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 پژوهشي مطالعات ادبيات كودك ي علمي مجله

  1389زمستان پاييز و ي دوم،   اول، شمارهسال
  
  
  وجوي استقاللدر جست

  »فلسفه براي كودكان«ي  برنامههاي ادبي مناسب برايانتخاب متن
  

  محمودنيا عليرضا   زادهميرعبدالحسين نقيب يحيي قائدي جواد فرزانفر
  م تهرانمعلدانشگاه تربيت 

  
  چكيده

تواند بـراي     ، مي »فلسفه براي كودكان  « ي  كه نشان دهد برنامه   ي حاضر براي اين   مقاله
هـاي موجـود      يابي به استقالل از داستان    ي خويش يعني دست     رسيدن به هدف عمده   

 به تحليل محتوايي از نوع تأملي يا فكري چند داسـتان            ،در ادبيات كودك بهره گيرد    
ـ  يافته. اختدر اين گستره پرد     آثـار يـاد شـده بـه خـوبي           نـشان داد،  ژوهش  هاي پ

  پاسـخ   را  نيازهاي آنـان   و   بشتابند   »فلسفه براي كودكان  « ي  ياري برنامه توانند به    مي
هـاي مرتـضي    هاي بسياري ميـان ديـدگاه     يند؛ همچنين مشخص شد كه همانندي     گو

  .وجود داردتحقيق هاي اين ، ماريا نيكواليوا و برونو بتلهايم با يافتهژادخسرون
  .داستانفلسفه براي كودكان، ي  برنامه استقالل،، ادبيات كودك:هاي كليدي واژه

  
                                                            

ي تعليم و تربيت دانشجوي دكتري تخصصي فلسفه .farzanfar.javad@yahoo.com)  اين مقاله مستخرج
  )    .است) جواد فرزانفر(ي اصلي  ي دكتري نويسنده از رساله

 فلسفه تعليم و تربيتاستاديار yahyaghaedi@yahoo.com               
استاد فلسفه .   
 فلسفه تعليم و تربيت استاديار. mahmoudnia@saba.tmu.ac.ir  

  13/9/89:                       تاريخ پذيرش مقاله30/5/89: تاريخ دريافت مقاله
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   مقدمه.1
كودك در آغاز به كمك پدر و مادر نياز مطلق دارد و اين امـري طبيعـي اسـت امـا بـه                       

اي فراهم آيد كـه ايـن نيـاز بـه آرامـي              بايد شرايط به گونه    ،شودتر مي تدريج كه بزرگ  
بـه  . اي برسد كه وي به خـود تكيـه كنـد          تر شود تا سرانجام به نقطه     رنگرنگ و كم   كم

فـردي كـه اسـتقالل      . سخن ديگر زمينه براي رشد اسـتقالل شخـصي وي فـراهم آيـد             
شخصي دارد، در زندگي به خود تكيه دارد و از پيروي كوركورانـه و تقليـد صـرف از                   

چنان مهم اسـت كـه حتـي آن را بـه            آندستيابي به استقالل    «. كندديگران خودداري مي  
 )27: 1999 1،وينچ و جينجل   (»اندي تربيتي در نظر گرفته    هاي عمده مثابه يكي از هدف   

هاي اساسي رسيدن به اسـتقالل       يكي از شرط   ،سالبراي تحول كودك به شخص بزرگ     
كـه  بـراي ايـن    .يـابي كـودك نيـز نقـش مهمـي دارد          هويت  استقالل در  است؛ همچنين 

طلبي را در وجود كودكان بارور سـازيم و از سـركوب آن جلـوگيري               ي استقالل  روحيه
ي كوشش كودك ارزش قائل      برا .2؛  اجازه دهيم كودك خود انتخاب كند      .1: بايد،  كنيم

 كودك را تشويق كنيم تا از       .4هاي آنان عجله نكنيم؛     گويي به پرسش   در پاسخ  .3شويم؛  
انـد اميـدوار    ي تـصميمي كـه گرفتـه      آنان را درباره   .5 منابع بيرون از خانه استفاده كند؛     

 اما بسياري از    طلبي دارند، كودكان ميل به استقالل    )1385،  نياعارف (.يوسأ، نه م  سازيم
از «شوند؛ زيـرا    آن به هراس و ترديد دچار مي      ي بروز   اجازه  اين ميل و    برابر در والدين

 ».دارد، نگـران هـستند    ها روا مـي   ني آ تجربههاي معصوم و بي   چه دنيا نسبت به بچه    آن
كودك در مسير رشد و پرورش خـويش نيـاز          « با اين همه     )159: 1380 ،شريعتمداري(

 ».هاي جسمي و هم ذهني اسـت      ي توانمندي اين استقالل هم در زمينه    . به استقالل دارد  
 ،رسـد آمـوزش و پـرورش در انجـام ايـن رسـالت              به نظر مي   )68: 1383 ،دژاخسرون(

 ويژه در كـشورهاي     رويكردهاي موجود آموزشي و تربيتي به     . وفق نبوده است  چندان م 
سويه و تمايل به اقتـدار      هاي تلقيني و يك   رشد نيافته يا در حال رشد، با تأكيد بر روش         

ي يادگيرنـده   معلم و محتواي درسي، راه را بـراي انتخـاب و تفكـر و فعاليـت آزادانـه                 

                                                            
1. Winch And Gingle 
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رو از ايـن  . آورندطلبي وي مانعي جدي پديد مي     اللگونه در مسير استق   بندند و بدين   مي
هـا    اند كه با راهكارهاي خويش در پـي جبـران كاسـتي          نظراني پيدا شده  همواره صاحب 

 يكـي از همـين      2،»فلـسفه بـراي كودكـان     «بنيانگـذار جنـبش      1،مـاتيوليپمن . انـد برآمده
اسـتقالل  ، پـرورش    »فلـسفه بـراي كودكـان     «ي جنبش   هدف عمده . نظران است  صاحب

فلسفه به كودكـان  ي برنامه آموزش ، هدف عمده  از نظر ليپمن  «. فكري در كودكان است   
) 20: 1382،قائدي (».آن است كه به كودكان كمك كند، بياموزند چگونه خود فكر كنند           

ي رابطـه ). همان(داند  هاي اين جنبش را پرورش خالقيت مي      ليپمن يكي ديگر از هدف    
اندركاران تعليم وتربيت   خالقيت واستقالل وجود دارد كه دست     بسيار نزديكي نيز ميان     

ي آمـوزش  هـاي موجـود در برنامـه   فـرض از ديگر سو، يكي از پيش. از آن آگاه هستند  
هايـشان بـه    گيرند كه كتاب   كودكان زماني بيشتر ياد مي     ،كندميتأكيد  ،  فلسفه به كودكان  

 كتـاب در قالـب      14ن به نوشـتن     فرض، ليپم با توجه به همين پيش    . شكل داستان باشد  
، ، سـخني  اي آگاهانه و طراحي شـده     به گونه «ها  در اين گونه داستان   . داستان روي آورد  

 ، مـسأله  ، آن سخن  شود و پس از خواندن داستان     ي فلسفي گنجانده مي   اي يا نكته  مسأله
» .ردگي، مورد بحث قرار مي    شود، در گروهي كه با معلمي كار آزموده هدايت مي         يا نكته 

؛ )1980( 3 مــارك.1: هــا عبارتنــد ازبرخــي از ايــن داســتان) 111: 1386، ژادخــسرون(
: 1383 ،قائـدي  (.)1987( 6الفـي  .4  5؛كشف هاري اسـتاتلمير    .3؛  )1982( 4كيووگس.2

هـايي   نيـز بـه نوشـتن چنـين داسـتان          7البته افراد ديگري مانند آن مارگارت شارپ      ) 20
، به منظور آموزش فلسفه به كودكـان      «هستند كه   هايي  انداستاند، از طرف ديگر      پرداخته

، خـسرونژاد  (».انـد آثـاري بيـشتر ادبـي      يا تحقق اهداف ايـن نهـضت نوشـته نـشده و           
: رو هستيم توان گفت كه به طوركلي با دو نمونه داستان روبه         بدين سان مي  ) 120:1386

                                                            
1. M.Lipman 
2. P4c: Philosophy for Children 
3. Mark 
4. Kio and Gus 
5. Harry Stattlemeier’s Discovery 
6. Elfie 
7. A.M.Sharp 
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پـيش مـشخص شـده و     داستاني كه نويسنده آگاهانه و با توجه بـه هـدفي كـامالً از              .1
تـوان  اند و مي  هاي ليپمن و شارپ از اين نمونه      داستان. پردازد به نوشتن آن مي    ،محدود

 داستاني كه نويسنده از پيش هدف كامالً مشخص .2. هاي آموزشي ناميد  ها را داستان  آن
. زنـد اي از اوقات ناخودآگاه به آفرينش آن دسـت مـي        و محدودي ندارد و چه بسا پاره      

  . اندهاي موجود در ادبيات كودكان بيشتر جزو اين گونهنداستا
هاي هاي خويش بر داستانبراي رسيدن به هدف» فلسفه براي كودكان«ي  برنامه

هرچند طرفداران اين . پوشدهاي نوع دوم چشم ميكند و از داستاننوع نخست تكيه مي
 اثر تربيتي و يك اثر ادبي بين يك، مانند اين كه  براي اين كار داليلي دارند،برنامه
با  )1383، قائدي(هايي است و اصل اهداف آموزش است و نه محتواي آموزش تفاوت

 آن هاي موجود در ادبيات كودك از داستاناين همه نبايد فراموش كرد كه از سويي
تر و تواند قابل شمول مي،خيزدجايي كه در بيشتر مواقع از ناخودآگاه نويسنده برمي

موزشي شوند؛ آ  فداي اهدافايدهاي ادبي نبديگر ويژگي از سويي ور باشد تعام
با .  سپس مفاهيم فلسفي را در خود داشته باشندو  باشنددبياها ابتدا بايد بنابراين متن

شود، اين است كه آيا ژوهش مطرح ميمهمي كه در اين پ پرسش ،توجه به اين موضوع
  بشتابد؟ به سخن ديگر»فلسفه براي كودكان«ي مهتواند به ياري برناادبيات كودك مي

توانند به نيازهاي اين برنامه پاسخ دهند؟ ، ميدر ادبيات كودكان هاي موجودآيا داستان
گويي به نيازهاي نشان دادن كارايي ادبيات كودكان در پاسخ ،ژوهشبنابراين هدف پ

د و پرورش روحيه  روي رشدر اين تحقيق تنها بر.  است»فلسفه براي كودكان«ي برنامه
  .  استي جنبشيكي از اهداف عمدهتأكيد شده كه  طلبي استقالل

به  روش تحليل محتوايي از نوع تأملي يا فكري گيري ازبا بهرهوهش حاضر پژ 
وهشگر بر توانايي شهودي پژ آن درتحليل فكري فرايندي است كه «. انجام رسيده است

