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Abstract
The book "Children's Literature in Iran" is a university textbook that covers most of
the topics of the Ministry of Science, for two units of "Children's Literature" course
at the undergraduate level. The author of the book is Mohammad Dehrizi, one of the
authors of "Writing" book in high school, a graduate of literature and one of the
poets and writers of children and adolescents, who has won several national awards.
The book was first published in 2009 under the title "Iranian Children and
Adolescent Literature", and its new edition was published in 2020. The book has
many positive aspects, but due to common methodological weaknesses between this
book and many books which are written in the realm of children's literature, the
present study prefers to critique this book from an approbation point of view, rather
than a critical one. A book has a scientific function to the extent that it can present
the paradigms of a theory to the reader in a systematic hierarchy. Therefore, the
main purpose of this article is to examine the method of systematizing the paradigms
introduced in the book. In this regard, the book is reviewed in six areas: education,
methodology, content, editing, chaptering, and aesthetics. This research, for the first
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time in Iran, reviews a book in the field of theoretical literature for children and
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چكیده
کتاب «ادبیات کودک در ایران» درسنامهای دانشگاهی است کهه اکرهر سرل ه ههای زاارت
علوم را برای دز زاحد درس «ادبیات کودک» در مقطع کارشناسی پوشش میدهد .نویسهند
کتاب مذکور ه محمد دهریزی ه اا مؤلفان کتهاب «نگهار » دزر متوسهطه دانهشآموخته
ادبیات ز اا شاعران ز نویسندگان حوا کودک ز نوجوان است که آثار برند جایزهههای
متعههددی شههده اسههت .کتههاب لههو الههذکر بههرای ننسههتی ب هار در سهها  8311بهها عنههوان
«ادبیات کودکان ز نوجوانان ایران» منتشر شهد ز زیهرایش جدیهد آن در سها  .8311کتهاب
مذکور زجوه مربت بسیاری دارد اما بهه دلیه فهع ههای رز شهناختی مشهترکی کهه بها
بسیاری اا کتابهای تألیفی ادبیات کودک دارد پژزهش حافهر تهرجیم مهیدههد بهیش اا
ای که اا منظر استحسانی به ایه کتهاب نگهاه کنهد اا منظهری انتقهادی آنهرا در بوته نقهد
قرار دهد .کتابها بهاندااهای که بهتهوانند پارادایمهای یک نظریه را بهصورت سلسلهمراتهِ
نظاممند به خواننده ارائه بدهند کارکرد علمی دارند .اا همهی رز ههدا اصهلی ایه مقالهه
بررسی رز نظاممندساای الگوزارههای نظری معرلیشده در کتاب است .در همی راسهتا
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کتاب مورد نظر در شش محهور نقهد ز بررسهی مهیشهود :آمهوا رز منهدی محتهوا
زیرایش ل بندی ز ایباییشناسی .ای پژزهش برای ننسهتی بهار در ایهران کتهابی را اا
حوا ادبیات نظری کودک ز نوجوان مورد نقد قرار میدهد.
کلیدواژهها :ادبیات کودک ز نوجوان نقد کتاب نقد ادبی آسیِشناسی درسنامه.

 .1مقدمه
کتاب «ادبیات کودک در ایران» (دهریزی  )8311به ای دلی ترجیم داده شد کهه :نسهبتبهه
آثار مشابهش بهلحاظ تاریخ انتشار بهرزاتر بهلحاظ محتوا غنیتر ز بهلحاظ سهبک نگهار
رزانتر است ز همچنی مؤلفش نویسنده ز شهاعر پهرآزاا کهودک .آنچهه در ایه پهژزهش
بیشتر مورد توجه است آسیِشناسی ای کتاب است؛ چراکهه آسهیِههای رز شهناختی
کتاب مذکور در بسیاری اا موارد با سایر کتِ تألیفی ادبیات کودک مشترک اسهت .بنهابرای
نگاه انتقادی ای مقاله اا ارا ها ز آزردههای لهرازان آن کتهاب نمهیکاههد .پرسهشههای
پژزهش ای است که :تعاری تقسیمبندیهای محتوایی ز نیهز تقسهیمبنهدیههای صهوری
نهاهمنوانی گهزارههها بها مرها هها
کتاب چه بهلحاظ تناقضات درزنی (ادعاههای متنهاق
تعاری متناق ) ز چه بهلحهاظ تناقضهات بیرزنهی (تنهاق گهزارهههای داخه کتهاب بها
م ههادی عینههی نههاهمنوانی اصههطتحات کتههاب بهها تعههاری رایهه یهها م ههطلحات
کتابهای دیگر) چه زفعیتی دارند؟ نظام تقسیمات محتوایی ز صوری کتاب چقهدر قاعهد
«تبای اجزای تقسیم» (ناهمپوشی بنشها با یکهدیگر) را رعایهت کهرده اسهت؟ ارجاعهات
نق قو ها ز ادعاها تا چه اندااه مستند هستند؟ در حاشی پاسخگویی به ایه پرسهشهها بهه
غلطهای زیرایشی ز زجوه ایباییشناختی نیز نقبی اده میشود.
تا کنون برای کتابهای نظری حوا ادبیات کودک نقدی نوشته نشده است مگر «نقهد ز
بررسههی کتههاب ادبیههات کودکههان ز نوجوانههان ز تههرزی خوانههدن نوش هته ثریهها قههز ایهها »
(کن خانلو  )8311که اجماال در چهار صفحه به اغتط نگارشهی پرداختهه اسهت .در حهوا
ادبیات نظهری کهودک نیهز لقهر تهألی مشههود اسهت .کتهابههای تهألیفی در ایه حهواه
محدزدنههد بههه« :ادبیههات کودکههان ز نوجوانههان» (غفههاری « )8317ادبیههات کودکههان»
(جعفرقلیههان « )8311شههعر کههودک در ایههران» (کیههانو « )8371کودکههان ز ادبیههات
رسمی ایران» (هاشمینسِ « )8378ادبیهات کودکهان» (شهعارینهژاد « )8311آشهنایی بها
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ادبیات کودکان» (علیپور « )8313ساختارشناسی تارینیتحلیلی شهعر کهودک ز نوجهوان»
(دهریزی « )8311مبانی ادبیات کودک ز نوجوان» (حکیمی ز کاموس « )8310لهانتزی در
ادبیههات کودکههان» (محمههدی  « )8371ادبیههات کودکههان ز نوجوانههان ز تههرزی خوانههدن»
(قز ایا .)8311

 .2مبانی نظری
در هر علمی برای کش رابط دادهها با یکدیگر نیاا است کهه دادههها دسهتهبنهدی شهوند.
کتابههای نظهری بها اسهتفاده اا ل ه هها ز بنهشهها دادهههای خهود را بهه دسهتهههایی
تقسیم میکنند که آن دستهها کمین همپوشهانی را بها یکهدیگر دارنهد ز بهه قهو منطقیهون
«تبای اجزای تقسیم» (المظفر  )811 :8311در آنها رعایت میشود .زیراستاران ارتبهاط بهی
بنشهای لرعی ز اصلی را اا طری برچسهِ عهددیای کهه بهه تیتهر آن بنهش مهیاننهد
(مرت  .1.8یعنی بنش  1اا ل  )8ز نیز با ریز ز درشهت کهردن لونهت تیترهها (عنهازی )
به نمایش میگذارند.

 2.1نمودار درختی برای ردهبندی
یک مقوله (مرت اعداد طبیعی) را در نظر بگیرید ز یک تقسیمبندی اا آنهرا (مهرت تقسهیم بهه
دز ایرمقول «اعداد لهرد» ز «اعهداد از » را) .رابطه انتزاعهی یهک مقولهه بها ایرمقهوالتش
(مرت رابط اعداد طبیعی با اعداد از ) ز نیز رابط انتزاعهی بهی دز ایرمقولهه (مهرت رابطه
دز ایرمقول اعداد لرد ز اعداد از ) را میتهوان بها ترسهیم نمهودار درختهی )(tree diagram
عینیت بنشید.

 1.1گرهها و شاخهها
نمودار درختی اا دز مجموعهه تشهکی مهیشهود :یکهی مجموعههای اا نقهاط موسهوم بهه
«گره» ) (nodeز دیگری مجموعهای اا خطوط موسوم بهه «شهاخه» ) .(branchههر مقولهه در
جایگاهِ یک گره قرار میگیرد ز هر شاخه دز گره را به هم زص میکند بهطوری که نسهبتِ
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گره باالیی (مقول اصلی) به گره پایینیا
).wasow, 1999: 38

(به ایرمقولها ) نسبت «ک به جز» است

& (sag

 6.1رابطۀ مادر ـ فرزندی (زیرمقولهبودن)
اگر یک گره با شاخهای به گره باالیی خود زص شهده باشهد گهره پهایینی را ایرمقولهه یها
دختر ) (daughterگره باالیی مینامند ز گره باالیی را سرمقوله یا مهادر ) (motherگهرهِ پهایینی
)(sag & wasow, 1999: 38؛ (مههرت :اعههداد لههرد دختههر یهها ایرمقول ه اعههداد طبیعههیانههد ز
اعداد طبیعی مادر یا سرمقول اعداد لردند).

 0.1رابطۀ خواهری (هممقولهبودن)
اگر دز تا گره مادر یکسانی داشهته باشهند آن دز گهره را بها یکهدیگر «خهواهر» ) (sisterیها
«هممقوله» میخوانند ) .(sag & wasow, 1999: 38به بیان دیگر اگر دز تا شاخه در یهک گهره
مشترک باشند گرههای غیرمشترکشان با یکدیگر نسبت «خواهری» یا «ههممقهولگی» دارنهد؛
(مرت اعداد از ز اعداد لهرد بها یکهدیگر خهواهر یها ههممقولههانهد چراکهه اعهداد طبیعهی
مادر مشترک هر دزی آنها است).

شکل  .2درخت فوق با سه شاخه و چهارگره رابطۀ سلسلهمراتب مادرـ فرزندی را عینیت میبخشد.

 5.1برچسبگذاری سلسلهای
برچسِگذاری حرلی (ال ب پ  )...ز برچسِگذاری عهددی ( )... 8 1 3رابطه مادرهه
لرانههدی بههی شههاخهههها را نمههیتوانههد انعکههاس بدهههد بههرهمی اسههاس هرگههاه بنواهنههد
سلسلهمراتِ رابط مادره لرانهدی را در برچسهِگهذاری لحهاظ کننهد اا برچسهِههایی
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متشک اا چند عدد استفاده میکنند (مرت  0.1.8یعنی برچسِ گرهِ  1مادر برچسِ گهرهِ 0
ز لراند گرهِ  8است).

