بگوی ــر ج ــود و مى توانســت ه ــد ب ــادى بل زی
قصه هــا و باورهــا در تاروپــود روح و زندگــى نویســنده رســوخ کرده انــد و 
اشــاره هاى پیاپــى او بــه آن دورة شــکوهمند طالیــى کــه کوچــک بــوده و 
ــى  ــزرگ، بخــش قابل توجه ــاى پدرب ــرص قصه ه ــا ُق ــر و پ ــه اى و پَ ــنوندة حرف ش
ــۀ  ــوان نقط ــوان از آن به عن ــاید بت ــه ش ــد؛ آن چنان ک ــکیل مى دهن ــاب را تش از کت
ــمارد  ــزرگ را برمى ش ــاى پدرب ــذارى قصه ه ــل تأثیرگ ــرد. او دالی ــام ب ــر ن ــل اث ثق
و یکــى از آن هــا فوت وفنــى ویــژه بــوده کــه وى در قصه گویى هایــش بــه کار 
مى برده اســت. بــراى مثــال، پدربــزرگ هــر روز عصــر، یــک ســاعت معیــِن 
ــط  ــط و فق ــار فق ــت و هرب ــاب مى کرده اس ــى انتخ ــراى قصه گوی ــر را ب تغییرناپذی
ــد،  ــده بودن ــا ش ــِى قصه ه ــه اهل ــا ک ــن بچه ه ــت؛ بنابرای ــه مى گفته اس ــک قص ی
ــراى شــنیدن قصــه جمــع مى شــدند: «... هــر روز یکــى  رأس آن ســاعت معیــن ب
و همیشــه رأس ســاعت پنــج بعدازظهــر، ســاعتى بــود کــه بچه هــا بــراى خــوردن 

میان وعــدة داستانى شــان بــه بــازار مى آمدنــد» (ص 36).
ــتوران  ــه رس ــا را ب ــده و بچه ه ــا مى نامی ــوى غذا ه ــش را من ــزرگ قصه های پدرب
ــۀ  ــته و هم ــاد داش ــه ی ــدرش ب ــه از پ ــوت مى کرده اســت؛ آن گاه آن چ ــات دع کلم
ــا روشــى ســحرآمیز  ــوده در هــم مى آمیختــه و ب ــده ب آن چــه در سى ســالگى خوان
ــردن  ــز در رازآمیزترک ــزرگ را نی ــادة پدرب ــزار س ــه کار مى برده اســت. نویســنده اب ب
ــا  ــه و همه ج ــه همیش ــته ک ــى داش ــرد چمدان ــد. پیرم ــر نمى دان روش او بى تأثی
ــى از آن  ــه اى جادوی ــون جعب ــش همچ ــه وقت ــرده و ب ــراه مى ب ــه هم ــود ب ــا خ ب
اســتفاده مى کرده اســت. «...پدربــزرگ همیشــه زیــر تخــت خوابــش یــک چمــدان 
مســافرتى چرمــى قهــوه اى آفتاب خــورده و فرســوده داشــت کــه ســال ها در هــواى 
شــرجى مانــده بــود و بــا بندهــاى چرمــى محکــم بســته شــده بــود...» (ص 106).

ــگ اســت  ــان پررن ــس آن چن ــن بئاتری ــى در ذه ــدان جادوی ــن چم ــر ای تصوی
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ــادار در جلســه هاى قصه گویــى اش مــدام از یــک  کــه خــود او همچــون وارثــى وف
چمــدان اســتفاده مى کنــد. «مــن یــک چمــدان مربع شــکل دارم کــه وقتــى قصــه 
ــه  ــت ک ــى اس ــیاء جادوی ــادى اش ــداد زی ــت. درون آن تع ــم اس ــم، همراه مى گوی
بــراى اجراهــا از آن هــا اســتفاده مى کنــم... چمــدان را بســته نگــه مــى دارم. هربــار 
کــه بــازش مى کنــم، حتــى خــودم هــم نمى دانــم کــه قــرار اســت چــه چیــزى از 
آن بیــرون بیایــد. همیشــه حواســم هســت کــه بــدون نشــان دادن محتویاتــش بــه 

تماشــاگر بــازش کنــم تــا راز آن چــه درونــش هســت برمــال نشــود»(ص 106).
ــم  ــوع، دور و مبه ــه ممن ــد ک ــردازى مى کن ــزى نمادپ ــته از چی ــدان بس «چم
ــه  ــدن آن چ ــه فهمی ــبت ب ــترى نس ــکاوى بیش ــت کنج ــته  اس ــه بس ــت. این ک اس
درونــش اســت، ایجــاد مى کنــد. بــراى مــن چمــدان مثــل کاله جادوســت...» (ص 

.(108
مونتــه رو معتقــد اســت، اگــر گاه چیزهایــى ماننــد کتــاب را از کــودکان دریــغ 
کنیــم، شــوق خوانــدن و عطش دانســتن را در آنــان بیــدار خواهیــم کــرد و 
مى تــوان از ایــن آگاهــى چــون ترفنــدى هوشــمندانه بــراى جهــت دادن بــه ذهــن 

کــودك اســتفاده کــرد.
«...آن چــه ممنــوع مى شــود، جــذاب اســت. اگــر شــک داریــد امتحانــش کنیــد. 
ــه او  ــد و ب ــه بگذاری ــک جعب ــد در ی ــه بخوان ــد بچ ــه مى خواهی ــاب را ک ــد کت چن
ــى  ــد خیل ــد دی ــا را نخــوان! خواهی ــن قصه ه ــاز نکــن! ای ــه را ب ــن جعب ــد ای بگویی
طــول نمى کشــد ســراغ جعبــه بــرود و داســتان ها را بیــرون بیــاورد...» (ص 107).
ــارة خاطره هــاى کودکــى از جانــب نویســنده درواقــع  روایــت چندیــن و چندب
ــه  ــد، ب ــادآورى کن ــده ی ــه خوانن ــود و ب ــه خ ــه ب ــراى این ک ــت ب ــدى اس تأکی
همان انــدازه کــه وارث میراثــى کهــن و گران بهاســت و در آن چــه مى دانــد وامــدار 
پیشــینیان خویــش اســت، مســئولیت خطیــر انتقــال تجربه هــا و آموخته هــا را نیــز 

ــر دوش دارد. همچــون درگذشــتگانش ب
ــا  ــرح تجربه ه ــاب را ش ــده اى از کت ــش عم ــا بخ ــى خاطره ه ــس از بازگوی پ
ــه  ــى ک ــا هنرجویان ــى او ب ــد. رودرروی ــکیل مى ده ــى تش ــاى قصه گوی در کارگاه ه
ــراوان  ــا جســمى ف ــى ی ــع ذهن ــد از موان ــد و گاه مى بای ــوزش مى بینن در کارگاه آم
ــا  ــه قصه گویانــى توان ــا بتواننــد ب ــا گره هایــى را از درون بگشــایند ت عبــور کننــد ی
و تأثیرگــذار تبدیــل شــوند. شــرح تجربــۀ کارگاهــى مونتــه رو کــه به جهــت 
ــوص  ــد، به خص ــه اى مى مان ــت بردارى صحن ــه یادداش ــق ب ــاى دقی جزئى پردازى ه
از جنبــۀ روان شــناختى بســیار قابل اعتناســت و دســت کم نشــان مى دهــد در 
بســتر یــک تجربــۀ عملــى زنــده، راه کارهــاى ارائه شــده بــه هنرجوهــا بــراى رفــع 
ــرش و گاه  ــه اى قابل پذی ــت آمدن نتیج ــان و در به دس ــى روانى ش ــکالت روح مش

تحســین برانگیز تــا چه انــدازه راه گشــا بوده اســت.
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زنــى حافظــه اى ضعیــف دارد، دختــرى جــوان صاحــب صدایــى زیــر و ضعیــف 
ــدام و  ــى م ــد، هنرجوی ــان مى کن ــد بی ــاگردان کلمــات را تندتن اســت، یکــى از ش
ــه رو  ــس مونت ــى رود و... بئاتری ــه راه م ــگ وار روى صحن ــل، آون ــه و بى دلی بى وقف
ــه  ــى، بلک ــوزگار قصه گوی ــک آم ــه اى و ی ــوى حرف ــک قصه گ ــوان ی ــا به عن نه تنه
ــه  ــد و ب ــا را مى یاب ــد گره ه ــا را حــس مى کن همچــون روان شناســى حــاذق، رنج ه
ــع را از ســر راهشــان برمــى دارد. از ایــن  ســاده ترین و قابل اجراتریــن روش هــا موان
جنبــه او قصه گویــى روان شــناس اســت، بــا همــۀ دانــش، تجربــه و شــکیبایى کــه 
ــى رود. ــار م ــت وجوگر انتظ ــت و جس ــوزگار انسان دوس ــک آم ــو و ی ــک قصه گ از ی

از دیگــر نــکات جالــب کالس هــاى قصه گویــى مونتــه رو تفــاوت و تنــوع 
ــن  ــر. ای ــا پی ــال ی ــا میان س ــوان ی ــیار ج ــاگردانى بس ــاگردان اوســت. ش ــنى ش س
ــل نمى شــود.  ــرز ســنى قائ ــى م ــراى آموختــن قصه گوی مهــم نشــان مى دهــد او ب
قصه گویــى ازنظــر بئاتریــس مونتــه رو هنــرى نیســت کــه کســى به دلیــل شــرایط 
ــا  ــا باشــیم ی ــیفتۀ قصه ه ــنونده و ش ــه ش ــراى این ک ــود، ب ســنى از آن محــروم ش

ــر نیســت. ــا دی ــى زود ی ــچ زمان ــدن، هی ــراى قصه گوش ب

فهرست قصه ها، تمرین ها و راه کارها
ــد؟» (ص  ــه باش ــاه نگفت ــد کوت ــال قصــه اى هرچن ــه تابه ح ــه کســى اســت ک «چ

.(20
ــاى  ــه. قصه ه ــادى قص ــداد زی ــت از تع ــه اى اس ــى مجموع ــاى قصه گوی رازه
شــهرزاد، داســتان هاى پدربزرگ هــا، فانتزى هــا و افســانه هاى پریــان و... ایــن 
ــا تنهــا  قصه هــا اگرچــه به صــورت بســیار مختصــر و خالصــه در کتــاب آمده انــد ی
ــدر  ــى به ق ــر حت ــاره هاى مختص ــن اش ــا همی ــت، ام ــا شده اس ــه آن ه ــاره اى ب اش
ــدة  ــراى برافروختــن آتــش اشــتیاق خوانن ــراى یــک کبریــت ب ــاه و می شــعلۀ کوت
ــاى  ــتگى ها و ویژگى ه ــى از برجس ــود یک ــن خ ــنده اند. ای ــر بس ــتاق و پیگی مش

کتــاب اســت.
ــت؛  ــوزش اس ــرى قابل آم ــر دیگ ــر هن ــد ه ــى مانن ــه رو قصه گوی ــر مونت از نظ
ــه  ــاد ب ــا اعتق ــت. او ب ــوان آموخ ــوزش داد و مى ت ــوان آن را آم ــه مى ت ــه ک آن گون
ــۀ  ــه ارائ ــاب را ب ــوم کت ــاً دو س ــى دارد، تقریب ــز فوت وفن ــى نی ــه قصه گوی این ک
ــى ازنظــر  ــر قصه گوی ــن هن ــاى آموزشــى اش اختصــاص داده اســت. آموخت راه کاره
ــدارد جــز عالقــه و اشــتیاق و هیــچ نقصــى  نویســندة کتــاب هیــچ پیش شــرطى ن
ــد مانــع آموختــن آن باشــد جــز فقــدان احســاس عمیــق و میــل شــدید  نمى توان
بــه قصه شــنیدن و قصه گفتــن؛ باوجودایــن، تنهــا شــرط ســاده امــا الزم بــراى همــۀ 
داوطلبــان عالقه منــد کــه بــا هــر شــرایط فیزیکــى یــا ســنى در کارگاه هایــش حاضر 
ــک  ــه ی ــت، ب ــاب فهرســت کرده اس ــنده در کت ــه نویس ــى ک ــوند. آموزش های مى ش

قصه گویى، همچون جادویى برآمده از اعصار
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نقد پژوهى

    
   
   

  

ــراى زمــان  ــا یــک زمینــه محــدود نمى شــوند. او ب بخــش از فراینــد قصه گفتــن ی
ــو،  ــدن قصه گ ــو، ب ــان قصه گ ــو، بی ــى، پوشــش قصه گ ــکان قصه گوی ــى، م قصه گوی
ــرا  ــاى قابل اج ــا و تمرین ه ــا، روش ه ــو و... راه کاره ــزار قصه گ ــو، اب ــرة قصه گ چه
و مؤثــرى دارد. راه کارهایــى بــراى این کــه قصه گــو بتوانــد ضعف هایــش را از 
بیــن ببــرد و نقــاط قــوت قصه گویــى اش را برجســته تر کنــد. رازهــاى قصه گویــى 
ــه  ــانه ک ــى و روان شناس ــى روح ــى، حســى و حت ــاى فیزیک ــر اســت از تمرین ه پ

ــد. ــتفاده کنن ــا اس ــد از آن ه ــان مى توانن قصه گوی
ــى  ــون قصه گوی ــرى فن ــکات را در یادگی ــن ن ــه کوچکتری ــه ب ــه رو توج مونت
ــا  ــپردن قصه ه ــا به خاطرس ــا ی ــۀ کتاب ه ــا مطالع ــد. ازنظــر او تنه ــردى مى دان کارب
ــدل  ــگفت انگیز ب ــودى ش ــه موج ــو را ب ــه قصه گ ــت ک ــراوان نیس ــانه هاى ف و افس
ــار،  ــده از دل اعص ــرى واره اى برآم ــون پ ــد همچ ــر مى خواه ــو اگ ــد. قصه گ مى کن
ــه،  ــادوى قص ــا ج ــکند و ب ــا را بش ــالۀ پلیدى ه ــۀ طلســم هاى هزاران س ــد هم بتوان
ــیدن در  ــت نفس کش ــیوة درس ــى ش ــد حت ــد بدان ــد، بای ــخیر کن ــا را تس قلب ه
قصه گویــى یــا نــوع لبخنــدى کــه بــر لــب دارد یــا حالــت شــانه هاى او یــا انــدازه و 
نــورى کــه در فضــا منتشــر شده اســت و میــزان تاریــک روشــنایى محیــط و صداهــا 
ــه  ــاده و غیرقابل توج ــر س ــات به ظاه ــى جزئی ــان و تمام ــیاء و زم ــا و اش و تصویره
ــرى داشــته باشــند. ــا عــدم موفقیــت او نقــش انکارناپذی مى تواننــد در موفقیــت ی

قصه گویى یا اجراى نمایشى تک نفره
ــدادى  ــا تع ــرد ی ــه کار مى ب ــه رو در قصه گویى هایــش ب ــه مونت ــب شــیوه هایى ک اغل
از روش هــا کــه به عنــوان روش هــاى تمرینــى فهرســت مى کنــد، شــیوه هایى 
ــه  ــال قص ــراى انتق ــى ب ــزار کمک ــتفاده از اب ــر اس ــا ب ــب آن ه ــه در اغل ــتند ک هس
ــد  ــر مى رس ــن به نظ ــت و چنی ــد شده اس ــاب آن تأکی ــاى ن ــم و حس ه و مفاهی
کــه در مقایســه بــا وســایل کمکــى، بــه فــن بیــان و زبــان بــدن کــه از مهم تریــن 
ابــزار دم دســت هــر قصه گوســت توجــه کمتــرى شده اســت؛ البتــه در بخش هایــى 
ــراى  ــى ب ــوت و تمرین های ــان و ص ــت بی ــوص تقوی ــن درخص ــه تمری ــاب ب از کت
ــل  ــال، در فص ــوان مث ــت؛ به عن ــاره شده اس ــدام اش ــان ان ــت زب ــرى درس یادگی
ــدا  ــت ص ــا و کیفی ــه ارزش واژه ه ــى ب ــاى قصه گوی ــوان ابزاره ــل عن ــارم ذی چه
ــا حجــم کتــاب و کلیــت کار  ــا ایــن بخش هــا در مقایســه ب پرداختــه مى شــود، ام
ــد بینــدازد  ــه تردی ــر را ب ــد و ممکــن اســت خواننــدة کم تجربه ت وزن کمتــرى دارن
ــدن  ــان و ب ــش از بی ــى بی ــى نقش ــاى کمک ــتفاده از ابزاره ــى اس ــه در قصه گوی ک

ــت. ــور نیس ــع این ط ــه درواق ــد؛ درحالى ک ــو دارن قصه گ
ــدا در  ــر ص ــر تغیی ــر ب ــندة اث ــراوان نویس ــد ف ــل تأکی ــه به دلی ــر این ک  دیگ
ــى  ــان نمایش نامه خوان ــرز می ــان، م ــن و بی ــر لح ــاى تغیی ــخصیت پردازى به ج ش
ــه اى  ــراى نمایش نام ــه اج ــتر ب ــراى قصــه بیش ــى رود و اج ــن م ــى از بی و قصه گوی
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ــز  ــو ج ــه قصه گ ــى ک ــل قصه گوی ــا روح اصی ــن ب ــود و ای ــک مى ش ــره نزدی تک نف
کلمــات و بیــان و لحــن و اندامــش چیــز دیگــرى در اختیــار نداشــت، اندکــى فاصلــه 

دارد.
نکتــۀ ســوم بــه فهرســت موضوعــى فصل هــاى کتــاب مربــوط مى شــود. 
مطالــب کتــاب، على رغــم مفیــد و کاربردى بودنشــان به شــدت پراکنده انــد و 
انســجام موضوعــى و طبقه بنــدى درســتى ندارنــد. شــاید اگــر نگارنــدة اثــر بخــش 
ــا  ــردى، تمرین ه ــاى کارب ــى، آموزش ه ــاى کارگاه ــى، تجربه ه ــاى کودک خاطره ه
ــى آورد،  ــده م ــزا و طبقه بندى ش ــکلى مج ــانه ها را به ش ــا و افس ــۀ قصه ه و خالص
ــازش  ــوارد موردنی ــکات و م ــا پژوهشــگر ن ــده ی ــرش منســجم تر مى شــد و خوانن اث

ــت. ــترى مى یاف ــهولت بیش ــرعت و س ــا س را ب
ــه رو  ــس مونت ــتۀ بئاتری ــى نوش ــاى قصه گوی ــاب رازه ــه کت ــر این ک ــۀ آخ نکت
ــا  ــد ی ــى دارن ــه کودک ــان ک ــۀ آن ــراى هم ــتفاده ب ــد و قابل اس ــت مفی ــى اس کتاب
ــت  ــا از دس ــادوى قصه ه ــه ج ــان را ب ــوز ایمانش ــد و هن ــودك بوده ان روزگارى ک
ــا  ــز قصه ه ــاى پررازورم ــه دنی ــتوارند ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــان ب ــد و همچن نداده ان
ــکوه تر  ــن تر و باش ــر، روش ــب زیبات ــى به مرات ــاخت جهان ــان را در س ــد انس مى توان

ــارى کنــد. از ایــن ی

قصه گویى، همچون جادویى برآمده از اعصار



35084

۱۷  ، ـــ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۷ 

تازه هاى نشرنقد پژوهى

خانوادة آقاى چرخشى
طاهـره ایبـد، تصویرگـر: علـى نامـور، تهـران، کانـون پـرورش فکرى 
کـودکان و نوجوانـان، 108 ص، رقعى (شـومیز)، 55000 ریال، چاپ 

اول، 5000 نسـخه، شـابک: 978-600-01-0554-9
موضوع(ها):

داستان هاى فارسى، قرن 14.

معرفی کوتاه 
ایـن کتـاب شـامل داسـتانى تخیلى بـراى کودکان اسـت کـه در آن 
آقـاى «چرخشـى» کـه درحـال کچل شـدن اسـت، تـالش دارد تـا 
آخریـن تـار مـوى خـود را حفـظ کنـد، امـا بـا وزیـدن یـک تندبـاد 

آخریـن تـار مـو نیـز از دسـت مى رود. پـس ازآن آقاى چرخشـى هر بـار که سـرش را مى خارانـد، فکرى 
بکـر بـه ذهنـش مى رسـد و بالفاصلـه تصمیـم مى گیـرد تـا فکـرش را عملـى کنـد و این گونـه اتفـاق 

داسـتان شـکل مى گیـرد.

دو طوطى: براساس داستانى از مثنوى مولوى
کانـون  تهـران،  وظیفه شـناس،  شـراره  ویراسـتار:  خیریـه،  راشـین 
پـرورش فکـرى کـودکان و نوجوانـان، 38 ص، بیاضـى (شـومیز)، 
شـابک: 01-0497-9- نسـخه،  اول، 5000  چـاپ  ریـال،   70000

978-600
موضوع(ها):

1. داستان هاى کودکان و نوجوانان؛
2. مولوى، جالل الدین  محمدبن محمد، 672، 604 ق. مثنوى، برگزیده ها.

معرفی کوتاه 
داسـتان ایـن کتـاب کـه برداشـتى آزاد از یکى از داسـتان هاى مثنوى مولوى اسـت، موضـوع آزادى را 
در روایتـى مصـور بـراى کـودکان بیـان مى کنـد. در این داسـتان مردى بـازرگان یک طوطـى زیبا در 
قفـس دارد. یـک روز کـه بـه هندوسـتان سـفر مى کند بـه هنـگام خداحافظى بـا طوطى ، پرنـده از او 
مى خواهـد تـا پیغامـش را بـه طوطى هاى هند برسـاند. او در هند درخواسـت طوطى را اجـرا مى کند، 

امـا یکـى از طوطى هـاى هنـد بـه خود مى لـرزد و بـه زمین مى افتـد و مى میـرد... .
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چکیده
ــر حــوزه هســتند و فراهــم آوردن  ــى ه ــع اطالعات ــن مناب ــاى دانشــگاهى از مهم تری پایان نامه ه
ــت.  ــرورى اس ــد و ض ــان مفی ــراى متخصص ــى ب ــب کتاب شناس ــا در قال ــدة پایان نامه ه چکی
ــوان  ــودك و نوج ــات ک ــاى ادبی ــى پایان نامه ه ــى توصیف ــاب کتاب شناس ــه، کت ــن مقال در ای
ــر  ــص آن ذک ــن نواق ــا و همچنی ــى یافته ه ــى و برخ ــران بررس ــاب ای ــۀ کت ــارات خان از انتش

شده اســت.

کلیدواژه
 کتاب شناسى، پایان نامه، کتاب شناسى موضوعى، نمایه نویسى، اصول پژوهش

1.  مقدمه
پایان  نامه هــا مى تواننــد اطالعــات و تحلیل هایــى بکــر و ارزشــمند در اختیــار مــا 
بگذارنــد. آن چــه یــک دانشــجو بــا همراهــى اســتادان راهنمــا و مشــاور در یــک حــوزة 
ــه در  ــات مرســوم آن حــوزه ک ــه ادبی تخصصــى به دســت مــى آورد، معمــوالً نســبت ب
مطبوعــات و مجــالت تخصصــى منتشــر مى شــود، متفــاوت و از جنبه هایــى ارزشــمند 

اســت.
وقتــى مى شــنوى کتابــى دربردارنــدة چکیــده و نمایــۀ تمــام پایان نامه هایــى 
اســت کــه تاکنــون در موضــوع ادبیــات کــودك و نوجــوان در ایــران کار شــده، 
ــدة اطالعــات  ــد خوشــحال و مشــعوف مى شــوى. کتــاب موردبررســى دربردارن بى تردی
ــب و  ــخ مرت ــى برحســب تاری ــاخۀ موضوع ــل 20 زیرش ــه ذی ــه  اســت ک 477 پایان نام
ارائــه شــده اند. همچنیــن نمایــۀ عنــوان و نمایــۀ پدیدآورنــدگان ضمیمــۀ ایــن کتــاب 

  
         

   
kashefi.ali@gmail.com /   
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اســت. در ایــن نوشــته، ابتــدا برخــى یافته  هــاى منتــج از اطالعــات ایــن کتــاب را مــرور 
ــماریم. ــاب را برمى ش ــتى هاى کت ــص و کاس ــى نواق ــپس برخ ــم، س مى کنی

2.  برخى یافته ها
ــراى  ــه ب ــد ک ــى مى انجام ــه یافته های ــاب، ب ــن کت ــدرج در ای ــات من ــه اطالع نگاهــى ب

ــود. ــد ب ــب خواه ــودك جال ــات ک دســت اندرکاران ادبی
1. قدیمى تریــن پایان نامــۀ ادبیــات کــودك در مقطــع کارشناســى ارشــد و دکتــرا، 

ســال 1345 توســط خانــم فلــور مجــاور ارائــه شده اســت.
2. تنهــا دو نفــر، هــر دو پایان نامــۀ خــود را در مقطــع ارشــد و دکتــرا بــه ادبیــات 

کــودك اختصــاص داده انــد: مینــا اخبــارى آزاد و مهــدى محمــدى.
3. فعال تریــن اســتاد راهنمــا در موضــوع ادبیــات کــودك دکتــر مرتضــى خســرونژاد 
ــا  اســت کــه  اســتاد راهنمــاى 30 پایان نامــه بوده اســت. پــس از او ســعید حســام پور ب
ــه و  ــا 12 پایان نام ــاغ ب ــا قزل ای ــه، ثری ــا 13 پایان نام ــکویى ب ــى ش ــه، عل 25 پایان نام

لیلــى ایمــن بــا 10 پایان نامــه قــرار دارنــد.
ــت و  ــتادان اس ــن اس ــت ای ــه و جدی ــان دهندة عالق ــویى نش ــوع ازس ــن موض ای
ــگاه ها  ــته در دانش ــاى بس ــار و فض ــک انحص ــان از ی ــت نش ــن اس ــوى دیگر ممک ازس

باشــد.
ــودك، براســاس  ــات ک ــال در موضــوع ادبی برخــى از ســایر اســتادان راهنمــاى فع
اطالعــات ایــن کتــاب عبارت انــد از: عبــاس حــرى، آســیه ذبیح نیــا، جهانگیــر صفــرى، 
فــروغ صهبــا، عاطفــه جمالــى، غالمحســین غالمحســین زاده، زهــره میرحســین، محمود 

شــبیرى، فریــده پورگیــو، نوش آفریــن انصــارى و قدمعلــى ســرامى.

محمدى، مهدى و امیر متقى دادگر. (1396)، کتاب شناسى 
توصیفى پایان نامه هاى ادبیات کودکان و نوجوانان، چاپ 
اول، تهران، خانۀ کتاب، 500 نسخه، 304 ص، 150000 

ریال، شابک: 978-600-222-365-4
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کمى از کل

3.  برخى کاستى ها
بــا وجــود ارزشــمند بودن تــالش پدیدآورنــدگان ایــن کتاب شناســى، ضعف هــاى 

زیــادى در آن به چشــم مى خــورد؛ ازجملــه:

3-1. روشن نبودن حدود زمانى
حــدود زمانــى ایــن پژوهــش ذکــر نشــده و احتمــاالً مدعــى جامعیــت بوده اســت. در این 
کتــاب 20 پایان نامــه مربــوط بــه ســال هاى قبــل از انقــالب اســت کــه در ادامــه نشــان 
ــه ســال 1394 اســت  خواهیــم داد، کامــل نیســت. جدیدتریــن پایان  نامه هــا مربــوط ب
کــه تنهــا شــامل 7 پایان نامــه  اســت. از ســال 1395 هــم تنهــا یــک پایان نامــه فهرســت 
ــدة همیــن کتاب شناســى اســت. به تعبیــرى  شــده کــه  اســتاد راهنمــاى آن، پدیدآورن
ــته اند،  ــترس داش ــه در دس ــى را ک ــر اطالعات ــدگان ه ــدس زد پدیدآورن ــوان ح مى ت

بــدون توجــه بــه تعریــف دقیــق حــدود زمانــى در کتاب شناســى گنجانده انــد.
3-2. حدود جغرافیایى

ــه  ــم ک ــدس مى زنی ــا ح ــده، ام ــر نش ــى ذک ــى کتاب شناس ــدودة جغرافیای ــه مح گرچ
پایان نامه هــاى دانشــگاه هاى ایــران مدنظــر پدیدآورنــدگان بوده اســت. بااین حــال 
یــک پایان نامــه از مؤسســه اى در کشــور تاجیکســتان بــه ایــن فهرســت راه یافتــه کــه 
ــش،  ــى پژوه ــۀ جغرافیای ــف حیط ــدگان، در تعری ــى پدیدآورن ــى و کم توجه از بى دقت

نشــان دارد.
3-3. حدود موضوعى

ــاً بــه موضــوع ادبیــات کــودك و نوجــوان محــدود باشــد، امــا  ایــن کتــاب بایــد قاعدت
ادبیــات کــودك و نوجــوان به شــکل مشــخص و دقیــق، تعریــف و تحدیــد نشده اســت. 
ــودك و نوجــوان فهرســت  ــى و مجــالت ک ــاى تلویزیون ــن کتاب شناســى برنامه ه در ای
ــرى نیســت.  ــه در آن خب ــاى کودکان ــى و ترانه ه ــات قصه گوی ــا از موضوع ــده اند، ام ش
مشــخص نیســت مرجــع پدیدآورنــدگان بــراى تعییــن زیرشــاخه هاى ادبیــات کــودك و 
نوجــوان چــه بوده اســت؟ در این جــا نیــز بــه ســلیقه تکیــه شــده و از مــالك و معیــار 

علمــى خبــرى نیســت.
عالوه بــرآن، اگــر هــر تعریفــى بــراى ادبیــات کــودك قائــل باشــیم و زیــر موضوعــات 
آن را هرچقــدر گســترده درنظــر بگیریــم، پایان نامه هایــى بــه ایــن فهرســت راه یافته انــد 
کــه هیــچ ارتباطــى بــا موضــوع ادبیــات کــودك و نوجــوان (حتــى غیرمســتقیم) ندارنــد. 

عناویــن ایــن پایان نامه هــا ایــن ادعــا را اثبــات مى کنــد:
ـ بازتاب افسانه هاى کهن بر نقاشى کودکان امروز؛

ـ بررسى تطبیقى مضامین پایدارى در اشعار امینه عدوان و سپیده کاشانى؛
ـ بررســى جامعــه در ادبیــات پایــدارى بــا تکیه بــر آثــار رضــا امیرخانــى، مصطفــى 

مســتور و احمــد آقایــى؛
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ـ بررسى مردم شناختى ترانه هاى عامیانۀ منطقۀ الموت؛
ـ شگردهاى تمرکززدایى در قصه  هاى ایرانى؛

ـ فرهنگ عناصر افسانه هاى عامیانۀ آذربایجان؛
ـ گردآورى افسانه هاى جویم فارس و تحلیل آن ها براساس انواع تقابل؛

ـ گردآورى و تحلیل افسانه هاى قیر و کارزین براساس انواع تقابل.
3-4. ذکر منابع و پیشینۀ تحقق

پدیدآورنــدگان در مقدمــۀ کتاب شناســى به صــورت اجمالــى و گــذرا بــه منابــع و مراجــع 
ــد و از  ــر نکرده ان ــل خــود را ذک ــا فهرســت کام ــد، ام مورداســتفادة خــود اشــاره کردن
ــن کتاب شناســى  ــود در ای ــر ب ــد. بهت ــان نیاورده ان ــن موضــوع ذکــرى به می پیشــینۀ ای

بــه ایــن منابــع اشــاره و از آن هــا اســتفاده مى شــد:
1. منبع شناســى ادبیــات کــودك، مهــدى حجوانــى (شــامل چکیــدة ده هــا 

پایان نامــه بــا موضــوع ادبیــات کــودك)؛
ــدارى  ــتۀ کتاب ــد رش ــى ارش ــع کارشناس ــى در مقط ــد طوفان ــۀ وحی 2. پایان نام
ــات  ــۀ ادبی ــى 39 پایان نام ــوع چکیده نویس ــا موض ــال 1369 ب ــران در س ــگاه ته دانش

ــودك؛ ک
3. کتاب شناسى کتاب و کتاب خوانى از جمیله اورنگ در سال 1372؛

ــى در  ــى آقابخش ــى و عل ــم صدرالحفاظ ــى ها از مری ــى کتاب شناس 4. کتاب شناس
ســال 1372؛

ــودکان و  ــرى ک ــرورش فک ــون پ ــع کان ــۀ مرج ــاى کتابخان ــک پایان نامه ه 5. بان
ــان؛ نوجوان

ــاب  ــف کت ــماره هاى مختل ــوارى در ش ــم آرزو ان ــا» به قل ــدة پایان نامه ه 6. «چکی
مــاه کــودك و نوجــوان.

3-5.  خأل پایان نامه هاى کارشناسى
ــه  ــرا توج ــد و دکت ــى ارش ــاى کارشناس ــه پایان نامه ه ــا ب ــى تنه ــن کتاب شناس در ای
ــودك و  ــات ک ــم در ادبی ــاى مقطــع کارشناســى ه ــه پایان نامه ه ــت؛ درحالى ک شده اس

نوجــوان اهمیــت و کاربــرد فراوانــى دارنــد.
ــال  ــى در س ــع کارشناس ــودك در مقط ــات ک ــوع ادبی ــا موض ــه ب ــن پایان نام اولی
ــه دارد.  ــروز ادام ــه ام ــا ب ــان ت ــن جری ــد و ای ــه ش ــا ارائ ــم صف ــوى ابراهی 1317 ازس
ــى  ــرى و علم ــاى نظ ــه در پایان نامه ه ــک) ک ــازى (گرافی ــتۀ تصویرس ــژه در رش به وی

ــود. ــه مى ش ــمندى ارائ ــم و ارزش ــث مه ــى مباح ــع کارشناس مقط
3-6.  نمایۀ غیرتخصصى و غیرکاربردى

نمایــه ایــن کتاب شناســى سر ســرى و غیرکاربــردى تنظیــم شــده و ایــن بــراى کتابــى 
کــه خــود در موضــوع اطالع شناســى ارائــه شــده پســندیده نیســت. پدیدآورنــدگان ایــن 
ــاى  ــۀ نمایه ه ــتر در ارائ ــت بیش ــت و دق ــرف وق ــا ص ــتند ب ــى مى توانس کتاب شناس
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متعــدد و تخصصــى، کارآیــى اثــر خــود را چندبرابــر کننــد.
ظاهــراً نمایــه در مقطعــى تهیــه شــده کــه پــس ازآن چنــد مدخــل بــه کار اضافــه 
ــمارة 345  ــًال ش ــت (مث ــح نیس ــه صحی ــماره هاى نمای ــن ش ــراى همی ــت، ب شده اس
ــود دارد.  ــه وج ــماره فاصل ــد ش ــوارد چن ــتر م ــده) و در بیش ــه ش ــوان 348 نمای به عن
ــى  ــر دیوان ــه، ابوالفضــل امی ــراى نمون ــز دقیــق نیســت (ب ــه نی همچنیــن ترتیــب نمای
ــمى  ــد از بنى هاش ــال بع ــا بنى اقب ــده ی ــه ش ــر نمای ــل امی ــى، ابوالفض ــکل دیوان به ش

آمده اســت).
ــد، شــامل  ــى کتاب شناســى مى افزودن ــه کارآی ــى کــه درصــورت وجــود ب نمایه های

ایــن مــوارد هســتند:
ـ نمایۀ دانشگاه؛

هم اکنــون نمى دانیــم در هــر دانشــگاه چنــد و چــه پایان نامه هایــى انجــام 
شده اســت.

ـ نمایۀ رشتۀ تحصیلى؛
مشــخص نیســت ایــن پایان نامه هــا در چــه رشــته ها و گرایش هایــى ارائــه و 

دفــاع شــده اند.
ـ نمایۀ افراد موردبررسى؛

مشــخص نیســت بیشــتر بــه کــدام نویســندگان و تصویرگــران ایرانــى و خارجــى در 
ــم  ــا بدانی ــرد ت ــا کمــک مى ک ــه م ــه  اى ب ــن نمای ــه شده اســت. چنی ــا توج پایان نامه ه
ــاد  ــى رحماندوســت و فره ــى، مصطف ــد بهرنگ ــارة صم ــى درب ــه پایان نامه های ــًال چ مث

حســن زاده وجــود دارنــد.
ــال هاى  ــه س ــوط ب ــى مرب ــت پایان نامه های ــه، فهرس ــوان ضمیم ــان و به عن در پای
قبــل از انقــالب کــه اطالعــات آن را شــخصاً و در ســال هاى گذشــته یادداشــت کــرده 

ــم. ــه مى کن ــن کتاب شناســى ارائ ــات ای ــل اطالع ــراى تکمی ــودم، ب ب
ــون  ــان کان ــودکان و نوجوان ــاى ک ــى کتابخانه ه ــول. (1351)، بررس ــدى، بت احم
ــى:  ــوم تربیت ــکدة عل ــران (دانش ــگاه ته ــان، دانش ــودکان و نوجوان ــرى ک ــرورش فک پ

ص.  151 کتابــدارى)،  فوق لیســانس 
ــران،  ــودکان در ده دبســتان ته ــۀ ک ــاى مطالع ــن. (1352)، رغبت ه بلورچــى، پروی

ــدارى)، 89 ص. ــى: فوق لیســانس کتاب ــوم تربیت ــران (دانشــکده عل دانشــگاه ته
بنى اقبــال، ناهیــد. (1356)، چکیده نامــه (مقاله شناســى) تأثیــر تلویزیــون و ســینما 
ــى: فوق لیســانس)،  ــوم تربیت ــران (دانشــکدة عل ــان، دانشــگاه ته ــودکان و نوجوان ــر ک ب

115 ص.
بهمنیــار، فرانــک. (1355)، راهنمــاى ارزش یابــى کتابخانه هــاى آموزشــگاهى 
ــانس)، 216 ص. ــى: فوق لیس ــوم تربیت ــکدة عل ــران (دانش ــگاه ته ــتانى)، دانش (دبیرس

جعفرنــژاد، آتــش. (1354)، بررســى عقایــد جمعــى از کــودکان و نوجوانــان تهــران 

کمى از کل



35090

۱۷  ، ـــ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۷ 

نقد پژوهى

  
  
   
 
    
   
   
   
  

ــى:  ــوم تربیت ــکدة عل ــران (دانش ــگاه ته ــوب، دانش ــاب خ ــک کت ــاى ی ــارة معیاره درب
فوق لیســانس کتابــدارى)، 108 ص.

ــاله،  ــان 15 ـ  19 س ــى نوجوان ــى کتاب خوان ــاس. (1351)، جامعه شناس ــرى، عب ح
ــدارى)، 97 ص. ــى: فوق لیســانس کتاب ــوم تربیت ــران (دانشــکدة عل دانشــگاه ته

ــاى  ــاب در کتابخانه ه ــۀ کت ــاب و تهی ــاى انتخ ــه. (1352)، راهنم ــال، صدیق خی
ــانس)، 120 ص. ــى: فوق لیس ــوم تربیت ــکدة عل ــران (دانش ــگاه ته ــتانى، دانش دبیرس

ــى،  ــایل ارتباط جمع ــودك در وس ــات ک ــى ادبی ــى. (1355)، بررس ــان، عل دامغانی
ــانس)، 115 ص. ــى: لیس ــات اجتماع ــوم ارتباط ــکدة عل ــران (دانش ــگاه ته دانش

ــع  ــارة وض ــى درب ــان و بررس ــۀ نوجوان ــائل جامع ــه. (1353)، مس ــرى، راضی ذاک
ــوم  ــکدة عل ــران (دانش ــگاه ته ــاله)، دانش ــا 19 س ــروه (15 ت ــن گ ــى در ای کتاب خوان

اجتماعــى و تعــاون: فوق لیســانس).
تهــران،  دبســتان هاى  کتابخانه هــاى  بررســى   ،(1351) فروردیــن.  راســتین، 

دانشــگاه تهــران (دانشــکدة علــوم تربیتــى: فوق لیســانس)، 96 ص.
ســرورى، عبــاس و عبــداهللا میرخواجــوى. (1354)، بررســى کمــى و کیفــى 
ــواى  ــق محت ــال 1352 و تطبی ــده در س ــان منتشرش ــودکان و نوجوان ــاى ک کتاب ه
کتاب هــا بــا هدف هــاى اصلــى آموزش وپــرورش، دانشــگاه تربیت معلــم، 135 ص.

شــاهرخى، گیتــى. (1347)، راهنمــاى کتاب هــاى کــودکان،  دانشــگاه تهــران 
(دانشــکدة علــوم تربیتــى: فوق لیســانس کتابــدارى).

ــران) و  ــران (ته ــتانى ای ــاى دبیرس ــۀ کتابخانه ه ــایش. (1356)، مقایس ــهین، آس ش
ــى: فوق لیســانس)، 148 ص. ــوم تربیت ــران (دانشــکدة عل ــگاه ته ــا، دانش بریتانی

کاشــانى، نعیمــه. (1354)، بررســى عوامــل ایجــاد تمایــل بــراى مطالعــه در 
کــودکان ایرانــى، دانشــگاه عالمــه طباطبایــى (دانشــکدة روان شناســى و علــوم تربیتــى: 

ص.  105 فوق لیســانس)، 
مجیــدى، شــهین دخت. (1357)، نقــش کتــاب در ســازندگى کــودکان پرورشــگاهى، 

دانشــگاه تهــران (دانشــکدة علــوم تربیتــى: فوق لیســانس کتابــدارى)، 108 ص.
ــایل  ــر وس ــى در براب ــوان تهران ــودك و نوج ــت اهللا. (1354)، ک ــت، رحم وطن دوس

ــانس). ــى: لیس ــوم اجتماع ــکدة عل ــران (دانش ــگاه ته ــى، دانش ارتباط جمع
آموزش وپــرورش،  و  ارتباط جمعــى  وســایل  نقــش   ،(1351) زهــرا.  ونک جــو، 

ــانس. ــى: لیس ــوم اجتماع ــکدة عل ــران، دانش ته
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چکیده
ــن  ــى ای ــانه، یک ــِى جامعه شناس ــاى میدان ــى و پژوهش ه ــش اجتماع ــاى دان از ویژگى ه
ــى را  ــاى عین ــیمایى از نمونه ه ــیر و س ــش، س ــا کتاب ــه ی ــگر در مقال ــه پژوهش ــت ک اس
ــن  ــازد. چنی ــار مى س ــش را پرب ــد، یافته های ــن فراین ــد و در ای ــد و بازمى نمای ــاد مى کن ی
نوشــتارهایى هــم در نــوع خــود، مســتند به شــمار مى رونــد؛ زیــرا هــم متن هــا و 
ــه نویســندة  ــژه این ک ــه. به وی ــال و نمون ــم مث ــد و ه ــى دارن ــاى توضیحــىـ  توصیف گزاره ه
ــاورد،  ــه بی ــرد، نمون ــام بب ــاى مســتندى را ن ــاب پژوهشــى کوشیده اســت، فیلم ه ــن کت ای
ــرون بکشــد  ــا بی ــناختى را از دِل فیلم ه ــاى جامعه ش ــد، خالصــه اى از نظریه ه ــل کن تحلی

ــذارد. ــا بگ ــدگان فیلم ه ــاید بینن ــاب و ش ــدگان کت ــر خوانن و در براب

کلیدواژه
ــى، کــودکان کار، حاشیه نشــینى،  آســیب هاى اجتماعــى، ســینماى مســتند، تضــاد طبقات

بزهــکارى، کانــون اصــالح و تربیــت

1.  مقدمه
ــاى  ــا و جنبه ه ــا و جلوه ه ــا اِلِمان ه ســینماى مســتند، ســینماى دیگــرى اســت ب
ــت  ــن حال ــد. در ای ــى باش ــاى اجتماع ــوع آن، دغدغه ه ــر موض ــژه اگ ــود. به وی خ
اســت کــه دیگــر ســناریوى آن چنانــى و بازیگــراِن هنرمنــد و کارآزمــوده نیــاز ندارد. 
نیــاز دارد، امــا بــا نابازیگــران هــم، کاِر ســازنده و کارگــردان پیــش مــى رود. مســتنِد 
ــژه بخواهــد و  ــِد مســتنِد حیــات وحــش نیســت کــه جلوه هــاى وی اجتماعــى مانن
ــه خشــک  ــا مســتند علمــى نیســت ک ــه ی ــِل فى البداه ــر و بى بدی ــاى بک صحنه ه

!  
           

     
rm_omrani@yahoo.com /  
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باشــد و مســتقیم بــه پیــش بــرود، بلکــه ژانــرى از ســینماى جامعه نــگار اســت کــه 
ــه مطــرح مى شــوند. در متــن کوتاهــى  در آن پدیده هــاى اجتماعــى فــى  حــِد ذات
ــده، جستارگشــایِى مختصــر و مفیــدى از  ــاب  آم ــد کت کــه در صفحــۀ پشــت جل

کتــاب ارائــه داده اســت:
«... ایــن کتــاب بــا رویکــردى جامعه شــناختى بــه چگونگــى بازنمایــى 
آســیب هاى اجتماعــى ایــن قشــر مى پــردازد تــا بــه ایــن ســؤال پاســخ داده شــود 
کــه آســیب هاى اجتماعــى ایــن گــروه ســنى در ســینماى مســتند پــس از انقــالب 
چگونــه به تصویــر کشــیده شــده اند؟ همچنیــن ایــن موضــوع بررســى مى شــود کــه 
آیــا مســتندهاى اجتماعــى پــس از انقــالب توانســته اند بازتــاب شــرایط اجتماعــى 
زمــان خــود باشــند؛ یعنــى تغییــرات ایجادشــده در مضمــون و محتواى مســتندهاى 
ــا خیــر؟ به عبارت دیگــر،  ــا تغییــرات موجــود در جامعــه تطابــق دارد ی اجتماعــى ب
ــى  ــاى اجتماع ــه واقعیت ه ــوان ب ــتند مى ت ــینماى مس ــق س ــاب ازطری ــن کت در ای

نزدیــک شــد و آن را فهــم و درك کــرد.»