وهش تكيه پژهاي مورد  كشيدن يا ارزيابي پديده تشخيص خود براي به تصويريو قوه
هاي ديگري كه به غير از توانايي شهودي و قوه تشخيص براي توصيف هژوا. كندمي

قوه تخيل،  تفكر دروني، معرفت نهفته،«:  عبارتند از؛انداين فرايند به كار برده شده
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: 1383، الگ 2،بورگ 1،گال( ».حساسيت هنري و بررسي همراه با تأمل و كنكاش
 هاي موردي به كار برد كه ازوهشپژديگر توان در تحليل فكري يا تأملي را مي )2/991

 بيشتر به تصميم«موضوع كاربرد اين . برندمي  سود نيزوهش كيفيپژ هاي ديگرروش
ها بستگي  تشخيص خود در تحليل دادهيقوه  شهودي ويوهشگر در اتكا به قوهپژ

 ».هاها در مقولهبندي دادهدستهمانند ها ي تجزيه و تحليل دادههاي فندارد تا به روش
 امكان تعيين يك ،تحليل فكري امري بيشتر ذهني است«جا كه  از آن)992 ،همان(

پذير نيست؛ بنابراين كارآموزي در كنار يك ها امكانروش استاندارد براي تحليل داده
گيري اين  نمونه)999، همان(» . است، ضروري زيادتمرينا ، همراه بپژوهشگر باتجربه

هايي براي پرورش يعني به علّت داشتن ظرفيت؛  نيز از نوع هدفمند استژوهشپ
 همچنين كوشش پژوهشگر بر آن بوده .ايمبرگزيده را هاطلبي داستاني استقاللروحيه

ودك ي ادبيات كودكان شناخته شده و از سوي منتقدان ادبيات كها در گسترهتا داستان
  موردنظرفهرست،  با توجه به آن چه گفته شد)1(.اي مثبت ارزيابي شده باشندبه گونه

 ، مطالعه را)ي اشباعنقطه(  گرديد و زماني كه محقق دريافت به مقصود رسيده استتهيه
هاي  كوه،ي، سفيد برفي، هايدهاي ديگري همچون ماتيلداهرچند داستان. متوقف كرد

شد  نميكه  طبيعي بوداما، هايي را در خود داشتندچنين ويژگيبودند كه ... سفيد و 
ميكوت و  (»ي اشباعنقطه«ي آنان را در تحقيق گنجانيد؛ بنابراين محقق از همه

 متن داستان به عنوان واحد تحليل ژوهش حاضر در پ.بهره گرفت) 1995 3،مورهاوس
  . انتخاب شده است

  
  
  
  
  
  

                                                            
1. Gall 
2. Borg 
3. Maykut And Morhouse 
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  هاتحليل داستان. 2
  1و كارآگاهان اميل .2-1

گويـد كـه پـدرش را       اي حدوداً ده ساله سخن مي      از همان ابتدا از پسر بچه      ،راوي قصه 
به تدريج كـه داسـتان   . كندهنگام پنج سالگي از دست داده است و با مادرش زندگي مي  

آمد كـه   گاهي پيش مي  «. شودرود، خواننده با چگونگي شخصيت اميل آشنا مي       پيش مي 
كـرد و حتـي      اميل از مادرش پرسـتاري مـي       ،هنگام بيماري ... اشدحال مادرش خوب نب   

ي مـادرش خوابيـده بـود، زمـين را           وقتـ  ،حتي گـاهي  . گرفتآشپزي را هم به عهده مي     
اشان به هـم ريختـه و آشـفته    كه خانهي اينشورهكشيد تا مبادا مادرش از دل   مال مي دست

اي هـم   سـينه بـه  خشك و دسـت    اميل پسر «) 7: 1384 2،كستنر(» .است، از جا بلند شود    
اللي هنـوز شـكننده و رشـد        رسد چنـين اسـتق     به نظر مي   با وجود اين  ) 8همان،  (» .نبود

بايد با  ، اميل   كه اين استقالل به رشد حداكثري خود برسد       نايافته است؛ بنابراين براي اين    
. تر از سـفر بـه تنهـايي و بـدون مـادر            رو شود و چه آزموني سخت     آزموني سخت روبه  

 از سويي بيانگر اين     ،دهدآهن ميان اميل و مادرش رخ مي       وگويي كه در ايستگاه راه    گفت
است كه مادر هنوز باور ندارد كه كودكش بتواند مستقل باشد و از سـويي ديگـر نـشان                   

مواظب باش پـسرم    : مادرش گفت «. طلبي گرايش فراواني دارد   دهد، اميل به استقالل   مي
سوار قطار كه شدي از كـسي       . ي گل هم ننشيني   وي دسته اشتباهي ر . چيزي جا نگذاري  

توانم اين كار را    خودم مي : اميل گفت ... خواهش كن كه چمدانت را در جاي بار بگذارد        
 . وقتي من نيستم مبادا بـه خـودت فـشار بيـاوري      !مامان... من كه ديگر بچه نيستم    . بكنم

. ز شما مراقبت كنـد    مواظب باش مريض نشوي، چون وقتي من نباشم كسي نيست كه ا           
توان سفر اميـل     مي) 12-11 همان، (».شوم با هواپيما به خانه برگردم     آن وقت مجبور مي   

آهـن  راه  كـه از ايـستگاه     سـفر ظـاهري   . را به دو بخش ظـاهري و واقعـي تقـسيم كـرد            
ود و قرار بوده است به ايستگاه خيابان فردريك در برلين به پايان             شزادگاهش شروع مي  

                                                            
1. Emil and the decotives 
2. Kaestner 
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 ياش كنـار يـك مغـازه      ، خالـه و دخترخالـه      همـان جـايي كـه مـادربزرگ        برسد؛ يعني 
شـود كـه او در      ز مـي  ، درست از جـايي آغـا      ، اما سفر واقعي   فروشي منتظر او هستند    گل

 ،ميرشـاهي  (.شود پياده مي  ،هايشهاي جانورشناسي به دليل تعقيب دزد پول      ايستگاه باغ 
به اوست، ولي هدف سفر دوم كه       هدف سفر اول ديدن مادر بزرگ و دادن پول          ) 1381

 بـدين سـان     .باشـد  مـي  او ، رشد و تقويت استقالل    شوداميل ناخواسته با آن رودررو مي     
قهرمان قصه نيـز بـه   . اي است براي شروع سفر دومتوان گفت كه سفر اول تنها بهانه     مي

ـ ؛ بلكه حتـي مـي  يابد كه دزديده شدن پول نه تنها يك مصيبت نيست        تدريج درمي  د توان
 .ش موقعيـت خـوبي باشـد       مـادر  ويـژه  به اطرافيان؛ به     هايشتوانمنديبراي نشان دادن    

موضوع آن قدر هيجان انگيز بود كه اميـل كـم و بـيش خوشـحال بـود كـه پـولش را                       «
شود به ياري سيزده كودك ديگر و بـدون كمـك        اميل موفق مي  ) 67 همان،(» .انددزديده

دزدي كه پليس در تعقيـب او بـود و بانـك            . يندازده ب لت، دزد را به     ساليهيچ فرد بزرگ  
ها كمـك   حتي شاگرد آسانسور هتل هم كه به آن       . اش جايزه گذاشته بود   براي دستگيري 

اميل در بانك و در ايستگاه پليس       . ، كودكي بيش نبود   ي اتاق دزد را بدانند    كرد تا شماره  
، داليل و شواهدي    روغ است كه ثابت كند، پول به او تعلق دارد و سخنان دزد د           براي اين 

ي  نـشانه  ،گونـه داليـل و شـواهد      آوردن اين . اندازدرت مي را به حي  آورد كه اطرافيان    مي
تـوانم يـك شـاهد      مي«. استقالل فكري و در نتيجه ثمربخش بودن سفر حقيقي او است          

، او هـم در كوپـه       وقتي من وارد قطار شدم    .  گراس گروند  يخانم ياكوب از اهال   . بياورم
 را داخـل جيـبم      ، پاكت پول  در قطار «) 103همان،   (». و خيلي زود از قطار پياده شد       بود

همـان،   (»سه اسكناس جاي سوراخ سـوزن باشـد       ؛ پس بايد روي هر    سنجاق كرده بودم  
، پس امكـان نداشـته از جيـبم         را داخل جيبم سنجاق كرده بودم     ] پول[من پاكت   «) 105
خواهـد بـه اميـل كـه حـاال          مي ، فروشگاهي پس از دستگيري دزد   ) 108همان،   (».بيفتد

م كند كه او    ها اعال شلواري بدهد تا بتواند در روزنامه       كت و   است، حسابي معروف شده  
... « :گويـد مـي  پـذيرد و  نمي ولي او ،  كندها تهيه مي  هايش را از فروشگاه آن    ي لباس همه

ها ه دنبال اين حرف   ترها هميش كه اين بزرگ  مثل اين . اين همه جار و جنجال الزم نيست      
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 ايـن سـخن نيـز نمايـانگر       ) 134همـان،    (».ها است  ولي ما عقلمان بيشتر از اين      ؛هستند
به اميل پيـشنهاد     ي مركزي پليس   خبرنگاران در اداره   يكي از  .استقالل فكري اميل است   

 در يـك كافـه بـا هـم نـان            ،دهد كه همراه با او به دفتر روزنامه بـرود و در بـين راه              مي
) 116همـان،    (».البته به شرطي كه من شما را مهمان كـنم         : اميل گفت «. اي بخورند  خامه

 چنين اعتـراف    ،دارد تا پيش اميل   ي است كه خبرنگاران را وا مي      هايژگيداشتن چنين وي  
  )116 ،همان (».تو واقعاً آدم مستقلي هستي«: كنند

 

  كوه مرا صدا زد. 2-2
اي   است كه پس از مرگ پدر استحاله      ) جالل(ي  ي نوجوان دربارهكوه مرا صدا زد     داستان  

، بـه نوجـواني مـستقل و    وليت و وابـسته  ئمس، بي دهد و از فردي خودخواه    در او رخ مي   
اي كه حتي سرپرستي مادر خويش را نيز بر عهـده   به گونه؛شودمتكي به خود تبديل مي   

پـيش از   .1: م كـرد  توان اين داستان را از نظر زماني به دو بخش عمده تقسي           مي. گيردمي
ي شخـصيتي   توان جالل را از جنبـه      پس از مرگ پدر و به همين شكل مي         .2مرگ پدر؛   

-جاللي را كه ما در زمان حيـات پـدر مـي           . در قالب اين دو زمان بررسي و تحليل كرد        

هـاي  گـي ژ چنين وي  . است وليتئبدون اتكا به نفس و حس مس      وجواني وابسته و    ، ن بينيم
آورد و در ايـن رابطـه       است كه حتي مادر را نيز به خـشم مـي           رفتاري به حدي ملموس   

توان به زماني اشاره كرد كه جالل قرار اسـت          دهد؛ براي نمونه مي   بارها به وي تذكر مي    
رود و   پيش دوستانش مـي    ،ي درس خواندن  ، اما به بهانه   به گوسفندان آب و علف بدهد     