 .3نقد و بررسی کتاب
در ای پژزهش منظهور اا «کتهاب» کتهاب «ادبیهات کهودک در ایهران» (دهریهزی  )8311ز
منظور اا «مؤل » مؤل کتاب مذکور است مگر مواردی که ختا آن ت ریم شود.

 2.6استحسانات آموزشی
مباحث کتاب تقریبا تمام سرل ههای م هوب زاارت علهوم (بجهز نقهد) را بهرای درس
دز زاحههدی «آشههنایی بهها ادبیههات کههودک» در مقطههع کارشناسههی ابههان ز ادبیههات لارسههی
پوشش میدهد .عتزهبرای میتوانهد بههعنهوان درس پهیشنیهاا بهرای دانشهجویانی کهه اا
رشتههای غیرمرتبط بهه مقطهع کارشناسهی ارشهد ادبیهات کهودک ز نوجهوان راه یالتههانهد
تدریس شود.
بهلحاظ مناطِشناسی سطم مطالِ ز مرا ها ز ابان در حد دانشهجویی اسهت کهه بها
درس بیان ز بدیع آشنایی منت ر دارد.
برای هر بنش مرا هایی گزینش شده اسهت کهه کهامت آمواشهیانهد یعنهی ههر نکته
آمواشیای که بهصورت نظری در کتاب مطرح میشود شاهدمرالی بهرایش آزرده مهیشهود
که بهصورت گ درشت صحت آن نکته را تأیید میکند .مرا ها اا منظر ایباییشهناختی نیهز
اشتیا خواننده را برمهیانگیزنهد .بحهثهها بهه انهداا نیهاا توفهیم داده شهده ز اا اطنهاب
بری است.

روشمندی

1.6
 3.2.1عدم یکدستی در محور افقی کالم (محور همنشینی)
مؤل

زیژگیهای نمایشنام کودک را  1مورد (نُه شاخه) برمیشمارد:
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 -8مضمون نمایشنامه بکر ز تااه باشد ز با خواست درزنی ز ظرلیتهای ذهنی کهودک
تناسِ داشته باشد  -0 ...-1پیام نمایشنامه با موفعگیری انسهانی مطهرح ز بهه دزر اا
اندراگوییهای خشک ز بیرزح بیان شهود  -6 ...پیهام نمایشهنامه جههتگیهری مربتهی
داشته باشد( ...همان)811 :

«تااگی مضمون» ز «تناسِ مضمون با ظرلیهت ذهنهی خواننهده» دز زیژگهی مسهتق ز
متمایز برای «مضمون» هستند؛ بنابرای بهتر است در دز شاخ جداگانه (در دز شمار مجهزا)
مطرح شوند همانگونه که «عدم اندراگویی پیام» ز «جههتگیهری مربهت پیهام» دز زیژگهی
متمایز برای «پیام» هستند ز در شاخههای  0ز  6بهصورت جداگانهه (در دز شهاخ خهواهر)
مطرح شدهاند.
مؤل

«موسیقی داخلی شعر» را به شش شاخه تقسیم کرده است:

« -8زا آرایی :تکرار یک زا (صامت یها م هوت) اسهت در کلمههههای یهک م هراع
یا بیت -1...تکرار :تکرر ز توالی یک هجا ز یا یک کلمهه اسهت در شهعر ...مرها  :ملهتهها/
کشورها /دریاها /بسیارند ( »...همان  )18آیها مرهالی کهه در شهاخ  1بهرای آرایه «تکهرار»
آمده است نمیتواند مرالی برای شاخ  8نیز باشد؟ در مرا لهو اا یهک طهرا «آ» هجها
محسوب میشود ز اا طرلی دیگر زا  .پس مرا «ملتها کشورها دریاها »...بنا به تعریه ِ
شاخ « 8زا آرایی» است ز بنا به تعری ِ شاخ « 1آرای تکرار» .درزاقع ایراد تقسیم لهو
ای است که :در شاخ « »1تعری ِ «آرای تکرار» اا زاحدِ «هجا» شرزع شده اسهت درحهالی
که باید بر اساس زاحدهایی بزرگتر (مر کلمه عبارت کتم) تعری میشد ز «تکرار هجها»
بهعنوان حالت خاصهی اا «زا آرایهی» بهه شهاخ « »8زانههاده مهیشهد .یعنهی اگهر مؤله
دستهبندی خود را بهصورت رزبهرز اصتح کند آنگهاه هجهاآرایی «آ» در مرها لهو دیگهر
جهزز آرایه تکههرار محسهوب نمهیشههود بلکهه صههرلا زا آرایهی بههشههمار خواههد آمههد:
 .8زا آرایی :تکرار یک زا (صامت یا م هوت) اسهت در  -1...آرایه تکهرار :تکهرار یهک
کلمه یا یک عبارت است در» ...
به ابان علمیتر مؤل بهجای ای که «تکرار ز توالی هجا» (هجاآرایی) را ذیه شهاخ 8
قرار دهد) بهاشتباه ای دز را تحت رابط خواهری قرار داده است (یکی را بهعنهوان شهاخ
 8ز دیگری را بهعنوان شاخ .)1
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در مبحث «عن ر عاطفه» (همان )11 :شاهدمرالی آزرده شده اسهت کهه نشهان مهیدههد
شعر علیرغم کمبهرگی اا «تنی » میتواند با کمک «عن ر عاطفهه» کمبهود عن هر تنیه را
جبران کند .بنابرای با ای ادعها ز ایه شهاهدمرا لههم مبحهث «عن هر عاطفهه» بهه لههم
«عن ر تنی » زابسته شده است .بر همی اساس بهتر بود که مبحث «عن ر عاطفه» پهس اا
مبحث «عن ر تنی » (همان )818 :مطرح میشد نه پیش اا آن.

 2.2.1عدم یکدستی در محور عمودیِ کالم (محور جانشینی)
یاکوبس ارتباط را مبتنی بر شش پایه میداند (غیاثی  .)818 :8361برای شش پایه ارتبهاطی
خههود شههش کههارکرد تعری ه مههیکنههد ز در تعری ه هم ه کارکردههها رز زاحههدی را
دنبا میکند؛ یعنی کارکردهای شهشگانهها مبتنهی اسهت بهر ایه کهه :پیهام بهر لرسهتنده
تمرکز دارد یا گیرنده یا خود پیام یا رسان ارتباط یا رمزگان یا مرجع پیهام (گیهرز 8311
 .)10 -81ختا نظری یاکوبس مؤل «ارتباط» را مبتنی بهر چههار پایهه مهیدانهد ز بهرای
هر پایه یک سطر توفیم میدهد.
نمودار پایههای ارتباط پس اا لرایند سادهساای مت ایه گونهه اسهت -8 :برقرارکننهد
ارتباط (نویسنده) :طرحریزی اثر متناسِ با زیژگیهای شناختی ز رزانی مناطِ؛ یعنهی
خردسا کودک ز نوجوان -1 .زسیل ارتبهاط (کهتم) :سهاده شهده در سهطم انتنهاب
زاژگان ز جملهبندیهای مت  -3 .مناطِ ارتبهاط (خردسها کهودک ز نوجهوان) :بها
گنجین ه زاژگههانی محههدزد ز ظرلیههتهههای شههناختی کههم ز خهها  -0 .پیههام ارتبههاط
(معنای پیام) :سادهشده تا حد درک مناطِ (همان )31

اختتا نظر یاکوبس ز مؤل بتمانع است؛ اما اشکا در ای اسهت کهه خهتا شهیو
منسجم یاکوبس شیو ارائ توفیحات مؤله در محهور عمهودی کهتم اا رز زاحهدی
پیرزی نمیکند .در توفهیم بنهدِ « »1زیژگهی کهتم (سهادگی در سهطم زاژگهان ز جملهه)
تبیی میشود در توفیم بند « »3زیژگی مناطِ (ظرلیت زاژگهانی کهودک) ز در توفهیم
بند « »0زیژگی پیام (سادگی ز قاب درک بودن)؛ امها در بنهد « »8زیژگهی نویسهنده توفهیم
داده نمیشود بلکه زظیف نویسنده (طرحریزی اثر) تبیی میشود.
در سراسر کتاب تشتت برچسهِگهذاری در سهاختار سلسهلهمراتبهی تیترههای مهادر ز
تیترهای لراند بسیار لاحش است .مؤل عناصر سهااند شهعر را بهه شهش شهاخه تقسهیم
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کرده است -8 :موسیقی  -1عاطفه  -3تنی  -0اندیشه  -1ابان  -6ساختار .البته به ایه
زفوح ای شش شاخه را ابتدا پشتسرهم لهرست نکرده است ز بعد به توفهیم مبسهوط
هر یک بپردااد؛ بلکه ابتدا بهرای معرلهی ازلهی شهاخه تیتهر اده اسهت کهه -8« :موسهیقی»
(دهریههزی )71 :8311؛ آنگههاه پههس اا تشههریم  38ایرمقولههه (دختههر) بههرای ای ه تیتههر ز
توفیمدادن تمام ای  38ایرمقولهها در  18صفح بعد دزمهی شهاخه را بههصهورت تیتهر
« .1تنیهه » (همههان )11:عنههوان کههرده اسههت .نگارنههدگان مقالههه (نههه مؤلهه کتههاب)
للوچههارتی (نمههوداری) اا ایهه عنههازی ز تیترهههای مربههوط بههه  18صههفح مههذکور را
ترسیم کردهاند ز ذیت به نمایش میگذارند (تو رلتگیها برای نمایش سلسله مراتهِ رزابهط
ایرمقولگی تیترها است کهه توسهط نگارنهدگان ایه مقالهه انجهام شهده اسهت نهه توسهط
مؤل کتاب).