2.  بررسى کتاب
ــۀ دانشــگاهى  ــت پایان نام ــه، درحقیق ــتار قرارگرفت ــن نوش ــوِع ای ــه موض ــى ک کتاب
ــِم  ــاب به قل ــن کت ــه ای ــت ک ــه اش پیداس ــن و مقدم ــا و مت ــت. از فصل بندى ه اس
ــا  نویســنده اش تألیــف شده اســت، نــه آن کــه ســفارش داده شــده باشــد و کــس ی

ــم! ــد و دانی ــه افت ــى آن را نوشــته باشــند، چنان ک کســان دیگــرى در ازاى مبلغ
کتــاب، شــش فصــل دارد و در هــر فصــل نیــز تیترهایــى طراحــى شده اســت 
ــر و  ــخن ناش ــس از س ــازد. پ ــاب را مى س ــاکلۀ کت ــا، ش ــه تیتره ــن ب ــه پرداخت ک

ــیم: ــر مى رس ــاى زی ــه فصل ه ــف ب ــۀ مؤل مقدم

رضوانى، سعیده. (1395)، آسیب هاى اجتماعى کودکان 
مهرى  ویراستاران:  مستند،  سینماى  در  نوجوانان  و 
رقیه؛ شهناز شفیع خانى، چاپ اول، تهران، پژوهشگاه 
فرهنگ و هنر ارتباطات، قطع رقعى، 172 ص، قیمت 

11500 تومان، شابک: 9- 49- 7687 -600- 978
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بازى کودکان!

فصــل اول: کلیــات (مقدمــه، مفاهیــم اساســى، مســتند اجتماعــى، آســیب هاى 
اجتماعــى، تغییــرات اجتماعــى، روش تحقیــق، جامعــه و نمونــۀ آمــارى)؛

ــتند  ــه، مس ــران (مقدم ــى در ای ــتندهاى اجتماع ــه مس ــى ب ــل دوم: نگاه فص
اجتماعــى قبــل از انقــالب، مســتند اجتماعــى بعــد از انقــالب، مســتندهاى اجتماعى 
بــا تأکیدبــر مســائل اجتماعــى کــودکان و نوجوانــان، موضــوع مســتندهاى اجتماعى 

کــودکان و نوجوانــان پــس از انقــالب)؛
فصــل ســوم: نظریه هــاى مرتبــط بــا مســائل و آســیب هاى اجتماعــى (مقدمــه، 
رویکــرد کارکردگرایــى، ســاختارى، نظریــۀ آنومــى دورکیــم، نظریــۀ فشارســاختارى 
مرتــن، نظریــۀ متغیرهــاى الگویــى، نظریــۀ خرده فرهنگــى کوهــن و میلــر، نظریــۀ 
بى ســازمانى اجتماعــى پــارك و برگــس، نظریــۀ پیونــد اجتماعــى هیرشــى، دیــدگاه 
تضــاد، نظریــۀ مارکسیســتى، نظریــۀ کنتــرل قــدرت بونکــر، دیــدگاه کنــش متقابــل 

نمادیــن، نظریــۀ همنشــینى افتراقــى، نظریــۀ برچســب زنى و رویکــرد بازتــاب)؛
فصــل چهــارم: معرفــى و تحلیــل فیلم هــا (مقدمــه، مضمــون و محتــواى اصلــى 
ــا زندگــى،  ــازى ب ــر پوســت شــهر، ب ــه، زی فیلم هــا، کــودك و اســتثمار، کوره پزخان
ــم،  ــاى بى تقوی ــده، روزه ــاى رنگ پری ــان، صورت ه ــاى خیاب ــا ســرد، بچه ه دوزخ ام

بچه هــاى اعمــاق و آخریــن روزهــاى زمســتان)؛
فصــل پنجــم: چگونگــى بازنمایــى آســیب هاى اجتماعــى در مســتندهاى 
اجتماعــى (مقدمــه، تضــاد طبقاتــى موجــود در جامعــه، فقــر اقتصــادى، مهاجــرت 
ــینى و  ــان، همنش ــۀ نوجوان ــاى بلندپروازان ــهرها، آرزوه ــیه اى ش ــق حاش ــه مناط ب
ــالالت  ــران، اخت ــا دیگ ــرد ب ــاى اجتماعــى ف ــران، تضعیــف پیونده ــا دیگ ــل ب تعام

ــه)؛ ــت و مدرس ــواده، دول ــراد، خان ــى اف روان
فصــل ششــم: نتایــج یافته هــا (مقدمــه، رویکــرد غالــب مســتندهاى اجتماعــى، 
نقــش نهادهــاى مؤثــر در پیدایــش آســیب هاى اجتماعــى، ارتبــاط تغییــرات موجود 
در مضمــون فیلم هــا بــا تغییــرات جامعــه) و در پایــان نیــز مثــل بیشــتر کتاب هــا، 

ــع و مآخــذ آمده اســت. مناب
نویســنده بــراى تألیــف ایــن کتــاب پژوهشــى، از 47 منبــع فارســى و نیــز از 12 
منبــع خارجــى اســتفاده کرده اســت. در میــان منابــع فارســى، کتاب هــاى مفیــدى 
ــى،  ــرات اجتماع ــان، تغیی ــودکان کار و خیاب ــات، ک ــى انحراف ــِد جامعه شناس مانن
نظریــۀ جامعه شناســى در دوران معاصــر، جرم شناســى نظــرى، شهرنشــینى و 
ــوند. وزن  ــده مى ش ــا آن و... دی ــه ب ــاى مقابل ــودك آزارى و راه ه ــاى آن، ک پیامده
ــاِب موردبحــث،  ــه کت ــع مورداســتفادة نویســنده، نشــان مى دهــد ک ــار مناب و اعتب

ــه آن اســتناد کــرد. ــوان ب ــار و نوشــتار مرتبــط مى ت ــى اســت کــه در گفت کتاب
نکتــۀ اول: عالوه بــر مقدمــۀ مؤلــف و ناشــر در آغــاز کتــاب، در هــر فصــل نیــز 
ــاى فصــل آورده شده اســت. در یکــى از  ــراى بازگشــایى تیتره ــاه ب ــه اى کوت مقدم
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نقد پژوهى
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ایــن مقدمه هــا مى خوانیــم: «بخشــى از آســیب هاى اجتماعــى موجــود در جامعــه 
ــان اســت. ایــن گــروه به دلیــل ویژگى هــاى خــاص  ــه کــودکان و نوجوان ــوط ب مرب
ــۀ  ــراى مواجه ــى الزم ب ــاى اجتماع ــى و مهارت ه ــدان توانای ــون فق ــود همچ خ
ــه بزرگ ســاالن و والدیــن و طى کــردن  ــا محیــط اجتماعــى، وابســتگى ب صحیــح ب
ــا در معــرض آســیب پذیرى شــهرى  ــایر گروه ه مراحــل رشــد خــود، بیشــتر از س

قــرار دارنــد» (ص 17).
مقدمه هــاى هــر فصــل، بســیار کوتــاه و در حــد راهنماســت و نشــان مى دهــد 
کــه پژوهشــگر (نویســنده) در آن فصــل، چــه مى خواهــد بگویــد. به عنــوان مثــال، 
ــک  ــنامۀ هری ــدا شناس ــل ابت ــن فص ــت: «در ای ــارم آمده اس ــل چه ــۀ فص در مقدم
از فیلم هــا به اختصــار آورده مى شــود و ســپس هرکــدام به طــور جداگانــه بــا 
ــان  ــوند و در پای ــى مى ش ــد و بررس ــى نق ــواى کیف ــل محت ــتفاده از روش تحلی اس
ــش  ــر در پیدای ــل مؤث ــر عوام ــناخت هرچه بهت ــور ش ــم، به منظ ــر فیل ــل ه تحلی
ــم  ــب، در فیل ــه مخاط ــان ب ــودکان و نوجوان ــى ک ــیب هاى اجتماع ــک از آس هری

ــت» (ص 69). ــه شده اس ــا پرداخت ــه آن ه ــر ب موردنظ
نکتــۀ دوم: مســتند هاى اجتماعــى فقــط بــه ژانــر ســینماى مســتند اجتماعــى 
خالصــه نمى شــوند. در دهــۀ چهــل و پنجــاه، نویســندگانى همچــون غالمحســین 
ــد  ــه بودن ــرى از اجتماعى نویســى دســت یافت ــه ژان ــد ب ــالل آل احم ــاعدى و ج س
کــه بــه آن «تک نــگارى» مى گفتنــد. تک نــگارى همــان مردم نــگارى اســت. 
ــرزمین.  ــاِن س ــوِم مردم ــارة زاد و زیســت و ادب و آداب و رســم و رس نوشــتن درب
کتاب هایــى بــا عناویــن تات نشــین هاى بلــوك زهــرا و  اورازان از آل احمــد و 
ــمار  ــا به ش ــت نگارش ه ــى از این دس ــاعدى نمونه های ــى از س ــوا و ایلخچ ــل ه اه
ــن  ــروغ فرخــزاد، مســتند ســینمایى «ای ــا کمــک ف ــم گلســتان ب ــد. ابراهی مى رون
خانــه سیاه اســت» را ســاخت کــه از نخســتین فیلم هــاى مســتند اجتماعــى 
ــون  ــن مضم ــا همی ــى فیلمــى را ب ــن ناصــر تقوای ــران اســت. همچنی ــینماى ای س
ســاخت. بعــد از او بــود کــه کامــران شــیردل، مســتندهاى «تهــران پایتخــت ایــران 
ــد. شــیردل  ــا اجــازة نمایــش پیــدا نکردن ــان رســاند، ام اســت» و «قلعــه» را به پای
در مســتند «تهــران پایتخــت ایــران اســت»، شــهرى را نشــان داد بــا کوهــى بــزرگ 
از اختــالف طبقاتــى. کاخ هایــى کــه در کنــار هــزاران کــوخ قــد برافراشــته بودنــد 
ــروش  ــان تن ف ــى زن ــه»، زندگ ــتنِد «قلع ــا و در مس ــین ها و حلبى آباده و گودنش
ــود. ــردارى ثبــت کــرده ب ــِن فیلم ب ــو) را در چشــم دوربی ــۀ جمشــید (شــهر ن محل

ویژگــى تمــام ایــن آثــاِر نوشــتارى و نمایشــى، وجــوِد عنصــِر انتقــاد در 
البــه الى آن هــا بــود. نویســندگان و فیلم ســازان، خــواه بــا قلــم و خــواه بــا دوربیــن 
ــن  ــام ای ــۀ تم ــد و ریش ــه بودن ــتى ها رفت ــا و کاس ــا و کژى ه ــراغ کمبوده ــه س ب
ــد؛ ازایــن رو  ــاکارى و ناتوانــى رژیــم قلمــداد مى کردن گرفتارى هــا و مصیبت هــا را ن
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ــت  ــر و فالک ــخه هاى فق ــن نس ــش دادِن ای ــوى، نمای ــم پهل ــان رژی ــه خفق ــود ک ب
ــه  ــران ب ــازة اک ــود، اج ــِر کار ب ــر س ــوى ب ــه پهل ــى ک ــا زمان ــذا ت ــد؛ ل را برنمى تابی
ــوى  ــداد. شــاید خفقــان و سانســوِر حکومــت پهل ایــن مســتندهاى ســینمایى را ن
باعــث شــد کــه چشــمۀ جوشــاِن ســینماى مســتند اجتماعــى در آغــاز راه بخشــکد؛ 
ــه آن کــه ســاخته  ــه نمایش درآمــدن ســاخته مى شــود ن ــراى ب ــرا هــر فیلمــى ب زی
شــود و در انبــاِر ادارة سانســور بمانــد و خــاك بخــورد؛ بنابرایــن ســینماى مســتند 
ــتندهاى  ــا مس ــات وحــش ی ــتندهاى حی ــه مس ــش را ب ــه جای ــى رفته رفت اجتماع

ــى داد. صنعت
ــرى اســت. مباحــث  ــاب، مباحــث نظ ــوع فصــل اول کت ــّوم: موض ــۀ س نکت
ــى.  ــیب هاى اجتماع ــى و آس ــون جامعه شناس ــى پیرام ــورد اصطالحات ــرى درم نظ
در بخــش پایانــى همیــن فصــل اســت کــه نویســنده (پژوهشــگر) به درســتى روى 
روش تحقیــق تکیــه کرده اســت. ایــن شــیوة تمــام پژوهنــدگان دانــش اجتماعــى 
اســت. نویســنده در ایــن قســمت روش تحقیقــش را این چنیــن توضیــح داده اســت: 
«بــراى رســیدن بــه هــدف اصلــى ایــن کتــاب... از روش تحلیــل محتــواى کیفــى 
اســتفاده شده اســت. هــدف از تحلیــل محتــواى کیفــى، بررســى منظــم اطالعــات 
ارتباطــى اســت. تحلیــل محتــواى کیفــى بیشــتر بــر اســتنباط معنــا از متــن متکــى 
اســت و فقــط بــه تعــداد واژه هــا و کّمى کــردن مفاهیــم اکتفــا نمى کنــد؛ بنابرایــن 

راه کارهــاى تحلیــل محتــواى کیفــى بیشــتر جنبــۀ موضوعــى دارد...» (ص 25).
ــه شــرح و  ــاز ب همچنیــن در فصــل ســوم کــه فصــل بررســى نظریه هاســت، ب
توصیــف مســائل نظــرى در زمینــۀ آســیب هاى اجتماعــى پرداخته اســت. نویســنده 
قبــل از بررســى نظریه هــا، در مقدمــۀ کوتــاه ایــن فصــل، نظــرش را درمــورد نتیجــۀ 
ــت:  ــان کرده اس ــن بی ــرده چنی ــور فش ــى به ط ــاى آسیب شناس ــى نظریه ه بررس
ــراى  ــۀ واحــدى ب ــوز نظری ــه هن ــۀ رویکردهــاى نظــرى نشــان مى دهــد ک «مطالع
ــان  ــت. جامعه شناس ــه نشده اس ــج روى ارائ ــا ک ــراف ی ــرم، انح ــئلۀ ج ــن مس تبیی
در بیــان و تعریــف کج رفتارى هــاى اجتماعــى، دیدگاه هــاى مختلفــى را ابــراز 

کرده انــد» (ص 55).
را  اجتماعــى  آســیب هاى  بــه  مربــوط  نظریه هــاى  مهم تریــن  ســپس 
ــا  ــن نظریه ه ــد. بررســى ای ــح مى ده ــاز توضی ــّد نی ــک را در ح ــمرد و هری برمى ش
ــتندى  ــاى مس ــدى، فیلم ه ــل بع ــد در فص ــنده مى خواه ــرا نویس ــت؛ زی الزم اس
ــان  ــودکان و نوجوان ــى ک ــیب هاى اجتماع ــه آس ــا ب ــه در آن ه ــد ک ــل کن را تحلی
ــه  ــت ک ــر اس ــن خاط ــه ای ــى ها ب ــن بررس ــودن ای ــت. کوتاه ب ــه شده اس پرداخت

ــد. ــود برس ــى خ ــوع اصل ــه موض ــنده ب نویس
ــمندان  ــرى دانش ــالف  نظ ــورد اخت ــى اش درم ــۀ بحــث ادعای ــنده در ادام نویس
علــوم اجتماعــى دربــارة آســیب هاى اجتماعــى نظیــر جــرم و انحرافــات و 

بازى کودکان!
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ــد،  ــان مى کن ــى بی ــال کوتاه ــا را در کم ــک نظریه ه ــاى تئوری ــا، بنیان ه کج روى ه
ــاختارى  ــار س ــى از فش ــت؛ یعن ــودن آن هاس ــا در اجتماعى ب ــدِل نظریه ه ــا مع ام
ــت  ــه  اس ــارهاى جامع ــۀ فش ــى نتیج ــاى انحراف ــود: رفتاره ــد ب ــه معتق ــن ک ِمرتِ
ــود»  ــرم مى ش ــوع ج ــث وق ــر باع ــد و «فق ــج روى مى کن ــه ک ــردم را وادار ب ــه م ک
ــر  ــس مبنى ب ــارگ و برگ ــى پ ــازمانى اجتماع ــۀ بى س ــا نظری ــه ت (ص 57) گرفت
ــه  ــگ بِزه کاران ــش خرده فرهن ــب پیدای ــهر، موج ــین هاى ش ــکونت در زاغه نش س
و شــیوع جــرم و بــزه کارى مى شــود (ص 59) تــا دیــدگاه تضــاد کــه آســیب هاى 
اجتماعــى را نتیجــۀ نابرابرى هــاى اجتماعــى موجــود در جامعــه و تعــارض منافــع 
گروه هــا و طبقــات موجــود در جامعــه مى دانــد (ص 60) تــا نظریــۀ قــدرت 
بونگــر کــه مى گفــت: نظــام اقتصــادى ســرمایه دارى مــردم را تشــویق مى کنــد 
ــاه همنوعــان خــود توجــه نکننــد و منافــع خــود را  ــه رف ــا حریــص باشــند، ب ت
دنبــال کننــد... جــرم در طبقــات فرودســت متمرکــز اســت؛ زیــرا نظــام عدالــت 
ــدان  ــراى ثروتمن ــگارد، درحالى کــه ب ــدان را جــرم مى ان ــرى، حــرص نیازمن کیف
ــه  ــالت خودخواهانه شــان را ادام ــا تمای ــى را مجــاز مــى دارد ت فرصت هــاى قانون
دهنــد (ص 61) و خالصــه تــا نظریــۀ مارکــس کــه اعتقــاد داشــت دلیــل اصلــى 
بســیارى از بزه کارى هــا و جــرم و جنایت هــا در جامعــه، کشــمکش و تضــاد بیــن 
ــزار  ــد اب ــد (ســرمایه داران) و آن هــا کــه فاق ــزار تولیدن آن هــا اســت کــه مالــک اب

ــران) (ص 61). ــد (کارگ تولیدن
نکتــۀ چهــارم: نویســنده در فصــل پنجــم کــه قصــد دارد چگونگــى بازنمایــى 
ــه  ــاره ب ــد، دوب ــح ده ــى توضی ــتند هاى اجتماع ــى را در مس ــیب هاى اجتماع آس
ــودك و  ــتنِد «ک ــى را در دو مس ــیب هاى اجتماع ــردد و آس ــاد برمى گ ــۀ تض نظری

ــد: ــاز مى کن ــن ب ــه» چنی ــتثمار» و «کوره پزخان اس
ــه» علــت پیدایــش کــودکان  «دو مســتند «کــودك و اســتثمار» و «کوره پزخان
ــى  ــع طبقات ــى جوام ــادى و فرهنگ ــى، اقتص ــاختارهاى اجتماع ــول س کار را معل
ــن  ــر ای ــم، به خصــوص در مســتند کــودك و اســتثمار ب ــن دو فیل ــد. در ای مى دانن
ــع،  ــت مناف ــاى باالدس ــى گروه ه ــۀ طبقات ــه در جامع ــود ک ــد مى ش ــئله تأکی مس
ــر گروه هــاى فرودســت تحمیــل مى کننــد کــه ایــن امــر،  اراده و عقایــد خــود را ب
بهره کشــى انســان از انســان، ازخودبیگانگــى طبقــات فرودســت، فقــر اقتصــادى و 
ــل کار  ــن دلی ــادى مهم تری ــر اقتص ــم، فق ــن دو فیل ــى دارد. در ای ــى را درپ فرهنگ
ــى از  ــادى را یک ــت اقتص ــت هاى نادرس ــا سیاس ــن فیلم ه ــود. ای ــودکان مى ش ک

ــد. ــالم مى کنن ــه اع ــن جامع ــى قشــر پایی ــل مشــکالت مال دالی
فیلــم «کوره پزخانــه» نیــز اجبــار کــودکان بــراى کار در کوره پزخانــه را ازســویى 
ــد و ازســوى دیگر،  ــد اقتصــادى ایــن خانواده هــا مى دان ناشــى از وضعیــت بســیار ب
ــر  ــراى پرداخــت دســتمزد کمت ــان ب ــه کارفرمای ــن موضــوع مطــرح مى شــود ک ای
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بــه کــودکان آن هــا را بــه کار مى گمارنــد و از آن هــا بــه بدتریــن شــکل بهره کشــى 
ــر و  ــى فقی ــر زندگ ــز ب ــر چی ــش از ه ــم بی ــن دو فیل ــوع در ای ــد. درمجم مى کنن
ــراى  ــا ب ــد ت ــرار مى ده ــدف ق ــئوالن را ه ــت و مس ــود و دول ــاره مى ش ــى اش غن
حــل چنیــن مشــکالتى چــاره اى بیندیشــند» (ص 128-129). مســتند کــودك و 
ــال  ــال 60 بوده اســت، در س ــن مســتندهاى س ــه یکــى از پربیننده تری ــتثمار ک اس

1361 از چرخــۀ نمایــش خــارج شــد.
در تحلیــل فیلم هــاى دیگــر هــم نویســنده بــه درجاتــى از روشــن بینى و 
شفاف نویســى رسیده اســت و در جایــگاه یــک محقــِق منصــف ایستاده اســت، 
ــاى  ــه پدیده ه ــرا ب ــدة جامعه گ ــک پژوهن ــد از موضــع ی ــر مى رس ــه به نظ تاجایى ک
ــگاه  اجتماعــى و مشــخصاً بــه پدیــدة آســیب هاى اجتماعــى و جــرم و انحرافــات ن
مى کنــد. ایــن نــگاه امــا شــاید بــراى ناشــر، چنــدان پذیرفتنــى نبوده اســت؛ زیــرا 
در یادداشــت کوتاهــى بــا نــاِم «ســخن ناشــر» یــادآورى کرده اســت کــه: «مطالــب 
منــدرج در کتــاب لزومــاً منعکس کننــدة دیدگاه هــاى پژوهشــگاه نیســت» (ص 9).

ــودکان را  ــتند ک ــم مس ــارم، 10 فیل ــم: پژوهشــگر در فصــل چه ــۀ پنج نکت
تحلیــل مى کنــد و مى کوشــد در هــر فیلــم، ضمــن برشــمردِن مضمــون و محتــوا، 
بــا کمــک نمودارهــا مســائل را گویاتــر بیــان کنــد؛ زیــرا زبــاِن پژوهــش فقــط زبــان 
ــودار و  ــداد و جــدول و نم ــر و اع ــان تصوی ــه پژوهشــگر از زب ــتار نیســت، بلک نوش
ــى  ــى چندوجه ــى، متن های ــاى پژوهش ــن متن ه ــد؛ بنابرای ــتفاده مى کن عکــس اس
و چندزبانــى هســتند. آن چــه را کــه یــک جــدول و نمــودار مى توانــد بیــان کنــد، 
ــد.  ــال ده ــنى انتق ــد به روش ــم نتوانن ــتارى ه ــن نوش ــه مت ــن صفح ــاید چندی ش
ــن  ــه مت ــن صفح ــد کاِر چندی ــالید مى توان ــا اس ــک عکــس ی ــى ی ــن گاه همچنی

نوشــتارى را انجــام دهــد.
زبــان هنــرى و تجســمى و زبــان هندســى و زبــان ریاضــى از یافته هــاى 
ــاى  ــن ابزاره ــا ای ــگر ب ــنده و پژوهش ــد. نویس ــمار مى رون ــن به ش ــان مت ــن زب نوی
ــد.  ــان بده ــون را نش ــوع و مضم ــه هاى موض ــا و گوش ــام زوای ــد تم ــى مى توان روای
ــان  ــت، زب ــردن اس ــح و توصیف ک ــاِن توضی ــتار، زب ــان نوش ــر زب ــخن دیگر، اگ به س
ریاضــى و تصویــرى زبــاِن نشــان دادن اســت. دیــدن، اثربخش تــر از شــنیدن اســت. 
خواننــده و مخاطــب، جــدول، نمــودار، شــکل، عکــس، اســالید و فیلــم را مى بینــد 
ــر اســت.  ــرا عینى ت ــد؛ زی ــرار مى کن ــاط برق ــا آن ارتب ــتر ب ــد، بیش ــون مى بین و چ
مادیــت اش بیشــتر اســت. نویســندة ایــن کتــاب، از ایــن امکانــات و ابزارهــاى روایــى 

ــت. ــى کرده اس ــیار خوب ــردارى بس ــى بهره ب و بیان
کاِر نویســنده در ایــن فصــل، بیــان مضمــون و محتــواى فیلم هــاى مورِدبررســى 
اســت. نویســندة پژوهشــگر در دو فیلــم نخســت (کــودك و اســتثمار، کوره پزخانــه)، 
بــه چهــار عامــل اشــاره کرده اســت: فقــر مــادى، سیاســت هاى نادرســت اقتصــادى، 

بازى کودکان!
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ــى موجــود در جامعــه و مهاجــرت و ســکونت در مناطــق حاشــیه اى  تضــاد طبقات
ــه 6  ــورد ب ــل از 4 م ــد (1370) عوام ــۀ بع ــاى ده ــا در بررســى فیلم ه ــهرها، ام ش
ــت  ــر پوس ــم «زی ــال در فیل ــوان مث ــند. به عن ــورد مى رس ــه 10 م ــپس ب و 8 و س
شــهر» (1375) عوامــل شــش گانه ازقبیــِل عــدم نظــارت و کنتــرل خانــواده، عــدم 
کارایــى نهــاد خانــواده و مدرســه، معاشــرت و همنشــینى بــا دوســتان و همســاالن، 
ــروش  ــى و خریدوف ــواده، دسترس ــط خان ــان در محی ــاى نوجوان ــدن نیازه رفع نش
ــواد مخــدر در ســطح  ــه م ــدارس و دسترســى آســان و ارزان ب ــواد مخــدر در م م

ــود. ــمرده مى ش ــهر برش ش
ــورد  ــه هشــت م ــر ب ــل دخالت گ ــى» (1379) عوام ــا زندگ ــازى ب ــم «ب در فیل
افزایــش مى یابــد: اعتیــاد والدیــن، فقــر و کمبــود عاطفــى، تبعیــض بیــن فرزنــدان، 
جدایــى والدیــن، اختــالالت روانــى والدیــن، عــدم کارایــى نهــاد خانــواده، تضعیــف 
پیوندهــاى اجتماعــى فــرد بــا اعضــاى خانــواده، عــدم سرپرســتى نوجــوان توســط 
هیچ یــک از والدیــن و در فیلــم «دوزخ امــا ســرد» (1379) عالوه بــر عوامــل 

ــده اند: ــه ش ــز اضاف ــر نی ــل زی ــه، عوام پیش گفت
فشار ساختارى (نظریۀ مرتن) و همکارى مأموران انتظامى با معتادان.

ــاال  ــد ب ــه در بن ــه، چنان ک ــاى ده گان ــگارى فیلم ه ــم: از مضمون ن ــۀ شش نکت
ــوان کــرد کــه در دو فیلــم  ــه گوشــه اى از آن اشــاره شــد، ایــن برداشــت را مى ت ب
دهــۀ 60 عوامــل دخیــل در پیدایــى آســیب هاى اجتماعــى در زندگــى کــودکان، 
ــادى و  ــبات اقتص ــات و مناس ــه نظام ــى ب ــت؛ یعن ــى اس ــى و سیاس ــتر بیرون بیش
سیاســى برمى گــردد. فقــر و سیاســت هاى اقتصــادى و تضــاد طبقاتــى و مهاجــرت 
ــگاه از  ــن ن ــد. ای ــرون از ارادة مردم ان ــى بی ــتند؛ یعن ــینى، ارادى نیس و حاشیه نش
مطالعــات جامعه شناســى و اقتصــاد سیاســِى مارکســى نشــأت مى گیــرد. ســازندگان 
ایــن فیلم هــا دریچــه و دیافراگــم دوربیــن  خــود را بــا ایــن افــق تنظیــم کرده انــد؛ 
یعنــى بــا ایــن جهان بینــى بــه ســراغ ســوژه رفته انــد و چه بســا کــه عوامــل مؤثــر 
در زندگــى جــارى در آن ســناریوها چنیــن بوده اســت. مــن در این جــا در مقــام رد 
ــگاِه فیلم ســازان را و  ــکاِر آن ننشســته ام، بلکــه مى خواهــم در درجــۀ نخســت ن و ان

ســپس درســت بینِى نویســنده و پژوهشــگر را بررســى کنــم.
ــى دهــۀ 70  ــا در فیلم هــاى بعــدى کــه بیشترشــان حال وهــواى ســال پایان ام
ــه  ــتر ب ــطح کالن بیش ــا از س ــگاه دوربین ه ــود. ن ــى مى ش ــائل درون ــد، مس را دارن
درون خانواده هــا مى نگــرد. بــه روح و روان و رابطه هــا و ایســتارهاى عاطفــى 
ــاى  ــیدگى بنیان ه ــى و ازهم پاش ــاى عاطف ــن پیونده ــف ای ــد و ضع ــه مى کن توج
نهــاد خانــواده و گسســتن حلقه هــاى مهــر و سردشــدن کانــون خانــواده را روزنــۀ 

ــد. ــیب ها مى دان ــاد و آس ــوذ اعتی نف
آیــا فیلم نامه نویســان و فیلم ســازان خواســته اند یــا توانســته اند صادقانــه و 
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دادگرانــه بــه ریشــه ها و رونــد و شــَونِد آســیب هاى اجتماعــى در زندگــى کــودکان 
ــا در بیــان واقعیت هــا، تنگناهــاى اجرایــى پیــِش پایشــان  ــد؟ آی ایــن دوره بپردازن
ــى  ــت و بازنمای ــکوت کرده اس ــاره س ــا دراین ب ــگر ام ــندة پژوهش ــت؟ نویس بوده اس

ــت. ــود ندیده اس ــف خ ــماِر وظای ــا را در ش ــه از علت ه ــن گوش ای
نکتــۀ هفتــم: بیاییــد یــک نــگاه تاریخــى بــه ایــن چنــد فیلــم بیندازیــم. ایــن 
نــگاه را نویســندة کتــاب در حــّد توصیــف و بیــان ســطح ماجــرا داشته اســت، امــا 
گویــا برداشــت تحلیلــى اش را بــراى خواننــده و احیانــاً بــراى منتقــد یــا منتقــدان 

ــر جــاى گذاشته اســت. ب
دو فیلــِم «کــودك و اســتثمار» و «کوره پزخانــه» در دهــۀ 1360 ســاخته 
ــى  ــادى و دگرگون ــر بنی ــک تغیی ــاِب ی ــال هاى تب وت ــال ها، س ــن س ــده اند. ای ش
انقالبــى در ایــران اســت. در ایــن دوران گفتمــاِن غالــب، گفتمــاِن انقــالب اســت. 
در ایــن گفتمــان، مفاهیمــى نظیــِر اســتثمار وجاهــت باالیــى دارد و ادبیــات غالــب 
در هنــر نیــز ادبیــات اجتماعــى و سوسیالیســتى و ضــّد ســرمایه دارى بــود. طبیعــى 
بــود کــه ســینما نیــز بــه پیــروى از گفتمــان سیاســى بــه ســینماى اجتماعى گــرا 
و  نویســندگان  ازیک طــرف،  باشــد.  داشــته  گرایــش  کاپیتالیســتى  منتقــِد  و 
ــد و  ــگاه مى کردن ــا ن ــِى تضاده ــل بیرون ــه عوام ــگارد ب ــنفکر و آوان ــدان روش هنرمن
ریشــۀ تمــام مشــکالت اجتماعــى را فقــِر تحمیل شــده ازســوى نظــام ســرمایه دارى 
ــامان  ــان س ــالب چن ــده از انق ــت برآم ــوز حکوم ــوى دیگر، هن ــتند و ازس مى دانس
ــاد  ــاختارى ایج ــاى س ــان، محدودیت ه ــراى آزادى بی ــد ب ــه بتوان ــود ک ــه ب نگرفت
ــا یــک نــوع  کنــد؛ بنابرایــن فیلم هایــى ماننــد کــودك و اســتثمار و کوره پزخانــه ب

ــدند. ــاخته ش ــد س آزادى نیم بن
ــى  ــود، مقوالت ــد ب ــى اش تن ــک و سیاس ــۀ ایدئولوژی ــه صبغ ــرش ک ــن نگ در ای
ــراى نخســتین بار  ــان ب ــۀ کاِر کــودك و بهره کشــى و کــودِك کار و خیاب مثــِل مقول
ــرش  ــن نگ ــود. ای ــده ب ــینما ش ــر س ــۀ هن ــاز وارد عرص ــى و مج ــورت علن به ص
ــى نکشــید  ــا طول ــیطره داشــت، ام ــى س ــرا مدت ــِى چپ گ ــات سیاس ــر ادبی به خاط
ــراى  ــدى ب ــاختار جدی ــردم، س ــالب م ــده از انق ــت برآم ــه دول ــد) ک ــال بع (10 س
ــه  ــان ب ــردم از ســطح خیاب ــه م ــه ک ــرد و همان گون ــرى ک ــات قالب گی ــر و ادبی هن
ــز هماننــد  ــدان نی ــگاه هنرمن ــه درون معطــوف شــد، ن ــا ب ــا رفتنــد و نگاه ه خانه ه
ــه  ــرون ب ــر پوســت و از بی ــه زی ــان از پوســت ب ــمندان و جامعه شناس ــگاه اندیش ن
درون گراییــد. در ایــن 10 ســال اتفاقاتــى افتــاد کــه تأثیــرش را کــم یــا زیــاد در 

ــه گذاشــت. ــواده و مدرســه و جامع ــد خان ــى مانن نهادهای
بــروز جنــگ و مهاجــرت جنــگ زدگان بــه شــهرهاى غیرمــرزى و تقریبــاً امــن 
ــردگى هاى  ــرخوردگى ها و افس ــر و س ــزاران نف ــدن ه ــته و زخمى ش و آرام و کش
ــران و  ــان مهاج ــدر در می ــواد مخ ــه م ــاد ب ــرت و اعتی ــگ و مهاج ــى از جن ناش

بازى کودکان!
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جنــگ زدگان، جامعــۀ کــودکان را دچــار آســیب زدگى کــرد یــا آن را بــراى 
ــگاه در ســینماى مســتند چشــمگیر  ــاب ایــن ن آســیب دیدن مســتعدتر کــرد. بازت
ــت و  ــل آن، فرص ــى و عوام ــیب هاى اجتماع ــه آس ــى ب ــى و علن ــگاه بیرون ــود. ن ب
ــرده  ــلب ک ــوزه س ــن ح ــینماگران ای ــترى را از س ــاى بیش ــاختِن فیلم ه ــکان س ام
ــز به روشــنى افزایــش  ــى کــه تعدادشــان نی ــه عوامــل درون ــا نگاه کــردن ب ــود، ام ب
ــا مســتندهاى  ــود ت ــل، ســبب شــده ب ــاِن آن عوام ــودن بی ــود و کم خطر ب ــه ب یافت

بیشــترى ســاخته شــود.
نظریه هــاى  و  اقتصــادى  عوامــل   60 دهــۀ  مســتند  فیلم هــاى  در  اگــر 
آموزه هــاى  بــه   70 دهــۀ  مســتندهاى  در  داشــتند،  دخالــت  مارکسیســتى 
ــچ  ــم و ژرژ گوروی ــل دورکی ــد امی ــانى مانن ــوفان و جامعه شناس ــتى فیلس لیبرالیس
ــراى دولــت  و مرتــن و پــارگ و ماننــد این هــا اســتناد شــد. ایــن تغییــر نگــرش ب
ــه  ــه این ک ــود. خالص ــس ب ــاى مارک ــر از آموزه ه ــى اطمینان بخش ت ــاى انقالب نوپ
بنابــر همیــن علت هــا، مســتندهاى دهــۀ 70 هــم ازلحــاظ کمــى و هــم کیفــى بــا 

ــت. ــاوت داش ــۀ 60 تف ــتندهاى ده مس
آســیب هاى  و  بچه هــا  بــه   80 دهــۀ  مســتندهاى  در  هشــتم:  نکتــۀ 
ــا آســیب هاى  ــا تفاوت هــاى ماهــوى ب ــم کــه بیشــتِر آن ه اجتماعــى اى برمى خوری
دو دهــۀ پیشــین دارد. در کتــاب، ایــن چهــار فیلــم مســتند از دهــۀ هشــتاد بررســى 

شــده اند:
1. «بچه هاى اعماق» (1384)؛

ــردان  ــنده و کارگ ــردازد. نویس ــودکان کار مى پ ــدة ک ــه پدی ــتند ب ــن مس  ای
ــادى، مهاجــرت و حاشیه نشــینى  ــِى کــودکان کار را فقــر م ــر در پیدای عوامــل مؤث
ــر  ــران را شــهرى مهاجرپذی ــم، ته ــد. فیل ــى مى کن ــودك معرف ــه ک و بى توجهــى ب
ــهرهاى  ــتاها و ش ــتان از روس ــادى از تهى دس ــدة زی ــد. ع ــى مى کن ــران معرف و گ
ــا  ــد، ام ــات افســانه اى پایتخــت اســتفاده کنن ــا از امکان ــد ت ــران آمده ان ــه ته دور ب
قیمت هــا و ازجملــه قیمــت اجــارة خانــه در تهــران چنــان باالســت کــه مهاجــران 
تنگدســت ناگزیرنــد در حاشــیۀ شــهرها در حلبى آبادهــا ســکونت کننــد و روزهــا را 
ــى  ــى و گل فروش ــه پاك کردن و فال فروش ــپند و شیش ــردن اس ــه دودک ــهر ب در ش
ــاد!)  ــه اى از تهــران را نشــان مى دهــد (نعمت آب ــن، محل و گدایــى بگذراننــد. دوربی
ــه  ــد ک ــان مى ده ــم، نش ــد. فیل ــردن مى آین ــراى کارک ــا ب ــودکان از آن ج ــه ک ک
ــودکان  ــاع از ک ــت دف ــام «جمعی ــادى به ن ــده اند و نه ــع ش ــه جم ــده اى داوطلبان ع
ــل،  ــده از تحصی ــودکان کار و بازمان ــه ک ــا ب ــد ت ــکیل داده ان ــان» را تش کار و خیاب

ســواد بیاموزنــد.
2. «صورت هاى رنگ پریده» (1385)؛

موضــوع اصلــى فیلــم، پدیــدة کــودك آزارى اســت. کودکانــى کــه توســط پــدر 
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ــواده را  ــودك آزارى در خان ــه هاى ک ــردان ریش ــوند. کارگ ــت مى ش ــان اذی و مادرش
ــد: ــا مى دان ــن علت ه ــوِل ای معل

- طالق و جدایى پدر و مادر از هم؛
- اختالالت روانى پدر و مادر؛

- بیکارى، فقر و کمبود محبت در خانواده؛
- بى توجهى پدران و مادران نسبت به فرزندان؛

- تضعیف پیوندهاى اجتماعى فرد با دیگران.
ــر  ــرش را زی ــه دخت ــت ک ــدرى اس ــۀ پ ــۀ محاکم ــم، صحن ــت فیل ــۀ روای بهان
ــاى  ــى رود و پ ــه اى م ــه مدرس ــه ب ــن صحن ــردان از ای ــت. کارگ ــک کشته اس کت
ــدر و  ــت پ ــه دس ــا ب ــده اند ی ــه ش ــه تنبی ــیند ک ــى مى نش ــاى بچه های صحبت ه
ــى در  ــراغ بچه های ــن س ــپس دوربی ــد. س ــرار گرفته ان ــت و آزار ق ــورد اذی ــادر م م
ــد.  ــرور مى کن ــا را م ــخ آن ه ــرات تل ــى رود و خاط ــت» م ــالح و تربی ــون اص «کان

ــد. ــان دارن ــتى یکس ــه سرنوش ــى ک کودکان
3. «روزهاى بى تقویم» (1385)؛

ــان  ــا پای ــد و ت ــت را نشــان مى ده ــون اصــالح و تربی ــگاه کان ــن، آسایش دوربی
ــى  ــردازد. یک ــان مى پ ــى نوجوان ــه زندگ ــردان ب ــد. کارگ ــا مى مان ــم در همان ج فیل
ــه این جــا آمده اســت.  ــواده اش ب ــه خواســت خــود و خان ــاد اســت و ب از آن هــا معت
دیگــرى پــدر و مــادرش از هــم جــدا شــده  اند و او نــزد عمویــش زندگــى مى کنــد 
و بــه جــرم ســرقت موتورســیکلت، در کانــون اصــالح و تربیــت (زنــدان کــودکان و 
ــا آورده  ــه این ج ــردن ب ــر دعواک ــومى به خاط ــود و س ــدارى مى ش ــان) نگه نوجوان
ــت  ــان را روای ــاى نوجوان ــخ، درده ــیوة پرسش وپاس ــه ش ــردان ب ــت. کارگ شده اس
ــط  ــد و فق ــرف نمى زن ــددکارى ح ــا م ــى ی ــچ مرب ــم هی ــن فیل ــد. در ای مى کن
ــه،  ــاى پیش گفت ــر علت ه ــردان، عالوه ب ــتند. کارگ ــت هس ــدان داِر روای ــا می بچه ه

ــد: ــر مى دان ــان مؤث ــدِن نوجوان ــل را در بزه کارش ــن عوام ای
- اعتیاد اعضاى خانواده؛

- عدم کارایى نهاد خانواده؛
- عدم سرپرستى نوجوان توسط والدین؛

- معاشرت و همنشینى با دوستان و همساالن ناباب؛
- فراهم نبودن بستر مناسب براى کار و تحصیل در جامعه.

