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مطالعه (بررسی انواع فانتزي در ادبیات کودك و نوجوان دفاع مقدس از منظر عناصر داستان 

شکارچی ، هاي یک کالغ از پیش مردهنفرین، ماه پیشونی، سیندرال، ابرو کمونیموردي کتابهاي 

  )رویاي داغو پرندگان

  

  )عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(1نسرین فقیه ملک مرزبان

)دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا( شکیبا فایزه محمدي 

  

  چکیده

جنگ از مقوالتی است که  روایت وقایع ، رشادت ها و حماسه هاي آن، براي سنین کودك و نوجوان امري دشوار و حائز اهمیت 

را می طلبد تا هم جذابیت خوانش براي روایت تلخی ها و زشتیها و آوارگیهاي جنگ براي نوجوانان خالقیت هاي خاصی. است

بی شک داستان فانتزي با خلق جهانی تخیلی و روایت . مخاطب ایجاد کند و هم وقایع تلخ تاریخی کشور را به نوجوان بشناساند

رمان کودك و نگارنده  در این مقاله به بررسی چهار .  متفاوت جنگ می تواند در انتقال این قبیل مضامین بسیار موفق و موثر باشد

رویاي داغپرندگان،مرده، شکارچیپیشازکالغیکنفرینهايکمونی،ابروسیندرال،پیشونی،نوجوان جنگ  با نامهاي ماه

این آثار که همگی  به خلق جهان فانتزي پرداخته اند، هم از منظر انواع داستانهاي فانتزي و هم از منظر عناصر .پرداخته است

این کتابها  در نوع خود انواع فانتزي پریانی، فانتزي جانوري، فانتزي جانوري انسانی و فانتزي . داستان مورد بررسی قرار گرفته است

  . ل می شوندخواب و رویا را شام

در این مجال نگارنده هریک از آثار  را در گونه فانتزي با توجه عناصر . تحلیلی است- توصیفیکتابخانه اي و روش این پژوهش،

شخصیت پردازي این . و تحلیل قرار داده استمورد بررسی زاویه دید و نمادمایه، شخصیت پردازي، درونپیرنگ، مل، اشداستان، 

یتهاي انسانی و غیر انسانی تقسیم می شوند، با شیو ه هاي شخصیت پردازي عروسک و اسباب بازي، شخصیتهاي آثار که به شخص

شیوه هایی که همذات پنداري مخاطب را بر می انگیزد و در خلق دنیاي . جانوري، شخصیتهاي خواب و رویا  روایت شده است

روایت می شوند که نشان » داناي کل«یه ضد جنگ دارند، از زاویه دید مااین آثار که عموما درون. فانتزي اثر بسیار موثر است

در مجموع عناصر داستان در این آثار به خدمت نوع و . دهنده جذابیت  وکار برد این نوع زاویه دید براي خلق جهان فانتزي است

.ژانر ادبی در آمده و در ساخت و تاثیر بخشی آن موثر بوده اند

  ، رمان،  عناصر داستانفانتزيع مقدس،ادبیات کودك ونوجوان،  دفا:هاي کلیديواژه

  

                                                          
1  -nasrinfaghih@yahoo.com
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  :پیشگفتار- 1

جنگازبعد.  استبرخوردارباالییکیفیوکمیسطحازوداشتهطوالنیقدمت  ایراندرونوجوانکودكادبیات

وکودكادبیاتنامبهايتازهگونهوکردهادبیاتاینواردرامبارزهسالهايمضامینشاعرانونویسندگانتحمیلی

  . استداشتهقراررشدمسیردرکنونتاآغازازکیفیوکمیلحاظبهادبیاتاین.  گردیدخلقجنگنوجوان

دربهنیازازودرونیجوشیخودازآنهادرنویسندهکهشودمیاطالقکتابهاییوهانوشتهبهنوجوانانوکوکانادبیات         

مستتراثرخوددرباشدهدفیاگر.  میکندپیروينوجوانوکودكخوانندگانباحقیقتیوبرداشتی،  ايتجربهگذاشتنمیان

آنهاوکندنمیحکمآنهابهاوهستند،نویسندهراهبر،  هاشخصیتمنطقیتحولوزندگیوطبیعت. نیستساختهاست،ازپیش

اثرشخصیتهايهاياندیشهوعواطفوزندگیماهیتازخوددقیق  شناختتابعبیشتر. دهدنمیتغییرخودنیازبامتناسبرا

آنپیام.  نداردجايآندراندرزوپندومستقیمگیرينتیجه. استبکرونوهموارهاثريچنین. داستانضرورتتااستخود

نویسندهدلخواهبهوهستندواقعیتهاتابعآنآگاهیهاي،  باشدداستانغیراگر. استنوجوانوکودكاندیشهواحساسسازنده

تنظیمهنرمندانهشودکهمیشناختهنوجوانانوکودکانبرايادبیاثریکعنوانبههنگامیهمه،اینبا. شوندنمیپیشوپس

  ).10: 1381حجازي، (باشدبرخوردارمتناسبودلنشینوزیباوگیراورسابیانیوزبانازوباشدشده

) 1991(جون گلیزر.کودك و نوجوان ضرورت دارد... خواندن ادبیات براي رشد زبانی،شناختی،شخصیتی،اخالقی، اجتماعی و        

نخست، ادبیات به کودکان و نوجوانان :شودبراین باور است که ادبیات به چهار شیوه در رشد عاطفی کودکان و نوجوانان سهیم می

. ز احساس ها مانند دیگران هستند و بروز احساس ها و عواطف در آن ها امري عادي و طبیعی استثابت می کند که در بسیاري ا

دووم ادبیات هر گونه احساس را از نظر گاههاي گوناگون بررسی می کند و تصویري کامل از آن به دست می دهد و بر پایه ي 

اگون نظر گاه هایی را براي شیوه هاي برخورد با عواطفی سوم کنش هاي شخصیت گون. اصولی، آن احساس ویژه را شناسایی میکند

چهارم ادبیات به روشنی نشان می دهد که هر فرد عواطف گوناگونی را تجربه می کند و دیگر این که عواطف .  ویژه ارائه می دهد

  )  101:  1387گودرزي،:به نقل از: 23ص1نورتون، ج دونا ( ". گاهی در تضاد و کشمکش با یکدیگر قرار می گیرند

شود، از جهت بازتاب یاد می» دفاع مقدس«و » جنگ تحمیلی«جنگ هشت سالۀ ایران و عراق که به درستی از آن با عنوان          

زمانی که جنگ ناخواسته و بی هنگام آغاز شد، کمتر کسی گمان . در آثار ادبی و هنري این دوره حائز اهمیت و توجه فراوان است

اي خون نعکاس حوادث گوناگون این واقعه بتواند در عرصۀ ادب و فرهنگ، تاریخ تحول یک جامعه انقالب  را به مقابلهمی کرد که ا

  .)25: 1381کمري، (هایی بدیع بینجامدپیوند دهد و نتیجۀ آن به خلق و پیدایی معارف و اندیشه-جنگ-رنگ و فراگستر

رمان و داستان دفاع مقدس که در حوزه کودك و نوجوان به نگارش در آمده گونه فانتزي دردر این مجال به بررسی 

یقینا بعد از جنگ تحمیلی، داستان نویسی کودکان و نوجوانان نیز دست خوش تغییراتی شده .  است، خواهیم پرداخت

در آن ... یزي واست و با توجه به فضاي اجتماعی حاکم بر جامعه، مضامینی چون، استقالل،  وحدت، شهادت، ظلم ست

بعد از گذر سالها ادبیات کودکان و نوجوان جنگ  به لحاظ قالب و فضاي داستان هم دستخوش تغییرات . وارد شده است

. بسیاري شده است و گرایش به خلق آثار فانتزي و رمان نوجوان در آن وسعت گرفته است
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انقالبازپسکودكادبیاتموضوعاتتغییراتسیربررسیدر"زیبایی شناسی ادبیات کودك"کنابدرحجوانیمهدي

  :گویدمی

بهوشوندمیدورگراییواقعقالبازرفتهرفتهشاعرانونویسندگانجنگ،وانقالبفضايازگرفتنفاصلهعلتبه          

اینامروزه. یابدمیرواجدهند،میآنبه"نوجوانرمان"نامکهقالبیها،سالایندرچنین،هم. آورندمیرويفانتزيفضاهاي

انجامد؛نمیترهنرمندانهآثاريخلقبهلزومًافانتزي،بهبیشتررویکردمنطقی،نظرازکهاستشدهپذیرفتهبیشوکمدیدگاه