شکل  .1فاصلۀ طوالنیِ عنوانِ « -2عنصر موسیقی» تا عنوانِ « -1عنصر عاطفه»
باعث فراموشی رابطۀ خواهری (هممقولگیِ) این دو عنوان است.
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بهه چنههد دلیه بهتههر بههود کههه مؤل ه اا برچسههِگههذاری سلسههلهای (برچسههِهههای
چندشمارهای) بهره میبرد .سیا نامشنص برچسِدهی به تیترها معضتت متعددی به بهار
آزرده است از ای که :خواننده در میان شبکهای اا برچسِهای پیاپی عهددی  ... 3 1 8ز
حرلی ال ب پ  ...ز حتی عنازینی بدزنبرچسِ گم مهیشهود ز نمهیلهمهد کهه کهدام
برچسِ عددی یا حرلی دنبال کهدامیهک اا عنهازی اسهت .دزم ایه کهه :خواننهده بعهد اا
 18صههفحه لرامههو مههیکنههد عنههوان « -1خیهها » در ادامه کههدام عنههوان « »8بههوده اسههت
(یعنههی زقتههی بههی دز تیتههر خههواهر  18صههفحه لاصههله مههیالتههد نسههبت خههواهری آنههها
لرامو میشود) .سوم ای که :مگر نه ای است که «ب ه موسیقی کناری» ز «پ ه موسهیقی
داخلی» هر دز هممقوله (خواهر) هستند پس چرا گرههای لراند در مبحهثِ «ب ه موسهیقی
کناری» با حرزا الفبا برچسِگذاری شهده اسهت امها گهرهههای لرانهد در مبحهثِ «پ ه
موسههیقی داخلههی» بهها اعههداد؟ بهههعبههارتی چههرا دز هههممقولههه رز یکسههانی بههرای
برچسِگذاری ندارند؟ چهارم ای که :عنوان گرهِ «ب ه تااگی قالیهه» بها عنهوان گهرهِ «پ ه
موسیقی داخلی» چنان در پی هم قرار گرلتهاند که گویی هر دز اا لرزعات یک تقسیمبنهدی
زاحد هستند (گویی هر دز خواهرند) .حاال که اا تلفی حرزا ز اعهداد اسهتفاده مهیشهود
چرا عنازی اصلی (گرههای مادر) را با حرزا ز عنازی لرعی (گرههای دختر) را بها اعهداد
مشنص نمیکند تا خلط مبحث کمتری رخ دهد؟ پنجم ای که :در بنش جناس برچسهِ
حرلی «ز» چرا ناگهان در ادام برچسِهای «ال ب پ» آمده است یعنهی چهرا بههجهای
«ال ب پ ت» برچسِها «ال ب پ ز» شده است؟ ششم ای که :همانطهور کهه اا
نمودار « »1در ای مقاله مشنص است «ال ه جناس ناقص حرکتی» «ب ه جناس نهاقص
اختتلی» «پ ه جناس ناقص الزایشی» هممقوله هستند (همگی دختران جناس ناقصانهد)
درحالی که «ز ه جناس اشتقاقی» با آنها خواهر نیسهت (اا دختهران جنهاس نهاقص نیسهت).
بنابرای نباید تیترهای لراندان جناس ناقص (تیترهای هممقوله) در محور همنشهینی بها تیتهر
جناس اشتقا (که با آنها هممقوله نیست) قرار بگیرد .هفهتم ایه کهه :چهرا برخهی اا تیترهها
(مرهه عنههوان «قالیههه» ز عنههوان «ردیهه ») بهها ایهه کههه دارای ایرشههاخهههها ز لرزعههاتی
برچسِگذاریشده هستند اما همچنان خودشان لاقد برچسِ عهددی یها حرلهی هسهتند؟
هشههتم ای ه کههه :برچسههِ « »8بههرای « -8تشههبیه مرکههِ» (همههان )810 :آمههده اسههت امهها
برچسِ « »1در مبحث مذکور زجود ندارد.
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مؤل «طبا » ز «مطابقه» را ذی دز شمار مجزا قرار داده اسهت (همهان )16 :درحهالی
کههه «مطابقههه» اا لرزعههات «طبهها » اسههت ز بایههد در جایگههاه دختههر (ایرمقولهه ) طبهها
قرار میگرلت نه خواهر (هممقول ) آن.
مؤل «شک های که ادبیات داستانی کودک» را سه گونهه مهیدانهد« :ق هه حکایهت
السان عامیانه» ز برای هر گونه تعریفی ارائه میدهد .تعاری کتاب اا گونههای لو نههتنهها
مبی ل امتیاا ق ه ز السان عامیانه نیسهتند؛ بلکهه مؤیهد رابطه تهرادا ایه دز هسهتند.
لذا ق ه ز السان نو نمیتوانند در رابط خهواهری بها همهدیگر قهرار گیرنهد (در دز شهاخ
مجزا بیایند):
 -8ق ه :ق ه آن نوع ادبی خت است که اا هزاران سا پیش رایه بهوده ز بهیشتهر
جنب ه غیرزاقعههی خیههالی ز خههار العههاده دارد -3 ...السههان عامیانههه :السههان عامیانههه
داستانی است با عوام تنیلی ایاد که امکان زقوع حوادث ز ماجراههای آن بعیهد ز یها
غیرممک است .السان عامیانه حالتی نقلی دارد ز اا سین اقوام منتله گرلتهه شهده ز
گاه متناسِ با ذائق رزانی ز اجتماعی هر قوم تغییهر شهک یالتهه اسهت (همهان-801 :
.)803

مؤل در تقسیم السانههای نو قائ بهه سهه گونهه السهانه اسهت« :اله  :علمهیتنیلهی
ب :لضایی پ :امانگسست» .پس با توجه به تعری کتاب هم السانهههای لضهایی ز ههم
السانههای امانگسست حالتهای خاصهی اا السهانهههای علمهیتنیلهی هسهتند بنهابرای
السانهههای علمهیتنیلهی بایهد بهه دز ایرمقولهه (دز دختهر) بها عنهازی «اله  :لضهایی ز
ب :امانگسست» تفکیک شوند نهه ایه کهه السهان علمهیتنیلهی در محهور همنشهینی بها
دخترانش (السان لضایی ز السان امانگسست) قرار بگیرد.
مؤل

گونههای رای داستان ت ویری را سه گونه میداند:
 -8چندت ویری بدزن کهتم :در ایه داسهتانهها چنهد ت هویر انجیهرزار داسهتانی را
بیان میکند -1 .تکت ویری :در داستان تکت ویری یک ت ویر بهه تنههایی بیهانگهر
ماجرایی داستانی است -3 .داستان م ور (کمیکاستریپ) :مجموعهای اا ت ازیر اسهت
که می توانهد مسهتق اا نوشهتار داسهتانی را رزایهت کنهد ...در کمیهکاسهتریپ کلمهه
نقش کمکی دارد؛ یعنی نوشتار تنها در جایی استفاده میشود که ت هازیر قهادر بهه بیهان
مفهوم خا حس یا صدای موردنظر نباشد» (همان.)801 -801 :
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داستانهای «چندت ویری بدزن مت » حالت خاصی اا کمیکاستریپها هستند؛ بنهابرای
نباید ذی شمار جداگانه (بهعنوان خواهر کمیکاستریپ) یک گون مستق بهشمار بیاید.
اا طرلی در بنشبندی کتاب با چه معیاری داستانهای ت ویری در ایرمقوله «رمهان»
جای گرلتهاند؟
نامگ ذاری انواع تشبیهات در محور همنشینی ههی ربطهی بهه ههم ندارنهد؛ مهرت زقتهی
تشبیهی «مرکِ» نامیده میشود انتظار بر ای است که نامهای «تشبیه منفرد» ز «تشبیه مقیهد»
نیز در لهرست انواع تشبیه زجود داشته باشد تها بتواننهد ههر سهه بها ههم در رابطه توایهع
تکمیلی قرار بگیرنهد (توایهع تکمیلهی بهه ایه معنها اسهت کهه ازال ههر تشهبیهی یکهی اا
سه زیژگی منفرد مقید یا مرکِ را حتما دارد؛ ثانیا هی تشبیهی نمیتواند همزمهان دز تها اا
ای زیژگیها را داشته باشد)؛ مؤل برای عنوان «تشبیه مرکِ» برچسهِ « »8اده اسهت امها
ظاهرا لرامو کرده است که انواع دیگر آن را (سایر هممقولههههایش را) نیهز معرلهی کنهد.
برای همی بعهد اا برچسهِ « »8هرگهز برچسهِ « »1در مبحهث تشهبیه دیهده نمهیشهود.
اا طرلی تقسیمبندی تشبیه به انواع «مرکِ منفرد ز مقید» براساس ماهیهت تشهبیه (لهار اا
چگونگی صورتِ ارائ تشبیه) است درحالی که تقسیم تشهبیه بهه «مضهمر» «معکهوس» ز...
ربطی به ماهیت نهدارد بلکهه بهه شهک صهوری ز چگهونگی ارائه آن تشهبیه بسهتگی دارد
(شمیسا  .)838 :8311اا همی رز شمیسا تشبیه مرکِ را خواهر (هممقول ) تشبیه منفهرد ز
تشبیه مقید قرار داده است اما تشبیه مضمر را خواهر (ههممقوله ) تشهبیه معکهوس .درزاقهع
اطت صفت «مرکِ» به تشبیه اا منظر ماهوی است؛ امها اطهت صهفت «پنههان (مضهمر)»
اا منظر صوری .ایراد تقسیمبندی مؤله ایه اسهت کهه در دسهتهبنهدی تشهبیه (دز دسهت
«مرکهههِ» ز «پنههههان») (دهریهههزی  )811 -810 :8311دز نهههوع تشهههبیهی کهههه قابلیهههت
هممقولگی ندارد را هممقول یکدیگر قرار داده است.

