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ي ادبيات كودك نيز قابل مشاهده است، دشوار به   در حيطهمدرن پساباور اين امر كه 

 اما بايد در نظر داشت كه ادبيات كودك نيز، چون ادبيات بزرگسال، .رسد مينظر 
در ادبيات كودك .  آن را متفاوت تصور كردتوان نميدستخوش تغيير و تحول است و 

 از ادبيات ييها نمونه ،چنان كه خواهيم ديد ،انجهان و همچنين در ادبيات كودك اير
ي  هاي ويژه ، موجودند كه خالقيت و تواناييداستان فرانوگراي پسامدرن، به خصوص 

  كه بعدا به آنها از منتقدانبرخيبه نظر . نويسندگان اين آثار را به نمايش مي گذارند
راداستاني، بيش از ادبيات ، خالقيت به كار گرفته شده در نگارش آثار فاشاره خواهد شد

هدف از نگارش اين مقاله بررسي . سنتي واقع گرا در انگيزش تفكر كودك موثر است
 از قبيل تقليد تمسخر - چگونگي تاثير شگردهاي نگارشي فراداستاني اين نويسندگان

و از دنياي داستان به دنياي واقعيت يا از داستاني به داستان ديگر،  آميز، بينامتنيت، عبور
 بر انگيزش تفكر كودك -  ميان كودك، نويسنده، و شخصيتهاي داستان ايجاد مكالمه

بدين منظور الزم است ابتدا برخي وجوه تمايز و موارد تعامل فراداستان و ادبيات . است
آقارنگي و سپس به بررسي سه فراداستان . سنتي واقع گرا را مورد توجه قرار بدهيم

ي  نوشته ،)1382( ، و همان لنگه كفش بنفش)1388( يگ به سر ديو د،)1384( ي ناقال گربه
 .فرهاد حسن زاده خواهيم پرداخت

 
  تقابل يا تعامل؟

گرا،  در داستان واقع. گيرند را جاي مياكثر آثار داستاني كودك در گروه ادبيات داستاني واقع گ
ال براي هر نشانه يان بدان معتقدند، باور بر آن است كه معموگرا ساخت پسابر خالف آن چه 

اي تقليدي  همعادل يا نسخبه عبارت ديگر اكثر نشانگان . مورد ارجاعي مفرد و معين وجود دارد
صداي بدان دليل كه  ،به عالوه.  هستندواقعياتي مشخص و از پيش تعيين شده در بيرون اثراز 

» و كتاب كودك ايدئولوژي«اي كه بر  انت در مقدمههپيتر  (استنويسنده، صداي غالب روايت 
ي كشاكش قدرت ميان كودك و نويسنده دانسته است  هالينديل نگاشته، ادبيات كودك را صحنه

)Hollindale 18((. غير از كه به  شود در چهار چوب داستان كمتر به خواننده فرصت داده مي
ت، اي كه نويسنده، يعني قدرت مطلق، در اختيارش قرار داده اس واقعيات از پيش تعيين شده
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چنين از پيش تعيين  .واقعياتي ديگر، يا جنبه هاي ديگري از همان واقعيات را متصور شود
دهد و كمتر به انگيزش تفكر او مي  شدگي، به خواننده كه همان كودك است، نقشي منفعل مي

راوي ، )1375حسن زاده ( مار و پله داستان   از مجموعهمارو پله دربه عنوان مثال . پردازد
اي فقير  ي مرفه، ناگزير است براي مدت كوتاهي در محله كه پسري است از خانوادهداستان 

كه به او حمله  داستان به شرح ماجراي پسر با ديگر كودكان محله مي گذرد. نشين زندگي كند
پسر اضافه وزن دارد و همچنين به خاطر رفتار . كرده اند و پولهايش را از او گرفته اند

در اين داستان . گر با او، مي ترسد كه راه خانه را به تنهايي طي كندي كودكان دي خصمانه
بي ي  چنين به خواننده نمايانده شده كه كم جرات بودن پسر و يا حتي اضافه وزن او، نتيجه

در چنين شرايطي نويسنده، . كند اي است كه در آن زندگي مي چون و چراي رفاه مالي خانواده
اه، جايي براي طرح اين فرضيه نگذاشته كه ممكن است كم جرات به طور خودآگاه يا ناخودآگ

ي كم  بودن يا اضافه وزن كودك دليل يا داليل ديگري داشته باشد، يا اين كه كودكان طبقه
دليل اين امر كه عمل نويسنده را . بضاعت نيز ممكن است دچار مشكالتي مشابه باشند

ر برخي موارد نويسنده خود نيز نسبت به خودآگاه يا ناخودآگاه خوانده ام آن است كه د
. باورهاي خويش آگاه نيست و اين باورها به صورت ناخودآگاه در اثر او بروز مي كنند

به حضور سه وجه از ايدئولوژي در كتاب كودك » ايدئولوژي و كتاب كودك«هالينديل در 
ت كه او آشكارا سعي وجه اول آن دسته از آرا و باورهاي نويسنده اس. (27)اشاره كرده است 

 يوسفي( ،بچه هاي خاك به عنوان مثال در رمان .در توصيه شان به كودك يا نوجوان دارد
 راوي كه كودكي خياباني است و بي هويت، براي گرفتن شناسنامه از زني كولي در ،)1384

