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مقّدمه
ادبّیــات در طــول تاریــخ بشــر همــواره ابــزاری شــگفت انگیز در زمینــة انتقــال ارزش هــای انســانی و 
مفاهیــم تربیتــی بــوده اســت. آثــار ادبــی بــا روش آمــوزش غیرمســتقیم، پرچمــدار بی رقیــب ایــن میــدان 
هســتند، بــا هــر مخاطــب، هر ســن و ســال و گرایشــی؛ چــه رســد وقتی مخاطــب، کــودک باشــد؛ کودکی 
کــه به یقیــن کمتــر از بزرگســال گــوش بــه پنــد و نصیحــت مســتقیم دارد. ادبّیات کــودک و نوجــوان یکی 
از شــاخه های ادبّیــات بــه شــمار مــی رود کــه طیــف وســیعی از افــراد جامعــه بــه  عنــوان مخاطــب آن قــرار 
می گیــرد. از ایــن  رو، نقــد و بررســی آثــار داســتانی ایــن حــوزه از نظــر ارتقــای آثــار و جهت بخشــی بــه 

داستان نویســان جــوان حایــز اهمّیــت اســت )ر.ک؛ خطایــی، 13۸5: ۲(.

ادبّیــات کــودک در ماهیــت خــود، آموزشــی اســت. آنــگاه  کــه دو کــس با هم ســخن می گوینــد و آنگاه 
 کــه یکــی از ایــن دو، بزرگســال اســت و دیگــری کــودک، بزرگســال عاطفــه و اندیشــة خــود را به گونــه ای 
طّراحی شــده بــر کــودک عرضــه می کنــد و فراینــدی پدیــد می آیــد کــه ناگزیــز ماهّیتــی آموزشــی دارد. 
نکتــة شــایان توّجــه اینکــه اگــر نویســندۀ ادبّیــات کــودک، روش مســتقیم را بــرای انتقــال اندیشــة خــود 
بــه کار گیریــد از ارزش هنــری اثــر کاســته، و محتــوای اثــر بــرای خواننــده مــالل آور می شــود و ســازندگی و 
عمــق خــود را از دســت می دهــد )ر.ک؛ میرهــادی، 1363: ۲(. در واقــع، ســاخت و پرداخــت مطالــب بایــد 
به گونــه ای باشــد کــه بتوانــد خواننــده را بــه نتیجــة الزم برســاند و اصــالً نیــازی بــه نتیجه گیــری مســتقیم 

نباشــد )ر.ک؛ جعفرنــژاد، 1363: 5۴(.

1. پیشینة پژوهش
تاکنــون پژوهش هــای فراوانــی در حــوزۀ ادبّیــات کــودک خصوصــاً داســتان کــودک ارائــه شــده اســت، 

اّمــا کار پژوهشــی در بــاب موضــوع ایــن پژوهــش دیــده نشــد.

2. جامعة پژوهش
جامعــة ایــن پژوهــش شــامل َده اثــر منتخــب خارجــی شــناخته از آثــار نثــر داســتانی ادبّیــات کــودک 
گــروه ســّنی »ب و ج« و َده اثــر داخلــی در همیــن حــوزه می باشــد. گفتنــی اســت کــه ایــن آثــار بــا حجــم، 

درونمایــه و موضوعــات متنــّوع گزینــش شــده اســت کــه همگــی در بخــش منابــع معرفی شــده اند.
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3. شیوة پژوهش
ـ تحلیلــی و روش کتابخانــه ای در دو محــور بــه بررســی آثــار  پژوهــش پیــش رو بــه شــیوۀ توصیفــی 
مذکــور پرداختــه اســت: ابتــدا ارزش تربیتــی مضامیــن بــه کار رفتــه در آثــار مــورد نظــر ســنجیده شــده، 
ســپس »نحــوۀ پرداخــت ایــن مضامیــن« بــا توّجــه بــه پنــج موتیــف انتخابی مــورد تحلیــل قــرار می گیرد. 
نکتــة قابــل  توّجــه اینکــه گزینــش و حضــور آثــار موّفــق خارجــی در این پژوهــش فراتــر از مقایســة صرف، 
بــرای اثبــات اهمّیــت پنــج موتیــف معّرفی شــده اســت و بــه  ســبب بررســی دالیــل موّفقّیــت ایــن آثــار، به  

عنــوان نمونــه ای از »داســتان موّفــق کــودک« می باشــد.

4. پرسش های پژوهش
ـ آیا مضامین به  کار رفته در آثار داخلی در حوزۀ داستان کودک از ارزش تربیتی مطلوبی برخوردارند؟

ـ غالب عوامل مؤثّر در پرداخت اصولی مضامین داستان کودک گروه سّنی »ب« و »ج«کدام است؟

ـ آیا این عوامل در موّفقیت آثار خارجی معّرفی شده در این حوزه نقشی اساسی دارند؟

ـ آیا مضامین به کار رفته در آثار داخلی با پرداختی اصولی به مخاطب منتقل می شوند؟

5. ضرورت پژوهش
ــه دلیــل ویژگی هــای خــاّص روحــی و تمایــالت منحصربه فــرد خــود به مراتــب بیــش از  کــودکان ب
بزرگترهــا بــه داســتان عالقــه دارنــد و بــه همــان نســبت هــم عمیق تــر تحــت تأثیــر قــرار می گیرنــد. بــا 
وجــود ایــن گرایــش قــوی، می تــوان مســائل زیــادی را ضمــن داســتان به آنهــا آموخــت و احساســات عالی 
را در آنهــا برانگیخــت و ملکــه ســاخت )ر.ک؛ رهگــذر، 1366: ۲1(. اّمــا اهمّیت »چگونگــی پرداخت درونمایه 
در داســتان کــودک« تــا جایــی اســت کــه ماهّیــت ادبــی و ذات هنــری یــک اثــر را تحــت تأثیــر قــرار 
می دهــد و گاه همیــن نحــوۀ پرداخــت، مــرز ادبــی بــودن یــا نبــودن یــک اثــر می باشــد )ر.ک؛ پــوالدی، 

ـ1۸6(. 1۸۴ :13۸۴

6. درونمایة داستان کودک
درونمایــه، فکــر یــا  افــکاری اســت کــه موضــوع اساســی مــورد نظــر نویســنده را در داســتان تحکیــم 
می کنــد و داســتان را بــه وحــدت هنــری ســوق می دهــد )ر.ک؛ میرصادقــی، 136۴: ۴۲(. نحــوۀ دیــد چنــد 
نویســنده بــه موضوعــی واحــد، برداشــت هایی متنــّوع ایجــاد می کنــد کــه در واقــع، درونمایــه یا تـِـم فکری 
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اثــر اســت. پــس درونمایــه بــا موضــوع تفــاوت اساســی دارد )ر.ک؛ محّمــدی، 13۷۸: 11۰(. ادبّیــات کودکان 
فرصت هایــی ارزانــی مــی دارد تــا آنهــا از راه ســهیم شــدن در تجربه هــای دیگــران بــه دریافــت بهتــری از 
مســائل مربــوط بــه رشــد فــردی خویــش برســند. در نتیجــه، درونمایــة بســیاری از کتاب هــای کــودک بــه 

موضــوع رشــد خودشناســی اختصــاص دارد. نورتــون می نویســد:

»بـر اسـاس یـک پژوهـش قدیمـی، درونمایه هایـی ماننـد برقـراری رابطـة خـوب بیـن 
بزرگسـال و کـودکان، نیاز بـه راهنمایی اخالقی در رفتارهای انسـان، جلب پشـتیبانی مردم، 
مـورد پذیـرش خـود و دیگـران بـودن، احتـرام بـه قـدرت و توانایـی خویـش، مهـار کـردن 
سـختی ها و مشـارکت و همـکاری که با رشـد فـردی پیونـد می یابد، در کتبی که در لیسـت 

جایـزۀ نیوبـری1 بوده انـد، چیرگـی کامـل داشـته اند« )نورتـون، 13۸۲: 11۸ـ119(.

6ـ1. بررسی درونمایة ده اثر خارجی
6ـ1ـ1. داستان جوجه اردک زشت

درونمایــة اصلــی ایــن داســتان، »اهمّیــت امیــد و خوش بینــی بــه آینــده« اســت. خصوصّیتی اســت که 
مخاطــب نمــود کامــل آن را در اعمــال شــخصّیت اصلــی می بیند.

6ـ1ـ2. داستان هانسل و ِگِرتل
ــر  ــت خی ــد« و »عاقب ــود می رس ــوب خ ــه مطل ــت ب ــگر در نهای ــدوار و تالش ــراد امی ــای »اف عبارت ه
صالحــان« درونمایــة اصلــی داســتان محســوب می شــود. درونمایــة دیگــر داســتان، تأثیــر عوامــل ماوراییـ  

ـ در »پیــروزی« اســت. چــون یــاری ارواح صالــح و ایمــان بــه یــاری مرکــز کائنــات 

6ـ1ـ3. داستان دخترک کبریت فروش
ایــن داســتان بــا موضوعــی اجتماعــی حــول زندگــی »کــودکان کار و بدسرپرســت« شــکل گرفتــه 
اســت. محوری تریــن درونمایــة داســتان در یــک جملــه خالصــه می شــود: »کــودکان کار غالبــاً مورد ســتم 
سرپرســتان و مــردم جامعــه قــرار می گیرنــد و در واقــع، همــة افــراد مســتقیم یــا غیرمســتقیم، خواســته 
یــا ناخواســته در ظلمــی کــه بــه آنهــا تحمیــل می شــود، شــریک هســتند«. ایــن مضمــون تکان دهنــده 
و جــّدی بــه طــرزی شــگفت انگیز لطیــف و کودکانــه در برشــی کوتــاه از زندگــی )شــب ســال نــو( مطــرح 

می شــود.
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6ـ1ـ4. داستان لباس جدید پادشاه
داســتانی اجتماعــی اســت کــه درونمایــة اصلــی آن »اهمّیــت پاســداری از حقیقــت در هــر شــرایط و 
مقــام« اســت. جامعــه ای منحــرف و مبتــال بــه عوام زدگــی ترســیم شــده اســت کــه همــة افــراد بنــا بــر 
منفعــت خــود در یــک همدســتی آشــکار، آگاهانــه خــود را به ناآگاهــی می زنند و »حقیقــت« را بــه قربانگاه 

ــد. می برن

6ـ1ـ5. داستان جادوگر شهر اُز
این داستان فانتزی، دنیایی از مضامین درهم تنیده است:

الف( هر کوششی باألخره به نتیجه می رسد.