 6.6نقد محتوایی
در ای بنش محتوای کتاب اا چهار منظر بررسی میشهود :تناقضهات ز تباینهات تعهاری
ناقص مرا های غلطانداا ز ختء برخی موفوعات.
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 3.1.1تناقضات و تباینات
«جناس ناقص حرکتی (اختتا در حرکت) :مر ق ه ز غ ه» (همان .)13 :مؤل با مرهالی
کههه بههرای «جنههاس نههاقص حرکتههی» آزرده نشههان داده اسههت کههه جنههاس را آرایهههای
شنیداری میداند نه آرایهای دیداری؛ چراکه به اختتا نوشهتاری حهرزا غهی ز قهاا در
دز زاژ «ق ه» ز «غ ه» زقعی ننهاده ز اختتا آنها را صهرلا در حرکتشهان دانسهته اسهت.
اا سویی دیگر با مرالی که برای «جناس ناقص الزایشی» اده نشان داده است کهه جنهاس را
آرایهای دیداری میداند نه شنیداری؛ چراکه به ایه کهه زاژ «چشهمه» یهک حهرا بهیش اا
«چشم» دارد توجه کرده است ز به ای که اختتا شنیداری «چشهم» ز «چشهمه» صهرلا در
یک کسره است زقعی ننهاده ز درنتیجه آنرا «جناس ناقص حرکتی» بهشهمار نیهازرده اسهت:
«جناس ناقص الزایشی (اختتا در تعهداد حهرزا) مره چشهم ز چشهمه» (همهان.)10 :
بنابرای مؤل مقول جناس را با دز متر متفازت به ایرمقوالت تقسیم کرده اسهت :یکهی بها
متر شنیداری ز دیگری با متر دیداری .اگر قهرار اسهت جنهاس (بهه شهیو بتغیهون سهنتی)
همزمان هم نوعی موسیقی شنیداری باشد ز هم نوعی موسیقی نوشتاری آنگاه از ایه کهه:
مرالی که برای جناس ناقص حرکتی آزرده شده اشکا پیدا خواهد کرد دزم ایه کهه :جهای
انواع جناسهای دیگر مانند «جناس خط» در ای بی خالی خواهد بود سوم ایه کهه :جهای
بقی آرایههای نوشتاری ز دیداری مر «سیمامعنایی» در ذی عنوان «موسیقی درزنهی» خهالی
خواهد بود چهارم ای که :تمام ایرمقوالت موسهیقی درزنهی در ایه کتهاب مبتنهی بهر قهو
سامعه بودهاند جناس ناقص الزایشی تنهها آرایههای در جرگه موسهیقی درزنهی اسهت کهه
مبتنیبر قو باصره است.
مؤل هفت قالِ شاخص « -8مرنوی  -1چهارپاره  -3سهپاره »...بهرای شهعر کهودک
برمیشهمارد ز بهرای نحهو قالیههبنهدی ههر قالهِ مقفها نمهوداری ترسهیم مهینمایهد .در
نمودار چهارپاره تعداد م اریعی که الگوی همقالیه بودن را نشان میدهند (تعهداد م هاریع
هر بند) چهارتا است ز مؤل زجهتسمیه را بهه تعهداد م هراعههای بنهد منتسهِ مهیکنهد
(همان .)811

شکل  .6بندهایی که مبین الگوی قافیهبندی در چهارپاره است 
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با توجه به ای که در قالِ «سهپهاره» کمتهری تعهداد م هاریعی کهه مهیتواننهد الگهوی
همقالیهبودن را نمایش دهند شش تا است بنابرای زاحد سهنجش (بنهد) بایهد مشهتم بهر
شش م راع باشد ز در قیاس با زجه تسمی چهارپاره باید «ششپاره» نامیده شود؛

شکل  .0بندی متشکل از شش مصراع که مبین الگوی قافیهبندی در «سهپاره» است.

درحالی که مؤل ازال :اا آن با عنوان «سهپاره» یاد کرده است نهه شهشپهاره (در کتهِ
دیگر سهپاره یا سهگانی دارای قالبی متفازت اا تعری ای کتاب اسهت) ثانیها :در تعریه
خود مفهوم «بند» را مشتم بر سه م راع دانسته است نه شش م راع« :سههپهاره بههجهای
چهار م راع اا سه م راع تشکی شده است .رای تری شک قالِ سههپهاره آن اسهت کهه
م راعهای سوم هر دز بند اا شعر همقالیه است» (همان .)810
مؤل اا مفهوم «بند» بهعنوان متری (زاحد سنجش) برای تعری دز قالهِ چهارپهاره ز
سهپاره استفاده کرده است .اشکا کار در ای است که متر مذکور کِشسان است ز مؤله بها
سواستفاده اا کشسانی آن هر بار تعداد م اریع بند را به می خود تغییهر مهیدههد .اشهکالی
ندارد «بند» در قالبی مر مرنوی متشک اا دز م راع باشد ز در قالبی دیگر ماننهد چهارپهاره
متشک اا چهار م راع؛ اما تعداد م اریع آن دلبنهواهی نیسهت بلکهه در قالهِههای مقفها
همواره «بند» مبی الگوی قالیهبندی است.
تعری «زا آرایی» ز تعری «موسیقی درزنهی» دچهار دزر باطه شهده اسهت .مؤله
اا یک سو الام زا آرایی را (عتزه بر تکهرار) ایجهاد موسهیقی درزنهی مهیدانهد بنهابرای
تعری زا آرایی را مشهرزط بهه «داشهت موسهیقی درزنهی» کهرده اسهت؛ اا سهویی دیگهر
موسیقی درزنی را اا طری لهرست مشن هی اا آرایههههایی چهون زا آرایهی تکهرار ز...
تعری میکند (همان)11 :؛ بنابرای بهلحاظ منطقی تعاری موسیقی درزنی ز زا آرایهی بهه
همدیگر احاله شدهاند.
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درزنمایه لکر اصلی ز مسلط در هر موفوع است که برختا موفوع با جههتگیهری
لکری نویسنده بیان میشود؛ یعنی اگر موفوعی را لشرده ز تفسیر کنیم آنچهه مهیمانهد
درزنمایه است ...برای رزش تر شدن تفازت موفوع با درزنمایه چنهد مرها مهیآزرم:
موفههوع :راسههتی ز راسههتگویی درزنمایه ( :)8راسههتی موجههِ راسههتگاری مههیشههود

درزنمای ( :)1درزغگویان رسوا میشوند (همان.)811 :
ازال جمل از ابهام دارد؛ چراکه دز خوانش دارد یکی ای که :درزنمایه لکهر اصهلی در
موفوع است که برختا موفوع (با جهتگیری لکری نویسنده) بیان میشود ز خهوانش
دیگر ای که :برختا موفوع که با جهتگیری لکری نویسنده بیان نمیشود درزنمایهه بها
جهتگیری لکری نویسنده بیان میشود .اگر خوانش از مد نظر باشد تعری بها خهود
تناق دارد ز درنتیجه «خو تعری » نیست اگر خهوانش دزم مهد نظهر باشهد بههخهاطر
حذا ارکان نحوی ابهام دارد .ثانیا با توجه به ای که لرایند «تفسیر» مبتنی است بر بهااکردن
ز گستر معانی لشرد کتم بنابرای «لشرده کردن» ز «تفسیر کهردن» دز لراینهدِ شهناختی
متضادند ز نمیتوان برای تعری درزن مایه بهه اجتمهاع نقیضهی متوسه شهد .ثالرها اتفاقها
«موفههوع» حاصهه لشههرده کههردن درزنمایههه اسههت نههه بههرعکس؛ همههانگونههه کههه
میرصادقی میگوید ز نیز در شاهدمرا های خودِ کتاب مشهود است درزنمایه همیشهه یهک
جمله یا چند جمله است ( )311 :8376درحالی که موفوع یک کلمه یا چند کلمهه اسهت.
پس «موفوع» نتیج لشردهساای درزنمایه است ز درزنمایه گهزارهای (جملههای) دربهار
موفوع( .اصت بهخاطر زیژگی لشرده بودن موفوع است که یک موفوع میتواند چنهدی
درزنمایه داشته باشد) .رابعها ارتبهاط جمله بعهد ز قبه اا زاژ «یعنهی» م هدا ارتبهاط
دز جمل قب ز بعد اا زاژ «زگرنه» در م راع «کلنگ اا آسمان التاد ز نشکست /زگرنه مه
همان بودم که هستم» است .خامسا با توجه به ای که درزنمایه حداق یک جمله اسهت امها
موفوع یک کلمه چرا مؤل گفته است« :طبقهبندی موفوعی درزنمایه در داستان کهودک:
 -8ساختار با درزنمای دینی  -1ساختار با درزنمای حماسی( »...همان )811 :درحهالی کهه
باید میگفت« :ساختار با موفوع دینی» «ساختار با موفوع حماسی» .علت خطا ایه اسهت
که :مؤل به اشتباه ادعا میکند که درزنمایهها را طبقهبندی موفوعی کرده اسهت درحهالی
که زاقعیت ای است که مؤل (بنا به تعری خود اا «موفوع») موفوعات داستانههای
کودک را طبقهبندی کرده است نه درزنمایهها را.
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 2.1.1تعاریف ناقص
«زا آرایی :تکرار یک زا (صامت یا م وت) است در کلمههههای یهک م هراع یها بیهت
بهگونهای که آلرینند موسیقی درزنی باشد ز بر تأثیر موسیقایی شهعر بیفزایهد» (همهان.)11 :
ختا آنچه در تعری آمده است زا آرایی الزاما حاص تکرار یک زا نیسهت چهه بسها
که زا آرایی حاص تکرار مجموعهای اا چند زا قریِالمنر باشد مرت در «مهرا پهیات
بکشان ز سپس امی بزنم» (انجانبر  )8317مجموعهای اا زا های لبی «م پ ب» موجهد
زا آرایی است نه صرلا تکرار یکی اا ای زا ها.
مؤل سه اصطتح «ابهام» «تعقید» ز «تنالر» را برای عیوب نحوی در محهور ههمنشهینی
کتم برمیشمارد:
پس اا انتناب زاژگان ساده ز قاب لهم نوبت به ساختار نحوی جمتت (جملههبنهدی)
است؛ یعنی جمتت عتزه بر سادگی در انجیر کتم طوری چیده شهوند کهه موجهِ
ابهام تعقید ز تنالر نشوند« .ابهام» دز یا چندمعنایی بودن است ز معموال نتیجه نشهاندن
ارکان جمله در جای نامناسِ تتهابع افهالات ز معلهوم نبهودن مرجهع فهمیر اسهت.
«تعقید» پیچیدگی کتم است ز عموما اا آزردن جملههای ساد بلند جملهههای مرکهِ
تودرتو دزری ارکان مرتبط ز جابهجایی ارکان جمله ایجاد مهیشهود (دهریهزی :8311
.)37 -36