كنان اما كار. ي ثبت بيايد و برايش شناسنامه بگيرد خواست كرده كه به جاي مادرش به اداره
زن . ي ثبت به اين دو نفر مي گويند كه زنها حق شناسنامه گرفتن براي كودكان را ندارند اداره

  :گويد ناميده شده مي) مخفف فريبا(كولي كه فري 
يعني من از يه نامردي مثل حسن الشخور كمترم؟ واسه اين كه اسمم مرد نشده؟ واسه اين كه 

 مرده رو بخورم؟ مثال حسن الشخور چه قلدر نيستم حق و حقوق يه مشت بدبخت ننه
مردونگي، چه معرفت و لوطيگري داره كه من ندارم؟ فقط به خاطر اين كه اسمم زن شده؟ آخه 
اين رحم و انصافه؟ اون ورق قانون رو بايد آتيش بزنيد كه اجازه مي ده حسن الشخور حق 

   )118(ا؟ داشته باشه باباي اين بدبخت باشه، ولي فري حق نداشته باشه، چر
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وجه دوم حضور ايدئولوژي به نظر هالينديل به آن دسته از باورهاي نويسنده 
بديهي است كه يافت نشانه . باز مي گردد كه خود نيز نسبت به حضورشان آگاه نيست

هاي چنين ايدئولوژي پنهان در كتاب كودك بسيار دشوار تر از يافتن نشانه هاي 
يدئولوژي نوع اول در سطح اثر قرار گرفته و بر  چرا كه ا،ايدئولوژي نوع اول است

. همگان آشكار است ولي اين امر در مورد باورهاي نا خود آگاه نويسنده صادق نيست
ي بزرگسال اين باورها را به طور نا خودآگاه  پس محتمل است كه كودك يا حتي خواننده

ها توسط كودك دروني سازد، در صورتي كه مطلوب آن است كه قبول يا رد اين باور
ي هالينديل چگونه خواندن بايد به كودك  بدين منظور به عقيده. آگاهانه صورت بگيرد

در وجه سوم ايدئولوژي، هالينديل بدين نكته پرداخته است كه . آموزش داده شود
ايدئولوژي اساسا محصول جامعه و فرهنگي است كه نويسنده در آن مي زيد و در اكثر 

ي حائز اهميت در اين بين بازبيني  پس نكته. يزي از آن نيستموارد نويسنده را گر
ادبيات پسامدرن و فراداستان به طور خاص .  خواننده استي ميان نويسنده و رابطه

زيرا كودك در تعامل مستقيم با داستان و نويسنده . قدمي است در جهت چنين بازبيني
فتماني است كه در كنار گفتمان بلكه گ.  و نويسنده ديگر قدرت مطلق نيستگيرد ميقرار 

  .  هاي ديگر در متن حضور دارد
در ادبيات سنتي واقع گرا معموال براي هر كه پيشتر اشاره شد كه باور بر آن است 
اي تقليدي از  معادل يا نسخه اكثر نشانگان  ونشانه مورد ارجاعي مفرد و معين وجود دارد

 »شفافيت«ماس جف اين امر با آن چه . تند هسواقعياتي از پيش تعيين شده در بيرون اثر
ي داستان    كه نويسندهشود ميشفافيت زماني حاصل  . مستقيم داردي هرابط(51) ناميده 

واقع گرا تالش نمايد براي باور پذير نمودن داستان و ايجاد توهم واقعيت در خواننده، 
 براي .نهان نگاه داردشگردهاي نگارشي خويش و فرايند خلق داستان را از نظر خواننده پ

اي اشاره كرد كه در صورت پاكيزگي به  ي پنجره دن نكته مي توان به شيشهروشن ش
ه به وجود بياورد كه در هيچ وجه قابل مشاهده نيست و ممكن است اين توهم را در بينند

اي موجود نيست و او به آنچه كه پشت شيشه واقع شده است، دسترسي  اصل شيشه
ي پاكيزه مي زند  ، نويسنده سنگي بر شيشهداستان فراحال آن كه در . دبدون واسطه دار

تا تركها و شكستگيهاي موجود در شيشه همواره ياد آور اين نكته باشد كه آن چه در 
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پيش روي خواننده است، داستاني بيش نيست و هر نوع تغيير در ظاهر و كيفيت شيشه، 
ي  رابطهايجاد آگاهي در خواننده نسبت به پس . ي متفاوتي را به دست خواهد داد منظره

فرايند  آشكار ساختني   كه به واسطه داستان و واقعيت وميان نشانگان و موارد ارجاع
، يكي ديگر از موارد مهم تمايز ميان فراداستان و داستان گيرد مي صورت خلق داستان
  . واقع گراست

ه به دنياي واقعيت، از  خروج از دنياي قص،يكي از شگردهاي ايجاد چنين آگاهي
اين امر . اي ديگر است يا از دنياي يك قصه به دنياي قصهدنياي واقعيت به دنياي قصه، و 

به مثال زير .  شايد در گذشته امري دشوار به نظر مي رسيده و يا كمتر اتفاق افتاده است
ت، ي نادر ابراهيمي گرفته شده اس نوشته )1369 (درخت قصه، قمري هاي قصهكه از 

  :توجه كنيد
كاش مي شد از توي قصه برويم بيرون، اين درخت را ! چه حرفها! واه: بي بي خاطره گفت