شود چنين استنتاج كرد كه تا هنگـام  مي) 1371 ،بايرامي( .زنداز انجام اين كار سرباز مي  
، ي زنـدگي خـانواده      فرساي وي براي چرخانـدن چرخـه      هاي جان حيات پدر و كوشش   

 بـه او  توانـد     چون پدري دارد كه مي     ؛ ملموس برخوردار است   يقهرمان داستان از آرامش   
، امـا بـا      به استقالل مانع اسـت      وي يابي براي دست  به سخن ديگر وجود پدر    . تكيه كند 

 و به تدريج شـرايط سـختي را كـه           دشوي جالل نيز آغاز مي    ، دغدغه شروع بيماري پدر  
هايي مشاهده كرد  الي صحبتتوان در البه  اين دغدغه را مي   . فهمد مي ،پيش روي اوست  
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طور مدتي همان «: كند ف مي ، براي خواننده توصي   بيماري پدر كه جالل هنگام شرح حال      
كـرد و   م كه از كله سحر تا تنگ غروب يك بند درو مي           افتياد وقتي مي  . كنمنگاهش مي 

مـچ  . شود مريضي اين طـوري از پـا انداختـه باشـدش           باورم نمي . آوردخم به ابرو نمي   
 همـان، (» .انـد هايش انگار كش آمده    هايش به نازكي مچ دست من شده و انگشت        دست

 جالل كـه    شود؛ به دگرگوني بزرگي دچار مي     پس از مرگ پدر   اما شخصيت جالل    ) 42
 اكنـون هـم   توانست در هركاري بر وي تكيه كند،  تا ديروز پدر قدرتمندي داشت كه مي      

هستند و به تنهايي بايـد گلـيم        بيند كه بدون او هيچ      ديگري را مي  ) مادر( هم زن    خود و 
آيـد  ناگفته نماند كه از محتواي داستان نيز چنين بر مـي          . خويش را از آب بيرون بكشند     

 از ايـن رو قهرمـان   ؛فردي نيست كه بتـوان بـر او تكيـه كـرد         ، اسحاق كه عموي جالل،  
 به  . رساند  خانواده را ياري   او انند و هم  شود كه جاي پاي پدر پا بگذارد       آن مي  داستان بر 

طلبي قهرمـان داسـتان را      ي استقالل  روحيه ، جوانه زدن  رسد زير خاك رفتن پدر    نظر مي 
 تـا   ،افتـد ق مـي   مهم اتفا  يان قصه سه حادثه   ، براي قهرم  پس از مرگ پدر   . شودسبب مي 

 ،هم او و هم خواننده داستان دريابند كه مستقل شدن و بار مسئوليت را بر دوش كشيدن   
  :كاري چندان آسان نيست

  هاي روي پشت بام؛بيمار شدن جالل به دليل پارو كردن برف. 1 
  زخم شدن دست جالل هنگام چيدن علوفه براي گوسفندان؛ . 2 
  . از معركه ها به اسب جالل و فرار اوي گرگحمله. 3

ها را  ي سختي شود تا جالل همه    سبب مي  ،اي كه صورت گرفته    استحاله ،با اين همه  
رو بارها شكـست     همين  از ؛دش داشته با  نار بس گ  ايحتي اگر هزينه   ؛ دل بخرد   و با جان 

تـوان  مـي هنگـامي   طلبـي جـالل را      اوج اسـتقالل  . شود، اما هرگز شكسته نمي    خوردمي
در همـين   .  كه با تعدادي از دوستانش در حال پـايين آمـدن از كـوه اسـت                مشاهده كرد 

در حـالي كـه     . فتنـد اند تـا ني    به چوبي تكيه داده     براي پايين آمدن از كوه     ، ديگران صحنه
خواهـد تكـه    جالل چنين كاري نكرده است و حتي هنگامي كه يكي از دوسـتانش مـي              

، اول: توانـد داشـته باشـد     اين عمل حداقل چهار پيام مي     « .پذيردينم ،چوبي به او بدهد   
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دهد كه  ، نشان مي  دوم. خطر كردن است  دهد كه جالل وارد معركه شده و اهل         مي نشان
آزموني اسـت بـراي او     ، اين خطر كردن   ،سوم. خواهد از ديگران كمك بگيرد    جالل نمي 

، چهـارم . ه چقدر توانـايي دارد    ؛ يعني بداند ك   تا تكليف خودش را با خودش روشن كند       
گـاهي نـدارد و بـا همـين وضـع       داند كه ديگـر تكيـه      مي ،پدرش را از دست داده    جالل  

پس از مرگ پدر هـم چنـان كـه گفتـه            ) 416: 1381 ،ميرشاهي (».خواهد ادامه بدهد   مي
 مـادر و  ژه خودباوري او براي ديگران ـ به وي ؛ اما باوررسد جالل به خودباوري مي،شد

 ؛اسحاق ـ هنوز سخت است؛ بنابراين گذر زمان الزم است تا اين باورشـكل گيـرد   عمو 
. دهـد ي خويش را بـه خـوبي انجـام داده و مـي          هميشه وظيفه  ،گذر زمان كه  مگر نه اين  

آيد تا ايـن    اي پيش مي  چندي بعد حادثه  . ناميممي» تعيكشف واق «اي كه ما آن را      وظيفه
در فـصل زمـستان مـردان ده بـراي شـكار            . ان بياورند هاي جالل ايم  دو نيز به توانمندي   

گيرد تا همراه عمو اسحاق بـه        با اصرار از مادرش اجازه مي      ، جالل روندكبك به كوه مي   
شود بهمن ريزش كند و او را       سبب مي احتياطي اسحاق   ، بي در هنگام شكار  . شكار برود 

شـود و بـا      كار مـي   اين جا است كه جالل دست به      . سازدزير خروارها برف مدفون مي    
. دهـد سختي و رنج فراوان و به دور از انتظار عمـويش را از مـرگ حتمـي نجـات مـي                    

، حادثـه را    ، پـس از برگـشت بـه ده        اسحاق كه زندگي خويش را به جالل مديون است        
بدين سان مادر نيز همانند عمو به لياقـت فرزنـدش پـي             . دهدبراي مادر جالل شرح مي    

ه اكنون او در وضعي است كـه نـه تنهـا بـه ديگـران وابـسته                  شود ك برد و مطمئن مي   مي
 گـويي ريـزش بهمـن از        .نيز بشتابد ديگران  تواند به كمك و ياري       بلكه حتي مي   نيست،

هاي جالل   توانمندينسبت به   ساالن  براي ريزش باورهاي نادرست بزرگ    اي   مقدمه ،كوه
   .شودمي

 

  هايش گنجشك و بچه.2-3
ي چهـار بچـه گنجـشك را كـه تـازه پـر              شود كه طوفان آشـيانه    قصه از جايي آغاز مي    

؛ پـس در    كنـد  ، خـراب  اند و از اين رو هنوز به مراقبت پدر و مادر نيـاز دارنـد              درآورده
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اند و از   شويم كه ناخواسته از پدر و مادر جدا شده         مواجه مي  همين ابتدا با چهار جوجه    
زنـدگي   از يك سو  .ها زندگي كنند  ناين پس بايد به تنهايي و بدون حمايت و مراقبت آ          

كه به خـوبي راه و روش       ها پيش از اين    بچه گنجشك  از سويي ديگر   پر از خطر است و    
، سـبب    همين مـسايل   .شوند، با آن روبه رو مي     مبارزه با اين خطرات را ياد گرفته باشند       

ـ كنند كه بچـه   ها گمان مي  ها است و آن   جهو مادر جو   دلواپسي و نگراني پدر    شان بـه   هاي
، ي خـود را در زمينـي شـخم زده         اند، اما در فصل پاييز هر چهار جوجـه        كام مرگ رفته  

، ي اتفاقات پـس از طوفـان      در گفتگوهايي كه بين آنان درباره     . بينندمي سالم و تندرست  
دهـد كـه    مـي   توضيح هايكي از بچه  . توان بسيار تأمل و درنگ كرد     ، مي گيردصورت مي 

ها را شكار   ، حشره ها برسند كه ميوه قبل از اين   واست  ر ازميوه بوده    تابستان را در باغي پ    
، چه كـار خـوبي    ! آه پسرم «: گويداش مي  خطاب به جوجه   ،گنجشك پدر . كرده است مي

هـا  به خصوص وقتي كه آدم    ! بايد خيلي مراقب باشيد   . ولي هميشه خطر در كمين است     
ي بـزرگ سـبزي      ممكن است شاخه   گاهي هم . زنندها قدم مي  آيند و در ميان درخت    مي

در حـالي كـه ممكـن        ،را ببينيد كه به نظرتان جاي خوبي براي نشستن يك پرنده باشـد            
امـا پـسر اشـاره      ) 864 - 863 :1383 1،اوئنـز  (».شـد  يا سوراخي زيـر آن با      هاست حفر 

هـا از   دانـد كـه بـه تـازگي آدم        مي حتي ؛كند كه نه تنها از چنين خطري با خبر است          مي
ي ديگـر    جوجه .كنندها استفاده مي   نيز براي به دام انداختن پرنده      ياي مخصوص هچسب

كرده است و زماني كـه خـدمتكاران        گويد كه اين مدت در قصر پادشاهي زندگي مي        مي
 انبـار غـالت      بـه  ،اندها سرگرم بوده  قصر به وزن كردن غالت و دادن آب و غذاي اسب          

هـاي نامهربـان و     بيشتر خـدمتكاران آدم   : گويددر اين هنگام پدر مي    . شده است وارد مي 
دهـد كـه    سومين جوجـه توضـيح مـي      . ها بود نابكاري هستند و هميشه بايد مواظب آن      

هـاي گنـدم و جـو و        هاي پراز دانـه   ، چون كيسه  گشتمها مي ها و جاده  بيشتر در خيابان  «
 همـان،  (».ريـزد مي هاي به زمين  كنند و هميشه مقداري از دانه       آويزان مي  اغلبذرت را   

 چون هر لحظـه     هايي بسيار خطرناك است؛   گويد كه چنين مكان   گنجشك پدر مي  ) 865

                                                            
1.Owenze 
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 سنگي از زمين بردارند و به تو بزنند، ولي بچه گنجشك در جواب              هاامكان دارد كه آدم   
، بلكه  شوند فرار كرد  ها بايد هنگامي كه به طرف زمين خم مي        گويد كه نه تنها از آدم     مي

 ؛برند نيز بايد انجـام داد     سينه يا جيب خود دست مي      حتي زماني كه به طرف       اين كار را  
چهارمين بچـه   . جا گذاشته باشند  هايي را درآن  ريزه ها از قبل سنگ   چون ممكن است آدم   
دهد كه به درون يك كليسا پرت شده و تمام تابستان را با خـوردن              گنجشك توضيح مي  