از ای که :اگرچه مؤل در تعری «ابهام» ت ریم نکرده است اما جمتتهی کهه قبه اا
تعری آمده است نشان میدهد که ایشان بستر «ابهام» را صهرلا نحهو ز چیهنش کلمهات در
انجیر گفتار میداند نه در سطم زاژگان .یعنی مؤل چندمعنایی زاژگان را حتی اگر عامه
تعابیر دزگانه شود ابهام نمیداند .صفوی ( )187 :8317ابهام را هم در انجیهر کهتم ز ههم
در سههطم زاژگههان قاب ه طههرح مههیدانههد ز ااهمههی رز «ایهههام» را نههوعی ابهههام در سههطم
زاژگان میداند .بهتر بود که مؤل به تفازت «ایهام» ز «ابهام» در همهی بنهش اا کتهاب بهه
شک ذی اشاره میکرد« :ابهام» ز «ایهام» هر دز داللت چندگانهه هسهتند« .ایههام» مبتنهی بهر
زاژگانی با داللهت چندگانهه (دزمعنهایی) اسهت ز «ابههام» مبتنهی بهر چیهنش یهک انجیهر
چندمعنایی اا زاژگان .یعنی چندمعنایی در ایهام 8زاژگانی است؛ اما در ابهام نحوی.
نکته دزم ای که :ادعای یکسانی مفههوم «ابههام» بها مفههوم «چنهدمعنایی بهودن» ادعهایی
باط است .بنابرای تعری نیاا به اصتح دارد« .ابهام» ز «ایهام» هی کدام «چندمعنایی بهودن
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صرا» نیستند بلکه در بالت (چه بالت ابانی مر جمله ز چه بالت غیرابهانی مره محهیط
لیزیکی گفتمان) دارای چندمعنا هستند (صفوی  .)188 :8317سوم ای کهه :مهمتهری عامه
ابهام حذا یکی اا ارکان نحوی در جمله یا عبارت است .مؤل به نقش تتابع افهالات در
ایجاد ابهام اشاره کرده است اما به نقش حذا ارکان نحوی در ایجهاد ابههام (ز نیهز تعقیهد)
زقعی ننهاده است .ای درحالی است که حتی ابههام در تتهابع افهالات نیهز بعضها بههخهاطر
حذا یکی اا ارکان نحهوی اسهت؛ مهرت در عبهارتِ «دیشهِ لهیلم شهکار ببهر را دیهدم»
معلوم نیست منظور «شکار شدن ببر» مد نظر است یا «شکار کردن ببهر»؟ بنهابرای ابههام در
ترکیِ افالی «شکار ببر» ناشی اا حذا م در «شدن /کردن» است .چهارم ایه کهه :تعقیهد
خههود گونهههای ابهههام اسههت (شمیسهها ( )78 :8310ابهههام تعقیههدی را ناشههی اا مسههائ
لفظی میداند ).بنابرای باید «تعقید» در جایگهاه لرانهد (ایرمقوله ) ابههام قهرار مهیگرلهت
نه همنشی با آن.
«در دز یا چند جمله تقاب سجعهای متواان را مواانهه ز تقابه سهجعههای متهواای را
ترصیع میگویند» (دهریزی )11 :تعری لو مستلزم آشنایی بها تعریه سهجع متهواان ز
متواای است؛ اما هی جای کتاب به مبحث سجع پرداخته نشده است.
تقسیمبندی السانههای نو جامع نیست؛ باای که مبهدع السهانهههای نهو ههانسکریسهتی
آندرس است اکرریت مطل ق ههای از در هی یک اا سه دستهای کهه تقسهیمات کتهاب
معرلی میکند قرار نمیگیرد .اگر ق ههای آندرس نمیتواند در ای دستهبندی قهرار بگیهرد
بهخاطر سقم دستهبندی است .تعری درست «السان نو» ای است که :السان نهو سهاختاری
مانند السانههای که دارد با ای تفهازت کهه السهان کهه نویسهند مشهنص نهدارد ز در
هر اقلیمی قابلیت تغییرهایی متناسِ با مناطبان آن اقلیم را دارد اما السان نو نویسهنده دارد
ز در صورت مهاجرتِ اثر اا تغییرات اقلیمی ز لرهنگی م ون است .درزاقع «السهانهههای
جدید با درزنمایهای اصی اا ذه خت نویسهندهای خها ز در برهه خاصهی اا امهان
خل شدهاند» (جعفرقلیان .)11 :8311
تعری السان نو ز تقسیماتی که اا آن ارائه شده است همهدیگر را حمایهت نمهیکننهد؛
چراکه اا یک سو تقسیماتِ «السان نو» جامع نیست (یعنی برخی اا ایرمقهوالت السهان نهو
در تقسیمبندی منظور نشده است) اا سویی دیگر تعری «السهان نهو» مهانع نیسهت یعنهی
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ختا دامن محدزدِ تقسیمبندی انواع السانههای نو دامن صد تعری
کلی است که تمام داستانهای کودک را در بر گرلته است:

«السان نهو» آنقهدر

«السانههای نو :درای السانهها نویسهنده بها بههرهگیهری اا تنیه قهوی موقعیهت نهو ز
شگفت ایجاد میکند ز شن یتهای داستانی را در آن موقعیت قرار میدهد .در السانهههای
نو لضا شن یتهها ز موقعیهت هها ههر چنهد خیهالی؛ امها کهامت منطقهی ز بازرپذیرنهد»
(دهریزی .)800 :8311
مؤل مانند اغلِ مؤلفان ایرانی ادبیات کودک ت ور میکند که «ادبیات کودک» را بایهد
اا تعری ادبیات آغاا کند .ااهمی رز تعری ادبیات را داشت جوهر ادبیت مهیدانهد ز در
تعری «ادبیت» میگوید« :ادبیت مرا میان کتم عهادی بها کهتم ادبهی اسهت» (همهان.)81 :
از ای که :اا ای تعری نتیجه میشود ادبیت رزی مرا کتم ادبی جاری است نهه در که
ساحت کتم ادبی دزم ای که :تعری به دزر باط میرسد؛ چرا که «ادبیت» را با اسهتفاده اا
کتم ادبی تعری میکند ز «ادبیات» (کتم ادبی) را با استفاده اا جوهر ادبیت .سوم ای کهه:
ریافیدانان در علم «نظری مجموعهههها» خهودِ «مجموعهه» را تعریه نمهیکننهد؛ چراکهه
معتقدند هر تعریفی اا آن به دزر باط میانجامد .زقتی تعاریفی که ارائه میشود نه بههلحهاظ
کاربردی مفیدند ز نه بهلحاظ نظری جامع ز مانع چه اصراری به ارائ تعری زجود دارد؟
مؤل «داسهتان م هور» را بها «کمیهکاسهتریپ» یکهی گرلتهه اسهت (همهان .)801 :در
ادبیات عمومی ز هنرپژزهی «کمیکاستریپ» با «داستان ت هویری» (نهه بها داسهتان م هور)
معاد است؛ اما در ادبیات کودک «داستان ت ویری» به داسهتانههایی اطهت مهیشهود کهه
بار اصلی رزایت را ت ویر به دز میکشد ز مت نوشتاری در رزایتگری نقش کمکهی ز
مکم را دارد؛ «ای کتابها میتوانند بدزن مت باشند یا همراه متنی کوتاه ز بسهیار لشهرده»
(قز ایا « .)116 :8311داستان م ور» داستانی است که رزایت آن مر هر داسهتان دیگهری
برعهد نوشتار است اما ت ویر نیز بهعنوان نقش لرعی به مهت کمهک مهیکنهد (قهز ایها
 .) 111 :8311بنابرای نهه داسهتان ت هویری ز نهه داسهتان م هور بههعنهوان پهارادایمههای
ادبیات کودک با کمیکاستریپ یکسان نیستند.
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 1.1.1مثالهای غلطانداز
مؤل تکرار حرا سی ز شی را باعث صدامعنایی برای مفهوم «شکسهت پشهت شمشهاد»
دانسههته اسههت (دهریههزی  .)18 :8311الامه «صههدامعنایی» قرابههت آزایههی زا بهها صههدای
زفعیتِ موردِ ادعا است .در برخی اشعار «سی » ممک است به سبِ قرابت آزایهیا بها
صدای باد موجدِ صدامعنایی «سوا سرما» یا «زَا » شود؛ اما بهدلی عدم قرابهت آزایهی بها
صدای «شکست » هرگز نمیتواند موجد صدامعنایی برای «شکست شمشاد» باشهد .درزاقهع
مؤل با توجیهی شن ی صدامعنایی حرا سی را به شاهدمرالش تحمی کرده است.
مؤل برای «عن ر عاطفه» مدعی شده است که عن ر عاطفه مهیتوانهد خهتء تنیه را
جبران کند ز بر همهی اسهاس شهعری را مرها اده کهه علیهرغم خهتء تنیه سرشهار اا
عاطفه است:
تأثیر عاطفه در شعر کودک تا حدی است کهه گهاه لقهدان تنیه را جبهران مهیکنهد ز
اشعاری با تنی ز جوهر ادبی کهم تنهها بههزاسهط غلظهت عاطفهه بسهیار جهذاب ز
تأثیرگذارند .شعر ذی ای زیژگی را دارد :پوستت تاز اده /چشمهایت مانده باا /تهوی
ماهیتابههای /رزی آتهشههای گهاا /یهکزری التهادهای /تهوی حوفهی اا للهز /رزی
رزغ های دا  /میکنی جزززلز /هرچه پولک داشتی /دانهدانه کند کهارد( ...همهان -11
.)11

شعر مذکور (علیرغم عاطفهمندی) چندان دچار لقدان تنی نیست؛ چراکه «حوض للهز»
استعاره است «چشمهایت را ببند» ز «کارد کنهد» انسهانانگهاری دارد ز در ادامهه «شهد دلهم
دیگر کباب» کنایه است ز. ...
مؤل شاهدمرا هایی را برای «تعقید» ز «ابههام» آزرده اسهت امها مشهنص نکهرده کهه
کدامیک مرالی برای تعقید است ز کدامیک ابهام ز کدامیک تنالر معنایی:
مرا هایی برای ابهام تعقید ز تنالر :میتوانی آنرا /ناگهان ریز کنی /یا نهه چهون ایبهاتر/
میتوانی آنرا /اینت میز کنی (چون ایباتر عبارتی نارسا ز بیمعنهی اسهت) .چهه ایبها ز
چه خو دزا است /قبای جیرجیرکها (منظور اا «خو دزا» خو دزخت است کهه
در ای جا غلط بهکار رلته است) (همان)31 -37 :
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با توجه بهه ل ه تمهایز کمرنگهی کهه سهه مفههوم «ابههام تعقیهد ز تنهالر معنهایی» بها
یکدیگر دارند میبایست ت ریم میشد که در هر شاهدمرا معناستیزی نحهوی ناشهی اا
تعقید است یا ابهام یا تنالر.
«حسنی پیله میکرد /هند یاد لیله میکرد (م راع دزم ابهام دارد میخواسهته بگویهد:
لیلش یاد هند میکرد)» (همان« )31 :باید انم سنگی به کواه /تا بشهکند آبهش بریهزد /امها
چگونه میتوانم /ای ازرها اا م ننیزد (م راع چهارم مبهم است .ازرم نمیرسد مد نظهر
شاعر است)» (همان )01 :دز مرا لو کهه بهرای «ابههام» آزرده شهدهاسهت ههی کهدام در
تعری ابهام صد نمیکند؛ چراکه دز یا چندمعنا ندارند بلکه م دا «فع تألی »اند.