دراستممکنوآفریدهنرمندانهآثاريگراواقعقالبدرتوانمی. نداردبستگیخاصقالبآنیاوقالباینبهادبیارزشزیرا

بزرگازبیشترکودکانزندگیدرتخیلاهمیتچونکهگفتبتوانشایدهمه،اینبا. شوندتولیدمایهکمآثاريفانتزيقالب

میاندرفانتزيقالبکهرودمیگمانترند،سیاسیغیروترغیراجتماعیترهابزرگبهنسبتهابچهکهدلیلاینبهوترهاست

  ).86: 1389حجوانی، (است واقعیتبامطایبهوبازينوعیفانتزياینکهویژهبه. باشدداشتهبیشتريطرفدارانکودکان

این مقاله کتابهایی که با نگاه فانتزي به مقوله جنگ پرداخته اند از بین سایر آثار گزینش شده و مورد تحلیل و بررسی در 

و کارکرد عناصر داستان در قرار گرفته است) زاویه دیدمایه وشخصیت، درون موضوع،پیرنگ،(از منظر عناصر داستان 

:اسامی آثار. ارائه گونه فانتزي مورد توجه قرار گرفته است

.خالقگفتماننشر:تهران،کمونیابروسیندرال،، پیشونیماه،)1380(.رضامحمدیوسفی،-1

  .هاشکوفهکتابهاي. امیرکبیر:تهران.مردهپیشازکالغیکهاينفرین،)1388(.علیناصري،-2

  .شیرازنوید: ، شیرازپرندگانشکارچی،)1387(.حمیداکبرپور،-3

  .تربیتمناديفرهنگیموسسه:، تهرانداغرویاي، )1383(.شاهی، جهانگیرخسرو-4

  ضرورت و اهمیت تحقیق. 2-1

هاي آتی، در گرو تالشی است که بازماندگان و شاهدان نسلها به ها بر لوح تاریخ و اشاعۀ فرهنگ آنمیزان ماندگاري حماسه       

-ها را به زبان قلم، بیان و هنر براي آیندگان باز میدهند و شرح حماسهها براي ترسیم آن انجام میهاي حوادث آن حماسهصحنه

جزء . مهم تشکیل شده استاي از دو جزء یا دو مرحلۀگویند هر حماسهمشهور است که می". )139:  1381اسفندیاري،(گویند

  ). همان("هاسترسانی حماسهتر پیامشود، جزء دوم و مهمسازي است که در میدان مبارزه حاصل میاول حماسه

بی شک داستان و رمان یکی از موثرترین و پر رنگ ترین عرصه ها براي انتقال مضمون ومفهوم دفاع مقدس است  و 

تاریخی .مجال براي پرداختن به مضامینی که جزو تاریخ این سرزمین شده استعرصه داستان کوك و نوجوان بهترین 

که  زنده نگهداشتن و انتقال صادقانه، صحیح و هنرمندانه آن به نسل و نسلهاي آینده،  کمتر از مبارزه و حفظ خاك 

  .  نخواهد بود

  پیشینۀ تحقیق.3-1
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پرداخته اند  و در این زمینه به آثار آثار و تاریخچه فانتزيسی مقاالت متعدّدي به برریاپژوهشگران درپایان نامه ها

عناصر داستان در انواع فانتزي و نوجوان یا دفاع مقّدس هم توجّه داشته اند؛ امّا مقاله اي که همزمان به ویژگی کودك

  .یافت نشدبپردازد، 

نشریه ادبیات پایداري دانشکده ادبیات ، "لستانروایت فانتزي از جنگ در رمان پري نخ"،)1392.(شکر اهللا،پور الخالص- 

.70-55، صص 9شماره ،5سال و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، 

با تحلیل داستان هاي برگزیدة (بررسی کارکرد فانتزي در کلیشه زدایی"، )1393.(جمالی، عاطفه؛ خجسته، فرامرز- 

، سال پنجم، شمارة اول، علمی پژوهشی مطالعات ادبیات کودك شیرازمجله ي ، ")کودك و نوجوان پس از انقالب اسالمی

  .26-1، صص)9پیاپی (

چه: داستاندرداستانعناصرتحلیلوبررسی"،)1389(.صالتی، اعظمزادهحسینجهانگیر؛صفري،مسعود؛فروزنده،- 

  135-115، ص19-18شماره،5سال،شهرکردادبیاتدانشکدهمجله،"رحماندوستمصطفیبزنم؟نیشتطوري

  ، دوره اول، صص 3، شماره رشد آموزش پیش دبستانی، "فانتزي در ادبیات کودکان"، )1389.(فیض نژاد، محبوبه- 

  .روزگار، چاپ اولنشر: ، تهرانفانتزي در ادبیات کودك،)1378.(محمدي،  محمد- 

مجله ادب فارسی ، "ن در ادبیات جهان و ایرانفانتزي، چیستی و تاریخچه آ"، )1388.(موسوي، مصطفی؛ جمالی، عاطفه- 

  74- 61، صص 2، شماره 1، دوره گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

  : پرسشهاي پژوهش.4-1

به کار رفته است؟مقدسدفاعرمانهايدرفانتزیهایینوعچه-1

  چیست؟داستانعناصراساسبرمقدسدفاعآثاردرفانتزيرمانهايشاخصه-2

:موضوعتحلیلیپردازش-2

  :تعریف فانتزي. 2- 1

دومنیمهدرویژهبه"ادبیگونه"این. استگذاشتهوجودعرصهبهپااخیريسدهدودرکهاستادبیايگونهفانتزي           

کوتاهعمري"ادبیگونهاین"ایراندر. استکردهسرایتنیزایرانچونپیرامونیکشورهايبهویافتهزیاديگسترشبیستمسده

  )5: 1378محمدي، (. دارددههدوازتر
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درکهاستاصطالحیفانتزي".استشدهدادهفانتزيازترگستردهتعریفی"اکسفوردکودکانادبیاتراهنماي"کتابدر          

را) ادبیاتسنتیشکلنهیعنی(شدهنوشتهمشخصمولفانتوسطکهداستانی،آثارتارودمیکاربه) کودکانادبیاتزمینه(

  )1378:123محمدي،(. "استطبیعیفراوواقعیغیرعناصرمقداريبرگیرندهدرمعموالودهدتوضیح

است،–نمودوظاهر  معنیبه–یونانیریشهازخودکهخیالوتصورآرمان،  اندیشه،معنیبه  الینریشهازفانتزي        

اینواقعیغیررویدادهايوشگفتیخیال،وهم،پایهبرکهگویندمیهنرياثريبهادبیاصطالحدرفانتزي. استشدهگرفته

وجودهنرياثرهردربساچهکهاستصفتیبلکه.استنشدهدانستهسبکفانتزيفارسی،ادبنامهدانشدر. آیدپدیدجهانی

)1019: 1376انوشه،:ازنقل؛ به56: 1392پورالخاص،.(باشدداشته

دنیايدر. گذارندمیماپايپیش، کنیممیزندگیآندرماکهدنیاییازمتفاوتدنیاییفانتاستیکداستانهاي      

  )1378:6محمدي، (. ترمتنوعگاهواستطبیعیقوانینازترلذتبخشوترشگفتگاهیکهاستحاکمدیگريفانتزي،قوانین

راههايدركوتخیلتوانایی. بخشندبهبودراآنیاودهندگسترشراشانتخیلکهکندمیکمککودکانبهفانتزي       

ازهمهکهروباهادربارهکردنخیالو، نووشگفتدنیاهايخلق، نوهايایدهپروراندنسردر، زندگیبرايدیگريجانشین

  )136: همان(شودمیمحسوبکارکردهااینازیخشی.استانسانبقاببرايحیاتیهايمهارت

:رمانتعریف.2-2

منثوروبلندآنهايهمهمشتركویژگیتنهاکهشودمیاطالقداستانیآثارازوسیعیطیفبهامروزهاصطالح رمان         

دررمانوسعت. استمتوسططولدارايکهاستداستانیرمانک. داردتفاوترمانکوکوتاهداستانبارمان. استبودنشان

وترپیچیده) هايپیرنگیا(متعدد، پیرنگومختلفشخصیتهايوجودامکان، ترفشردهوترکوتاهداستانیهايسبکبامقایسه

کهرمانفرم...داردوجوداوهايانگیزهوشخصیتبررسیبرايبیشتريمجالآندرهمچنین.  آوردمیفراهمراوسیعتريفضاي