  .تجا سپري كرده اسهاي آنمگس و عنكبوت
كنـد  وان چنين استنباط كرد كه او هنوز فكر مـي         ت مي از محتواي كالم گنجشك پدر    

ها و تجربياتش احتياج دارند و پذيرش اين واقعيـت بـرايش بـس              ها  به نصيحت   جوجه
از هـا   هـا و نـصيحت     دشوار است كه آنان با تكيه بر خود و بدون استفاده از اين تجربـه              

ي اين داستان از سويي بدين موضوع       ، اما خواننده  اندسربلند بيرون آمده  ،  آزموني سخت 
 بـا  تواننداند، از اين پس نيز مي    ها همچنان كه از قبل توانسته     برد كه بچه گنجشك   پي مي 

شـود كـه آنـان      تكيه بر خود و به طور مستقل زندگي كنند و از سويي ديگر متوجه مـي               
نه و جـدا    رت خراب نشدن ال   ند كه در صو   اه ارزشمندي دست يافت   هايههريك به تجرب  

 ،هـا جوجـه . يافتنـد نشدن از پدر و مادر چه بسا هرگز به چنـين تجربيـاتي دسـت نمـي          
 كه نه   كردنداين موضوع را آشكار      با گفتن شرح حال خويش       ،مخصوصاً اولي و سومي   

، بلكـه يـك قـدم نيـز از او           ، آگـاه هـستند    دهدتنها از وقوع خطراتي كه پدر هشدار مي       
   .ترند پيش
  

   1 باخانمان .2-4
بينـيم    قهرمان داستان را در شرايطي مـي       ،شودهمان نخستين لحظه كه قصه شروع مي       از

دستي ، در اوج فقر و تنگ     او به همراه مادري رو به مرگ      . كه به هيچ روي طبيعي نيست     
در رويـدادهاي بعـدي نيـز       . شـود مـي ، براي خواننـده تـصوير       نيو در سفري بس طوال    

،  پـسرآقاي وولفـوان    ي   سـاله  12پرين دختـر  . ستان وضع بهتري ندارد   شخصيت اصلي دا  

                                                            
1. With Family 
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را بـراي   ) پـدر پـرين   ( پـسرش    ،وقتي آقاي وولفوان  .  است دار بزرگ فرانسوي،   كارخانه
شـود و بـا     جا با يك دختر بومي آشنا مي       وي در آن   ،فرستدخريد كنف به هندوستان مي    

. شـود سـخت ناراحـت مـي     ،  شنودوولفوان زماني كه اين خبر را مي      . كندوي ازدواج مي  
 سـخت   ،خورد وهمين موضوع در آينده    ي پدر و پسر سخت به هم مي       بدين سان رابطه  

گونـه كـه از مـتن كتـاب         آن. شـود شدن شرايط زندگي قهرمان قصه را  نيـز سـبب مـي            
ه پـدر پـرين ورشكـستگه       كـ ، تا ايـن   اند، در رفاهي نسبي بوده    ي پرين ، خانواده آيد مي بر
از هند حركت   ) محل اقامت آقاي وولفوان   ( به قصد ماروكور     ،ز آن رو خانواده   شود؛ ا  مي
دهد و مادرش نيز پس از مدتي به        را از دست مي   ، پرين پدرش    هنگام اين سفر   .كنندمي

، بكنـد ) پـرين (توانست به او    اش كمكي نمي  چارهمادر بي «. شودبيماري سختي مبتال مي   
اكنون پـرين   .  نيروي فكر و عمل از او سلب كرده بود         چون بيماري او را از پا انداخته و       
 1،مـالو (» .اي بـيش نبـود    تجربـه كه خود كودك يتيم بي    مادر مادرش شده بود و حال آن      

بيند كـه    اي را مي   دختر بچه  ،)كودك(درست در همين جا است كه خواننده        ) 37: 1376
در خـويش بـه هركـاري       او براي تندرسـتي مـا     . بايد به تنهايي به نبرد با مشكالت برود       

 و سـپس  پاليكـار       )2(شـان شود ابتدا درشـكه    تا جايي كه حتي مجبور مي      ،زنددست مي 
با اين همه مـادر پـرين      . را نيز بفروشد  ) االغي كه پرين او را تا حد جان دوست داشت         (

ايـن  . دهـد  خوان مرگ پاسخ مثبت مي    كه او نيز به فرا     تا اين  ،شودروز به روز ضعيف مي    
 كيلـومتر از او  150 كـه از سـويي،      رد تنها يك پدر بزرگ دا     ،ساله اكنون در دنيا    12دختر
وقتـي بـه   ... « و از سويي ديگر مادرش هنگام مرگ بـه او وصـيت كـرده كـه        استدور  

بايد بكوشي در عين گمنامي مفيد باشي و        ! ماروكور رسيدي در معرفي خود شتاب مكن      
؛ چون پرين پول كمي با خود       )51همان، (»ندهمه دوستت بدارند و به تو احتياج پيدا كن        

مسافتي كه به حساب خـودش اگـر روزي         .  مجبور بود اين مسافت را پياده برود       ،داشت
ن مشكالت ديگـري  مياجا خواهد رسيد؛ ولي در اين     روزه به آن   5 ، كيلومتر راه برود   30

ه و ، تـرس از حيوانـات درنـد      ، خـستگي  گرسـنگي : ماننـد ؛ مـشكالتي    نيز وجود داشتند  

                                                            
1. Malot 
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 بـه ميـان      سـخن  ، گرسنگي و تـرس پـرين       در داستان بارها و بارها از خستگي       .راهزنان
ي گرسنه و ترس از اشباح      آمد، ولي پيچ و تاب معده     كه خوابش مي  پرين با اين  «. آيد مي

ترسيد جانوران درنده در بيشه باشند و شب به سراغش          مي. گذاشتند بخوابد موهوم نمي 
» . شـايد هـم گـرگ   ،شـايد خـرس  . ور جانوري؟ معلوم نبـود   چه ج . بيايند و بخورندش  

ديگر پولي هم نداشت كه از نـانوايي        . امان به سراغش آمد   گرسنگي بي  باز«) 71همان،  (
در نهايـت پـرين بـا هـزار سـختي خـود را بـه مـاروكور                  ) 70همان، (».دهي ناني بخرد  

طرفـي طبـق    زاو ا. وي مـشكالت خـاص خـود را دارد   اين مكان نيـز بـراي    . رساند مي
توانست خود را به پدربزرگ معرفي كند و از طرفـي ديگـر تـصور               نمي وصيت مادرش 

اين غضب شامل حـال او       ، حتماً  مورد غضب پدربزرگ قرار گرفته     كرد چون پدرش  مي
روي خود گذاشت و موفق شد بعد از چند روز در             را بر  »اورلي«پرين اسم   . شودنيز مي 
اي بـود كـه چـرخ       او در ايـن كارخانـه،كارگر سـاده       . كندي وولفوان كاري پيدا     كارخانه
 مترجم خاص   ،داد، اما به تدريج به دليل توانايي وي در زبان انگليسي          مي ها را هل  دستي

تر شد و به تدريج     وولفوان گرديد و در نتيجه روز به روز به پدربزرگ نزديك و نزديك            
 بـا نفـوذي كـه روي        ، سـاله  12تـر   ايـن دخ  . اي به وجود آمد   ي دوستانه ها رابطه ن آن ميا

 موجب شد كه وي در ماروكور به تأسيس يك بيمارستان و پـنج              ،رييس كارخانه داشت  
مردم كـه  «. بزنددست ،  كردندكارخانه كار مي   كودكستان براي كودكاني كه مادرانشان در     

دانستند اين تغييرات ناگهاني و ثمربخش در وجود اربـاب از معاشـرت و مجالـست                مي
، بـراي او بـه شـدت ابـراز احـساسات        اي به نام اورلي حاصل شده اسـت       ك ساده دختر
نـه تنهـا   ) 204همـان،   (».كردنـد يق مـي داشتند و تـشو مي كردند و همه او را دوست  مي

 هـم صـحبتي وي بـا وولفـوان كـه            ،وجود پرين تغيير و تحول را در منطقه موجب شد         
 سبب شـد    ، شديدي مبتال كرده بود    خبري طوالني از پسرش او را به بيماري       دوري و بي  

تر شده بـود  رامآ اش سينه ،كرداو ديگر چندان سرفه نمي. به تدريج احساس بهبودي كند   
اي است كه پزشـك مخـصوص وي يعنـي دكتـر     و دردهاي سابق را نداشت و اين نكته      

كاري كه اين دختر كوچك براي آقاي وولفوان        «: ددارروشون نيز به درستي به آن اشاره        
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راستي اگر او نبود بـر سـر آقـاي وولفـوان چـه              . رده است از علم پزشكي ساخته نبود      ك
كـه از طريـق     خـود وولفـوان در پايـان داسـتان پـس از آن            ) 205ـ204 همان،(» آمد؟ مي

دختر  «:كرد فاعترااين نكته را نيز ، ي او است نوه) پرين(پي برد كه اورلي    مباشرانِ خود 
، تو وارث اين دستگاه عظيم هستي       بعد از من  ... ست ا ار تو ي ك يجهتها همه ن  ، اين عزيزم

  )217همان، (» .وز بر عظمت و آباداني آن خواهي افزودربهو يقين دارم كه روز
 

  1دختر غازچران. 2-5

قهرمان قصه شاهزاده خانمي است كه بايد از شهر خويش جدا شود و به قـصد ازدواج                 
. كشدي وي انتظارش را ميي كه همسر آيندهبه سرزميني دور دست سفر كند؛ يعني جاي      

يابي بـه    با موضوع جداشدن از والدين و دست       ،بدين سان خواننده از همان ابتداي قصه      
 چهـار توشـه بـراي دختـرش         ،مادر شاهزاده خانم در اين سفر     . شودرو مي استقالل روبه 
  :بيندتدارك مي

  ؛بهاانهاي زرين و سيمين و جواهرات گرـ مقدار زيادي ظرف1
 ؛اش مراقبت از شاهزاده بوداي كه وظيفهـ نديمه2
  ؛توانست حرف بزندـ اسبي كه نامش فاالدا بود و مي3
ي پير سه قطره از خـون خـود را بـر آن ريختـه بـود و      ـ دستمال سفيدي كه ملكه  4

 چـون در راه بـه   .، از اين دستمال مراقبت كـن فرزند عزيزم«. اعتقاد به كارايي آن داشت 
  )  481: 1383،اوئنز (».ت خواهد خورددرد

كنند و سفري سخت آغـاز      مادر و دختر با دلي اندوهگين با يكديگر خداحافظي مي         
، شخصيت پليد خود را     بينديار و ياور مي   پس از مدتي نديمه كه شاهزاده را بي       . شودمي

از چـنگش     نيز كند و حتي جواهرات ملكه جوان را      ميرا آغاز   نافرماني  . سازدمي آشكار
 شـود؛   نااميـد نمـي   دهد و    اين همه باز دختر اميد خود را از دست نمي          با. آوردبيرون مي 