بيخودي كه ! شود مي بي بي، نشود مين: مراد علي گفت. بياندازيم، باز برگرديم توي قصه
تازه، اگر قصه هم نباشد، .  آن هم به خاطر يك درخت خشك- هي آمد و رفتشود مين

  )17( . ها را نبايد خراب كردي قمري النه
برخالف نظر مراد علي، هيزم شكن، كه معتقد است عبورومرور ميان دنياي قصه 

ي اخير، در  و واقعيت كاري دشوار يا غير ممكن است، شاهديم كه به خصوص در دهه
ادبيات و به خصوص ادبيات كودك چنين عبور و مروري در قالب فراداستان به دفعات 

 يا اينجوري بود  ناقالي هآقا رنگي و گرب  ابتداي دربه عنوان نمونه . ستصورت گرفته ا
ممكن است خوانيم كه  ميكه در پايين مورد بررسي قرار خواهد گرفت،  ،كه اونجوري شد

 البته نويسنده به كودك اطمينان مي .گربه به بيرون از داستان بيايد و به كودك حمله كند
ي ها نمونه .  و نيازي نيست كودك نگران باشدكند ميله دهد كه گربه فقط به موشها حم

ديگري هم از عبور و مرور ميان دنياي قصه و واقعيت در ادبيات كودك ايران موجود 
  از ادبيات كودك جهان نگاه كنيممثاليشدن موضوع به  بياييد براي بهتر روشناست اما 

. يت و تقليد تمسخر آميز نيز هست مناسبي از بينامتني هكه به غير از مورد ذكر شده نمون
سه بچه ي كهن   اثر ديويد ويزنر، كه تقليد تمسخر آميزي از قصه (2001)سه خوكدر 

كند با فوت قوي گرگ به بيرون از  ي كاهي زندگي مي  است، خوك اول كه در خانهخوك
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 از ، و سپس به همراه خوكهاي ديگر، كه آنها نيز با كمك خوك اولشود ميداستان پرتاب 
داستان بيرون آمده اند، وارد چند شعر و داستان معروف كودكان مي شوند، و با كمك 

   . شخصيتهاي آنها، براي هميشه از دست گرگ رهايي مي يابند
در كودك نسبت به  حائز اهميت است كه از آن سبباين شگرد  ،گفتيمچنان كه 

ه با دو دنياي متفاوت جدر موا  به عبارت ديگر،.كند ميفرايند خلق داستان ايجاد آگاهي 
 ، داستانيدر دنيامنفعالنه غرق شدن  از توهم واقعيت و ، كودك فارغداستان و واقعيت

ت آن ها را مورد  و كيفيانگرد مي كه از دور به اين دو دنيا كند مينقش رهگذري را ايفا 
  . دهد ارزيابي قرار مي

 آميز آثار كه در باال در داستان به غير از بهره جويي از بينامتنيت و تقليد تمسخر
ي ميان خواننده و نويسنده، نويسنده و يكي از   بدان اشاره شد، مكالمهسه خوك

هاي داستان با خواننده نيز شگرد فراداستاني  شخصيتهاي داستان، يا يكي از شخصيت
گاهي يكي از .  است در خواننده نسبت به فرايند خلق داستانديگري براي ايجاد آگاهي

به عنوان مثال در همين . شخصيتهاي داستان كودك را مورد خطاب قرار مي دهد
، رو به خواننده شود ميداستان، خوك به محض آن كه از داستان به بيرون پرتاب 

 يا ي ناقال  آقارنگي و گربه، و در»مرا از داستان به بيرون فوت كرد. ببينيد«: گويد مي
ي اول به كودك نگاه كرده و  در صفحهداستان ي  گربه اينجوري بود كه اونجوري شد

گويد و از او  در برخي موارد، نويسنده مستقيما با كودك سخن مي. لبخند مي زند
همان انتهاي داستان در  به عنوان نمونه. ر پيش برد داستان به او كمك كند دخواهد مي

ياني كه براي  در انتخاب يكي از چهار پاخواهد مينويسنده از كودك لنگه كفش بنفش 
ام با داستاني كه چهار جور پايان  حاال من مانده«: داستان نوشته است به او كمك كند

!  مي كردكاش يك نفر به من كمك. نمي دانم كدام را براي چاپ انتخاب كنم. متفاوت دارد
  »!كاش آن يك نفر تو بودي

ي انگيزش  وهدر اينجا شگرد فراداستاني مورد خطاب قرار دادن خواننده، به عال
 به او اعتماد به نفس نيز مي دهد زيرا بزرگسالي كه همان نويسنده استتفكر كودك، 

در مواردي . اي كمك خواسته است  از او در حل مسئلهبراي نظر او ارزش قايل شده و 
ديو ديگ به مثال در . ديگر، نويسنده و يكي از شخصيتهاي داستان وارد مكالمه مي شوند
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 سرش، از بخت بد، در ديگ گير كرده و به ديو ديگ به سر تبديل شده ، بزغاله كهسر
 .شود مياست، با نويسنده وارد گفتگو 

  اين عكس منه؟ - 
  .بله - 
  چه وحشتناكه - 
  .بله ديگه - 
  بعدش چي شد؟. داستان جالبيه - 
  يعني خودت نمي دوني؟ - 
  )42 (.خوام از زبان شما بشنوم مي. دونم مي - 

