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استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلیسینا

ابوذر گلزار خجسته
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلیسینا
(از ص  19تا )35
تاريخ دريافت ،1395/04/13 :تاريخ پذيرش1396/11/25 :

چکیده
گفت وگو از سازمايههای مهم و بنیادين ادبیات داستانی است که همسو و هم جهت با ساختار روايی
داستان عمل میکند و شخصیتها ،درونمايه ،کشمکشها و بهطور کلی طرح اثر را قوام میبخشد.
نويسندگانِ داستان کودک ،در آثار هنری خود به گفتوگو اهتمام ويژهای داشته و آثار آنان با گفتوگو
ارتباطی تنگاتنگ دارد .پژوهش پیشرو بر آن است که با روش نقد ساختارگرايی و بر اساس مکتب
آمريکايی ادبیات تطبیقی ،سازمايۀ گفتوگو را با تأکید بر آموزههای دينی در دو داستان ماهی سیاه
کوچولو اثر صمد بهرنگی و احلديقة األمجل اثر زهیر ابراهیم رسام بررسی نمايد .برآيند پژوهش نشان

میدهد که در میان انواع کارکردهای گفتوگو ،پیشبرد عمل داستانی بیشترين بسامد را در دو داستان
دارد و با وجود همسويی داستان ماهی سیاه کوچولو با آموزههای دينیای همچون ياری رساندن به
ديگران ،مرگانديشی ،نفرت از غرور و دروغ ،گاه در آن ناهمگونیهايی با آموزههای دينی ديده میشود
مثل سالم نکردن ،مسخره کردن ديگران ،کتک زدن و ....اما ابراهیم رسام آموزههای دينی را بیش از
بهرنگی در داستان خود آورده و میتوان گفت داستان او مغايرتی با آموزههای اسالم ندارد و بیش از
داستان ماهی سیاه کوچولو با آموزههای دينی همسو است.
واژههای کلیدی :ادبیات تطبیقی ،صمد بهرنگی ،زهیر ابراهیم رسام ،گفتوگو ،آموزههای دينی.
* .رايانامۀ نويسندة مسئول:

smm@basu.ac.ir
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 .1مقدمه
ادبیات کودکان به مجموعه آثار و نوشتههايی (داستان و شعر) گفته میشود که به وسیلۀ
نويسندگان متخصص برای مطالعۀ آزاد کودکان تهیه میشود و در همۀ آنها ذوق ،سطح
رشد و نضج کودکان مورد توجه بوده است (شعاری نژاد .)51 :1374 ،اين نوع از ادبیات
دارای تعاريف متعددی است که از آن جمله میتوان به اين تعريف اشاره نمود« :آثار
هنری که افکار ،خیال و احساسات کودکان را افزايش داده و در اشکالی همچون قصه،
مقاله و سرود تجلی میيابد» (ابوفنه.)25 :2001 ،
نويسندگان ادبیات کودکان از اين نوع ادبی برای آموزش آموزههای دينی و
هنجارهای اجتماعی بهره میگیرند .آموزش مفاهیم دينی مانند هر علم ديگری نیازمند
شناسايی و بهکارگیری اصول و روشهای صحیح ،کارآمد و مؤثر است .بنابراين ،همان
گونه که شناخت خصوصیات و توانايیهای کودکان در بهینهسازی آموزش مفاهیم دينی
امری مسلم است ،شناخت اصول و روشهای مربوط به آموزش مفاهیم دينی کودکان
نیز ضرورت دارد.
صمد بهرنگی 1و زهیر ابراهیم رسام 2از نويسندگان نامی در ادبیات معاصر فارسی و
عربی هستند که در حوزة ادبیات کودکان فعالیت نموده و در داستانهای خود از عنصر
گفتوگو برای ايجاد ارتباط با کودکان و انتقال مفاهیم مورد نظر خود بهره گرفتهاند.
پژوهش حاضر بر آن است که در چشماندازی تطبیقی و بر اساس مکتب آمريکايی
ادبیات تطبیقی ،3بازتاب آموزههای دينی را در گفتوگوهای داستانهای ماهیسیاه
کوچولو و احلديقة األمجل مورد بررسی تطبیقی قرار دهد تا از اين رهگذر به پرسشهای

زير پاسخ گويد:
 .1همگونیها و ناهمگونیهای دو داستان در بهکارگیری انواع کارکردهای عنصر
گفتوگو چیست؟
 .2کداميک از دو داستان با آموزههای دينی قرابت و همسويی بیشتری دارد؟
صمد بهرنگی از جايگاه درخوری در ادبیات کودک برخوردار است و مورد توجه
ادبپژوهان و عالقهمندان قرار گرفته است؛ زهیر ابراهیم رسام نیز هر چند در ادبیات
کودک آثاری را خلق نموده لیکن در عرصۀ ادبیات عربی چندان شناخته شده نیست.
ازجمله پژوهشهايی که دربارة صمد بهرنگی صورت گرفته ،مقالهای با عنوان «گفتمان
قدرت و زبان در قصههای بهرنگی از ديدگاه تاريخگرايی نوين» (نقد ادبی ،سال چهارم،
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شمارة هفتم ،صص  )199 -175نوشتۀ فاطمه محمودی تازهکند است که نگارنده در آن به
گفتمانکاوی قصههای صمد بهرنگی پرداخته است .همچنین مقالهای تطبیقی با عنوان
«بررسی تطبیقی آثار هانس کريستین آندرسن و صمد بهرنگی» (پژوهشنامۀ ادبیات کودک
و نوجوان ،شماره ،27صص  )77-58نوشتۀ مینا اخباری آزاد در دست است که نويسنده در
آن ده اثر از صمد بهرنگی و هشت اثر از آندرسن را مورد بررسی تطبیقی قرار داده است.
داستان ماهی سیاه کوچولو نیز مورد توجه نويسندگان بوده است که از آن جمله
میتوان به مقالهای با عنوان «ماهی سیاه کوچولو» (کتاب کودک و نوجوان ،سال دوازدهم،
شمارة  )180نوشتۀ محمد رضا يوسفی اشاره کرد که نويسنده در آن به بررسی کوتاه
داستان ماهی سیاه کوچولو میپردازد .در خصوص زهیر ابراهیم رسام نیز پژوهشهايی
صورت گرفته و از آن جمله است کتاب أعالم املوصل يف القرن العشرين نوشتۀ عمر الطالب