)278: 1388، ایبرمز(.شددیگرادبیهايگونهجایگزینتماموسعتکرد، باپیداظهورهجدهمقرناز

                                                                   :استشدهتعریفچنینرمان"شاهاري"ادبیاصطالحاتفرهنگرمان در         

داستانیکند، اثريتصویرهاصحنهووقایعازمرتبیسازمانبنديدرراحضورشانوهاشخصیتکهطوالنیداستانیمنثورروایت

شودمیمحسوب"ناولتیابلندداستان"و"کوتاهداستان"،"قصه"عنوانبهغالباباشد،داشتهکلمههزار40تا30ازکمترکه

متضمنزندگی، هر رمانازاستنقلیوشرح، رمانهر. نداردخودواقعیاندازهوطولبرايحداکثريرماناما

  )24: 1376میرصادقی، . ( است"درونمایه"و"پیرنگ"، "هاصحنه"، "عمل"،"هاشخصیت"،"کشمکش"

خطاب کرد زیرا بسیاري از مولفه هاي رمان از "رمان کوتاه"آثار کودك و نوجوان دفاع مقدس را بیشتر می توان با عنوان 

  .  کش و شخصیت پردازي و ویژگیهاي رمان را به معناي مرسوم خود ندارندجمله حجم و کشم

اینبرايرانووالاصطالحاغلب. ترحجمکمزمانازوباشدترمفصلکوتاهداستانازکهاستداستانیاثريکوتاه،رمان         

فضايوهاشخصیتمعدودتعدادبررمانبرخالفکوتاهرمان. آورندمیآنمترادفراناولتگاهیوبرندمیکاربهبینابینآثاِر
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با هنرمندانهرارمانتفصیلوکوتاهداستانایجازکهشودمیسعیآندرویابدمیتمرکزحوادثمنفردرشتهومحدودزمانی

  )566: 1389میرصادقی،(.گذارندمیبلندداستانبنديطبقهدرراکوتاهرمانمنتقدان،بیشتر. بیامیزندهم

:نویسندگان و خالصه آثاربیوگرافیوفانتزيرمانهايمعرفی.2- 3

  .خالقگفتمان، تهران، نشرکمونیابروسیندرال،، پیشونیماه، )1380.(رضامحمدیوسفی،-1

   :نویسندهبیوگرافی. الف

علوموادبیاتدانشکدهازتاریخرشتهآموختهدانشیوسفی. شدزادههمداندر1332سالدریوسفیرضامحمد

نخستین. استکردهآفرینیبازوبازنویسیرافارسیکهنادبیاتازآثاريکودکانبرايواستتهراندانشگاهانسانی

کارپرنویسندگانازيیوسفرضامحمد. شدمنتشر1357سالدر"شدتحویلسال"نامباکودکانبراياوکتاب

افسانه".داردآثارينیزکودکانادبیاتدربارهنظريمباحثونمایشنامهنامه،فیلمزمینهدروي.استکودکانادبیات

نمیمکتببهحسنی"و"غولنامبهايستاره"و"جادوگربلیناسافسانه"،"زریرانیارگارقصه"و"سپیدیالشیر

  .اوستآثاراز"رفت

  :کتابجوایز.ب

کودکاننوبلیااندرسنکریستینهانسجایزهکاندیداي

  .هاشکوفهکتابهايامیرکبیر،: ، تهرانمردهپیشازکالغیکهاينفرین،  )1388.(ناصري، علی-2

  :بیوگرافی نویسنده. الف

. استکردهتالیفنوجوانانوکودکانویژهراکتابدهبهقریبتاکنونکهاستتهراندر1350متولدناصريعلی

»باباماشین«،»پروانههزارهزار«چاپانتظاردرچنانهمنویسندهاین. استبردهبهرهکاظمیناهیدگريتصویرازکتاب

  .استشباویزانتشاراتهمتباهایشنوشتهتازهاز»بیناهايبالودیوانه«و

  :کتابجوایز. ب

.1390تقدیر در جشنواره کتاب سال تبریز 

  .شیرازنوید:  ، شیرازپرندگانشکارچی،)1387.(اکبرپور، حمید-3

  :نویسندهبیوگرافی. الف
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اینارشدکارشناسیواستفارسیادبیاتوزبانآموختهدانشاو. استفارساستاندر1353متولداکبرپورحمید

روشنروزمثلکههاییخواب.عکسآخرین):هاویرایشوتالیفاتشامل(آثاراو.استکردهاخذشیرازدانشگاهازرارشته

  .تماشاهايلحظه. شوندمی

  مقدسدفاعسالکتابدورهدهمیننوجوانرمانوداستانبخشدردوممقام: جوایز.  ب

     .  تربیتمناديفرهنگی،  موسسهرویاي داغ، )1383.(جهانگیرشاهی،خسرو  -4

  :بیوگرافی نویسنده

راخودفرهنگیهاياو فعالیت. شداصفهان متولّدغربدرشمالدهقروستايدر1340آذراولشاهی،خسروجهانگیر

جملهاززیاديآثارکنونتااو.کردآغازراهنريحوزهباهمکاري1368سالازوکردشروعاسالمیانقالبابتداياز

باغ"، "وحشیهايخلفه": آثار او شامل. استرساندهچاپبهمقالهوداستانیزندگینامهورمانکوتاه،داستان

  ...و"رؤیتخیابان"،"نیستامنقلعهبیرون"،"باور

  

  : فانتزيدرانواع )دید، درونمایهزاویهپردازي،شخصیت، پیرنگ(داستان بررسی کارکرد عناصر.3

طرح:  ازهستندعبارتداستانعناصرترینمهم.داردوجودمتعدديتعاریفوهابنديتقسیمداستانعناصربابدر

  . دید،درونمایه و نمادزاویه، شخصیت، پیرنگیا

  :پیرنگ. 3- 1

. استدانسته"عمل"ازتقلیدو"حوادثکنندهترکیب"راپیرنگواستدادهپیرنگبرايصریحیتعریفارسطو          

ووقایعمجموعهاین. استوقایعیافتهسازمانمجموعهبلکهنیستوقایعتوالیوترتیبفقطپیرنگ)62: 1376میرصادقی،(

  )64: همان . (استشدهمرتباينقشهوالگوباوخوردهپیوندهمبهمعلولیوعلترابطهباحوادث

  ونماواقعداستانیادبیات  نوعدورابهکودکاننوداستانیادبیات،"کودکانادبیاتدرفانتزي"کتابدرمحمديمحمد

.استنوهايافسانهوفانتاستیکداستانهايشاملنماواقعغیرداستانیادبیاتکهمیکندتقسیمواقعنماغیر

-روانشناختیفانتزي-تخیلی_علمیفانتزي-تمثیلیفانتزي-واقعگرافانتزي- نماواقعفانتزي: شاملفانتاستیکداستانهاي          

  -آموزشیفانتزي- تاریخیفانتزي-   جادووشمشیرفانتزي- فانتزيگوتیک  -قهرمانیفانتزي-پریانیفانتزي-طنزفانتزي

( شناختیهستی(فلسفیفانتزي- مکاندرسفرفانتزي  -زماندرسفرفانتزي  - هاآدمکفانتزي-بازياسبابفانتزي

  )159: 1378محمدي،
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:کردتقسیمفانتزينوع4این آثار را می توان به

  پریانیفانتزي- 

  جانوريفانتزي- 

  انسانی–جانوريفانتزي- 

  نمادینوتمثیلیفانتزي- 

  :"کمونیپیشونی، سیندرال، ابروماه"پیرنگ کتاب . الف

حضور عروسکها و تیپهاي شخصیتهاي داستانهاي . این کتاب در گونه شناسی فانتزي، جزو انواع فانتزي پریانی است

. داستانی که از گذشته دارد، وارد داستان جدید میکندپریانی، خواننده را در جهان فانتزي قرار میدهد و با پیشینه 

همه در داستانها پر تکرار بوده و براي مخاطب آشناست اما "ابروکمونی"و "سیندرال"، "ماه پیشونی"تیپهاي عروسکی

  .نویسنده با این شخصیتهاي تکراري، اثر جدیدي را خلق می کند

ونامادريبااو . استدادهدستازقصرشیریندرهاعراقیحملهاثردرراکه مادرشاستايزدهجنگدخترکهمریم

مریم عروسکی. کندمیزندگیآهنراههايریلوقطارعبورنزدیکجایی, شهرجنوبدر) دردانه(اشناتنیخواهر