ایــن فیلــم در جشــنواره هاى بین المللــى درخشــید و جوایــزى را نصیــب 
ــه: ــرد؛ ازجمل ــکویى) ک ــرداد اس ــش (مه کارگردان

- جایــزة ویــژة هیئــت داوران ششــمین جشــنوارة بین المللــى فیلــم مســتند در 
ــتان 2009؛ ورشوى لهس

- جایــزة بهتریــن فیلــم مســتند میان مــدت جشــنوارة بین المللــى فیلــم 

بازى کودکان!
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نقد پژوهى

  
   
 ۴۷  ،
    
   ۱۲ 

  

ــادا 2008؛ ــوى کان ــتند تورنت مس
ــو  ــى ن ــم دهل ــى فیل ــم مســتند جشــنواره بین الملل ــن فیل ــزة دوم بهتری - جای

2008؛
- جایزة ویژة هیئت داوران جشنواره بین المللى فیلم اوکراین 2007.

ــى و  ــنواره هاى بین الملل ــم در جش ــن فیل ــش ای ــه درخش ــاب ب ــندة کت نویس
ــت. ــاره اى نکرده اس ــز اش ــت جوای دریاف

4. «آخرین روزهاى زمستان» (1390)؛
ــردان،  ــت. کارگ ــم اس ــاى بى تقوی ــم روزه ــۀ فیل ــت ادام ــم درحقیق ــن فیل ای
ــد  ــب مى کن ــان جل ــت چن ــالح و تربی ــون اص ــوان را در کان ــد نوج ــاِد چن اعتم
ــم  ــن فیل ــد. ای ــف مى کنن ــراى او تعری ــان را ب ــن کارهایش ــا، پنهانى تری ــه آن ه ک
ــان  ــت. در می ــان اس ــکنى هاى نوجوان ــا و هنجارش ــردارى از کنش ه ــى پرده ب نوع
ایــن راویــان، از موادفــروش گرفتــه تــا کیف قــاپ و موبایــل دزد و چاقوکــش دیــده 
ــى،  ــل مشــابه قبل ــل و عوام ــر عل ــه افزون ب ــد ک ــن برمى آی ــم چنی مى شــود. از فیل

ــد: ــت دارن ــان دخال ــن نوجوان ــزه کارى ای ــز در ب ــن عوامــل نی ای
- مرگ پدر و مادر؛

- وجود فرزندان زیاد در خانواده؛
- فقر عاطفى و کمبود محبت در خانواده.

ــان تربیتــى را  ــددکاران و مربی ــز کارگــردان اظهارنظرهــاى م ــم نی ــن فیل در ای
ــه  ــزه کار، ب ــان ب ــاى نوجوان ــالل حرف ه ــا از خ ــیده ت ــت و کوش ــه کار نگرفته اس ب

ــردازد. ــان بپ ــى نوجوان ــى در زندگ ــیب هاى اجتماع ــى آس ارزیاب
آِن  از  را  زیــادى  جوایــز  بین المللــى  جشــنواره هاى  در  نیــز  فیلــم  ایــن 

ازجملــه: کرده اســت؛  اســکویى)  (مهــرداد  کارگردانــش 
ــم   ــى فیل ــنوارة بین الملل ــت ویکمین جش ــت داوران از بیس ــژة هیئ ــزة وی - جای

ــران، فرانســه، 2012؛ ــت ف Traces de viesکلرمون
- جایــزة بهتریــن فیلــم مســتند در بخــش داورى جــوان از دوازدهمیــن 

جشــنواره فیلــم مســتندEscales ، الروشــل، فرانســه، 2012؛
- جایــزة بهتریــن فیلــم مســتند (GOLDEN FIFOG) از هفدهمیــن 

جشــنواره بین المللــى فیلم هــاى شــرقى، ژنــو، ســوئیس، 2012؛
- جایــزة بهترین فیلم مســتند در بخــش Doc U Award از بیســت وچهارمین 

جشــنوارة بین المللــى فیلم مســتند آمســتردام (IDFA)، هلند، 2011.
ــى و  ــنواره هاى بین الملل ــم در جش ــن فیل ــش ای ــه درخش ــاب ب ــندة کت نویس

ــت. ــاره اى نکرده اس ــز اش ــت جوای دریاف
ــکات قابل توجــه در ایــن کتــاِب کم بــرگ و پُرمحتــوا،  ــۀ نهــم: یکــى از ن نکت
سال شناســِى مســتند هاى اجتماعــى دربــارة آســیب هاى کــودك و نوجــوان اســت. 
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ــال هایى  ــه س ــتند در چ ــینماى مس ــه س ــد ک ــا مى گوی ــه م ــى ب ــن سال شناس ای
ــان  ــا را نش ــترین واکنش ه ــان بیش ــودکان و نوجوان ــى ک ــیب هاى اجتماع ــه آس ب

داده اســت؟
ــتندها  ــه بیشــترین مس ــد ک ــن برمى آی ــاب چنی ــاى کت ــته ها و نموداره از نوش
ــر  ــاب،  غی ــن کت ــده در ای ــتند نام برده ش ــده اند. از 4 مس ــاخته ش ــۀ 70 س در ده
از «زیــر پوســت شــهر» کــه محصــول ســال 1375 اســت، 3 مســتند بــه نام هــاى 
ــال 1379  ــه در س ــان، هم ــاى خیاب ــرد و بچه ه ــا س ــى، دوزخ ام ــا زندگ ــازى ب ب
ســاخته شــده اند؛ یعنــى ســال پایانــى دهــۀ 70 ســاِل پــرکارى بــراى مستندســازان 
ــاى  ــِم بچه ه ــز 3 فیل ــۀ 80 نی ــى رود. در ده ــمار م ــوان به ش ــودك و نوج ــوزة ک ح
ــى  ــه اول ــد شــده اند ک ــم، تولی ــده و روزهــاى بى تقوی ــاق، صورت هــاى رنگ پری اعم
ــاب  ــتند. در کت ــال 1385 هس ــول س ــدى، محص ــم بع ــال 1384 و دو فیل در س

ــت. ــاره اى نشده اس ــتندها اش ــن مس ــِد ای ــال هاى تولی ــامدِى س ــِت بس به عل
نکتــۀ دهــم: فیلم سازشناســى نیــز یکــى از نکاتــى اســت کــه از ایــن کتــاب 
ــت.  ــث نکرده اس ــز مک ــامد نی ــن بس ــنده، روى ای ــرد. نویس ــت ک ــوان برداش مى ت
غیــر از محمدرضــا اصالنــى کــه مســتنِد کــودك و اســتثمار را کارگردانــى کــرد و 
تهیه کنندگــى فیلــِم کوره پزخانــه را برعهــده داشــت، مهــرداد اســکویى 2 مســتنِد 
ــامد،  ــن بس ــاخت. ای ــتان» را س ــاى زمس ــن روزه ــم» و «آخری ــاى بى تقوی «روزه
ــى  ــا و زندگ ــه دنی ــه ب ــت ک ــازانى اس ــى مستندس ــۀ اجتماع ــان دهندة دغدغ نش
ــژه  ــان توجــه وی ــودکان و نوجوان ــر ک ــودکان و آســیب هاى اجتماعــى گریبان گی ک

دارنــد.
نویســندة پژوهشــگر درمــورد معرفــى کوتاهــى از مستندســازان، به ویــژه 
ــد،  ــى ش ــاب ارزیاب ــن کت ــا در ای ــا از آن ه ــترین فیلم ه ــه بیش ــازانى ک مستندس

کرده اســت. ســکوت 

بازى کودکان!
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تازه هاى نشرنقد پژوهى

رایانشى (گام  تفکر  و  رایانه  علوم  مفاهیم  در  ببراس  معماهاى 
اول)

شعبانى   سعید  ثقفیان،  مرتضى  ویراستار:  جذبى،  امیرمحمد  مترجم: 
رکن وفا، فرید مصلحى  مصلح آبادى، گرافیست: على ابوالحسنى، تهران، 
فاطمى، 216 ص، وزیرى (شومیز)، 240000 ریال، چاپ اول، 2000 

نسخه، شابک: 978-964-318-973-0
زبان اصلی: انگلیسى

موضوع(ها):
1. علوم کامپیوتر، راهنماى آموزشى، ادبیات کودکان و نوجوانان؛

2. معماها، ادبیات کودکان و نوجوانان؛
3. سرگرمى ها، ادبیات کودکان و نوجوانان.

معرفی کوتاه 
چالش ببراس یک مسابقۀ آنالین بین المللی با هدف ترویج مفاهیم بنیادي علوم رایانه و تفکر رایانشی میان 
مخاطبان به ویژه دانش آموزان است و می کوشد در قالب چالشی انگیزشی، فرصت توجه به علوم رایانه را براي 
طیف گسترده اي از مخاطبان در سراسر جهان فراهم کند. چالش ببراس شامل مجموعه اي از مسئله هاي 
کوتاه و نیمه بلند چندگزینه اي یا تعاملی است که به اصطالح معماهاي ببراس نامیده می شوند. این معماها 
ارتباط تنگاتنگی با مفاهیم علوم رایانه دارند؛ با این حال، می توان آن ها را بدون داشتن دانش قبلی در علوم 
اطالعات  چون  موضوعاتی  دربارة  باید  چالش  این  معماهاي  حل  براي  شرکت کنندگان  کرد.  حل  رایانه 
ساختارهاي گسسته، محاسبات و پردازش داده ها بیندیشند و از مفاهیم الگوریتمی استفاده کنند. کتاب 

حاضر شامل تعدادي از معماهاي ببراس است.

والدین فیلسوف
غالمرضـا حیدرى ابهـرى، تصویرگـر: حمیدرضـا بیدقـى، قـم: جمال، 
20 ص، خشـتى (شـومیز)، 10000 ریال، چاپ اول، 3000 نسـخه،

شابک: 978-964-202-321-9
موضوع(ها):

1. اندیشه و تفکر؛
2. شناخت در کودکان؛

3. همبستگى.

معرفی کوتاه 
عبـارت والدیـن فیلسـوف به طـور تلویحـی به مـادر و پدري اشـاره می کند کـه چهارچوب هـاي برنامۀ 
فلسـفه بـراي کـودکان را کم  وبیـش پذیرفته انـد و اعـالم آمادگـی کرده انـد، جهـان را یک بـار دیگـر 
همـراه کودکشـان کشـف کننـد. مجمـوع، حاضـر راهنمـاي آموزشـی مجموعۀ فکـر، کودك، فلسـفه 

بـراي والدیـن، مربیان و تسـهیل گران اسـت.
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چکیده
در ایــن نوشــتار کتــاب کتاب شناســى توصیفــى پایان نامه هــاى ادبیــات کــودکان و 
ــن  ــردآورى، تدوی ــاى آن در گ ــته ها و کژى ه ــته ها و نداش ــده، داش ــى ش ــان بررس نوجوان
ــات  ــرى ادبی ــاله هاى دکت ــد و رس ــى ارش ــاى کارشناس ــى پایان نامه ه ــدى موضوع و رده بن

ــت. ــد شده اس ــان واکاوى و نق ــودکان و نوجوان ک

کلیدواژه
کتاب شناسى موضوعى، پایان نامه هاى ارشد و دکترى، ادبیات و منابع مکتوب کودکان و 

نوجوانان، نقد و بررسى

1. مقدمه
نخســتین بار محمدباقــر هوشــیار (1283 - 1336 ش) بحــث دربــارة ادبیــات 
کــودکان را در دانشــگاه هاى ایــران آغــاز کــرد. او کــه از ســال 1313 در دانش ســراى 
عالــى تهــران، روان شناســى کــودك و اصــول آموزش وپــرورش را آمــوزش مــى داد، 
ــدى و  ــت. (محم ــرورى مى دانس ــودکان ض ــات ک ــا ادبی ــجویان را ب ــنایى دانش آش

ــى، 1386: 357). قایین
على اکبــر شــعارى نژاد یکــى از پیــروان دکتــر هوشــیار بــود و بــا نوشــتن کتــاب 
ــى  ــوزش آن از ســال 1340 در دانش ســراى مقدمات ــودکان و آم ــات ک اصــول ادبی
تبریــز، گامــى جــدى در گنجانــدن درس ادبیــات کــودکان در برنامه هــاى آموزشــى 

ــم برداشــت (همــان: 357). ــز تربیت معل دانش ســراها و مراک
دانش ســراهاى مقدماتــى و عالــى و مراکــز تربیت معلــم نخســتین مراکــز 
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ــى  ــد آموزش ــى 1340 واح ــال تحصیل ــه از س ــد ک ــران بودن ــى در ای ــوزش عال آم
ــال 1344  ــس ازآن، در س ــد. پ ــان افزودن ــۀ درسى ش ــه برنام ــودکان را ب ــات ک ادبی
ــتۀ  ــد رش ــى ارش ــال 1346 در دورة کارشناس ــى، در س ــوم تربیت ــکدة عل در دانش
کتابــدارى و در ســال 1353 در دورة کارشناســى رشــتۀ کتابــدارى، ادبیــات کودکان 

آمــوزش داده  مى شــد.
ــز  ــگاه ها و مراک ــۀ 1340 در دانش ــاز ده ــودکان از آغ ــات ک ــوزش ادبی ــا آم ب
آمــوزش عالــى در ایــران، نهــاد ادبیــات کــودکان ایــران نیــز به گونــه اى محــدود بــا 
آموزش هــاى دانشــگاهى پیونــد یافــت و کار پژوهشــى و بحث هــاى نظــرى در ایــن 
حــوزه در دانشــگاه ها و دیگــر نهادهــاى علمــى و فرهنگــى گســترش یافــت و بــراى 
ــى  ــجویى (کارشناس ــاى دانش ــا و پایان نامه ه ــى از پژوهش ه ــتین بار در بخش نخس

و کارشناســى ارشــد) بــه موضــوع ادبیــات کــودکان پرداختــه  شــد.
کوشــش هاى لیلــى آهــى (ایمــن) در دانشــکدة علــوم تربیتــى، تــوران 
میرهــادى در دانش ســراى عالــى ســپاه دانــش و تــوران اشــتیاقى در مرکــز آمــوزش 
مکاتبــه اى دانش ســراى عالــى ســپاه دانــش، در جایــگاه  اســتادان پیشــگام ادبیــات 
ــدان،  ــازه اى از عالقه من ــاى ت ــى، گروه ه ــوزش عال ــز آم ــران در مراک ــودکان ای ک
ترویج دهنــدگان و پژوهشــگران ادبیــات کــودکان را در دانشــگاه ها و نهادهــاى 
ــاى نظــرى  ــردن ســطح بحث ه ــى در باال ب ــن دگرگون ــد آورد. ای ــر پدی علمــى دیگ
دربــارة ادبیــات کــودکان در جامعــۀ ایــران بســیار تأثیــر داشته اســت (همــان: 357).

2.  بازنمایى ویژگى ها و داشته هاى کتاب
نــام  نوجوانــان  و  کــودکان  ادبیــات  پایان نامه هــاى  توصیفــى  کتاب شناســى 
ــم)  ــه مهــدى محمــدى (عضــو هیئت علمــى دانشــگاه ق ــاب مرجعــى اســت ک کت

محمدى، مهدى و امیر متقى دادگر. (1396)، کتاب شناسى 
توصیفى پایان نامه هاى ادبیات کودکان و نوجوانان، چاپ 
اول، تهران، خانۀ کتاب، 500 نسخه، 304 ص، 150000 

ریال، شابک: 978-600-222-365-4
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واکاوى کسرى هاى یک گردآورى

ــى)1، آن  ــات و دانش شناس ــم اطالع ــرى عل ــجوى دکت ــر (دانش ــر متقى دادگ و امی
ــه  ــرِد نظام یافت ــردآورى و درهم ک ــاب  گ ــن کت ــد. ای ــم» کرده ان ــه و تنظی را «تهی
ــب  ــان در قال ــودکان و نوجوان ــات ک ــوع ادبی ــا موض ــل)2 ب ــه (مدخ از 477 شناس
ــى (و  ــان فارس ــه زب ــرى ب ــاله هاى دکت ــد و رس ــى ارش ــاى کارشناس پایان نامه ه
زبــان انگلیســى؟) و در جغرافیــاى ایــران اســت و بــازة زمانــى پنجــاه ســال، از ســال 

ــرد. ــال 1395 را دربرمى گی ــان س ــا پای 1345 ت
گردآورنــدگان در مقدمــۀ کتــاب خــود دربــارة اهمیــت و ویژگى هــاى کارشــان 
مى نویســند: «پایان نامه هــاى کارشناســى ارشــد و رســاله هاى دکتــرى، جــزء 
منابــع ردیــف اول کتابخانه هــا و از مهم تریــن و اصلى تریــن منابــع پژوهشــى 

شــمرده مى شــوند» (محمــدى و متقى دادگــر، 1396: 11).
ــب  ــودك در قال ــات ک ــاى ادبی ــى از پایان نامه ه ــى تخصص ــۀ کتاب شناس «تهی
یــک کتــاب مســتقل بــراى نخســتین بار اســت کــه در کشــور منتشــر مى شــود. در 
ــاى  ــۀ  پایان نامه ه ــدة کلی ــناختى و چکی ــات کتاب ش ــده اطالع ــعى ش ــر س ــن اث ای
ــا ادبیــات کــودکان  کارشناســى ارشــد و رســاله هاى دکتــرِى حوزه هــاى مرتبــط ب
ــع آورى  ــور جم ــر کش ــگاه هاى سراس ــف از دانش ــته هاى مختل ــان در رش و نوجوان

شــود» (همــان: 14) 
دکتــرى  رســاله هاى  و  ارشــد  کارشناســى  پایان نامه هــاى  کتاب شناســى 
ــات  ــا ادبی ــد ب ــى در پیون ــاخۀ موضوع ــۀ 20 زیرش ــاب، برپای ــن کت ــده در ای گردآم
ــت گانه اى  ــاى بیس ــت. موضوع ه ــدى شده اس ــن و رده بن ــوان، تدوی ــودك و نوج ک
کــه گردآورنــدگان ســاختار کتاب شناســى خــود را بــر آن اســتوار کرده انــد، چنیــن 

اســت:
کلیات (فلسفه و تئورى هاى ادبیات کودکان)؛

تاریخچۀ ادبیات کودك؛
فهرست ها، کتاب شناسى ها و منابع مرجع کودکان و نوجوانان؛
داستان نویسان کودك و نوجوان (نقد آثار و شرح حال): فردى؛
داستان نویسان کودك و نوجوان (نقد آثار و شرح حال): جمعى؛

داستان هاى کودکان [و نوجوانان]، تألیفى؛
داستان هاى کودکان [و نوجوانان]، ترجمه اى؛

ادبیات مقاومت [براى کودك و نوجوان]؛
ادبیات دینى و مذهبى [براى کودك و نوجوان]؛

فرهنگ عامیانه [کودکان و نوجوانان]؛
ادبیات تطبیقى [کودکان و نوجوانان]؛

شعر کودك [و نوجوان]؛
شاعران کودك [و نوجوان] (نقد آثار و شرح حال): فردى؛
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شاعران کودك [و نوجوان] (نقد آثار و شرح حال): جمعى؛
بازنویسى و بازآفرینى [براى کودکان و نوجوانان]؛

تصویرگرى و کتاب هاى تصویرى [براى کودکان و نوجوانان]؛
نمایش نامه و ادبیات نمایشى [براى کودکان و نوجوانان]؛

خواندنى هاى کودکان [و نوجوانان]؛
نشریات کودکان [و نوجوانان]؛

ترجمه و ادبیات کودکان (همان: 15).
ــخ  ــۀ تاری ــر پای ــاال، ب ــت گانۀ ب ــاى بیس ــه  در موضوع ه ــدى 477 شناس رده بن

ارائــۀ هــر پایان نامــه و رســاله ســامان دهى شده اســت. 
 بخــش پایانــى کتــاب کتاب شناســى توصیفــى...، نمایــۀ  عنــوان و نمایــۀ 

رساله هاســت. و  پایان نامه هــا  پدیدآورنــدگان 

3.  بررسى و واکاوى داده هاى کتاب شناسى توصیفى ...
ــا آن کــه از نخســتین مبانــى و اصــول مهــم یــک کتاب شناســى علمــى، تعییــن  ب
محــدودة  موضــوع، جغرافیــا و زبــان ازســوى گردآورنــده و پژوهشــگر اســت (برومند، 
ادبیــات  پایان نامه هــاى  توصیفــى  کتاب شناســى  گردآورنــدگان   ،(26  :1368
کــودکان و نوجوانــان، آن چنان کــه در مقدمــۀ کتــاب بــه ارزش و اهمیــت و جایــگاه 
ــع اطالعاتــى و غربــت پایان نامه هــا در عصــر اطالعــات (مقدمــه، ص 14-11)  مناب
پرداخته انــد، دامنــه و محــدودة موضــوع، جغرافیــا و زبــان کتاب شناسى شــان 
ــاب  ــدگاِن کت ــود و خوانن ــراى خ ــاید آن را ب ــد  و ش ــو نکرده ان ــنى بازگ را به روش
بدیهــى و تعریف شــده پنداشــته اند. ایــن پنهان مانــدن، ســبب شده اســت تــا 
منتقــد به درســتى نتوانــد کتــاب را واکاوى و نقــد کنــد. اگرچــه برپایــۀ رده بنــدى 
ــه  ــود ک ــکار مى ش ــدازه اى آش ــا ان ــاب ت ــه هاى کت ــى شناس ــت گانۀ موضوع بیس
ــاى  ــناختى پایان نامه ه ــاى کتاب ش ــدى داده ه ــش و رده بن ــایى، گزین ــۀ شناس پای
ــوب  ــع مکت ــاب و مناب ــا کت ــد ب ــرى در پیون ــاله هاى دکت ــد و رس ــى ارش کارشناس
بــراى کــودکان و نوجوانــان ایــران کــه در دانشــگاه هاى ایــران انجــام شــده 

ــد. ــد باش مى توان
ــن کتاب شناســى،  ــاى کتاب شــناختى در ای ــِق داده ه ــا واکاوى و بررســى دقی ب
ــاب  ــه بازت ــه ب ــه در ادام ــت مى یابیم ک ــى دس ــاى فراوان ــا و لغزش ه ــه کمبوده ب

آن هــا  پرداختــه شده اســت.
ــى و  ــودکان غیرایران ــات ک ــارة ادبی ــه درب ــدى 14 پایان نام 3-1.  رده بن

ــران ــگاه هاى ای ــدودة دانش ــرون از مح بی
3-1-1.  رده بنــدى ســیزده پایان نامــه  دربــارة ادبیــات کــودکان غیرایرانى 

ــان) (عرب زب
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یــادآورى مى شــود در بخــش ادبیــات تطبیقــى در کتاب شناســى توصیفــى...، 
ــردى  ــگِر آن رویک ــه پژوهش ــت ک ــردآورى شده اس ــاله هایى گ ــا و رس پایان نامه ه
ــا ادبیــات کــودکان غیرایرانــى  سنجشــى و تطبیقــى بــه ادبیــات کــودکان ایــران ب

داشته اســت.
بــراى نمونــه، پایان نامه هــاى «بررســى تطبیقــى آثــار هانــس کریســتین 
ــات داســتانى  آندرســن و صمــد بهرنگــى» (شناســه 98)، «بررســى تطبیقــى ادبی
و   (267 (شناســه  آلمــان»  و  ایــران  کشــورهاى  در  ابتدایــى  دورة  کــودکاِن 
ــه هاى 115، 120، 121، 268، 269، 270، 271، 284، 307  ــاى شناس پایان نامه ه
ــاى  ــمارى از پایان نامه ه ــوِع ش ــى موض ــتند. ول ــدى هس ــن رده بن ــزء ای و 332 ج
گردآمــده در ایــن کتاب شناســى، بررســى تطبیقــى نیســت و پژوهشــگر بــه 
ــا ادبیــات کــودك و نوجــوان  بررســى و پژوهــش موضوعــى مســتقل و در پیونــد ب

غیرایرانــى  پرداخته اســت.
بــراى نمونــه، پایان نامــه  کارشناســى ارشــد «بررســى جایــگاه کامــل الکیالنــى 
در ادبیــات کــودك و نوجــوان مصــر بــا تکیه بــر آثــار وى» (شناســه 77)، به بررســى 
ادبیــات کــودك غیرایرانــى و عرب زبــان مى پردازنــد. موضــوع پایان نامه هــاى 
شناســه هاى 78، 79، 80، 85، 91، 92، 166، 207، 217، 325 و 334 نیــز ماننــد 

ایــن نمونــه هســتند.
ــگاه هاى  ــرون از دانش ــده بی ــالۀ انجام ش ــک رس ــدى ی 3-1-2.  رده بن

ــران ای
رســالۀ دکتــرى، «نظم شــفاهى فارســى کودکان خراســان ایــران» (شناســه 18)، در 
آکادمــى علم هــاى جمهــورى تاجیکســتان، انســتیتو زبــان ادبیــات رودکــى انجــام 
ــاى  ــفه و تئورى ه ــات، فلس ــاله در بخــش کلی ــن رس ــان: 26). ای گرفته اســت (هم

ادبیــات کــودکان رده بنــدى شده اســت.
3-2.  رده بنــدى 13 پایان نامــه بیــرون از محــدودة موضوعــى بیســت گانه 

ــى ... در کتاب شناس
ــوع  ــگر موض ــرى، پژوهش ــد و دکت ــى ارش ــاى کارشناس ــمارى از پایان نامه ه در ش
ــان،  ــه ادبیــات و کتاب هــاى کــودکان و نوجوان ــدون رویکــرد ب پژوهــش خــود را ب
ــد.  ــى و واکاوى مى کن ــال بررس ــات بزرگ س ــا ادبی ــد ب ــام و در پیون ــکلى ع به ش
در  بایــد  رســاله هایى  و  پایان نامه هــا  چنیــن  کتاب شناســى،  دانــش  برپایــۀ 
ــاى  ــات و کتاب ه ــى ادبی ــترة موضوع ــوند و در گس ــر آورده ش ــاى ُکلى ت موضوع ه
ــرون از  ــوان بی ــر را مى ت ــۀ زی ــوند. 13 شناس ــدى نش ــان رده بن ــودکان و نوجوان ک
ــات  ــاى ادبی ــى پایان نامه ه ــى توصیف ــت گانه کتاب شناس ــى بیس ــدودة موضوع مح

ــمار آورد: ــان به ش ــودکان و نوجوان ک
- شناســۀ  111: «بررســى ســیماى کــودکان در آثــار داســتانى جمــال 

واکاوى کسرى هاى یک گردآورى
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نقد پژوهى
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ــوان  ــودك و نوج ــان ک ــش داستان نویس ــد»، در بخ ــالل آل احم ــى و ج میرصادق
ــودك در  ــگاه ک ــى؛ شناســۀ 302: «بررســى جای ــار و شــرح حــال): جمع ــد آث (نق
ــا اواخــر ســدة هفتــم هجــرى»، در بخــش شــعر کــودك  منظومه هــاى فارســى ت
ــه در تمثیــالت مثنــوى»، کــه در بخــش  ــم کودکان و شناســۀ 348: «بررســى عوال
ــار  ــوم کودکــى در آث ــودك و مفه ــه ک ــدى شــده، ب ــى رده بن بازنویســى و بازآفرین
نویســندگان و شــاعران بزرگ ســال پرداختــه  اســت. ایــن دو موضــوع  در پیونــد بــا 
ــه چکیــدة ایــن پایان نامه هــا  ــگاه کنیــد ب ــان نیســت (ن ادبیــات کــودکان و نوجوان

در صفحه هــاى 75، 184 و 206 کتاب شناســى توصیفــى...).
- شناســۀ 220: «بررســى جامعــه در ادبیــات پایــدارى بــا تکیه بــر آثــار 
برگزیــده (رضــا امیرخانــى، مصطفــى مســتور و احمــد آقایــى)»، در بخــش ادبیــات 
ــان] رده بنــدى شده اســت. ایــن ســه نویســنده  ــراى کــودکان و نوجوان مقاومــت [ب
ــه  ــراى بزرگ ســاالن، داســتان و رمــان نوشــته اند و پژوهشــگر در پایان نامــه اش ب ب
شــیوة توصیفــى و تحلیلــى گزیــده اى از آثــار آنــان را بررســى کرده اســت (همــان: 

.(143
- شناســۀ 227: «بررســى تطبیقــى مضامیــن پایــدارى در اشــعار امینــه ُعــدوان 
ــان]  ــودکان و نوجوان ــراى ک ــت [ب ــات مقاوم ــانى»، در بخــش ادبی ــپیده کاش و س
ــراى  ــتند و ب ــال هس ــاعران بزرگ س ــانى ش ــدوان و کاش ــت. ُع ــدى شده اس رده بن

ــروده اند. ــعرى نس ــان ش ــودکان و نوجوان ک
ــان»،  ــۀ آذربایج ــانه هاى عامیان ــر افس ــگ عناص ــۀ 244: «فرهن ــه شناس - س
ــوت» و  ــۀ الم ــۀ منطق ــاى عامیان ــناختى ترانه ه ــى مردم ش ــۀ 247: «بررس شناس
ــانه هاى  ــیاء در افس ــرد اش ــش و کارک ــى نق ــون افزارها، بررس ــۀ 249: «افس شناس
ایرانــى»، در بخــش فرهنــگ عامیانــه [کــودکان و نوجوانــان] رده بنــدى شده اســت. 
ــانه ها  ــى افس ــى و جزئ ــه بررســى و نقــش کل ــا ب ــن پایان نامه ه پژوهشــگران در ای
ــه، بــدون رویکــرد کاربــردى و ارزشــى آن هــا بــراى کــودکان و  و ترانه هــاى عامیان

ــد. ــان پرداخته ان نوجوان
ــرى  ــه دار»، در بخــش تصویرگ ــى دنبال ــتان هاى گرافیک ــۀ 373: «داس - شناس
ــگر  ــت. پژوهش ــدى شده اس ــان] رده بن ــودکان و نوجوان ــرى [ک ــاى تصوی و کتاب ه
ــا  در ایــن پایان نامــه بــه چندوچونــى داســتان هاى گرافیکــى دنبالــه دار (کمیــک ی
کمیک اســتریپ) و بررســى تاریــخ پیدایــش آن در آمریــکا، نقطــه عطــف و ارتبــاط 
ــگاه آن  ــردى و جای ــدون رویکــرد کارب ــا دیگــر رســانه ها و...، ب ــه ب ــل این گون متقاب

ــردازد (همــان: 222-221). ــان مى پ ــودکان و نوجوان ــراى ک ب
ادبیــات  نمایشــى  قابلیت هــاى  طبقه بنــدى  و  «بررســى   :418 شناســۀ   -
کالســیک فارســى (بــا تأکیدبــر پنــج اثــر کلیله ودمنــه، گلســتان ســعدى، دفتــر اّول 
مثنــوى مولــوى، رســالۀ الطیر ابن ســینا (ترجمــۀ شــیخ اشــراق)، لطایف الطوایــف)»، 
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به نادرســتى در بخــش نمایشــنامه و ادبیــات نمایشــى [کــودکان و نوجوانــان] آورده 
شده اســت.

ــادى  ــۀ «بررســى برهم ُکنــش مؤلفه هــاى تفکــر انتق - همچنیــن ســه پایان نام
و فرایندهــاى ســاخت معنــا در روایت شناســى شــناختى در هفــت بخــش از 
ــینما  ــاس س ــیر اقتب ــۀ 187)، «س ــزى» (شناس ــى] کاله قرم ــۀ [تلویزیون مجموع
ــۀ درســى  ــر برنام ــۀ 426) و «بررســى تأثی ــوان» (شناس ــودك و نوج ــات ک از ادبی
ــوزان  ــى دانش آم ــرد تحصیل ــت و عملک ــر خالقی ــالق ب ــش خ ــى و نمای قصه گوی
دختــر پایــۀ پنجــم ابتدایــى شــهر نجف آبــاد» (شناســۀ 431)، بــه نقــش و جایــگاه 
ــالق  ــش خ ــى و نمای ــینما، قصه گوی ــون، س ــد تلویزی ــوب مانن ــانه هاى غیرمکت رس
بــراى کــودکان و نوجوانــان مى پــردازد. پایان نامــۀ نخســت در بخــش  داســتان هاى 
کــودکان، تألیــف و دو پایان نامــۀ دیگــر در بخــش نمایش نامــه و ادبیــات نمایشــى 
[کــودکان و نوجوانــان] رده بنــدى شده اســت، در حالى کــه موضــوع ایــن ســه 
پایان نامــه بیــرون از محــدودة موضوعــى رده بنــدى بیســت گانۀ انتخاب شــده 

ــت. ــى...، اس ــى توصیف ــدگان کتاب شناس ــوى گردآورن ازس

ــه در  ــت گانه، 44 پایان نام ــى بیس ــدى موضوع ــتباه در رده بن 3-3.  اش
کتاب شناســى...

ــایى، جداســازى  ــى، شناس ــاى کتاب شناســى موضوع ــن هدف ه یکــى از پایه اى تری
و رده بنــدى درســت موضوعــى داده هــا  (در این جــا پایان نامه هــا و رســاله ها) 
ازســوى گردآورنــده (گردآورنــدگان) اســت تــا منبــع و مرجــع جامــع و مطمئنــى را 
ــوع  ــه موض ــم آورد. درحالى ک ــى فراه ــان کتاب شناس ــگران و مخاطب ــراى پژوهش ب
توصیفــى...،  کتاب شناســى  در  گردآورى شــده  پایان نامــۀ   44 کتاب شــناختى 

ــت: ــدى شده اس ــایى و رده بن ــتباه شناس اش
ــن  ــدة ای ــودکان». در بخشــى از چکی -  شناســۀ 1: «علیــت در داســتان هاى ک
شناســه آمده اســت: «مقولــۀ علیــت در نــگاه نخســت مقولــه اى فلســفى اســت، امــا 
ازســوى دیگر ایــن موضــوع بــه داستان نویســى مربــوط اســت» (همــان: 17). ایــن 
ــتراکچر) و بررســى  ــا اس ــى حــوادث (طــرح ی ــى و معلول ــه رابطــۀ عل ــه ب پایان نام
انــواع علیــت در کتاب هــاى تألیفــى نویســندگان ایرانــى در داســتان هاى کــودکان 
ــن  ــردازد. ای ــان مى پ ــودکان و نوجوان ــرى ک ــرورش فک ــون پ ــده در کان ــر ش منتش
شناســه در بخــش کلیــات، فلســفه و تئورى هــاى ادبیــات کــودکان آورده شــده و 

ــد در بخــش داســتان هاى کــودکان، تألیفــى رده بنــدى شــود. بای
ــى  ــه «بررس ــگر ب ــه پژوهش ــران»، ک ــاالن در ای ــات خردس ــۀ 2: «ادبی - شناس
ــان: 18) در بخــش  ــروز پرداخته اســت»، (هم ــه ام ــا ب ــاز ت ــودکان از آغ ــات ک ادبی
ــت در  ــده و شایسته اس ــودکان آورده ش ــات ک ــاى ادبی ــفه و تئورى ه ــات، فلس کلی

واکاوى کسرى هاى یک گردآورى
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بخــش تاریخچــۀ ادبیــات کــودك رده بنــدى شــود.
ــون  ــى در مت ــودك ایران ــى ک ــگاه اجتماع ــش پای ــه و نق ــۀ 3: «مطالع - شناس
فارســى (ادبیــات کــودکان)». پژوهشــگر در ایــن پایان نامــه «بــه تحلیــل محتوایــى 
ســال هاى 1357-1342  بیــن  منتشرشــده  اصلــى  قهرمــان  و  داســتان   169
ــردازد» (همــان: 18).  ایــن شناســه در بخــش کلیــات، فلســفه و تئورى هــاى  مى پ
ادبیــات کــودکان آمــده و بایــد در بخــش داســتان هاى کــودکان، تألیفــى رده بنــدى 

شــود.
- شناســه 6: «ادبیــات کــودکان». بررســى و معرفــى اجمالــى تمام کوشــش هاى 
ــورت  ــودك ص ــات ک ــوزة ادبی ــران در ح ــون در ای ــدا و تاکن ــه از ابت ــده اى ک عم
گرفته اســت؛ بــه اضافــۀ بررســى انــواع و ویژگى هــاى نظــم و نثــر کــودکان و نقــد 
چنــد اثــر نمونــه از نویســندگان و شــاعران معــروف، مباحــث و مقوالتــى هســتند 
کــه در ایــن رســاله بــدان اشــاره شده اســت (همــان: 20) ایــن شناســه در بخــش 
ــده و شایسته اســت در بخــش  ــات، فلســفه و تئورى هــاى ادبیــات کــودکان آم کلی

تاریخچــۀ ادبیــات کــودك رده بنــدى شــود.
- شناســۀ 10: «بررســى و مقایســۀ نقــش تربیتــى قصه هــاى ایرانــى و خارجــى 
بــراى کــودکان گــروه ســنى 6 تــا 12 ســال» کــه «به منظــور دســت یابى بــه نقــاط 
ــتانى  ــاى داس ــودکان در کتاب ه ــاى ک ــه ویژگى ه ــن ب ــف در پرداخت ــّوت و ضع ق
ــان:  ــان» انجــام شده اســت (هم ــودکان و نوجوان ــراى ک ــى] و ترجمه شــده ب [تألیف
ــد در  ــات، فلســفه و تئورى هــاى ادبیــات کــودکان آمــده و بای 21)، در بخــش کلی

بخــش داســتان هاى کــودکان، تألیفــى رده بنــدى شــود.
- شناســۀ 14: «بررســى دو قطــب خیــر و شــر از ابتــدا تــا تصویرســازى امــروز 
(شــخصیت پردازى کــودکان)». «مطالعــۀ حاضــر شــناخت ریشــۀ شــخصیت پردازى، 
آفرینــش شــخصیت هاى خیــر و شــر و اهمیــت آن در تصویرســازى کتــاب کــودك 
را بیــش از ســایر مباحــث موردتوجــه قــرار داده اســت» (همــان: 24). ایــن شناســه 
نیــز در بخــش کلیــات، فلســفه و تئورى هــاى ادبیــات کــودکان آورده شــده و بایــد 

در بخــش تصویرگــرى و کتاب هــاى تصویــرى رده بنــدى شــود.
- شناســۀ 19: «بازنمایــى عشــق و مهــرورزى در ادبیــات کــودکان گــروه ســنى 
الــف، ناشــران برگزیــده. از 57 تــا 85». پژوهشــگر «به منظــور بررســى مفهوم عشــق 
و دوست داشــتن در کتاب هــاى کــودکان و نوجوانــان در یــک پژوهــش کیفــى بــه 
ــده در  ــدة منتشرش ــران برگزی ــاب ناش ــوان از 276 کت ــواى 110 عن ــل محت تحلی
بیــن ســال هاى موردبررســى پرداختــه شــد» (همــان: 26). ایــن شناســه در بخــش 
ــش  ــد در بخ ــت و بای ــودکان» آمده اس ــات ک ــاى ادبی ــفه و تئورى ه ــات، فلس کلی

داســتان هاى کــودکان، تألیفــى رده بنــدى شــود.
ــده  ــودك ترجمه ش ــات ک ــه اى ادبی ــى و جمل ــاى متن ــۀ 21: «ویژگى ه - شناس
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ــودکان  ــات ک ــاى ادبی ــفه و تئورى ه ــات، فلس ــى»، در بخــش کلی ــان فارس ــه زب ب
آمــده و بایــد در بخــش ترجمــه و ادبیــات کــودکان رده بنــدى شــود.

ــان  ــودکان در زب ــتانى ک ــات داس ــون ادبی ــد مت ــل و نق ــۀ 22: «تحلی - شناس
فارســى از دیــدگاه زبان شناســى»، در بخــش کلیــات، فلســفه و تئورى هــاى 
ادبیــات کــودکان رده بنــدى شــده و بایــد در بخــش ادبیــات کــودکان، تألیفــى آورده 

شــود.
- شناســۀ 30: «شــوخ طبعى در ادبیــات کــودك»، به اشــتباه در بخــش کلیــات، 
ــن  ــدف از ای ــت. «ه ــدى شده اس ــودکان رده بن ــات ک ــاى ادبی ــفه و تئورى ه فلس
پژوهــش بررســى نحــوة ورود طنــز بــه ادبیــات کــودك برپایــۀ چند داســتان در ســه 
گــروه ســنى «الــف»، «ب» و «ج» اســت» (همــان: 31). داده هــاى کتاب شــناختى 

ایــن پایان نامــه بایــد در بخــش ادبیــات کــودکان، تألیفــى آورده شــود.
- شناســۀ 38: «شــگردهاى تمرکززدایــى در کتاب هــاى تصویــرى». کــه «هــدف 
ــاى  ــاى کتاب ه ــى در تصویره ــگردهاى تمرکززدای ــى ش ــر، بررس ــش حاض از پژوه
تصویــرى کــودکان و همچنیــن برهم ُکنــش میــان متــن و تصویــر اســت» (همــان: 
ــودکان  ــات ک ــاى ادبی ــفه و تئورى ه ــات، فلس ــش کلی ــه در بخ ــن شناس 35). ای
ــودکان و  ــرى [ک ــاى تصوی ــرى و کتاب ه ــده و شایسته اســت در بخــش تصویرگ آم

نوجوانــان] رده بنــدى شــود.
- شناســۀ 40: «بررســى برخــى از مؤلفه هــاى پیچیدگــى صرفــى و نحــوى در 
ادبیــات منثــور کــودك و نوجــوان»، کــه «به منظــور بررســى برخــى از مؤلفه هــاى 
ــرد نادرســت  ــۀ کارب ــه مطالع ــوان ب ــودك و نوج ــات ک ــور ادبی ــار منث ــى در آث زبان
ــم  ــرا فه ــد؛ زی ــه ش ــنى پرداخت ــاى س ــى از گروه ه ــراى بعض ــا ب ــى از واژه ه برخ
متــن، جمــالت یــا کلمــات را بــراى مخاطــب بــا دشــوارى روبــه رو کــرده و انگیــزة 
مطالعــه را از کــودك ســلب مى کنــد» (همــان: 37)، در بخــش کلیــات، فلســفه و 
تئورى هــاى ادبیــات کــودکان رده بنــدى شــده و بایــد در بخــش ادبیــات کــودکان، 

تألیفــى آورده شــود.
ــال:  ــودك و بزرگ س ــات ک ــى در ادبی ــجام متن ــى انس ــۀ 44: «بررس - شناس
انســجام واژگانــى و حــروف ربــط»، چــرا در بخــش کلیــات، فلســفه و تئورى هــاى 
ــجام  ــۀ انس ــى و مقایس ــۀ 140: «بررس ــى شناس ــت، ول ــودکان آمده اس ــات ک ادبی
واژگانــى در متــون داســتانى کــودکان و بزرگ ســاالن»، کــه هم موضــوع بــا شناســۀ 

ــت؟ ــدى شده اس ــى رده بن ــودکان، تألیف ــتان هاى ک ــت، در بخــش داس 44 اس
- شناســۀ 63: «فرهنــگ موضوعــى شــعر کــودك (براســاس اشــعار مصطفــى 
رحماندوســت و افســانه شــعبان نژاد)»، در بخــش فهرســت ها، کتاب شناســى ها 
ــان رده بنــدى شــده و شایسته اســت در بخــش  ــع مرجــع کــودکان و نوجوان و مناب

شــاعران کــودك (نقــد آثــار و شــرح حــال): جمعــى آورده شــود.