که نويسنده در آن نگاهی کوتاه به زندگی و آثار ابراهیم رسام داشته است.
آموزههای دينی و تأثیر آن بر کودکان نیز مورد توجه پژوهشگران بوده و مقاالت
فراوانی در اينباره نوشته شده است که میتوان به مقالهای با عنوان «آموزههای دينی
برای کودکان و نوجوانان ،در متون پارسی» (تربیت ،سال دوم ،شماره سوم ،صص)30-13
نوشتۀ سید علی کاشفی خوانساری اشاره کرد که نويسنده دين و آموزههای آن را در
متون فارسی به طور مختصر بررسی کرده است .لیکن در خصوص بررسی تطبیقی عنصر

گفتوگو در دو داستان ماهی سیاه کوچولو و احلديقة األمجل و بازتاب آموزههای دينی در
آنها تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است؛ لذا بررسی آموزههای دينی در گفتوگوهای
اين دو داستان پژوهشی کامالً نو است.
 .2اهمیت آموزههای دینی در داستان
ادبیات و به تبع آن داستان ،بايد به گونهای باشد که در راستای دين و مکارم اخالقی
همچون ترويج نیکی و نهی از منکرات ،صداقت ،مهربانی و ...گام بردارد (العويش:1990،
 .)32بیترديد تربیت اسالمی يکی از اساسیترين بخشهای معارف اسالمی است .برای
اين امر مهم بايد آشنايی و تسلطی هم بر منابع و مآخذ اسالمی و هم بر انديشههای
تربیتی داشت؛ چرا که ارائۀ معارف دينی به کودکان و نوجوانان بايستی متناسب با
ويژگیهای رشدی آنان باشد و شناساندن اين معارف بهخصوص به کودکان و نوجوانانی
که هنوز به قابلیتهای ذهنی الزم دست نیافتهاند از پیچیدگی و حساسیت خاصی
برخوردار است (اسکندری.)26 :1386 ،
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در نظام تربیتی اسالم برای طراوت و تحرک بخشیدن به آگاهیهای فرد ،روش
عبرتآموزی يا همان قصهگويی ارايه شده است .قرآن برای عبرتآموزی زبان قصه را به
کار گرفته تا بر نفوذ و جاذبهی آن بیفزايد (باقری« .)71 :1380 ،قصه يکی از مناسبترين
روشهای آموزش مفاهیم دينی به کودکان است ،زيرا کودکان شیفتۀ شنیدن قصّه و
خواندن داستان میباشند و اين باعث میشود تا بخش عمدة تعلیم و تربیت دينی
کودکان از اين راه انجام پذيرد» (مقدسیپور .)6 :1389 ،آموزههای دينی و بهره جستن از
آن در داستان و قصه و بهتبع آن ادبیات کودکان در نزد نويسندگان متعهد از جايگاه
ويژهای برخوردار است.
 .3نگاهی به دو داستان
داستان ماهی سیاه کوچولو برگزيدة داستان کودک در سال  1347شد .همچنین جايزة
هانس کريستین اندرسن در  1353و جايزة ششمین نمايشگاه کتاب کودک در بولونیا
ايتالیا و جايزة بیينال براتیسالوای چکاسلواکی را در سال  1969دريافت کرده است.
ماهی سیاه کوچولو يکی از مشهورترين داستانهای فارسی در عرصۀ ادبیات کودکان
است .البته شهرت اين داستان تا حد زيادی به شهرت نويسندة نامدارش صمد بهرنگی
گره خورده است .ماهی سیاه کوچولو داستانی است که با سفر خیالی يک ماهی سیاه
کوچک از جويبار شروع و تا دريا ادامه دارد و در مسیری که میپیمايد با حیوانات،
پرندگان و اجرام آسمانی چون ماه و ستاره به گفتوگو میپردازد.
احلديقه األمجل نیز متشکل از چندين داستان است که حوادث و رخدادهای آن در يک