ب( هــر واکنشــی انعکاســی از درون فــرد اســت و اّدعاهــای بــزرگ گاه انعکاســی از عقده های بــزرگ در روح 
ــت. افراد اس

ج( بزرگنمایی افراد می تواند نتیجة مرض روحی »خود کوچک بینی درونی« آنها باشد.

د( انسان های خوش قلب نهایتاً به آرامش و خوشبختی می رسند.

هـ( بسیاری از مصایب زندگی به  منظور کمال روحی افراد از سوی پروردگار پی ریزی می شود.

6ـ1ـ6. داستان َجک و لوبیای سحرآمیز
مضمــون محــوری ایــن داســتان فانتــزی، »اهمّیــت تــالش و خطــر کــردن« و »اهمّیــت حفــظ امیــد و 

اعتمــاد بــه  نَْفــس در شــرایط بحرانی« اســت.

6ـ1ـ7. داستان سفیدبرفی و هفت کوتوله
درونمایــة ایــن داســتان، افســانه ای حــول مفهــوم »قــدرت زندگی بخــش عشــق« و »عاقبــت نیکــوی 
صالحــان و عاقبــت شــوم اشــرار« شــکل گرفتــه  اســت. َمَثــِل مشــهور »حســود هرگــز نمی آســاید« در ایــن 

داســتان کامــالً هویداســت.

6ـ1ـ8. داستان ماجراهای پینوکیو
داســتان شــامل دو درونمایــة اصلــی اســت: »پرهیــز از دروغ گویــی در هــر شــرایطی« و »عشــق بــه 
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هم نــوع از مهم تریــن شــروط انســانّیت اســت«. در طــول داســتان، نویســنده ایــن دو خصلــت انســانی را 
ــازد. ــی می س ــک انســان حقیق ــد و از او ی ــه می کن ــش نهادین آهسته آهســته در وجــود قهرمان

6ـ1ـ9. داستان علی بابا و چهل دزد2
ـ اجتماعــی کــه بازآفرینــی قّصــه ای شــرقی اســت، حــول مفهــوم »از ماســت که  ایــن داســتان فانتــزی 
بــر ماســت« خلــق شــده اســت و در کنــار آن، بــر اهمّیــت ارزش های اخالقــی، همچــون رادمــردی و پرهیز 

از نیرنــگ و آزمنــدی تأکیــد می شــود.
6ـ1ـ10. داستان ِشِنل قرمزی

درونمایــة داســتان حــول مضمــون »اهمّیــت مراقبــت از خــود در جامعه« شــکل گرفته اســت. مراقبت 
از خطراتــی کــه انســان نــاآگاه را در هــر بُعــدی تهدیــد می کنــد. همچنیــن، قانــون طبیعــی »نتایــج اعمال 

افــراد نهایتــاً بــه خودشــان برمی گــردد« یــادآوری می شــود.
6ـ2. بررسی درونمایة ده اثر داخلی

6ـ2ـ1. داستان دم قورباغه
درونمایــة داســتان در عبــارات »اغلــب اشــتباه افــراد بــر اثــر ناآگاهــی از طبیعی تریــن مســائل اســت« و 

»اهمّیــت حفــظ اعتمــاد بــه  نَْفــس و تــالش در شــرایط بحرانــی« خالصــه می شــود.

6ـ2ـ2. داستان سفر مرغ باهوش
درونمایه هــای اصلــی آن عبارتنــد  از: »افــراد تحــت هیــچ شــرایطی نباید زیــر بــار زور برونــد«، »هر رابطــة هم زمانی 

لزومــاً برابــر بــا رابطــة علّّیــت نیســت« و »اتّحــاد و آگاهی، رمــز موّفقّیت تــودۀ مــردم در برابر ظالمان اســت«.

6ـ2ـ3. داستان خانة عنکبوت
درونمایة داستان، »قدردانی از خانه و کاشانة خویش« است.

6ـ2ـ4. داستان اندازة دنیا
داســتان حــول مضمــون »ناآگاهــی« شــکل گرفتــه اســت. درونمایــة دیگــر، »نمی دانــم کــه نمی دانــم« 
اســت. هــر یــک از شــخصّیت های داســتان در فضایــی جبرگرایانــه، گم گشــتگی شــخصّیت اصلــی را دامــن 
می زننــد و او را بیــش  از پیــش بــه فضــای ناامنــی عاطفــی می کشــانند تــا زمانی کــه »عقــل ُکّل« داســتان وارد 

ــد. ــل می رهان ــرک را از جه ــود و دخت می ش
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6ـ2ـ5. داستان توله سگ گرسنه
درونمایة اصلی داستان، »ارزش نعمت آزادی« است.

6ـ2ـ6. داستان ماجراهای گونیا و آقای ریاضی
ایــن داســتان بهانــه ای بــرای تفهیــم کاربــرد علــم احتمــاالت در زندگــی بشــر اســت. نویســنده بــه کــودک 
می گویــد: »اگــر افــراد از علــم احتماالت در زندگی اســتفادۀ کاربردی داشــته باشــند، مرتکب اشــتباه نمی شــوند«.

6ـ2ـ7. داستان راز فرداها
درونمایــة داســتان، رازی اســت کــه بــه  صــورت مســتقیم در جملــة »آینــده از آِن بّچه هاســت«، در متــن 

ــده می شــود. دی

6ـ2ـ8. داستان سقوط حاکم
اندیشــه های محــوری داســتان عبارتنــد از: »پیــروزی حتمــی خیــر بــر شــر«، »ظلــم پایــدار نمی مانــد« و 

»از ماســت کــه بر ماســت«.

6ـ2ـ9. داستان سری که بی کاله ماند
درونمایــة اصلــی در عبــارت »عشــق بــه هم نــوع و اطرافیــان« خالصــه می شــود. دیگــر مضامیــن آن 
عبارتنــد از: »وارســتگی از تعلّقــات مــاّدی باعــث رهایــش و شــادی درونــی انســان می شــود« و »کار خیــر 

لزومــاً بــه بــرآورده شــدن نیازهــای مــاّدی منجــر نمی شــود«.
6ـ2ـ10. داستان قطار باغ وحش

داســتان حــول محــور »عشــق، دوســتی و محبــت بــه هم نــوع« شــکل گرفتــه اســت و در حاشــیه نیــز 
مخاطــب را بــه امیــدواری در شــرایط ســخت تشــویق می کنــد.

7. پرداخت درونمایه و مضمون داستان با توّجه به پنج موتیف انتخابی
اصطــالح »ادبّیــات کــودک« عبارتــی ترکیبــی اســت کــه در یــک وجــه آن مخاطــب و در وجــه دیگــر، جوهــر 
ادبــی قــرار دارد. پــس آثــاری کــه ادبّیــات کــودک خوانــده می شــوند، بایــد هــر دو مؤلّفــه را بــه  قــدر کافی دارا باشــند 
)ر.ک؛ محّمــدی، 13۷۸: 13(. ادبّیــات کــودکان بــه  عنوان زیرمجموعــه ای از خانوادۀ هنر، درگیر مفهوم زیبایی اســت و 
واقعّیــت وجــودی آن از نقطــه ای شــروع می شــود که ایــن ارزش در اثــری پدیــدار می شــود )ر.ک؛ هانــت، 13۷5: 31(.
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7ـ1. شخصّیت پردازی
شــخصّیت در اثــر روایــی یــا نمایشــی، فــردی اســت کــه کیفّیــت روانــی و اخالقــی او در عمــل و آنچــه 
می گویــد، وجــود دارد. خلــق چنیــن شــخصّیت هایی را شــخصّیت پردازی می گوینــد )ر.ک؛ میرصادقــی، 
13۷۷: 1۷6(. شــخصّیت را بــه انــواع مختلفــی تقســیم می کننــد؛ از جملــه: ایســتا و پویا، قالبی کلیشــه ای، 
قــراردادی و نمایشــی، نوعــی و تیپیــک، تمثیلــی، نمادیــن و چندجانبــه، مطلــق و نســبی )ر.ک؛ همــان: 
ــا بیــان  ــا ب ـ۲15(. معّرفــی شــخصّیت در داســتان نیــز عمومــاً به صــورت مســتقیم و توصیفــی و ی 199

ــرد. ــورت می گی ــی ص ــای درون ــا و تک گویی ه ــان گفتگوه ــا و می کنش ه

ــی انســان را تبییــن  ــدون تحــّرک کــه تــالش می کننــد حالت هــای روان کــودکان از داســتان های ب
کننــد و شــخصّیت های درونگــرا بیزارنــد. آنهــا شــخصّیت پرتحــّرک را می پســندند؛ زیــرا بــه بــازه ای کــه 
در گوهــر کــودک اســت، نزدیکتــر هســتند )ر.ک؛ محّمــدی، 13۷۸: ۲۰5(. همچنیــن، نویســندۀ کــودک 
نبایــد کودکانــی را خلــق کنــد کــه یک تنــه بــه جنــگ ظلــم موجــود برونــد و پیــروز بیــرون آینــد. چنیــن 

ـ119(. موضوعــی نقــص باورپذیــری ناشــی از نشــناختن کارکردهــای جامعــه اســت )ر.ک؛ همــان: 11۸
در داســتان هایی کــه بــرای گــروه ســّنی »ب و ج« خلــق می شــوند، بایــد گرایــش شــخصّیت ها بــه 
نســبّیت بیشــتر باشــد و از کاربــرد افراطــی شــخصّیت های ســیاه  و ســفید مطلــق )خصوصــاً در پــردازش 

شــخصّیت اصلــی( خــودداری شــود.