واکاوى کسرى هاى یک گردآورى
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- شناســۀ 87: «مطالعــه فضاســازى در تصویرســازى داســتان هاى خیالــى هانس 
ــان  ــش داستان نویس ــر»، در بخ ــران معاص ــار تصویرگ ــن در آث ــتیان آندرس کریس
کــودك و نوجــوان (نقــد آثــار و شــرح حــال): فــردى آمده اســت و بایــد در بخــش 

کتاب هــاى تصویــرى و تصویرگــرى [کتــاب کــودکان] رده بنــدى شــود.
ــار  ــوان در آث ــودك و نوج ــتانى ک ــتند داس ــر مس ــل ژان ــۀ 93: «تحلی - شناس
احمــد دهقــان»، کــه بــه بررســى چهــار رمــان بچه هــاى کارون، دشــت بان، ســفر 
ــان  ــد دهق ــتۀ احم ــان: 62 و 63) نوش ــره» (هم ــردان چهارنف ــراى 270 و گ ــه گ ب
ــرح  ــار و ش ــد آث ــوان (نق ــودك و نوج ــت، در بخــش داستان نویســان ک پرداخته اس
ــدى بیســت گانۀ موضوعــى  ــه رده بن ــا توجــه ب ــدى شــده و ب ــردى رده بن حــال): ف

کتــاب، بایــد در بخــش ادبیــات مقاومــت بیایــد.
ــا  ــان مشــروطیت ت ــدة ادبیــات کــودکان از زم ــان برگزی - شناســۀ 94: «خادم
عصــر حاضــر (1352)»، کــه در آن بــه «بررســى ســیر تحــول ادبیــات کــودکان در 
ایــران از زمــان مشــروطیت تــا پایــان ســال 1352 و نیــز شــرح زندگانــى و آثــار و 
ــودکان  ــات ک ــاعران و مصــوران ادبی ــندگان، ش ــرى نویس ــى و هن ــاى ادب فعالیت ه
ــودك  ــان ک ــردازد، در بخــش داستان نویس ــان: 65) مى پ ــران» (هم ــان ای و نوجوان
ــر  اســت در  ــار و شــرح حــال): جمعــى رده بنــدى شــده و بهت و نوجــوان (نقــد آث
ــد. ــان بیای ــودکان و نوجوان ــع ک ــع مرج ــى و مناب بخــش فهرســت ها، کتاب شناس

- همچنیــن ســه شناســۀ 95: «نویســندگان و مترجمــان کتاب هــاى کــودکان 
ــندگان،  ــرح حال نویس ــگ ش ــۀ 96: «فرهن ــوى»، شناس ــر پهل ــان در عص و نوجوان
ــال 1320،  ــان از س ــودکان و نوجوان ــات ک ــّوران ادبی ــاعران و مص ــان، ش بازنویس
ــه در  ــوان»، ک ــودکان و نوج ــان ک ــگ  داستان نویس ــۀ 97: «فرهن 1365»، و شناس
ــى  ــال): جمع ــرح ح ــار و ش ــد آث ــوان (نق ــودك و نوج ــان ک ــش داستان نویس بخ
ــع مرجــع کــودکان  آورده شــده، بایــد در بخــش فهرســت ها، کتاب شناســى و مناب

ــان رده بنــدى شــود. و نوجوان
- شناســۀ 109: «بررســى عناصــر فانتــزى (تخیــل و جادو) در ســه گانۀ پارســیان 
و مــن [نوشــتۀ آرمــان آریــن]، در بخــش داستان نویســان کــودك و نوجــوان (نقــد 
ــودك و  ــد در بخــش داستان نویســان ک ــده و بای ــى آم ــال): جمع ــرح ح ــار و ش آث

نوجــوان (نقــد آثــار و شــرح حــال): فــردى رده بنــدى شــود.
- شناســۀ 114: «بررســى مفاهیــم اخالقــى در کتاب هــاى داســتانى کــودکان 
ــودك  ــان ک ــش داستان نویس ــال هاى 1385، 1390»، در بخ ــن س ــان بی و نوجوان
ــد در بخــش  ــار و شــرح حــال): جمعــى رده بنــدى شــده و بای و نوجــوان (نقــد آث

ــود. ــى آورده ش ــودکان، تألیف ــتان هاى ک داس
ــا  ــى ب ــد بهرنگ ــتان هاى صم ــق داس ــه و تطبی ــۀ 115: «مقایس ــه شناس - س
ــه  ــودك نبیه ــتان هاى ک ــى داس ــى تطبیق ــۀ 120: «بررس ــر»، شناس ــا تام زکری
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ــاى  ــى مؤلفه ه ــى و افســانه شــعبان نژاد»، و شناســۀ 121: «بررســى تطبیق محیدل
ــزدى»، در ردة  ــدى آذری ــى و مه ــل الکیالن ــتان هاى کام ــودك در داس ــات ک ادبی
داستان نویســان کــودك و نوجــوان (نقــد آثــار و شــرح حــال): جمعــى آورده شــده 

ــوند. ــدى ش ــى رده بن ــات تطبیق ــد در بخــش ادبی و بای
- شناســۀ 128: «ســیر موضوعــى در داســتان هاى کــودکان و نوجوانــان 
(1357، 1365)»، کــه بــه «بررســى کیفیــت ســیر موضوعــى و پیام هــاى فرهنگــى 
در  نوجوانــان  و  کــودکان  ســنى  گروه هــاى  بــراى  ترجمه شــده  داســتان هاى 
داســتان هاى  بخــش  در   ،(87 (همــان:  مى پــردازد»   1365  ،1357 ســال هاى 
کــودکان، تألیفــى رده بنــدى شــده و شایســته بــود در بخــش داســتان هاى 

ــد. ــه اى بیای ــودکان، ترجم ک
ــروه  ــن گ ــتان هاى مصــور بی ــگاه داس ــوا و جای ــۀ 132: «بررســى محت - شناس
ــاب  ــاب داســتان و کت ــن کت ــاوت بی ــه بررســى تف ــه ب ــا 10 ســال»، ک ســنى 7 ت
ــردازد  ــران مى پ ــه کامیــک در ای ــاه ب مصــور، چیســتى تصویرســازى و نگاهــى کوت
ــتان هاى  ــش داس ــه در بخ ــن پایان نام ــناختى ای ــاى کتاب ش ــان: 90). داده ه (هم
کــودکان، تألیفــى آورده شــده و شایسته اســت در بخــش تصویرگــرى و کتاب هــاى 

تصویــرى رده بنــدى شــود.
- شناســۀ 202: «تحلیــل محتــواى کتــب برگزیــده ادبیــات داســتانى کــودك 
ــارى آن را  ــه آم ــه «جامع ــى»، ک ــاى زندگ ــرد مهارت ه ــر کارب ــوان از منظ و نوج
ــودك و  ــرى ک ــرورش فک ــون پ ــط کان ــده توس ــر ش ــتانى منتش ــاى داس کتاب ه
ــودك  ــاب ک ــنواره کت ــه در دوازده دوره جش ــد [...] ک ــکیل مى دهن ــوان تش نوج
ــن  ــان: 132) ای ــده اند». (هم ــده ش ــف برگزی ــتان تألی ــش داس ــوان در بخ و نوج
ــدى  ــودکان، ترجمــه اى» رده بن ــه نادرســتى در بخــش «داســتان هاى ک شناســه ب

شده اســت.
- شناســۀ 217: «ســیماى کــودك و نوجــوان در ادبیــات مقاومت فلســطین»، در 
بخــش ادبیــات مقاومــت آورده شده اســت . ایــن شناســه هــم ازنظــر موضــوع کلــى 
ــتباه  ــى، به اش ــدودة جغرافیای ــم مح ــران) و ه ــودکان ای ــات ک ــى (ادبی کتاب شناس

گزینــش و رده بنــدى شده اســت.
- شناســۀ 226: «نشانه شناســى ایثــار در ادبیــات نمایشــى کــودك و نوجــوان»، 
در بخــش ادبیــات مقاومــت رده بنــدى شــده و شایســته  اســت در بخــش نمایشــنامه 
و ادبیــات نمایشــى آورده شــود؛ ماننــد شناســۀ 289: «بررســى و تحلیــل موضــوع 
ــعر  ــتى در بخــش ش ــه به درس ــوان» ک ــودك و نوج ــعر ک ــهادت در ش ــهید و ش ش

ــدى شده اســت. ــودك رده بن ک
- شناســۀ 257: «بررســى کهن الگــوى ســفر در ســه گانۀ پارســیان و مــن»، در 
ــه آورده شــده و شایســته  اســت در بخــش داستان نویســان  بخــش فرهنــگ عامیان

واکاوى کسرى هاى یک گردآورى
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کــودك و نوجــوان (نقــد آثــار و شــرح حــال): فــردى رده بنــدى شــود.
ــران و ســوریه (سى ســال  - شناســۀ 284: «بررســى تطبیقــى شــعر کــودك ای
اخیــر)»، در بخــش شــعر کــودك آمــده و بایــد در بخــش ادبیــات تطبیقــى بیایــد.

- شناســۀ 307: «بررســى ادبیــات کــودك در آثــار محمــود کیانــوش و فاضــل 
حســینى داغالرجــا» [بنیانگــذار شــعر کــودك در ترکیــه]، در بخــش شــعر کــودك 

آورده شــده و بایــد در بخــش ادبیــات تطبیقــى رده بنــدى شــود.
- شناســۀ 314: «بررســى و تحلیــل عناصــر داســتان در آثــار منثــور مصطفــى 
ــردى  ــال): ف ــرح ح ــار و ش ــد آث ــودك (نق ــاعران ک ــت»، در بخــش ش رحماندوس
رده بنــدى شــده و بایــد در بخــش داستان نویســان کــودك و نوجــوان (نقــد آثــار و 

شــرح حــال): فــردى بیایــد.
ــار  ــادى کتاب هــاى داســتانى اقتباس شــده از آث - شناســۀ 318: «بررســى انتق
ــان پــس از انقــالب اســالمى»، در بخــش  ــودکان و نوجوان ــراى ک منظــوم عطــار ب
شــاعران کــودك (نقــد آثــار و شــرح حــال): فــردى آورده شــده و بایــد در بخــش 

بازنویســى و بازآفرینــى رده بنــدى شــود.
- شناســۀ 326: «بررســى بن مایه هــا در کودکانه هــاى احمدرضــا احمــدى 
بــا رویکــرد یونــگ»، کــه «در ایــن پژوهــش برآنیــم تــا گزیــده اى از کودکانه هــاى 
ــا رویکــرد کهن الگویــى بررســى و نقــد کنیــم. در همیــن  احمدرضــا احمــدى را ب
راســتا، تعــداد 10 داســتان از کودکانه هــاى وى تحلیــل شده اســت» (همــان: 
196)، در بخــش شــاعران کــودك (نقــد آثــار و شــرح حــال): فــردى آورده شــده و 
بایــد در ردة داستان نویســان کــودك و نوجــوان (نقــد آثــار و شــرح حــال): فــردى 

جــاى گیــرد.
- شناســۀ 332: «بررســى و مقایســۀ عناصــر داســتانى در آثــار کامــل الکیالنــى 
ــن دو نویســنده  ــار ای ــه عناصــر داســتانى در آث ــه ب و مصطفــى رحماندوســت»، ک
پرداختــه شــده، به نادرســتى در بخــش شــاعران کــودك (نقــد آثــار و شــرح حــال): 

جمعــى رده بنــدى شــده و بایــد در بخــش ادبیــات تطبیقــى بیایــد.
داســتانى  دست نوشــته هاى  در  تصویرآفرینــى  «تحلیــل   :399 شناســۀ   -
ــودك از  ــاب ک ــوراى کت ــود در ش ــرة موج ــاس پیک ــان (براس ــودکان و نوجوان ک
ــرى آورده شــده،  ــا 1385)»، در ردة تصویرگــرى و کتاب هــاى تصوی ســال 1375ت
درحالى کــه پژوهشــگر بــه بررســى «تشــبیه هاى موجــود از 500 کــودك و 
ــان: 233)  ــد» (هم ــته دارن ــط دو دست نوش ــور متوس ــک به ط ــه هری ــوان ک نوج
مى پــردازد. ازایــن رو، ایــن پایان نامــه بایــد در بخــش داســتان هاى کــودکان، 

ــود. ــدى ش ــى رده بن تألیف
ــه در  ــۀ 434، 435، 436 و 437 ک ــار شناس ــناختى چه ــاى کتاب ش - داده ه
ــه موضــوع   ــا توجــه ب ــۀ خواندنى هــاى کــودکان رده بنــدى شــده ، ب بخــش جداگان
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ــا  ــودك ی ــات ک ــۀ ادبی ــش تاریخچ ــت در بخ ــته  اس ــا، شایس ــۀ آن ه و درون مای
ــوند: ــدى ش ــى رده بن ــان]، تألیف ــودکان [و نوجوان ــتان هاى ک داس

ــان (در  ــودکان و نوجوان ــاى ک ــواى خواندنى ه ــل محت ــۀ 434: «تحلی -  شناس
ــه  ــه «ب ــان)»، ک ــودکان و نوجوان ــرى ک ــرورش فک ــون پ ــارات کان ــۀ انتش مجموع
ــروز پرداخته اســت» (همــان: 253) و  ــه ام ــا ب ــاز ت بررســى ادبیــات کــودکان از آغ
شناســۀ 437: «بررســى توصیفــى کتاب هــاى علمــى، تخیلــى در ایــران و مقاله هــا 
و نقدهــاى منتشرشــده دراین بــاره»، بــه بخــش تاریخچــۀ ادبیــات کــودك و شناســۀ 
ــال هاى  ــتان، س ــل از دبس ــودکان قب ــب ک ــاى مناس ــى از خواندنى ه 435: «تحلیل
ــه «شــناخِت نقــش، کارایــى و نقــاط ضعــف کتاب هــاى  ــا 1357»، کــه ب 1340 ت
کــودکان قبــل از دبســتان در برآورده شــدن هدف هــاى ادبیــات کــودکان» (همــان: 
ــان  253) مى پــردازد و شناســۀ  436: «بررســى و مقایســۀ نقش هــاى اجتماعــى زن
ــا  و مــردان در داســتان هاى واقعــى کــودکان (تألیف شــده طــى ســال هاى 1360 ت

1384)»، در بخــش داســتان هاى کــودکان، تألیفــى رده بنــدى شــوند.
- شناســۀ 438: «فهرســت تحلیلــى نشــریۀ فصلــى شــوراى کتــاب کــودك از 
ــان ســال 1349»، به نادرســتى در بخــش نشــریات کــودکان  ــا پای ــدو تأســیس ت ب
رده بنــدى شده اســت؛ درحالى کــه ایــن نشــریه بــراى بزرگ ســاالن منتشــر 
مى شــد و در آن خبرهــا، گزارش هــا، مقاله هــا و مطالبــى کــه در پیونــد بــا 
ــاب مى یافــت. ازایــن رو، ایــن شناســه  ــود، بازت ــران و جهــان ب ادبیــات کــودکان ای
ــاى  ــى مقاله ه ــى-  تحلیل ــۀ توصیف ــِد «کارنام ــۀ کارشناســى ارش همچــون پایان نام
پژوهشــنامۀ ادبیــات کــودك و نوجــوان»، (شناســۀ 67) کــه در بخــش فهرســت ها، 
کتاب شناســى ها و منابــع مرجــع کــودکان و نوجوانــان آورده شــده، بایــد در 

همیــن بخــش رده بنــدى شــود.
ــا  ــعر فارســى ب ــان در ش ــودکان و نوجوان ــات ک ــگاه ادبی ــۀ 460: «جای - شناس
رویکــردى بــر آثــار ســعدى»، در بخــش ترجمــه و ادبیــات کــودکان رده بنــدى شــده 

و درســت اســت در بخــش شــعر کــودك بیایــد.

ــود داده هــاى کتاب شــناختى شــمار بســیارى از پایان نامه هــاى  3-4.  نب
کارشناســى ارشــد و رســاله هاى دکتــرى بــا موضــوع ادبیــات کــودك و 

ــوان در کتاب شناســى ... نوج
ــاِب  ــم» کت ــه و تنظی ــراى «تهی ــدگان ب ــه گردآورن ــى ک ــع و مراجع ــى از مناب یک
کتاب شناســى توصیفــى پایان نامه هــاى ادبیــات کــودکان و نوجوانــان، از آن بســیار 
ــران  ــات ای ــاورى اطالع ــوم و فن ــگاه عل ــى پژوهش ــگاه اطالعات ــد، پای ــره برده  ان به
ــى  ــۀ کارشناس ــۀ پایان نام ــوع 477 شناس ــه از مجم ــت. آن چنان  ک ــداك) اس (ایران
ــان گردآورى شــده  ــا موضــوع ادبیــات کــودکان و نوجوان ارشــد و رســالۀ دکتــرى ب

واکاوى کسرى هاى یک گردآورى
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در ایــن کتــاب، 273 شناســه (57/2 درصــد) از ســایت ایرانــداك رونویســى و گرفته 
ــده،  ــۀ نگارن ــت بردارى هاى یک ماه ــنجش و یادداش ــت وجو، س ــا جس ــت. ب شده اس
تنهــا از پایــگاه ایرانــداك، برپایــۀ رده بنــدى موضوعــى بیســت گانۀ آمــده در کتــاب، 
ــى  ــه در کتاب شناس ــر ک ــرى دیگ ــالۀ دکت ــد و رس ــۀ ارش ــوان پایان نام 258 عن
توصیفــى... رده بنــدى نشده اســت، شناســایى و گــردآورى شــد. ویژگى هــاى 

ــت. ــتار آمده اس ــن نوش ــت همی ــا در پیوس ــن پایان نامه ه ــناختى ای کتاب ش

3-5.  ناهماهنگى در چکیده  هاى توصیفى کتاب شناسى
ــى و  ــى علم ــرى و بازنویس ــدون بازنگ ــى...، ب ــى توصیف ــدگان کتاب شناس گردآورن
ــاى  ــا از پایگاه  ه ــال آن ه ــه انتق ــا ب ــا، تنه ــدة پایان نامه ه ــى چکی ــش محتوای ویرای
اطالعاتــى یــا منابــع در دسترسشــان بســنده کرده انــد؛ ازایــن رو چکیــدة توصیفــى 
پایان نامه هــا، یکدســت و هماهنــگ نیســتند. شــمارى از آن هــا (ماننــد شناســه هاى 
2، 59، 88، 214، 224، 247، 283، 328، 434 و 476) چکیــده اى ســه چهــار 
ــاى 69، 98، 111، 130،  ــد ردیف ه ــطر (مانن ــش از 30 س ــمارى بی ــطرى و ش س
134، 157، 203، 249، 272، 302، 329، 359 و 407) و گاه چکیده اى 48 یا 49 
ســطرى دارنــد (شناســه هاى 106 و 455). ایــن ناهماهنگــى  در چکیده نویســى ها، 

ــت. ــا نیس ــاى پایان نامه ه ــماره صفحه ه ــم و ش ــاب حج بازت
چکیــدة پــاره اى از پایان نامه هــا در ایــن کتاب شناســى، گــزارش کلــى و 
ناروشــن اســت و خواننــده را به درســتى راهنمایــى نمى کنــد. بــراى نمونــه، «امــروزه 
ــه  ــت ک ــق شده اس ــه و عمی ــیع و همه جانب ــدر وس ــودکان آن ق ــات ک ــوم ادبی مفه
شــاید به آســانى نتــوان درمــورد آن قضــاوت کــرد یــا آن را بررســى نمــود. در ایــن 
پژوهــش بــه بررســى ادبیــات کــودکان از آغــاز تــا بــه امــروز پرداختــه شده اســت.» 

(چکیــدة شناســۀ 2، ص 18). همچنیــن چکیــدة شناســۀ 88، ص 60.
و گاه دو عنوان پایان نامه، چکیده اى همسان دارند:

شناســۀ 2: «ادبیــات خردســاالن در ایــران» (ص 18) و شناســۀ 434: «تحلیــل 
محتــواى خواندنى هــاى کــودکان و نوجوانــان (در مجموعــه انتشــارات کانــون 

ــان)» (ص 253). ــودکان و نوجوان ــرى ک ــرورش فک پ

ــى، 50  ــن کتاب شناس ــا در ای ــناختى پایان نامه  ه ــاى کتاب ش ــوع داده ه از مجم
شناســه (10/5 درصــد) چکیــدة  توصیفــى ندارنــد.

4.  جمع بندى و نتیجه گیرى
از 477 دادة کتاب شــناختى پایان نامه هــاى کارشناســى ارشــد و دکتــرى بــا 
موضــوع ادبیــات کــودکان و نوجوانــان گردآمــده در کتاب شناســى توصیفــى...، 14 
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ــدوده  ــرون از مح ــان و بی ــان عرب زب ــودکان و نوجوان ــات ک ــارة ادبی ــه درب شناس
ــار  ــات و آث ــى ادبی ــدودة موضوع ــرون از مح ــه بی ــران، 13 شناس ــگاه هاى ای دانش
مکتــوب کــودك و نوجــوان و 44 شناســه به نادرســتى رده بنــدى موضوعــى شــده اند 
(در مجمــوع 71 شناســه، 14/9 درصــد). همچنیــن داده هــاى کتاب شــناختى 
بیــش از 258 پایان نامــه و رســاله، تنهــا از یــک مأخــذ (ســایت ایرانــداك) در ایــن 

کتاب شناســى، شناســایى و رده بنــدى نشده اســت.
ــارى دادن  ــک کتاب شناســى «ی ــدف ی ــته باشــیم ه ــاور داش ــم و ب ــر بپذیری اگ
ــایى  ــراى شناس ــرى ب ــه تصمیم گی ــا کمــک ب ــواد ی ــن م ــگر در بازیافت ــه پژوهش ب
کتاب هــا و مــدارك مکتــوب دیگــرى باشــد کــه مطلــوب اوســت» (برومنــد، 1386: 
ــى  ــع مطمئن ــع و مرج ــد منب ــد و نبای ــى نمى توان ــن کتاب شناس ــتى ای 7)، به راس
ــترة  ــى در گس ــاى پژوهش ــوزة کاره ــدان ح ــر عالقه من ــگران و دیگ ــراى پژوهش ب
ــا شــناخت ژرف از  ــد ب ــدگان بای ــران باشــد. گردآورن ادبیــات کــودك و نوجــوان ای
دامنــۀ موضوعــى و زیرشــاخه هاى آن و جســت وجوى همه جانبــه، گام  بهتــرى 
ــد. ــى بردارن ــع موضوع ــى جام ــک کتاب شناس ــردن ی ــازى و فراهم ک را در آماده س

سپاس بسیار از راهنمایى ها و مهربانى هاى عزیزان:
اســتاد دکتــر نوش آفریــن انصــارى، دکتــر مرتضــى خســرونژاد و دکتــر 

قاســمى. على حســین 

منابع
موضوعــى  کتاب شناســى  تدویــن  «ضــرورت   ،(1388 (بهــار  زهــرا.  اســتادزاده، 
.125-112 صــص   ،21 ش  ســمت،  ســخن  فصل نامــۀ  دانشــگاهى»،  پایان نامه هــاى 
ــگ و  ــران، وزارت فرهن ــى، ته ــن کتاب شناس ــاى تدوی ــروزه. (1386)، راهنم ــد، فی برومن

ارشــاد اســالمى.
پژوهشــگاه علــوم و فنــاورى اطالعــات ایــران (ایرانــداك)، پایــگاه اطالعــات علمــى ایــران 

https://ganj.irandoc.ac.ir .(گنــج)
ــى  ــمیت  اطالعات ــالع رسانى: اهـ ــالعات  و اطـ ــر اطـ ــرورى ب ــاس. (1372)، م ــّرى، عب ح

کشــور. عمومــى  کتابخانه هــاى    هیئت امنــاى   دبیرخانــۀ  تهــران،  پایان نامه هــا ، 
دیانــى، محمدحســین. (زمســتان 1378)، «پایان نامــه، گنــج ناشــناختۀ رهاشــده»، 

.16-1 صــص   ،8 ش  اطالع رســانى،  و  کتابــدارى  فصل نامــۀ 
صدیــق بـــهزادى، ماندانــا. (1379)، چکیده نامــۀ پایان نامه هــاى کتابــدارى   و اطالع رســانى، 

 تهــران، کتابخانــۀ ملــى جمهــورى اســالمى  ایران .
ــان  ــۀ درســى زب ــات کــودك در برنام ــز و زمســتان 1395)، «ادبی ــادى. (پایی ــى، ه فرجام
و ادبیــات انگلیســى دانشــگاه هاى ایــران»، دوفصل نامــۀ پژوهــش و نــگارش کتــب 

واکاوى کسرى هاى یک گردآورى
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دانشــگاهى، ش 39، صــص 81-64.
محمــدى، محمدهــادى و زهــره قایینــى. (1386)، تاریــخ ادبیــات کــودکان ایــران: ادبیــات 

کــودکان در روزگار نــو (1340 تــا  1357)، ج 8. تهــران، چیســتا.
نجفى، ابوالحسن. (1356)، وظیفۀ ادبیات، تهران، زمان.

پیوست
ــالۀ  ــد و رس ــۀ  کارشناســى ارش ــوان 258 پایان نام ــگارش و عن ــال ن ــیاهۀ س س
دکتــرى در گســترة ادبیــات کــودکان و نوجوانــان ایــران تــا پایــان ســال 1395 کــه 
ــان  ــودکان و نوجوان ــات ک ــاى ادبی ــى پایان نامه ه ــى توصیف ــاب کتاب شناس در کت
ــا جســت وجو در بیــش از دوهــزار شناســۀ کتاب شــناختى  رده بنــدى نشــده اند و ب
ــداك)  ــران (ایران ــات ای ــاورى اطالع ــوم و فن ــگاه عل ــى پژوهش ــگاه اطالعات در پای

ــت: ــرح اس ــد، بدین ش ــت آم به دس

سال 1354
ــارة  ــان تهــران درب ــد و نظــرات جمعــى از کــودکان و نوجوان 1.  «بررســى عقای

معیارهــاى یــک کتــاب خــوب».
سال 1373

غیردرســى  کتــاب  مفاهیــم  روان شــناختى  تجزیه وتحلیــل  و  2. «بررســى 
ــان. ــرورش فکــرى کــودکان و نوجوان ــون پ کــودکان» (در مجموعــۀ انتشــارات کان

سال 1374
3. «نقش زبان شناسى در نگارش دایرة المعارف ها به ویژه براى کودکان».

سال 1378
ــف  ــل مختل ــوان در مراح ــودك و نوج ــات ک ــناختى ادبی ــۀ روان ش 4. «مطالع

ــد». رش
سال 1380

5. «مقایســۀ نقش هــا و پایگاه هــاى اجتماعــى زن و مــرد در کتاب هــاى 
ســال هاى 1369 - 1378».  در  کــودکان  داســتانى 

سال 1382
6. «مقایســۀ تحلیــل انتقــادى گفتمــان داســتان کوتــاه معاصــر بزرگ ســاالن و 

ــان». ــاه معاصــر نوجوان داســتان هاى کوت
سال 1385

7. «بررســى جنبه هــاى زیباشناســى شــعر کــودك و نوجــوان (بــا تأکیدبــر آثــار 
محمــود کیانــوش و ناصــر کشــاورز)».

سال 1386
8. «تبدیــل باهم آیندهــا در ترجمــۀ متــون ادبــى [معاصــر کودکانــه: آلیــس در 

ســرزمین عجایــب، جادوگــر شــهر اُز و هایــدى]».
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سال 1387
9. «کودکانه ها در فرهنگ مردم کهکیلویه و بویراحمد».

سال 1388
10. «بررســى طراحــى گرافیــک در مجــالت ویــژة کــودکان و نوجوانــان، پــروژة 

عملــى: طراحــى یــک مجلــۀ ویــژة گــروه ســنى نوجــوان».
11. «بررسى مفهوم قدرت در آثار روآلد دال و لوییس کارول».

و  ابتدایــى  دورة  درســى  کتاب هــاى  محتــواى  مقایســه اى  «بررســى   .12
ــه  ــزان پرداخــت ب ــال 1386) در می ــودکان (منتشــره در س ــاى فارســى ک مجله ه

ــى». ــاى ایران نماده
ــاع مقــدس در دو دهــۀ  ــا در شــعر کــودك و نوجــوان دف 13. «بررســى نماده

(60 و 70)».
14. «تأثیــر شــرایط فرهنگــى-  اجتماعــى بــر ترجمــۀ کتاب هــاى کمیــک «تــن 

تــن» قبــل و بعــد از انقــالب اســالمى».
15. «تأثیــر قصــۀ دینــى در تحــّول مفهــوم خــدا در کــودکان (6 تــا 11 ســاله) 

و مقایســۀ آن در لبنــان و ایــران» (رســالۀ دکتــرى).
16. «رویکرد انتقادى به ادبیات نمایشى نوجوانان پس از انقالب».

17. «زیبایى شناسى و خالقیت در شعر شعراى نوجوان».
18. «کودکانه ها در فرهنگ لُرهاى استان ایالم».

ــات  ــۀ مطبوع ــاب کــودك در آین ــن در تصویرســازى کت 19. «گرایش هــاى نوی
ایــران از دهــه 60 تــا بــه امــروز».

سال 1389
ــودکان  ــاى ک ــازى کتاب ه ــر در تصویرس ــن و تصوی ــاط مت ــى ارتب 20. «بررس

(تصویرســازى داســتان ماه پیشــونى)».
21. «بازتاب فرهنگ عامه و طنز در آثار هوشنگ مرادى کرمانى».

22. «بازتولید تمایزات اجتماعى در ادبیات کودك».
23. «بررســى اهــداف دینــى کتاب هــاى داســتانى گــروه ســنى «الــف» ناشــران 
ــاى  ــه و فعالیت ه ــاى برنام ــال هاى 1378 - 1388 براســاس راهنم ــده در س برگزی

آموزشــى و پرورشــى دورة پیش دبســتانى».
24. «بررسى تصویرسازى دینى کودك و نوجوان دهۀ 70 و 80 ایران».

25. «بررسى عناصر داستان در آثار فریدون عموزاده خلیلى».
26. «بررسى مسائل و چالش هاى مطبوعات کودك و نوجوان».

ــتان در  ــش از دبس ــودك پی ــاب ک ــرى کت ــات تصویرگ ــن خصوصی 27. «تبیی
ایــران در دهــۀ 70؛ پــروژة عملــى: تصویرســازى یکــى از افســانه هاى قدیــم ایــران 

ــده)». ــاه ُدم بری (روب

واکاوى کسرى هاى یک گردآورى
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28. «تحلیل ساختار و مضمون طنز در آثار هوشنگ مرادى کرمانى».
29. «تحلیــل محتــواى داســتان هاى گــروه ســنى «الــف» ازنظــر میــزان توجــه 

بــه مفاهیــم اخالقــى ناشــران برگزیــده از ســال 1378 - 1388».
30. «تحلیــل محتــواى کتاب هــاى داســتانى گــروه ســنى «ج» (دورة دوم 
دبســتان) طــى ده ســال اخیــر از ســال 78 تــا 88 در مجموعــه انتشــارات کانــون 

ــى». ــاى زندگ ــا مهارت ه ــاط آن ب ــزان ارتب ــر می ــرى ازنظ ــرورش فک پ
ــاعران معاصــر  ــار ش ــى) در آث ــهروندى (مدن ــم اخــالق ش ــل مفاهی 31. «تحلی

ــۀ 80)». ــا ده ــۀ 40 ت ــودك (ده ک
32. «سبک شناسى شعر کودك (با تکیه بر اشعار فارسى دوره ابتدایى)».

کتاب هــاى  در  اصطالحــات  ترجمــۀ  بــراى  به کاررفتــه  «راهبردهــاى   .33
هرى پاتــر».

ــۀ  ــودك از ده ــاى ک ــازى کتاب ه ــت در تصویرس ــش طبیع ــیوة نمای 34. «ش
ــعر  ــاس ش ــتانى براس ــازى داس ــى: تصویرس ــروژة عمل ــران؛ پ ــون در ای ــل تاکن چه

شــفیعى کدکنى». اســتاد  ســفربه خیر 
ــان  ــودکان و نوجوان ــاى ک ــتان هاى مجله ه ــى داس ــى توصیف 35. «کتاب شناس
ــور  ــران، تهران مص ــاالن ای ــرة خردس ــو، به ــۀ ن ــوز، تحف ــا، دانش آم (کیهان  بچه ه

ــا ســال 1338)». کوچولوهــا و نغمــۀ کــودك از ســال 1328 ت
36. «مطالعــۀ تصویرســازى ســه بعدى کتاب هــاى داســتانى کــودك و نوجــوان 
ــه بعدى  ــزاى س ــورت اج ــوح (ع) به ص ــتان حضــرت ن ــازى داس ــران؛ تصویرس در ای

بــا کاغــذ بــراى کتــاب».
ــاى  ــازى کتاب ه ــى در تصویرس ــاى تخیل ــاد فض ــى ایج ــۀ چگونگ 37. «مطالع
ــروژة  ــوان پ ــران؛ عن ــر در ای ــال اخی ــتان در 10 س ــال هاى اول دبس ــودکان س ک

ــه». ــاى کودکان ــعار و الالیى ه ــازى اش ــى: تصویرس عمل
سال 1390

38. «ارزشــیابى کیفیــت ترجمــۀ داســتان گربــۀ چکمه پــوش از دیــدگاه مــدل 
اول ودینگتــون».

39. «بررســى اغــراق در تصویرســازى کتاب هــاى کــودکان و نوجوانــان کانــون 
ــروه  ــا 1389 گ ــال هاى 1380 ت ــن س ــان بی ــودکان و نوجوان ــرى ک ــرورش فک پ

ســنى دبســتانى».
40. «بررســى انــواع درون مایــه در داســتان هاى منثــور دهــۀ هشــتاد در ایــران، 

تألیف شــده بــراى ســه گــروه ســنى «الــف»، «ب» و «ج».
41. «بررســى بینافرهنگــى نمادپــردازى حیوانــات در ترجمــۀ فارســى ادبیــات 

کــودکان».
ــاى  ــوح در کتاب ه ــرت ن ــتان حض ــازى داس ــى تصویرس ــى تطبیق 42. «بررس
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ــاب مقــدس». ــرآن و کت ــت ق ــه روای ــودکان ب معاصــر ک
ــاى  ــازى کتاب ه ــرى در تصویرس ــاى تصوی ــا و دافعه ه ــى جاذبه ه 43. «بررس
ــازى  ــى: تصویرس ــروژة عمل ــف» و «ب»؛ پ ــنى «ال ــروه س ــودك در گ ــتانى ک داس

داســتان درخــت ســیب و دیــو».
44. «بررسى جلوه هاى دین و دیندارى در داستان هاى کودکان».

45. «بررسى جنبه هاى دراماتیک ترانه هاى عامیانۀ کودکان در ایران».
46. «بررسى زبان و اندیشه صمد بهرنگى در آثار داستانى وى».

47. «بررســى سبک شــناختى شــعر کــودك در ایــران بــا بررســى شــعر محمــود 
ــود  ــاش، محم ــا بکت ــاورز، غالمرض ــر کش ــت، ناص ــى رحماندس ــوش، مصطف کیان

پوروهــاب، تقــى متقــى».
ــت) در  ــگ، روای ــه، پیرن ــخصیت، درون مای ــتان (ش ــر داس ــى عناص 48. «بررس

ــى». ــد بهرنگ ــته هاى صم نوش
49. «بررســى مفهــوم خــدا در ادبیــات کــودکان گــروه ســنى «الــف»، ناشــران 

ــده از 1379 - 1389». برگزی
50. «بررســى و تحلیــل چگونگــى ارائــۀ مفاهیــم و مبانــى دینــى در کتاب هــاى 
ــا  ــالمى ت ــالب اس ــف»، «ب» و «ج» از انق ــنى «ال ــاى س ــودکان گروه ه ــعر ک ش

.«1389
51. «بررسى و تحلیل سبک شناختى آثار داستانى صمد بهرنگى».

52. «بررســى و ســنجش رمان هــاى نوجــوان ترجمه شــده بــا رمان هــاى 
ــۀ 80». ــوا در ده ــث محت ــى از حی ــندگان ایران نویس

ــى  ــاى فارس ــت ترجمه ه ــد کیفی ــراى نق ــوس» ب ــدل «ه ــرى م 53. «به کارگی
موجــود از یــک کتــاب داســتان مخصــوص کــودکان».

ــتانى  ــاى داس ــازى کتاب ه ــن در تصویرس ــر و مت ــۀ تصوی ــن رابط 54. «تبیی
ــرى). ــالۀ دکت ــا 1380» (رس ــال 1340 ت ــران از س ــودك در ای ک

55. «تحلیــل گفتمــان انتقــادى ادبیــات داســتانى کــودکان بــا موضــوع 
مهدویــت».

ــوز» در دو  56. «تحلیــل و بررســى تصویرســازى هاى مجــالت «رشــد دانش آم
دهــۀ اخیــر».

57. «تحلیــل محتــواى کتاب هــاى داســتانى کــودکان پیش دبســتانى براســاس 
ــارت خودآگاهى». مه

58. «رنگین کمــان ترجمــه: رویکــرد نشانه شــناختى انتقــال بین فرهنگــى 
ــودکان». ــرى ک ــاى تصوی ــگ در کتاب ه رن

59. «سیر ساده نویسى در آثار مهدى آذریزدى».
60. «شخصیت پردازى در داستان هاى خردساالن».

واکاوى کسرى هاى یک گردآورى
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61. «بررســى و تحلیــل عناصــر داســتان در کتــاب قصه هــاى مجیــد هوشــنگ 
مــرادى کرمانــى».

ــودك و  ــعرهاى ک ــر ش ــا تکیه ب ــور ب ــر امین پ ــعر قیص ــان کاوى ش 62. «گفتم
ــوان وى». نوج

63. «مفاهیــم فنــاورى اطالعــات در مجــالت فارســى کــودکان و نوجــوان طــى 
دورة 5 ســاله (1384 - 1388): تحلیــل محتــوا».

ــى و  ــرى ایران ــتانى- تصوی ــاى داس ــى، کتاب ه ــانه هاى ایران ــۀ افس 64. «مقایس
ــر فلســفى». ــاى تفک ــاى مؤلفه ه ــرى خارجــى برمبن ــتانى - تصوی ــاى داس کتاب ه

65. «نقــد جامعه شــناختى جنســیت در داســتان هاى محمدرضــا یوســفى 
ــا «ج»)». ــف» ت ــنى «ال ــاى س (گروه ه

سال 1391
66. «اسطوره پردازى در ادبیات نوجوان (دهۀ هشتاد)».

67. «بررســى آثــار تصویرگــران نویســنده در حــوزة ادبیــات کــودك دهه هــاى 
هفتــاد و هشــتاد ایــران».

ــده اى از  ــان در گزی ــاد هیج ــى ایج ــانه اى و زبان ــاى نش ــى ابزاره 68. «بررس
کــودك». نمایش نامه هــاى 

69. «بررســى القائــات فرهنگــى در ترجمــۀ انگلیســى  بــه  فارســى داســتان هاى 
کــودکان و نوجوانــان، دهــۀ 1370 شمســى».

70. «بررســى تصویرگــرى قصه هــاى حضــرت ابراهیــم (ع) بــراى کتــاب 
ــودك». ک

71. «بررســى تطبیقــى دو ترجمــۀ متفــاوت از رمــان فانتزى نیــروى اهریمنى اش 
براســاس نظریه هــاى نیومارك».

ــار منظــوم مصطفــى رحماندوســت در  72. «بررســى جلوه هــاى طبیعــت در آث
حــوزة ادبیــات کــودك و نوجــوان».

73. «بررسى سبکى مجموعه داستان آبشوران اثر على اشرف درویشیان».
74. «بررسى طنز و فکاهه در شعر کودك و نوجوان دهۀ هشتاد».

75. «بررســى قصه هــاى عامیانــۀ فضــل اهللا مهتــدى و هانــس کریســتین 
اندرســون».

ــه نیازهــاى  76. «بررســى کتاب هــاى کــودك و نوجــوان ازنظــر پاســخ گویى ب
عــزت  نفــس، امنیــت، عشــق و محبــت در فرزنــدان طــالق».

77. «بررســى مفهــوم خــدا در شــعر کــودك و نوجــوان ایــران بــا تکیه بــر آثــار 
شــاعران برجســته [کــودك و نوجــوان] دوران انقــالب اســالمى [1390-1357]».

ــودکان و  ــات ک ــان در ادبی ــانگرهاى زب ــۀ نش ــه اى ترجم ــى مقایس 78. «بررس
بزرگ ســاالن».
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ــزان ترجمــۀ آزاد و ترجمــۀ لغت به لغــت در کتاب هــاى شــعر  79. «بررســى می
کــودك و نوجــوان (کتاب هــاى ســرى دکتــر زیــوس)».

ــا، درس هــاى دورة دبســتان،  ــر خاطــرات مشــترك کودکــى (بازى ه 80. «تأثی
ــران». ــر شــعر دهــۀ هفتــاد و هشــتاد ای کارتون هــا) ب

81. «تحلیــل جامعه شــناختى شــخصیت زن و مــرد در داســتان هاى نوجوانــان 
دهــۀ هشــتاد (بیســت رمــان برگزیــدة نوجــوان)».

ــۀ 80  ــودك در ده ــاى ک ــى تصویرســازى کتاب ه ــل ســاختار روایت 82. «تحلی
ــران». ه. ش ای

83. «تحلیل محتواى مجالت کودکان ازمنظر بازتولید فرهنگ غالب».
84. «تحلیل و بررسى ساختارى 100 داستان فانتزى کودك در ایران».

85. «تصویرسازى براى کودکان نابینا».
86. «تصویرسازى کتاب براى کودکان با نیازهاى ویژه (آهسته گام)».

ــدن داســتان هاى فانتــزى  ــه خوان ــان ب ــر گرایــش نوجوان ــر ب 87. «عوامــل مؤث
ــر». ــر هرى پات ــا تأکیدب ب

88. «کودکانگى تصویرگران معاصر کتاب کودك».
ــودك (از  ــد ک ــاى رش ــازى در مجله ه ــار تصویرس ــى آث ــۀ تحلیل 89. «مطالع

1380 تــا 1390)».
90. «مقایســۀ متــن اصلــى انگلیســى کتــاب ماجراهــاى هاکلبرى فیــن و 

ــردى». ــش بیناف ــاس فرانق ــى آن براس ــۀ فارس ترجم
سال 1392

ــنین  ــگ، مسالک المحس ــیاحت نامۀ ابراهیم بی ــهر در س ــى آرمان ش 91. «بررس
و کتــاب احمــد یــا ســفینۀ طالبــى».