خـويش دارد كـه سـبب قـوت قلـبش            از مـادر  ) دستمال سـفيد  (حداقل يادگاري   چون  

                                                            
1. The Goose Girl 
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زمـان  . تواند به فريادش برسد   داند چگونه اين دستمال مي     هرچند خود نيز نمي    ؛گردد مي
. رسـند  بـه جـوي آبـي مـي         خانم و نديمـه     شاهزادهته بود كه    زيادي از اين ماجرا نگذش    

، دسـتمال سـفيد از جيـبش بيـرون          شود تا آب بنوشد   شاهزاده خانم هنگامي كه خم مي     
يابد   درمي اين موضوع را     هنگامي قهرمان قصه    .بردوجريان آب آن را با خود مي       افتد مي

 درمانـده و نـاتوان حـس    آيد و به همين سـبب خـود را  كه ديگر كاري از دستش برنمي  
افزايد و فـاالدا را     شود، برگستاخي خويش مي   نديمه زماني كه متوجه اوضاع مي     . كند مي

ي حال شاهزاده خانم نه تنها سايه. دهدگيرد و در عوض االغ خود را به وي مي از او مي  
. بينـد كه چهار توشه خود را نيـز بـر بـاد رفتـه مـي              ؛ بل حمايت مادر خود را بر سرندارد     

دهد و   فاالدا جاي خود را به االغي مي       .ربايدها را مي  گنجينه ي خائن جواهرات و   نديمه
، نديمه  هاي مقصد در نزديكي . ودش ناپديد مي  بدستمال سفيد همچون حبابي بر روي آ      

نمـاي او   خرش را با پيـراهن كهنـه و نـخ         ي زيبا و فا   دهد كه جامه  به شاهزاده دستور مي   
كند كه به آسمان باالي سرش سوگند ياد كند كـه           او را وادار مي   سرانجام     عوض كند و  

مـسافران بـه    . ي اين ماجرا به كسي چيزي نگويد       درباره ،وقتي به دربار نامزدش رسيدند    
ي خائن خودش را به جاي شاهزاده خانم معرفـي كـرد و             كاخ سلطنتي رسيدند و نديمه    

همـراه پـسر    بـه    ،ارزش بـود  بـي پـوش و    ژندهشاهزاده خانم واقعي كه اكنون يك دختر        
، چند روز پس از مراسـم ازدواج      . د تا در چراندن غاز به او كمك كند        اي فرستاده ش   بچه

كند، از شاه جوان خواسـت كـه سـر          ازش را فاش    رترسيد فاالدا   مي عروس دروغين كه  
 دختر غاز چران    . در راه خيلي او را اذيت كرده است        اش اين بود كه   اسب را ببرد و بهانه    

ي فاالدا را با مـيخ      قصاب را راضي كرد كه سرِ بريده      ،  زماني كه از اين موضوع آگاه شد      
هر صبح كه دختر جـوان  . روز اسب محبوبش را ببيند    به دروازه شهر بكوبد تا بتواند هر      

 ، خطـاب بـه سـر بريـده        گذشـت ي شهر مي  به اتفاق پسر براي چراندن غازها از دروازه       
حيف از تـو    «: دادميپاسخ  سر بريده    و »ايجا آويخته يف از تو فاالدا كه آن     ح«: گفت مي

 در دم از   ،بـرد اگر كسي براي مادرت خبـر مـي       . است ي جوان كه كارت چنين زار     ملكه
و بين دختر و  سه بار اين گفتگ،در اين داستان) 485همان،  (» .مردمي و كردغصه دق مي  
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كنـد كـه اگـر چنـين بـه          مستقيم به دختر گوشزد مـي     فاالدا غير . شودسر اسب تكرار مي   
حـوادثي  . دادين حوادثي رخ نمي   هرگز چن  ،شدي خدمتكارش نمي  آساني اسير و بازيچه   

غـصه  از  آيـد،   نه تنها كاري از دستش بر نمي      ،  خبر شود كه حتي اگر مادرش نيز از آن با       
، مقصر  ي اين حوادث  به سخن ديگر در همه    ) 1381،  بتلهايم (.ميردكند و مي  نيز دق مي  

 تكرار چنين سخناني    ، شايد بتوان گفت   .تواند خودي نشان دهد   خود دختر است كه نمي    
آورد و به اين بيـنش دسـت يافـت كـه         از سوي فاالدا بود كه دخترغاز چران را به خود         

در پـي  ناپـذيري را   مدت بر ديگـران خطـرات جبـران    درازي  وار و تكيه  وابستگي كودك 
ـ       ، به نديمه   جوان پس از جدا شدن از مادر       ي   ملكه . دارد  آندون  ي خود وابسته شـد و ب

 دستورات او عمل كرد و بـه همـين سـبب     به،فهم و تعقل خود را به كار برد      كه قدرت   
شايد دست يافتن به چنين بينشي بود كه سبب شـد دختـر             .  را از دست داد    شهمه چيز 
سـت چنـد تـار از موهـاي او را           خوا كه مي  -) پسرك غازچران ( مطيع كنرات    ،غازچران

، شـود كنرات كـه از ايـن نافرمـاني خـشمگين مـي            . نشود -بكند و براي خود نگه دارد       
. ي آغازي است براي آشكار شـدن مـاجرا        نقطهو اين   كند  مي پيش شاه     را دخترشكايت  

رسـد و دخترغـازچران بـا پادشـاه عروسـي           عروس دروغين به سزاي خيانت خود مـي       
ي نكتـه «. راننـد كـشورشان فرمـان مـي    اليان درازي با صلح و صفا بـر      كند و با هم س     مي

بـا تثبيـت شخـصيت خـود و تـسخير           ) غـازچران  دختـر (اساسي اين است كه قهرمـان       
خالف ميـل او   دهد كه گيسويش را برناپذيري جسم خويش ـ وقتي به پسر اجازه نمي 

   )179همان،  (».شودبكشد ـ پايان خوش را موجب مي
 

         1اكرو سار.2-6
 سـال در    5 بايـد بـراي تحـصيل بـه مـدت            »رالف كـرو  «ي  ساله  دختر هفت  »سارا كرو «

. مادر سارا هنگام تولد او از دنيـا رفتـه بـود           .  باشد »مينشين«روزي خانم    شبانه ي  مدرسه
كه نه تنهـا مـادر    دهدقرار مياش پيش چشم خواننده، كودكي را همان آغاز نويسنده در 

                                                            
1. Sara Koroe 
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 ؛ جـدا شـود   ، آن هم به مدت طوالني      است، بلكه بايد از پدرش      داده خويش را از دست   
فكر جـدايي   . ي تجارت مجبور است به هندوستان بازگردد      براي ادامه  چرا كه آقاي كرو   

گــاهي اوقــات ايــن ســفر بــا «. داداز پــدر از همــان پــنج ســالگي كــودك را آزار مــي 
جديـد بـراي او ترسـيم       اندازي كه از سـرزمين      كرد و چشم  هايي كه پدرش مي    توصيف

بايستي از پـدرش جـدا      كه مي فكر اين از  ولي  . نمود، بسيار جذاب و شيرين مي     نمودمي
رسـد و   ي سخت خداحافظي فـرا مـي      لحظه) 5: 1375 1،بارنت(» .شد غمگين مي  ،شود

گيرند كـه گـويي هرگـز دوبـاره قـرار      پدر و دختر طوري يكديگر را تنگ درآغوش مي      
دهد كه  ي نخست به ديگران نشان مي     نند، ولي سارا از همان لحظه      يكديگر را ببي   ،نيست

ايـن موضـوعي اسـت كـه خـانم      . كودكي است با ديگران بس متفاوت و متكي بر خود  
ها پايين رفـت و     اميليا سراسيمه از پله   «: كند، نيز بدان اعتراف مي    ، خواهر مينشين  »اميليا«

او در را به روي خويش      ! امنديدهمن هرگز چنين دختر بچه عجيبي       : به خواهرش گفت  
اين خيلـي بهتـر     : خانم مينشين جواب داد   . كندبسته است و اصالً هم گريه و زاري نمي        

اگـر فقـط يـك       ...از آن است كه مثل شاگردهاي جديد پا به زمين بكوبد و فرياد بزنـد              
) 13ص ،همـان (» .، اوسـت  ي آرزوهـايش برسـد    دختر كوچولو باشد كه بتواند به همـه       

شد كه  با اين همه ثروتمند بودن آقاي كرو موجب مي،ند سارا از پدر دور شده بود    هرچ
خواست در اختيارش بگذارند و خـانم مينـشين         والن پانسيون هرچه اين كودك مي     ؤمس

چنـان كـه قـصه پـيش      هـم .كنـد  ، با او از روي مهرباني رفتار حتي به ظاهر هم كه شده     
، نه تنهـا    اي بيش نيست  ودي كه كودك هفت ساله    شود، سارا با وج   تر مي روشن،  رود مي

توانـد بـه    كند، حتي مـي   خود را حفظ مي   استقالل   به راحتي و بدون برخورد با مشكلي      
هـاي او بـه     تـوان بـه كمـك     نمونه مي براي  . ياري برخي ازشاگردان پانسيون نيز بشتابد     

اي كه وي براي     نامه طلبي قهرمان قصه را در    اوج استقالل . ارمانگارد و لوتي اشاره نمود    
اين نامه را سـارا هنگـامي كـه رالـف كـرو بـه               . كردتوان مشاهده    مي ،نويسدپدرش مي 

، قيمـت فرسـتاد   گـران ، بـراي او عروسـكي بـس زيبـا و            مناسبت سالگرد تولد دخترش   

                                                            
1. Burnett 
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ام و  ي كافي بزرگ و عاقل شـده      ه اندازه ، چون ب  من ديگر خانم كوچولو نيستم    «: نوشت
با خودم  . ، آخرين عروسك من باشد    ايد كه شما براي من فرستاده     كنم عروسكي فكر مي 

قهرمـان قـصه در    ) 55همان،  (» .اي نداشته باشم  ام كه ديگر هيچ عروسك تازه     عهد كرده 
 مواجـه   »ي بحـران  مرحلـه «برد كه دست سرنوشت او را با         به سر مي   »ي آرامش مرحله«

ل وي بـا آزمـوني سـخت و         كند؛ در واقع در اين مرحله است كـه شخـصيت مـستق            مي
اين مرحله الزم است و به سخن ديگر بايد اتفاق افتد تا سـارا              . شودرو مي دردناك روبه 

هرچند كه قهرمـان داسـتان تـا        .  به استقالل واقعي دست يابد     ،در صورت پيروزي بر آن    
ـ   شخصيت مستقل و خوداتكايي خويش را آشكار كرده است،         ،پيش از اين مرحله     د نباي