7ـ1ـ1. شخصّیت پردازی در ده داستان منتخب خارجی
همــة آنهــا به نســبت داســتان کوتــاه از »کرانــة شــخصّیتی« باالیــی برخوردارند. از میــان آنها، داســتان 
جادوگــر شــهر اُز باالتریــن کرانــة شــخصّیتی )پانــزده شــخصّیت( را دارد کــه حــدوداً در ۴6 عبارت ترســیم  
شــده اند. نویســندگان ایــن آثــار بــرای پــردازش شــخصّیت ها از هــر ســه شــیوۀ مذکــور بهــره برده انــد، 
اّمــا تنهــا درحــدود 19 درصــد از ایــن عبــارات بــه روش »مســتقیم و توصیفــی« هســتند؛ ماننــد: »اردک 
ـ1۰( و حدود 3۷ درصد از شــیوۀ  دماغ گنده...مــرغ چــاق... پرنــدگان بســیار زیبــا« )ر.ک؛ اندرســون، 13۸1: 1
»معّرفــی شــخصّیت در کنش هــا« اســتفاده شــده اســت؛ ماننــد: »جادوگــر... دســت به اســتخوان کشــید و 
بــا تعّجــب گفــت...« )گریــم، 13۷1: 1۴( و شــیوۀ »معّرفــی شــخصّیت در میــان گفتگــو و تک گویی هــای 
درونــی« نیــز از باالتریــن بســامد برخــوردار اســت؛ ماننــد: »گــرگ بــا خــود گفــت: اگــر بتوانــم زودتــر از 
ـ۴(.  ــان، 13۷۴: 3 ــورم« )هم ــا را بخ ــر دوی آنه ــم ه ــم، می توان ــزرگ برس ــة مادرب ــه خان ــنل قرمزی ب ش
ــد.  ــی می کنن ــتقیم معّرف ــخصّیت ها را غیرمس ــتان ها، ش ــن داس ــارات ای ــد از عب ــدود ۸1 درص ــس ح پ
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ــه:  ــرای نمون ــده اند؛ ب ــیم  ش ــه« ترس ــبی« و »همه جانب ــار، »نس ــن آث ــة ای ــی در هم ــخصّیت های اصل ش
»جوجــه اردک زشــت« گاه در لحظاتــی هرچنــد کوتــاه، ناامیــد می شــود: »هیــچ  کــس مــرا نمی خواهــد، 
چــون مــن خیلــی زشــتم« )اندرســون، 13۸1: 1(. در عیــن  حــال، در بدتریــن شــرایط بــا خــود می گویــد: 
»بهــار بــرای مــن روزهــای بهتــری را بــا خــود خواهــد داشــت« )همــان:1۰(؛ »جوجــه اردک احســاس کــرد 
کــه بی مصــرف اســت« )همــان: 9(. پــس شــخصّیت اصلــی در عیــن شــجاعت مثال زدنــی خــود، قهرمانــی 

بی نقــص و روییــن روان نیســت.
در داســتان هانســل و ِگِرتــل نیــز ایــن مســئله کامــالً صــادق اســت. هانســل بــا وجــود شــجاعت و 
جســارت خــود گاه می ترســد و اشــتباه می کنــد. »شــنل قرمزی« بــا وجــود ویژگی هــای انسان دوســتانه، 
حواس پــرت و اندکــی زودبــاور اســت. شــخصّیت شــاه در داســتان لبــاس جدیــد پادشــاه، اگرچــه خــودرأی 
ــان واهمــه  ــث اطرافی ــزدل اســت و از حــرف  و حدی ــت، بســیار بُ ــا درحقیق ــرور اســت، اّم ــر مغ و به ظاه
دارد. »دوروتــی«، شــخصّیت اصلــی داســتان جادوگــر شــهر اُز، به عنــوان دختربّچــه ای )هم ســن  و ســال 
مخاطــب( از ویژگی هــای مثبــت بســیاری برخــوردار اســت. بــا  وجــود ایــن، چندبُعــدی اســت و ماننــد هــر 
انســانی )و هــر کودکــی( بــه خصلت هــای منفــی نیــز )ناآگاهــی، خــودرأی بــودن و کم تجربگــی( دچــار 
اســت. »اُز« شــخصّیتی کامــالً نســبی و طبیعــی دارد؛ شــخصّیتی عمیــق و قابــل  بررســی کــه »اّدعــای 
ــه ایــن  ــا در  واقــع، فریادهایــش نشــئت گرفته از عقــدۀ روحــی اســت کــه منجــر ب قــدرت« می کنــد، اّم
تظاهــر دروغیــن می شــود. در ایــن داســتان، »اُز« بــا فــاش کــردن رازش، از نقطــه ای تاریــک در ناخــودآگاه 

خویــش پــرده برمــی دارد.

ــن  حــال، او  ــای انسان دوســتانه اســت. در عی ــده از خصلت ه ــارو و آکن ــی زیب »ســفیدبرفی« دخترک
زودبــاور اســت و به راحتــی بــه دیگــران اعتمــاد می کنــد. »شــکارچی قصــر« نســبی ترین شــخصّیت ایــن 
داســتان محســوب می شــود. »دختــرک کبریت فــروش« بــا وجــود تــرس از پــدر، بــرای رهایــی شــجاع 
ــازار نســبی ترین  ــردم کوچه ب ــردد. م ــف وجــودی او آشــکار می گ ــاد مختل ــر شــرایط، ابع ــا تغیی شــده، ب
شــخصّیت ایــن داســتان می باشــند. »پینوکیــو« نمونــة کامــل یــک شــخصّیت نســبی و آینــة تمام نمــای 
»انســان« اســت. نویســندۀ داســتان َجــک و لوبیــای ســحرآمیز بــا ترکیبــی از خصلت هــای مثبــت و منفی، 
شــخصّیتی کنجــکاو بــا خطرپذیری هــای خــاّص کــودکان خلــق می کنــد؛ کودکــی کــه بی پــروا تــالش 
می کنــد خانــواده اش را از رنــج فقــر برهانــد. در میــان ایــن آثــار، تنهــا در داســتان علی بابــا و چهــل دزد، 

تقریبــاً تمــام شــخصّیت ها مطلــق هســتند و در دو قطــب مثبــت و منفــی جــای گرفته انــد.

از جّذاب تریــن شــخصّیت ها در ایــن َده اثــر، »هفت کوتولــه« در داســتان »ســفیدبرفی« اســت؛ 
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انســان هایی غیرمعمــول بــا الگــوی زیســت متفــاوت. شــباهت و اتّحــاد آنهــا در واکنش هــا و ســبک زندگی 
جلب توّجــه می کنــد. خلــق چنیــن شــخصّیتی، قطعــاً نوعــی گریــز از هنجــار معمــول شــخصّیت پردازی 
اســت کــه از مهم تریــن علــل جّذابّیــت ایــن داســتان نیــز می باشــد. آنهــا در نظــر کــودک، تصویــر یــک 
ــد.  ــود مانده ان ــی خ ــه در کودک ــد ک ــی می دان ــا را مردان ــب آنه ــازند و مخاط ــل را نمی س ــال کام بزرگس
هفت کوتولــه علی رغــم محتــاط بــودن، بــه ســفیدبرفی اعتمــاد می کننــد، از به هــم  ریختگــی کلبــة خــود 
خشــمگین نمی شــوند و بزرگســاالنه عامــل آن را مجــازات و حّتــی ســرزنش نمی کننــد. حیوانــات جنگل را 

دوســت دارنــد و دور از هیاهــوی شــهری و یــا حتــی تجّمــع روســتایی زندگــی می کننــد.

7ـ1ـ2. شخصّیت پردازی در َده اثر داخلی
اغلــب ایــن آثــار از کرانــة شــخصّیتی باالیــی برخوردارنــد کــه در آنهــا از هــر ســه شــیوۀ رایــج بــرای 
معّرفــی شــخصّیت ها اســتفاده شــده اســت، اّمــا خانــة عنکبــوت داســتانی تک شــخصّیتی اســت کــه در 
هفــت جملــة بســیار ســاده پردازش شــده اســت و داســتان ماجراهــای گونیا و آقای ریاضی ســه شــخصّیت 
دارد کــه دو شــخصّیت مرکــزی آن بــه  صــورت جامــع در حــدود 5۴ عبــارت کوتــاه و بلنــد پــردازش شــده 
اســت. در داســتان انــدازۀ دنیــا بــرای معّرفــی شــخصّیت ها از عباراتــی موجــز اســتفاده شــده کــه در عیــن 

کوتاهــی به خوبــی جهان بینــی آنهــا را در ذهــن کــودک بــه تصویــر می کشــد.