باغ صورت گرفته است .نويسنده با ايجاد گفتوگو بین پرندگان ،حیوانات و کودکانی که
در اين باغ مشغول بازی هستند ،مسائل اخالقیای را که بیشتر ريشه در آموزههای دينی
دارند بیان نموده است.
 .4اهمیت و کارکرد گفتوگو در داستان
گفتوگو در داستان از عناصر مهم است ،پیرنگ را گسترش میدهد ،درونمايه را به
نمايش میگذارد ،شخصیتها را معرفی میکند و عمل داستانی را به پیش میبرد و به
داستان نیرو و زندگی میبخشد (میرصادقی .)464 :1382 ،گفتوگو از مهمترين ابزارهايی
است که نويسنده از آن در شخصیتپردازی استفاده میکند و از اين نظر يکی از
دشوارترين عناصر داستان به شمار میرود (آلوت.)507 :1380،
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گفتوگو نقش مهی در ساختار زبانی و داستانی دارد .اين عنصر از يک سو عمق
شخصیتها و تحوالت آنها را به نمايش میگذارد و از سوی ديگر به بیان چارچوب
حوادث و همکاری بین آنها میپردازد ،همچنین قدرت نويسنده را در تقويت میراث زبان
داستانی و غلبه بر عیبهای روايت با ضمیر غايب نشان میدهد .گفتوگو هدف ديگری
را نیز محقّق میکند که میتوان آن را سخريه و يا نقد سیاسی نامید (القاعود-175 :1419 ،
 .)176در گفتوگو تجربۀ درونی و عاطفی شخصیت ،غیرمستقیم نقل میشود و خواننده
به اليۀ زيرين شخصیت تصويرهای خیالی ،هیجانات و احساسات وی دست میيابد
(میرصادقی.)479 :1382 ،

 .5کارکرد گفتوگو در دو داستان
 .1-5پیش بردن عمل داستانی

گفتوگو تنها بهعنوان آرايش و زينت داستان بهکار نمیرود ،بلکه عمل داستانی را در
جهت معینی پیش میبرد و نبايد در حکم آرايشی و تحمیلی بر داستان باشد (میرصادقی،
 .)471 :1382وظیفۀ گفتوگو در بسیاری از داستانهايی که با گفتوگو شروع میشوند،
صحنهآرايی است .نويسنده به وسیلۀ گفتوگو صحنۀ حوادث را به خواننده نشان میدهد
و به او میگويد که داستان در کجا و در چه شرايط و اوضاعی شروع میشود (يونسی،
 .)96 :1341به وسیلۀ گفتوگو ،نويسنده حوادث را در داستان وارد میکند و به پیشبرد
عمل داستانی کمک میکند و نويسنده آن را در گفتوگو نشان میدهد.
بهرنگی در پی گفتوگويی که بین ماهی کوچولو و مادرش صورت میگیرد ،جريان
داستان را به سوی ماهی همسايه سوق میدهد و داستان را معطوف به او میکند« :در
اين وقت ،ماهی بزرگی به خانۀ آنها نزديک شد و گفت :همسايه! سَر چی با بچهات بگو
مگو میکنی ،انگار امروز خیال گردش نداريد؟ مادر ماهی ،با صدای همسايه ،از خانه
بیرون آمد و گفت :چه سال و زمانهای شده! حاال ديگر بچهها میخواهند به مادرشان
چیز ياد بدهند» (بهرنگی.)3 :1378 ،
همانگونه که از متن پیداست ،گفتوگو بین ماهی همسايه و مادر ماهی کوچولو در
شرايطی صورت گرفته که بین ماهی و مادرش گفتوگوهايی برای رفتن به سفر يا
نرفتن ،انجام شده؛ لذا بهرنگی در اين شرايط پای ماهی همسايه را وارد جريان داستان
نموده تا در پیشبرد داستان ،از اين مقوله بهره گیرد .آنچه طبق آموزههای دينی کاستی
آن در متن حس میشود ،نگفتن سالم از سوی همسايه و بحثهای بینتیجه بین فرزند
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و مادرش است؛ چرا که سالم کردن از منظر قرآن کريم چنان مهم و اساسی است که

خداوند متعال میفرمايد« :فَِإ َذا دخلْتم ب يوتًا فَسلِّمواْ على أَن ُف ِس ُکم َِتيةً ِمن ِع ِ
ند الل ِه ُمبَا َرَکةً
ْ
ْ
َ َ ُ ُُ َ ُ َ َ
طَيِّبَة( :»...و هنگامىکه داخل خانهاى شديد ،بر خويشتن سالم کنید ،سالم و تحیّتى از سوى خداوند،
سالمى پر برکت و پاکیزه( )...نور.)61:

داستان و قصهگويی نقش بسزايی در تربیت دينی کودکان دارد؛ لذا نويسنده نسبت
به مسائل تربیتی کودکان مسئول است ،زمانیکه ماهی همسايه وارد خانه میشود و به
ماد ِر ماهی کوچولو سالم نمیکند بر ذهن مخاطبان داستان که عموم ًا کودکان هستند
تأثیر منفی گذاشته و اهمیت آن از نظر آنها پنهان میماند .دربارة احترام به والدين نیز

خداوند میفرمايد« :أَال تَ ْعبُ ُدواْ إِال إِياهُ َوبِالْ َوالِ َديْ ِن
او را نپرستید! و به پدر و مادر نیکی کنید) (اسراء.)23:

حسانًا»( :پروردگارت فرمان داده است که جز
إِ ْ

َ

با اين تفاسیر و طبق آموزههای دينی ،متن دارای کاستیهايی است ،و نمیتواند
تأثیر مثبتی در کودکان بگذارد؛ زيرا کودکان زمانی که کشمکشها و جنجالهای بین
ماهی کوچولو و مادرش را میخوانند ،تحت تأثیر داستان قرار گرفته و روحیۀ
پرخاشگری به خود میگیرند (نصیرزاده .)121 :1389 ،اين در حالی است که دين به کرات
به حرمت و نیکی به والدين سفارش میکند.
ماهی کوچولو در طی مسیری که میپیمايد ،با تعدادی کفچه ماهی مواجه میشود و
از سوی آنها مورد توهین و تمسخر قرار میگیرد و در اين شرايط ،گفتوگوهايی بین
آنها رد و بدل میشود« :ديگری گفت :از ما خوشگلتر ،تو دنیا پیدا نمیشود .ديگری
گفت :مثل تو بیريخت و بدقیافه نیستیم .ماهی گفت :من هیچ خیال نمیکردم شما اين
قدر خودپسند باشید .باشد ،من شما را میبخشم چون اين حرفها را از روی نادانی
میزنید» (بهرنگی.)6 :1378 ،
خوانندة متن به محض خواندن داستان و گفتوگوهای بین ماهی و کفچه ماهیها به
شرايط داستان که همان دعوا و درگیری بین اين دو میباشد ،پی میبرد .داستان از نظر
ساختاری دارای نظم و ترتیب خاصی است ،اما با توجه به اينکه مخاطبان داستان عموم ًا
کودکان هستند ،نويسنده از زبان کفچه ماهیها ،دست به تمسخر ماهی سیاه میزند و
اين نیز با دين و آموزههای آن ،سنخیتی ندارد چنانکه امام سجاد(ع) در مورد به تمسخر
گرفتن ديگران میفرمايند« :گناهانى که باعث نزول عذاب مىشوند ،عبارتاند از :ستم
کردن شخص از روى آگاهى ،تجاوز به حقوق مردم ،و دست انداختن و مسخره کردن
آنان» (ابنباويه .)2:270 :1377 ،البته بايد گفت ،بهرنگی با هنرمندی تمسخرکردن کفچه
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ماهیها را نشانۀ نادانی آنها دانسته و آن را ناپسند شمرده است ،اما چون کودکان مورد
خطاب و خوانندگان اصلی داستان هستند و کودکان زير هفت سال ،يعنی پیش از
دبستان تفکر عینی دارند و موضوعها را همانگونه که میشنوند درک میکنند و
نمیتوانند موضوعهای پیچیده و انتزاعی را درک کنند (حسنزادگان رودسری،)47 :1391 ،
ممکن است همین موضوع در ذهن آنان نقش ببندد و زشتی آن از نگاه آنان پنهان
بماند؛ زيرا آنان معموال هدف نويسنده را درک نمیکنند و ذهن خود را تنها معطوف به
مسخرهکردن کفچه ماهی کرده و اين صحنه ،تأثیرات منفی بر آنها خواهد داشت.
زهیر رسام نیز از گفتوگو بین حیوانات و اجرام آسمانی در پیشبرد عمل داستانی
بهره جسته و آن را هنگامی به خدمت میگیرد که انسانی شروع به جمع کردن
خاکهای سطح ماه میکند و در پی اين ماجرا ستاره با ماه به گفتوگو مینشیند و از
اين کار گاليه میکند« :به او گفت :به کسی که بر روی پشتت ايستاده بنگر .او از خاک
و سنگهای تو میدزدد ...ماه لبخندی زد و گفت :ستاره نگران نباش! او انسان و
همسايۀ ما است و قبل از آمدنش از من اجازه گرفته ...خوب است( »...ابراهیم.)17 :2001 ،
گفتوگويی که بین ماه و ستاره صورت گرفته ،شرايطی را نشان میدهد که ستاره از
انسان به ماه شکايت میکند و اين گفتوگويی که بین ستاره و ماه در جريان است،
حوادثی را که صورت گرفته نشان میدهد .آنچه داستان رسام را نسبت به بهرنگی
غنیتر و در تربیت دينی و صحیح کودکان متمايز ساخته است ،همگام بودن مسائل و
مطالب داستان با آموزههای دينی است .چنانکه میبینیم ستاره از ماه به خاطر وارد
شدن انسان بر روی او ،گلهمند است اما ماه به اجازه گرفتن انسان از او اشاره میکند

چنانکه قرآن کريم در اين مورد میفرمايد« :يا أَيها ال ِذي َن ءَ َامنُواْ َال تَ ْد ُخلُواْ بُيُوتًا َغ َي بُيُوتِ ُک ْم
ِْ
ِّ
ک ْم تَ َذکرو َن»( :ای کسانی که ايمان
لى أ َْهلِ َها َذالِ ُک ْم َخيٌ لَ ُک ْم لَ َعل ُ
ُ
ت تَ ْستَأن ُسواْ َو تُ َسل ُمواْ َع َ
َح َ
آوردهايد! در خانههايی غیر از خانۀ خود وارد نشويد تا اجازه بگیريد و بر اهل آن خانه سالم کنید ،اين