درست در شب   . و تماميت آن شده است     مانع تكامل    ،رد كه هنوز ثروت پدر    فراموش ك 
دهد كـه   مير  آيد و به خانم مينشين خب     مي وننسي، به پا  ، وكيل آقاي كرو   ، بارو تولد سارا 
 ثروت خويش را به اتفاق يك دوست قديمي بـر روي معـادن المـاس                يهمهپدر سارا   
تـب  ، او بـه     ي و فرار دوست خـائنش     كند و سپس به دليل ورشكستگ     گذاري مي سرمايه

مينـشين بـدون    . اكنون سارا نه پدر دارد و نه ثروت پدر        . ميردشود و مي   مي جنگل مبتال 
اگـر او اشـك     «. رسـاند اي خبر هولناك را به گوش سـارا مـي         هيچ همدردي و مالحظه   

ريخته و زاري كرده و يا خشم خود را نسبت به اين رفتار خانم مينشين آشكار سـاخته                  
بـار هـم در برابـر ايـن         ولي اين  ،تر بود ، شايد تحمل رفتارش براي خانم مدير آسان       بود

رسيد كـه در برابـر او شكـست         كرد و به نظرش مي    دخترك عجيب احساس ضعف مي    
ول پانسيون دركمال تعجب ديد كه اين سخنان به         ؤو باز مس  ) 74همان،   (».خورده است 

روغي در چشمان او به وجـود آورد و مثـل           ، ف كه ناراحتي دختر را موجب شود     جاي آن 
: ، نفـس عميقـي كـشيد و گفـت          سنگيني از روي دوشش برداشته شده باشـد        ركه با اين

تـر احـساس نـاراحتي      ، در آن صورت كم    شوم كه بتوانم كاري كنم    خيلي خوشحال مي  «
، هـا  هـا و لبـاس    شستن ظرف ) همان (»توانم انجام بدهم؟   من چه كاري مي    .خواهم كرد 

ي كم سن و سـال امـا بـدون هـيچ            ها و تدريس زبان فرانسه به بچه      اي پانسيون خريده
بايـد انجـام     اين كارهايي بود كه از فردا گل سر سبد مدرسه            ،مزدي و هزاران كار ديگر    
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كرد كه در زير شـيرواني   با اتاقي عوض ميهم بايدكه اتاق زيبايش را    ، ضمن اين  دادمي
هـرروز  . هـاي سـارا آغـاز شـد       بدين سان سختي  . يك اتاقي بس سرد و تار     .قرار داشت 

در ايـن مرحلـه     . گرديـد تر مـي   سنگين و سنگين   ،شدمي وظايفي كه بر عهده او واگذار     
 در در زير بـاران   . كندخواند كه بسان يك برده كار مي      خواننده سرگذشت دختري را مي    

هـايش روز بـه   اسلبـ . پيمايـد ها را مي، خيابانهاي زيادي در دست داردحالي كه پاكت  
البتـه اگـر    ؛  خـورد غذايش را با ساير خدمتكاران در آشپزخانه مي       . شوندتر مي روز كهنه 

كشيد، ولـي مغرورانـه و      سارا از اين موضوع به شدت رنج مي       «. غذايي باقي مانده باشد   
در چنين شرايط سختي است كه سـارا بـه          ) 81همان،   (».كردهيچ شكايتي تحمل مي    بي

 همـان   كاريـسفورد  .كنـد برخـورد مـي   » كاريسفورد«با آقايي به نام     ادفي  طور بسيار تص  
 كاريـسفورد   .ندگذاري كرده بود  دوست آقاي كرو بود كه با هم در معدن الماس سرمايه          

دهـد كـه اكنـون او وارث    كند و برايش شرح ميواقعيت ماجرا را براي سارا تعريف مي     
 ، بيـان  روانشناسي پيـروزي  ،  ب خويش در كتا  1دنيس ويتلي . نيمي از معدن الماس است    

) 1372،ويتلـي  (.، پايـدار اسـت  ، اما انسان سـخت   كه دوران سخت پايدار نيست    كند  مي
  .كندي وي را اثبات مي داستاني است كه گفته،»سارا كرو«داستان 
 

  2هنسل و گرتل. 2-7

ا بـا دو    قهرمانان قصه از همـان ابتـد      . اي است كه آغاز تلخي دارد      قصه »هنسل و گرتل  «
از مـتن داسـتان چنـين       .  فقـر  .2 نامـادري،    .1: مشكل اساسي دست بـه گريبـان هـستند        

چـون  ؛ تـر اسـت  نمردانـه  يعني فقر به مراتب از اولي ناجوا   آيد كه حتي مشكل دوم     برمي
پدر و نامادري به اين نتيجه برسـند كـه بايـد كودكـان را در                شود،  موجب مي همين فقر   
جـا كـه هنـسل و        از آن  .شـوند نفري از گرسنگي تلف مـي     وگرنه چهار   كنند  جنگل رها   

 زنند تـا پـيش    يمدست  ، به هر كاري     پندارندساالن مي گرتل هنوز خود را نيازمند بزرگ     
شـود بـه يـاري      ، هنسل موفق مـي    شوندنخستين بار كه اين دو تنها رها مي       . ها بمانند آن

                                                            
1. Denis Vittile 
2. Hansel and Grethel 
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هـا هـيچ     اما بازگشت بچـه    .ندگشت به خانه را پيدا ك      باز هها از ميان جنگل را    ريزهسنگ
. ثمـر اسـت  ها براي ماندن بـا پـدر و نامـادري بـي      كند و كوشش آن   مشكلي را حل نمي   

هـا  هاي نـان را پرنـده     بار چون خرده  شوند و اين  كودكان براي بار دوم در جنگل رها مي       
  . كنندگشت را پيدا نمي، راه برخورده بودند

هـا را   گويا سرنوشـت آن   ) 1381،بتلهايم (.دها نقش مهمي دارن   در اين داستان پرنده   
ابتـدا پرنـدگان بـا      .  تا قهرمانان قصه را از حقيقت ارزشمندي آگاه كننـد          ،فرستاده است 
هـا ماننـد بـار نخـست و قبـل از            شـوند كـه بچـه     آن مي ، مانع از    هاي نان خوردن خرده 

 جنگـل   پس از سـه روز سـردرگمي در       .  به خانه برگردند   ،رويارويي با سختي و مشقت    
كنـد كـه بـه پيـرزن        ي نان زنجبيلي راهنمـايي مـي       هنسل و گرتل را به خانه      ،يك پرنده 

. گردنـد ي خود باز مـي    و سرانجام به كمك يك اردك سفيد به خانه         جادوگر تعلق دارد  
-اگر فرد مي  :  اين است  ،ها بر آن هستند تا كودكان را از آن باخبر كنند          حقيقتي كه پرنده  

سـال  ي افـراد بـزرگ   سـايه ر به خود تكيه كند و از زي     بايد ، برسد خواهد به رشد واقعي   
نهال بـراي رشـد و باليـدن خـويش بـه نـور              ؛   كودك بسان يك نهال است     .بيرون بيايد 

، اين مهم برايش    رار دارد ي درختان ديگر ق    يك نهال تا زماني كه زير سايه       .نيازمند است 
  .افتدنمي اتفاق

 تـا   وابـسته اسـت،   برادرش  به  ، سخت   ي جادوگر نهگرتل كه تا قبل از رسيدن به خا       
 شود كه به تنهايي با    ، مجبور مي  ، پس از افتادن گرتل در قفس      حدي نقشي منفعالنه دارد   

، مظهر ، در اين قصهرسد كه پيرزن جادوگر به نظر مي .ها مبارزه كند  دشواري ها و سختي
كـشد و   د هفته طول مي   ي گرتل چن  مبارزه. هاي ناگزير زندگي است   ها ودشواري سختي

. شـود پيـرزن را از بـين ببـرد         سرانجام به تنهايي و فقط به ياري فكر خويش موفق مـي           
ناگهان چيزي به فكر گرتل رسيد كه باعث شد نيروي شگرفي در وجـودش احـساس                «

بعـد در آهنـي     . اي پيرزن را داخل تنـور انـداخت       قدمي به جلو برداشت و با ضربه      . كند
او با زنداني شـدن هنـسل در        ) 116: 1383،اوئنز (». آن را انداخت   تنور را بست و چفت    

اي اوقات نيز به ياري     بلكه در پاره   ؛ خود تكيه كند   ه مجبور است نه تنها ب     ،قفس جادوگر 
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اسـتقالل ذهنـي نيـز       ، سـرانجام او را بـه      همين استقالل جسمي گرتـل    . برادرش بشتابد 
تلي كه تا پيش    رشود گ ت كه موجب مي    دستيابي به چنين استقاللي اس     .سازدرهنمون مي 

 ،پـذيرد  او را مـي كيه دارد و بـي چـون و چـرا پيـشنهادهاي        از اين همواره به برادرش ت     
بـا بـرادر خـود      ،  كند، او نيز بـر اردك سـفيد سـوار شـود           هنگامي كه هنسل پيشنهاد مي    

يكي بگذار  . ما دو نفري براي اردك مهربان خيلي سنگين هستيم        «: و بگويد مخالفت كند   
، كودكـان بـه     پس از گذشت چند هفته    ) 117همان،   (».يكي به آن طرف رودخانه برويم     

بار آنان با خود مرواريد ، اما اين برگشت نخست مشكلي را حل نكرد   .گردندميز  خانه با 
شـود؛   جواهراتي كه نه تنها خوشبختي هردو را سبب مي         .آورند رات پرقيمت مي  هو جوا 

هنسل و گرتل اين خوشبختي را به استقالل        . دهدفقر نجات مي  پدر و نامادري را نيز از       
استقاللي كه اكنون چه از نظـر جـسمي و چـه از نظـر               . ي خويش مديون هستند   نويافته

 اتكـا بـه نفـس     توان گفت كه گنج واقعـي       ذهني خود را نمودار كرده است؛ بنابراين مي       
  .اند داستان بدان دست يافتهاناست كه قهرمان ايتازه

 

  شبان كوچك در غار. 2-8
ي نخست با ميل شديد قهرمان قصه        درست از صفحه   »شبان كوچك در غار   «ي    خواننده

، بر آن اسـت كـه تعطـيالت         ي نه ساله  ، پسر بچه  اُالف. شود  رو مي   روبهطلبي  به استقالل 
، به كوهـستان    بگذراند و گوسفندان اين زن را براي چرا        ي خانم آنا    تابستان را در مزرعه   

برايش مهم بود كه با اين سن كم به او          ؛  براي االف دستمزد اهميت زيادي نداشت     « .ردبب
طلبي است كه   با توجه به داشتن همين روحيه استقالل      ) 6: 1378 1،رنگن (».دهندكار مي 

س غـرور    احسا د، در خو  شود پدر و مادرش با اين كار موافق هستند        او وقتي متوجه مي   
اش كه براي اولين بار در زنـدگيش         خداحافظي از خانواده   كرد روز احساس مي «. كندمي