در داســتان قطــار باغ وحــش و راز فرداهــا بــه ترتیــب، هشــت شــخصّیت داســتان اوّل، تنهــا در 1۲ عبارت 
و پنــج شــخصّیت داســتان دوم در َده عبــارت تشــریح شــده اند. بــا نگاهــی بــه داســتان اوّل خواهیــم دیــد که 
تنهــا شــخصّیت اصلــی، آن هــم بــا جمله هایــی مشــابه و کوتــاه تشــریح شــده اســت: »پیــر بــود« )خداجــو، 
139۰: ۷(، »پاهــاش درد می کــرد« )همــان: ۸(، »تلق تلــق می کــرد« )همــان(، »خســته بــود« )همــان: ۷( و 
یــا »مــن یــک قطــار بــه  درد نخــورم. مــرا دور انداخته انــد!« )همــان: ۸(. در ایــن داســتان، تمام شــخصّیت های 
پیرامــون قهرمــان، قالبــی و کلیشــه ای طّراحــی  شــده اند و این مســئله به  عنــوان ضعفی در شــخصّیت پردازی 
محســوب می شــود. همچنیــن، داســتان »راز فرداهــا« تنهــا به ترســیم شــخصّیت اصلــی پرداخته اســت. این 
داســتان و داســتان ســقوط حاکم بیشــترین »شــخصّیت مطلــق« را دارنــد و یا حّتی توصیف شــخصّیت های 
اصلــی در آنهــا به گونــه ای اســت کــه تصــّوری مطلــق و بی نقــص را در ذهــن مخاطــب می ســازند. در داســتان 
ســفر مــرغ باهــوش، صفــت چســبیده بــه اســم قهرمــان در عنــوان اثر، شــخصّیت را بــه ســمت مطلق گرایی 
ســوق می دهــد و انتخــاب ایــن عنــوان بــرای مخاطــب گــروه ســّنی »ب و ج« مناســب بــه نظــر نمی آیــد. در 

دیگــر آثــار از ایــن مجموعــه، شــخصّیت های اصلی، کامالً نســبی هســتند.



23نگاهی تطبیقی به داستان کودک در ایران و غرب )گروه سّنی ب و ج(...؛ داود اسپرهم ومینو پیله ور

حــدود 39 درصــد از شــخصّیت های ایــن آثــار، »قالبــی« هســتند. ایــن در حالــی اســت کــه میرصادقی 
ــخصّیت های  ــه ش ــد ب ــود بیش ازح ــار خ ــه در آث ــندگانی ک ــد: »نویس ــمندش می گوی ــاب ارزش در کت
قالبــی و شناخته شــده می چســبند، چنــدان بــه خــود زحمــت نمی دهنــد کــه در پــی شــناخت درســت 
شــخصّیت های واقعــی و حقیقــی باشــند و شــخصّیت های زنــده و خــون داری بیافریننــد« )میرصادقــی، 

ـ199(. 19۸ :136۴

7ـ2. باورپذیری و حقیقت مانندی
»حقیقت ماننــدی« داســتان را پیــش چشــم خواننــده، مســتدل و محتمــل جلــوه می دهــد و موجــب 
پذیــرش آن می شــود. نویســنده هرچــه بــه کارش وارد باشــد، اگــر داســتانش از ایــن کیفّیــت بهــره نبــرده 

باشــد، موّفــق از آب درنمی آیــد )ر.ک؛ همــان: 11۸(.
باورپذیــری در داســتان معمــوالً در چنــد بُعــد شــخصّیت پردازی، محور حــوادث، فضاســازی و... بررســی 
می شــود. رفتــار شــخصّیت های داســتانی بایــد از ثبــات برخــوردار باشــد. حّتــی اگــر قــرار اســت کــه متحّول 
شــود، نیــاز اســت که ایــن تحــّول از منطــق باورپذیری برخــوردار باشــد. همچنین، کنش های هر شــخصّیت 
بایــد مناســب بــا خلق وخــوی و توانایــی او بــروز کنــد )ر.ک؛ محّمــدی، 13۷۸: ۲۰۸(. طــرح وقایــع منطقــی، 
متضّمــن تحــّول و پیشــرفت، کشــش ها و پیچیدگی هایــی اســت کــه باورپذیرنــد، ولــی قابــل پیش بینــی 
نیســتند. کــودکان در داســتان های خــود جویــای »طــرح توطئــه« و اعجاب اَنــد، نــه همزمانــی تصادفــی. 
وفــاداری نویســنده بــه جزئّیــات جهــان تخّیلــی، بــرای القــای حــّس باورپذیــری الزم اســت. ایزاک ســینگر3 
نیــز بــر لــزوم طــرح وقایــع منطقــی و ســازگاری در ادبّیات کــودکان تأکیــد می کنــد )ر.ک؛ حجــازی، 13۷۴: 
ـ تخّیلــی، نویســنده بایــد تــا حــّد  ممکــن  بــه پرداخــت دقیــق و توصیــف  ـ11۲(. در داســتان فانتــزی  111

جزئّیــات یــک پدیــدۀ ماورایــی بپــردازد و تــالش کنــد آن را بــرای مخاطــب ملموس ســازد.

7ـ2ـ1. بررسی باورپذیری در َده اثر منتخب خارجی
قوانینــی کــه نویســنده در فانتــزی خــود بنــا می نهــد، حکم قوانیــن طبیعــی در دنیــای واقعــی را دارند. 
در ایــن َده اثــر، نویســندگان تــا پایــان داســتان بــه قوانیــن خــود وفــادار می ماننــد. بــرای مثــال: »عروســک 
چوبــی نمی توانــد تمــام خصلت هــای جانــوری را داشــته باشــد«. ایــن قانونــی نانوشــته اســت کــه خالــق 
ــاب عروســک ذهن ســاخت خــود وضــع می کنــد و  ـ در ب ـ در روح داســتانش  ماجراهــای پینوکیــو آن را 
تــا پایــان از آن تخّطــی نمی کنــد. بــرای مثــال در صفحــات میانــی کتــاب می خوانیــم: »پــای پینوکیــو 

ــود«. ــه نمی ش ــود متوّج ــوزد و او خ می س
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ــث  ــه در بح ــار )ک ــن آث ــی ای ــخصّیت های اصل ــی ش ــودن و بینابین ــا ب ــودن، جایزالخط ــبی ب نس
ــد. ــک می کن ــا کم ــتر آنه ــه بیش ــری هرچ ــه باورپذی ــد(، ب ــریح ش ــخصّیت پردازی تش ش

ــث  ــت در بح ــاط مثب ــن نق ــی از پررنگ تری ــتان ها یک ــن داس ــی در ای ــوادث تصادف ــز از ح پرهی
حقیقت ماننــدی اســت. در میــان آنها، ســه داســتان منتخــب اندرســون از قوی تریــن ســاختمان باورپذیری 
برخوردارنــد. در داســتان جوجــه اردک زشــت، بزرگتریــن و معجزه آســاترین تغییــر )بــدل شــدن جوجــه ای 
زشــت بــه قویــی زیبــا( در چهارچــوب قوانیــن طبیعــت در مــّدت  زمانــی مــورد نیــاز و بــا محّرکــی واقعــی 

ــد. ــاق می افت اتّف
مــواردی چــون »جــادو، جادوگــر، غــول و تناســخ ارواح صالــح در قالــب موجــودات نجات گــر« در ایــن 
ــه توصیــف نداشــته، در ذهــن کــودک  ــازی ب ــراردادی دارد، نی داســتان ها چــون پشــتوانة افســانه ای و ق
تصویــری واضــح دارنــد، اّمــا حادثــه ای چــون »طوفانــی شــدید کــه خانــه ای را از ریشــه می کنــد و آن را 
بــه ســرزمینی دیگــر انتقــال می دهــد«، پیشــامدی تخّیلــی اســت کــه نویســنده در بنــد ابتدایــی داســتان 
جادوگــر شــهر اُز، بــه توصیــف آن پرداختــه اســت. لوبیــای ســحرآمیز اگرچــه یــک ذهن ســاخت غریــب 
اســت، اّمــا در ملموس کــردن آن بــرای کــودک تــالش شــده اســت. بــرای مثــال، در وصــف ظاهــر و ارتفــاع 
آن می خوانیــم: »َجــک از تنــة کلفــت لوبیــا بــاال رفــت...« )جاکوبــز، 13۷1: 6(؛ »... از آن بــاال کوه هــا و رودها 

و خانه هــا بــه  انــدازۀ دانه هــای لوبیــا دیــده می شــدند« )همــان: 6( و »آن بــاال روی ابرهــا...« )همــان(.