 3.1.1خالء برخی موضوعات 
ااآنجا که «فع تهألی » نیهز گهاهی ماننهد «ابههام» ناشهی اا حهذا ارکهان نحهوی اسهت
(همان )01 :الام است که «فع تألی » با «ابهام» مقایسه شود .همچنی با توجه به ای کهه
تعقید نیز مبتنی بر پیچیده شدن معنها اسهت بنهابرای نیهاا اسهت کهه مؤله ماننهد شمیسها
(« )78 :8310فع تألی » را با «تعقید» نیز مقایسه کند .عدم مقایس مفهاهیم لهو باعهث
سردرگمی مناطبی میشود که به تشهابهات آنهها توجهه دارد ز باعهث خهوانش ز دریالهت
سطحی مناطبی میشود که به تشابهات آنها توجه ندارد .بنابرای الام اسهت کهه شهباهت ز
تفازت «فع تألی » با «ابهام» ای گونه تشهریم شهود :حهذا ارکهان اگهر خهتا قواعهد
دستور ابان باشد فع تألی خواهد بود مانند حذا بهدزن قرینه لعه (همهایی :8360
)88؛ حذا ارکان اگر ختا قواعد نباشد اما حازی دز تعبیر متفازت باشهد ابههام اسهت ز
اگهر بهههخهاطر کنایههات اسهتعارات ز ت ههازیر بعیدالهذه لهههم معنها دچههار مشهک شههود
«تعقید معنوی» است (همایی .)81 :8360
مؤل ه اا زا آرایههی در دز جههای متفههازت اا کتههاب بههه صههدامعنایی گریههز اده اسههت
(دهریزی  11 :8311ز  )11امها بها ایه کهه «صهدامعنایی» در شهعر کهودک بهیش اا شهعر
بزرگسا کاربرد دارد اا توفیم صریم پرهیز کرده است.
آزردن مرالی ت ویری (حتی ت ویری سیاهزسفید) به لهم تفازت گون داستان ت هویری
با داستان م ور کمک میکند .مرت میتوان بهصهورت ذیه بها اسهتفاده اا مرها ت هویری
تفازت گونههای ادبی را در ذه خواننده تربیت نمود.
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شکل  .5مؤلف میتوانست درک تفاوت گونههای داستان تصویری ،مصور و کمیکاستریپ را بااستفاده
از مثالی تصویری تسهیل نماید.

ااآنجا که لفظ «کمیک» در اصطتح «کمیکاستریپ» برای خواننده تداعیگهر کمیهک ز
طنزآمیز بودن است بنابرای بهتر بود که در پینوشت یا پازرقی کتاب اشهارهای مهیشهد بهه
ای که :الزامی به کمیک بودن رزایت یا ت هازیر نیسهت زجههتسهمی «کمیهک» در نهام ایه
گون داستانی بهخاطر کمیکاستریپهای ازلیهای است که درزنمایهای طنزآمیز داشتهاند.
در پایان اکرر مباحث مؤل لرار رزبه جلهو کهرده اسهت؛ یعنهی پهس اا مطهرح کهردن
شگردهایی که بلد بوده است با ذکر ای کهه «البتهه شهگردها تنهها بهه آنچهه در ایه مبحهث
ذکر شد منح ر نمیشود» مباحث را با پایان باا ز خود را اا خردهگیریههای منتقهدان رهها
کرده است .دز نکته قاب تأم است یکی ای که :ادعای مؤله درخ هو محهدزد نبهودن
شگردها ادعایی صائِ است دزم ای که :با توجه به ای که مناطهِ نهفته کتهاب مهذکور
دانشههجوی مقطههع کارشناسههی رشههت ابههان ز ادبیههات لارسههی اسههت پههس حتههی اگههر
مؤل میخواست به ریزهکاریهای بیشتری بپردااد نیز اا منظر مناطِشناسی جهایز نبهود؛
اما ای ها مؤل را اا طفرهرزی (اا طری کلیگوییها ز پایانههای بهاا) درخ هو تبیهی
دقی تر بحث تبرئه نمیکند؛ چراکه مؤل میتوانست در ل هلی بههنهام پیوسهتهها یها در
پینوشهت ههر ل ه انهدکی کلهیگهوییههای خهود را بهاا کنهد .مهرت در پایهان مبحهث
«ت ویریکردن کتم» یکی اا ای کلیگوییها رخ داده است:
در پایان ای بحث یادآزری ای نکته فرزری است که ت ویری کردن کتم تنهها اا راه
خیهها صههورت نمههیگیههرد؛ بلکههه هرگونههه بیههان برجسههته ز مشههنص نههوعی ت ههویر
بهحساب میآید؛ مرت گهاهی آزردن یهک صهفت بههخهودیخهود ت هویری تنیلهی اسهت
(همان.)11 :
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از باید مشنص شود که منظور اا «بیان برجسته» چیست بعد ادعا شود که هرگونهه اا
آن نوعی ت ویر بهحساب میآید .اا دز اصطتح «برجستهسهاای» ز «ت هویر» (کهه ههر دز
نوعی کلیگویی هستند) مکرر در جایجای ل از ز دزم استفاده شده اسهت امها هرگهز
تعریفی یا مرا رزشنی اا آنها ارائه نشده است .مؤل همانگونهه کهه در بنهش دیگهری اا
کتاب (با طرح شگردِ «قاعدهالزایی») به کتاب «اا ابانشناسی بهه ادبیهات» گریهز اده اسهت
میتوانست بهصورت پینوشت به همان کتاب مجددا گریز بزند ز بگویهد« :برجسهتهسهاای
بهکارگیری عناصر ابان است بهگونهای که شیو بیان جلِ توجه کنهد ز غیرمتعهارا باشهد
(صفوی  .)30 :8313مبدع ای اصطتح صورتگرایان بودند .برجسهتهسهاای بهه دز رز
انجام میشود :یکی هنجارگریزی ز دیگری قاعهدهالزایهی .ههر زقهت در جهایی اا شهعر یها
مت ادبی ابان مطاب با ابان عادی نبود هنجارگریزی رخ داده اسهت (صهفوی )01 :8313
مرت بهجای «راه میرزم» گفته شود «راه میدزم» (انجانبر  .)8317قاعدهالزایی یعنی «اِعمها
قواعد افالی بر قواعد ابان هنجار» (صفوی  )11 :8313مرت زان قالیه ز اکرهر آرایههههای
ادبی م دا هایی اا قاعدهالزاییاند.
در بحث استعار تبعیه به ذکهر ایه کهه «اسهتعار تبعیهه بها مکنیهه ارتبهاط دارد» بسهنده
شده است .ااآنجا که ردهبندی انواع استعاره در کتاب مذکور با ردهبنهدی اسهتعاره در کتهاب
«بیان» شمیسا همسان است بنابرای بهتر بود که بهصورت پینوشت ارتباط اسهتعار مکنیهه
ز تبعیه را مانند کتاب «بیان» (شمیسا  )811 :8311توفیم میداد.
بهتر بود که مؤل در ابتدای هر ل
دانشجو معرلی میکرد.

یک شمای کلی اا مباحث ل ه را پیشهاپیش بهه

 0.6نقد ویرایش و ارجاعدهی
در ای بنش اا دز منظر کتاب مذکور بررسی مهیشهود :نقهص نقه قهو هها ز ارجاعهات
فع تألی ها ز اغتط زیرایشی.

 3.3.1نقص نقلقولها و ارجاعات
هر جا که بنشی اا اثری بهعنوان شاهدمرا در مت آمده است اطتعات کتهابشهناختی آن
اثر در پازرقی بیان شده است؛ اما برای آثاری که لقط عنوانشان در مهت آمهده اسهت نهه در
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مت ز نه در کتابنام پایان کتاب هی اطتعات کتابشناختیای ارائه نشهده اسهت؛ «مهرت بها
زجودی که در پایان داستان «راکون پیر» ز «مهرگ بهاالی درخهت سهیِ» شن هیت اصهلی
میمیرد زلی( »...دهریزی .)11 :8311
نههام کتههاب «راکههون پیههر» عنههوان ناق ههی اسههت ز عنههوان کامهه کتههاب مههذکور
«خداحالظ راکهون پیهر» (ژزبهرت  )8311اسهت .اطتعهات کتهابشهناختی «مهرگ بهاالی
درخت سیِ» اثر کاتری شارر ز سا نشر ( )8316باید به کتابنامه الززده شود.
در اسههناددهی «صههفوی کههور اا ابههانشناسههی بههه ادبیههات  1صههص »18 -11
(دهریههزی  )71 :8311بههرای توفههیم اصههطتح «قاعههدهالزایههی» بههه جلههد دزم اا کتههاب
«ابانشناسی به ادبیات» ارجاع داده شده است درحالی که توفیم ای اصطتح در جلهد از
اا کتاب مشارالیه آمده است نه در جلد دزم.
مؤل به نق اا صفوی مدعی شده است که« :قاعدهالزایی با الززدن زان ز بههکهارگیری
قالیه ایجاد میشود» (همان)71 :؛ درحالی که صفوی نمیگوید قاعدهالزایی با الهززدن زان ز
بهکارگیری قالیه ایجاد میشود بلکه درخ و تحلی مرالی که در کتاب خود آزرده اسهت
ادعا میکند که در مرالش زان ز همحرزلی نوعی قاعدهالزایی هستند .بها توجهه بهه ایه کهه
قالیه نیز نوعی همحرزلی است ز ایه کهه «قاعهدهالزایهی اِعمها قواعهد افهالی اسهت بهر
ابان هنجار» (صفوی  )11 :8313بنابرای مؤل میتوانست جمل خود را به ایه صهورت
اصتح کند :یکی اا راههای قاعدهالزایی الززدن زان ز بهکارگیری قالیه است.
«بهها صههدای مههادر /خان ه مهها رزش ه  /گوشههه گوشههه هرجهها /صههد چههرا رزش ه »...
(دهریزی  )31 :8311در شعر لو بهاشتباه قالیه رعایت نشده است .درحالی که باتوجههبهه
منبع اصلی بهجای «خان ما رزش » باید «خانه با رزش » (کیانو  )11 :8371بیاید.
«هر چه پولک داشتی /دانه دانه کند کارد /م خجالت مهیکشهم /چشهمهایهت را ببنهد»
(دهریزی .)11 :8311
در شعر لو نیز بهاشتباه قالیه آسیِ دیده اسهت .بههجهای «دانهه دانهه کنهد کهارد» بایهد
«دانه دانه کارد کند» بیاید.
مؤل اا ارجاع به آمارهای ظاهرا دقی اما بیپایه نیز ابایی ندارد« :کودک باید دسهتکهم
نودزهشت درصد زاژگان بهکار رلته در مت را بیزاسطه بنواند تها مفههوم مهت را دریابهد»
(همان.)36 :
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درخ و کتابنامه دز نکته قاب اعتنا است :یکی ایه کهه منهابع بههرزا نیسهتند؛ دیگهر
ای که به منابع لارسی بسنده شده است.