برای شما بهتر است شايد متذکر شويد) (نور .)27 :اين آيه به مؤمنان سفارش مىکند که بدون
اجازه ،به خانه ديگران وارد نشوند و اگر صاحب خانه اجازه ورود داد با سالم وارد شوند.
اجازهگرفتن برای ورود به مکانی که قرآن کريم به صراحت به آن اشاره دارد ،در
داستان نیز به وضوح بیان گرديده؛ لذا با توجه به اينکه داستان در حوزة ادبیات کودکان
است ،اين امر مهم دينی به نحو احسن مد نظر قرار گرفته است.
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رسام در بخش ديگری از داستان ،گفتوگوی بین الکپشت و خرگوش را بیان
میکند که بیانگر حوادث و شرايط منجر به اين گفتوگوست؛ خرگوش به قصد نامه
رساندن شتابان از کنار الکپشت میگذرد و میگويد« :الکپشت گفت :ای خرگوش،
چرا با اين سرعت میدوی؟ خرگوش در پاسخ گفت :برای اينکه اين نامه را به صاحبش
برسانم ،او با اشتیاق منتظر اين نامه است ...خرگوش گفت :پس بیا و بر پشتم بنشین،..
تا با هم برويم( »....ابراهیم.)29 :2001 ،
با توجه به گفتوگوی ارائه شده از سوی بهرنگی و ابراهیم رسام در مورد پیشبرد
عمل داستانی میتوان گفت ،ابراهیم رسام بیشتر در راستای آموزههای دينی گام
برداشته و آموزههای قرآنی را در میانۀ داستان خود آورده است ،اما داستان بهرنگی
اينگونه نبوده و از چنین آموزههايی تهی است.
 .2-5بیان خصوصیات افراد

خصوصیات افراد در گفتوگو نمود پیدا میکند ،اين خصوصیات بر شیوة سخن گفتن
شخص تأثیر میگذارد مثل کارگر و پزشک که ادبیات مخصوص به خود را دارند (يونسی،
 .)330 :1341کلمات ،جمالت و عبارات بايد طوری انتخاب شوند که خصوصیات فردی و
اجتماعی اشخاص را آشکار سازند ،داستان را جلو ببرند و خواننده را در جريان محیط
داستان بگذارند (اسماعیل .)53 :2004 ،طرز سخن گفتن و نوع کلمات بهکار رفته بر
خصوصیات خود فرد يا شخصی ديگر داللت دارد .در خالل گفتوگويی که بین ماهی و
خرچنگ به وجود آمد ،خصوصیات قورباغه از زبان اين دو بهوضوح قابل مشاهده است:
«خرچنگ گفت :منظورت قورباغه است؟ تو هم که پاک بچه شدی! من با قورباغهها لَجَم
و برای همین شکارشان میکنم ،میدانی ،اينها خیال میکنند تنها موجود دنیا هستند
و خوشبخت هم هستند و من میخواهم بهشان بفهمانم که دنیا واقعاً دست کیست! پس
تو ديگر نترس جانم! خرچنگ اين حرفها را گفت و پَس َپسَکی ،راه افتاد» (بهرنگی،
.)8 :1378

از خصوصیات خرچنگ ،نفرت از کسانی است که مغرور هستند و خوشبختی را برای
خود میخواهند که در ضمن گفتوگوی ماهی و خرچنگ نمايان شده است .ماهی
کوچولو در مسیری که به سمت دريا میپیمايد ،با حیوانات و پرندگان گوناگونی روبهرو
شده که مارمولک يکی از اين جانوران است .از گفتوگويی که بین ماهی و مارمولک
برقرار میشود ،به خصوصیات مارمولک میتوان پی برد« :مارمولک گفت :مرغ سقا زير
گردنش کیسهای دارد که خیلی آب میگیرد .او در آب شنا میکند و گاهی ماهیها،
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ندانسته وارد کیسۀ او میشوند و يکراست میروند توی شکمش .البته اگر مرغ سقا
گرسنهاش نباشد ،ماهی را در همان کیسه ذخیره میکند که بعد بخورد» (همان.)9 :
ازجمله خصوصیات مارمولک دانای کل بودن است که در جريان گفتوگو بین ماهی و
مارمولک ،به عرصۀ ظهور رسیده است .چنان که از متن پیداست ،مارمولک و خرچنگ
نماد افرادی هستند که به ياری مظلوم و غريب میشتابند و با توجه با اينکه اسالم نیز
کمک و ياری رساندن به مظلوم و بیياور را مورد تأکید قرار داده ،متن داستان با اسالم
همسو است.
ابراهیم رسام نیز همچون بهرنگی از اين شگرد بهره جسته تا با ايجاد گفتوگو،
خصوصیات افراد ديگر را نشان دهد .زمانیکه کودکی از بلبل در مورد سکوتش
میپرسد ،بلبل دلیل اين سکوت را چنین بیان میکند« :گفت :ای دوست من علت اين
است :دو روز پیش برادرت ياسر ،گلهای زيبای باغ را چید و برگهايش را در رودخانۀ
نیل انداخت و ديروز برادرت عمار ،در باغ توپبازی میکرد که شاخهها در برابر
ضربههای او طاقت نیاوردند و شکستند ،...زمانی که آواز سر میدادم به نغمههايم احترام
نمیگذاشت ...امروز نمیدانم چه کار خواهید کرد!!؟ آه ای بلبل! ...معذرت میخواهم...
معذرت میخواهم به خاطر کارهای برادرانم( »....ابراهیم.)11 : 2001 ،
از خصوصیات و ويژگیهای بلبل توجه و اهمیت به محیط و طبیعت میباشد که
شکستن درختان و چیدن گلها بهعنوان مظاهر طبیعت ،باعث ناراحتی و اندوه بلبل
شده است و اين خصوصیت بلبل در خالل گفتوگو بین کودک و بلبل نشان داده شده
است .آنچه بر غنای متن افزوده بهکارگیری عبارت «معذرت میخواهم» از ناحیۀ کودک
به خاطر رفتار زشت برادرانش است .کودکان با خواندن اينگونه مطالب به اهمیّت
عذرخواهی و مسائل تربیتی پی خواهند برد .بدين صورت هر دو نويسنده از ظرفیت
گفتوگو برای انتقال مفاهیم اخالقی همچون نفرت از غرور و تمسخر ،کمک به ديگران
و توجه به طبیعت بهره گرفتهاند.
 .3-5ایجاد هیجان