7ـ2ـ2. بررسی باورپذیری در َده اثر داخلی
نســبّیت شــخصّیت ها در ایــن آثــار قبــالً بررســی شــد. چنان کــه گذشــت، در داســتان های راز فرداهــا 
و ســقوط حاکــم، همــة شــخصّیت ها مطلــق هســتند و ایــن مســئله بــه ســاختمان باورپذیــری داســتان 
لطمــه می زنــد. در ایــن دو داســتان، حــوادث نیــز بــه مطلق گرایــی افراطــی دچــار شــده اند )کــه در بررســی 
پیرنــگ، تشــریح می شــود(. مســئلة دیگــر، حضــور »قیدهایــی تأکیدی« اســت که سراســر داســتان ســقوط 
حاکــم را فراگرفتــه  اســت. حــدود 15 قیــد کــه از نقطــة آغــاز )صفحــة 5( تــا رســیدن بــه نقطــه آرامــش 
داســتان )صفحــة 16( دیــده می شــوند و افــراط در اســتفاده از آنهــا، شــتابی تصّنعــی به داســتان داده اســت: 
»نخــودی و حســنی در دل شــب یکســره بــه ســراغ...« )عاملــی، 136۸ :5(؛ »در یــک چشــم برهم زدن شــما 
را بــه هــر کجــا کــه دلتــان می خواهــد، ببریــم« )همــان(؛ »نخــودی فــوراً...« )همــان: 6(؛ »در همــان ســاعت 
بــه ســراغ...« )همــان(؛ »در بــا یــک ضربــة دســت او از پاشــنه درآمــد« )همــان: 16( و »در یــک  لحظــه...« 

)همان(.
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در داســتان راز فرداهــا، غالــب حــوادث و فضاهــا دچــار ضعــف باورپذیــری از ســوی مخاطــب هســتند. 
»وســتا«، کودکــی هم ســن  و ســال مخاطــب، بــه اتاقــی می رســد کــه درب ورودی آن هفــت قفــل دارد. 
در اینجــا مخاطــب خــود را بــرای چالشــی هیجان انگیــز آمــاده می کنــد، اّمــا در کمــال تعّجــب وســتا تمــام 
ــه  ــتان ب ــن داس ــاطیری ای ــزی و اس ــای فانت ــن، فضاه ــاید. همچنی ــی می گش ــچ لغزش ــا را بی هی قفل ه
تصویرســازی بیشــتری نیــاز دارنــد. بــرای مثــال، ســاختمانی عجیــب در بــاغ روشــنایی اســت کــه تنهــا در 
ایــن حــّد توصیــف می شــود: »یــک آجــرش از مهتــاب اســت و یــک آجــرش از آفتــاب. بــر َدرِ آن، دو کوبــه 
اســت: یکــی راز، دیگــری آواز« )کشــکولی، 13۸۲: 5(. بدیــن ترتیــب، تصویــر کامــالً مبهــم می مانــد. طبــق 
متــن، شــخصّیت اصلــی پــس از بــاز کــردن »َدرِ راز«، »یّکــه ای می خــورد« )همــان(، چــون فرش هــا و اتــاق 
عجیبــی را می بینــد کــه در بــاب آن، تنهــا بــه توصیفــی مبهــم بســنده شــده اســت: »در اتــاق، فرش هایــی 
پهــن بــود بــا نقش هایــی از گل هــای زیبــا و درختانــی کــه گل و گیــاه هزار بــاغ به طراوتشــان نمی رســید« 
)همــان(؛ توصیفــی بــا تشــبیه تفضیلــی مبهــم. در طــول داســتان، گویــی مخاطــب فرســنگ ها بــا قهرمان 

فاصلــه دارد و از دور، داســتان را نظــاره می کنــد.
در داســتان قطــار باغ وحــش، انگیــزۀ کــودکان بــرای »بــاال رفتــن از َســر و کــول« یــک قطــار کهنــه 
مســئله ای بعیــد اســت کــه بــدون توجیــه باقــی می مانــد. در این داســتان کوتــاه، فضاهــا به خوبــی توصیف 
نشــده  اســت. کّل فضــای باغ وحــش تنهــا بــا عبــارت »قطــار از بین قفس هــا گذشــت« )خداجــو، 139۰: ۴( 
وصــف می شــود. داســتان ماجراهــای گونیــا و آقــای ریاضی از ســاختمان باورپذیری مســتحکمی برخــوردار 
اســت و تنهــا ضعــف باورپذیــری، بعیــد بــودن مدلــول »صــدای تیشــه بــر دیــوار و وقــوع زلزلــه« از دالِّ 
»صــدای ُخــر و پــف« اســت. داســتان انــدازۀ دنیــا و توله ســگ گرســنه از اســتوارترین ســاختمان باورپذیری 

در میــان ایــن آثــار برخوردار هســتند.

7ـ3. آشنایی زدایی و هنجارگریزی
هنجارگریــزی یــا انحــراف از نــرم در محــور معانــی به صــورت ســّنتی ادبــی در طــول قرن هــا قابــل 
 بحــث اســت و همــواره از ســوی نویســندگانی صــورت می گیــرد کــه در جســتجوی خلــق مضامیــن تــازه 
هســتند و در ادامــة ایــن جســتجو گاه بــه جابه جایــی مضامیــن پذیرفتــه می پردازنــد. توّجــه بــه چگونگــی 
رونــد ایــن هنجارگریزی هــای معنایــی از دیــدگاه نقــد زیبایی شــناختی قابــل  تأّمــل اســت. هنجارگریــزی 
در ادبّیــات کــودک در واقــع، کوششــی بــرای خلــق مضامیــن تــازه و ارزش هایــی کــه هنــر وســیله ای بــرای 

ـ۴15(. برجســته  کــردن آن هاســت )ر.ک؛ ســالجقه، 13۸۷: ۴1۴
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آشــنایی زدایی در ادبّیــات کــودک به عنــوان عاملــی بــرای تقویــت قــّوۀ ابتــکار کــودک نیــز بســیار حایز 
ــه ایــن مهــم  ــد ب اهمّیــت اســت. پرهیــز از کلیشــه ها کــه ســبب نوعــی آســان پذیری می شــود، می توان
کمــک کنــد؛ مثــالً لزومــی نــدارد همیشــه روباه هــا بدجنــس باشــند، پســران شــجاع و دختــران ترســو 

ـ۷1(. ــاغ، 13۸6: 6۸ باشــند، خرگوش هــا زرنــگ و همیشــه پیــروز باشــند )ر.ک؛ قزل ای

7ـ3ـ1. بررسی آشنایی زدایی در ده اثر منتخب خارجی
در ایــن داســتان ها، در خلــق شــخصّیت های تــازه، محــور حــوادث، تصاویــر و گاه در انتخــاب درونمایــة 
ــاخت  ــاخت و ذهن س ــده اســت. شــخصّیت های دست س ــرده ش ــره ب ــنایی زدایی به ــی از عنصــر آش اصل
ــدی، 13۷۸: 1۷5(.  ــتند )ر.ک؛ محّم ــوردار هس ــخصّیت پردازی برخ ــوزۀ ش ــنازدایی در ح ــینة آش از بیش
»پینوکیــو« نمونــه ای موّفــق از ایــن نــوع اســت. »دراز شــدن دمــاغ فــرد دروغگــو« نیــز شــگرد و تصویــری 
هنجارشــکن و مبتکرانــه در ایــن داســتان اســت. تغییــر فیزیکــی آنــی بــر اثر تغییــر روحــی، شــاید آرزویی 
شــاعرانه از درون نویســنده باشــد بــرای ســاختن آرمانشــهری کــه کنــش »دروغگویــی« در آن امکان پذیــر 
نیســت. همچنیــن، تبدیــل پینوکیــو بــه »االغ« نمــادی از »نادانــی مطلق« اســت. پینوکیــو غــرق در عوالم 
دنیــا، منبــع عشــق )پــدرش( را از یــاد می بــرد و بــه او بی اعتنــا می شــود و بازتــاب درونــش، او را بــه هیئــت 

االغــی درمــی آورد.

نکتــة قابل توّجــه در اکثــر ایــن آثــار، خلــق شــخصّیت هایی هنجارگریز با پیشــینة قــراردادی اســت. در 
ایــن داســتان ها، نویســندگان از خمیرمایــة شــخصّیت های نمایشــی، شــخصّیت هایی می آفریننــد کــه از 
واکنش هایــی متفــاوت بــا نســخة شــناختة خــود برخــوردار هســتند و بــرای مخاطــب تازگــی دارنــد؛ برای 
نمونــه، شــخصّیت »پــری مهربــان« در داســتان ماجراهای پینوکیــو، با وجود پیشــینه ای مشــهور، برخالف 
فرشــتگان افســانه ها، انســان )پینوکیــو( را پــس از گنــاه و دروغ بی شــرمانه اش طــرد نمی کنــد. او کــه خوی 
نصیحت گــری نــدارد، هنجــار فرشــتگان معمــول در داســتان ها را می شــکند و خدای گونــه بشــر را بارهــا و 
بارهــا می بخشــد و آن قــدر او را می آزمایــد، تــا در وجــودش »بیــزاری از گنــاه« نهادینه شــود و خودخواســته 
از آن بپرهیــزد و اینگونــه انســان را بــه تکاملــی نســبی می رســاند. همچنیــن، تناقــض ظاهــری واکنــش 
»فرشــتة شــرق« در پایــان داســتان جادوگــر شــهر اُز بــا کنــش وی در ابتــدای داســتان غیرقابل پیش بینی 
اســت. در واقــع، ماجراهایــی کــه بــرای قهرمــان داســتان و دوســتانش پیــش می آیــد، تدبیــر فرشــتة شــرق 
اســت. او می دانــد کــه بــرای حــّل مشــکل، ســرانجام بایــد مســتقیماً دخالت کنــد، اّمــا تدبیــر وی در تحّول 
ـ هوشــمندانه و در نگاهــی نمادین،  ـ بــه بهانــة حــّل مصایــب آنــان  و تکامــل شــخصّیتی هــر یــک از آن هــا 
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خدای گونــه و جامــع اســت. خلــق شــخصّیت »هیزم شــکن حلبــی« و »میمون های پرنــده« نیز در داســتان 
مذکــور، زیرســاختی ســّنتی دارد و نویســنده بــا پرداختــی آشــنازدا آن هــا را از خمیرمایــة قــراردادی بــه 
شــخصّیت هایی بکــر بــدل کــرده اســت. همچنیــن، تناقضــی کــه در پرداخت شــخصّیت اصلی در داســتان 
لبــاس جدیــد پادشــاه دیــده می شــود، هنجــار معمــول حاکمــان ســّنتی را درهــم می شــکند. »پادشــاه« 
ــت یــک نمایــش باطــل قــرار می گیــرد.  ازخودراضــی در حقیقــت، از تــرس »قضــاوت مــردم« در مرکزیّ
ـ اخالقــی »غــرور پادشــاه« بــه مخاطــب می دهــد، بــا »اعتمــاد بــه  تعریفــی کــه داســتان از مســئلة روانــی 
 نَْفــس حقیقــی« فاصلــه دارد. در ایــن داســتان، »غــرور« نمایشــی فریبنــده بــرای پنهان کــردن »بُزدلــی 
حقیقــی« فــرد اســت. اندرســون در داســتان هایش، الگوهــای آمــاده و گاه نمادهــای ســّنتی را می شــکند. 
در افســانه ها، غالبــاً شــخصی ســالخورده یــا ســالکی پاک باختــه بــه افشــای »حقیقــت« می پــردازد، اّمــا در 

داســتان فــوق، »پاســدار حقیقــت«، کودکی خردســال اســت.