 2.3.1ضعف تألیفها و اغالط ویرایشی
مؤل دز بار جمل ذی را بیکمزکاسهت بهه کهار بهرده اسهت« :محهدزدیتههای ناشهی اا
مناطِ که با سادهنویسی تهومم اسهت نبایهد مهانع حهذا یها تعهدی عناصهر ایباشناسهان
کتم گردد؛ پس سطم شعر ز داستان کودک بهلحاظ ساختار لنهی اا سهطم شهعر ز داسهتان
بزرگسهاالن پهایی تهر نیسهت .آنچهه تفهازت مهیکنهد نهوع ز چگهونگی کهاربرد عناصهر
ایباشناسی است (همان 31 :ز .)11
ازال :عبارت «نباید مانع حذا...گردد» بهخهاطر تعهدد کلمهات سهلبی «نبایهد» «مهانع» ز
«حذا گردد» دچهار تعقیهد شهده اسهت .ثانیها :بها توجهه بهه توفهیحاتی کهه در جمهتت
بعدیا میآید میتوان پی برد که منظور مؤل ای بوده است کهه :بهه بهانه سهادهسهاای
متون نباید باعث حذا عناصر ایباییشناسی مت شهد .بنهابرای مؤله بههاشهتباه بههجهای
«نباید باعث حذا ...گردد» نوشته است که «نباید مانع حذا ...گردد» ز دقیقا معنای جملهه
زارزنه شده است.
همانگونه که اا نام کتاب (درچاپ از نام کتاب «ادبیهات کودکهان ز نوجوانهان ایهران»
بود در زیرایش جدید بهه «ادبیهات کهودک ایهران» تغییهر یالهت) نیهز برمهیآیهد مؤله
ترکیِ موجز «ادبیات کودک» را بهه «ادبیهات کودکهان» تهرجیم داده اسهت .طبیعتها دزگهان
اصطتح ادبیات کودک اصطتح «ادبیهات بزرگسها » اسهت نهه «ادبیهات بزرگسهاالن»؛ امها
مؤلهه گههاهی اا اصههطتح «ادبیههات بزرگسههاالن» (همههان )17 :بهههعنههوان نقطهه مقابهه
ادبیات کودک استفاده میکند ز گاهی اا اصطتح «ادبیات بزرگسا » (همان.)836 :
کتاب اا لحاظ زیرایش امتیی نیاا به اصتحات دارد« :تأثیرگذاراند» (همان )11 :بهجهای
تأثیرگذارند «ایباآلرینی» (همان )881 :بههجهای ایبهاییآلرینهی «ایباشناسهانه» (همهان)31 :
بهجای ایباییشناختی «رابط علّی ز معلولی» (همان )816 :بهجای رابط علت ز معلولی یها
رابط علّی «الززن» (همان )71 :بهجای الززدن «عبارتند اا» (همان )818 :بهجای عبارتانهد
اا «راسههتگاری» (همههان )811 :بهههجههای رسههتگاری «سورئالیسههم» (همههان )17 :بهههجههای
سوررئالیسم (با توجه به امتی انگلیسی کلمه ز پیشهوندی بهودن «سهور» در کلمه مرکهِ
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«سههورئرئا » اگرچههه اصههطتح «سورئالیسههم» هههم اسههتفاده مههیش هود امهها «سوررئالیسههم»
ارجم است).
برای جمتت توفیحی باید اا دز خطتیره استفاده کرد مگر ای کهه یهک سهوی جمله
توفیحی به نقطه (به پایان جمل اصلی) ختم شود .در جمله تودرتهوی ذیه اا یهک لنگهه
خطلاصله استفاده شده است ز بهجای لنگ دیگر اا زیرگو « :در لرایند آلهرینش ادبیهت
جدا اا آهنگی کردن ابان ت ویرهای ختقانه ز آشناییادایی ه که هر کهدام نقهش خاصهی
در عاطفی کردن ابان یا لضای داستان ز شعر ایفا میکنند عوام دیگری نیهز نقهش دارنهد»
(همان)16 :

 5.6فصلبندی و بخشبندیها
ای بنش شیو ل بندی کتاب را تحت دز عنوان مورد توجه قرار مهیدههد :ل ه ههای
بتتکلی عدم تواان .در «ل های بتتکلی » تناسِ عنازی ههر ل ه بها موفهوعات
مطرحشده در آن ل بررسی میشود ز همچنی رابطه حسه همجهواری ز ههممقهولگی
بنشهای داخلی هر ل  .در بنش «عدم تواان» نسبت کمّهی ههر ل ه بهه که حجهم
کتاب مورد توجه قرار میگیرد.

 3.5.1فصلهای بالتکلیف
موفوع ادبیات کودک اا ل از تا ششم نفس اثر بهعنوان یک گون ادبهی بهوده اسهت
اما در ل ششم ناگهان موفوع ادبیات کودک بهجای خودِ اثر تبدی به یک شیء لیزیکهی
به نام «کتاب» میشود.
ل ششم «ادبیات غیرتنیلی» مشتم بر چههار ایرمقولهه« :مقالهه کتهابههای تفننهی
کتابهای اطتعرسهانی کتهابههای مرجهع» اسهت ز ل ه پهنجم «ادبیهات غیرداسهتانی»
مشتم بر سه ایرمقوله« :قطع ادبی اندگینامه سفرنامه» .آیا کتابههای «مرجهع مقهاالت ز
کتِ اطتعرسانی» (کتابهای غیرتنیلی) کتابههایی غیرداسهتانی نیسهتند؟ ز یها بهرعکس
آیا «سفرنامه ز اندگینامه» (کتابهای غیرداستانی) کتابهایی غیرتنیلی نیستند؟ نهامگهذاری
ل پنجم ز ششم ز انتناب ایرمقوالت آنها نه جامع است ز نهه مهانع؛ بههعبهارتی دیگهر
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ل
ل

پنجم بجز داستان تمام کتِ کودک را (حتی کتِ شعر کهودک را) در بهر مهیگیهرد ز
ششم نیز بجز شعر ز داستان رئالیستی تمام کتِ کودک را.

معلههوم نیسههت کههه منظههور اا اصههطتح «غیرتنیلههی» چیسههت« .کتههابهههای تفننههی»
(مرت چیستانهای شعرگونه لطیفههایی که باای ابهانی ز موقعیهتههایی غیرزاقعهی دارنهد)
الزاما غیرتنیلی نیستند پس با چه معیاری هم کتابهای تفننی ایرمقول ادبیهات غیرتنیلهی
انگاشته شدهاند.
اا طرلی گونههای «کتابهای اطتعرسانی کتهابههای مرجهع ز مقهاالت» سهه گونه
علمی هستند که زظیف اطتعرسانی دارند .پسندیده نیست ای سهه بها «کتهابههای تفننهی»
(مر چیستانها که برخی اطتعرسانی نمیکنند) هممقولهه (خهواهر) شهوند .بها توجهه بهه
ای که مؤل تفننی بهودن را معهاد سهرگرمکننهده بهودن دانسهته اسهت «تفننهی بهودن» در
هر بستری اعم اا شعر داستان غیرداسهتان تنیلهی ز غیرتنیلهی مهیتوانهد محقه شهود
بنابرای اصت «تفننی بودن یا نبودن» متر خوبی برای ای تقسیمبندی نیست.

 2.5.1عدم توازن
عدم تواان در دز سطم کمی ز کیفی رخ داده است ز در هر دز سطم کفه به طهرا لاحشهی
به نفع شهعر سهنگینی مهیکنهد .کتهاب  176صهفحه دارد ز هشهت ل ه  .شهش ل ه در
 861صفحه (جدا اا پیشگفتار ز صفحات سفید ز پینوشت ز )...به تشریم مباحهث نظهری
پرداختهه اسههت .ل ه دزم دربههار شههعر اسهت ز ایه ل ه  %11اا صههفحات مههذکور را
تشکی میدهد .عتزه بر ای  %86اا ای  861صفحه (تحت عنوان ل ه از ) اگرچهه بهه
نام ادبیات کودک مطرح شده است زلی زجه غالِ آن به شعر توجه داشته است .تنهها %30
به بقیه مباحهث یعنهی بهه پهن مبحهث داسهتان (ل ه سهوم) نمهایش (ل ه چههارم)
ادبیات غیرداستانی (ل پنجم) ادبیات غیرتنیلهی (ل ه ششهم) ز رزانشناسهی رشهد ز
رغبتهای مطالعاتی آنها (ل ششم) پرداخته است.
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شکل  .3عدم توازن کمّیِ فصلها،
شعرمحوربودن کتاب را افشا میکند.