در . اني ذكر شده در باال همگي از كتابهاي تصويري هستندي فراداستها نمونه
اي  گيري از دو نظام نشانه موجود، كتاب تصويري به دليل بهرهواقع از ميان انواع ادبي 

يعني زبان و تصوير در فراداستان از اهميت بسياري برخوردار است، زيرا امكانات 
ي پسامدرن قرار مي دهد، و  يسندهبيشتري را نسبت به انواع ديگر در اختيار خالقيت نو

اي، بيش از ساير انواع ادبي، كودك را به  ه دليل تعامل ميان دو نظام نشانهدر عين حال، ب
  :ي مك كالومبه گفته. كند ميعنصري فعال براي پيشبرد داستان بدل 

بسياري از كتابهاي در  ،تمايل به به كار گيري تقليد تمسخر آميز، تفريح، و گشودگي
كتابهاي . باشندفراداستان اخير باعث شده است اين كتابها به طور بالقوه ويري تص

 روابط. اند شده تشكيل -ي و كالمي تصوير- متفاوت بازنماييي هتصويري از دو شيو
از تعامل واژگان و تصاوير معنا . اي است ين دو شيوه معموال كمابيش مكالمهميان ا

 يك كتاب تصويري اجزاء تصويري و كالمي ...).يا به تعويق مي افتد( شود ميساخته 
تركيب دو ...اي ميان متن و تصاوير و خواننده مي توانند باشند ي مكالمهتلويحا به منزله

 نشانگان ي ه در مورد عملكرد بازنمايانپرسشراهي است براي طرح اي  نظام نشانه
ن نشانگان و اشيا روشهاي ساختار بندي روابط مياتصويري و كالمي و پر رنگ ساختن 

  (McCallum 590) . رمزگان بازنمايي و داللت كه نشان فرهنگ بر خود دارندي هبه واسط

 كه با نوشتار همخواني ندارند، يا چيزي شود ميكودك بعضا با تصاويري مواجه 
ي مناسبي از  در اينجا نيز چون نمونه. كنند خالف آن چه كه گفته شده است را بيان مي

به عنوان مثال . بسنده مي كنمسه خوكك ايران يافت نكردم، به همان داستان ادبيات كود
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ي  در صحنه. اي ميان تصاوير و كلمات وجود دارد  تعامل بسيار خالقانهسه خوكدر 
و گرگ خوك را «: نخست كه خوك اول به بيرون از داستان پرتاب شده، مي خوانيم

را نشان مي دهد كه با درماندگي و اي  در عين حال تصوير كتاب گرگ گرسنه. »خورد
كودك در غياب قدرت . تعجب دستهايش را به هوا برده، زيرا خوك ناپديد شده است

 به تفكر شود ميمطلق راوي داستان واقع گرا، و در مواجه با دو گفتمان متناقض، ناگزير 
اين مثال . بپردازد، خالقيت خويش را به كار گيرد، و به پيشبرد معنا در داستان كمك كند

 كه به عدم وجود مورد ارجاعي معين و گرا ساخت پساي بارزي است از رويكرد  نمونه
   .مفرد براي نشانه اعتقاد دارد

 بر خالف آنچه كه در مورد نقش منفعل كودك در داستان واقع گرا گفته شد،      
ي پويا مي شگردهاي اين چنيني با شركت دادن كودك در فرايند خلق داستان، به او نقش

 انتقاداتي كه بدان وارد است، به تقويت شگردهاي رغم علي داستان فرادر نتيجه . دهند
انتقادات مطرح شده از آنجا نشات مي گيرند كه برخي . تفكر خالق در كودك مي انجامد

معتقدند شگردهاي پسامدرن فراداستاني ازقبيل تقليد تمسخر آميز عموما بسيار دشوار و 
چرا كه شرط الزم درك تقليد تمسخر آميز؛ خواندن . رك كودك خارج اندي د از حيطه

آثاري كه مورد تقليد قرار گرفته اند، آشنايي با قراردادهاي درك متوني از اين دست، و 
ي مطالعاتي  كودكان كوچكتر و كم تجربه تر از آن هستند كه دامنه. ي كافي ست تجربه

در پاسخ به انتقاداتي . ادها آشنايي پيدا كرده باشندوسيعي داشته باشند و يا با اين قرارد
ممكن است اين مفروض صحت داشته باشد كه كودك «: از اين دست پيتر هانت مي گويد

 نظامي پيچيده و كامل از رمزگان را به متن نمي آورد، ولي آيا اين دليل براي  خواننده
ني غني است، كافي به نظر محروم كردن كودك از متني كه به طور بالقوه داراي رمزگا

فراداستان و فن ادبيات « به عالوه به نظر جف ماس در (MacCallum 588)» ؟رسد مي
 كودك داستان فرا باور عموم، كودكان به اين نوع از ادبيات عالقمندند و رغم علي» كودك
. آورد تر ادبي فراهم مي  نقد يا حتي جايگزيني اشكال سنتيي مناسب را براي زمينه

  .(Moss 51) نگيزش كودك به همان اهميت ايجاد رضايت در او استا
پس بايد با توجه به آن چه كه تا كنون گفته شد، بدين نتيجه برسيم كه فراداستان 