ــتانى  ــاى داس ــذب کتاب ه ــر ج ــازى ب ــر تصویرس ــاط عناص ــى ارتب 92. «بررس
ــنى «ب» و «ج»)». ــروه س ــودك (گ ک

93. «بررســى ترجمــۀ ادبیــات کــودکان در ژانــر فانتــزى بــا اســتفاده از 
ونوتــى». بومى ســازى  و  بیگانه ســازى  اســتراتژى 

94. «بررســى جنبه هــاى فولکلوریــک در آثــار هوشــنگ مــرادى کرمانــى 
ــر». ــوژى آلتوس ــۀ ایدئول ــاس نظری براس

ــه  ــه غریب ــما ک ــان ش ــرد در رم ــا رویک ــه اى ب ــت زندگى نام 95. «بررســى روای
نیســتید».

96. «بررسى رویکردهاى دینى در سروده هاى مصطفى رحماندوست».
97. «بررسى طبقات اجتماعى در آثار داستانى مرادى کرمانى».

ــۀ  ــودك و نوجــوان ده ــات داســتانى ک ــاب عناصــر طبیعــت در ادبی 98. «بازت
هشــتاد».

واکاوى کسرى هاى یک گردآورى
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99. «بررســى مشــکالت ترجمــۀ ادبیــات کــودك و نوجــوان بــا مثالــى از کتاب... 
اثر یــوگ شــوبیگر».

100. «بررســى مقایســه اى بازتولیــد تبعیــض طبقاتــى در آثــار تألیفــى و 
ــوان». ــراى نوج ــه اى ب ترجم

ــا  ــى ب ــان فارس ــه زب ــوان ب ــودك و نوج ــعر ک ــى از ش ــى منتخب 101. «بررس
معنى شناســى شــناختى». رویکــرد 

102. «بررســى وضعیــت کتاب شناســى جــارى گزینشــى در مجــالت کــودك و 
نوجــوان طــى یــک دورة پنج ســاله 1387-1383».

103. «بررســى ویژگى هــاى زبانــى شــعر کــودك و ســطح لغــوى و نحــوى آن 
در اشــعار مصطفــى رحماندوســت و اســداهللا شــعبانى».

104. «بررســى هنجارهــاى ترجمــۀ کتــاب کــودك و ایدئولــوژى جامعــۀ ایــران 
در رابطــه بــا دوران کودکــى».

ــتان هاى  ــیتى در داس ــاى جنس ــیت و نقش ه ــى جنس ــل و بررس 105. «تحلی
فریبــا کلهــر».

ــروه  ــدوده گ ــودکان در مح ــات ک ــۀ ادبی ــاختارى در ترجم ــرات س 106. «تغیی
ســنى الــف».

107. «جایگاه ادبیات داستانى در تربیت اخالقى دورة ابتدایى».
108. «جایــگاه نمــود حیوانــى در آثــار محمدهــادى محمــدى بــا رویکــرد بــه 

ــار)». ــر عط ــه، منطق الطی ــه، مرزبان نام ــن (کلیله ودمن ــون که مت
109. «دســت کارى در ترجمــۀ ادبیــات کــودك: مطالعــۀ تطبیقــى ســه ترجمــۀ 

فارســى از رمــان آنــى در گرین گیبلــز».
110. «رئالیسم در داستان هاى محمدرضا یوسفى».
111. «کتاب آرایى و راه و روش ارتباط با کودك».

112. «مشخصات زبانى نثر کودکانۀ گروه سنى «الف».
113. «مطالعــۀ ســاختار تصویرســازى وقایــع صــدر اســالم از غدیــر تــا عاشــورا 

ــاى 60 و 70. ــوان دهه ه ــودك و نوج ــاى ک در کتاب ه
114. «مفاهیم تعلیمى در نمایش نامه هاى کودکان».

115. «مقایســۀ افســانه هاى ایرانــى بــا خارجــى و کتاب هــاى داســتانى، 
تصویــرى ایرانــى بــا کتاب هــاى داســتانى، تصویــرى خارجــى برمبنــاى مؤلفه هــاى 

ــکاردز». ــورد و بی خالقیــت گیلف
116. «مقایســۀ جریــان تصویرگــرى دهــۀ چهــل بــا جریــان تصویرگــرى دهــۀ 
هشــتاد در کتاب هــاى کــودك نوجــوان؛ پــروژه عملــى: تصویرســازى کتــاب کــودك 

ــا موضــوع داســتان هاى ایرانــى». ب
117. «مؤلفه هــاى رویکــرد پدیدارشــناختى در داســتان هاى هوشــنگ مــرادى 
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کرمانى».
سال 1393

118. «انعــکاس تصویــر خانــواده در کتاب هــاى کانــون پــرورش فکــرى کــودکان 
و نوجوانــان گــروه ســنى «الــف» و «ب» طــى ســال هاى 1388 تــا 1392».

ــال  ــوان از س ــودك و نوج ــات ک ــودکان کار در ادبی ــائل ک ــاب مس 119. «بازت
1357 تــا 1367».

120. «بررســى ارزش هــاى انتخاب هــاى واژگانــى در ترجمــۀ متــون دوســویه: 
ــل  ــاس تحلی ــب (براس ــگى در ش ــب س ــراى عجی ــاب ماج ــوردى کت ــى م بررس

ــادى)». ــان انتق گفتم
121. «بیــان توحیــد در شــعر کــودك بــا تکیه بــر اشــعار عبــاس یمینى شــریف، 

مصطفــى رحماندوســت، قیصــر امین پــور».
122. «بررســى تحلیلــى تصویرســازى هاى داســتان آلیــس در ســرزمین 

ــى)». ــرد هرمنوتیک ــا رویک ــب (ب عجای
ــا  ــنى «ج» ب ــروه س ــى گ ــتان هاى ایران ــواى داس 123. «بررســى تناســب محت

ــن». ــفى لیپم ــر فلس ــاى تفک ــا و مؤلفه ه مهارت ه
124. «بررسى خصایص دموکراتیک آثار داستانى احمد اکبرپور».

125. «بررســى عناصــر داســتانى در داســتان هاى علمــى-  تخیلــى نوجوانــان دهــۀ 
شمسى».  80

126. «بررسى عناصر نگارگرى ایرانى در تصویرسازى کتاب کودك».
127. «بررسى کشمکش و تعلیق در آثار احمد اکبرپور».

128. «بررســى کهن الگوهــا در مجموعــۀ ســه جلدى پارســیان و مــن اثــر 
ــن». ــان آری آرم

129. «بررســى و تحلیــل و مقایســۀ عناصــر داســتانى و محتوایــى عامیانه هــاى 
افســانه هاى کهــن از صبحــى مهتــدى بــا عامیانه هــاى افســانه هاى بــرادران 

گریــم».
ــده نوجــوان دهــۀ  ــان برگزی ــج رم ــه در متــن پن ــدة نهفت 130. «پایــش خوانن

ــر». اخی
ــودکان و  ــژة ک ــاى وی ــش نمایش ه ــراى آفرین ــى ب ــنهاد راه کارهای 131. «پیش

ــرقى». ــان ش ــانه هاى آذربایج ــاى افس ــان برمبن نوجوان
ــودکان  ــاى ک ــر روى تصویرســازى کتاب ه ــگارى قاجــار ب ــر پیکره ن 132. «تأثی

و نوجوانــان در ایــران از دهــۀ 40 تــا 90».
ــوى  ــه مثن ــى ب ــا نگاه ــانه اى ب ــخصیت هاى افس ــخصیت پردازى ش 133. «ش

ــودکان». ــراى ک ــوى ب معن
ــا تأکیدبــر ادبیــات  134. «مردم نگارانــۀ فرهنــگ عامــه در آثــار ایــرج میــرزا، ب

واکاوى کسرى هاى یک گردآورى
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ــاى او». ــودکان و مادرانه ه ک
135. «موتیف هاى هنرى شعر کودك».

سال 1394
ــودکان  ــراى ک ــازارى ب ــرى ب ــاى داســتانى تصوی 136. «آسیب شناســى کتاب ه

گــروه ســنى «الــف» و «ب» از بُعــد انتقــال فرهنــگ ملــى و دیگــر زمینه هــا».
ــرزا، على اکبــر  ــرج می ــار ملک الشــعراى بهــار، ای 137. «ادبیــات کــودکان در آث

دهخــدا و نســیم شــمال».
138. «بازتاب مهدویت در ادبیات کودك و نوجوان دهه هاى 70 تا 90».
139. «بازنمایى ناتوانى و معلولیت در ادبیات داستانى کودك و نوجوان».

ــودك  ــات ک ــى در ادبی ــگردهاى خداشناس ــانۀ ش ــى آسیب شناس 140. «بررس
دهــۀ هشــتاد».

141. «بررســى انســجام واژگانــى در کتاب هــاى داســتان تألیفــى و ترجمــه دو 
گــروه ســنى «الــف» و «ب».

142. «بررسى تحوالت اجتماعى بر تصویرگرى کتاب کودك».
ــودکان و  ــاى ک ــطوره هاى حماســى در کتاب ه ــرى اس 143. «بررســى تصویرگ

نوجوانــان گــروه ســنى «ج» و «د».
ــد  ــل و محم ــل خزع ــار جلی ــودك در آث ــتان ک ــى داس ــى تطبیق 144. «بررس

ــاب». پوروه
145. «بررســى تطبیقــى داســتان هاى برگزیــدة دینــى کــودك فارســى و 

انگلیســى (گروه هــاى ســنى «الــف»، «ب» و «ج»)».
ــس  ــى و هان ــد بهرنگ ــار صم ــتان در آث ــر داس ــى عناص ــى تطبیق 146. «بررس

ــن». ــتین اندرس کریس
147. «بررســى تطبیقــى عناصــر شــعرى در اشــعار کــودکان احمــد شــوقى و 

مصطفــى رحماندوســت (مضمــون، موســیقى، خیــال و عاطفــه)».
148. «بررســى تطبیقــى فلســفۀ تربیتــى دوران کودکــى در ادبیــات داســتانى 

کــودك ایــران و غــرب».
149. «بررســى تطبیقــى قصص االنبیــا محمــد احمــد برانــق و قصه هــاى قــرآن 

مهــدى آذریــزدى بــا رویکــرد فــزون متنیت».
ــتان  ــاى داس ــالق در کتاب ه ــر خ ــاى تفک ــه مهارت ه ــه ب 150. «بررســى توج

ــورد». ــروه ســنى «ج» براســاس مؤلفه هــاى تفکــر خــالق گیلف گ
151. «بررســى جذابیــت تصویرگــرى کتــب کــودك از دیــدگاه کــودکان گــروه 

ســنى «ب» شهرســتان فریمــان».
152. «بررســى خرافــه و باورهــاى عامیانــه و تأثیــر آن در آثــار هوشــنگ 

ــى». ــردادى کرمان م
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ــراى کــودکان  153. «بررســى داســتان ها و جایــگاه آن هــا در برنامــۀ فلســفه ب
بــا تأکیدبــر دیــدگاه لیپمــن».

154. «بررســى راهبردهــاى ترجمــه آثــار ادبــى کــودکان در گروه هــاى ســنى 
«ب» و «ج».

155. «بررسى زیباشناختى داستان هاى کودکانه نادر ابراهیمى».
156. «بررســى شــخصیت و شــخصیت پردازى بانــوان برجســتۀ دینــى و قرآنــى 
در داســتان هاى کــودك و نوجــوان (گزیــده اى از کتاب هــاى چــاپ شــده در 

ســال هاى 82 تــا 92)».
157. «بررســى شــکل گیرى روایــت داســتانى در ذهــن کــودکان پیش دبســتانى 

برمبنــاى تصویرســازى کتاب».
عمــوزاده  فریــدون  کوتــاه  داســتان هاى  در  شــخصیت ها  «بررســى   .158

خلیلــى».
159. «بررســى عناصــر داســتان در آثــار عبدالتــواب یوســف و مصطفــى 

رحماندوســت».
160. «بررسى کاربرد کنایه در آثار هوشنگ مرادى کرمانى».

161. «بررســى کتاب هــاى اقتباس شــده از آثــار ســعدى بــراى کــودك و 
نوجــوان (گــروه ســنى «ج» و «د» 1381- 1391)».

ــاس  ــودك براس ــتانى ک ــات داس ــارى در ادبی ــاى گفت ــى کنش ه 162. «بررس
دیــدگاه آســتین و ســرل (مطالعــۀ مــوردى داســتان شــازده کوچولــو ترجمــۀ احمــد 

شــاملو)».
163. «بررسى فانتزى در داستان هاى فریبا کلهر و محمدهادى محمدى».

164. «بررســى محتــواى ادبیــات داســتانى کــودك دهــۀ 60 (گروه هــاى ســنى 
«الــف» تــا «ج»).

در  زمــان  اســتعارة  شــناختى  معنى شناســى  مقایســه اى  «بررســى   .165
رمان هــاى نوجوانــان اثــر احمــد اکبرپــور و فرهــاد حســن زاده».

ــر و  ــى هرى پات ــاى فارس ــبکى ترجمه ه ــوى و س ــى، نح ــى واژگان 166. «بررس
ســنگ جــادو بــا متــن اصلــى».

ــودك و  ــات ک ــر روى ادبی ــدس ب ــاع مق ــر دف ــل تأثی ــى و تحلی 167. «بررس
ــوان». نوج

168. «بررســى و تحلیــل پیشــه ها و مشــاغل در آثــار کــودك و نوجــوان 
ــر». معاص

169. «بررســى و تحلیــل ســاختار و محتــواى داســتان هاى کــودك و نوجــوان 
ــا 1357»، (رســاله دکتــرى). در ســال هاى 1300 ت

170. «بررسى و تحلیل عناصر داستان در آثار احمد اکبرپور».

واکاوى کسرى هاى یک گردآورى
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171. «بررســى و شــناخت شــیوة کودك گرایانــه در تصویرســازى کتــاب 
کــودك در ایــران (از ســال 1360 تــا 1390)».

172. «برســاخت اجتماعــى کودکــى در ادبیــات کــودك ایــران معاصــر، تحلیــل 
روایــت متــون شــاخص ادبیــات کــودك پــس از انقــالب اســالمى تاکنــون»، (رســاله 

. دکترى)
ــر  ــا تکیه ب ــودك ب ــعر ک ــات ش ــوع توصیف ــر ن ــاعر ب ــر جنســیت ش 173. «تأثی
ــعبان نژاد،  ــانه ش ــى، افس ــر ابراهیم ــعبانى، جعف ــداهللا ش ــاورز، اس ــر کش ــار ناص آث

ــف» و «ب». ــنى «ال ــروه س ــى، گ ــرى ماهوت ــم نیا و مه ــکوه قاس ش
174. «تحلیل جامعه شناختى آثار داستانى هوشنگ مرادى کرمانى».

ــار  175. «تحلیــل ســاختار و محتــواى نثــر داســتانى کــودك و نوجــوان در آث
ــعبان نژاد». ــانه ش ــر و افس ــا کله ــم زاده، فریب ــو کری مین

176. «تحلیــل صفــات شــخصیت قهرمــان در داســتان هاى کــودك و نوجــوان 
ــال هاى  ــان در س ــودکان و نوجوان ــرى ک ــرورش فک ــون پ ــنى «ج» کان ــروه س گ

ــا رویکــرد کتــل». ــا 1393 ب 1392 ت
177. «تحلیــل عناصــر داســتانى در داســتان هاى فلســفى لیپمــن بــراى 

ــزا. ــارك و لی ــوکى، م ــان س ــه رم ــودکان در س ک
178. «تحلیــل محتــواى پیام هــاى دینــى مجــالت کــودك و نوجــوان، (مطالعــۀ 

مــوردى ســروش کــودکان، نبــات، رشــد نوجــوان و ســالم بچه ها)».
179. «تحلیــل محتوایــى شــعر کــودك برمبنــاى کتــب شش ســال دبســتان از 

ــا 92». ــال هاى 89 ت س
180. «تحلیل متون طنز کودکان از دیدگاه نظریۀ عمومى طنز کالمى».

181. «تصویرســازى کتاب هــاى حســى، لمســى بــراى کــودکان گــروه «الــف» 
و کم بینــا».

ــات  ــى ادبی ــاص فرهنگ ــات خ ــۀ کلم ــان در ترجم ــپهر گفتم ــر س 182. «تغیی
ــب». ــرزمین عجای ــس در س ــاى آلی ــودك: ترجمه ه ک

ــى  ــوان از انگلیس ــودك و نوج ــتان هاى ک ــزى در داس ــاى ممی 183. «راهبرده
بــه فارســى».

ــطین و  ــدارى فلس ــعر پای ــودك، در ش ــه ک ــناختى ب ــرد نشانه ش 184. «رویک
ــرى). ــاله دکت ــران»، (رس ای

مجلــۀ  شــده در  تصاویــر زنــان تصویــر  185. «ســبک هنــر ایرانــى در 
هشــتاد». هفتــاد،  شــصت،  دهــۀ  در  کیهان بچه هــا 

186. «سیماى کوتوله ها در ادبیات داستانى کودك و نوجوان ایران».
187. «شرح احوال و نقد آثار عباس یمینى شریف».

188. «فانتزى در آثار تخیلى فریبا کلهر».
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ــودك  ــب ک ــازى کت ــى در تصویرس ــاى فراواقعیت گرای ــرد مؤلفه ه 189. «کارب
ــون پــرورش فکــرى  ــا «ج»، دهــۀ 70 و 80 کان و نوجــوان، گــروه ســنى «الــف» ت

ــان». کــودکان و نوجوان
ــى از  ــل الکیالن ــزدى و کام ــدى آذری ــته مه ــت نوش ــه دو روای 190. «مقایس
داســتان «ابوقیــر و ابوصیــر» هــزار و یــک شــب برمبنــاى نظریــۀ فــزون متنیــت».
191. «نشانه شناســى خیــال در تصاویــر کتــاب کــودکان؛ پــروژة عملــى: 

تصویرســازى کتــاب کــودکان».
ــان  ــده «رم ــۀ برگزی ــد مجموع ــر روى جل ــه اى تصوی ــى الی 192. «نشانه شناس

ــان)». ــرورش فکــرى کــودکان و نوجوان ــون پ ــروز» (انتشــارات کان نوجــوان ام
193. «نقد اسطوره اى مجموعه رمان پارسیان و من».

194. «نقد تصویر در شعر کودك و نوجوان».
ــراى اســتفاده در نمایش نامه هــاى  195. «نقــد و آزمــون فنــون تصویرســازى ب

ویــژه کــودکان».
196. «نقــد و بررســى بازنویســى هاى خــّالق داســتان هاى مثنــوى بــراى 

ــده)». ــتان برگزی ــاس 20 داس ــان (براس ــودکان و نوجوان ک
197. «نقــد و تحلیــل تصویرگــرى کتــاب کــودك در دهــۀ 50 و 60 از حیــث 

ــى». ــاختار و زیبایى شناس س
198. «ویژگــى تصویرگــرى کتــاب کــودکان و نوجوانــان در داســتان هاى 

ــان)». ــودکان و نوجوان ــرى ک ــرورش فک ــون پ ــى (کان حماس
سال 1395

ــنى «د» و  ــروه س ــالب (گ ــد از انق ــوان بع ــعر نوج ــى ش 199. «آسیب شناس
«ه»)».

200. «ارزیابى ترجمه هاى فارسى از شعر کودکان براساس مدل رایس».
ــودك و نوجــوان  ــاى داســتان و شــعر ک 201. «اســتعارة دســتورى در کتاب ه

(مطالعــۀ مــوردى گــروه ســنى «الــف» و «د»)».
ــر  ــان ب ــودکان و نوجوان ــژة ک ــریات وی ــى در نش ــجام متن ــى انس 202. «بررس

ــن». ــدى و َحَس ــى هلی ــجام متن ــوى انس ــق الگ طب
203. «بررسى اصول بازآفرینى در مجموعه «قصه اى نو از افسانه». 

204. «بررســى بحــران هویــت در رمان هــاى نوجــوان دهه هــاى هفتــاد و 
ــتاد». هش

ــش آن در  ــودك) و نق ــاب ک ــد کت ــه (جل ــى کودکان ــى تایپوگراف 205. «بررس
ــودکان». ــل ک رشــد تخی

ــه اى  ــرى حرف ــودکان در تصویرگ ــى ک ــگ در نقاش ــر رن ــى تأثی 206. «بررس
کتاب هــاى تصویــرى کــودکان در ایــران در دو دهــۀ اخیــر».

واکاوى کسرى هاى یک گردآورى
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ــروه  ــودکان گ ــعر ک ــاى ش ــرى در کتاب ه ــى و هن ــر ادب 207. «بررســى تصاوی
ــا». ســنى «ب» و تأثیــرش در خالقیــت آن ه

208. «بررسى تصاویر عینى و ذهنى در شعر نوجوان».
209. «بررسى تطبیقى تعادل ترجمه اى در ادبیات کودکان و نوجوانان».

210. «بررســى تطبیقــى جایــگاه کــودك و نوجــوان در آثــار هوشــنگ مــرادى 
کرمانــى و چارلــز دیکنــز».

برجســتۀ  نویســندگان  داســتان هاى  درون مایــه  تطبیقــى  211. «بررســى 
ــرى). ــالۀ دکت ــان»، (رس ــران و جه ــودك ای ک

212. «بررسى تطبیقى ژانر فانتزى در آثار احمد اکبرپور و میشل اِنده».
داســتان هاى  در  شــخصیت  بازپرداخــت  شــیوة  تطبیقــى  213. «بررســى 
بازنویسى شــده از کلیله ودمنــه بــراى گــروه ســنى «ب» و «ج» در هشــت داســتان 
از بتــول ســعیدى [نویســنده کــودك ایرانــى] و امــل طنانــه [نویســنده لبنانــى]».

ــۀ  ــاس نظری ــخصیت ها براس ــارى ش ــاى گفت ــى کنش ه ــى تطبیق 214. «بررس
ســرل در پنــج داســتان فریــدون عمــوزاده خلیلــى و یعقــوب الشــارونى [نویســنده 

کــودك مصــر]».
215. «بررســى شــخصیت قهرمــان و ضدقهرمــان در داســتان هاى کــودك 

ــى». ــرادى کرمان ــنگ م ــى و هوش ــادر ابراهیم ــى، ن ــد بهرنگ صم
ــه  ــما ک ــد و ش ــاى مجی ــخصیت پردازى قصه ه ــخصیت و ش ــى ش 216. «بررس

غریبــه نیســتید».
مصطفــى  کودکانه هــاى  در  تصویــرى  طرح واره هــاى  «بررســى   .217

رحماندوســت».
218. «بررسى عناصر داستان در آثار ادبیات کودك نادر ابراهیمى».

219. «بررسى عوامل تخیل آفرین در داستان هاى کودکان».
ــاى  ــال آموزه ه ــتریپ در انتق ــک اس ــانۀ کمی ــاى رس ــى قابلیت ه 220. «بررس
ــر  ــا تأکیدب ــال ب ــودکان 10 -12 س ــه ک ــى ب ــن فارس ــتان هاى که ــى داس فرهنگ

داســتان هاى هفت پیکــر نظامــى».
ــاى  ــتاد برمبن ــۀ هش ــر ده ــوان برت ــان نوج ــدرت در ده رم ــى ق 221. «بررس

ــو». ــل فوک ــدرت میش ــۀ ق نظری
ــرد  ــا رویک ــران) ب ــودك (ای ــتانى ک ــرى داس ــاى تصوی ــى کتاب ه 222. «بررس

ــوم نقــد». ب
ــن و  ــۀ معصومی ــا ائم ــط ب ــودك مرتب ــور ک ــاى مص ــى کتاب ه 223. «بررس

شــخصیت هاى مذهبــى براســاس رویکــرد نشانه شناســى اجتماعــى».
ــا  ــات کــودك و نوجــوان ب 224. «بررســى مســائل تعلیمــى، آموزشــى در ادبی
تکیه بــر اشــعار جعفــر ابراهیمــى (شــاهد)، اســداهللا شــعبانى، افســانه شــعبان نژاد».
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225. «بررســى مالك هــاى ارزش گــذارى داورى آثــار برنــدگان نمایشــگاه 
ــا 2015)؛  ــدگان از ســال 2011 ت ــار برن ــوردى آث ــۀ م ــا (مطالع تصویرســازى بلونی
ــگاه  ــرکت در نمایش ــت ش ــاهنامه جه ــتانى از ش ــازى داس ــى: تصویرس ــروژة عمل پ

ــا». بلونی
ــاهد) و  ــى (ش ــر ابراهیم ــعار جعف ــى در اش ــات اجتماع ــى موضوع 226. «بررس

افســانه شــعبان نژاد».
و  کــودك  ایرانــى  چاپ شــدة  نمایش نامه هــاى  موضوعــى  227. «بررســى 

ــان». ــر قهرم ــر عنص ــز ب ــا تمرک ــون ب ــصت تاکن ــۀ ش ــوان از ده نوج
ــاى  ــودك از مهارت ه ــتانى ک ــات داس ــزان برخــوردارى ادبی 228. «بررســى می

ــتانى». ــع پیش دبس ــى مقط اجتماع
229. «بررســى نقــش فرشــته در تصویرســازى کتاب هــاى کــودکان و نوجوانــان 

در ایــران (از ســال هاى 1345 تــا 1390 ش)».
230. «بررســى و تحلیــل فــرم و محتــواى شــعر کــودك و نوجــوان»، (رســالۀ 

دکتــرى).
231. «بررســى و تطبیــق صــور خیــال در اشــعار کودکانــه محمــود کیانــوش و 

ســلیمان العیســى [شــاعر ســوریه]».
232. «تأثیر روانى رنگ ها در تصویرسازى کتاب کودك».

233. «تأثیر عناصر فرامتنى و فرازبانى بر ترجمۀ ادبیات کودك».
ــاى  ــان در نمایش نامه ه ــان و ضدقهرم ــاب شــخصیت قهرم ــل بازت 234. «تحلی

کــودك و نوجــوان متأثــر از شــاهنامه».
235. «تحلیــل تطبیقــى ســاخت مایه هاى نمایش نامــه در نمایش نامه هــاى 

حســن دولت آبــادى و روضــه فهیــم محمــد الفــرخ الهدهــد [نویســنده اردنــى]».
ــاع مقــدس  236. «تحلیــل گفتمــان انتقــادى ده رمــان نوجــوان در حــوزة دف

ــرکالف)». ــۀ نورمــن ف (براســاس نظری
237. «تحلیــل محتــواى کتــاب قصــۀ کــودکان (مطالعــۀ مــوردى آثــار منوچهــر 

احترامى)».
ازمنظــر  پیش دبســتانى  دورة  کودکانــۀ  کتــب  محتــواى  «تحلیــل   .238

زندگــى». مهارت هــاى 
239. «تحلیــل مقایســه اى طنــز نوجــوان در آثــار داســتانى فرهــاد حســن زاده 

و سیدســعید هاشــمى».
ــر  ــوان قیص ــودك و نوج ــعار ک ــان در اش ــر زب ــى عنص ــل و بررس 240. «تحلی

امین پــور».
ــان در دوران  ــودکان و نوجوان ــراى ک ــد و نشــریات ب ــازى جرای 241. «تصویرس

معاصــر».

واکاوى کسرى هاى یک گردآورى
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ــناختى  ــول ش ــى در تح ــرد کتاب درمان ــا رویک ــتان ها ب ــدى داس 242. توانمن
کــودکان گــروه ســنى «ب» و «ج» برپایــۀ نظریــۀ رفتاردرمانــى، عقالنــى، هیجانــى 
(...) و تحلیــل گفتمــان دیــدگاه کــودکان دربــارة عناصــر ایــن نظریه در داســتان ها».

243. «تهیه و تدوین فرهنگ الفبایى تصویرى کودکان در زبان فارسى».
244. «جریان شناسى شعر کودك و نوجوان ایران»، (رسالۀ دکترى).

245. «روایت شناســى افســانه هاى کــودکان بــا تکیه بــر افســانه هاى خالــه 
ــور». ــه تن ــا و کک ب ــز زنگوله پ ــکه، ب سوس

دهــۀ  نوجوانــان  و  کــودکان  فانتــزى  داســتان هاى  «روایت شناســى   .246
ــرى). ــالۀ دکت ــتاد»، (رس هش

247. «زیباشناسى اندیشه هاى توحیدى شعر کودك (دهۀ 60 - 70)».
ــه دنیــاى تــرس و سرگشــتگى: گــذر از  248. «ســفرى از ســرزمین عجایــب ب

خیــال بــه رئالیســم جادویــى در زمــان کراالیــن اثــر نیــل گیمــن».
داســتان هاى  در  کــودکان  پنج گانــۀ  حــواس  تحریــک  «شــیوه هاى   .249

ــه». کودکان
250. «طبقه بندى شخصیت هاى داستان هاى کودکانه».

251. «فرهنگ اصطالحات عامیانه در آثار صمد بهرنگى».
252. «کاربرد تصویرسازى در فرهنگ نامه هاى مصور».

ــدل  ــاس م ــان براس ــزرگ مهرب ــول ب ــاب غ ــۀ کت ــنجى ترجم 253. «کیفیت س
ــان هــوس». جولی

254. «گونه شناسى نمادها در ادبیات کودك و نوجوان دهۀ هشتاد».
255. «مطالعــۀ کاربــردى اســاطیر شــاخص شــاهنامه فردوســى در تصویرگــرى 

کتــاب کــودك».
256. «نقــد و بررســى آثــار هوشــنگ مــرادى کرمانــى براســاس نظریــۀ [ایــدن] 

چمبرز».
ــان  ــر آرم ــان ســه گانۀ پارســیان و مــن اث ــى رم ــل محتوای ــد و تحلی 257. «نق

آریــن».
258. «نقش کتاب هاى تصویرى در پرورش سواد دیدارى کودکان».

پى نوشت
۱. سایت «انجمن کتابدارى و اطالع رسانى ایران، شاخۀ قم». 

ــى رود، در  ــه کار م ــز ب ــّرف» نی ــل» و «مع ــاى «مدخ ــى، واژه ه ــان فارس ــه در زب ــه ک ۲. واژة شناس
ــه «مجموعــه  داده هایــى کــه  ــان انگلیســى اســت. شناســه ب ــا واژة entry در زب ــر ب ــدارى براب کتاب
ــره) مدرکــى را مشــخص و  ــه و غی ــًال در یــک فهرســت، کتاب شناســى، نمای ــى (مث در یــک بایگان

ــد، ص 7). ــه برومن ــى، مرضی ــن کتاب شناس ــاى تدوی ــود (راهنم ــه مى ش ــد» گفت ــى نمای معرف
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فهرست کتاب هاى برگزیده ویژة دورة متوسطه
فهرست کتاب هاى برگزیدة ویژة سال هاى پیش از دبستان

فهرست کتاب هاى برگزیدة ویژة سه سال اول دبستان
فهرست کتاب هاى برگزیدة ویژة سه سال دوم دبستان

تهیـه و تنظیـم: مریـم محمدخانى، عـزت اهللا الوندى، اسـماعیل 
یزدان پـور، تهـران، خانۀ کتـاب ایران، 134 ص، رقعى (شـومیز)، 

چاپ اول، 1500 نسـخه، شـابک: 978-600-222-410-1
شابک: 978-600-222-411-8
شابک: 978-600-222-388-3
شابک: 978-600-222-389-0

موضوع(ها):
1. ادبیات کودکان و نوجوانان، کتاب شناسى؛

2. کتاب هاى برگزیده، ایران.

معرفی کوتاه
مجموعـۀ پیـش رو دربردارندة فهرسـت کتاب هاي برگزیـده براي کودك و نوجوان اسـت که 
ازسـوي دبیرخانـۀ جـام باشـگاه هاي کتاب خوانـی کـودك و نوجوان منتشـر شده اسـت. این 
مجموعـه در دوره هاي پیش دبسـتانی، دبسـتان و متوسـطه در یـک دورة چهارجلـدي ارائه 
شده اسـت. در ایـن راهنمـاي کتـاب، صدهـا اثر داسـتانی براي کـودکان و نوجوانـان معرفی 

شـده و در اختیـار باشـگاه هاي کتاب خوانـی قـرار می گیرد.

        
۹۷ 
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ارتـش رایانـه اى و نـوازش تازیانـه اى: نقـش بازى هـاى 
رایانـه اى در تربیـت فرزنـد

محسـن عباسـى ولدى، ویراسـتار: محمـد اشـعرى، گرافیسـت: 
سـعید صفارنـژاد، تصویرگـر: ایمـان خاکسـار، قم، آییـن فطرت، 
254 ص، رقعـى (شـومیز)، 100000 ریـال، چـاپ اول، 2500 

شـابک: 978-600-8031-07-9 نسـخه، 
موضوع(ها):

1. تربیت خانوادگى، جنبه هاى مذهبى، اسالم؛
2. والدین و کودك، جنبه هاى مذهبى، اسالم؛

3. کودکان، سرپرستى؛
4. کامپیوترها و کودکان؛
5. بازى هاى کامپیوترى.

بـازى روى ابـر خیـال و کودکى هـاى روبـه زوال: نقـش  
بازى هـاى رایانـه اى در تربیـت فرزنـد

محسـن عباسـى ولدى، ویراسـتار: محمـد اشـعرى، گرافیسـت: 
سـعید صفارنـژاد، تصویرگـر: ایمـان خاکسـار، قم، آییـن فطرت، 
286 ص، رقعـى (شـومیز)، 115000 ریـال، چـاپ اول، 2500 

شـابک: 978-600-8031-06-2 نسـخه، 
موضوع(ها):

1. تربیت خانوادگى، جنبه هاى مذهبى، اسالم؛
2. والدین و کودك، جنبه هاى مذهبى، اسالم؛

3. کامپیوترها و کودکان؛
4. کودکان، سرپرستى؛

5. بازى هاى کامپیوترى.

آموزش فارسى خواندارى با رویکرد خوانش خالق
سـیده فاطمه رسـولى، بهجـت ذکى پـور، فاطمـه ابراهیم پـور و 
فاطمـه مهراب پور، تهران، پارپیرار (وابسـته به مؤسسـۀ فرهنگى 
هنـرى پارپیـرار)، 82 ص، وزیرى (شـومیز)، 90000 ریال، چاپ 

اول، 1000 نسـخه، شـابک: 978-600-8615-23-1
موضوع(ها):

1. درس پژوهى، ایران؛
2. تحقیق علمى در آموزش وپرورش، ایران؛
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کتاب هاى تئورى هنر و ادبیات کودك و نوجوان

3. معلمان، ایران، فعالیت هاى پژوهشى؛
4. اندیشه و تفکر خالق، راهنماى آموزشى؛

5. تدریس اثربخش.

نقد و بررسى روش تدریس قصه گویى
و  اسـماعیلى ارمى  صاحبـه  ویراسـتار:  ابراهیمى ارمـى،  مائـده 
حبیب الـه ابراهیمى ارمـى، تهـران، نـگار تابـان، 94 ص، وزیـرى 
(شـومیز)، 110000 ریـال، چـاپ اول، 1000 نسـخه، شـابک: 

978-600-8753-19-3
موضوع(ها):

1. قصه گویى، راهنماى آموزشى؛
2. تدریس، روش شناسى؛

3. تدریس اثربخش.

حیوانـى کـه مى خندد: بررسـى تطبیقـى جنبه هاى طنز 
در کلیله ودمنه و افسـانه  هاى ازوپ

زینب کوشـکى، ویراسـتار: سیده سـارا قربانى تنها، تهران، شرکت 
انتشـارات سورة مهر، 468 ص، رقعى (شـومیز)، 240000 ریال، 

چاپ اول، 2500 نسـخه، شابک: 978-600-03-0673-1
موضوع(ها):

1. افسانه هاى ازوپ، نقد و تفسیر؛
2. کلیله ودمنه، نقد و تفسیر؛

3. حیوان ها، افسانه ها و قصه ها؛
4. ادبیات تطبیقى، فارسى و یونانى؛
5. ادبیات تطبیقى، یونانى و فارسى.

معرفی کوتاه 
کتاب حاضر، پژوهشـی اسـت که با تأملی در آثار محققان پیشـین و تحلیل نظریات موجود در 
موضـوع طنـز و نیز افسـانه هاي حیوانات یـا فابل صورت گرفته اسـت. در کتاب ادبیـات ایران در 
ادبیات جهان دکتر امیر اسـماعیل آذر، برخی از وجوه مشـترك مضمونی دو کتاب افسـانه هاي 
ازوپ و کلیله ودمنـه مطـرح شده اسـت کـه البتـه وجـه طنـز را دربرنمی گیـرد. همچنیـن، در 
برخـی از آثـار مطـرح در حـوزة طنز، همچون تاریخ طنز و شـوخ طبعی در ایران و جهان اسـالم 
دکتـر علی اصغـر حلبـی، خنده سـازان و خنده پردازان عمـران صالحی و طنـز و انتقاد اجتماعی 
در ادبیات پیش از مشـروطیت حسـن جوادي، به افسـانه هاي حیوانات به منزلۀ یکی از شـیوه ها 
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و ترفندهـاي طنزپـردازي توجـه شده اسـت، امـا در دو مقالـۀ «طنـز و انتقـاد در داسـتان هاي 
حیوانـات» حسـن جوادي و «آفرینش طنـز و مطایبه در کلیله ودمنه» از نجمه سـروري، به طور 

مشـخص، بـه موضوع طنـز در آثاري از نـوع فابل در ادبیات فارسـی پرداخته شده اسـت.

کله کچلکه نقالن (قصه هاى کچلک در گیالن)
گردآورنـده: محمـد بشـرا، ویراسـتار: حسـین ادهمـى، رشـت: 
سـپیدرود، 162 ص، رقعى (شـومیز)، 120000 ریال، چاپ اول، 

500 نسـخه، 
شابک: 978-600-7335-43-7

موضوع(ها):
1. افسانه ها و قصه هاى ایرانى، گیالن؛

2. افسانه ها و قصه هاى گیلکى.

معرفی کوتاه 
کتـاب حاضـر، مجموعـۀ قصه هـاي کچلـک اسـت که یکـی از نقل هـاي پرکاربـرد و معروف 
در بیـن مـردم گیالن اسـت کـه روایت هـاي مختلفـی از آن در جاي جاي این اسـتان وجود 
دارد. نویسـنده کـه روزگار درازي را در زمینـۀ فرهنـگ مـردم پژوهـش کـرده، روایت هـاي 
گوناگونـی از ایـن قصـه را در ایـن کتـاب گردآورده  اسـت. کچلـک در فرهنگ مـردم گیالن 

قهرمانـی مردمـی اسـت؛ گاه زرنـگ و کاري و زمانی تنبـل و بیکاره.

خیالک نگارى (گزیده اى از آثار هنرجویان کودك و نوجوان)
مونا گالبى، تهران، برتراندیشان، 92 ص، رحلى (شومیز)، 120000 

ریال، چاپ اول، 1000 نسخه، شابک: 978-600-8838-19-7
موضوع(ها):

نقاشى و نقاشى هاى کودکان، ایران.

مبانى تصویرسازى کودکان
آناهیتـا زحمتکش، تهران، هزار رنگ، 124 ص، رقعى (شـومیز)، 

100000 ریال، چاپ اول، 1100 نسـخه، 
شابک: 978-600-7918-65-4

موضوع(ها):
1. تصویرگرى کتاب، ایران؛

2. ادبیات کودکان و نوجوانان، تصویرها؛



350139

۱۷  ، ـــ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۷ 

3. رنگ، جنبه هاى روان شناسى.

معرفی کوتاه 
تصویرگـري کتاب هـاي کـودکان و نوجوانـان از شـیوه هاي گوناگون براي بازنمایـی روایت ها 
اسـتفاده می کنـد. ایـن شـیوه ها یـا برگرفتـه از سـبک هاي نقاشـی اسـت یـا تلفیـق چنـد 
شـیوه از آن هـا بـا هـم. تصویرگـري کتـاب کـودك در امتـداد ادبیـات کـودك و نوجـوان 
حرکـت می کنـد. تصویرگـري ازنظـر هنري در کنـار گرافیک یکـی از دو بخـش مهم کتاب 
را تشـکیل می دهـد. تصویرگـري در عیـن پیوسـتگی دائمـی بـا نوشـته می توانـد مسـتقل 
دیده شـود، اما به هرترتیب تصویري که سـاخته می شـود، همیشـه مبتنی بر داسـتان اسـت. 
هرچنـد کتـاب پدید آمـده تصویري و فارغ از قصه باشـد. کتـاب حاضر به منظـور ارائۀ مبانی 

تصویرگـري در کتاب هـاي کـودك و نوجـوان به رشـتۀ تحریـر درآمده اسـت.

اولین تئاتر کودکان
ناتالیاایلینچنـا زاتـس، مترجـم: فریدون پارسـانژاد، تهـران، افراز، 
362 ص، رقعـى (شـومیز)، 300000 ریـال، چـاپ اول، 500 

 ، نسخه
شابک: 978-600-326-238-6

زبان اصلی: آلمانى
عنوان به التین:

Kinder im Theater. Erinnerungen

موضوع(ها):
1. نمایش نامۀ کودکان؛

2. نمایش کودکان و نوجوانان.

معرفی کوتاه 
بـا وجـود پیشـرفت و تکامـل روزافزون علـوم گوناگـون در عصر حاضـر، در بسـیاري از امور و 
عرصه ها نه تنها حرکت روبه رشـدي صورت نگرفته، بلکه اشـتباهات عجیبی نیز رخ داده اسـت. 
یکـی از عرصه هاي بسـیار مهمی که قربانـی ندانم کاري و تصورات و پیش داوري هاي نادرسـت 
بـوده، تئاتـر کودکان اسـت. در این رشـته آن قـدر اشـتباهات فاحش و جنبه هـاي زیان بخش 
وجـود دارد کـه براي شـرح و تجزیه وتحلیل آن می تـوان کتاب قطوري نوشـت. تئاتر کودکان 
بایـد سـاده و بـراي آن ها قابل درك باشـد، از زندگی واقعی سرچشـمه گیـرد و از دید کودکان 
آموزنـده، اخالقـی و زیبـا باشـد. کـودکان باید بـا تئاتر کـودکان زندگـی را درك کننـد و یاد 
بگیرنـد چطـور زندگـی کننـد. در کتاب حاضـر نگارنده که یکی از پیشـگامان تئاتـر کودکان 

کتاب هاى تئورى هنر و ادبیات کودك و نوجوان
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نقد پژوهى

به شـمار مـى رود، ابعاد گوناگـون این هنر را بررسـی و تحلیل کرده اسـت.

جوانـۀ نقد 1: گزیـده اي از آثـار دانش آمـوزان منتقد در 
سـی و پنجمین جشـنوارة فرهنگـی و هنري

مشـهد، ضریـح آفتـاب، 120 ص، رقعـى (شـومیز)، چـاپ اول، 
978-600-476-049-2 شـابک:  نسـخه،   1200

موضوع(ها):
1. نقد ادبى، کنگره ها؛

2. جشنواره ها، ایران، تهران. 