چاهبهراپیشونیماهنامادري از روي لجاجت،. استماندهیادگاريبهمادرشازکهدارد"پیشونیماه"نام بهايپارچه

مریمبهداردنام"سیندرال"واندکردهپیدااتوبانکنارازمحلهايبچهکهراجدیديعروسککندمیسعیواندازدمی

.مریم اما هیچ عروسکی را جایگزین ماه پیشونی نمی کند. شودخارجمریمذهنازپیشونیماهفکرترتیببدینتابدهد

  .یابدمیبازاوخودجادويوسحرکمکباراپیشونیماهمریمچنديازپس

  :"نفرین هاي یک کالغ از پیش مرده"پیرنگ کتاب . ب

راوي اصلی داستان کالغی است که ماجراهاي زندگی خود وتلخیهاي جنگ را روایت . این اثر جزو فانتزیهاي جانوري است

  .میکند

یا، داریمجانوريفانتزيازگونهدوالبته. هستندجانورانکهشودمیشناختهآناصلیشخصیتهايباجانوريفانتزي           

ازتمثیلیکلیبطوریاهافانتزياین...استجانوريوانسانیشخصیتهايترکیبکهترکیبیهايفانتزيیا....محضجانوري

. دارندغیرهودوستیمثلهاییدرونمایهاینکهیاوپردازندمیجانورانوانسانروابطبهاینکهویا... هستندانسانیرفتاروجامعه

  )1378:175محمدي،( 
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حولبیشترفانتزيودهندمیانجاماساسیکارهايهاآندرجانورانکهاستاینفانتزينوعاینهايمشخصهازیکی       

فانتزيدیگريوسادهجانوريفانتزيیکی. داردمشخصنوعدوجانوريفانتزي.  انسانیتاچرخدمیجانوريمحورزندگی

  .)176: همان.("حیواناتقلعه"مثلتمثیلیجانوري

به سمت پیاپیکوچهايوسفرهاطیدرکالغ. شودمیروایتاوزبانازماجراهاکهاستکالغیکداستانقهرمان

مجنونمادرکالغکهمی شودسربازيعاشقلیلی.او فرزندي دارد که نامش را لیلی گذاشته است. جنوب می رود

مرگ، ، آوارگی، جنگکل داستان است به جنوب می رود و مخاطب از دید او دانايگوییکهکالغ.میکندخطابش

کالغ مادر . رودمیدستازجنگدرهملیلی.را مشاهده میکندجنگتلخیهايبسیاريوروانیبمباران، آسایشگاه

رويرامختلفیدرمانهايداردآزمایشگاهیکهدخترپدر.  بردمیپناهجنوبیدختريخانهبهنهایتو درشودمیآوراه

لیلیاشجوجهیادبهطالییشپروگیسوان  دختردیدنبااما مدام. می شوددرماناونهایتدروکندمیامتحاناو

. می کند که سبب سقوط بمب افکن عراقی شده استدر صفحه آغازین کتاب نویسنده ماجراي کالغی را ذکر . افتدمی

.شاید این فرجام کالغ مادر همین داستان باشد

کهخوردمیچشمبههمپیرکالغیالشهقربانیاناجسادمیاندر. شدبمبارانمیانهشهردرايمدرسه1365سالدر"

اینبهخیلیهاهمهنوز. داشتراعراقیافکنبمبسرنگونیقصدپیرکالغگویندمیايعده. شدمدفونهازبالههمراه

.)18: 1388ناصري،("خندندمیفکر

  :"شکارچی پرندگان"کتاب پیرنگ .پ

زندگی پسر نوجوانی در داستان روایت می شود که پرندگان در زندگی او نقش . این اثر هم جزو فانتزیهاي جانوري است

  .مرگهم در زمان حیات و هم پس از . پر رنگی دارند

روستاپرندگانکهاستآرامیناپسریحیی. شودمیآغازاومدرسههايروزازداستانکهاستاي  بچهپسر"یحیی"

دستازجنگدرراخودهمکالسیودوستیحیی.  میگیردقرارخواستبازموردمداممدرسهدرومیکندشکاررا

شبنیمهیحییکهروزي. میگیردشکلالفتیودوستیپرندهبایحییبین. برودجبههبههماومیگیردوتصمیممیدهد

. کنندمیپروازاوخانهبااليومیکنندهمراهیاوباهمهگوییهم  پرندگانگریزدمیخانهازجبههبهرفتنبراي

بدنورسدمیشهادتبهکههنگامیپایاندرورودمیجبههبهیحییعاقبت. ماجراستشاهدهماوناشنوايخواهر

  .میآینداومزاربااليبههمپرندگانازعظیمیمیگردد، خیلبرروستابهاو

  :"رویاي داغ"کتاب پیرنگ. ج

رااسترمزيکهآنچهدورفتو. استتمثیلیفانتزياست،گرفتهقراربررسیمورداثرایندرکهفانتزيازدیگرينوع       

شناسانههستیتخیلنوعازبیشترکهآنتخیلویژهبهوداردفانتزيباايگستردهارتباطرمزگراییاما. شناسدنمیفانتزي
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اندازهبرايقاطعیفرمولهیچاما. استاصیلیفانتزيهراساسیجزئنمادهاوگراییرمزکهگفتبایداساسیطوربه. است

  )166: 7813محمدي، . (نداردوجودفانتزيدرنمادهاورمزهاازاستفاده

جنگ،اولهايسالدربشیر. است"جاوید"و"نسیم"،"شبیر"هانامبهدبیرستانیدوستسهيدربارهداستاناین

مادرشوپدرازراامانتییرفته،هاآنخانهبهتاخواهدمیاوازکهبیندمیرابشیررویادرشبینسیم. شودمیشهید

باشدداشتهراتقویمکسهرکهیابددرمیرویا،تعبیرواستخاصتقویمیکهامانتی  دریافتازپسنسیم. بگیرد

جواهربهواستالماستراشکاردرکهجاوید.کندمیپیداهاسالازپسراجاویداتفاق،یکپیدراو. شودمیشهید

بشارتنمادتقویم.شنودمیرااوشهادتخبرنسیم،کهگذردنمیزمانیوگیردمیاوازراتقویماست،مشغولسازي

واستسبزوسیصدوهزارسالبهمتعلقتقویم. رسدمیشهادتاو بهرسدمیکهکسهردستبهواستشهادت

  .رسندمیشهادتبهتقویممطالعهبادونفردوست،سهبینازنهایتدروهستندسبزهمطشخطوتمام

  :فانتزيپردازي در شخصیتانواع. 2-3

میکنندچهآنبه.  آورندمیبوجودراداستانخودگفتاریااعمالباکههستندکسانیداستانهايشخصیتوقهرمانان            

واعمال  مجموعه  کنش،وعملیاآکسیونترتیببدین. شودمیگفتهگفتاریادیالوگگویندمیچهآنبهوعملیاآکسیون

واستداستانهايشخصبتگفتارهايمجموعه  دیالوگوزندمیسرداستاندرقهرمانازکهاستکارهاییاصطالحبهورفتار

: 1388شمیسا،. (باشدداشتهخاصیومناسبانگیزهوعلتبایدحرفییافعلهرشدهحسابداستانیکدرکهاستبدیهی

179(

آنیهگاهیکه  دادننشانروشدر.و روایت یا بیان  دادننشان  یانمایش: داردراهدوپردازيشخصیتدرنویسنده        

پشتکهرااحوالیواوضاعوهاخود،انگیزهتواندمیخوانندهومیکندعملکند،میصحبتگویند،شخصیتمینمایشروش

ارزشوتوصیفاتبهدستآزاديواقتدارباخودشنویسندهکردن،بیانو  روایتشیوهدراما. نمایداستنباطاوستگفتارواعمال

) 180: همان(.دهدمیقرارخوانندهاختیاردرخواهدمیخودکهراچهآنوزندمیگذاري

در. استنودنیايماهیتدرهمآنعلت. داردکهنهايافسانهازترملموسوترعینیحضوريهافانتزيدرشخصیت          

. دارندکافیتجلیجايآنانسانینوعویژهبههاشخصیتهافانتزيدراماشوند،میارائهکلیهايتیپفقطهاافسانه

دوازبرگرفته، ساختاردیگرعناصرهمچونفانتزيهايشخصیت. کندمیتقویتراوضعاینهافانتزي"بودگیخاص"عنصر

غیردارند و یا ماهیتانسانیها یا ماهیتفانتزيهايشخصیت) 1378:285محمدي، ( .هستندنودنیايوکهندنیايمحور