طبیعی است که شعر ز داستان نسبتبه نمایش ز سایر ایرمقوالتِ ادبیات کودک حجهم
بیشتری اا کتاب را در بر بگیرد؛ اما غیرطبیعی است که پرداخت به مقوله شهعر اا مجمهوع
هم ایرمقوالت ادبیات کودک بیشتر باشد .در کتابهای ادبیات کودک ارزپایی ز کتابههای
ترجمههه نظیههر «رزیکردهههای ایبههاییشناسههی بههه ادبیههات کههودک» (نیکوالیههوا )8311
«ادبیههات کههودک :بهها نگههاهی بههه ادبیههات کههودک لرانسههه» (زانههدنبههرزک )8316
«دیگرخوانیهای ناگزیر» (هانت ز همکهاران  )8311توجههِ غالهِ چهه بههلحهاظ کیفهی ز
چه کمی بر ادبیات داستانی کودک استوار اسهت اا سهوی دیگهر در بهااار نشهر ز گسهتر
مطالعاتی کهودک در سهطم جامعهه نیهز میه بهه ادبیهات داسهتانی غالهِ اسهت .بنهابرای
بهنظر میرسد ای شیو نگار شعرمحور ناشی اا سنت مورزثی مؤلفان ایرانهی اسهت کهه
به تقلید اا محققان ادبیات عمومی لارسی تنها شیو نگار ادبیات را توجهه بهه آرایهههها ز
لنون بیانی میدانند ز همان شیوه را بهه ادبیهات کهودک تسهری مهیدهنهد .ادبیهات کهودک
عتزهبر شگردهای عام ادبیا شگردهای خاصی دارد که منح را در متهون ادبهی کهودک
(بهزیژه در ادبیات داستانی کودک) بسامد باالیی دارد؛ جای ای شگردهای خا در کتهاب
مذکور ز نیز در کتابهای تألیفی مشابه خالی است.

 3.6ویژگیهای بصری
ت ویر رزی جلد درخت سرسبزی است که ت ویری عام است .یعنی برای هر کتهابی اعهم
اا ادبیات کودک محیط ایست اخت جغرالیای رزستایی ز ...میتواند استفاده شود.
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شکل  .3نشان میدهد که نه تصویر روی جلد مطالب کتاب را حمایت میکند
و نه مطالب کتاب ،این تصویر را.

عنوان «شاخصتری گونههای شعر کودک» یک سرمقوله (گره مادر) است که مشتم بهر
ایرمقولههای (لراندان) « -8شعر ترانهزار  -1شعر آمواشی  -3ق منظوم  -0شهعرناب»
است در لهرسهت کتهاب ایه ایرمقهولگی بایهد بها تغییهر لونهت (لونهت برجسهته بهرای
سرمقولهها ز لونت عادی برای ایرمقولهها) نشان داده میشد.

شکل  .8عدم تغییر فونت در فهرست کتاب ،باعث ناتوانی در نمایش رابطۀ مادر ـ فرزندی شده است.

عدم رعایت ای تغییر لونت بهطور خودکار باعث ناهمگونی ب ری لهرسهت (اا منظهر
رعایت خلوت ز جلوت) نیز شده است (یعنی باالی دزمی صفح لهرست تماما بها لونهت
برجسته جلوهای سیاه ز شلو دارد؛ اما در پایی همان صفحه بههخهاطر عهدم تغییهر حالهت
لونههت جلههوهای خلههوت ز سههفید) .ایهه خلههوت ز جلههوتِ ب ههری بهههخههاطر اشههتباه
گرالیست است که اا لونت تیتر (لونت برجسته) برای عنازی لرعی استفاده کرده است.
در مت نیز با بیتوجهی به رابط مادره لراندی گرهها انداا لونت عنهازی بههصهورت
د بنواهی تغییر کرده است (گویای رابط سلسلهمراتبی مادره لراندی نیست) مهرت عنهوان
«گونههههههههای رایهه داسهههتان ت هههویری» (همهههان )801 :لرانهههد (ایرمقولهه ) مبحهههث
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«داستانهای ت ویری» (همان )801 :است اما انداا لونتِ لراند با انداا لونهت مهادر یعنهی
با انداا لونت عنوان بعدی (تیتر «عناصر سااند داستان کودک») یکسان است درحهالی کهه
باید لونت عنازی «عناصر سااند داستان کودک» (همهان )801 :ز «داسهتانههای ت هویری»
یکاندااه باشند تا خواننده ت ور نکند که «عناصر سااند داستان کودک» ایرمقولهای اسهت
اا «داستانهای ت ویری».

.4نتیجهگیری
شعر کودک در «ادبیات کودک در ایران» (دهریزی  )8311بهلحاظ رز شهناختی ههمچهون
شعر بزرگسا بر مبنای آرایه ز صور خیا دسهتهبنهدی شهده اسهت ز ادبیهات داسهتانی نیهز
همچون داستان بزرگسا به معرلی انواع کشمکش اازیهدید  ...رزی آزرده اسهت بها ایه
تفازت که مؤل در پایان یک گریز اجمالی به ق ههههای عامیانهه ز داسهتانههای تنیلهی ز
کتابهای ت ویری اده است .نتیجتا حاصه کهار بههلحهاظ رز شهناختی همهان ادبیهات
بزرگسا است اما با مرا هایی اا شعرها ز داستانهای کودک .ای فهع منهتص کتهاب
مذکور نیست؛ بلکه فع تمام کتابهای ادبیات کودکِ تهألیفی اسهت؛ چراکهه نویسهندگان
ای کتابها را معمهوال دانهشآموختگهان ادبیهات محه تشهکی مهیدهنهد درحهالی کهه
ادبیات کودک یک گرایش میانرشتهای است .صهرلنظر اا شهعرمحور بهودن کتهاب مهذکور
بیشتری فع آن ریشه در رز طبقهبندی موفوعات دارد .فع رز منهدی ههم در
طبقههبنهدی محتهوایی (ابههژهههای ادبهی) ز ههم در طبقهههبنهدی صهوری (اعهم اا تبویههِ ز
عنوانبندی ز )...مشهود است .پیشنهاد میشود مؤلفهان ادبیهات کهودک را صهرلا بهه چشهم
ادبیاتِ مضاا نبینند بلکه برای آن هویتی میانرشتهای قائه شهوند ز بها تفحهص دقیه تهر
کتابهایی بنویسند که کاربردیتر باشد قائم به آرایههایی که با بزرگسها مشهترک اسهت ز
رزایتشناسیای که با بزرگسا مشترک است نباشد ز اکرر مباحث آنرا مطالبی در بر بگیهرد
که بسامد باالیی در صرلا ادبیات کودک دارد .در حا حافر اکرهر مطالهِ ادبیهات کهودک
تکرار همانهایی است که دانشهجو در ادبیهات بزرگسها مهیخوانهد امها بها مرها ههایی اا
ادبیات کودک.
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پینوشتها
 .8ازال ای که صفوی ایهام را نوعی ابهام تلقی کرده اسهت نگهاهی ابهانشهناختی اسهت بهه پدیهد
چندمعنایی ز نگاه ایشان برای رشت ادبیات مناسِ به نظر نمیرسد؛ چراکه در ادبیات (بهزیهژه در
اشعار سنتی) ایهام آرایه ز ابهام فع بهشمار مهی آیهد لهذا قهرار دادن آنهها در یهک کفه تهرااز
کارکردی ادبیاتی ندارد ز بیتوجهی بهه زجهه ایبهاییشهناختی ایههام اسهت .ثانیها در ایه مقالهه
پیشنهاد شد که مؤل ایهام را بر اسهاس چنهدمعنایی زاژگهانی ز ابههام را بهر اسهاس چنهدمعنایی
ساختاری تعری کند .الام به ذکر است که ای پیشنهاد با توجه به رزیکردی که کتاب به «ایههام»
ز «ابهام» دارد به مؤل پیشنهاد میشود زگرنه ای تعاری نیز خهالی اا اشهکا نیسهتند چراکهه
برخی ایهامها نظیر «ایهام کنایی» ز «ایهام اشاره» گاهی در سهطحی لراتهر اا زاژه اتفها مهیالتنهد
(مرت در سطم عبارت).

کتابنامه
المظفر الشیخ محمدرفا ( .)8311المنطق .قم :دارالعلم.
ان اریان مع ومه ( .)8311راهنمای شیوههای نقد ادبی .تههران :کهانون پهرزر
ز نوجوانان.

لکهری کودکهان

جعفرقلیان طاهره ( .)8311ادبیات کودکان .تهران :دانشگاه پیامنور.
حکیمی محمود ز مهدی کاموس ( .)8310مبانی ادبیات کودک .تهران :آرزَن.
دهریزی محمد ( .)8311ادبیات کودک در ایران :درسنامۀ دانشگاهی .تهران :قو.
انجانبر امیرحسی ( .)8317ساک چشمم را که میبندم مسافر میشوم .تهران :هزار ققنوس.
ژزبرت کلر ( .)8311خداحافظ راکن پیر .تهران :کانون پرزر

لکری کودکان ز نوجوانان.

شارر کاتری ( .)8316مرگ باالی درخت سیب .ترجم پرزانه عرز نیا .تهران :طوطی.
شعارینژاد علیاکبر ( .)8311ادبیات کودکان .تهران :اطتعات.
شمیسا سیرزس ( .)8311بیان .تهران :میترا.
شمیسا سیرزس ( .)8310معانی .تهران :میترا.
صفوی کورز

( .)8313از زبانشناسی به ادبیات .8 .تهران :سوره مهر.

علیپور منوچهر ( .)8313آشنایی با ادبیات کودکان .تهران :تیرگان.
غفاری سعید ( .)8317ادبیات کودکان و نوجوانان .همدان :سپهر دانش.
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غیاثی محمدتقی ( .)8361درآمدی بر سبکشناسی ساختاری .تهران :شعل اندیشه.
قز ایا ثریا ( .)8311ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن تهران :سمت.
کن خانلو سهیت ( .)8311نقد ز بررسی کتاب ادبیات کودکان ز نوجوانان ز ترزی خوانهدن نوشهته
ثریا قز ایا  .کتاب ماه کودک و نوجوان .د  .817 .81صص .88 -1
کیانو

محمود ( .)8371شعر کودک در ایران .تهران :آگاه.

گیرز پییر ( .)8311نشانهشناسی .ترجم محمد نبوی .تهران :آگاه.
محمدی محمدهادی ( .)8371فانتزی در ادبیات کودکان .تهران :رزاگار.
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