معرفی کوتاه 
مسـابقات فرهنگی هنري 35 سـال اسـت که در کشـور ما برگزار می شـود. در این میان به فراخور 
نیاز و ضرورت هاي زمان برخی از رشـته ها حذف و بسـیاري رشـته دیگر به این مسـابقات افزوده 
شده اسـت. ازجملـه رشـته هایی که در سـال هاي اخیـر به مسـابقات فرهنگی هنري افزوده شـده 
نقد ادبی اسـت که امسـال دومین سـال خود را پشـت سـر می گذارد. مسـابقۀ نقد ادبی با هدف 
ایجاد تفکر انتقادي و روحیۀ پرسـش گرى در دانش آموزان ایجاد شده اسـت. کتاب حاضر شـامل 

گزیده اي از آثار دانش آموزان منتقد درسـی و پنجمین جشـنوارة فرهنگی ـ  هنري اسـت.

خالصه اى بر ادبیات و روان شناسى کودکان و نوجوانان
جعفر نصیرناترى، شـقایق تیالب، تهـران، آرون، 128 ص، رقعى 

(شـومیز)، 150000 ریال، چاپ اول، 1000 نسخه، 
شابک: 978-964-231-526-0

موضوع(ها):
1. ادبیات کودکان و نوجوانان؛

2. کودکان، کتاب و مواد خواندنى؛
3. خواندن، عالقه.

ویژگى هاى شعر کودك
زهـره سـلیمان نژاد، ویراسـتار: محبوبـه رضاعلى، تهران، مؤسسـۀ 
اندیشـۀ کامیـاب ایرانیـان، 96 ص، وزیـرى (شـومیز)، 150000 
ریال، چاپ اول، 1000 نسـخه، شـابک: 978-600-453-113-9

موضوع(ها):
1. شعر کودکان و نوجوانان (فارسى)، قرن 14، تاریخ و نقد؛

2. شعر کودکان و نوجوانان (فارسى)، قرن 14؛
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3. شاعران ایرانى، قرن 14.

معرفی کوتاه 
اگـر شـعر کـودك جزئـی از اجـزاي جهـان کـودك باشـد، پیـش از هر چیـز باید بـه جهان 
او بنگریـم و توجـه داشـته باشـیم کـه جهـان او، مجموعـه اي از اجزا اسـت کـه ویژگی هاي 
مجموعـه بـا تک تـک اجزا متفـاوت و علـت آن موجودیت کودك اسـت. نگاه سـاده، خالص 
و عاشـقانه بـه کـودکان و به تصویرکشـیدن آن هـا به صـورت بیـان هنـري تـازه منجـر بـه 
آفرینـش شـعر می شـود. در کتـاب حاضـر بـه بررسـی ابعـاد گوناگـون شـعر کـودك مانند 
پیشـینه، ویژگی هـا، صنایع شـعر، کاربرد موسـیقی در اشـعار، نقش آرایه ها، نقـش عاطفه و 

صورخیـال، نقـش زبـان و قالب هـاي شـعري پرداخته شده اسـت.

فرهنگ رسانه در خانواده و جامعه
سـیداحمد هاشـمى، نهضت صفایى و ابراهیم صحرانشین، تهران، 
نـداى کارآفریـن، 160 ص، وزیـرى (شـومیز)، 155000 ریـال، 

چـاپ اول، 1000 نسـخه، شـابک: 978-600-482-022-6
موضوع(ها):

1. اینترنت و خانواده ها، ایران؛
2. اینترنت و خانواده ها، جنبه هاى اجتماعى، ایران؛

3. فضاى مجازى، ایران، جنبه هاى اجتماعى؛
4. اینترنت و نوجوانان، پیش بینى هاى ایمنى؛

5. اینترنت و کودکان، پیش بینى هاى ایمنى.

معرفی کوتاه 
فضـاي مجـازي نسـل جدیـدي از فضـاي روابـط اجتماعـی اسـت که بـا این که عمـر خیلی 
زیـادي نـدارد، توانسـته در زندگـی مردم جـا باز کند. مردم بسـیاري از گروه هـاي اجتماعی 
متفـاوت در فضـاي مجـازي کنـار هـم آمده انـد و از فواصـل بسـیار دور در دنیـاي واقعـی 

ازاین طریـق بـا هـم ارتبـاط برقـرار کرده اند.
امـروزه خانـوادة ایرانـی در سـبد فرهنگـی خود مواجه با فضـاي مجازي و رسـانه هاي مدرن 
اسـت کـه هرکـدام به نوبۀ خود بخشـی از فرایند تأثیرگـذاري در خانواده را هـدف گرفته اند. 
کتـاب حاضـر بـا هـدف ارائـۀ راه کارهـاي مدیریـت صحیـح و کارآمـد فضـاي مجـازي در 
خانـواده و تبییـن صحیـح ماهیـت فضـاي مجازي بـا تکیه بر فرامیـن راهبردي مقـام معظم 
رهبـري و بـا هدف روشـن کردن گوشـه اي از واقعیت هـاي پیرامون این فضا به رشـتۀ تحریر 

درآمده اسـت.

کتاب هاى تئورى هنر و ادبیات کودك و نوجوان
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ضرورت احیاى کتابخانه هاى آموزشگاهى
یـداهللا سلحشـور، سـارى: مهویـن، 150 ص، وزیـرى (شـومیز)، 

180000 ریـال، چـاپ اول، 1000 نسـخه، 
شابک: 978-600-97363-4-8

موضوع(ها):
کتابخانه هاى دبیرستانى، ایران، نمونه پژوهى.

معرفی کوتاه 
کتابخانه هـا در پـرورش و رشـد فـردي، اجتماعـی، علمـی و فرهنگـی کـودکان و نوجوانـان 
نقـش و اهمیـت بسـیارى دارنـد. وجـود کتابخانـه در هر مدرسـه یک ضـرورت اسـت، زیرا 
کتابخانه هـا وسـیله اي بـراي تقویـت خوانـدن، ترویـج سـواد و باالرفتـن فرهنگ محسـوب 
می شـوند. در نگـرش نظام یافتـه بـه آموزش وپـرورش، کتابخانـه ازجملـه نیازهـاي اساسـی 
اسـت. کتـاب حاضـر به منظـور تعییـن میـزان ضـرورت احیـاي کتابخانه هاي آموزشـگاهی 
تألیـف شـده و در آن بـه اهمیـت مطالعـه و نقشـۀ کتابخانه ها در ایـن راه و منابـع موردنیاز 
کتابخانه هـا در مدرسـه، تاریخچـۀ کتابخانه هـاي مدارس و مشـکالت موجود بر سـر راه این 

کتابخانه هـا اشـاره شده اسـت.

اصول ارائۀ مفاهیم دینی براي خردساالن 
ویژة مربیان گروه زیر سن دبستان

لیـال ولى زاده، تهران، سـازمان انتشـارات جهاد دانشـگاهى، 146 
ص، وزیـرى (شـومیز)، 35000 ریال، چاپ اول، 1000 نسـخه، 

شابک: 978-600-102-613-3
موضوع(ها):

تعلیمات دینى اسالمى،  راهنماى آموزشى (پیش دبستانى).

معرفی کوتاه 
تربیـت از ابتدایی تریـن و اساسـی ترین نیازهـاي بشـري و الزمۀ جدایی ناپذیر زندگی اسـت. 
انسـان تنهـا بـا تربیـت صحیح اسـت کـه به عنـوان موجـودي هدفمنـد و اندیشـمند به قلۀ 
رفیع سـعادت مطلوب انسـانی دسـت می یابد. براي انسـان مسـلمان که افتخار بندگی خدا 
را نیـز دارد، تربیـت اسـالمی ضرورتـی مضاعـف دارد؛ زیـرا او جـز در پرتـو تربیت اسـالمی 
بـه مقـام واالي عبودیـت و تسـلیم نائـل نمی آیـد. کتـاب حاضر بـراي مربیان کـودکان زیر 
سـن دبسـتان تعریـف شـده که شـامل اهـداف، اصـول و روش هـاي ارائـه مفاهیـم دینی به 

کودکان اسـت.
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کـودکان و رسـانه هاى جمعـى: پژوهشـى در گفتمـان 
تلویزیـون در  کـودك  برنامه هـاى 

باقـر سـاروخانى، ویراسـتار: سـعید شـجاعیان، تهـران، دانشـگاه 
صداوسـیما، 278 ص، وزیـرى (شـومیز)، 170000 ریـال، چاپ 

اول، 500 نسـخه، شـابک: 978-600-8380-04-7
موضوع(ها):

1. رسانه هاى گروهى و کودکان، ایران؛
2. تلویزیون، برنامه هاى کودکان؛

3. تلویزیون، برنامه ها، برنامه ریزى؛
4. خشونت در رسانه هاى گروهى.

معرفی کوتاه 
درونـی  به  سـرعت  را  اندیشـه ها  نیسـتند.  برخـوردار  ذهنـی  دفـاع  سـازوکار  از  کـودکان 
می سـازند و از خویـش می نماینـد. ازاین جهـت، خمیـرة خـاص و نرمـی هسـتند کـه به هر 
شـکل درمی آینـد. حساسـیت جهان کـودك و تأثیرپذیـري آن از رسـانه ها از همین ویژگی 
مایـه می گیـرد. زمانـی کـه اندیشـه ها درونـی می شـوند بـا فضـاي ذهنـی همسـاز شـده و 
در آن جـا می ماننـد. بایـد توجـه داشـت سـال هاي نخسـت زندگی حسـاس ترین سـال هاي 
حیـات انسـان اسـت. انسـان در سـال هاي نخسـت سـاخته می شـود و سـپس بـا پایه هـاي 
پدیدآمـده، باورهـا و ارزش هـاي دیگـر را تقویت می کنـد. کتاب حاضر دربردارندة پژوهشـی 

دربـاب تأثیرپذیـري کـودکان از رسـانه هاي جمعـی و به خصـوص تلویزیـون اسـت.

بالغت در بازى هاى رایانه اى
تحلیل ابزارهاى بالغى در بازى هاى رایانه اى هدفمند

آریـن طاهرى، ویراسـتار: فهیمـه ابراهیمى افتخارى و مصطفى 
اسـدزاده، تهران، پژوهشـگاه فرهنـگ، هنـر و ارتباطات، 218 
شـابک:  اول،  چـاپ  ریـال،   120000 (شـومیز)،  رقعـى  ص، 

978-600-7687-85-7
موضوع(ها):

1. بازى هاى کامپیوترى؛
2. بازى هاى کامپیوترى، برنامه نویسى.

معرفی کوتاه 
تمـام رسـانه ها و بازي هـا به عنـوان شـکل جدیـدي از رسـانه همـواره درصددند تـا مخاطب 
خـود را قانـع کننـد؛ ازایـن رو از ابزارهـاي بالغـی متفـاوت بهـره می برنـد. شـناخت ایـن 

کتاب هاى تئورى هنر و ادبیات کودك و نوجوان
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ابزارهـاي بالغـی ازسـویی بـه پژوهشـگران یـاري می رسـاند که متـون رسـانه اى را بکاوند و 
شـیوه هاي اقنـاع مخاطـب را در آن هـا کشـف کننـد. ازدیگر سـو، ابزارهاي بالغـی می توانند 
وجـه تجویـزي نیـز داشـته باشـند و بـا شـناخت ابزارهـاي بالغی می تـوان متون رسـانه اي 
خـوب تولیـد کـرد تـا آن چنان که بایدوشـاید بتوانند مخاطب خـود را قانع سـازند. در کتاب 
حاضـر چنـد بـازي به عنـوان نمونـه براسـاس اسـتفادة میـزان و نحـوة  اسـتفاده از ابزارهاي 
بالغـی در الیه هـاي مختلـف آن ها تحلیل شـده اند و خواننـده با مطالعۀ ایـن کتاب به خوبی 

درمى یابـد ایـن ابزارهـا چیسـت و چگونـه از آن هـا در بازي اسـتفاده می شـود.

تصویر مادر در نقاشى کودکان
محبوبه کاوند، تهران، منشـور سـمیر، 86 ص، وزیرى (شـومیز)، 

100000 ریال، چاپ اول، 500 نسـخه، 
شابک: 978-600-467-092-0

موضوع(ها):
1. نقاشى و نقاشى هاى کودکان، ایران، جنبه هاى روان شناسى؛

2. مادر و کودك.

معرفی کوتاه 
در کتـاب حاضـر، نگارنـده بـه بحـث و پژوهـش دربـارة نقاشـی کـودکان و تصویـر مـادر 
می پـردازد. در ایـن کتاب بیان می شـود که نقاشـی کـودکان نوعی گیرایی آنـی دارند. آن ها 
سـاده و جـذاب و سرشـار از زندگـی و هویت انـد، امـا بـا نگاهـی دقیق تـر غالباً می تـوان در 
آن هـا جنبه هایـی عجیب و حتی آشـفته را مشـاهده کرد. تحقیق در قلمرو نقاشـی کودکان 
بـراي سـال هاي متمـادي پیشـرفت چندانـی نکـرد، امـا در سـال هاي اخیـر، دو دگرگونـی 
عمـده باعـث آغـاز مجـدد پژوهـش در ایـن عرصـه شده اسـت: اول دیـدگاه طبیعی گرایانـه 
جـاي خـود را به بررسـی هاي تجربی داده اسـت؛ دوم اهمیـت فرایند کشـیدن تصویر که در 

سـال هاي اخیـر موفـق بـه درك آن شـده اند.

نوجوانان و رسانه هاى نوین ارتباطى
محمدصـادق ایرانیـان، محمـد ودودى، تهـران، نـگار تابـان، 82 
ص، وزیـرى (شـومیز)، 90000 ریـال، چـاپ اول، 500 نسـخه، 

شابک: 978-600-8753-67-4
موضوع(ها):

1. رسانه هاى گروهى و نوجوانان؛
2. رسانه هاى گروهى، تأثیر؛
3. انحراف اجتماعى، علل؛
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4. رسانه هاى گروهى، جنبه هاى اجتماعى.

معرفی کوتاه 
در کتـاب حاضـر بـه بررسـی ارتبـاط نوجوانـان و تأثیرپذیـري آن هـا از رسـانه هاي نویـن 
و  جوانـی  و  نوجوانـی  دوران  از  تعریفـی  ابتـدا  در  کتـاب،  شده اسـت.  پرداختـه  ارتباطـی 
ویژگی هـاي ایـن دوران ارائـه می دهـد. سـپس بـه تعریـف رسـانه هاي جدیـد اجتماعـی و 
رسـانه هاي جمعـی می پـردازد. در ادامـه، چیسـتی و ویژگی هـاي رسـانه هاي اجتماعـی و 
تفـاوت بیـن ایـن رسـانه ها با رسـانه هاي جمعی بررسـی شـده و بـه موضوع اخـالق در این 
رسـانه ها پرداخته شده اسـت. سـپس بـه نقش رسـانه هاي اجتماعـی به خصـوص ماهواره ها 
در به انحراف کشـاندن جوانـان پرداختـه شده اسـت. رویکـرد نامناسـب به ماهواره هـا، حمله 
بـه دیـن بـه بهانۀ مبارزه بـا بدعت و خرافـات و عوامل گرایـش جوانان به فرهنـگ بیگانه از 

دیگـر مـواردي اسـت کـه در کتـاب حاضـر بـه آن توجه شده اسـت.

رژیم مصرف رسانه اى
معصومـه نصیـرى، زیرنظـر: مرتضى چشـمه نور، ویراسـتار: على 
مهـدى زاده و مریم السـادات علوى اصـل، تهـران، پشـتیبان، 60 
ص، پالتویـى (شـومیز)، 50000 ریال، چاپ اول، 1000 نسـخه، 

شـابک: 978-600-8794-40-0
موضوع(ها):

1. فضاى مجازى، جنبه هاى اجتماعى؛
2. اینترنت و خانواده ها؛

3. کامپیوترها و خانواده ها؛
4. سواد رسانه اى؛

5. اینترنت و نوجوانان، پیش بینى هاى ایمنى؛
6. اینترنت و کودکان، پیش بینى هاى ایمنى؛

معرفی کوتاه 
کتـاب حاضـر، جلـد چهـارم از مجموعـه کتاب هـاى شـهروند هوشـمند اسـت کـه در آن 
خالصـه اي از آن چـه در حـوزة سـواد رسـانه اي نیـاز تک تـک افـراد جامعـه بـراي کسـب 
مهارت هـاي مواجهـه بـا محتـواي تولیدشـده ازسـوي رسـانه ها اسـت، ارائـه شده اسـت. در 
ایـن کتـاب پنـج سـؤال و پنج نکتۀ طالیـی که باید مـدام در مواجهـه با پیام هاي رسـانه اي 
از خودتـان بپرسـید، در آغـاز هـر فصـل تکـرار شده اسـت تـا بـا نهادینه سـازي آن، حداقل 
دیگـر خواننـدة بـدون بینـش در فضاي پهناور رسـانه اي بـا تأکیدبر فضاي آنالین رسـانه اي 

نباشید.

کتاب هاى تئورى هنر و ادبیات کودك و نوجوان
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در  فلسـفه  و  تفکـر  مباحثـه،  افالطـون:  بابـا...  آب، 
ابتدایـى کالس هـاى 

جان اسـمیت، مترجم: سـیدمجید کمالى و سیده هاجر هاشم زاده، 
تهـران، نقد فرهنـگ، 316 ص، رقعـى (شـومیز)، 250000 ریال، 

چاپ اول، 1000 نسخه، شـابک: 978-600-8405-28-3
زبان اصلی: انگلیسى

عنوان به التین:
Talk, thinking and philosophy in the primary 
classroom

موضوع(ها):
1. اندیشه و تفکر خالق، انگلستان، راهنماى آموزشى (ابتدایى)؛

2. گفتار، راهنماى آموزشى (ابتدایى)، انگلستان.

معرفی کوتاه 
نویسـندة کتـاب حاضـر، با مخاطب قـراردادن معلمان و مربیـان دورة ابتدایـی و نیز والدین، 
می کوشـد تـا فهـم و مهارت هـاي آن هـا را براي آموزش سـخن گفتن، اندیشـیدن و فلسـفه 
بـه کـودکان بیفزایـد. به بـاور نویسـنده، ایـن مؤلفه هاي سـه گانه، نسـبت وثیقی بـا یکدیگر 
دارنـد و آمـوزش درسـت آن هـا بـه کـودکان، کمـک می کنـد تـا ایشـان بـه یادگیرندگانی 
مسـتقل و بـا اعتمادبه نفـس تبدیل شـوند. نویسـنده در این کتاب، مهارت هـاي موردنظرش 

را بـا بیانـی روشـن و روان بـه مخاطبان آمـوزش می دهد.

و  کـودکان  نمایش نامه هـاى  مجموعـه  طوقـى:  عـروس 
نوجوانـان به همـراه مقالـۀ پژوهشـى فرهنـگ عامه در 

کـودکان نمایش نامه هـاى 
ایـرج افشـارى اصل، تهـران، نظـرى، 538 ص، وزیرى (شـومیز)، 

340000 ریـال، چاپ اول، 500 نسـخه، 
شابک: 978-600-289-747-3

موضوع(ها):
نمایش نامۀ فارسى، قرن 14.

معرفی کوتاه 
الزمـۀ نوشـتن بـراي کـودکان، شـناخت دقیـق کـودك اسـت. بایـد مخاطب را شـناخت و 
هنـگام نـگارش، مسـائل و مـواردي را مّدنظـر قـرار داد و آن هـا را در اثر لحاظ کـرد. در آثار 
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کـودکان بایـد از عناصري بهره جسـت تـا اثر ادبـی در دل کودکان بنشـیند. عناصري چون 
ایمـاژ و تخیـل، خلـق واژگان جدیـد، زیبایـی در کاربـرد زبـان، آشـنایی زدایی و بهره جویی 
از فرهنـگ عامیانـه در ابعـاد کلـی آن و دیگـر تحوالتی کـه در عرصۀ زبان شناسـی می توان 
از آن هـا اسـتفاده کـرد. کتـاب حاضـر مجموعـه اي از نمایش نامه هـاي کـودکان و نوجوانان 

به همـراه مقالـۀ پژوهشـی فرهنـگ عامـه در نمایش نامه هـاي کودکان اسـت.

نقد دراماتیکى نمایش نامه هاى کودکان و نوجوانان
بهـرام جاللى پـور، تهران، افراز، 282 ص، رقعى (شـومیز)، 260000 

ریال، چاپ اول، 500 نسخه، شـابک: 978-600-326-284-3
موضوع(ها):

نمایش نامۀ فارسى، قرن 14، تاریخ و نقد.

معرفی کوتاه 
داسـتانی  سـاختار  بررسـی  در  نقدهایـی  شـامل  حاضـر  کتـاب 
نمایش نامه هـاي چاپ شـده در حـوزة کـودك و نوجـوان اسـت. در بررسـی ایـن آثـار بارهـا بـه 
الگوهـاي سـفر قهرمـان و قصه هاي پریان اشـاره شده اسـت. ازایـن رو درصورت نیاز براي آشـنایی 
بـا ایـن الگوهـا، مخاطـب می تواند به پیوسـت کتـاب مراجعه کنـد. در انتخـاب و نقد آثـار تالش 
شـده طیـف متنوعـی از انـواع نمایش نامه هـا و نمونـه اي از آثار نمایش نامه نویسـان پیشکسـوت و 
جوان تـر ایـن حوزه پوشـش داده شـود. بخش عمدة نقدهـاي این مجموعه پیش تـر در مجالت و 
فصل نامه هـاي مختلف منتشـر شده اسـت. موضـوع کتاب حاضر نقـد دراماتیکـی نمایش نامه هاي 

کـودکان و نوجوانان اسـت.

بررسـى متـن ترجمـۀ کتـاب شـازده کوچولو از منظـر 
کاربردشناسـى زبـان بـا تکیه بـر دیـدگاه جـرج یـول

قلى پـور،  لیـال  یحیـى زاده،  سـیدباقر  دهباشى شـریف،  فـروزان 
نسـرین محمودى، ناهید بهمنش، سـمانه دادگر و بهشته ازگلى، 
مشـهد، مینوفر. 128 ص، رقعى (شـومیز)، 100000 ریال، چاپ 

اول، 1000 نسـخه، شـابک: 978-600-474-092-0
موضوع(ها):

داستان هاى فرانسه، قرن 20، تاریخ و نقد.

معرفی کوتاه 
امـروزه ترجمـۀ متون ادبـی اهمیت ویـژه اي دارد. فرهنگ هـاي مختلف با اسـتفاده از متون 
ادبـی سـایر کشـورها و فرهنگ هـاي دیگـر بـه غنـاي فرهنـگ و ادبیـات خـود می پردازند. 

کتاب هاى تئورى هنر و ادبیات کودك و نوجوان
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امـروزه بسـیاري بـر ایـن باورنـد کـه مترجـم ادبـی کسـی اسـت کـه ماننـد نویسـنده، اما 
بـه شـیوة خـود در متـن مداخلـه می کنـد و بـر آن اثـر می گـذارد. به عبارت دیگـر، مترجـم 
ادبـی بـه مانند نویسـندة متـن اصلـی، در انتخاب کلمات و سـاختارهاي نوشـته از سـلیقه، 
دانـش، معیارهـا و تجربیـات شـخصی ویژه اي بهره مند اسـت. شـاملو همیشـه در کارهایش 
پیشـرو بود. تسـلط به زبان فارسـی و ذوق و قریحۀ سرشـار او در تشـخیص مخاطب باعث 
شـد تـا در کتـاب حاضـر ازمنظـر زبان شناسـی کاربـردي، بـه بررسـی متـن ترجمـۀ کتاب 

شـازده کوچولو پرداخته شـود.
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چکیده
پژوهنـده، هفت خـوان رسـتم، یکـى از جذاب تریـن داسـتان هاى چندپهلـوى شـاهنامه را به عنوان 
یکـى از گونه هـاى ادبـى فانتاسـتیک بررسـى کـرد؛ زیـرا جلوه هـاى ویـژة تداخـل و تقابـل میـان 
واقعیـت و تخیـل، اغراق هـاى خیال انگیـز و وهمناك آن دنیایى شـگفت و خارق العـاده با موجودات 
فراواقعـى را به تصویـر کشیده اسـت. هـدف ایـن جسـتار پاسـخ بـه ایـن پرسـش اسـت کـه چگونه 
می تـوان متـون کهـن زاییـدة تخیـل و تفکـر غنى گذشـتگان خـود را جـزء گونه هاى مـدرن ادبى 
امـروز به عنـوان الگوهـاى برتـر قهرمان پـردازى جانشـینى قلمـداد کـرد؟ و ابـزار خیـال، تصاویـر 
دریافتـى را بـه کـدام مـرز بـرزخ ذهـن شـاعر نزدیـک و وارد کرده اسـت؟ همچنیـن بـه پیشـینۀ 
تحقیقات در این مورد پرداخته و فانتاسـتیک و فانتزى تبارشناسـی و به اجمال به زندگى فردوسـى 
و شـاهنامه پرداختـه شـد. نتیجـه این که فانتـزى فقط یک گونه ادبى مدرن نیسـت، بلکه ریشـه اى 
کهـن و رابطـه اى تنگاتنـگ با کهن الگوهـاى اولیۀ ناخودآگاه فردى و جمعى بشـر دارد. بسـیارى از 
افسـانه هاى منظـوم مانند هفت خوان رسـتم نوعى داسـتان تخیلى بـا رویکرد فانتـزى مدرن اند که 
بـا دسـته بندي فانتـزى نیـز همخوانـی دارند و مى تواننـد به عنوان آثار برجسـتۀ جهانـى در صنعت 

فیلـم و پویانمایى (انیمیشـن) کاربرد ویژه اى داشـته باشـند.

کلیدواژه
فانتزى، هفت خوان، تخیل، خیال

1.  مقدمه
در اکثـر آثـار صاحب نظـران به طـور گـذرا بـه تفـاوت تخیـل1 و خیـال2 توجـه شده اسـت. 
پژوهنـده بـا همیـن رویکرد و بـا مطالعۀ آثار نظریه پـردازان دربارة آن، تئـورى مربع برزخى 

  
aminiimik@yahoo.com /(   )    
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خیـال خـود را موردنظـر قـرار داده اسـت؛ یعنـى بـا تعریفـى کـه از صـور خیـال و خیـال 
شده اسـت، مى تـوان واژة عربـى خیـال را به عنـوان ابزار تلقى کـرد و واژه تخیـل را به عنوان 
فضایـى داراى کنـش و واکنـش صورخیالى خـودآگاه و ناخودآگاه فرض نمود. وقتى انسـان 
بـه اطـراف خـود مى نگـرد یا دربـارة اطراف خود مى شـنود و لمـس مى کند و بو مى کشـد، 
تصاویـرى در برزخ ذهن او ایجاد مى شـود؛ این تصاویر سـرگردان توسـط ابـزار خیال ارادى 
یـا غیـرارادى بـه یکـى از چهار مرز اطـراف خود هدایت شـده و به آن ها وارد مى شـوند. گاه 
ممکـن اسـت بـه دو یا همۀ دنیاهـا وارد شـده و بازتاب ترکیبى یا متفاوتى داشـته باشـند.

ــى اســت  ــل، سرشــار از تخیــل و صورخیال ــات مل ــوان بخشــى از ادبی شــعر، به عن
ــردازان  ــران و نظریه پ ــر آن دارد. متفک ــت و تصاوی ــا طبیع ــگ ب ــه اى تنگاتن ــه رابط ک
ــا خیــال  تخیــل را یکــى از فضاهــاى ذهنــى و روانــى قدرتمنــد بشــر مى داننــد کــه ب
ــى عناصــر واقعــى و فراواقعــى ضمــن  ــاب تخیل ــاوت دارد. شــاعران از بازت و وهــم3 تف
ــته از  ــه آن دس ــر ب ــد. «تصوی ــره برده ان ــود به ــعر خ ــى در ش ــازى هاى ادب تصویرس
فعالیت هــاى ذهنــى گفتــه مى شــود کــه بــه تصــرف قــوة خیــال در واقعیــات مــادى و 
معنــوى به وجــود مى آیــد» (میرعابدینــى و بســمل،1390: 51) و ریشــه در ناخــودآگاه 

و ذات کهن الگویــى انســان دارد.
تخیـل بـه اسـطوره ها و افسـانه ها شـکل تـازه اى مى بخشـد. دنیایـى کـه مـرز زمان 
و مـکان نمى شناسـد و همان قـدر کـه در هـزاران سـال قبـل واقعـى تصویـر شده اسـت، 
مى توانـد در عصـر مـدرن نیـز بـه تصویـر آیـد. مردمـان هـر عصـر و فرهنگـی به نوعی با 
آن در ارتبـاط مسـتقیم هسـتند؛ زیـرا جهـان از تخیـل خالـى نیسـت. محتـواى تخیـل 
انسـان اولیـه و هنرمنـد بـا دو زاویـۀ فـردى و تاریخى بروز داده مى شـود. آن جـا که خود 
را بـا تمـام اندیشـه ها و ویژگى هـاى ذهنـى ابـراز مى کنـد و آن جـا کـه روابـط تخیلـى او 
از محتـواى تخیـل پیشـینیان نشـأت مى گیـرد. شـعر نیـز از ایـن ویژگى بهره مند اسـت؛ 

طاهرى مجد، مریم. (1397)، مى خواهى بدانى هفت خوان رستم چه 
بود؟، تصویرگر: البرز صدیقى، تهران، نوآرا، قطع شومیز، 68 ص، 

1000 نسخه، 15000 تومان، شابک: 978-600-92163-3-8
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فانتزى و هفت خوان رستم با رویکرد به بازتاب تخیلى تصاویر

به خصـوص مجموعه هـاى منظـوم روایت گونـه.
 ماهیـت تخیل هنوز به درسـتى آشـکار نشده اسـت. در فرایند دنیاى تخیـل، تصاویرى 
کـه ازسـوى بـرزخ خیال بـه آن وارد شـده انتخاب مى شـوند. رابطه ها قابل تغییر هسـتند و 
مطلوبیـت آن هـا موردتوجـه و ماهیت آن هـا لذت بخش اسـت. تخیل، مخصـوص کودکان، 
شـاعران و نویسـندگان خـالق و هنرمنـدان اسـت. «انسـان دنیـاى خـود را هـم به گونـۀ 
طبیعـى و واقعـى مى سـازد و هـم برمبنـاى تخیل سـازندة خود نوعـى دنیاى فانتاسـتیک 
بـراى رهایـى از گره هـا و بندهـاى واقعیـت بنـا مى نهـد» (همـان:27). وجود انسـان برپایۀ 
فطـرت، کنجـکاوى، غرایـز، دفـاع ازخود و محـدودة زندگى اش اسـت که مى توانـد در برابر 

موانـع و مشـکالت از خـود مراقبـت نمایـد و با قـدرت تخیـل آن هـا را کاربردى تر کند.
 این جستار به دنبال داستان هاى عجایب نامه اى و شگفت نویسى مورخان قرون پنج تا 
هفت و غیره نیست که بى شک آن ها نیز داستان هایى سرشار از بعد تخیلى ذهن بشرند. 
فردوسى با تخیل شگرف و تفکرى خالقانه به بازخلق افسانه ها و اساطیر ایرانى در شاهنامه 
مى پردازد، اما آن چه مورد اهمیت است این که داستان هاى شاهنامه که اغلب ریشه در ذات 
کهن الگویى بشرى دارند و از ضمیر ناخودآگاه انسان اولیه به دنیاى اسطوره ها و افسانه ها راه 
یافته اند تا چه اندازه بعد تخیلى شان با رویکردهاى ساختارى فانتاستیک4 مدرن در ادبیات 
فانتزى مطابقت یا مخالفت دارد؟ حّرى معتقد است که: خاستگاه برخی از این عجایب و 
تخیل ها، در آموزه هاي دینی و آیینى و حتى قرآن است. او بسیاري از قصص قرآنی ازجمله 
(حرى:  مى داند.  عجایب نامه  و  شگفت  داستان هاى  مجموع  از  را  کهف  سورة  داستان هاي 

 (1390
 داسـتان هاى شـاهنامه از آغـاز تـا زمان تاریخـى آن رابطۀ تنگاتنگ و بـدون مرزى با 
دنیـاى فانتـزى و تخیـل دارد. زاده شـدن کیومـرث و نبرد تهمـورث با دیـو و... تا ماجراى 
زاده شـدن زال و حضـور سـیمرغ و تولـد رسـتم و بزرگ شـدن او و موجـودات خـاص در 

شـکل گیرى فراینـد زندگى او. 
ذهنـى  قـدرت  مى توانـد  شـاهنامه،  فانتاسـتیک  شـاه کلید  به عنـوان  هفت خـوان   
فردوسـى را در صحنه پردازى هـاى قدرتمنـد فراواقعى هـا نشـان دهـد. خلـق اثـرى چون 
شـاهنامه کـه ریشـه در فرهنـگ غنـى و سرشـار از داسـتان هاى شـگفت انگیز ایرانـى 
دارد، جاودانـه  اسـت؛ زیـرا بـراى یـک عصـر و مردمـان یـک دوره سـروده نشده اسـت. 
نکتـۀ قابل اهمیـت و معجزه آسـاى فانتزى هـا همـان شکسـت زمـان و مـکان اسـت کـه 
شـاهنامه مشـمول ایـن مهـم اسـت. در ادامه ضمـن توجه اجمالـى به اصـول و کارکردها 
و کنش هـاى مختلـف فانتـزى از دیـدگاه صاحب نظـران بـه بررسـى محتوایى سـفر هفت 

مرحلـه اى رسـتم پرداختـه مى شـود. 

1-1.  پیشینۀ تحقیق
 عمر فانتزى ها با رویکرد مدرن به بیش از دو قرن نمى رسد. مک دونالد5 شاید از اولین 
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کسانى است که به مقولۀ فانتزى توجه کرد و گامى مهم در خلق آثار فانتاستیک پس از 
خود برجاى گذاشت. تزوتان تودورف6 واژة فانتزى را به معناى شگرف و شگفت و جادویى 
معرفى کرد. نویسندگان و منظومه پردازان فانتزى، بنیاد آثار خود را بر افسانه هاى پریانى، 
جادو، سفر تک قهرمان و... نهادند. این رویکرد عامه پسندانه خیلى زود موجب اقبال عمومى 
قرار گرفت و موجب بازآفرینى آثارى چون ارباب حلقه ها و دیگر آثار جى.ار.ار تالکین شد. او 
در یک سخنرانى خود دربارة آثارش فانتزى را به گونۀ ادبى و هنرى جدید خصوصاً دربارة 
آثار خودش اطالق کرد. در دهۀ بیست و سى صاحبان قلم ایرانى که در خارج از کشور با 
گونه ها و سبک هاى مختلف آثار غربى آشنا شده بودند، دست به ترجمه این داستان ها زدند 
و تاحدود زیادى موجب آشنایى مردم ایران با این گونه ها و سبک هاى دیگر شدند، اما خود، 

آثار قابل توجهى ارائه ندادند.
فصلنامـۀ سـینمایى فارابـى بـه سـال 1383 بـراى اولین بار مجموعـه اى از نقـد آثار و 
ترجمه هـاى غیرایرانـى دربـارة فانتزى، علمـی، تخیلى، کامیـک اسـتریپ را به خصوص در 
ویژه نامـۀ 55، بـه فارسـى زبانان معرفـى کرد. پس ازآن مقاالتى ازسـوى محققـان عالقه مند 
در ایـن زمینـه انتشـار یافـت. مقالۀ خـوزان در سـال 1370 با عنـوان «رویکرد سـاختاري 
تـودورف بـه فانتاسـتیک در داسـتانی از هفت گنبـد نظامـی و داسـتانی از کتـاب فرج بعد 
از شـدت تنوخـى» قابل توجـه  اسـت. ابوالفضـل حـري در سـال 1387 بـا همیـن رویکـرد 
برگزیـده اي از داسـتان هاي فـرج بعـد از شـدت را بررسـی کرد. مسـعودي و براتـى هم در 
دهـۀ 80 آثـارى پیرامـون موضـوع فانتـزى و ژانر وهمنـاك و عجایب نامه ها به رشـتۀ تحریر 
درآورده انـد. آقـاى محمدهـادى محمدى نیـز پیش ازاین مقاالت، مقـاالت و کتابى با عنوان 
فانتـزى در ادبیـات کـودکان مبتنى بـر یک تحقیق دانشـگاهى در آلمان تألیف نموده اسـت 
کـه بـه ریشـه یابى فانتـزى و سـیر شـکل گیرى ایـن گونـۀ ادبـى در ادبیـات و سـینماى 
کـودك و نوجـوان پرداخته اسـت. البتـه آقـاى حرى معتقد اسـت کـه ادبیات فانتاسـتیک 
ازمنظـر تـودورف بـا ادبیات عجایب نامه متفاوت اسـت. دکتـر پورخالقى و دکتر حسـن زاده 
نیـز رویکـردى بـر فانتـزى در شـاهنامه داشـته اند. تحقیقات گسـترده اى به صـورت کتاب 
و مقالـه دربـارة  شـاهنامه و داسـتان هاى آن تاکنـون صـورت گرفته اسـت و البته داسـتانى 
بـه نـام هفت خـوان بـا رویکرد بـه اصـول و کارکردهـاى گونۀ فانتزى بررسـى نشده اسـت.

1-2.  روش کار
بـا توجـه بـه کلیـۀ نظریه هـا و تحقیقـات پیرامـون فانتـزى و هفت خـوان، بـراى بررسـى 
فانتـزى در بسـتر تاریـخ و هفت خـوان (از روش تکویـن) بـراى تجزیه وتحلیـل عناصـر 
فانتـزى در هفت خـوان (از روش سـاختارى) و سـپس بـراى اسـتخراج برخـى اصـول و 
کارکردهـاى فانتـزى در هفت خـوان (از روش کارکـردى) اسـتفاده شده اسـت. در ایـن 
تحقیـق جدول هایـى طراحـى شـده کـه در آن هـا بـه نشانه شناسـى و طـرح داسـتان 

هفت خـوان نیـز توجـه شده اسـت.
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1-3.  نتایج
ریشـۀ بیشـتر افسـانه هاى دنیـاى تخیلـى و خـرق  عادت هـا مشـترك اسـت. ذهن خالق 
و هنرمندانـۀ شـاعر و نویسـندة توانـا از جیـب تفکـر کاهـن یـا جادوگـر یـا مـرد خدایى 
در طـول تاریـخ پنهـان و پیـداى بشـر بیـرون مى آیـد و فانتزى بـا مرز مشـترك واقعیت 
و تخیـل خلـق مى شـود. فانتـزى در دنیـاى امـروز همان قـدر باورپذیـر اسـت کـه در 
گذشـته و آینـده؛ زیـرا جهـان پررمـزوراز تخیـل، مرز زمـان و مـکان و تبار نمى شناسـد. 
هفت خوان و بیشـتر داسـتان هاى شـاهنامه با اصول و کارکردهاى فانتاسـتیک همخوانى 
دارنـد. بـا نگـرش دقیق تر بـه داسـتان هاى کهـن ایرانـى در منظومه هاى ایرانـى مى توان 
بنیـاد الگوهـاى برتـر قهرمان پـردازى جانشـینى را سـاختار جدیـد و جـدى سـینمایى و 
انیمیشـنى فانتاسـتیک داخلـى قـرار داد تـا جـذب مخاطب خـاص و عام و تقویـت بنیه 
و بنیـاد اندیشـه ها و ذائقه هـاى نوپـاى کـودکان و نوجوانـان و ترغیـب آن هـا بـه مطالعۀ 

آثار خودى بیشـتر شـود.

1-4.  گونه ادبى چیست؟
گونه یا ژانر به یک نسـخۀ ادبى مثل شـعر، نمایش و داسـتان گفته مى شـود، اما هرکدام 
از ایـن انـواع ادبى تقسـیمات فرعى دارنـد. تراژدى، کمـدى، درام، بینابیـن و... گونه هایى 
هسـتند کـه ماهیـت ادبـى اثـر را تعییـن مى کننـد. گرچـه آغـاز ایـن گونه هـا بـه تاریخ 
زندگـى بشـر مى رسـد، امـا نام گذارى آن هـا از زمـان ثبت علـوم مختلف آغاز شده اسـت. 
در یونـان باسـتان کـه مهـد برگـزارى نمایش هـاى مختلـف اسـت تـراژدى، کمدى هـاى 
درام سـاتیریک7 فراوانـى بـراى سـرگرمى درباریان و عوام سـاخته مى شده اسـت. تاکنون، 
ژانرهـا یـا گونه هـاى ادبى مبتنى بـر نوع متن و گاه زمـان و مکان آن نام گذارى و بررسـى  
شـده اند. فردوسـى نیـز بـه تراژدى هـاى بـزرگ و اثرگـذار خـود شـهرت دارد. واقع گرایى 
و خیال پنـدارى بنیـان اصلـى تنـوع گونه هـاى ادبى هسـتند کـه در جزئیـات و فرم خود 

بـه شـاخه هاى متنوعى تقسـیم شـده یـا به عنـوان ژانرهاى مختلفـى نامیده شـده اند.
جـى.آر.آر تالکیـن زمانـى کـه سـه گانۀ خـود (اربـاب حلقه هـا) را مى نوشـت هیـچ نام 
خاصـى بـراى آن هـا از انـواع گونه هـاى ادبـى در نظـر نداشـت، امـا مى دانسـت گونـه اى 
قدیمـى را جدیـد کرده اسـت. او قائـل بـه گسـتره اى بـراى افسـانه هاى پریـان مى شـود 
کـه فراتـر از واقعیت هـاى پذیرفته شـده و تخیلـى دربـارة زمـان و مـکان و نـوع موجـودات 
افسـانه اى اسـت و بعدهـا به آن هـا نام فانتـزى مى دهـد. او مى داند موجودات داسـتان هاى 
او همان قـدر واقعـى هسـتند و وجـود دارند که دیگر موجـودات در دنیاى واقعى. فردوسـى 
نیـز همان قـدر دربـارة وجـود اسـب رسـتم قائل به حقیقت اسـت کـه وجود دیو سـپید در 
داسـتان هفت خـوان او کامـًال واقعـى و ملمـوس اسـت. تنها انگارة مـردم دورة فردوسـى از 
دیـو سـپید بـا مردمـان قرن هاى قبـل و بعد او متفاوت اسـت. این جسـتار ضمـن توجه به 
نظریه هـاى مختلـف دربـارة فانتاسـتیک و گونـۀ ادبـى جدید فانتزى کـه تقریبـاً در پنجاه 

فانتزى و هفت خوان رستم با رویکرد به بازتاب تخیلى تصاویر
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سـال اخیـر در دنیـاى غـرب به طورجدى بـه آن پرداخته شده اسـت و برداشـت هاى عمیق 
تاریخـى و سیاسـى فراوانـى کـه از آن دارنـد، بـه بررسـى هفت خوان رسـتم و نـوع نگرش 
فانتاسـتیک فردوسـى در آفرینش آن مى پردازد. گرچه تمام شـاهنامه نوعى ادبیات فانتزى 
نیسـت، اما با انواع کارکردهاى سـرگرم کننده، روان شـناختى، ملموس کـردن جهان رؤیاها، 
هشـدار و آگاهى دهنـده، جانشین سـازى، فراشـناختى، درمان گرایانـه و... بازتابـى عینـى را 
از پندارهـاى غیرعینـى دربـردارد. هفت خـوان رسـتم ملموس ترین افسـانۀ تخیلـى، واقعى 
و مبتنى بـر گونه هـاى ادبى اسـت کـه دریچۀ ذهـن را بـه روى دنیاهـاى فراواقعى ملموس 

سـوق مى دهـد و با نظـر تـودورف از واژة فانتـزى کامًال همخوانـى دارد.