  )285:همان.(دارندانسانی

ماه"کتابدر): دارندانسانیغیرماهیتکهشخصیتهایی(عروسکیوبازياسبابنمونه شخصیتهاي-1

  :"کمونیابروسیندرال،پیشونی،
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سویکگیرند،ازمیجانهافانتزيدرکههاییعروسک. داردتاریخدرریشهفانتزيدرعروسکیهايشخصیتازاستفاده        

همینومقدسنیايدفن،مراسم، باروريهايآییندرمجسمیهاينمادروزگاريآنازترمهمواندبودهکودکانبازياسباب

هاییشخصیتازجدیددورهدرکهاستکسانیاولینازیکیآندرسنکریستینهانس. اندبودهفتیشیامقدسجانشینطور

)312: 1378محمدي،(.استگرفتهتاثیراوازعمیقاهافانتزيموردایندروکرداستفادهبازياسبابوعروسکمثل

الگويکهندر.بردمیرنجمادرفقدانازکهاستزیباروییدختر  ايافسانهداستانهايبیشترمثلداستانشخصیت

تبدیلوآنانیافتنشخصیتوعروسکهاجادويوسحر. داردوجودوجادوسحرعموماايافسانهوفانتزيداستانهاي

درچنانکهکنندمیآسانراآنانراهمصائبومشکالتوآیندمیهابچهکمکبهکه  استموجوداتیبهشدنشان

بهسیندرالکهآنجایاگرددبرمیمریمآغوشبهوآمدهبیرونچاهدلازاووافتدمیاتفاقاینهمپیشونیماهمورد

مادريیاپدرفقدانازهمداستانکودکانازدیگربسیاريداستانایندرگریزدمیشهرازغریبهعروسکیعنوان

فضايودارندحضورداستانکودکانجهاندرعروسکها.  روندمیعروسکهاسراغبههمینبرايوبرندمیرنجمهربان

شودنمیتنبیهنامادري، آثاراینگونهباقیبرخالفداستان  اینپایاندراما.کنندمیتلطیفآنانبرايراجنگزدهوتلخ

میراخودکودکیشدهگمدنیايعروسک،ساختبرايطوالنیشبهايوروزهاصرفوعروسکساختباخودبلکه

  .رودمیجنوببهمریممادرقبریافتنبرايپایاندر. شودمیمهربانمادريویابدمیراخودکودکانهپاكروحویابد

استمریممادردستساختهکه"پیشونیماه"،  "سیندرال"غریبهعروسک: بسیارندداستاندرعروسکشخصیتهاي

  .شودمیساختهداستانآغازبدجنسنامادريهمانیادردونهمادردستبهانتهادرکه"کمونیابرو"و

  :نمونه اثر

مریم یواش یواش ، یک .ماه پیشونی زار زار مثل ابر بهار گریه می کرد . ماه پیشونی این ور پیه سوز بود، یک پیرزن آن ور پیه سوز

روي . طوري که نه چک چک آب بشنود،نه صدایی به گوش ماه پیشونی برسد، نه پیرزن سرش را به طرف او بچرخاند ،جلو رفت

  .)46: 8013یوسفی،(طور که روي یخ زمستان سر می خوردزمین سرید، همان 

    کنی؟چکاراینجااومديجانروله": گفتوکردبازلبپیرزن

  .ببرمآباشواسهتافرستادمنوننهمننه.  برمآبکمیاومدمنه!...ایندنبال! ایندنبال:گفتوکرداشارهپیشونیماهبهمریم

  کو؟دلوتکو؟سطلتپس-

ودخترهدستدادآبوسطلاگیمادرروزیککه...کردي؟میتعریفنیسیادت، پیشونیماهقصهمثل. ببرمآباومدممثال-

شستاونورختايوجوییدزنوپیرسردختر. بودرشکپرپیرزنسر. شدروبروپیرزنیهباوچاهتورفتدختر. بیارـآببروگفت

  )48: همان( "نیس؟دختره،یادتپیشونیرويگذاشماهیهعوضدرهمزنهپیر. زدحرفاونبامهربونیباو
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  :"مردهپیشازکالغیکهاينفرین"کتابدرجانوري در فانتزي شخصیتنمونه  .2

ازترکیبییاوشدهتشکیلجانوريشخصیتهايازفانتزيتمامیاداردوجودجانوريشخصیتکههاییفانتزيدر         

، محمدي.(داردوجودهافانتزيدرمختلفهايشیوهبهجانوريشخصیتهايوضعیتدراین. استانسانیوجانوريهايشخصیت

1378 :311      (

نقشدرچیزيهرازبیشبلکهنیست،انساننقشدرجانورداستانها،اینگونهدراستترکیبیفانتزينوعازکتابدریافتاینبا

کوچکظاهربهکهايپدیدهبرابردرراانسانمشکالتنویسندهآنمجرايازتاشودمیاغراقاونقشدرفقطواستخودش

  )311: همان( دهدنماید،نشانمی

دراماجانورظاهردرموجوديبهجانورگاهی...استانسانرفتارونیازهاوهاخواستازاياستعارهکاملبطورجانورگاهی

)312: 1378محمدي،.( شودمیتبدیلتخیلییااياسطورهموجوديحقیقت

نفرینهاي یک کالغ از پیش مرده را، فانتزي جانوري محض دانست که وقایع و ماجراها همه توسط "شاید بتوان کتاب 

.انسانی دانستوجانوريترکیبیرا فانتزي"شکارچی پرندگان "کالغ رقم خورده و روایت می شود و کتاب

راکتابماجراهايخودهايگوییپرباکهاستکالغیداستان،راوي"نفرینهاي یک کالغ از پیش مرده"در کتاب

و ایناستنگرفتهصورتمناسبیپردازيداستان،شخصیتهايشخصیتباقیبراي. میکندبازگومخاطببراي

ابداآنکارکردهايووگوگفت  عنصرازداستانایندر. استزدهضربهشدتبهکاربهدایمی کالغ گوییمونولوگ

دارد،اتمسفرایجادوپیرنگساختپردازي،شخصیتدردیالوگکهنامحدوديامکاناتازنویسندهواستنشدهاستفاده

آورکسالتوداستانیخطرفتندستازسببواستزدهمتنبهبسیارآسیبامراینمتاسفانه. استنکردهاستفاده

یکوسعتبهکهبینیممیراحرفیپرانسانماواستنشدهپرداختهمکالغخودشخصیت. استشدهاثربودن

  .گویدمیدیالوگکتاب

  :نمونه اثر

مثلتلختلخید،گوشتکالغهاشما":گفتگوشمزیرروزيبودبلعیدهراماهاازیکیبهاريروزهايازیکیدرکهسبزمار      

تويکالغهاتماماینکهفکرباراهاجملهآنتلخیکهداشتمسعیهرباروچرخیدذهنمدربعدروزهايسبزمارآنحرفهاي".زهر

  ).19: 1388ناصري، (بودفایدهبیولی. ببرمبینازگیرندنمیجاجملهآن

من. شودنمیدیدهماواقعیپايردهاآنازیکهیچدر. استساختگیوام، جعلیشنیدههاکالغازمنکههاییقصهتمامی

. نداشترادروغهمهآنطاقتمعصومجوجه  آنکوچکروحچون. نکردمتعریفلیلیبرايراامشدهشنیدههايقصهوقتهیچ

نوكوداشتسیاهپر: بودامجوجهاو. ایدنشنیدهرااوغریبوعجیبسرنوشتوقتهیچوایدندیدهمرالیلیوقتهیچشما

  )19: همان( "سیاهمخملنرمیهمشایدیاذغالتکهیکخوشگلیبه. دراز
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  :"پرندگانشکارچی"درانسانی- پردازي جانوري شخصیتنمونه - 3

در این اثر . دانستانسانیوجانوريترکیبیفانتزيرا می توان "پرندگانشکارچی"همانطور که گفته شد، کتاب

  .میکنند و نقشهایی فراتر از نقش حیوانی را در داستان بر عهده میگرندپرندگان هم در کنار انسانها زندگی 

رفاقتیوشدهمتحولاثرادامهدرامامیکندشکارراپرندگاندائمداستانآغازدرکهاستنوجوانیپسرراوياثرایندر