ي برجسته سازي فرايند داستان نويسي و خوانش داستان، واكنشي است بر ضد  به مثابه
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ن گويي خويش را پنهان نمايد، و  شگردهاي داستاكوشد ميشفافيت داستان واقع گرا كه 
 نكاتي كه مطرح شد، به زعم برخي از رغم علياما . اين دو در تقابل با يكديگر قرار دارند

به عنوان .  و ادبيات واقع گرا همواره در تقابل با يكديگر قرار ندارندداستان فرامنتقدان، 
كرده كه محتمل است بدين نكته اشاره » تقليد و فراداستان«مثال كاترين برگاس در 

 از پسبه عبارت ديگر به نظر او . )23( پسامدرن شكل نويني از واقعيت باشدفراداستان 
ي فراداستان با شگردهاي فراداستان آشنا شد و خو گرفت، خوانش او از  آن كه خواننده

  .خواهد بود (25)» گرا واقع-گرا از متني ضد خوانشي واقع«متن فراداستاني 

ي چه در ادبيات كودك داستان فرا در نظر داشته باشيم كه شگردهاي همچنين بايد
ي اين ها نمونهو چه در ادبيات بزرگسال تنها منحصر به ادبيات پسامدرن نيستند و 

و حتي ادبيات شفاهي كودك تريسترام شندي ، دون كيشوتشگردها را در آثاري از قبيل 
ي ما  باال رفتيم ماست بود، قصه«ي معروف  مثال جملهبه عنوان . مي توان مشاهده نمود

ي شفاهي ها داستانكه در پايان » ي ما دروغ بود پايين اومديم دوغ بود، قصه. راست بود
، نيز به نظر من يكي از نخستين نمودهاي شگردهاي فراداستاني شود ميكودك بيان 

كه برايش نقل شده، و زيرا در اين جمله توجه كودك به داستاني بودن آن چه . است
ي  با توجه به قدمت ديرينه. شود ميوجود عدم قطعيت در صحت و سقم اين داستان جلب 

ي آن كه در دل ادبيات واقع گرا موجود است، مي توان گفت كه ها نمونهفراداستان، و 
فراداستان و داستان واقع گرا الزاما در تقابل با يكديگر نيستند و در برخي موارد در 

، داستان فراسودمندترين كاربرد «ي ديويد الج  به گفته. مل و الزم و ملزوم يكديگرندتعا
هاي اين ادبيات  استفاده ازمنابع ادبيات واقع گرا ضمن اشاره به قراردادي بودن سنت

 .)195( است

  
  بررسي سه اثر

ت بيايي از آثار نوگرا در ادها نمونه. نوگرايي در ادبيات كودك اتفاقي تازه نيست
داستان نوگرا از سالها پيش در . شود ميها يافت  كشورهاي مختلف در تمام دوره

ي  نوگرايي بيشتر در سه زمينه. ي ادبيات كودك ايران نيز ديده شده است كارنامه
به عنوان مثالي از نوگرايي . ي نگارش يا تركيبي از اين سه است صورت، محتوا، و شيوه
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در .  اثر نادر ابراهيمي ياد كرد)1353( م را بلد نيستممن راه خانه اصورت مي توان از 
  .اند ي ميان كتاب قرار گرفته  اين كتاب برخي از تصاوير در صفحات تا شده

از لحاظ محتوايي، زماني مي توان اثر را نوگرا خواند كه نويسنده نگرشي نو به 
 )1379(  قصه گولولوي زيبايمثال در  . موضوعي را در داستان خويش به نمايش بگذارد

ي فرهاد حسن زاده، لولوي داستان موجودي زيبا و مهربان است كه براي كودك  نوشته
ي  اي بوده كه ملكه كند كه لولو در اصل فرشته ريف ميگريان قصه مي گويد و تع

ها براي قصه گويي به زمين فرستاده، اما والدين بي حوصله او را به خانه هايشان  فرشته
اي از  به نمونه. ن كودك ترسيم كرده اند، و از او تصويري ترسناك در ذهراه نداده اند

  :ي لولو با گلنوش توجه كنيد مكالمه
  »تو ديگر كه هستي؟«گلنوش ميان هق هق گربه به سالم او جواب داد و پرسيد

مهم اشكهاي زالل شماست كه مثل مرواريد . اين اصال مهم نيست«: لولو گفت
  »يست؟گريه تان براي چ. است

ولي من خوابم ! مامان به زور مي گويد بخواب«: گلنوش با صدايي لرزان گفت
  ».كند ميدلم تاپ تاپ . آيد نمي

  »چرا؟ چه اتفاقي افتاده؟«: لولو گفت
فردا صبح بابا «: و گفتگلنوش موهاي خرمايي رنگش را از روي پيشاني كنار زد 

  ».آيد از سفر مي
حتما خيلي خوشحاليد و براي همين هم ! قالاي نا«: اي كرد و گفت لولو خنده
  ».خوابتان نمي آيد

ي نگارش، كه يكي از نمودهاي آن فراداستان است،  ي نو گرايي در شيوهها نمونهاز 
ي نادر ابراهيمي؛  نوشته! درخت قصه، قمري هاي قصهدر ادبيات كودك ايران مي توان از 

، همان لنگه كفش بنفش، و ي چرب و نرممهدو لق، ي ناقالآقا رنگي و گربه، ديو ديگ به سر
هر يك از اين آثار يك يا چند ويژگي . ي فرهاد حسن زاده، نام برد هر چهار اثر نوشته