2.  فانتزى و هفت خوان 
 هنـوز افسـانه هاى پریـان و جادوگـران و موجـودات فراواقعـى در دنیایـى تخیلـى بـه 
زندگـى خـود ادامـه مى دهنـد و در داسـتان ها و فیلم هـا مسـیر تاریخ را بى زمـان و مکان 
طـى مى کننـد. گرچـه افسـانه ها و اسـطوره ها به صـورت شـفاهى و مکتـوب از زمان هـاى 
بسـیار دور پیـدا و پنهـان وجـود داشـته اند، امـا تالکیـن کسـى بـود کـه بـا رویکـردى 
عمیـق و علمـى بـه ایـن نوع داسـتان ها، مجموعـه اى از نماد، تمثیل، سـمبل، اسـطوره و 
کهن الگوهـا را در بدنـۀ گونـۀ ادبـى جدیـدى وارد کـرد که تـا آن زمان نام ویـژه اى براى 
خـود نداشـت و تنهـا بـه «رمانـس تمثیلى، افسـانه هاى پریانى نـو، داسـتان هاى جادویى 

و ارواح» (محمـدى، 1378: 8) شـهرت داشـتند. 
فرهنـگ هـزاره بـراى ایـن واژه معنـاى «غیرطبیعـى، غیرعـادى، غریـب، عجیـب، 
مرمـوز و ناشـناخته» را آورده اسـت (حق شـناس، 1380: 1842). در فرهنـگ بسـیارى 
از اقـوام شـرقى عجایب نامه هـا، نوعـى مستندنویسـى تـوأم بـا تخیـل وجـود داشـت، اما 
بـدون معرفـى در هیچ گونـۀ ادبـى که تـودورف در کتـاب فانتاسـتیک خود آن هـا را وارد 
مرحلـه اى جدیـد کـرد. او در تحلیـل بر روش هـاى سـاختارگرایانه تالش کـرد فانتزى را 
به عنـوان یـک گونۀ ادبى بشناسـاند. او شـگفت و عجیـب و جادویى و شـگرف را به عنوان 
توصیفـى از معنـاى فانتـزى و در تکمیـل ایـن  گونـۀ ادبـى مطـرح کـرد. این گونـۀ ادبى 
در ایـران از دهـۀ هفتـاد در نشـریه هایى بـراى کـودکان جاى خـود را باز کـرد (به نقل از 
محمـدى، 1387) «فانتـزى فراینـدى اسـت کـه تصاویـر منحصربه فـرد خـودش را طبق 

جانشین سـازى و جابه جایـى و غیـره تولیـد مى کنـد» (اگان، 1 :10)
  فانتـزي گونـه اى اسـت کـه امـر واقـع و ممکن را بـه امـرى غیرواقعى تبدیـل مى کند؛ 
یعنـى واژگون پنـدارى را جایگزیـن واقع پنـدارى مى نماید، طـورى که مخاطـب مى تواند مرز 
میـان آن هـا را در تخیـل خـود پیدا کند. «نقطۀ مشـترك در تمام این تعریف هـا و نگرش ها، 
ایـن اسـت کـه فانتـزي امـري غیرواقـع اسـت؛ گونـه اي دگرگشـت، تناسـخ و اسـتحالۀ امر 
واقـع به نوعـی دگربودگـی اسـت. قزوینـی، عجیب (شـگفت) را در کتاب خـود چنین معرفى 
مى کنـد: «دهشـتى اسـت کـه عارض می شـود انسـان را از آن کـه چیزي بیند و سـبب آن را 
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ندیده باشـد، شـگفت ماند از آن، قبل از آن که سـبب آن دانسـته باشـد...» (قزوینى، 1361: 
10). او هـم چنیـن امـر غریـب را امـري مى دانـد کـه: «مثـل آن کـم واقـع شـود و مخالـف 
عـادات بـود یـا تأثیـر نفوس باشـد یـا تأثیـر امور فلکـی یا تأثیـر اجـرام عنصـري...» (همان: 
14). نکتـۀ جالـب این اسـت کـه تعریف هاي قزوینـی از عجیب وغریـب با آن چه تـودورف از 

شـگرف و شـگفت می دانـد، همخوانی بسـیاري دارد (حـرى،1390: 14).

3.  هفت خوان و فردوسى
سـخن از فردوسـى، حکیم توسـى سـهل و ممتنعى اسـت که بسـیارى از فرهیختگان و 
صاحب نظـران ایرانـى و غیرایرانـى را سال هاسـت بـه خـود مشـغول داشته اسـت. بنیادها 
و بنگاه هـاى فردوسى شناسـى و فردوسـى پژوهى مدت هاسـت بـه ایـن مهـم پرداختـه و 
مى پردازنـد. فردوسـى مـردى بـراى تمـام قرن هـا و اشـخاص اسـت و هرکسـى از ظـن 
خـود بـدان نظـرى دارد. او در پـاژ روسـتایى در تابـران تـوس قـرن چهـارم متولد شـد و 
در همان جـا بـا حـدود 80 سـال شیب ونشـیب و ازسـرگذراندن وقایـع خـوش و ناخوش 
بـدرود حیـات گفـت. اوضـاع زمانـۀ او کشـاکش قدرت طلبى هـاى غاصبانـۀ غزنویـان، 
فزون خواهى هـاى شـعرا و ادیبـان و مورخـان، راحت طلبى هـاى سیاسـت گذاران و چنـگ 

و دنـدان نشـان دادن هاى مذهبیـان و فِـَرق مختلـف بود.
فردوسـى در ایـن بحبوحـۀ جـدال واقعیـت و رؤیـا قلـم رنگارنـگ اندیشـه را بـه 
دنیایـى فراتـر از مرزهـاى عالـم عیـن بـرد و در تأللـو آفتاب پـاژ و بربام خانه خـود صفیر 
شـیپورهاى رزم و سـرناهاى بـزم مى شـنید و مى دیـد و مى سـاخت. او اولیـن کسـى 
نیسـت کـه در طـول تاریخ ترسـش را در رداى شـجاعت پنهـان مى کند و نیـروى تخیل 
را بـه کار مى انـدازد و تهدید هـا و به هم ریختگى هـاى زمانـۀ خـود را بـه دنیـاى مطمئـن 

ذهـن هدایـت مى کنـد.
ــا اســتعارة دنیــاى تخیلــى هفت خــوان، رابطــۀ تنگاتنگــى از واقعیــت   فردوســى ب
ــاد  ــد. او ابع ــرار مى کن ــد آن برق ــل و بع ــود و قب ــان دوران خ ــه و مردم ــى جامع بیرون
ــى  ــه فرازمان ــد ک ــر مى کش ــز به تصوی ــا را نی ــان واقعیت ه ــول از هم ــد و غیرمعم جدی
ــى  ــات افسانه  ســازى را در چارچوب ــى اســت. فانتــزى هفت خــوان تمــام جزئی و فرامکان
ــردان  ــان و م ــه زن ــازد ک ــدى را مى س ــاى جدی ــى و دنی ــد و زندگ ــرار مى ده ــى ق روای
ــاى  ــتم در دنی ــت. رس ــى اس ــاى واقع ــد دنی ــازهاى آن مانن ــودات و ساخت وس و موج
ــى  ــود واقع ــاى خ ــى در دنی ــا تخت ــه غالمرض ــت ک ــى اس ــدر واقع ــزى همان ق فانت
ــازد  ــتیک مى س ــى فانتاس ــب واقعیات ــود را در قال ــاى خ ــنیده ها و دیده ه ــت. او ش اس
به این ترتیــب بــا مــواد افسانه ســاز در فانتــزى، واقع گرایانــه برخــورد مى کنــد. در 
ــه  ــان» ب ــوان پهلوان ــى «پهل ــر قهرمان ــوان اب ــراى دادن عن ــود ب ــوم ب ــته ها مرس گذش
شــخصى او را در مســیر آزمون هــاى ســخت و طاقت فرســا قــرار دهنــد و چــون از ایــن 
ســفر آزمــون بــه ســالمت بازگــردد، شــوالیۀ دوران خــود و دیگــر دوران هــا خواهــد بــود.
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4.  اهداف فانتزى هفت خوان
فردوسـى هـدف نهایـى خود را مى شناسـد و برمبنـاى آن وقایع ماجراهـا را تصویر مى کند. 
او در آفرینـش مجـدد داسـتان هایش هویـت و شـخصیت و تخیـل فـردى خـود را بیـان 
مى کنـد و نوعـى واکنـش بـه اوضاع آشـفتۀ عصر خـود را نیز نشـان مى دهد. داسـتان هاى 
فانتاسـتیک فردوسـى بـراى فـرار از واقعیـت نیسـت، بلکـه واقعیتـى اسـت کـه در لفافـۀ 
فانتـزى همگانـى مى شـود. او جهـان پیرامون خـود را نمایان تر نشـان مى دهـد و بعد زمان 
گذشـته و حـال و آینـده را درمى نـوردد. او در دورة خـود نمى دانسـت که با زبـان تمثیل و 
نمـاد و سـمبل و ایمـاژ مشـکالت جهان خـود را بیان کـرده و رسـالت فانتزى افسـانه ها را 
بـه جهـان مـدرن امروز منتقـل کرده اسـت. او تنها با انتقـال هدفمند تصاویـر اوضاع جهان 
پیرامونـش بـه دنیاهـاى تعقـل و تخیـل بـه بیـان نابخردى هـاى دورة خـود نمى پـردازد، 
بلکـه بـا زبـان فانتـزى آن هـا را واضح تـر و تأثیرگذارتـر به گوش نسـل هاى بعد مى رسـاند. 

افسـانه ها و داسـتان ها ریشـه در نیازهـا و تجربه هـاى بشـرى دارند.
 فردوسـى نیـز ماننـد هـر انسـانى آرزوى داشـته ها و نداشـته هایى دارد کـه بـراى 
رسـیدن بـه آن هـا دسـت به  دامان افسـانه ها مى شـود. قهرمان پـردازى او بـا توجـه بـه 
نمونـۀ  بهتریـن  مکتـوب،  و  سینه به سـینه  قهرمانـى  داسـتان هاى  و  داده هـا  شـنیده ها، 

کارکـرد فانتـزى و نشـانگر هـدف فانتـزى اسـت. 
 او نیـز از عمیق تریـن نیازهـا، تاریک تریـن هراس هـا و بلندتریـن امیدهـاى انسـان در 
هفت خـوان رسـتم سـخن مى گویـد. زال، رسـتم را روانـۀ سـفرى پرمخاطـره مى کنـد و 
هـراس جـان فرزنـد خـواب و خوراك را از او مى گیرد. رسـتم در طول سـفر بارهـا به کارى 
کـه در پیـش گرفته اسـت فکـر مى کنـد و دودلى هـا و ترس هـاى خـود را مـرور مى نمایـد. 
گرسـنگى و تشـنگى، آماده باش هـاى خوابیـدن و تـرس از حملـۀ جانوران وحشـى و... این 
ترس هاى روزمرة انسـان اسـت، هراس از بخل و حسـد و گرسـنگى و دشـمن و ترس هاى 
پنهـان از مخاطـرات جامعـه کـه البته ایـن هراس ها را بیشـتر از جلسـات شـبانه و مخفى 
پـدر و دوسـتداران فرهنـگ ایرانـى و قومـى دریافته اسـت و در تخیـل خود بـزرگ کرده و 
ریشـۀ آن را در قهرمانى هـا و حـوادث رسـتم جـاى داده اسـت و درنهایـت تـرس از نابودى.

زیاده خواهى هـاى  در  را  خـود  دوران  جاه طلبى هـاى  و  مادى پرسـتى  فردوسـى   
کاووس نشـان مى دهـد. بـراى نجـات از ایـن فرهنـگ تحمیلـى چندگانۀ دسـت وپاگیر و 
مـردم آزار دوران خـود بـه رسـتم پناه مى برد تـا کاووس را بـه راه آورد. البته این مسـیر و 
رسـیدن بـه یـک جامعـۀ آرمانـى و ایده الیسـم، هفت خوانـى را مى طلبـد که انسـان باید 

از آن هـا بگذرد. 
  فانتـزى هفت خـوان خواننـده را حسـاس مى کنـد و عـدد رمزگـون هفـت8 حـس 
کنجـکاوى را برمى انگیـزد. ذهـن انسـان بـر روى قاعده هاى مسـیر هفت خوان گشـوده و 
بـراى گـذر از هـر خـوان وادار بـه تفکـر و خیال پـردازى مى شـود. درون مایـۀ هفت خوان 
ماننـد تمـام فانتزى هـاى مـدرن و جدیـد همان کشـمکش هاى دائمى خیر و شـر اسـت. 
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توانایـى تخیـل و درك راه هـاى دیگرى براى زندگى، در سـر پرورانـدن ایده هاى نو، خلق 
دنیاهـاى شـگفت و نـو کـه همـه از مهارت هـاى حیاتى براى بقاى انسـان اسـت، بخشـى 

از ایـن کارکردها محسـوب مى شـود.

5.  طرح شناسى فانتاستیکى هفت خوان 
گرچـه کل شـاهنامه برمبنـاى طـرح حماسـى اسـت، امـا بنیاد طـرح هفت خوان رسـتم 
بـر سـفر اسـت. سـفرى ماجراجویانـه بـراى هدفـى از قبـل تعیین شـده، فضاسـازى هاى 
و  تخیلـى  کنش هـاى  و  رفتارهـا  و  ماجراهـا  در  شـخصیت پردازى  و  مکانـى  و  زمانـى 
فراواقعـى، موجـودات غیرانسـانى، وجود پدیده هاى شـگفت و جادویى و... طرح داسـتانى 

فانتاسـتیک هفت خـوان را رقـم زده اسـت. 

                             نمودار طرح داستانى هفت خوان 
در شـاهنامه رابطـه اى تنگاتنـگ و درونى میان طرح و روش کاربردى فردوسـى براى 
بیـان وقایـع وجـود دارد. زمینـۀ فکرى فردوسـى دهقـان زادة توسـى احتـرام و ماندگارى 
اسـاطیر و افسـانه ها و درنهایـت فرهنـگ و تمـدن و زبان فارسـى و ایرانى اسـت که توأم 
بـا نارضایتـى از اوضـاع اجتماعـى و سیاسـى خـود شـده و طـرح پیدایـش فانتزى هـاى 
شـاهنامه را در ذهـن او رقم زده اسـت. هفت خـوان نیز با زمینۀ تاریخى ـ  اسـطوره اى خود 
بیانگـر زمانـۀ فردوسـى اسـت کـه در الیه هـاى درونـى داسـتان نیمه پنهان اسـت. سـفر 
رسـتم بـه خواهـش امرگونۀ پـدر، براى نجـات کیکاووس از بنـد دیوان صـورت مى گیرد. 
بُعـد عرفانـى ایـن سـفر، تکامـل فکـرى و روحـى رسـتم اسـت. فانتزى هـاى سـفر بیـان 
وقایعـى فراواقعـى هسـتند کـه اغلـب بر پـى واقعیـت کمال گرایـى قهرمان و اوج بخشـى 

داسـتان قـرار گرفته اند.

فانتزى و هفت خوان رستم با رویکرد به بازتاب تخیلى تصاویر
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6.  نگاهى اجمالى به برخى اصول و کارکردهاى فانتزى در هفت خوان 
اگرچـه تعریـف فانتـزى بسـیار مشـکل اسـت، امـا همیـن گونـۀ ادبـى برمبنـاى اصولـى 
شـکل مى گیـرد کـه برگرفتـه از ماهیت آن اسـت. شـناخت ایـن اصول، شـناخت فانتزى 
را آسـان تر مى کنـد. ایـن اصـول از آن جـا اساسـى شـناخته مى شـود کـه اگـر سـاختار 
فانتـزى حـذف شـود، ماهیـت ایـن گونـه را دسـتخوش تغییـر مى کنـد و ممکـن اسـت 
گونـه اى متفـاوت بـا آن چـه فانتـزى اسـت، به دسـت آیـد. بااین همـه، بایـد به ایـن نکتۀ 
بسـیار اساسـى توجـه داشـت که ایـن اصـول اساسـى از مرکز ایـن گونه مى جوشـد و به 
پیرامـون آن توجهـى نـدارد. تعـدادى از صاحب نظـران و فانتزى شناسـان بـراى این گونۀ 
ادبـى اصـول و کارکردهـاى گوناگون و متنوعى را برشـمرده اند که بازگویـى تمام آن ها از 
حوصلـۀ ایـن جسـتار خارج اسـت و تنهـا چند نمونـه از آن ها کـه در فانتـزى هفت خوان 

و نـوع نگـرش فردوسـى نیـز بارزتر اسـت، بیان مى شـود.9

6-1.  اصل تعریف منطق روایت خاص
منطـق روایـت خـاص، محدودة عناصـر و روابط بیـن آن هـا را در فانتزى نشـان مى دهد. 
رابطـۀ روایـت داسـتان بـا دنیـاى بیـرون و بـا گونـه اى کـه بـه آن تعلـق دارد بـه منطق 
روایـت خـاص برمى گـردد. بـراى این کـه نویسـنده یـا منتقـد در شـناخت یا اسـتفاده از 
ایـن  گونـۀ ادبـى بـه بیراهـه نـرود، بایـد ایـن اصـل اساسـى فانتـزى را به درسـتى درك 
کنـد. تخیـل و نـوآورى حاکـم بـر فانتزى هـا گاه موجـب پدیدآمـدن نوعـى آشـفتگى و 
عـدم ارتبـاط بـا اصـل داسـتان و هـدف آن مى شـود. پس بـراى شـناخت یـک فانتزى و 
همـۀ اصـول آن بایـد درك ویـژه اى از نـوع روایـت خاص فانتزى داشـت. وجـود دنیاهاى 
فراتـر و تودرتـوى داسـتان هاى فانتـزى تـا حدودى نویسـنده و سـرایندة ایـن گونه ادبى 
را محـدود بـه رعایـت اصـول آن مى کنـد. فردوسـى از نحـوة کاربـرد روایى داسـتان هاى 

خـود به درسـتى آگاه  اسـت.

6-2.  اصل خودآگاهى
برخـالف گونه هـاى مختلـف ادبـى و هنـرى بـا زیرسـاخت تخیـل، نویسـندة فانتـزى 
کامـًال هوشـیارانه وارد دنیـاى تخیـل و رؤیـا مى شـود و بازآفرینـى یـا خلـق تصاویرش 
شده اسـت،  وارد  نیمه هوشـیارانه  خلسـه اى  در  گاه  گرچـه  آگاهانـه  اسـت.  و  هدفـدار 
امـا بـاز هـم محتـواى تصاویـر خلق شـده براسـاس نقشـۀ از پیـش طرح شـده شـکل 
کـه  پذیرفـت  را  اسـتدالل  ایـن  نمى تـوان  فانتـزى  ماهیـت  درمـورد  پـس  مى گیـرد. 
جریـان ناخـودآگاه بـر سـاخت آن تأثیـر اصلى داشته اسـت. لوئیـد آلکسـاندر دراین باره 
مى گویـد: «فانتـزى داسـتانى اسـت کـه به نظـر، افسـانۀ پریـان مى رسـد، امـا از عناصر 
افسـانه هاى پریانـى به  طـور کامـًال متفاوتـى اسـتفاده مى کنـد. فانتـزى، خلـق آگاهانـه 

 اسـت» (محمـدى،1387: 125).
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6-3.  اصل اعتبار زبانى
یکـى از اصـول فانتـزى، دنیـاى ساخته شـدة واژگانـى اسـت. ماهیـت تخیلى ایـن دنیا را 
نمى تـوان در عالـم واقـع جسـت و نقـد و بررسـى کرد، بلکـه با اعتبـار زبانى مى تـوان به 
آن دسـت یافـت. تصاویـر واژگانـى یـا شـکلى و... نوعـى ارتبـاط زبانـى را مى طلبـد. پس 
مى تـوان گفـت کـه در حـوزة ادبیـات، فانتـزى بـا زبـان رابطـه دارد و در حوزة نقاشـى با 
نشـانه هاى تصویـرى. در فانتزى هـا آرزوهـا واقعیـت دارنـد و کسـى بـا اگـر و امـا زندگى 
نمى کنـد؛ یعنـى زبـان فانتـزى زبـان اگـر و امـا نیسـت. کاووس و اوالد نشـانۀ منـزل و 
اقامتـگاه دیـو را بـه رسـتم مى دهنـد. فردوسـى اصـًال نمى گوید اگـر دیوى وجود داشـته 
باشـد. پـس خانـۀ او مى توانـد در فـالن جایـگاه باشـد. چـون در هفت خـوان دیـو واقعى 

اسـت و وجـود دارد و زندگـى مى کنـد.
افسون گرســت دیــو  خانــۀ  آن  طلســم اســت و بندســت و جادوپرســتچــه 
گشــاد نتــوان  نیرنــگ  بــه  را  آن  ببــادمــر  را  درم  و  زور  و  روز  مــده 

 آن چـه فردوسـى در قالـب واژه هـا بـه تصویرهایـى فانتاسـتیک تبدیـل کرده اسـت، 
در دنیـاى تخیـل یـا بـه زبـان منطقى در محـدودة تعقـل و زبان اسـت؛ این دنیـا اگرچه 

اعتبـار زبانـى دارد، امـا از جنبـۀ دریافـت، قابل ادراك و تجسـم اسـت.

6-4.  اصل الگوهاى تخیل بنیاد و سرایت دهندگى
دنیـاى فانتاسـتیک قابـل ادراك و تجسـم اسـت. به راحتـى در همۀ اذهان وارد مى شـود و 
قابل تصویـر اسـت. فانتزى هـا براسـاس الگوهـاى تخیلـى شـکل مى گیرند؛ یعنـى به نوعى 
تخیل بنیـاد هسـتند. وجـود همیـن الگوهـاى تخیل بنیادیـن، همـۀ انـواع فانتـزى جدید 
و کهـن را بـراى مخاطـب ملمـوس مى کنـد. درنتیجـه، ایـن تخیل بـه مخاطبان سـرایت 
مى کنـد و در رفتارهـا و برداشـت هاى آن هـا تأثیـر مى گـذارد. هرچـه فانتـزى اصیل تـر 
باشـد، ارتباطـش بـا الگوهـاى دنیـاى تخیلـى عمیق تـر و گسـترده تر اسـت. هفت خـوان 
یـک داسـتان بـا روایـت خـاص و تخیل بنیـاد اسـت کـه صحنـه و شـخصیت پردازى هاى 

آن قابـل درك و تجسـم بـراى مخاطب اسـت.

6-5.  اصل شگفتى در هفت خوان
شـگفت آفرینى در هفت خـوان ماننـد تمـام فانتزى هـاى کهـن و مـدرن برانگیختـه از 
دنیـاى تخیـل و عجایب اسـت. نـوع بروز شـگفتى ها در انـواع فانتزى متفاوت اسـت؛ گاه 
بـا خلـق موجـودات جدید و فضاسـازى هاى زمانـى و مکانـِى غریب این شـگفتى به وجود 
مى آیـد. گاهـى شـگفتى آن در برهـم زدن قواعد جـارى زندگى یا طغیان علیه آن هاسـت. 
فانتـزى  زمانـى موفق تـر خواهـد بـود کـه شـگفتى را درون سـاختار خـود و دنیایـى کـه 
خلـق مى کنـد، برقرار سـازد. دنیـاى فراتـر از واقعیت شـگفت، فانتاسـتیک و خارق العاده 
 اسـت؛ بنابرایـن، دنیـاى فانتاسـتیک زمانـى به وجـود مى آید کـه در نظم دنیـاى معمولى 

فانتزى و هفت خوان رستم با رویکرد به بازتاب تخیلى تصاویر
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به وجـود بیایـد. دنیـاى هفت خـوان کامًال شـگفت آفرین اسـت؛ زیرا فردوسـى گسسـت و 
تغییـر و گاه تحریفـى در زندگـى عـادى به وجود آورده اسـت.

6-6. کارکردهاى10 فانتزى در هفت خوان
6-6-1.  کارکرد سرگرمى

ایجـاد سـرگرمى و نشـاط شناخته شـده ترین کارکرد فانتزى ها اسـت. هفت خوان سرشـار 
از ماجراجویـى و کالم طنـز اسـت کـه نوعـى سـرگرمى اسـت. ماجراهـاى هفت خـوان از 
همـان ابتـدا از بیهودگـى و بى هدفـى خارج مى شـود و بـا فرورفتن و تجربه کردن رسـتم 
در فضا هـاى متفـاوت، نوعـى نشـاط و سـرگرمى را بـه مخاطـب القـا مى کنـد. گاه رفتـار 
اشـخاص در هفت خوان توام با طنزى محسـوس اسـت و این نیز نوعى سـرگرمى اسـت.

6-6-2.  کارکرد روان شناختى
فردوسـى بـا درك اهمیـت بـه مخاطـب و هـدف خـود پیچیدگى هـاى روان شـناختى اثر 
خـود را مى دانـد و واکنـش روانـى انسـان هراسـان تحـت سـلطۀ عقـل و اسـتدالل را بـا 
ابـزار ادبـى اسـطوره و افسـانه بیـان مى کند و گـذر از دوران بحـران و سـردرگمى را به او 
مى آمـوزد. مسـیر هفت خـوان از همان آغاز مشـخص نیسـت. دو راهه اى که یکـى درازتر 
و سـهل تر و آن دیگـرى صعب تـر و کوتاه تـر. قـدرت انتخـاب را بـه عقـل مى سـپارد و 
راهنمایـى پیـر دانـا. نوعى راهنمایى به بشـر و به خصـوص نوجوانان و جوانـان براى عبور 

از تردید هـا و مشـکالت خامـى خود.
انسـان در دنیـاى مـدرن امـروز بـا علـم و فلسـفه به دنبـال توهمى بودن دنیـاى خیال 
اسـت، امـا خأل ناشـى از این اسـتدالل را با فانتزى پـر مى کند. دنیایى سرشـار از تناقض، 
ایـن چالـش در عصـر خردگرایـى و تعصب گرایى فردوسـى نیز وجود داشته اسـت. فانتزى 
تـالش مى کنـد آن چـه در ذهـن انسـان، بى نـام و نامرئى اسـت، بـه نـام آورد، مرئى کند 
و ایـن یعنـى، حرکت به سـوى خیال پـردازى جبرانى. بسـیارى از ایـن تصویرهاى جمعى 

و نمادهاى مشـترك به وسـیلۀ یونـگ کهن الگو نامیده شـده اند. 

6-6-3.  کارکرد هشداردهنده و آگاهى دهنده
هفت خـوان نیـز ماننـد هـر فانتـزى دیگـر داراى کارکـرد هشـداردهندگى و آگاه کننـده 
 اسـت. ایـن کارکـرد، بر رابطـۀ تخیل با جامعـه و رفتار و روابـط اجتماعى متمرکز اسـت. 
بعضـى از فانتزى هـا، انعـکاس دینامیسـم هاى اجتماعـى اسـت. خالـق فانتـزى بـه روابط 
اجتماعـى اعتـراض  دارد و در تـالش اسـت، ذهـن انسـان را نسـبت بـه رویدادهـاى مهم 

جامعـه و مسـائل پیرامـون آگاه کنـد و به نوعـى هشـدار دهد.

6-6-4.  کارکرد جهان شناختى
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یکـى از اساسـى ترین کارکردهـاى فانتـزى پـس از سـرگرم کنندگى، ایجـاد نگرش هـا و 
چشـم اندازهاى جدیـد جهان شـناختى بـراى مخاطب اسـت. کارکـردى کـه در گونه هاى 
ادبـى دیگـر هـم وجـود دارد. فانتـزى کمـک مى کنـد کـه جهـان را بهتـر فهمیـد. هدف 
فانتـزى، گریـز از جهـان واقـع نیسـت، بلکـه مى خواهـد به گونـه اى آن را از زاویـۀ دیگـر 
نمایـش دهـد. فردوسـى در هفت خوان نمى خواهـد وارد دنیایـى غیرواقعى بـدون ارتباط 
بـا مخاطـب خـود شـود، بلکـه او را بـه دنیاهایـى دیگـر هدایـت مى کنـد تـا حالت هـاى 
ایـن  در  کـه  را  گوناگونـش  واکنش هـاى  و  مختلـف  جهان هـاى  در  را  انسـان  ممکـن 

موقعیت هـاى خـاص بـروز مى دهـد بـه او نشـان دهـد.

7.  کنش شناسى فانتاستیکى هفت خوان
فانتزى هـا داراى کنـش فراطبیعـى هسـتند یـا ازسـوى قهرمـان یـا ازسـوى موجـودات 
حاضـر در داسـتان. رسـتم در دوران خـود و همۀ دوران ها شـخصیت نمادیـن ابرقهرمانى 
یـک ملـت اسـت کـه در تمام تمدن هـا و فرهنگ ها بـا نام هـا و ماجراهـاى مختلف وجود 
دارد. رسـتم صحنـۀ ذهـن قهرمانـى ملـت ایـران در برابـر هجـوم بیگانگان اسـت که گاه 
فیزیکـى و گاه غیرفیزیکـى بـه سـاحتش هجـوم آورده انـد و او مجبـور بـه دفـاع و مقابله 
 اسـت و بـراى دسـت یابى بـه این اندیشـه کارهاى خارق عادت از او سـر مى زنـد که البته 

بـراى همـه قابل بـاور اسـت؛ زیـرا او مجمـوع انسـان هاى یک ملت اسـت.
ـ گفت وگوى رستم و اوالد در قصد نبرد با دیوان در سفر مازندران:

پیلتــن تــن  یــک  کزیــن  انجمــنببینــى  نامــدار  بــران  آیــد  چــه 
در اکثـر فانتزى هـا هـدف بـراى یـک شـخص نیسـت، بلکه هـدف براى جمع اسـت. 
به ویـژه در فانتزى هایـى بـا طـرح سـفر. رسـتم در هفت خـوان بـا سـه کنـش طبیعـى، 

غیرطبیعـى و فراطبیعـى روبـه رو مى شـود.

الف) طبیعى 
آغاز داستان: دعوت به سفر (امر به سفر پرمخاطره و نجات بخش) و گرسنه شدن:

فانتزى و هفت خوان رستم با رویکرد به بازتاب تخیلى تصاویر
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راه کـه  رسـتم  داد  پاسـخش  چنیـن 
تنش چون خورش جست و آمد به  شور

دراز اسـت و مـن چـون شـوم کینه خـواه
گـور ز  پـر  آمـدش  پیـش  دشـت  یکـى 

ب) غیرطبیعى 
ـ خوان اول: ورود به بیشۀ و کنام شیر:

ــد ــه دی ــل را خفت ــى پی ــى یک ــر ن ب
چــو یــک پــاس بگذشــت درنده شــیر
چنیــن گفــت با رخــش کاى هوشــیار

دیــد آشــفته  اســپ  یکــى  او  بــر 
دلیــر آمــد  خــود  کنــام  به ســوى 
کــه گفتــت کــه بــا شــیر کــن کارزار

ـ  اندرز دادن به رخش براى دورى از جنگیدن و جفت شدن:

ــه رخــش ســراینده گفــت تهمتــن ب
اگــر دشــمن آیــد ســوى مــن بپــوى

ــز جفــت ــا کــس مکــوش و مشــو نی کــه ب
ــوى ــو جنگج ــیران مش ــو و ش ــا دی ــو ب ت

خوان دوم: ورود به جایگاه اژدها (رویارویى رخش و اژدها)
بــوددلــش زان شــگفتى بــه  دو نیــم بــود بیــم  اژدهــا  و  رســتم  از  کــش 

ج) فراطبیعى:
خوان دوم: ورود به جایگاه اژدها:

اژدهــا یکــى  آمــد  انــدر  دشــت   رهــاز  نیابــد  گفتــى  پیــل  کــزو 
شــدتهمتــن چــو از خــواب بیــدار شــد پیــکار  ز  پــر  خــرد  پــر  ســر 
بنگریــد یکــى  بیابــان  گــرد  ناپدیــدبــه  دژم  اژدهــاى  آن  شــد 
اژدهــا نــر  دژخیــم  گفــت  ــاچنیــن  ــد ره ــس نیاب ــن ک ــگ م ــه از چن ک

خـوان چهـارم: ورود به سـرزمین جادوگران (پریـان یا اجنه) و مالقـات با زن جادو 
که چون رسـتم رسـید از او دیو شـد ناپدید:

ســرود آمــد  جــادو  زن  رودبگــوش  زخــم  و  رســتم  نالــۀ  همــان 
بهــار بســان  را  رخ  نــگاربیاراســت  نبــودش  زیبــا  چنــد  وگــر 
اهریمنســتندانســت کــو جــادوى ریمنســت انــدر  برنــگ  نهفتــه 
مهــر خداونــد  از  داد  آواز  دگرگونه تــر گشــت جــادو بــه چهــرچــو 

خـوان پنجـم: ورود بـه دشـت اوالد و راهنمایى او از سـرزمین دیـوان و جایگاه بند 
کاووس:
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خشـم ز  را  دل  اوالد  گفـت  چشـمبـدو  یکبـاره  بگشـاى  و  بپـرداز 
سـپید دیـو  و  بیـد  خانـۀ  را  نویـدتـو  دادى  کـه  را  ایـن  مـن  نمایـم 
راهبـه  جایـى که بسته اسـت کاووس شـاه و  شـهر  یک به یـک  را  تـو  بگویـم 

خـوان ششـم: ورود بـه جایـگاه ارژنگ دیـو و مبـارزه و سـربریدن او کـه یکـى از 
فرماندهـان اصلـى دیـو سـپید بـود:

ــرش ــر س ــروى ب ــر خس ــى مغف بــرشیک در  بیــان  ببــر  خوى آلــوده 
روى بنهــاد  ســاالر  ارژنــگ  نامجــوىبــه  لشــکر  بــِر  آمــد  چــو 
گــروه میــان  در  زد  نعــره  تــو گفتــى برآشــفت دریــا و کــوهیکــى 
ــو ــِگ دی ــه ارژن ــد از خیم ــرون آم چــو آمــد بــه گــوش انــدرش آن غریــوب

خـوان هفتـم: ورود بـه غـار مخـوف و تاریـک دیـو سـپید و نبرد بـا او. رسـتم تنها 
بایـد بـه درون غـارى بـرود کـه در انتهـاى آن تاریکـى مطلـق و خوفنـاك، دیوى سـپید 

خفته  اسـت:
هولنـاك آیـدت  پیـش  غـار  چنـان چـون شـنیدم تلـى بـى مغـاكیکـى 
جنـگ دیـواِن  نـّره  پـر  پلنـگگـذرگاه  چـون  سـاخته  را  رزم  همـه 
کـز اوى هسـت لشـکر بـه بیـم و امیـدبـه غـار انـدرون، جـاى دیـو سـپید

 تمـام کنش هـا و رفتارهـاى فانتزى هـا منشـأ واقعـى دارنـد. اغلـب در آغـاز و پایـان 
داسـتان ها و تقریبـاً در تمـام ماجـرا شـخصیت هاى انسـانى برمبنـاى واقع گرایـى عمـل 
کـه  مى گیـرد  معنـا  زمانـى  رسـتم  هفت خـوان  در  کنش شناسـى  اصـوالً  مى کننـد. 
کنش هـاى غیرطبیعـى و فراواقعـى کامـًال شناسـایى شـوند. حـرف زدن و فکرکـردن و 
تصمیم گیـرى حیوانـات و به خصـوص رخـش غیرطبیعـى اسـت و در بـاور عینـى وجـود 

نـدارد و نیـاز بـه بـاور ذهنـى مخاطب اسـت.
 مهم تریـن واکنش هـاى درونـى و بیرونـى فانتـزى هفت خـوان رسـتم در پیش گویى، 
تغییر شـکل، غیب شـدن، گم شـدن و پیداشـدن ناگهانى خواسـته ها به گونه اى معجزه وار، 
یارى گـرى، اسـارت، ابـزار جـادو و داروى نابینایـى، راهنمایـى، فـرار، دروغ و تَه مایه هایى 
از طنـز اسـت. هشـدار حیوانـات (رخـش) و طلسـم ها نیـز از کنش هـاى فراواقعـى در 

هسـتند. هفت خوان 

8.  آغاز و پایان فانتاستیکى هفت خوان
مهم تریـن بـرگ اقبـال افسـانه هاى کهـن در همـان آغازیـن سـخن آنـان اسـت کـه 
روایت گـر یـا سـازندة اثـر آن را بـه مخاطـب نشـانى مى دهـد. در ماجـراى هفت خـوان، 

فانتزى و هفت خوان رستم با رویکرد به بازتاب تخیلى تصاویر
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فردوسـى پـس از شـرح صلـح کیقبـاد و بازگشـت بـه پـارس و زندگانـى صدسـاله در 
آسـایش و فراخـى و فرخـى پس ازآن، آغاِز برتخت نشسـتن کاووس پسـر ارشـد کیقباد را 

چنیـن شـرح مى دهـد:
ــد ــد بلن ــون ش ــد چ ــت برومن  گــر آیــد ز گــردون بــرو بــر گزنــددرخ
ــتشــود بــرگ پژمــرده و بیخ سســت ــد نخس ــتى گرای ــوى پس ــرش س  س
 بــه شــاخ نــو آییــن دهــد جــاى خویــشچــو از جایگــه بگســلد پــاى خویــش
ــک ــخ نی ــزد از بی ــد خی ــاخ ب ــر ش  تــو بــا شــاخ تنــدى میاغــاز ریــکاگ
ــان ــد جه ــد مان ــه فرزن ــون ب ــدر چ نهــانپ بــر  و  بــر  آشــکارا  کنــد   
پــدر نــام  و  فــر  بفگنــد  او   تــو بیگانــه خوانــش مخوانــش پســرگــر 
ــاى ــش پ ــن بلورین ــت زری ــى تخ  نشســته بــرو بــر جهــان کدخــداىیک
بــارچــو رامشــگرى دیــو زى پــرده دار شــاه  بــر  خواهــد  کــه  بیامــد   

از ایـن بیـت فانتزى حضـور موجـودات فراواقعى آغاز مى شـود. در تمام داسـتان هاى 
فانتـزى حتمـاً نشـانه و رّدپایـى از موجودات افسـانه اى، سـاختگى، تخیلى و فانتاسـتیک 
در همـان آغازیـن کالم متـن وجـود دارد. بـراى خوانندة شـاهنامه و اغلب افسـانه ها عمر 
طوالنـى یـک خـرق عادت قابل باور اسـت. شـنیدن صدسـال پادشـاهى پس از سـال هاى 
طوالنـى نبـرد و درگیرى هـاى یـک پادشـاه آن اندازه شـگفت آور نیسـت کـه حضور یک 
رامشـگر دیـوزاد در جمـع؛ پـس مخاطب هوشـیار مى شـود تا قلمـرو دنیـاى خیالى خود 
را وسـعت بخشـد و آمادگـى سـاختن تصاویـر تخیلى از این دیـوزاد یا هر موجـود خیالى 

و فراواقعـى دیگـر را در طول ماجرا داشـته باشـد.
  ابـزار خیـال او تصاویـر عینـى و غیرعینـى اش را بـه مـرز دنیـاى تخیـل مى بـرد 
و در آن جـا دیـو را مى سـازد. ایـن دیـو مى توانـد هـر شـکلى باشـد و آن چـه فردوسـى 
نیـز تصویـر مى کنـد نیـز باشـد. پایـان افسـانه ها، داسـتان هاى تخیلـى و همـۀ فانتزى ها 
کامـًال متفاوت انـد؛ زیـرا بسـته بـه گونـۀ ادبـى تلفیق شـده در نـوع فانتـزى مى تواننـد 
تعجب برانگیـز  کیفـرى،  وحشـتناك،  زجـرآور،  شـاد،  غم انگیـز،  غیرمنتظـره،  پایانـى 
و... داشـته باشـند، ولـى بیشـتر فانتزى هـا بازگشـت بـه آغـاز دارنـد؛ زیـرا در نـوع طـرح 
سـفر حتمـاً ره آورد سـفر بـه آغـاز برگردانـده مى شـود یـا با پـاداش و خواسـته یـا بدون 
آن. در اغلـب فانتزى هـاى شـاهنامه، مـرگ تلـخ قهرمـان پایان داسـتان اسـت و سـپس 
ماجـراى طـرح نوسـازى؛ یعنى زندگـى جدید گاه برپایـۀ انتقام آغاز مى شـود؛ یعنى طرح 

داستان درداسـتان برمبنـاى کهن الگـوى جبـر مـرگ و زندگـى (رسـتاخیز طبیعـت):
شـهریار بـا  گفـت  چنیـن  کارتهمتـن  بـه  آیـد  مـردم  گونـه اى  هـر  کـه 
خاسـت اوالد  ز  هنرهـا  ایـن  راسـتمـرا  بنمـود  راه  سـویى  هـر  بـر  کـه 
امیـد اکنـون  دارد  مازنـدران  نویـدبـه   را  راسـتى  دادمـش  چنیـن 
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روىسـپرد آن زمـان تخـت شـاهى بدوى بنهـاد  پـارس  سـوى  آن جـا  وز 
شـاه بنشسـت  و  زال  رسـتم  راهبشـد  و  آییـن  بـه  روشـن  کـرد  جهـان 
مازنـدران رزم  کنـون  هامـاورانسـرآمد  جنـگ  آورم  پیـش  بـه 

از  قبل  به زیرکى  فردوسى  البته  و  خیرمندانه  است  بازگشت  هفت خوان  در  پایان   
کاووس  دربار  در  را  یکنواختى  و  نعمت  وفور  و  گنج  و  آرامش  باز  دیگر  جنگى  شروع 
شرح اجمالى مى دهد و همان طور که در آغاز هفت خوان آشکارا بیان مى کند، کاووس با 
آرام وقرار میانه اى ندارد و اصًال همین شخصیت ماجراجو و کشف و خواست ناشناخته ها 

و ناداشته هاى اوست که بیشتر طرح هاى شگفت و افسانه اى رستم را پى ریزى مى کند.

9.   نشانه شناسى فانتاستیکى هفت خوان 
 بـراى شـناخت ماهیـت و هـدف اصلـى فانتزى هـا بایـد بـه جمـع افسـانه هاى پریـان و 
جادو گـران، موجـودات غیرواقعـى، سـاختگى، دوگانـه و چندگانـه، فضاسـازى هاى زمانى 
و مکانـى، دیالوگ هـا و مونولوگ هـا و کنش هـا، آغـاز و پایـان و... آن به دقـت توجـه کـرد 
و به دنبـال نشـانه ها و نمادهایـى بـود کـه مـرز میـان حقیقـت و فراحقیقـت هسـتند. 
تمـام نشـانه هاى فانتزى هـا حتـى ناباورانه تریـن و سـاختگى ترین آن هـا ریشـه در ذات 
کهن الگویـى تخیـل مشـترك بشـر دارنـد. چیـزى که در آغـاز بى آغـاز وجود داشـته و تا 
پایـان بى پایـان ادامـه دارد. هیـچ بشـرى نشـانه ها را از هیـچ نمى سـازد، بلکـه رّدپایى از 
آن در عمیق تریـن و دورتریـن الیه هـاى پنهـان ناخـودآگاه ریشـه دارد که شـاید خودش 
هـم نـداد چگونـه و از کجـا بـه آن دسـت مى یابـد. «شـناخت نشـانه ها گام مهمـى در 
شـناخت جهـان فانتاسـتیک و همین طـور تخیـل موجـود و مشـخصات خیال پردازانـۀ 

مؤلفـان فانتـزى اسـت» (محمـدى، 1387: 252).