همراهیرااوحساسلحظاتدرودارندحضورپسرزندگیمختلفلحظاتدرپرندگان.  دهدمیشکلآنانبارا

لحظات، پسرزندگیدرآنانموقعبیحضوروپرندگان. شوندمیحاضرمزارشبرنیزپسرشهادتازمیکنند،پس

نیزپسربرايچنانکهاستروحپروازوکشیدنپر، شهادتنمادپرنده. اوشهادتازبعدحتیوخانوادهازخداحافظی

    .افتدمیاتفاقهمین

  :اثرنمونه 

خودناریحان. خوردمیتکانهاآننفسدراوشاللموهايوزدندمیبالبالیحییسربااليرنگارنگپرندگانازفوجی       

به، استهافتاددردسرتويحسابیکردمیفکرکهیحیی. کندبیداررامادرشکهدویدگاهآنورفتعقببهقدمسهدوآگاه

وگیجهنوزریحان... کردنقوقوقوقولیبهکردشروعبودافتادههاآنبهچشمشکههمخروس. گرفترااوجلويورفتسرعت

همرنگارنگپرندگان. برگشتاتاقبهبرادرهمراهونرفتمادرسراغبهدیگرامامیکندچهیحییفهمیدنمیدرستوبودمنگ

، گذاشتیمیپیشوپسراپایتاحتیاطبیکمیاگرونبودنشستنجاي. خانهوسایلروينشستندوآمدنداتاقبهیحییهمراه

میلهازنوكباراخودشانترتاببیهیهاطوطی. رفتهاطوطیسويبهآخرباربرايیحیی. میکرديلهراآنهاازیکیحتم

طلوعکهآفتاب. رفتمیدرسويبهاستوارومصمماووگریختندمییحییپايزیرازهاپرنده. کردندمیآویزانقفسهاي

  )59-58:  1387صحرایی،(.رفتمیشهرستانسويبهوانتیپشتدرکرد،یحیی

او. استشدهسفیدهايپروانهازپرباغچهدیدکهبودهاطوطیبهدادنغذامشغول، عصبانیوامیدنایحییغروبهاينزدیکی

بود ندیدهیکجاراپروانههمهاینوقتهیچاما، کردندمیبازيوچرخیدندمیریحانسردورسفیدهايپروانهکهبوددیدهبارها

  )19:همان(

  

:"داغرویاي"کتابدرپردازيشخصیت-4

متعلقهاشخصیتگروهاین. شودمینامیده، رویاوخوابقلمرودرشخصیتکهداردوجودپردازيشخصیتازنوعیاثرایندر

میمطرحداستانساختارازبخشیدررانکتهاینصریحطوربهخودداستاننویسندهکهايگونههستند،بهخوابمحدودهبه

  )313: 1378محمدي، .( کند
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دروزنندمیسرشهرمختلفنقاطبههمباآنطیدرکهخوابی، آمدهاوخواببهراويشهیدرفیقروحاثرایندر

ازراآندهدمیکههایینشانهباورفتهامانتسراغبهپسربیداريازپسکهدهدمیراامانتییاهدیهاوبهآخر

، سبزتقویم. رسیدخواهدشهادتبهاشگیرندهحتماکهتقویمی. استرنگیسبزتقویمامانت. میگیردشهیدخانواده

  .دهندمیسوقماورائیدنیاییبهراخوانندهو  دارندنمادینمعناهايهمهفصولاسامیوراويخوابهاي

  :نمونه اثر

وهانادیدهازمملو. بودرازورمزپروتازهدنیاییکهسرزمینیبه. بودافکندهاو، نقشرویايدرکهشدواردسرزمینیبهآرام

بیوبودند،سرخوشنشستهکدامشان،جماعتیهرقصهپاي. رباهوشآوازيبه. خواندندمیراسرنوشتکتابدرختان. هاناشنیده

نسیم ...به کار فرموده اي که براي آن خلق شده بودند. چون زرورق هایی،یله بر رود خانه مشیت. در قالبی مثالی و مثال زدنی.نفس

  )20: 1383خسروشاهی،.(حس کرد، نوعی حیات متعالی و خاص که وراي حیات زمینی است،در این منطقه از هستی،جریان دارد

وجودشازايسائقه. برداشتراآن. نارنجینورازدرختیکنارافتادهکرد،جلبراسنگ،توجهشبهشبیهناشناسحجمی

)21:همان(الماس، الماس، الماس. شدتبدیلدرخشانوخوردهتراشالماسیبهنسیم،دستحجم،درناگهان. گذشت

نماد . 3- 3

چیزجايبهکهشودمیتعریفچیزيعنوانبهنمادامانداردمانعیوجامعتعریفهنريهايمفهومتماممانندنماد،       

القارادیگريچیزیابشودنیزدیگريچیزجانشینوبدهدراخودمعنايکهاستچیزيدیگر،عبارتبه. باشدگرفتهقراردیگري

  )544: 1376میرصادقی،. (کند

کاربهکشوريبراي»نماد«عنوانبهحالعیندرواستايپارچهتکهکه»پرچم«مثلبیاید،اينشانهصورتبهتواندمینماد

دادننشانازاستعبارتنمادبنابراین،.بیایدعبارتیصورتبهتواندمینماد. بیایدايواژهصورتبهتواندمینماد. رودمی

  )545: همان. (آنظاهرازغیرچیزي

  :"پیشونی،سیندرال،ابرو کمونیماه "نمادپردازي در کتاب- 1

الگوها، کهنازاستفادهوکودکانهفضايکمکبانماد پردازي در این کتاب به زیبایی صورت گرفته است و نویسنده

.  عروسکها، قطار و بازیهاي کودکان مضمون مورد نظر خود را به مخاطب ارائه کرده است

و  دختر داستان شودمیشروعقطارکنارازهابچهبازيآغازدر.ارزشهاستکوچ و رجعت به وسفرنمادقطار: قطار

ازرهاییانگارکوچورفتهقطارکنارآنهاهمپایاندرمیکند و وجوجستعروسک گمشده خود را در کنار ریل قطار 

  .استجنگمصیبت
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درشدهنابودشادیهايورفتهدستازکودکیهستند نمادآنبدنبالهابچههمهآغازصحنهدرکهعروسکها: عروسک

دزديازنماديها، گوییعروسکدزدياز طرفی.رسدمیآرامشبهبابدمیراعروسککسهرچنانکه. استجنگ

.رساندنخواهدآرامشبهراکسیکهستعراقیهاتوسطخاك

عروسکها در داستان سبب آشتی . ارزشهابهبازگشتنماد"پیشونیماه"عروسک واستغربتنماد"سیندرال"عروسک

. خودش را پیدا میکند و تغییر میکند"ابرو کمونی"انسانها و یافتن خود واقعی هستند چنانکه نامادري با ساختن عروسک

هاسرمایهحفظوارزشهاگذشته،پاسداشتبهرجعتازاينشانهجنوبسمتبهپدرونامادريقطارباهمینطور سفر

  .ست

   :کتابازايهنمون

  "!بدهروشنی": گفتچشمشبه

  "بدهموتاردستهیک"گفتزلفشبه

  "بدهمهتابیوسرخرنگ"گفتاشگونهبه

  "بدهوفاومهربانی": گفتدلشبه

دنیاهمهازاوواسهکهدوختمریمبرايعروسکیودادپیشونیماهرويوبروقامتوقدبهوگذاشتهمرويراهمهوهمه

  )12: 1379یوسفی، . (بودترعزیز

  :"نفرینهاي یک کالغ از پیش مرده"نماد در داستان-2

انسانهایی که زندگی و کاشانه و فرزند خود . در این داستان کالغ خود تمثیل و نمادي از انسانهاي درمانده از جنگ است

کودکان بسیاریست که نه درآغاز جنگ نقشی دارند و کالغ و جوجه اش لیلی نماد زنان و . را در جنگ از دست می دهند

  .آنها ناگزیر رنج بودن در شرایط تلخ را می پذیرند. نه توان پایان دادن به جنگ را دارند

  :نمونه اي از کتاب

لیلی از . از باالي سر هزاران قبر می گذشتیم که بعضی از آن ها پرچم داشتند. غروب که می شد من و لیلی دلمان می گرفت      

قبرهاي . لیلی از رنگارنگی پرچم ها خوشش می آمد. قبرهاي زیبایی زیر پرچمها قرار داشت. رنگارنگی پرچم ها خوشش می آمد

: 1388ناصري، . (براي لیلی می گفتم که این قبرها،قبر سر بازانی است که در جنگ کشته شده اند. زیبایی زیر پرچمها قرار داشت