مردم عادی موافق با احساس خويش سخن میگويند ،خشم ،ترس ،کینه ،عشق و
محبت و حسد نهتنها بر شیوة رفتار بلکه بر نحوة گفتار و نیز مواد سخن شخص اثر
میگذارند .گفتوگو بايد با عمل داستانی و جو داستان و نیز اشخاصی که آن را صحبت
میکنند و کاراکتر اين اشخاص و وضع روحی آنها در آن لحظه منطبق و سازگار باشد
(يونسی.)337 :1341 ،
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ماهی سیاه کوچولو زمانیکه با ديگر ماهیها به گفتوگو پرداخت و کشمکشی بین
آنها روی داد ،ماهیهای ديگر بر آن شدند که ماهی کوچولو را بکشند و بهرنگی هیجانی
که در پی اين گفتوگو ايجاد شده را اين گونه بیان میکند:
«حرفهای ماهی کوچولو ،همه را عصبانی کرده بود .يکی از ماهی پیرها گفت :خیال
کردهای به تو رحم میکنیم؟ ديگری گفت :فقط يک گوشمالی کوچولو میخواهد! مادر
ماهی سیاه گفت :برويد کنار! دست به بچهام نزنید! يکی ديگر از آنها گفت :خانم! وقتی
بچهات را اينطور که الزم است تربیت نمیکنی ،بايد سزايش را هم ببینی» (بهرنگی،
.)4 :1378

احساسی که ديگر ماهیها نسبت به ماهی کوچولو دارند ،تمام ًا احساس نفرت و
عصبانیت است و اين نفرت آنها را بر اين داشت که ماهی کوچولو را نابود کنند که اين
احساسات در گفتوگوهای رد و بدل شده بین آنها نمود يافته است .هیجانی که در
خالل گفتوگو به وجود آمده دارای بار منفی است؛ چون با درخواست کتکزدن از
ناحیۀ ديگر ماهیها همراه بوده و اين خشونت بر ذهن کودک تأثیر میگذارد.
«بر اساس يافتههای علمی به نظر میرسد که هر گونه برخورد منفی و خشونت در
کودک چنان بر شخصیت او تأثیر منفی میگذارد که گاهی تا آخر عمر انسان همراه
اوست و موجب میشود که انسان دچار عقدة حقارت و عدم اعتماد به نفس شود .از
آنجا که اين يافتهها ،مبتنی بر اصول علمی و عقالنی است و دستورات اسالمی مبتنی
بر عقل و علم است ،آموزههای اسالم نیز با آنها مطابق است؛ در نتیجه کتکزدن تأثیر
منفی بر ذهن و شخصیت کودک میگذارد و کودک را خشن به بار میآورد»
(فرهاديان.)39 :1377 ،

همانگونه که گفتیم گفتوگو در ايجاد هیجان و تحريک احساسات کودکان نقش
بسزايی ايفا میکند ،رسام نیز از اين مقوله به نحو احسن بهره جسته تا در خالل
گفتوگوی بین طوفان و کوه به احساسات کودکان دامن زند و ترس و دلهره از وزيدن
طوفان را در دل آنان برانگیزد:
«طوفانی شديد شروع به وزيدن کرد و طوفان دندانهای خود را نشان میداد و غرشی
سر داد ...طوفان ،درختان را از ريشه بیرون کشید و شاخههای فراوانی شکست...
تیرهای تلفن افتاد و سیمهای برق قطع شد ...سپس وزش مغرورانه خود را ادامه داد،
ولی زمانی که رو به سوی کودکستان کرد ،کوهی که نزديک شهر بود با صدايی بلند و
با خشم فرياد کشید ...طوفان کافیست ...کافیست ،طوفان با ترس و لرز رو به کوه کرد...
کوه بار ديگر فرياد کشید ،بايست ای طوفان! و با سرعت دستانش را به سوی طوفان
دراز کرد و جلوی آن را گرفت و کودکان با لباسهای زيبای خود شروع به بازی کردند
و صدايی جز نالۀ طوفان نشنیدند» (ابراهیم.)23 :2001 ،
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رسام در نمونۀ فوق با ايجاد سازمايۀ گفت وگو بین کوه و طوفان در پی القای ترس و
دلهره به خوانندة داستان و بیان احساس مهربانی و از خودگذشتگی کوه در قبال
کودکان بوده است .عالوه بر داليل پیشین ،در هیجانی که از گفتوگوی بین کوه و
طوفان به وجود آمده  ،توجه نويسنده به کودکان و محلی که در آن بازی میکنند نیز
دارای اهمیت است؛ چراکه او در همگامی با آموزههای دينی داستانسرايی کرده است.
دربارة نقش بازی در زندگی کودک روايتی از حضرت پیامبر(ص) نقل شده ،مبنی بر اينکه
پیامبر(ص) با جمعی از ياران خود از محلی عبور میکردند کودکان را در حال خاکبازی
ديدند ،برخی از ياران خواستند آنان را از بازیکردن باز دارند ،اما پیامبر(ص) فرمودند:
«بگذاريد بازی کنند» (هیثمی.)159/8 :1986 ،
عشق و محبت از ديگر موارد ايجاد هیجان در گفتوگوی بین پرستو و کودک است
که زهیر با مهارت خاصی آنها را در کنار يکديگر آورده است؛ بهگونهای که عشق به وطن
(قدس) و دين (قبلۀ اول مسلمانان) در خالل داستان نشان داده شده است« :کودک از
پرستو پرسید :چرا ناراحتی؟ پرستو گفت بالهايم شکسته و من نمیتوانم به وطنم قدس
برگردم و از تو میخواهم اگر من مُردم ،در خاک وطنم ،قدس دفنم کنی» (ابراهیم:2001 ،
« .)25گنجشک در غیاب پرستوی مادر ،به جوجههای او غذا داد و بعد از اينکه پرستو به
النهاش بازگشت به او گفت ،النۀ تو بوی بیتالمقدس را میدهد؛ به همین دلیل به
جوجههايت غذا دادم» (همان.)72 :
 .4-5شخصیتپردازی