ــم و  ــت بی رح ــه اردک زش ــتان جوج ــد، در داس ــی آزار دارن ــره ای ب ــاً چه ــه غالب ــا« ک »جوجه اردک ه
ازخودراضــی هســتند. »پیــرزن«، عجــوزۀ بــدذات افســانه ها، در ایــن داســتان نماد رحمت اســت. اندرســون 
ـ مســئله ای بعضاً  همچنــان مفهــوم »هــر زشــتی، بدطینــت و هــر زیبایــی، خــوش ذات و نظرکــرده اســت« 
ــه  ــروش، ب ــرک کبریت ف ــا جســارت درهــم می شــکند. در داســتان دخت ـ را ب پذیرفته شــده در افســانه ها
تصویرکشــیدن »مــرگ« قهرمــان بــه ایــن زیبایــی، گریــزی بکــر از هنجــار معمــول طّراحــی نفرت انگیــز 
»مــرگ« در ادبّیــات کــودک اســت. »مــرگ« در چشــم کــودک مخاطــب، بــه  مثابــة راهــی بــرای رهایــی 
دختــرک ترســیم شــده اســت. ایــن پایــان تکان دهنــده کــه خــالف هنجــار معمــول داســتان های کــودک 
ـ کــه در ایــن ســن هنــوز بــه درک عمیقــی از مســئلة مــرگ  اســت، بــرای مخاطــب گــروه ســّنی »ب و ج«
ـ بــا چاشــنی وصــف شــادی دختــرک در کنــار مــادرش در  ـ6۷( نرســیده اســت )ر.ک؛ نجاتــی، 13۷۲: 66

بهشــت شــیرین شــده اســت.
ــود«،  ــه می ش ــده نواخت ــه بی نوازن ــی ک ــر«، »چنگ ــی غول پیک ــنازدایی همچــون »لوبیای ــر آش تصاوی
»آینــة پیشــگوی ســخنگو«، »خانــه ای شــکالتی«، »غــاری بــا درب خــودکار کــه بــا اســم رمــز گشــوده 
می شــود«، »ایــدۀ طــرح لباس هایــی کــه احمق هــا قــادر بــه دیــدن آن نیســتند«، بــه رشــد قــّوۀ تخّیــل و 

ــازه می بخشــد. ــه فضــای ایــن داســتان ها جّذابّیتــی ت ابتــکار کــودک کمــک می کنــد و ب

7ـ3ـ2. بررسی آشنایی زدایی در َده اثر داخلی
در نیمــی از ایــن آثــار )پنــج اثــر(، نویســندگان بــه گریــز از هنجارهــای معمــول، به ویــژه در انتخــاب 
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شــخصّیت اصلــی و خلــق مضمــون پرداخته انــد و نیمــی دیگــر، از ایــن مقولــه تهــی هســتند. دو اثر انــدازۀ 
دنیــا و ســری کــه بی کاله ماند، از بیشــینة آشــنازدایی برخوردار هســتند. در داســتان اّول، تالش شــخصّیت 
اصلــی بــرای دریافتــن کّمّیتــی معلــوم از مفهومــی کیفــی، موجــب شــگفتی مخاطــب می شــود )مــادر بــه 
ســارا گفــت کــه او را بــه  انــدازۀ دنیــا دوســت دارد و ســارا در پــی دریافتــن انــدازۀ واقعــی دنیــا اســت تــا از 
میــزان عالقــة مــادر بــه خود آگاه شــود!(. همچنیــن، نویســنده در انتخاب شــخصّیتی به عنوان »عقــل ُکل« 
داســتان کــه انــدازۀ واقعــی دنیــا را می دانــد، موجــودی را برمی گزینــد کــه از دیگــران بزرگتــر نیســت، اّما به 
دلیــل ویژگــی منحصربه فــردش )توانایــی پــرواز(، دیــدش بــه حقیقــت نزدیک تــر اســت. نکتة دیگــر اینکه 
ـ از ســارا می خواهــد کــه  ـ ماننــد دیگــران  »عقــل ُکل« بــه  جــای بیــان »انــدازه دنیــا« و تشــریح »دیده هــا« 

بــا او همــراه شــود و خــود شــنیده ها را ببینــد.

نقطــة قــّوت داســتان دوم، یــک »طنــز موقعّیــت« اســت کــه بــر اثــر تضادهــا رخ می دهــد. نویســنده بــا 
هنجارهــای یــک جامعــة کالســیک ایرانــی شــوخی می کنــد و بــا جملــة »اوّلیــن بــار بود کــه عروســک ها زدند 
و اوســتا رقصیــد« )یوســفی، 13۸۴: 13(، در واقــع، ســاختار هنجارهــای معمــول را بــه  هــم می زنــد و مخاطــب 

کودکــش را بــه خنــده وامــی دارد. همچنیــن، واکنــش پایانــی شــخصّیت اصلــی، دور از انتظــار مخاطب اســت.

ســه اثــر دیگــر، هــر یــک تنهــا از یک منظــر، تــا حــدودی پــای داســتان را از هنجارهــای معمــول فراتر 
می نهنــد. قهرمــان داســتان ماجراهــای گونیــا و آقــای ریاضــی زیرمجموعــة شــخصّیت های ذهن ســاخت 
ــارت  ــا عب ــا ب ــا خطــاب گونی ــی شــکلش را جمــع کــرد« و ی ــی چــون »صــورت مثلّث اســت. عبارت های
»گونیــای حســابی!« عبارت هایــی هنجارگریــز اســت کــه پــردازش ایــن شــخصّیت را با بیشــینة ابتــکار در 
داســتان نشــان می دهــد. خالــق داســتان ُدم قورباغــه از بحــث علمــی »محــو شــدن ُدم قورباغــه در هنــگام 
بلــوغ« مضمونــی بکــر ســاخته اســت و بــا ناآگاهــی قهرمــان از این امــر، موقعّیت هــای متضــادی می آفریند 
کــه بــه فضــای داســتان جّذابّیت می بخشــد. در داســتان ســفر مرغ باهــوش، شــخصّیت فریبکار داســتان از 
اصــل فلســفی »همزمانــی دو حادثــه لزومــاً منجــر بــه رابطة علّّیــت نمی شــود«، به نفــع خود سوءاســتفاده 
می کنــد و خــالف آن )یــک اشــتباه ذهنــی فاحــش( را بــه تــودۀ مــردم تلقیــن می کنــد و آن هــا را بــه بنــد 

اســتعمار می کشــد. گزینــش چنیــن مضمونــی بــرای نــگارش داســتان کــودک انتخابی آشنازداســت.

7ـ4. پیرنگ
ارســطو پیرنــگ را تنظیم کننــدۀ حــوادث دانســته اســت. منظــور از آن، توالی حــوادث اســت نه ترتیبی 
کــه ممکــن اســت نویســنده بــا ذوق خــودو بــا پس وپیــش کــردن حــوادث بــه داســتان بدهــد. پیرنــگ، 
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خــط ارتبــاط میــان حــوادث را ایجــاد و وابســتگی موجــود میــان پیشــامدهای داســتان را به طــور عقالنــی 
تنظیــم می کنــد. ســاختمان پیرنــگ بــر اســاس »انگیــزه« وقایــع بنــا می شــود. »حوادثــی« که در داســتان 
رخ می دهــد، بایــد علـّـت و انگیزه ای داشــته باشــند و به نتیجــه ای منطقی منجــر شــوند )ر..ک؛ میرصادقی، 

.)15۲ :136۴

پیرنــگ در چارچــوب کتاب هــای گــروه ســّنی »الــف« بی پیرایــه اســت، اّمــا بــرای گــروه ســّنی »ب و 
ج« نبایــد آن قــدر ســاده باشــد )ر.ک؛ حجــازی، 13۷۴: 1۲۰(.

ــود. در  ــکیل می ش ــایی تش ــی و گره گش ــة اوج، گره افکن ــگ از نقط ــاختمان پیرن ــی، س ــگاه کلّ در ن
نقطــه ای از داســتان، درگیــری فیصلــه پیــدا می کنــد و مــا از نتیجــة تالش هــا آگاه می شــویم و کــودکان 

ــد. ــتان می دانن ــش داس ــن بخ آن را پرهیجان تری
توصیــه می شــود داســتان کــودکان حتمــاً نقطــة فــرودی نیــز داشــته باشــد. در آن معمــوالً رشــته های 
بــاز شــده دوبــاره پیونــد می خورنــد و شــخصّیت ها بــه دنیــای آرام خــود بازمی گردنــد و داســتان به گونــه ای 
پایــان می پذیــرد کــه شــنونده احســاس می کنــد همــه  چیــز دوبــاره روبــه راه شــده اســت )ر.ک؛ چمبــرز، 
13۸۰: ۲5(. عــدم تعــادل داســتانی نیــاز بــه تعــادل دوبــاره دارد. نویســنده ناگزیــر اســت طــرح داســتان 
ــای  ــام راه  حل ه ــاز شــود. تم ــع  شــدن آن آغ ــاز شــدن مشــکل، جم ــد از ب ــه بع ــزد ک ــه ای بری را به گون
ــی دارد  ــای خاّص ــا به اصطــالح، گره گشــایی می گنجــد. گره گشــایی ظرافت ه داســتانی در بخــش دوم ی
و تــا حــدودی بیانگــر قــدرت نویســنده اســت. بــرای او مشــکل بزرگتــر ازآنجــا شــروع می شــود کــه نتوانــد 
بــه  طــور اصولــی و باورپذیــر ایــن وضعّیــت را حــل کنــد )ر.ک؛ محّمــدی، 13۷۸: 11۰(. داســتان خــوب از 
پیرنــگ قــوی و محکمــی برخــوردار اســت. وقایــع بــا رشــته های منطقــی به هــم پیوســته اســت و واقعه ای 

تصادفــی و اســتثنایی در آن دیــده نمی شــود )ر.ک؛ میرصادقــی، 136۴: 9۲(.