  .در اينجا به بررسي سه اثر از فرهاد حسن زاده خواهم پرداخت.  را دارا هستندداستان فرا
،  اونجوري شدي ناقال يا اينجوري بود كه آقا رنگي و گربه نخست ي هدر صفح

  : اي از نقاشي يك نقاش فرار كرده است و سپس مي خوانيم كه گربه
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كسي چه ... شايد. ي و مي خوانيبا تو كه اين كتاب را ورق مي زن. آهاي با تو هستم
داند، شايد همان گربه از صفحه هاي همين كتاب بيرون آمد و در يك چشم به هم  مي

  هستي؟! يزدن تو را خورد، البته اگر موش باش
با اطالع از اين امر كه گربه ممكن است از دنياي داستان بيرون بيايد از همان ابتدا 

 يعني عبور از داستان به داستان فراشاهد دو ويژگي و پاي به دنياي كودك بگذارد، 
ي ميان   و همچنين مكالمه-  ممكن است گربه پاي به دنياي كودك بگذارد-واقعيت

 به عالوه تصوير نيز به كمك نويسنده آمده، زيرا مي بينيم كه .نويسنده و كودك هستيم
ي فراري زل زده به كودك بيرون از كتاب و به او لبخند  گربه گفته شدچنان كه پيشتر 

  .مي زند، كه يعني كودك خويش را مورد خطاب گربه مي يابد
اي ديگر، شخصيت اصلي داستان، يعني نقاش، شير گاو درون نقاشي   در صحنه
به و همچنين در فرار گربه از درون نقاشي به درون داستان، در اينجا . اش را مي دوشد

ي  اي در دو اليه  تصوير شاهد تعامل يك نظام نشانهاي كالم و جاي تعامل دو نظام نشانه
در آن اليه ي اول داستاني است كه نويسنده خلق كرده و .  هستيمداستانمتفاوت از 

ي دوم مربوط به اثري است كه  اليه. كند ميها را روايت  گربهماجراي نقاش، موشها و 
يعني داستاني در دل داستان . نقاش كه خود مخلوق نويسنده است، خلق كرده است

چنين ساختاري به نظر مك هيل به عروسكهاي بابوشكاي . ديگري جاي گرفته است
 اي گرفته ج كه در دل هر عروسك عروسك ديگري(McHale113) روسي شباهت دارد

اليه هاي مختلف به داستان فزدون اواز آن جهت مي تواند حائز اهميت باشد كه با . است
توجه خواننده به ساخت هر يك از اين دنياها ، را در بر دارندكه هر كدام دنيايي جداگانه 

حال آن كه در داستان واقع  .گيرد  در پيش زمينه قرار ميدنيا سازيفرآيند جلب شده و 
 هشياري كودك نسبت به .خت در پس زمينه قرار گرفته و از نظر پنهان استگرا سا

ساختگي بودن دنياهاي پيش رو و توجه او به چگونگي تعامل اين دنياها با يكديگر عامل 
  . ديگري است كه در اين كتاب به انگيزش تفكر او مي انجامد

  :كند ميداستان را راوي قدرتمند داناي كل روايت 
روزي و روزگاري مردي بود . يكي بود و يكي نبود غير از خدا هيچ كس نبودمثل هميشه 

او از صبح تا شب نقاشي . آقا رنگي هيچ كاري نداشت جز نقاشي كردن. به نام آقا رنگي
  :...خواند مي و با صداي قشنگش آواز كشيد مي
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فاده از عباراتي ، اما در عين حال استشود ميو از اين لحاظ اثر به داستان واقع گرا نزديك 
مثل «.  مي دهدداستان فرادر ابتداي پاراگراف، به اثر رنگ و بوي » مثل هميشه«از قبيل 
ي داستانهايي كه كودك تاكنون خوانده است، و توجه كودك را به  يعني مثل همه» هميشه

در عين حال به غير از . كند ميساخت داستاني آن چه پيش روي خود مي بيند جلب 
  : كه با قلمي رنگي نشان داده شدهرسد مي، صداي موش و گربه نيز به گوش صداي راوي

  »وحشي«: موش
   »! من وحشي نيستم، گربه ام«: گربه

در اينجا شاهديم كه نويسنده اجازه داده است صداي گربه نيز شنيده شود و از 
مي  از اين لحاظتمند راوي تنها صداي داستان نيست و پس كالم قدر. خويش دفاع كند

واضح است كه چند صدايي بودن به كودك  .توان داستان را چند صدايي تلقي كرد
قصه از اين قرار است كه گربه از . فرصت نگرش چند جانبه به موضوع را مي دهد

حين . نقاشي نقاش فرار كرده و زندگي موشها، كه دوستان نقاش اند، به خطر افتاده است
 صفحات تو در تويي به نام هوش آزمايي بر مي خواندن تعقيب و گريز گربه و موش به
اين صفحات، از لحاظ انگيزش تفكر كودك، زماني . خوريم كه نويسنده كار گذاشته است

به عنوان مثال، . اهميت مي يابند كه از كودك براي پيشبرد جريان داستان كمك مي گيرند
ر آن راه رسيدن به در يكي از صفحات هزارتويي قرار دارد كه از كودك خواسته شده د