االف با غرور در امتداد رودخانه      «) 7همان،  (» .ي بزرگي خواهد بود   حظه، ل افتاداتفاق مي 
حاال با آن كولـه پـشت سـنگيني كـه بـر پـشت               . زدرفت و از شادي سوت مي     پيش مي 

                                                            
1. Rangen 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


وجوي استقاللدر جست   

 

147

ر واقـع ايـن كولـه       د) 8همـان،    (».كرد براي خودش مردي شده اسـت      ، حس مي  داشت
باري . طلبي او بر دوشش گذاشته بود     ي بود كه استقالل   ليتوؤ، همان بار مس   پشتي سنگين 

 خود را بسيار پرتالش و فعـال        ،كودك در مزرعه   .، اما خوشايند است   كه هرچند سنگين  
شـد و   صبح زود دست به كار مي      .، پركار بود  االف مانند يك زنبور عسل    «. دهدنشان مي 

 حتي  شست،ها را مي  برد و آن  هاي شير را كنار رودخانه مي      ظرف .شكست مي ها را هيزم
ل ول  شدند و تـوي جنگـ     گاهي مجبور بود كلي راه برود و بزهايي را كه از گله جدا مي             

جايي كـه او     از آن  ،توان گفت سان مي  بدين) 14همان،   (».دا كند و برگرداند   ، پي گشتندمي
ي ، نـه تنهـا وظيفـه      تواند روي پاي خـود بايـستد       مي خواهد به ديگران ثابت كند كه     مي

 هـا را نيـز انجـام   اش بلكه كارهاي ديگري همچون شكستن هيزم وشـستن ظـرف   اصلي
   .دهد مي

روع بـه   ، باراني تند شـ    برديك روز كه چوپان كوچك گوسفندان را به كوهستان مي         
كوه بر اثر طوفـان شـديد       . بردكند و او با دو بز و يك بزغاله به غاري پناه مي            باريدن مي 
شود سه روز االف در غار زنداني مي      . شودي ورودي غار بسته مي    كند ودهانه ريزش مي 

 غـار و   افتد در مي هرچه اتفاق . دهدو در اين مدت اتفاق ديگري در بيرون غار رخ نمي          
جـا مجبـور اسـت بـا دو          قهرمان قـصه در آن     .است  در درون كودك   تربه سخن صحيح  

ايـن  .  وحشت از تاريكي و تنهايي     .2گرسنگي   .1: ي دست و پنجه نرم كند     مشكل اساس 
 رسـد به نظـر مـي    . ، تا حدودي حل كند     خود دو مشكل را االف توانست با نيروي عقل       

دهد كه االف موفق شود     اي ترتيب مي   به گونه  )هرچند شايد ناآگاهانه   (نويسنده وقايع را  
 جـسمي  بينـد او بـه اسـتقالل   گاه كه مي آن به سخن ديگر   .خود برسد  به رشد حداكثري  

ست تـا او را بـه اسـتقالل ذهنـي و فكـري نيـز                بر آن ا   ، به ياري كوه و غار     دست يافته 
. ودشـ مـي  ، به سرعت تمـام غذايي كه خانم آنا براي چوپان كوچك گذاشته بود    . برساند

 ».زداالف فهميد شرايط دشواري در انتظارش است و تالش كرد فكرش را به كار بينـدا      «
تواند از شير يكـي از بزهـا بـراي          او پس از مدتي به اين نتيجه رسيد كه مي         ) 41همان،  (

، نيز افكاري به ذهـنش      االف براي مقابله با تاريكي و تنهايي      . اده كند ، استف رفع گرسنگي 
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  و ، درست كردن تير و كمـان      ها، وارونه خواندن شعر   ، تراشيدن چوب  رسيد؛ سوت زدن  
 ».خـت ، آهنگي را با سـوت نوا      كه از ترسش كم شود    براي اين « .درست كردن چرخ آب   

بعـد بـه آن يـك محـور         . دار درآورد تكه چوبي را به شكل يك چرخ پـره        «) 32همان،  (
 سـدكوچكي   ،ي غـار جـاري بـود      آن وقت جلوي آبي كه از شكاف ديـواره        . اضافه كرد 

 جريـان آب    دار همـراه بـا    چـرخ پـره   . جـا قـرار داد    دارش را آن  درست كرد و چرخ پره    
عـالوه بـر    ) 41ـ   40همان،  (» .با اين كار االف مدتي خودش را سرگرم كرد        . چرخيد مي
دهد حـبس شـدن     توان به سه مورد ديگر نيز اشاره كرد كه نشان مي           مي ،چه گفته شد  آن

 او در غـار تـصميم   .1: شودستقالل ذهني االف منجر مي رشد فكري بيشتر و ا    ه  بدر غار   
اي كـه از جلـوي      ، از اين پس به هر فقير و گرسـنه         ت نجات يافتن  گيرد كه در صور   مي

آخر پـدرش  . حتي اگر پدر با اين كار مخالفت كند «؛ كمك نمايد كند،شان عبور مي  خانه
... هـا هـستند   او عقيده داشت گداها ناقل انواع بيماري      . گذاشتچندان به فقرا محل نمي    

تـوان داشـت    رمانده چه انتظـاري مـي     مگر از يك آدم فقير و د      :] االف با خودش گفت   [
 يك روز پس از نجـات       .2 )52همان،  (» .آوردوقتي كه درد گرسنگي او را از پاي درمي        

ي خـانم آنـا     ، االف كه با مخالفت مادر در ارتباط با بازگـشتش بـه مزرعـه              يافتن از غار  
» .قولي كـنم  توانم كارم را نيمه تمـام بگـذارم و بـد          نمي«: گويد به او مي   ،شودرو مي هروب

، بـه    اُالف در بدو زنداني شدنش در غار بـه هنگـام احـساس گرسـنگي               .3 )92همان،  (
كـه   مختصري مشغول شد      به خوردن غذاي   ،تنهايي و بدون توجه به سه همراه ديگرش       

اش ، ولي همين كودك هنگـامي كـه تـيم نجـات بـه يـاري               خانم آنا برايش گذاشته بود    
خـود در   ي غار به بـاال فرسـتاد و          بند از شكاف ديواره    ي ابتدا بزها را به وسيله     ،شتافت

  .پايان به باال رفت
  نگري همبا.  3

تـوان زيـر چتـر      دهند كه براي هميشه نمـي      نشان مي  )خواننده(، به كودك    هااين داستان 
سان از يك آرامش هميشگي و پايدار برخوردار        ساالن قرار گرفت و بدين    حمايت بزرگ 

اي رقم خواهد خورد كه او بايد به تنهـايي       نمايش زندگي به گونه   شد؛ زيرا خواه ناخواه     
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و با اتكا به خود در اين نمايش به بازيگري بپردازد و تنها در چنين صـورتي اسـت كـه                     
تواند به رشد و باليدن خود ادامه دهد؛ به عبارت ديگر بايد به سرعت بياموزد كـه او                  مي

. ي خـود او اسـت     انيِ اين نقش نيز بر عهده     پذير نيست، بلكه كارگرد   تنها بازيگري نقش  
 حتـي زمـاني كـه اميـل شـهر خـود را بـه قـصد ديـدن            »اميل و كارآگاهـان   «در داستان   

سـال  شود تـا بـه بـزرگ      جدا مي ) مادر (سال يعني از يك بزرگ    كند؛مادربزرگ ترك مي  
در . ردآيد تا اين امر صـورت نگيـ       اي پيش مي   حادثه ميبين، مي بپيوندد) مادربزرگ( ديگر

شوند با كمـك     با وجودي كه در بار نخست دوكودك موفق مي         »هنسل و گرتل  «داستان  
ها مجبورنـد دوبـاره تنهـا        وآن رددگ، اما هيچ مشكلي حل نمي     پرندگان به خانه برگردند   

وز آن  ، امـا از بـر     كنـد طلبـي را در خـود احـساس مـي          كودكي كه ميـل اسـتقالل      .شوند
ايـن پيـام كـه مبـارزه بـا          «: رسـد هايي به پيـامي مـي     تان، با خواندن چنين داس    هراسد مي

، اما اگر شخـصي از      ، بخش ذاتي بشر است    ناپذير است  امان زندگي اجتناب  مشكالت بي 
اين مشكالت نهراسد و نگريزد بلكه مردانه با ناماليمات غيرمنتظـره و اغلـب ناعادالنـه                

ميـدان بيـرون    انجام پيروز ازدارد و سر را از راه برميي موانع، همهزندگي رودررو شود  
از مــشكالت .. .، جــالل و، االف، ســاراكرو پــرين،اميــل) 7:1381 ،بتلهــايم(» .آيــدمــي

پيروزي كـه دسـتيابي   . سرانجام پيروز شدند    خود را شروع كردند و     ي مبارزه ،نهراسيدند
  . ترين ارمغان آن بودبه استقالل بزرگ

هـاي واالي    يادشده كه داراي ارزش    سرانجام برداشت اين پژوهش آن است كه آثار       
نيز بـه   ) طلبي استقالل(هاي پرورش تفكر فلسفي     لفهؤين م ترادبي هستند، از يكي از مهم     

ها از سـوي كـودك و نوجـوان و          ي آن اين رو مطالعه   اند و از  كفايت و زيبايي بهره برده    
لـسفه بـراي    توانـد جنـبش ف    ها در اجتماع كاوشگر، مي    ي اين داستان  سپس بحث درباره  

توانند به نيازهاي اين    آثار ياد شده، مي    به سخن ديگر  . كودكان را به نتايج بهتري برساند     
  .جنبش پاسخ دهند و به ياري آن بشتابند
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  هاي جانبي تحقيقيافته. 4
 به دليل هدفي ،هرچند كه اين تحقيق(موضوع ديگري كه اين پژوهش بدان دست يافت 

 مرتـضي   هـاي   ديـدگاه  ميـان هاي بـسياري    كه همانندي ست   اين ا  ،)ديگر صورت گرفت  
بـا   2 و برونـو بتلهـايم     1 ماريـا نيكواليـوا    ،)اشمعصوميت و تجربـه   كتاب   در(خسرونژاد  

   .، وجود داردرو هستيم هها با آن روبفرايندي كه در تحليل اين داستان
ـ   را »معصوميت و تجربه  «ي   نظريه ژادخسرون ي راي نخـستين بـار در حـد و معنـا           ب

كند و كارايي آن را در بررسي آثـار شـاعران كـودك ايـران و نيـز                  موجود آن مطرح مي   
 كودك ابتدا   ،»معصوميت و تجربه   «ي   نظريه بر اساس . بردهاي ايراني به آزمون مي    افسانه

تواند پايـدار بمانـد و      در حالت معصوميت و شادي قرار دارد، اما حالت معصوميت نمي          
بـا وجـود     ، حال اگر  ، كودك بايد طعم تلخ تجربه را بچشد       تربراي رسيدن به وضعي فرا    

 .يابـد دار دست مي  ، او به معصوميت نظام     نشد و آن را در نورديد       آن ، اسير قدرت تجربه 
هـا از همـان      قهرمـان  ،گرتل هنسل و  و   باخانمانهاي  به جز داستان  ) 1383،  ژادخسرون(