29(  

  :"شکارچی پرندگان"نماد در داستان - 3
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بعدحتیو رفتن به جبهه،خانوادهازخداحافظی او لحظات، پسرزندگیدر لحظات مهمآنانموقعبیحضوروپرندگان

نیزپسربرايچنانکهاستروح، جدا شدن از زمینپرواز، شهادتنمادپرنده.کشیدن روح استاو نمادي از پر شهادتاز

.افتدمیاتفاقهمین

  :نمونه اي از کتاب

.  کردندقبرزدننوكبهشروعونشستندشهیدمزارروي، قبرهمهآنبیناز، همگانچشمانوجلويکردندپروازهاطوطی       

  )76: 1387پور، اکبر(. بوسیدندمیراشهیدقبربارآخرینبراينیزهاآنانگار

  

  :"رویاي داغ"نمادر در داستان -4

  .این داستان که خود در حوزه داستانهاي نمادین قرار دارد،  نمادهاي بسیاري را در خود جا داده است

سالبهمتعلقتقویم. رسدمیشهادتاو بهرسدمیکهکسهردستبهواستشهادتبشارتنمادتقویم سبز : تقویم

بهتقویممطالهبادو نفردوستسه نفربینازنهایتدر.هستندسبزهمطشخطوتمامواستسبزوسیصدوهزار

  .رسند و نفر سوم هم مسیر و راه خود را می یابدمیشهادت

  :نمونه اي از کتاب

درواستشدهسالارقامواعدادجانشینکهدیدراسبزيرنگرسید،تقویمهايسالثبتوتاریخمحلبهجاهرجاوید     

:گفتوکردنسیمبهنگاهیتعجببا. راببیندتقویمسالدهندهنشانعددباریکنتوانستحتی، تقویمسرسرتا

"!شهنمیسرشرسمیماریختاریخانگارتقویماین. نسیمعجیبهخیلی"

جلداز. شهمیگیجآدمرسمیطوربه، توقولبهامابودهسالیچهحوشوحولفهمیدبشهشایدوقایعازالبته":گفتنسیم

". دفتراینهايبرگسروجلدرويریختهشوندهپاكمادهیکیآخر،انگارصفحهتابگیر

کهجاییهموندرست. شدنسبزجوريیهبرگهاشسرتمامچون! سبزسالتقویمبذاریمتقویموایناسمبهتره":گفتجاوید

  )109: 8313خسرو شاهی،  (".باشهخوردهسالعددباید

  

نوجوانهاي . استروحانیجهانازاياستعارهواستنمادینخودجاویداسامی شخصی هاي داستان، شبیر،نسیم،: نام 

داستان که کتاب با فالش بک به زندگی آنان می پردازد هر کدام در پی یافتن تقویم و مطالعه آن، زندگی واقعی و 

  . سعادت واقعی را می یابند
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الماس که در خواب پسر نوجوان و توسط دوست شهیدش به او داده می شود،نماد صیقل دادن روح،یافتن و :الماس

  . ودي و تالش براي صیقل دادن روح است، چنانکه در اثر هم بارها به آن اشاره می شودکشف ارزشهاي وج

  :دیدبررسی زاویه. 4-3

ومیکندارائهخوانندهبهراخودداستانموادومصالحآنبانویسندهکهاستايشیوهدهندهنمایشروایتزاویهیادیدزاویه      

: 1376میرصادقی، ( .استمخصوصمعنیچندحاويدید،زاویهنظرایناز. میدهدنشانداستانبا رانویسندهرابطهواقعدر

384(  

درعمدتاکهنادبیاتکهحالیدر، گنجدمیمکالمهیاهادیالوگگروهدرکهاستادبیاتیازنوعهافانتزيباختین،ازنقلبه

انسانکههاییموضوعهافانتزيدرکهاستاینموردایندرباختینمنظورگنجد میصداییتکادبیاتیاهامونولوگگروه

"خاصویژگیهاي"اصلبنابر. است"کوچولوشازده"موردایندرجالبنمونه. شودمیگذاشتهبحثبهاستدرگیرآنبامعاصر

روایتدر. صداییچندهايفانتزيتاصداییتکیاکلدانايهايفانتزياز. شودمیارائهمختلفاشکالبههافانتزيدرروایت

قرارقالبایندرهافانتزيبیشتر. گیردمیاختیاردرکامال، سازدمیکهرافراتريجهانواستکلداناينویسندهصدایی،تک

  )220: 1387محمدي،. (دارند

راداستانخارج،شخصیتهايازبرترفکري، دیگرعبارتبه. استگرفتهقرارکلدانايیاکلعقلحوزهدربیرونیدیدزاویه

وافکارازواستآگاهآیندهوحالوگذشتهاست،ازخداییحکمدروهاستآنافکارواعمالشاهدنزدیکاز، میکندرهبري

  )392:  1376میرصادقی، .( استباخبرخودهايشخصیتهمهپنهاناحساسات

این شیوه که ظاهرا در . کل است و از زاویه دید بیرونی داستان را روایت کرده استزاویه دید در تمامی این آثار داناي

  .آثار فانتزي پر کاربرد است، مزایا و معایبی داردکه جداگانه در هر اثر ذکر خواهد شد

  :"کمونیابروپیشونی،سیندرال،ماه"کتاب دردیدزاویه-1

حضورهمچاهدرونحتی، مکانهاتمامدرنویسندهکهاستشدهباعثدیدزاویهاین. استکلداناياثردیدزاویه

هابچهباهمخوانندهشودمیسببدیدزاویهاینازاستفاده. روبروکندداستانوقایعبارامخاطبوبتواندباشدداشته

خوانندهشودمیسببدیدزاویهاین. نامادريدلدرهمواوپدرکنارومریمخانهدرهم، باشدداشتهحضورشهردر

  .باشدداشتهداستانجهانوقایعازبهتريدرك

  :"مردهپیشازکالغیکهاينفرین"دید درزاویه-2

وزمینبهباالترزاویهازوداردراکلدانايجایگاهاثرایندرهمکالغ. شودمیانجامکالغتوسطداستانروایت

جنگیمناطقوشهروقایعتمامدوربینیهمچونمیکند،تاکمکنویسندهبهدیدزاویهاینانتخاب. نگردمیاتفاقاتش
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و،توصیفوگوگفتازکمبسیاراستفادهوکالغتوسطاثرجانبهیکروایتاما.کندبازگومخاطببرايراآنوراببیند

  .استکردهدرگمسروکنندهکسلبسیاررااثر، سازيفضا

  :"پرندگانشکارچی"دردیدزاویه-3

شودمیروایتکلدانايدیدزاویهازپرندگانبهاوعجیبعالقهوپسر،روستازندگیازماجراروایتواستکلداناي

اما از زاویه اي دیگر .کشدمیتصویربههمراروستادرنوجواندفنصحنهحتیوکردهکمکداستانروایتسیربهکه

  .شخصیت داستان و شناخت دنیاي ذهنی او را از دست بدهدسبب می شود مخاطب حاالت درونی 

  :"داغرویاي"دردیدزاویه-4

رامختلفوقایعوداشتهحضورمختلفمکانهايدرمیکندکمکراويبهدیدزاویهاین. استکلداناياثردردیدزاویه

میسببنداردرادیگرروایتهايصمیمیتکه"کلداناي"لحنازاستفادهوکتابجديوسنگینلحناماکندبازگو

  .بشودیکنواختیدچاراثرکهشود

  

   :هافانتزيدرموضوعودرونمایه، مایهبن.  3-3- 5

کارکرد، عنوانبههافانتزيدرآنچهتفکیکاما. گیردمیبردرراوسیعیگسترههافانتزيدرونمایهوموضوعمایه،بن        

مثالبراي. شوندمیهمبرمنطبقگاهیعناصراینزیرا.استمشکلحدوديتامایهبنطورهمینواستدرونمایهوموضوع

  .شودمیمحسوبهماثردرونمایهیاومایهبنهمانموضوع

داستانهايموقعیتووضعیتوشودمیکشیدهاثرخاللدرکهايرشتهیاخطاست،اثريهردرمسلطواصلیفکردرونمایه

داستاندرنویسندهکهاندکردهتعریفحاکمیياندیشهوفکرعنوانبهرادرونمایه،  دیگربیانیبه. دهدمیپیوندهمبهرا

( دهدمینشانرااشنویسندهادراکیوفکريجهتاثري،هردرونمایۀگویندمیکهاستجهتهمینبهکند،میاعمال