7ـ4ـ1. حالت تعلیق )هول و وال(
کیفّیتــی اســت کــه نویســنده بــرای وقایعی کــه در ُشــرف تکویــن اســت، در داســتان خــود می آفریند و 
خواننــده را مشــتاق و کنجــکاو بــه ادامــه  دادن داســتان می کنــد و هیجــان و التهــاب او را برمی انگیــزد )ر.ک؛ 

.)163 همان: 

7ـ4ـ2. بررسی پیرنگ در ده داستان منتخب خارجی
همــة ایــن آثــار از پیرنگــی قــوی و اســتوار برخوردارنــد. در میــان آن هــا، داســتان علی بابــا و چهــل دزد 
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از بیشــینة کرانــة حــوادث )حــدود 5۸ حادثــه( تشــکیل شــده اســت. ایــن داســتان بــه طــور شــگفت انگیزی 
ــل  ــت. دالی ــا و گره گشایی هاس ــده از گره افکنی ه ــرا و آکن ــرقی( پرماج ــتانی ش ــار داس ــب آث ــون غال )همچ
ــا هــوش و ذکاوت تعریف شــده بــرای غالــب  حــوادث داســتان، منطقــی اســت. حّقه هــا و سیاســت بازی ها ب

ــج می شــود. ــی مهّی ــق اتّفاقات ــر اســت و ســبب خل شــخصّیت های آن توجیه پذی
داســتان هانســل و گرتــل نیــز از بیشــینة گره افکنــی و گره گشــایی موّقــت در میــان ایــن آثــار برخــوردار 
اســت. هیــچ پیشــامدی، تصادفــی رخ نمی دهــد. از 31 اتّفــاق، تنهــا »وجود خانــه ای شــکالتی در میان جنگل« 
غیرمنطقــی بــه نظــر می آیــد کــه به واقــع، بنــا بــر آشــنایی کــودک بــا فضــای افســانه ها، حضــور عجایــب 
در میــان جنــگل نیــز باورپذیــر اســت. از شــگفتی های ایــن داســتان، شــبکة درهم تنیــدۀ گره گشــایی ها و 
گره افکنی هاســت. هــر بــار مخاطــب در انتظــار و تعلیقــی مهّیــج گرفتــار می شــود، تا پــای نابــودی قهرمانانش 

پیــش مــی رود، اّمــا ســرانجام بــا گشــودن گره هــا رهایــی می یابنــد.

در داســتان لبــاس جدیــد پادشــاه، تعلیــق بــا فرســتادن دو تــن از اطرافیــان پادشــاه نــزد خّیاط هــا و آنــگاه 
تظاهرهــای دروغیــن شــاه، ظریــف و زیرکانــه طّراحی  شــده اســت و مخاطــب را در انتظار و اشــتیاق بیشــتری 
نگــه مــی دارد تــا فرارســیدن »روز موعــود« و در پایــان، مخاطــب را با افشــاگری کودکی خردســال دچار حیرت 
می کنــد. درُکل، سلســلة پیرنــگ داســتان چنــان زنجیــروار نشســته اســت کــه اگــر حلقــه ای را جــدا کنیــم، 
باورپذیــری آن لطمــه می بینــد. داســتان جادوگــر شــهر اُز از مســیر پرفــرازو نشــیب ماجراهایــش می گــذرد، 
گاه آرام و گاه خروشــان تــا در لحظــة آرامــش داســتان همه چیــز بــه حالــت اوّل برگــردد. ترکیــب و توالــی ایــن 

ماجراهــا رونــدی پیچیــده به داســتان داده اســت.

داســتان ســفیدبرفی و هفــت کوتولــه بــا »گمــان مــرگ شــخصّیت اصلــی« بــه اوج خــود می رســد و آنگاه 
ــه نقطــة آرامــش نهایــی می رســد. نخســتین  ــا شــگفت زدگی حاصــل از قــدرت زندگی بخشــی عشــق، ب ب
گره افکنــی داســتان بــا ورود قطــب منفــی )ملکــة جدیــد( ایجــاد می شــود و گره گشــایی نهایــی بــا ورود قطب 
مثبــت )شــاهزاده( اتّفــاق می افتــد. رهــا کــردن ســفیدبرفی در جنــگل و پنــاه بــردن بــه کلبــة کوتوله هــا و... ، 

گره گشــایی های موّقتــی اســت کــه عنصــر مهــّم »هــول و وال« را در مخاطــب ایجــاد می کنــد.
در میان این ده اثر، داستان شنل قرمزی ساده ترین ساختمان پیرنگ را دارد.

7ـ4ـ3. بررسی پیرنگ در ده داستان داخلی
در میــان ایــن آثــار، داســتان های توله ســگ گرســنه و ُدم قورباغــه از بیشــینة کرانــة حــوادث برخــوردار 
ــل ارائه شــدۀ حــوادث،  ــاً همــة دالی هســتند. داســتان اّول، اســتوارترین ســاختمان پیرنــگ را دارد. تقریب
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توجیه پذیــر اســت و طبیعتــاً منجــر بــه واکنشــی از همیــن جنــس می شــود. در داســتان دوم نیز نویســنده 
بــرای کنش هــا دالیلــی منطقــی ارائــه می دهــد. تنهــا ضعــف پیرنــگ در ســه حادثــه از حــوادث میانــی 
ـ کــه نویســنده بــا ســرعتی ناهماهنــگ مخاطــب کــودک را از آن هــا  ـ بــا دالیلــی مشــابه  داســتان اســت 
عبــور داده، ایــن مســئله داســتان را بــه ســمت تصّنعــی  شــدن ســوق می دهــد. نقطــة آرامــش )پایــان( این 

داســتان به خوبــی تشــریح شــده اســت.

پیرنــگ داســتان ماجراهــای گونیا و آقــای ریاضی، اگرچه پیچیده نیســت، اّما در مجموع، از ســاختمانی 
اســتوار برخــوردار اســت. تنهــا ضعــف آن پی بــردن گونیــا از داّل »صــدای خروپــف« بــه مدلول های عجیبی 

چــون »صــدای تیشــه بــر دیــوار یــا وقــوع زلزله« اســت کــه منطقــاً بعید بــه نظــر می آید.
داســتان راز فرداهــا، فانتــزی اســت، اّمــا گره افکنــی چشــمگیری نــدارد. یافتن کتــاب رازها نقطــة اوجی 
بــرای ایــن داســتان اســت؛ نقطــة اوجــی خالــی از هیجــان. همــه  چیــز آســان و تصّنعــی پیــش مــی رود. 
پیرنــگ دو داســتان قطــار باغ وحــش و خانــة عنکبــوت، فاقــد هــر گونــه پیچیدگــی اســت، گره افکنــی 
خاّصــی نــدارد، حــّس انتظــاری را در خواننــده برنمی انگیــزد و مخاطــب )گــروه ســّنی »ب« و »ج«( را نه در 
نقطــة اوج و نــه انتهــا شــگفت زده نمی کنــد. همچنیــن، در داســتان اّول، علــل برخــی از حوادث تــا حدودی 

غیرمنطقــی اســت؛ بــرای مثــال: »قطــار را بــه بــاغ  وحــش می آورنــد، چــون فرســوده شــده اســت«.

در داســتان ســقوط حاکــم، بــه دلیــل نبــود گره افکنــی موّقتــی و کامروایــی قهرمــان بی هیــچ مانعــی، 
انتظــاری بــرای مخاطــب ایجــاد نمی شــود و همــه  چیــز به ســرعت بــه نقطــة پایــان می رســد. در داســتان 
ســری کــه بــی کاله مانــد، ســاختمان پیرنــگ تــا حــدودی اســتوار اســت و از چندین گــره موّقتی تشــکیل 

شــده اســت که بــر جّذابیــت آن تأثیــری بســزا دارد.