فانتزى و هفت خوان رستم با رویکرد به بازتاب تخیلى تصاویر
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نقد اقتباس

   
   
   
  
     
   

  

 تمـام اشـخاص و موجـودات واقعـى در دنیـاى شـاهنامه وجـود دارنـد. آن هـا مثل 
همـۀ موجـودات طبیعـى زندگـى مى کننـد و مى میرند. وصلـت مى کنند، زادوولـد دارند، 
سـفر مى رونـد و بـراى دفـاع از خود یـا زیادى خواهى هـا نبـرد مى کنند. تمام نشـانه هاى 
حضـور ایـن اشـخاص در طول داسـتان وجـود دارد و مخاطب بـه آن ها پى بـرده و حتى 

در دورتریـن فضـاى زمانـى بـا خـود، آن ها را مى شناسـد و بـاور مى کند.
 اشـخاص و موجـودات غیرطبیعـى یـا فراطبیعـى در طـول شـاهنامه بـا نشـانه هاى 
خاصـى معرفـى مى شـوند. رخـش یـک موجـود غیرطبیعى اسـت، پـس نشـانۀ او از همان 
نهان سـالى اش پیداسـت؛ زیـرا تنهـا ُکـّره اى تنومنـد و قوى بنیـه  اسـت کـه بـا یـک الهـام 
درونـى تـاب وزن و مهارت هـاى قدرتمنـد رسـتم را مـى آورد. او جفـت حیوانـى رسـتم 
اسـت. خـرد و هوشـیارى او از نشـانه هایى اسـت کـه فردوسـى در جاى جاى داسـتان هاى 
رسـتم یـادآورى مى کنـد تا حضـور غیرطبیعـى و فانتزى رخش بـراى خواننـده باورپذیرتر 
شـود. سـیاهى، بدطینتى، خبث و نیرنگ و غیب شـدن و تغییرشـکل و شـمایل موجودات 
فراواقعـى از نشـانه هایى اسـت کـه باز فردوسـى با توجه به پیشـینۀ تخیلى و ذهنـى از باور 
عمـوم از دیـو، جادوگـر، پـرى، اژدهـا و... بـه خواننـده مى دهد. فضـاى فانتـزى هفت خوان 

نیـز سرشـار از انـواع نشـانه هاى واقعـى و غیرواقعـى اشـخاص و موجودات اسـت.
  فضاسـازى هاى واقعـى شـاهنامه و به ویـژه هفت خـوان گرچه فاصلۀ زمانـى و مکانى با 
عصـر کنونـى دارد، امـا در تصور ذهنـى مخاطب امـروز همان قدر واقعى اسـت که در ذهن 
خوانندة سـال هاى نخسـتین و عصر فردوسـى... زندگى در خانه و سـفر و حضر و گرسنگى 
و تشـنگى و زخم برداشـتن و خون ریزى و کاله و لباس و... همه واقعى هسـتند. فردوسـى 
تمـام حـاالت و فضاهاى مکانـى و زمانى و رفتـارى مانند نگرانى هاى پـدر و گریه هاى مادر 
و همراهـى دوسـتان و نصیحت هـا و اندرزهـا و مهمانى ها و... را آن قدر دقیق در اشـعار خود 
بـه مخاطـب القـا مى کنـد کـه تصویـر آن در تخیل او عینیـت مى گیـرد. باز نشـانه هایى از 
رفتارهـاى مخصـوص موجـودات غیرواقعـى و فضاسـازى هاى زمانـى و مکانى ورود شـیر و 
اژدهـا در شـباهنگام و بیشـه زار و کنـام متروك و دور از همه، سـفره پهن کـردن جادوگران 
در فضـاى بیابـان خشـک و بى حاصـل و غیب شـدن آن هـا و تغییـر چهـره و نیرنـگ آن ها، 
فضاسـازى دره هـاى مخـوف و حرکـت دیـوان به چشـم برهـم زدن و پـرواز بـر روى ابرها و 
برهنه بـودن و غارهـاى مخـوف و... تمـام ایـن نشـانه ها دنیـاى وهمنـاك را ترسـیم کرده و 

حالتـى از شـگفتى و تـرس و دهشـت را بر مخاطب القـا مى کنند.

خـوان پنجـم: نهى کـردن اوالد راهنمـا، رسـتم را از رفتـن به سـوى دیـو سـپید بـا 
توصیـف شـگفتى هاى راه:

شــگفت چاه ســارى  دوصــد  بــه پیمانــش انــدازه نتــوان گرفــتمیــان 
ــاى ــول ج ــن ه ــان دو کوهســت ای همــاىمی بــر  آســمان  بــر  نپریــد 
هــزار دو  و  ده  جنگــى  دیــوان  چاه ســارز  بــر  پاســبانند  شــب  بــه 
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اوى ســپهدار  غنــدى  پــوالد  چــو بیدســت و ســنجه نگهــدار اوىچــو 
یکــى کــوه یابــى مــر او را بــه تــن
ــان ــال و دســت و عن ــا چنیــن ی ــرا ب ت

بــرو کتــف و یالــش بــود ده رســن
ســنان و  تیــغ  و  گــرز  گذارنــده 

ــت ــت و دش ــذرى سنگالخس کــه آهــو بــران ره نیــارد گذشــتاز آن بگ

10.  الگوهاى مکانى و زمانى تخیلى هفت خوان
زمان هـا و مکان هـا در هفت خـوان اسـطوره اى ـ  تاریخـى هسـتند. گرچـه هیـچ نقشـۀ 
جغرافیایـى خاصـى را فردوسـى ارائه نمى دهد و مسـیرها بـا گذر زمـان و درك خواننده، 
آشـکار مى شـود. رفتـن زال از زابلسـتان در مسـیرى پـر از رنـج بـه پایتخت، بـراى اندرز 
کاووس و منصرف کردنش از سـفر مازندران. سـفر رسـتم از زابلسـتان با معرفى دو مسـیر 
کـه زال آن را کامـًال مى شناسـد و کوتاه تریـن و شـگفت انگیزترین آن را بـه او پیشـنهاد 
مى کنـد و بازگشـت از مازنـدران بـه ایرانشـهر (پـارس/ ایـران) و سـپس بازگشـت بـه 
زابلسـتان کـه فردوسـى هیـچ توصیـف و نشـانه اى از مسـیر راه و مکان هـا نمى دهد و آن 
را به عهـدة مخاطـب و ذهـن او مى گـذارد. حرکـت مثلـث وار از شـرق به شـمال و غرب و 
سـپس شـرق. این هـا در بخـش واقعـى همـراه بـا زمان هاى بـدون تاریـخ چـون بامداد و 
نیمـروز و شـبانگاه و روز اول و... هفتـم و هشـتم و... ارائـه مى شـود. تنها نام کوه اسـپروز 

مشـخصۀ جایـگاه دیـوان و جـادوان اسـت کـه کاووس بدان جا لشـکر کشیده اسـت.
زمـان درمـورد موجـودات فراواقعـى یـا غیرواقعـى بیشـتر شـب هنگام اسـت، امـا 
دراین میـان فردوسـى بـا ترفنـدى اسـتادانه از گونـۀ فانتزى که خـود هیچ آگاهـى از آن 
نـدارد و تنهـا جهـت جذب مخاطـب پى ریزى شده اسـت، پیونـدى بین واقعیـت و تخیل 
برقـرار مى کنـد. میـان زابلسـتان تـا مازندران فضاهایى ترسـیم مى شـود که هرکسـى در 
شـاهنامه بـا آن مواجـه نمى شـود و این طراحى ذهن فردوسـى و روح کمال طلب اوسـت 
کـه بـراى اَبَـر قهرمان هـاى خود ماننـد تمـام افسـانه پردازان و اسطوره سـازان هفت خوان 

را رقـم مى زنـد.
   راهنمایى هـاى زال و شناسـاندن مسـیرى صعـب و شـگفت و ورود بـه فضاهایـى 
وهم انگیـز و پرمخاطـره چـون کنـام شـیر که درظاهـر واقعى اسـت، اما شـیر هفت خوان 
عاقـل و هوشـیار اسـت و بـا خود حرف مى زنـد و تصمیم مى گیرد. ورود بـه کنام اژدهایى 
کـه فکـر مى کنـد و تصمیـم مى گیـرد و غیـب مى شـود، ورود بـه بیابانـى سـراب گونه 
و آمـدن میشـى راهنمـا و معجزه گـون درنهایـت تشـنگى و ماندگـى، ورود بـه دشـتى 
سـحرگون با سـفره و نوشـیدنى بـدون رّدپایى از انسـان و حیوان، وجـود زن جادو، وجود 
مرغـزارى بى هیـچ آالیشـى در میان دره هایى عجیـب و پس از گـذر از تاریکى محض و... 
بـدون شـک بـا ایـن نـوع فضاسـازى ها و نشـانه گذارى ها هفت خوان یـک فانتـزى اصیل 
اسـت؛ زیـرا مکان هـا اغلـب مانند همـۀ فانتزى هـاى سـفر و بازگشـت داراى دوراهى ها و 
پیچ و خم هـا، بیابـان و غـار و فضاهـاى متروك، سـراب و گم گشـتگى در بیابـان و تاریکى 

فانتزى و هفت خوان رستم با رویکرد به بازتاب تخیلى تصاویر
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اسـت. دره هـاى ناشـناخته و غارهـاى تاریـک و وهم انگیـز در ناکجاآبادهـا و زمان هـاى 
بى گـذر و طوالنـى از الگوهـاى زمانـى و مکانـى فانتاسـتیک در هفت خوان اسـت.

خـوان ششـم: پـس از نابـودى ارژنـگ دیـو و مالقـات بـا کاووس و معرفـى او از 
جایـگاه دیـو سـپید:

گیــر دیــو  خانــۀ  ره  اکنــون  تیــرتــو  و  تیــغ  و  تــن  آور  انــدر  برنــج 
کــوه هفــت  بــر  بایــد  کــرد  ز دیــوان بــه هــر جــاى کــرده گــروهگــذر 
ــاكیکــى غــار پیــش آیــدت هولنــاك ــم و ب ــر از بی ــنیدم پ ــان چــون ش چن
ســپید دیــو  گاه  انــدرون  غــار  امیــدبــه  و  بیــم  بــه  لشــکر  کزوینــد 

11.  شخصیت و موجودشناسى فانتاستیکى هفت خوان
یکـى از دالیـل مهـم دیگـر بـراى شـناخت فانتاسـتیک در هفت خـوان نشـانه هاى 
دقیـق و جزئـى فردوسـى از موجودات فراواقعـى و فضاهاى غیرواقعى اسـت. در فانتزى ها 
برخـالف اغلـب افسـانه ها کـه مشـخصات موجوداتى چـون دیـو پـرى و... را خیلى جزئى 

ارائـه مى دهنـد، نشـانه هاى جزئـى اشـخاص حائـز اهمیت اسـت:
ـ زمانـى کـه رامشـگر دیـوزاد مى خواهـد در دربار کاووس سـرود بخواند بـراى اغواى 

کاووس تمـام جزئیـات و نشـانه هاى مازنـدران را توصیـف مى کند:
بـاد یـاد  مـا  شـهر  مازنـدران  بـادکـه  آبـاد  بومـش  و  بـر  همیشـه 
اسـتکـه در بوسـتانش همیشـه گل اسـت سـنبل  و  اللـه  انـدرون  کـوه  بـه 
فرودیـن و  آذر  و  بهمـن  و  زمیـندى  ببینـى  گل  از  پـر  همیشـه 
بـنچـو کاووس بشـنید از او ایـن سـخن افگنـد  اندیشـه  تـازه  یکـى 
بـاد یـاد  مـا  شـهر  مازنـدران  بـادکـه  آبـاد  بومـش  و  بـر  همیشـه 

پـس اغواگـرى و نیرنـگ نشـانۀ دیـوان اسـت و گول خـوردن و طـرح نـو درانداختـن 
بـراى ماجراجویى نشـانۀ شـاه کاووس:

ـ  معرفى مازندران به عنوان جایگاه دیوان:
فــروز لشــکر  کاووس  رفــت  اســپروزهمــى  کــوه  پیــش  بــر  زدگاه  بــه 
ــاب ــود آفت ــان ش ــه پنه ــى ک ــه جای خــوابب و  آرام  ســاخت  جایگــه  بــدان 
دیــوان دژخیــم بــود جــاى  بــودکجــا  بیــم  را  پیــل  جایگــه  بــدان 

-  غیب شدن دیوان:
کنــون گــر نباشــى تــو فریــادرس
چــو بشــنید پیغــام ســنجه نهفــت

کــس زنــده  مازنــدران  بــه  نبینــى 
گفــت بــاز  شــه  پیغــام  دیــو  بــر 
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ـ  نشـانۀ وهـم و تغییـر چهـرة دیوان (ترسـناکى و عجیب بودن دیو سـپید و لشـکر او 
و تبدیل شـدن ابر سـیاه):

ــا ســپاه ــر شــد ب جهــان کــرد چــون روى زنگــى ســیاهشــب آمــد یکــى اب
ـ  نشانۀ طلسم و جادو (جادوکردن و طلسم کاووس ازسوى دیو):

چــو بگذشــت شــب و روز نزدیــک شــد
چــو تاریــک شــد چشــم کاووس شــاه
گــذار خنجــر  دیــوان  نــّره  آن  از 

شــد تاریــک  چشــم  را  جهانجــوى 
ســپاه بــر  او  کــردار  ز  بدآمــد 
دوهــزار و  ده  جنگــى  کــرد  گزیــن 

12.  سخن آخر
فانتزى نویسـى فقـط یـک گونـۀ ادبـى مـدرن نیسـت، بلکـه ریشـه اى کالسـیک و 
رابطـه اى تنگاتنـگ بـا کهن الگوهـاى اولیـه دارد. پژوهنـده در این جسـتار بـا قصد تأکید 
بـر بیـان فـرض «مربـع برزخى خیـال» خـود و با توجـه به بررسـى هاى ذکرشـده اذعان 
مـى دارد کـه فانتزى هـا گرچـه گونـه اى جدید و مدرن هسـتند، امـا ریشـه در کهن ترین 
داسـتان هاى اسـاطیرى و افسـانه اى دارنـد. بـا بررسـى داسـتان هاى شـاهنامه اصـول و 
کارکردهـاى فانتـزى در داسـتان تخیلـى هفت خـوان کامـًال مشـاهده شـد و ایـن نتیجه 
به دسـت آمـد کـه هفت خـوان یـک اثـر خالقانـه  اسـت که فردوسـى بـا هدف مشـخص 
و کامـًال آگاهانـه، مشـاهدات و دریافت هـاى دیـدارى و شـنیدارى خـود را با کمـک ابزار 
خیـال بـه مـرز دنیـاى تخیـل و تعقـل نزدیـک و بـه آن هـا وارد مى کنـد و بـا کمـک 
از کهن الگوهـاى فـردى و جمعـى ضمیـر ناخـودآگاه دسـت بـه بازآفرینـى و بازتولیـد 
داسـتان هاى شـاهنامه و هفت خـوان زده اسـت. بسـیارى از افسـانه ها ماننـد هفت خـوان 
رسـتم نوعـى داسـتان تخیلى کالسـیک با رویکـرد فانتزى مدرن انـد که با انـواع پنج گانۀ 

دسـته بندي فانتزى هـا نیـز همخوانـی دارد.
   بـا ایـن نـوع نگرش مى توان کلیۀ داسـتان هاى کهـن تخیلى ایرانـى را در گونه هاى 
مختلـف ادبـى بـا زیرسـاخت تخیـل گنجانـد. ایـن داسـتان ها بـا رویکـرد ادبیـات و هنر 
و صنعـت مـدرن بـه آن هـا مى توانـد جایـگاه ویـژه و تأثیرگذارتـرى بـر مخاطـب معاصر 
و آینـده به خصـوص کـودك و نوجـوان داشـته باشـد و راهـى را بـراى سـاخت فیلم هـا و 
انیمیشـن هاى هدفمنـد و حرفـه اى جهـت ارتقاى سـطح اطـالع، درك و جـذب مخاطب 

داخلـى و جهانـى از آثـار فانتاسـتیک کهن ایرانى بگشـاید. 

پى نوشت
1. Imagination

2. Imagery

3. phantom &Hallucination                                                      

4. fantastic

5. Mack dounald

فانتزى و هفت خوان رستم با رویکرد به بازتاب تخیلى تصاویر



350170

۱۷  ، ـــ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳۹۷ 

نقد اقتباس

6. Tzvetan Todorov

7. نمایش هایـى در هـزل و هجـو خدایـان و اسـاطیر. سـاتیر ها در اسـاطیر یونـان مالزمـان دیـو نیـزوس 
هسـتند کـه در نمایـش، آن هـا را به شـکل مـردان بى قواره بـا دم اسـب تصویـر مى کردند. تراژدى نویسـان 
سـاتیر را دربـارة شـخصیت هایى برتـر از مـا یعنى خدایـان اسـطوره ها و پهلوانان مى نوشـتند، امـا به عنوان 
یـک بورلسـک (تقلیـد مسـخره) بـا آن برخـورد مى کردنـد. تنهـا سـاتیر باقیمانـده از یونـان سـیکلوپ اثر 
اوریپیـد اسـت و درام سـاتریک تراکـرز سـوفوکل کـه بخشـى از آن باقیمانده اسـت (از کتـاب خالقیـت 

نمایشـى ژاله نسـارى، 1394).
8. از میـان اعـداد، عدد هفـت از دیربـاز موردتوجـه اقـوام مختلـف جهـان بوده  و از میترائیسـم سرچشـمه 
گرفته اسـت. وجـود برخـى عوامـل طبیعـى ماننـد تعـداد سـیاره هاى مکشـوف جهـان باسـتان و همچنین 
رنگ هاى اصلى و امثال آن مؤید رجحان و جنبۀ مابعدطبیعى آن شـد (فرهنگ معین، ذیل واژه) بسـیارى 
از فرهنگ هـا و تمدن هـاى قدیـم و جدیـد، بـراى عـدد هفـت احترامـى بیـش از سـایر اعداد قائل اند. ایـام 
هفت گانۀ هفته درنظر بنى اسـرائیل، طبقات آسـمان و زمین درنظر مـردم قدیم بابـل، هفت بـار زنده شـدن 
انسـان در مذهب برهمـا، هفـت قـدم همراهى عروس و دامـاد در هنـد، هفت فرشتۀ مقرب زرتشـتیان، 
هفـت نـر و مـاده در تـورات، هفت روح پلیـد و هفـت گنـاه کبیره مسـیحیت، طبقـات هفت گانـۀ آسـمان 
در اسـالم، هفت گاو الغـر و هفـت گاو فربـه در روایـت حضرت یوسـف در قرآن، قراء سـبعه (هفت گانـه)، 
قرارگرفتـن هفـت قسـمت بـدن در سجدة نماز مسـلمانان بر زمین، هفـت وادى سـلوك در تصوف، هفت 
پله هـاى  هخامنشى، هفت خوان رستم در شـاهنامه،  آرامگاه داریـوش  درب  بـاالى  در  نقش شـده  انسـان 

هفت گانـۀ آرامگاه کـورش کبیر در پاسـارگاد همگى از همیـن نمونه انـد (نصیـرى دهقـان،1391).
9. با توجه به نظرات تودورف، محمدى، حرى و...

10. از دیگـر کارکردهـاى موردنظـر محمـدى در کتـاب فانتـزى در ادبیـات کـودکان، کارکـرد جبرانـى، 
کارکـرد قصه درمانـى، کارکـرد بازتابـى و کارکـرد خیال پردازانـه اسـت؛ مثـًال در کارکرد جانشین سـاز تمام 
حقیقـت فانتـزى در الگـوى جانشـینى روابـط زمینـى اسـت. مى تـوان از راه جانشین سـازى فانتـزى، بـه 
نـوع دیگـرى از روابـط دسـت یافت کـه این روابـط نقـش مقایسـه کننده، متعادل کننـده و جایگزین کننده 
نسـبت بـه روابـط زمینـى دارنـد. «ایـن جانشین سـازى واکنشـى نیـز بـه رفتـار جهـان مـدرن اسـت کـه 
فانتـزى  دهـد.  ارائـه  طبقه بندى شـده  و  تعریف شـده  و  مشـخص  قالب هـاى  در  را  همه چیـز  مى خواهـد 

طغیانـى بـراى یکسان سـازى کمـى در جهـان معاصـر اسـت». (محمـدى،1387) 
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چکیده
هدف معرفى و تحلیلى از کتاب رمان شگفتى اثر آر.جى. پاالسیو و ترجمه پروین على پور است. این کتاب 
به بخشى از زندگى یک نوجوان با نیاز خاص و ویژه پرداخته است نوجوانى که از ابتداى تولد چهره ى 
غیرعادى نسبت به دیگران داشته و در تعامل با اطرافیان همواره با مشکالتى روبه رو بوده است. داستان 
کتاب مى تواند درمان مؤثرى براى نوجوانانى با نیازهاى ویژه باشد به این دلیل که نوجوان وقایع رمان 
را در ذهن خود تصویرسازى کرده و خود را جاى قهرمان داستان مى گذارد، با او همانندسازى مى کند 
و از این طریق در مشکالت، انگیزه ها و تعارضات او سهیم مى شود و در پایان همچون قهرمان داستان 
پس از گذراندن مشکالت و سختى ها به خودباورى مى رسد. در پژوهش به معرفى کتاب و نویسنده آن 
و خالصه اى از آن پرداخته شده است و در ادامه به ویژگى هاى محتوى داستان که مى تواند به عنوان 

کتاب درمانى از آن استفاده شود، پرداخته است.
 گرچه کتاب به عنوان رمان نوجوان معرفى شده است اما محتوى آن به گونه اى است که بسیارى از 
گروه هاى سنى اعم از جوان و بزرگسال نیز مى توانند از خوانش آن لذت برده و از محتوى آن بهره مند 

شوند. 

کلیدواژه
شگفتى، نوجوان، نیازهاى خاص، مهربانى، نامهربانى

شگفتى
یکى از اهداف کتابخانه ها به ویژه کتابخانه هاى عمومى ارائه خدمات به کاربران از جمله کاربران 
با نیازهاى خاص و ویژه است. بسیارى از کتابداران شاغل در کتابخانه هاى عمومى در طول 
خدمت خود تجربه مواجهه با کاربرانى با نیازهاى ویژه را داشته اند و همواره سعى کرده اند تا 
از امکانات و ابزارهاى مختلفى استفاده کنند تا پاسخگوى اطالعاتى آن ها باشند. کودکان و 

  
khadijemorady@gmail.com /

           
!     
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نوجوانان گروهى از کاربران کتابخانه هاى عمومى را تشکیل مى دهند که معموالً داراى بخش 
ویژه اى در کتابخانه هاى عمومى هستند. در این بخش منابع اطالعاتى مختلف اعم از کتاب، 
مجله و... در حوزه هاى موضوعى مختلف متناسب با نیاز سنى آن ها فراهم مى گردد و فعالیت هاى 
متنوعى همچون قصه گویى، جمع خوانى، بلندخوانى و... توسط کتابدار براى این گروه سنى انجام 
مى گیرد. برخى از کودکان و نوجوانان داراى نیازهاى ویژه هستند که در مقایسه با دیگر کاربران 
همچون بزرگساالن با نیازهاى ویژه رویارویى با کودکان و نوجوانانى که داراى نیازهاى ویژه 
هستند مشکل تر است. فعالیت هاى مختلفى همچون کتاب خوانى، قصه گویى و معرفى کتاب هاى 
متناسب با نیاز آن ها مى تواند براى کمک به این گروه از این گروه از کودکان و نوجوانان مؤثر 
باشد. یکى از اقدامات کتابداران در مواجهه با این گروه از کودکان و نوجوانان، کتاب درمانى و 
ارائه و معرفى کتاب هاى مناسب جهت مطالعه است. کتاب درمانى به ویژه استفاده از داستان 
براى کودکان و نوجوانانى که نمى توانند و یا نمى خواهند احساس ها و نارضایتى هاى خود را به 
زبان آورند مى تواند بسیار راهگشا و مؤثر باشد مخصوصاً اگر داستان هم خوان با وضعیت کودك 
و نوجوان و هم راستاى مشکالت وى باشد به این دلیل که کودك و نوجوان براساس محتوى 
داستان در ذهن تصویرسازى کرده و خود را جاى قهرمان داستان مى گذارد و همانندسازى 
مى کند و از این طریق در مشکالت، انگیزه ها و تعارضات او سهیم مى شود. هنگامى که کودك 
و نوجوان کشف مى کند که در مشکلى که داشته است تنها نیست و دیگران نیز تجربه هایى 
همانند او دارند احساس آرامش و امنیت کرده تنهایى اش کاهش مى یابد، اعتماد به نفس اش باال 

رفته و نشاط در او افزایش مى یابد (نوکاریزى، علم زاده، 1390). 
شناخت کتاب هایى که محتوى آن به کودکان و نوجوانان با نیازهاى ویژه پرداخته است 
مخصوصاً در زبان و ادبیات فارسى بسیار کم است. یکى از کتاب هایى که در این زمینه در رده 
سنى نوجوان در ایران ترجمه شده است کتاب «شگفتى» نوشته آر.جى. پاالسیو و ترجمه پروین 
على پور است که توسط انتشارات افق در سال 1395 به چاپ سوم رسیده است. رمان شگفتى 

پروین  مترجم:  شگفتى!،   ،(1393) آر.جى.  پاالسیو، 
قطع  افق،  تهران،  کلهر،  مژگان  ویراستار:  على پور، 
شابک:  تومان.   15000 نسخه،   2200 ص،  رقعى، 442 

978-964-369-982-6
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معرفى و بررسى رمان شگفتى: روایتى از مهربانى و نامهربانى ها با یک نوجوان با نیاز خاص

در سال 2013 در فهرست پرفروش ترین کتاب هاى نیویورك تایمز قرار گرفت و در سال 2014 
نامزد جایزه تگزاس بلوبونت شد. این کتاب همچنین برنده جایزه کتاب سال ان. اى.آى.بى. اى.٢ 
در سال 2012 و برنده جایزه کتاب سال بوك بروز٣ در همان سال شده است. در داخل ایران 

رمان شگفتى در سال 1394به عنوان یکى از آثار برگزیده شوراى کتاب کودك معرفى شد.
گرچه کتاب به عنوان رمان نوجوان معرفى شده است، اما محتوى آن به گونه اى است که 
بسیارى از گروه هاى سنى اعم از جوان و بزرگسال نیز مى توانند از خوانش آن لذت برده و از 

محتوى آن بهره مند شوند. 

معرفى نویسنده
آر.جـى. پاالسـیو در 13جـوالى 1963در نیویـورك کشـور آمریـکا بـه دنیـا آمـد. وى در 
بروکلیـن زندگـى مى کنـد و داراى 2 فرزنـد پسـر اسـت. در دبیرسـتان هنـر و طراحـى در 
منهتـن تحصیـل کـرده و سـپس در دانشـکده طراحـى پارسـونز بـه تحصیـل پرداختـه 
در او  اولیـه  آثـار  گذرانـد.  پاریـس  آمریکایـى  دانشـگاه  در  را  خـود  دوم  سـال  او  اسـت. 

«The Village Voice» و «کتـاب نیویـورك تایمز» منتشـر شـد و درنهایت به عنوان مدیر 
هنـرى چندیـن شـرکت بزرگ انتشـارات کتـاب، به عنـوان کارگردان هنرى شـناخته شـد. او 
هـزاران جلـد کتاب در سـبک داسـتان و غیر داسـتان را براى نویسـندگان مختلفـى از جمله 
پـل اوسـتر، تومـاس پینچون، لوئیز ارردریش، سـوگارتون و جان فاولز و... طراحى کرده اسـت. 
پاالسـیو عـالوه بر طراحـى دارى چندین کتـاب کودك اسـت درواقع او روزها طـراح گرافیک 

اسـت و شـب ها نویسنده. 

ایده نوشتن اولین کتاب پاالسیو از کجا شکل گرفت؟
پاالسیو در پاییز سال 2007 با دو پسرش در حومه نیویورك روبه روى یک بستنى فروشى به 
دختربچه اى برخورد کرد که سندرم «تریچر کالینز» داشت پاالسیو گفته  است: «واکنش خودم 
نسبت به دختربچه باعث وحشتم شد و به این فکر افتادم که اگر پسر سه ساله ام این دختر را ببیند 
حتماً جیغ مى زند». ایده نوشتن اولین کتابش با این مضمون در ذهنش شکل گرفت و اولین 
کتاب خود را با نام شگفتى در 14 فوریه 2012 منتشر نمود. کتاب مورد توجه بسیارى از افراد 
از جمله نوجوانان، معلمان و مربیان قرار گرفت و در 45 کشور منتشر شد و بیش از 5 میلیون 
نسخه از آن در سراسر جهان به فروش رسید. پاالسیو عالوه بر شگفتى، کتاب هاى دیگرى را نیز 

منتشر کرده است. 

خالصه کتاب
آگوست پولمن که خانواده و دوستانش او را آگى صدا مى زنند یک پسر ده ساله است که مثل دیگر 
همساالن خود کارهاى معمولى انجام مى دهد؛ بازى مى کند، مثل دیگران به بستنى عالقه دارد، از 
دوچرخه سوارى لذت مى برد و داراى یک ایکس باکس است، اما با وجود همه  این ها او هرگز معمولى 
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به نظر نمى رسد. یک ژن و اختالل آن باعث شد که چهره  آگوست مانند همساالن خود معمولى 
نباشد. آگوست 27 عمل جراحى را روى صورتش انجام داده است، اما با همه این جراحى ها او هنوز 
یک فرد معمولى نیست و احتماالً هرگز هم نخواهد شد. او در توصیف و معرفى خود مى گوید: 

«نمى توانم ریخت و قیافه ام را توصیف کنم، ولى احتماالً از هر چه تصور کنید، بدترم!»
کودکان و نوجوانان و بعضى اوقات بزرگساالن زمانى که اولین بار او را مى بینند و نگاه اجمالى 
به چهره او مى اندازند یا خیره مى شوند، شوکه شده و وحشت مى کنند و به سرعت دور مى شوند. 
به همین دلیل او بیشتر مواقع کاله کاسکتى که خواهرش براى او خریده را بر سر دارد، تا خود 
را از نگاه دیگران دور نگه دارد. او آرزو دارد که یک آدم معمولى باشد و اگر یک چراغ جادو 
داشت آرزو مى کرد مثل دیگران معمولى بود و مى توانست راحت به مدرسه برود. آگوست به 
دلیل چهره  ى غیرعادى اش و نگاه هاى دیگران دوست دارد تا همیشه هالوین باشد تا بتواند با 
ماسک چهره خود را بپوشاند. آگوست پدر و مادر مهربان و یک خواهر به نام ویا دارد که از او 
چهارسال بزرگتر است. او به دلیل جراحى هاى متعدد و بیمارى تا ده سالگى به مدرسه نرفته و 
مادرش به او در منزل درس داده است، اما بعد از اتمام جراحى ها خانواده تصمیم مى گیرند که 
او را براى کالس پایه پنجم در مدرسه بیچر که یک مدرسه غیرانتفاعى نزدیک منزل شان است 
ثبت نام کنند. آگوست از این قضیه عصبى است و خواهر بزرگتر آگوست که همیشه حامى 
اوست از نگاه هاى تحقیرآمیز دیگران به برادرش رنج مى برد و از او در مقابل آن ها دفاع مى کند. 
در تصمیمى که پدر و مادر براى آگوست گرفته اند تردید دارد و با خود مى اندیشد که آیا واقعاً 
آگوست الزم است که به مدرسه برود. پدرش هم از رفتن آگوست به مدرسه نگران است و رفتن 

او به مدرسه را مثل بردن «یه بره به سالخى» توصیف مى کند. 
قبل از آغاز مدرسه آگوست به دیدن مدیر مدرسه (آقاى کپل) مى رود و در آنجا با کمک 
سه نفر از همکالسان خود «جک ویل، جولیان و شارلوت» قسمت هاى مختلف مدرسه را بازدید 
مى کند و از اینجا به بعد بخش جدیدى از زندگى آگوست آغاز مى شود. در مدرسه، همکالسان او 
به گونه اى از چهره اش وحشت دارند که حتى کسى حاضر به نشستن کنار او نیست، اما آگوست 
بسیارى از این مشکالت را تحمل مى کند و با صبر خود دیگران را مجذوب کرده و تبدیل به 
یک شگفتى مى شود. حضور او در مدرسه برخوردها و ماجراهایى در پى دارد که آگوست را به 

شناخت بهتر خود و خواننده را به درك بهتر روابط انسانى مى کشاند.

معرفى کتاب
اولین جذابیت کتاب، طرح روى جلد کتاب است. تصویر روى جلد پسرى را نشان مى دهد که 
اجزاى صورتش کامل نیست و فرم آن عجیب نقاشى شده است. احتماالً قبل از خوانش کتاب 
اینگونه به نظر برسد که عنوان کتاب با طرح روى جلد هم خوانى نداشته و تا محتوى را نخوانى 

به نام کتاب نخواهى رسید. 
کتاب به بخشى از زندگى یک پسر نوجوان پرداخته است و مسائل و مشکالتى که هر فردى 
در این دوران سنى با آن روبه رو است را نشان مى دهد. اما ویژه بودن وضعیت شخصیت اول 
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داستان در کنار فرم روایى خاص از جمله مواردى است که به رمان سروشکلى جذاب بخشیده 
است. کتاب احساس یک نوجوان را از یک تفاوت و ناهماهنگى روایت مى کند. نوجوانى که از 
متفاوت بودن چهره خود با دیگران رنج مى برد و نامهربانى ها و قضاوت هاى آدم هاى اطرافش را 
درك مى کند. محتواى کتاب درباره یک خشونت علیه یک فرد غیرعادى توسط اطرافیان است. 
درباره چیزى است که اغلب ما دوست نداریم درباره آن حرف بزنیم، اما شخصیت اصلى داستان 
نمى تواند درباره آن خاموش باشد. آگوست، پسر نوجوان ده ساله  با چهره اى غیرعادى شخصیت 
محورى داستان است که قصد دارد براى اولین بار به مدرسه برود و با انسان هایى که از چهره ى 
او گریزانند ارتباط برقرار کند. مضمون اصلى تقابل میان آگوست با فیزیک و نقص خودش از 

یک سو و رویارویى با جهان بیرون و نامهربانى آدم هایش از سوى دیگر است.
کتاب در هشت بخش تنظیم شده است و هر بخش از زبان یکى از شخصیت هایى (ویا، 
سامر، جک، جاستین، میراندا) که با آگوست ارتباط دارند، روایت مى شود. در ابتداى هر بخش 
تصویرى از شخصیتى که آن را روایت مى کند، کشیده شده و جمله اى که شامل یک قطعه 
ادبى است زیر آن نوشته شده است. بخش ها به یکدیگر مرتبط هستند و هر بخش مختصر و در 
پاراگراف هاى کوتاهى ارائه شده اند. درحقیقت نویسنده سرعت را به روایت تزریق کرده و تمرکز 
خود را بر گفتن اتفاقات و رخدادها قرار مى دهد. روایت داستان از نگاه و زبان چندین شخصیت 
و نشان دادن احساسات، تعارض ها و کشمکش هایى که هر کدام از آن ها دارند و تأثیراتى که 
بر رفتار و زندگى شان گذاشته است داراى چندین مزیت است؛ اول این که باعث شده است تا 
شخصیت آگوست از مرکزى بودن خارج شود و با بازنمایى تفکراتى که دیگر شخصیت هاى 
داستان به او دارند باعث مى شود که خواننده بتواند جنبه هاى تازه اى از شخصیت او را کشف 
کرده و با او بیشتر آشنا شود. دوم این که این تغییر لحن و زاویه دید، داستان را از یکنواختى 
خارج کرده و به آن تنوع بخشیده است. نویسنده در بخش هاى مختلف کتاب و از زبان و دیدگاه 
افراد درگیر با این نوجوان، مشکالت دیگرى را نیز مطرح مى کند و مى تواند خواننده را همواره با 

شخصیت هاى داستان تا انتهاى کتاب درگیر و با خود همراه کند. 
نقش والدین در رمان شگفتى بسیار با اهمیت نشان داده شده است. نوع برخورد مادر و 
راهنمایى ها و حمایت هاى پدرش نقش مهمى در گذراندن مشکالت توسط آگوست داشته است. 
نویسنده توانسته است این حمایت ها را به خوبى به تصویر و به خواننده منتقل کند، به گونه ایى که 
بعد از اتمام کتاب یکى از نکاتى که معموالً نوجوانان و دیگر خوانندگان را با خود درگیر مى کند 

پدر و مادر فوق العاده آگوست است.
نثر رمان، روان و عارى از تکلف است. نویسنده در هنگام نگارش کتاب، گروه هدف خود 
را به خوبى در نظر داشته و از ترکیبات پیچیده اى که نیاز به معنا داشته باشند خوددارى کرده 
است. شخصیت هاى داستان همگى ملموس هستند و متن کتاب به گونه اى است که خواننده 
را گام به گام با شخصیت هاى اصلى همراه مى کند. نویسنده، آگوست را پسرى ناتوان نشان نداده 
است؛ او آگوست را فردى معمولى معرفى کرده است که مشکالت و تنش هایى برایش ایجاد 
مى شود و در نهایت به یک بلوغ فکرى مى رسد. محتوى داستان براى دیگر افراد معمولى نیز 

معرفى و بررسى رمان شگفتى: روایتى از مهربانى و نامهربانى ها با یک نوجوان با نیاز خاص
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قابل درك است چراکه همه افراد با نقص ها و نقطه ضعف هایى روبه رو هستند که گاه زندگى را 
برایشان دشوار مى سازد. محتوى کتاب به آن ها مى آموزد که براى رسیدن به قله هاى شادى 

چگونه باید از دامنه هاى سختى گذشت.
نویسنده در این رمان، موضوع تازه و جدیدى را براى نوجوانان مطرح مى کند و چالش ها و 
نوع رفتار آدم ها در مواجه با افراد با نیازهاى خاص را براى آن ها نمایان مى سازد. کتاب، جسورانه، 
خالق، جذاب و در بخش هایى کمدى است. اگرچه کتاب را مى توان به افرادى که نیازهاى مشابه 
دارند پیشنهاد کرد، اما محتوى کتاب به گونه ایى است که براى همه افراد کاربردى و جذاب است 
و در پایان احساس خوبى را به خواننده منتقل مى کند؛ احساساتى همچون شجاعت بیشتر، 
اعتماد به نفس باالتر، مهربانى و نوعى اشتیاق بیشتر براى کوشش و تالش در راستاى رسیدن 
به اهداف و گذشتن از مشکالت و سختى ها در حقیقت داستان این نکته را به نوجوانان مى آموزد 
که نباید براساس ظاهر آدم  به قضاوت آن ها پرداخت و به آن ها مى آموزد که چگونه با دیگران 

رفتار مناسبى داشته باشند. 
پیام کتاب، مهربانى، شجاعت، مهرورزى، عشق ورزى و پذیرش سختى ها است ویژگى هایى 
که خاص یک انسان است و به واسطه آن ها مى تواند به کمال برسد و مکرر باید به نوجوانان، 

والدین، معلمان و بزرگساالن یادآورى و برایشان تکرار شود.

بخش هایى از کتاب
«سرمشق اخالقى آقاى براون (معلم انگلیسى) براى ماه اکتبر این بود:

کردارهاى شما، بناهاى یادبوتان هستند.
من (آگوست) نوشتم:

معنى و مفهوم این سرمشق اخالقى این است که مردم، ما را از روى کارهایى 
که انجام مى دهیم، به یاد مى آورند. کارهایى که انجام مى دهیم، مهم ترین چیز 
هستند. آن ها از گفتار و یا شکل و شمایل مان اهمیت بیشترى دارند. کردارهاى 
ما یادگارهایى هستند که از ما به جا مى مانند. آن ها شبیه بناهاى یادبودى 
هستند که مردم پس از مرگ قهرمانان به افتخارشان مى سازند. مانند اهرام 
ثالثه که مصریان به افتخار فرعون ها بنا کردند؛ با این تفاوت که این بناهاى 
یادبود، به جاى سنگ، از خاطرات به جا مانده در ذهن مردم، ساخته مى شوند. 
پس، به این علت است که مى گویند: کردارهاى شما، بناهاى یادبودتان هستند؛ 

البته بناهایى از خاطره ها نه از سنگ ها!»

پى نوشت
1. Wonder

2. NAIBA 

3. Book Browse
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تازه هاى نشر

بهار در خانۀ ما
 زهـرا جمالـى، تهـران، همـداد، 24 ص، رقعـى (شـومیز)، 30000
ریـال، چـاپ اول، 500 نسـخه، شـابک: 978-600-7972-39-7

موضوع(ها):
داستان هاى فارسى، قرن 14.

معرفی کوتاه 
ایـن کتاب شـامل دو داسـتان کوتاه فارسـى با عنوان هـاى برف هاى 
سـرخ و بهـار در خانـۀ مـا اسـت. داسـتان بهـار در خانـۀ مـا، روایت 
دختـر کوچکـى بـه نـام «سـتاره» اسـت کـه باید یـک انشـا دربارة 
فصـل بهـار بنویسـد. در همسـایگى آن ها دختـرى به نـام «مهتاب» 

زندگـى مى کنـد کـه سـتاره او را دوسـت نـدارد. آن روز مهتـاب بـه خانـۀ آن ها مى آیـد تا سـتاره را در 
نوشـتن انشـایش کمک کنـد... .

سوغاتى مادربزرگ
 مرضیـه تاجـرى، هاجـر زمانى، طاهره خـردور، مجیـد مالمحمدى،
 زینـب علیزاده لوشـابى، مریـم کوچکـى، لعیـا اعتمـادى، اسـماعیل
 اهللا دادى، سعادت سـادات جوهـرى؛ به اهتمـام: محمـود پوروهـاب،
 گرافیسـت: محدثـه علیزاده ثابت، تهران، سـتاد اقامـۀ نماز، 32 ص،
 وزیـرى (شـومیز)، 45000 ریال، چاپ اول، 3000 نسـخه، شـابک:

978-964-537-166-9
موضوع(ها):

داستان هاى کوتاه فارسى.

معرفی کوتاه 
کتـاب مصـور حاضـر، دومیـن دفتـر از مجموعـه قصه هـاي نمـاز اسـت کـه بـراي گـروه ب تدویـن 
شده اسـت. ایـن مجموعـه دربردارنـدة داسـتان هایی بـا موضـوع نمـاز اسـت کـه بـا هـدف ترغیـب و 
تشـویق کـودکان بـه اقامـۀ نمـاز توسـط نویسـندگان مختلـف تألیـف شده اسـت. در ایـن دفتـر ده 

داسـتان کوتـاه گنجانـده شده اسـت.
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 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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