 و از او شود ميولي موش مستقيما با كودك وارد صحبت . موش را به گربه نشان بدهد
 از كودك طراح هزارتوبنابراين ميان آن چه كه .  كه اين كار را انجام ندهدخواهد مي

تضادي وجود دارد كه كودك را ناگزير از فكر كردن و تصميم  و خواهش موش خواسته،
 . دگيري مي ساز

اين  دومين اثر از سري كتابهاي حسن زاده است كه با نام ديو ديگ به سر،
داستان مربوط به بزي است كه سرش .  به چاپ رسيده اندجوري بود كه اون جوري شد

 و مردم خرافاتي روستا گمان مي كنند كه او ديو ديگ به سر است كند ميدرون ديگ گير 
ي غالب در اين اثر همان تقليد تمسخر آميز انداست فرادو شگرد . و از او مي ترسند

 و همچنين مورد خطاب دادن خواننده و شخصيت داستان ديگ به سرداستان قديمي 
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حتي گاهي اين مكالمه سه نفره . توسط نويسنده است، كه پيشتر بدان اشاره كرديم
  :گيرد مي و ميان نويسنده، قهرمان داستان، و كودك در شود مي

   داشتي بزبزك؟تو چه احساسي - 
من؟ من داشتم به يك چيز فكر مي كردم؛ به چيزي كه بشه با او نيش آدمها رو  - 

  .بست
  چرا؟ - 
تا اون وقت اين همه آدم نديده . ندخنديد ميچون اونها داشتند هر هر هر به من  - 

  .بودم
  .ندخنديد مياز كجا مي دوني؟ شايد به خودشون  - 
  اننده هاي كتاب بپرسيم؟چه طوره از خو. نمي دونم چي بگم - 

 (52) ند؟خنديد ميراستي، مردم روستا به چه 

ي در اين اثر بدان معنا نيست كه مي داستان فراالزم به ذكر است كه وجود شگرد هاي 
حضور راوي داناي كل و صداي غالب او در .  صرف تلقي كردداستان فراتوان آن را  

به .  در نوسان باشدداستان فرااقع گرا و  اثر ميان داستان وشود ميبيشتر موارد باعث 
ديو ديگ به ي صداي نويسنده بر ديگر صداها در  عبارت ديگر، بر خالف اثر پيشين، غلبه

 در بسياري از قسمتهاي داستان، باعث شده است پيشبرد داستان بيشتر بر روايت سر،
 و معما صفحات تاشوي بازي. نويسنده متكي باشد تا تصوير و شراكت كودك در آن

مانند اثر پيشين در اين اثر نيز موجودند، اين صفحات در برخي موارد مانند مورد اول، 
 به بزبزك كمك كند كه از خياطي بيرون بيايد، بسيار خواهد ميكه نويسنده از كودك 

بزبزك، باالخره راهش را پيدا كرد و «: ي بعد مي خوانيم زيرا بالفاصله در صفحه. موثرند
 كه نقشي فعال در رهايي كند ميكه به كودك چنين القا » .اطي بيرون آمداز دكان خي

در مواردي ديگر، مانند زماني كه از كودك خواسته شده تعداد . بزبزك داشته است
 اين تصاوير  نقشي در رسد ميسيخها و ميخهاي چسبيده به بدن بز را بشمارد، به نظر 

ي بازي به كودك توصيه كرده است كه  نويسنده در هر صفحه. پيشبرد داستان ندارند
  . مي تواند معما را بعدا و پس از اتمام داستان حل كند
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 كه استهمان لنگه كفش مقاله مورد بررسي قرار داده ام،  اثري كه در اين آخرين 
 از ابتدا اين اثرحسن زاده در  .خواهم پرداختفراداستاني آن به بررسي خصوصيات 

  :تي كه براي خلق داستان دارد، قرار داده استكودك را در جريان مشكال
داستانهاي . اي كه تا به حال پنجاه داستان نوشته است نويسنده. من يك نويسنده هستم

كوتاه، داستانهاي بلند، داستانهايي كه پايان خوب و شاد دارند و داستانهايي كه پايانشان 
ي آخر آن   كنم؛ نتوانستم دربارهغمگين است؛ اما اين بار كه آمدم داستانم را جمع و جور

  )5( .بگذاريد داستان اين داستان را برايتان تعريف كنم. تصميم بگيرم
 و كند ميداستان از اين قرار است كه نويسنده لنگه كفش بنفشي را در خيابان پيدا 

 و نويسنده كند ميلنگه كفش ماجراي گم شدنش را براي او تعريف . آن را به خانه مي برد
هيچ يك از سه پاياني كه او براي داستان .  داستان زندگي او را بنگاردگيرد ميم تصمي

 به جفت واقعي اش خواهد مي، زيرا او كند ميلنگه كفش مي نويسد، كفش را راضي ن
سر انجام، زماني كه نويسنده مشغول نوشتن پاياني خوش براي لنگه كفش است، . برسد

  .  و آن را مي يابدرود ميلنگه كفش خود به دنبال جفتش بيرون 
 است از شراكت كودك در تمام مراحل خلق مناسبيي   اين اثر به چند دليل نمونه

دليل نخست آن كه نويسنده با شرح مشكالتي كه بر سر پايان داستان دارد، از . داستان
ي واقع گرا است، پايين آمده و در ها داستانموضع قدرت، كه ويژگي نويسندگان 