7ـ5. پرهیز از پند و نتیجه گیری در داستان
قابوس نامــه اّولیــن کتــاب تربیتــی در ایــران بــود کــه بــه تلخی پنــد و اندرز بــرای کــودکان اشــاره کرده 
ــات کــودکان حــاوی اشــارات معنــوی و اخالقــی  ــاغ، 13۸6: 5۷(. »درونمایــه« در ادبّی اســت )ر.ک؛ قزل ای
اســت، اّمــا نبایــد نتیجــه گرفــت کــه نوعــی نصیحــت همــراه بــا َمَثــل و تمثیــل اســت. در ادبّیات خــوبـ  
ـ معنــا ضمــن تجربــه پدیــد می آیــد )ر.ک؛ حجــازی،  طــّی اعمــال شــخصّیت ها و پیشــرفت طــرح وقایــع 
13۷۴: 9۸(. عبــارت »راهنمــای اخالقــی کــودکان بــدون اجبــار، تنبیــه و یــا حّتــی تشــویق مســتقیم« 
)شــعاری نژاد، 13۸5: 3۲( نیــز تعبیــری دیگــر از همیــن مفهــوم اســت کــه در کتاب اصــول ادبّیــات کودک 

بــر آن تأکیــد شــده اســت.
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7ـ5ـ1. بررسی پرهیز از پند و نتیجه گیری در ده اثر منتخب خارجی
در متــن غالــب ایــن آثــار، بــا وجــود گســتردگی محورهــای تعلیمــی، نتیجه گیــری، بیــان پنــد و یــا 
طــرح  مســتقیم درونمایــه دیــده نمی شــود، اّمــا در دو داســتان شــنل قرمزی و َجــک و لوبیــای ســحرآمیز، 
نویســندگان چنــدان بــه ایــن اصــل وفــادار نمی ماننــد. در متــن داســتان اّول، مادربــزرگ )نمــاد شــخصّیت 
ـ نصیحــت می کند: »شــنل قرمزی مســتقیم به  ـ بــا جمالتــی دســتوری  آگاه( شــخصّیت اصلــی را دلســوزانه 
خانــه بــرو و مواظــب بــاش راه را گــم نکنــی! در راه هــم بــا غریبه ها صحبــت نکــن!« )گریــم، 13۷۴: 1۰(. در 
صفحــة پایانــی نیــز بــا جملــه تأکیــدی مادربــزرگ و بعــد از آن، اعــالم نتیجــة »ایــن بار خوشــحال و ســالم 
بــه خانــه رســید« )همــان:1۰(، بــه نتیجه گیــری غیرمســتقیم )در قالــب کنــش( پرداختــه شــده اســت. در 
پایــان داســتان دوم، عبــارِت »و بــه  این ترتیــب َجــک توانســت بــا کار و تــالش خود به خوشــبختی برســد« 

)جکوبــز، 13۷1: 16(، بیــان می شــود کــه نیــازی بــه تأکیــد آن نیســت.

7ـ5ـ2. بررسی پرهیز از پند و نتیجه گیری در ده اثر داخلی
در ایــن بحــث، نیمــی از ایــن آثــار )پنــج اثــر( دچــار ضعــف نســبی هســتند و مابقــی بــه ایــن اصل مهم 
وفــادار مانده انــد. داســتان ســفر مــرغ باهــوش، علی رغــم قــوت نســبی در عناصــر داســتانی، در ایــن زمینــه 
دچــار ضعــف اســت. نویســنده پنــج بــار واژۀ »دروغ« و هم خانواده هایــش را بــه خــروس نســبت می دهــد و 
بــا تأکیــد فــراوان بــر ایــن مطلــب، بــه تصّنعــی  شــدن آن دامــن می زنــد. در خــط دوم داســتان، قطب منفی 
بــا عنــوان »خــروس مغــرور و دروغگــو« معّرفــی می شــود، در حالــی  کــه کنش هــای وی دروغگــو بودنــش 
را شــهادت می دهــد و نیــازی بــه ایــن  همــه تأکیــد نیســت! خــروس دو بــار )در صفحــات ۴ و 6( همزمانــی 
آوازش بــا طلــوع آفتــاب را دلیــل طلــوع معّرفــی می کنــد و هــر بــار بــا جمالتــی تکــراری آن را تشــریح 
می نمایــد. باألخــره نویســنده در پــارۀ پایانــی بــا دو جملــة »همه فهمیدنــد که هیچ  وقــت نبایــد دروغ گفت، 

هیچ کــس هــم نبایــد زیــر بــار حــرف زور بــرود« )قلــش، 1363: ۲6( درونمایــه اش را فریــاد می زنــد.

نویســندۀ داســتان توله ســگ گرســنه، در صفحــة پایانــی، دو بــار عبــارت »مــن بایــد آزاد باشــم، چــون 
آزاد آفریــده  شــده ام« )اســدالّهی، 136۴: 1۲( را تکــرار می کنــد کــه نیــازی بــه تأکیــد آن نیســت و چون این 
جملــه رنــگ و بــوی ایدئولوژی زدگــی دارد، ذکــر آن بیــش از یــک  بــار، داســتان را به ســمت مســتقیم گویی 

غیرهنــری پیــش می بــرد.

نویســندۀ راز فرداهــا، درونمایــة داســتان را بــا جملة خبری »فــردا از آِن بّچه هاســت« از زبان شــخصّیت 
اصلــی، آشــکار بیــان می کنــد. در داســتان »ســقوط حاکــم« پــردازش داســتان به گونــه ای اســت کــه گویی 
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نویســنده قصــد دارد اندیشــه اش را بی پــروا، بــه مخاطــب تحمیــل کنــد. چهارچــوب خشــک این داســتان، 
مخاطــب را بــرای چندیــن دقیقــه در خــود حبــس می کند.

نتیجه گیری
ده اثــر انتخابــی خارجــی، در انتخــاب درونمایــة مناســب بــرای مخاطــب خــاّص خــود )گــروه ســّنی »ب« 
و »ج«( موّفــق بوده انــد و در بحــث »پــردازش درونمایــه« در حــوزۀ پنــج موتیــف مذکــور، از قــّوت بســزایی 
برخــوردار هســتند، وجــود نقــاط قــّوت ایــن آثــار موّفــق در موتیف هــای برگزیــده، شــاهدی بر اهمّیت و ســهم 

ایــن موتیف هــا در موّفقیــت آثــار ادبــی کــودک اســت.

آثــار داخلــی نیــز از منظــر مضامین بــه کار رفته در حوزۀ مســائل تربیتی غنی هســتند. مضامیــن اخالقی، 
علمــی، تربیتــی و منــادی ارزش هــای بشــری مــورد اســتفادۀ مؤلّفــان داخلــی قــرار گرفته اســت، اّمــا در بحث 
»نحــوۀ پرداخــت« ایــن مؤلّفه هــای ارزشــمند، طبــق نتایــج به دســت  آمــده، ضعــف غالب آثــار تألیفــی در پنج 
موتیــف نامبــرده بــارز و آشــکار اســت. بســامد بــاالی به کارگیــری »روش مســتقیم و روایــی« بــرای معّرفــی 
شــخصّیت ها، بــه مســتقیم  شــدن زبــان داســتان می انجامــد و ایــن مســئله ای اســت کــه می توانــد جوهــر 
هنــری اثــر را تهدیــد کنــد. در ایــن آثــار، کمینــة شــخصّیت ها از نــوع »همه جانبــه« هســتند، در حالــی کــه 

ایــن نــوع شــخصّیت از بیشــترین اهمّیــت ادبــی برخوردار اســت.

نتایــج نشــان می دهــد کــه آثــار مذکــور داخلی در بحــث »باورپذیــری«، در مقایســه بــا ده اثــر خارجی، 
از اســتحکام کافــی برخــوردار نیســتند و ایــن مســئله می توانــد مانعــی بــرای نزدیــک  شــدن مخاطــب 
کــودک بــه فضــای داســتان باشــد و در نتیجــه، بــه عــدم تأثیرگــذاری کافــی بــر مخاطــب منجر می شــود. 
چنان کــه مشــاهده شــد، آثــار داخلــی در عرصــة »آشــنایی زدایی« در مقایســه بــا ده اثــر خارجــی، دچــار 
ــر  ــت ذاتــی یــک اث ــی اســت کــه رهایــی از هنجارهــای معمــول، از خاصّی فقــر می باشــند. ایــن در حال
هنــری اســت. ســاختمان پیرنــگ در برخــی از آثــار داخلــی، اگرچــه تا حدودی مســتحکم اســت، اّمــا برای 
مخاطــب خــود )گــروه ســّنی »ب« و »ج«( ســاده و ابتدایــی طّراحــی  شــده اند. نیمــی از ایــن آثــار داخلــی با 
ـ بــرای مخاطــب کــودک خلــق  شــده اند و این مســئله ای اســت که در  ـ و نــه هنــری  دیــدی غالبــاً تربیتــی 

نهایــت بــه دلزدگــی مخاطــب از آثــار ادبــی منجــر می شــود.

ســخن آخــر اینکــه طبــق نتایــج حاصــل، چنان چــه نویســندگان حــوزۀ ادبّیــات کــودک، در پــردازش 
درونمایه هــای آثــار خــود بــه پنــج موتیــف معّرفــی  شــده در ایــن پژوهــش توّجــه الزم را داشــته باشــند، 

جامعــة ادبــی کــودک در حــوزۀ داخلــی بیــش  از پیــش شــاهد آثــاری موّفــق خواهــد بــود.
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پی نوشت ها:
ـ مــدال نیوبــری )Newbery Medal( جایــزه ای ادبــی بــرای کتــاب کــودکان در دنیاســت کــه بــه نــام جــان  1
نیوبــری )John Newbery(، ناشــر قــرن هجدهــم نامگــذاری شــده اســت. ایــن مــدال هــر ســاله بــه نویســنده ای 

تعلّــق می گیــرد کــه برجســته ترین اثــر داســتانی را در ایــن حــوزه در آمریــکا پدیــد آورد.

ـ داســتان علی بابــا و چهــل دزد یکــی از داســتان های مجموعــة هــزار و یــک شــب اســت کــه بــه زبان هــای  ۲
گوناگــون منتشــر شــده اســت. شــاگاهیراتا )نویســنده ای غربــی کــه افســانه های بســیاری را بازنویســی کــرده،( آن را 

به عنــوان داســتانی بــرای کــودکان گــروه ســّنی »ب« و »ج« بازنویســی کــرده اســت.

ــات ســال  ــل ادبّی ــزۀ نوب ــدۀ جای ـ1991( برن 19۰۴ /Isaac Bashevis Singer( ــزاک بشــویس ســینگر ـ ای 3
19۷۸ اســت. همچنیــن، وی جایــزۀ کتــاب ملّــی را دریافــت کــرده اســت.
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