  )174: 1376میرصادقی، 

درونمایههمین، بخشدمیاهمیتهاموضوعبهآنچهحقیقتدر. داردنویسندهذهنیتبهتامیبستگیفانتزيدرونمایه

میرافانتزيکند،درونمایهمیکارآنرويکهمتنیوخوددرونیگرایشبنابراينویسندههر. استهافانتزيیا

تفریحی،درونمایهحماسی،درونمایه:ازهستند،عبارتندسازگارآنبابیشترها  فانتزيکهاساسی  درونمایهچند.سازد

درونمایهاي،هستهجنگضددرونمایه،  اجتماعیهايآرماندرونمایه: مثلگروههاییزیربااجتماعیدرونمایه

  )همان (سیاسی
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  :"کمونیابروسیندرال،پیشونی،ماه"کتاب درونمایه.الف

شوندمیدرگیرهمباعروسکیآوردنبدستبرايهابچهکهآنجااستبديونیکیبیننبردشکبیاثراینمایهبن

درونمایه. استبازیچههمآنکهاندانداختهراهبهزمینايتکهسربربزرگهاآدمکهجنگیازباشداياستعارهکهانگار

  . استوطنیاساطیر  وزندگیروحوگذشتهبهبازگشت. جنگضددرونمایههموباشداجتماعیآرمانهايهمشایداثر

  :"مردهپیشازکالغیکنفرینهاي"کتاب   درونمایه. ب

تواندمیحتیهایشآسیبوتلخیوزشتیوجنگتاثیرات. استجنگضدآثارباقیمثلو  شکبیاثردرونمایه

راجنگآشکاروپنهانآسیبهاي،  کالغروایتازاستفادهباتلویحانویسنده. بدهدقرارتاثیرتحتهمراحیواناتزندگی

بیگانهآنباکنونتاکهمیدهدنشاناوبهراجهانیوسازدمیدنیاییواردرامخاطبومیکندروایتدیگرمنظرياز

گذشتهچونتوانندنمیومیکنندتغییر، مبارزهوجنگهايموقعیتدیدنباهمکالغمثلحیواناتیحتی. هاستبود

سهمیهیچخودکهجنگی، باشندجنگدرکودکانشدنگیردرازاياستعارهاشجوجهوکالغشاید. کنندزندگی

  .اندنداشتهآنپیشبردیاآغازدر

  :"پرندگانشکارچی"کتاب درونمایه.پ

میتغییرچنانرااوراوينوجوانهمکالسیشهادتوتاثیراتشوجنگاینکه.  استجنگضدهماثرایندرونمایه

تغییرنشاندهندهاثردرونمایه. میشدمهربانهمحیواناتباحتیوداردمیبرپرندگانآزاروشکارازدستکهدهد

برپرندگانهمهشهردرپسرجسدبازگشتلحظاتدرچنانکه. استیکدیگرباموجوداتهمهدوستیوآدمهاماهیت

رفتهبینازآدمهابینجنگدرکههدفی. افتدمیاتفاقاثردرهستی،همهبینوحدتنوعی. شوندمیظاهراومزار

  .استموجوداتتمامسالمهمزیستیپاسداشتاثر. است

  :"داغرویاي"کتاب درونمایه.ج

طیدرراوينوجوان. استتازهحیاتییافتنوواقعیخودبهرجعتودرونیارزشهايشناختنوعیبهاثردرونمایه

درکهتقویم. میبینددیگريمنظرازراشهرومحلهودارد،جهانخوابدرکهسفريوسیروبیندمیکهخوابهایی

رفقايکهمسیريسازي،خودمسیردهدومینشاناوبهرامعنوياست،سیرشدهدادهاوبهالماسیصورتبهخواب

کههمینطور. برسددوبارهحیاتوکمالبهتواندمیهماورسند،پسمیشهادتبه  گذرندومیآنازراوينوجوان

  .تواندمیمخاطب

  

  :گیري تیجهن
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بررسی انواع فانتزي و کارکرد عناصر داستان در آن در حوزه ادبیات کودك و نوجوان جنگ  به نگارش این مقاله با هدف 

حوزه ادبیات کودك و نوجوان عموما از فقدان  طرحهاي منسجم، موضوعات بدیع و تکنیکهاي خالقانه رنج . در آمده است

وکودكآثار. ن کاستی ها   بیشتر رنگ می گیردادبیات کودك وقتی وارد حوزه  ادبیات جنگ هم می شود ،ای. می برد 

و مضامین مشترکی دارند که این امر سبب تکراري و یکنواخت شدهنگاشتهمشترکیژانرهايعموما درجنگنوجوان

ادر این مجال نگارنده کتابهایی را مورد بررسی و پژوهش قرار داده است که عالوه بر اینکه در . شدن این آثار شده است

زه جنگ به نگارش در آمده اند خود هر کدام حاوي گونه اي از فانتزي هستند که در جایگاه خود قابل بررسی و اعتنا حو

نویسندگان این آثار در مسیر خالقانه نگارش اثر خود، از راههاي هموار طی شده استفاده نکرده و هرکدام با نگاه . است

  .تازه اي به فانتزي پرداخته اند

کتابهایی که جایزه هاي داخلی و خارجی را کسب کرده اند و نویسندگان آنها نگارش براي نوجوانان را به درستی می 

نکاتی است که در نگارش این آثار بدان ... توصیفات قوي، طرح منسجم، شخصیت پردازي قوي، درونمایه ماندگار و. دانند

  . گ بهره بسیار برده استتوجه شده است و نویسنده از عرصه کودك نوجوان جن

  

  :منابع

  .انتشارات رهنما:تهران، ترجمۀ سعید سبزیان،ادبیفرهنگ توصیفی اصطالحات ،)1388(.اچ. ، امایبرمز-1

اندیشۀپژوهشیفصلنامۀ،"هاواقعیتوبایدهامقدس؛دفاعکتب: گزارشونقدمعرفی،"،)1381(.خلیلاسفندیاري،-2

  .149-139صص،3شمارة،اسالمیانقالب

  .شیرازنویدپرندگان،شکارچی،)1387(.حمیداکبرپور،-3

  . انتشارات سوره مهر، تهران  ،ترجمه محسن سلیمانی، تاملی دیگر در باب داستان، )1387(.الرنس،رینپ-4

مطالعاتوروشنگرانانتشاراتتهران،،هاجنبهوویژگیهانوجوانانوکودکانادبیات، )1381(.، بنفشه)فراهانی(حجازي-5

.زنان

.فرهنگیمطالعاتوانسانیعلومپژوهشگاه:تهران،کودكادبیاتشناسیزیبایی،)1389(.مهديحجوانی،- 6

  .  تربیتمناديفرهنگیموسسه:، تهرانداغرویاي، )1383(.شاهی، جهانگیرخسرو-7

پارسیادبیات"جنگلهايساعشقرماندرداستانعناصر"،)1392(.سهیالسیرجانی،ایران؛ موسويچهره،خوش-8

     .73- 59صزمستان،چهارم،شمارهسوم،سالفرهنگی،مطالعاتوانسانیعلومپژوهشگاه،معاصر
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  . نشر مرکز:تهران،ترجمه فرزانه طاهري، داستان کوتاه،)1379(.یان،رید_9

  .فردوس:تهرانادبی،انواع،)1381.(شمیسا، سیروس-10

حوزةتهران،،)جبههوجنگهاينگاشتهخاطرهونویسیخاطرهدربارةمقالهپنج(مانایاد،)1381(.علیرضاکمري،-11

  .مهرسورةانتشاراتاسالمی،تبلیغاتسازمانهنري

  .چاپارانتشارات قو،ادبیات کودکان و نوجوانان ایران،)1387(.محمد،گودرزي-12

معاونتاسالي،ارشادوفرهنگ، تهران، وزارتکودکانادبیاتنقدشناسیروش، )1378.(محمدهاديمحمدي،-13

  .)سیماوصداانتشارات(فرهنگی، سروشامورمعاونتاسالمی،ارشادوفرهنگ

  .سخن، چاپ سومانتشارات: ، تهرانداستانعناصر، )1376.(میرصادقی، جمال-14

  . سخنانتشارات: ، تهراننویسیرمانراهنماي، )1389.(میرصادقی، جمال-15

  .هاشکوفهکتابهايامیرکبیر،: ، تهرانمردهپیشازکالغیکهاينفرین  ،)1388(.علیناصري،-16

.خالقگفتماننشر:تهران،کمونیابروسیندرال،، پیشونیماه،)1380(.رضامحمدیوسفی،-17
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