نويسنده به زبان شخصیتهای مختلفی که در داستان با آنها روبهرو میشويم ،صحبت
میکند .هر شخص بايد با زبان و لهجۀ خاص خود سخن بگويد .بايد طرز سخن گفتن با
سطح فکر شخصیت همخوانی داشته باشد .شخص ساده در مورد حکمت سخن
نمیگويد و سخن حکیم مجرب را به زبان نمیآورد (مرتاض .)45 :1998 ،گفتوگو ازجمله
عناصری است که در امر شخصیتپردازی از آن استفاده میشود و از طريق گفتار و
سخنان رد و بدل شده بین شخصیتها میتوان به کشف شخصیت آنان پرداخت
(عبداللهیان .)64 :1380،نويسنده در داستان ماهی سیاه کوچولو به خوبی از اين عنصر بهره
برده و از خالل گفتوگوها به صورت غیرمستقیم با شخصیتها آشنا میشويم ،ماهی
سیاه کوچولو از مارمولک برای رسیدن به هدفش که همان درياست ،ياری میجويد و
مارمولک با در جريان قرار دادن ماهی و حوادثی که ممکن است برای او رخ دهد ،به
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ن درماندگان ،جلوهگر میشود که در طی گفتوگو به
مثابۀ فردی دانا و ياریرسا ِ
شخصیت او پی میبريم:
«ماهی ،مارمولک را صدا زد و گفت :مارمولک جان! من ماهی سیاه کوچولو هستم ،تو
که جانور عاقل و دانايی هستی ،میخواهم چیزی از تو بپرسم! مارمولک گفت :هر چه
میخواهی بپرس .ماهی گفت :در راه مرا خیلی از مرغ سقا و ارّهماهی و پرندة
ماهیخوار میترسانند ،اگر تو چیزی دربارة اينها میدانی ،بگو .مارمولک گفت:
ارّهماهی و پرندة ماهیخوار ،اين طرفها پیداشان نمیشود ،اما سقائک ،همین پايینها
هم ممکن است باشد ،مبادا فريبش را بخوری و توی کیسهاش بروی» (بهرنگی.)9 :1378 ،

هنر نويسندگی بهرنگی با به وجود آوردن عنصر گفتوگو و نشاندادن شخصیت
مارمولک بهعنوان شخصیتی دانا و خیرخواه ،به عرصۀ ظهور درآمده و همچنین در اين
راستا ماهی سیاه کوچولو وقتی خود و ديگر ماهیها را در شکم مرغ سقا گرفتار میبیند،
او را حیلهگر معرفی میکند و از اتحاد و همفکری سخن به میان میآورد« :مرغ سقا
گفت :آره میبخشمتان ،اما به يک شرط .ماهیهای ريزه گفتند :اين ماهی فضول را خفه
کنید تا آزادیتان را به دست بیاوريد! ماهی سیاه کوچولو خودش را کنار کشید به ماهی
ريزهها گفت :قبول نکنید ،اين مرغ حیلهگر میخواهد ما را به جان همديگر بیندازد»...
(همان.)15 :

اين دعوت به همبستگی يادآور آيۀ  46سورة مبارکۀ انفال است که میفرمايدَ « :والَ
ب ِرحيُ ُك ْم» :با هم نزاع نکنید که سست میگرديد و حکومت و
تَنَ َاز ُعواْ فَتَ ْف َشلُواْ َوتَ ْذ َه َ