اگرچه سـارا مـادر و   . برخوردارندساالن از يك آرامش ملموسي ابتدا در زير سايه بزرگ   
، چندان محسوس نيست و پدر سارا و مادر اميل جاي خـالي             ها ندارد، نبود آن    پدر اميل

تـوان گفـت كـه     مـي 3از ايـن رو بـه تعبيـر ويليـام بليـك       . انـد آنان را به خوبي پركـرده     
 بـا   »باخانمـان «در داسـتان    . هاي اصلي داستان در حالت معصوميت قرار دارند        شخصيت

. دسـتي اسـت  شويم كه مادري سخت بيمار دارد و در اوج فقر و تنـگ      دختركي آشنا مي  
 اما در ادامه داستان هنگامي كه نويسنده        .هاي تجربه هستند  ژگيبيماري مادر و فقر از وي     

اي نسبتاً مرفه بـه دنيـا       ود كه پرين در خانواده    ش، مشخص مي  گرددبه زمان گذشته برمي   
توان گفت بدينسان مي .  كنار والدين زندگي شادي داشته است      آمده و براي چندسالي در    

 هنسل و گرتـل   تنها در داستان    . برده است كه او نيز ابتدا در حالت معصوميت به سر مي         
 .2ر  فقـ  .1: است كه قهرمانان از همان ابتدا بـا دو مـشكل اساسـي دسـت بـه گريباننـد                  

                                                            
1. Maria Nikolajeva 
2. Bruno Bettelheim 
3. Willam Blake 
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هـا را   رآنده تنها جاي خالي مـا     ، پدر هنسل و گرتل ن     ساراكروبرخالف داستان   . نامادري
فقر و نامـادري را   . دهد كه همواره تابع دستورات نامادري است       است، نشان مي   پرنكرده

اي نـشده   در اين داستان به گذشته اشاره     . هاي تجربه به حساب آورد    توان از مشخصه  مي
  .خبريماست و به همين سبب از چگونگي زندگي هنسل و گرتل پيش از مرگ مادر بي

اميـل پـس از     . پايـد قهرمانـان داسـتان ديـري نمـي       ) معـصوميت (آرامش و شـادي     
 پـدر   .شـود هـايش مـي   پول ، متوجه دزديده شدن   خداحافظي با مادر و سوار شدن قطار      

مادر پرين بـه بيمـاري      . رودشود و پس از مدتي به كام مرگ فرومي        پرين ورشكسته مي  
، شودپدر سارا ورشكسته مي   . گذارد مي شود و پرين را براي هميشه تنها      سختي مبتال مي  

دهـد و بـار    جالل پدر خويش را از دست مـي       . ميردگردد و مي  به تب شديدي دچار مي    
بـرد و   ي چهـار گنجـشك را مـي        النه ،باد. افتد بردوش او مي   ،سنگين سرپرستي خانواده  

ك كند و    ملكه را تر   ،دختر ملكه مجبور است به خاطر ازدواج      . كندها را آواره مي   جوجه
شـود و  االف از پدر و مادرش جـدا مـي  . شودرو مياش روبهدر بين راه با خيانت نديمه  

 .شـود زنداني مي در غاري تاريك     ،بردروزي كه گوسفندان را براي چرا به كوهستان مي        
،  سـفر قهرمـان داسـتان      دليـل ها و خواه به     آن  مرگ دليل، خواه به    جدايي از پدر و مادر    

، خيانـت   ، آوارگـي  ، ويـران شـدن النـه      ، بيماري والدين   ورشكستگي ،دزديده شدن پول  
در هشت داستاني كـه بـه تحليـل         . هاي هجوم تجربه هستند   نشانه همه و همه از      ،نديمه

 )تجربـه (ها و حـوادث ناخوشـايند      اسير سختي  ،، هيچ يك از قهرمانان    ها پرداخته شد  آن
 و در برابـر     ، تغييـر دادنـد     داد شـد تغييـر   چه را كـه مـي     نشدند و با با كوشش فراوان آن      

و تحمل پيـشه كردنـد و     صبر، همچون مرگ پدر و مادر    شد تغيير داد؛  چيزهايي كه نمي  
هـا و حـوادث     ، تسليم سختي  صبر و تحمل  . در پايان به استقاللي مستحكم دست يافتند      

 ،، پيروزي درمقابل مشكالت و دستيابي به اسـتقاللي مطمـئن و پايـدار       ناخوشايند نشدن 
  .دار هستندهاي معصوميت نظامگي از نشانههم

و به   نوشته شده     و نوجوانان  هايي كه براي كودكان   ي متن گستره«به اعتقاد نيكواليوا    
، اي مشخص از پيوستاري اسـت كـه در يـك سـوي آن             ، بازتاب مرحله  بازار آمده است  
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هـاي آن  ژگي است، پيوستاري كه وي    سالي قرار گرفته  ، بزرگ كودكي و در سوي ديگر آن     
م آرام از آن    ، آرا شود شروع مي  )، باغ ، آرمان شهر  ، بهشت آركاديا(از يك هماهنگي اوليه     

انجامد كه يا شكست در پي دارد و يا پيروزي به ارمغـان          گيرد و به رسالتي مي    فاصله مي 
توان همـاهنگي اوليـه     ، مي  با توجه به نظريه نيكواليوا     )499 :1387 ،نيكواليوا(» .آوردمي
فسير نمود كه قهرمان داستان بـه دليـل تكيـه بـر      تايمش اوليهرمان شهر را همان آرا  يا آ 

كه به هيچ روي    ) آرمان شهري (آرامشي  توان گفت   مي. سال از آن برخوردار است    بزرگ
رسـالتي كـه    . پايدار نيست و كـودك خـواه نـاخواه بايـد آرام آرام از آن فاصـله بگيـرد                  

 ،ي قهرمانـان داسـتان  الل اسـت كـه همـه   ستيابي به اسـتق ، د كندنيكواليوا بدان اشاره مي   
  .توانستند بدان دست يابند و در اين راه هيچ كدام ناكام نگشتند

ي فشارهاي شـديد درونـي كـودك    هاي پريان درباره بتلهايم معتقد است كه داستان 
 تـرين كـه جـدي  و بـي آن فهمـد   ها را مي  آنگويند كه او ناخودآگاه     اي سخن مي  به گونه 

هـاي  حـل ، بـراي مـشكالتش راه     هاي دروني ناشي از رشد او را خوار شمارند        كشمكش
هاي پريان به اين دليـل بـا مـرگ       بنا به اظهار وي بسياري از قصه      . كنندمتعددي ارايه مي  

ساالن تكيه  توان به بزرگ  شوند تا به كودك نشان دهند كه تا ابد نمي         پدر و مادر آغاز مي    
رو به آينده دارد و كودك را ـ با عباراتي كه چه در ضمير آگاه و چه  ي پريان قصه«. كرد

هاي كودكـان   كند تا ميل به وابستگي     راهنمايي مي  -در ضمير ناآگاهش قابل درك است       
) 12: 1381 ،بتلهـايم  (».تـر و مـستقلي دسـت يابـد        را رها كند و به هستي ارضـا كننـده         

ايـن  ح   از طر  بيشتر ،نويسندبراي كودكان مي  هايي كه امروزه    ، در داستان  برخالف بتلهايم 
تـر بـه مـسايلي همچـون مـرگ         هـاي امـروزي كـم     داسـتان .  نيـست   اثري يل هستي مسا
هاي اساسي زنـدگاني انـسان      ، كودك را با مقوله    هاي پريان  قصه مقابلاما در   ،  پردازند مي
ها مشاهده  داستانچه در تحليل     بتلهايم با آن   ها  ديدگاههمانندي   )همان (.كنندرو مي هروب
تري ظيم، معناي ع  كندكه او بدان اشاره مي    » مرگ«ي  ژهاگر به وا  .  روشن است  ، كامالً شد

 يهمــهشــويم كــه مــي ، متوجــهمتــرادف بــدانيم» جــدايي«ي ژهببخــشيم و آن را بــا وا
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 و سرانجام همين جـدايي  ساالن خويش جدا شدندهاي اصلي داستان از بزرگ    شخصيت
  . تر و مستقلي دست يابندبه هستي ارضا كنندهموجب شد كه آنان 

ود شجا مشاهده مي  ، آن  بتلهايم دارد  ها  ديدگاههاي اين تحقيق با     تنها تفاوتي كه يافته   
دهـد و بيـان   هاي پريان قـرار مـي  هاي امروزي كودكان را در برابر داستانكه وي داستان 

 .دنپرداز مي يادي همچون مرگ  تر به مسائل هستي و بن     هاي امروزي كم  كند كه داستان  مي
هاي پريان بودند و اگـر     جزو قصه  هنسل و گرتل   و   دختر غازچران ژوهش، تنها   در اين پ  

هاي امروزي كودكـان    جزو داستان  ، بقيه نظر كنيم  صرف هايشگنجشك و بچه  از داستان   
هـاي پريـان بـه مـسايل هـستي و بنيـادي              در اين پنج داستان نيز همچون قـصه        .هستند
كنـد تـا از      كمـك مـي    )خواننـده (خته شده است و همچنان كه ديـديم بـه كـودك             پردا

شبان كوچـك در     به جز . هاي كودكانه رها شود و به هستي مستقلي دست يابد         وابستگي
هرچنـد كـه   .  پدر اميل مرده است.، از مرگ سخن رفته است    ، در چهار داستان ديگر    غار

بـا مـسأله بنيـادي      ) كودك(جام خواننده   او تحت تأثير مرگ پدر قرار نگرفته است، سران        
. دهد و مادر خود را از دست ميدر  پپرين در مدت كوتاهي     . شودهمچون مرگ آشنا مي   

 پدر جالل بر اثر يـك بيمـاري         .شودمي ، با مرگ پدر نيز مواجه     سارا كرو كه مادر ندارد    
-بارههايم در چه بتل ، آن توان گفت كه حداقل در اين تحقيق      ؛ از اين رو مي    ميرد مي سخت

  . شود، تأييد نميگويدهاي امروزي كودكان مي داستاني
  

  ها يادداشت
 مرا كوه و   كارآگاهان و اميل،  هنسل و گرتل   و   دختر غازچران  ي  بارهتوانيد در براي نمونه مي  . 1

  :، به ترتيب به اين منابع مراجعه كنيدصدا زد
  .199و ص170زاده، صرجمه اختر شريعت ت.هاافسون افسانه). 1381. (بتلهايم، برونو.  الف
  . 222، ص1ج). 1381 (.فريدون و گروهي از نويسندگانعموزاده خليلي، . ب
  .   420-421، صص 1 ج.فريدون و گروهي از نويسندگان پژوهشگران، عموزاده خليلي. ج
  .از پدر پرين تنها همين گاري براي او و مادرش به ارث رسيده بود. 2
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