بنابراين كودك در كنار، و نه به عنوان . ريبا برابر با كودك قرار گرفته استجايگاهي تق
اين . ي پاياني مناسب براي داستان مي پردازد عنصر زير دست، نويسنده به تفكر در باره

ديو ديگ به امر در دو داستان ديگر، كه در باال مورد بررسي قرار داديم، به خصوص 
مانند دو اثر ديگر، ل ديگر آن است كه در اين اثر دلي. كمتر به چشم مي خورد ،سر

  .  وجود داردي ميان نويسنده و خواننده و نويسنده و شخصيت اصلي داستان مكالمه
  ». اين داستان جور ديگري تمام شودخواهد مياما من دلم ...«

  »؟شود ميمگر «: گفت
  ».شود مياگر من بخوام «: گفتم

  »پس من چي؟«: با دلخوري پرسيد
  )12( ».نظر شما هم شرط است. ببخشيد«: تمگف
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  ».بنويس تا من نظرم را بگويم«: گفت
در حد امكان،  ،اي موفق آن است كه افراد شركت كننده  شكل گيري مكالمهي هالزم

ي باال شاهديم كه نويسنده تاكيد  در نمونه. بحث و تبادل نظر بپردازندطور يكسان به به 
در اينجا كودك مي آموزد . نده نظرديگران نيز شرط استورزيده كه به غير از نظر نويس

واضح . كه براي تغيير شرايط بايد نظر خويش را اعالم كند و با ديگران به گفتگو بنشيند
  . است كه براي اظهار نظر، كودك ناگزير از تفكر است

ي آن ديده داستان فراگري كتاب خالقيت از نوع   آن كه در تصويررغم علي
اي كه منجر به تفكر خالق كودك  ت ديگر تعامل ميان دو نظام نشانهه عبار، بشود مين

ي  بشود ايجاد نشده است، دليل سوم و حايز اهميتي كه داستان مورد بحث را به نمونه
لنگه كفش . عبور و مرور ميان دنياي داستان و واقعيت است بدل كرده، داستان فراخوب 

و سعي در شكل دادن سرنوشت خويش به  درو ميبيرون از قالب داستان نويسنده 
  . داردي دلخواه خويش  گونه

  »كفش، همان لنگه كفش بنفش؟«: پسرم با نگاهي پر از سئوال گفت
  ».بله، همان لنگه كفش بنفش« : گفتم
  ».او كه رفت«: گفت

  »كجا رفت؟«: پرسيدم. جا خوردم، درست مثل كسي كه هول كند و از خواب بپرد
  ».فت، مي روم دنبال جفتم بگردمبه من كه گ«: گفت

آن روز من و بچه ها و همسرم خيلي دنبال لنگه كفش بنفش گشتيم؛ ولي او را پيدا 
چند روز بعد پسرم خبر آورد كه يكي از همكالسيهايش لنگه كفش بنفش خود را . نكرديم

  .آن كفش، همان لنگه كفش بنفش بود. بعد از مدتها پيدا كرده است
سعي لنگه كفش فرجام خوشي دارد و او به  كه يابيم مين در  در پايان داستا

 كند ميلنگه كفش براي رسيدن به فرجام خوش چندين بار تالش . رسد ميدلخواه خويش 
 تفكر براي حل ي ه نيز به اين نتيجه دست مي يابد كه به عالومخاطب. شود ميو نااميد ن

  .مشكالت، پشتكار نيز الزم است
 كه مي تواند در حل مشكالت افراد ديگر، گيرد ميدر عمل ياد  فراداستاندر كودك 

 مانند خورده شدن موشها توسط ،نجات آنها و يا متوقف ساختن حوادث ناخوشايند
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 كه گيرد ميهمچنين ياد .  نقشي تعيين كننده داشته باشد، ناقالي هآقا رنگي و گرب در گربه
  چون چند صدايي بودن،يانديشدفراتر از غالب هاي مطلق گراي داستان واقع گرا ب

و ديدي  براي او اين امكان را به وجود آورده كه با نگرشي همه جانبه فراداستان
او مي آموزد كه هر نشانه لزوما يك .  نزديك شودمتن و به تبع آن زندگيبه پرسشگر 

م يا مانند مردو  كرد تفكرمورد ارجاع مشخص و معين ندارد و براي يافتن معنا يا بايد 
بزرگترين درس آن است كه . بر خود لرزيد از ترسي خرافي ،ديگ به سر داستان ده

 لنگه كفش بنفش، كه داستاني كه ديگران برايش نوشته اند رضايتش را جلب نكرده،  مانند
راه  بنگارد چون پايان داستان خويش را  و خودبيايد از انفعال بيرون گيرد ميياد كودك 

بدين ترتيب .  هاي خويش ننگاشته، پويايي و پرسشگري استرهايي از فرجام بد قصه
به دليل دشواري آن  را يفراداستانادبيات پسامدرن  آن كه برخي رغم عليشاهديم كه 

براي كودك مناسب نمي دانند، يكي از بهترين شيوه هاي انگيزش تفكر كودك همان 
اد آگاهي در خواننده ي شگردهاي گوناگوني كه براي ايج  واسطهفراداستان است كه به

 كودك را از خالقنحوي سرگرم كننده و به  ،گيرد مينسبت به فرايند خلق داستان به كار 
  .به تربيت نسلي پويا و متفكر مي انجامدانفعال به در آورده و  
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