تسلطتتان از بین میرود.
بعد از کشمکشهايی که بین ماهی ريزهها و ماهی کوچولو اتفاق افتاد ،تصمیم
گرفتند که ماهی سیاه کوچولو خودش را به مُردن بزند تا مرغ سقا ماهی ريزهها را رها
کند و آنها به مرغ سقا گفتند« :آهای مرغ سقا! ماهی سیاه فضول را خفه کرديم ...مرغ
سقا خنديد و گفت :کار خوبی کرديد .حاال به پاداش همین کار ،همهتان را زندهزنده
قورت میدهم که توی دلم يک گردش حسابی بکنید» (همان.)15 :
گفتوگوی بین ماهی کوچولو و ديگر ماهیها با مرغ سقا شخصیت شرور و
دروغگوی اين مرغ را بهوضوح نشان داده است که کودکان با خواندن داستان و
گفتوگوهای بین اين چند نفر پی به زشت بودن شخصیت مرغ سقا و دروغگو بودن او
میبرند .در تعالیم حکیمانۀ اسالم دربارة دروغ و مبارزه با آن زياد تأکید شده تا جايی
که دروغگويان را همرديف ،منافقان برشمرده است (ابن میثم ،بیتا.)2:286 ،
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ابراهیم رسام نیز همچون بهرنگی ،با بهره جستن از عالم حیوانات و پرندگان و ايجاد
س اين
گفتوگو بین آنها به اين مهم دست يافته و شخصیتهايی خلق نموده که در پَ ِ
صحبتها و گفتوگوها شناخته میشوند .در خالل گفتوگوی بین گنجشک و
جوجهاش به شخصیت مهربان و در عین حال ياریرسان گنجشک پی میبريم« :دختر
کوچکش فرح پرسید :مامان! آيا گنجشکان کوچک همسايهمان را کمک میکنیم؟ مادر
گفت :با کمال میل فرح جان ،سپس خنديد و گونههای زيبايش را نوک زد ...فرزندم! هر
کس که درِ النۀ ما را بزند ،کمکش میکنیم» (ابراهیم.)5 :2001 ،
يکی از مسائلی که دين اسالم به آن اهمیت فراوان داده ،خدمت به مردم ،بهويژه
مؤمنان و صالحان است .از مجموعه تعالیم اسالمی و سیرة اولیاء(ع) استفاده میشود که
بعد از انجام واجبات ،برترين وسیله برای تقرّب به خداوند متعال اين خصلت نیکوست.
رسام در بخش ديگری از داستان از شخصیت قورباغه سخن به میان آورده که
مشغول شکار پشهها است .اين قورباغه در کناری کمین کرده و پشههايی که برای
کودکان مزاحمت ايجاد میکنند ،میخورد .به اين وسیله نويسنده قورباغه را شخصیتی
فداکار و دوستدار کودکان معرفی کرده است:
«قورباغهای شکمو در کمین پشهها نشسته بود ...پشهای که بر روی شاخهای دور از
قورباغه نشسته بود ،از او پرسید :چرا تو دائماً در تعقیب و شکار ما هستی؟ قورباغه به
او نگاهی انداخت و گفت :شما مايۀ آزار کودکان هستید ،وارد اتاق خواب آنها میشويد،
بر روی چهرة نوزاد در حال خواب مینشینید ،سپس خون او را میمکید و شکم خود را
از خون پر میکنید ...پشه نزديک قورباغه شد و با لحنی تمسخرآمیز گفت :تو چه کاره
هستی؟ قورباغه با پرشی ناگهانی پشه را گرفت و بلعید و کمی آب روی آن نوشید»
(ابراهیم.)30 :2001 ،

 .5-5تکگویی

تکگويی تکنیکی است که محتوای ذهن شخصیت را به صورت زنده و مستقیم ،و بدون
حضور نويسنده به خواننده منتقل میکند (سعدون و طحان .)62 :2008 ،تکگويی صحبت
يک نفرهای است که ممکن است مخاطب داشته باشد يا نداشته باشد و ممکن است
پارهای از داستان را به خود اختصاص دهد .بهطور معمول مخاطب در تکگويی خواننده
است (میرصادقی و ذوالقدر .)67 :1377 ،در دو داستان مورد بحث ،تنها به ذکر شواهدی در
باب تکگويی در حالت کلی بسنده میشود.
زمانیکه ماهی کوچولو از بقیۀ ماهیها جدا شد ،يکی از ماهیها به او گفت :مواظب
مرغ ماهیخوار باش و بعد از جدا شدن آنها از ماهی ،او شروع به صحبت با خود نمود:
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«مرگ خیلی آسان میتواند اآلن به سراغ من بیايد ،اما من تا میتوانم زندگی کنم نبايد
به پیشواز مرگ بروم .البته اگر يک وقتی ناچار با مرگ روبهرو شدم مهم نیست ،مهم اين
است که زندگی يا مرگ من ،چه اثری در زندگی ديگران داشته باشد( »...بهرنگی:1378 ،
 .)16دغدغۀ مرگ و زندگی که در ذهن ماهی بوده ،او را به صبحت با خود واداشته است؛
لذا آنچه در نزد خويش پنهان داشته از طريق تکگويی و گفتوگو با خود به عرصۀ
ظهور درآورده است .در اين راستا و بعد از اينکه ماهیخوار ،ماهی سیاه را شکار کرد،
شروع به گفتوگو با خود میکند و میگويد« :با خودش فکر کرد :يعنی مرده؟ حاال
ديگر خودم هم نمیتوانم او را بخورم ،ماهی به اين نرمی و نازکی را بیخود حرام کردم!»
(بهرنگی.)17 :1378 ،

تکگويیای که ماهیخوار با خود داشته ،نشان از حسرت درونی او در از دستدادن
ماهی کوچولو و حرام کردن او بوده که نويسنده اين حسرت را از طريق تکگويی نشان
داده است .از منظر دين اسالم ،خوردن گوشت حیوانات مرده ،حرام است ،صمد بهرنگی
نیز از زبان ماهیخوار به اين نکته اشاره کرده است.
ابراهیم رسام در باب تکگويی از گفتوگوی کودکی که اسمش را بر روی ماسههای
ساحل نوشته و امواج اسمش را ناپديد کرده بودند سخن میگويد و در گفتوگو با خود
میگويد« :کجا اسمم را بنويسم تا موج آب و روزگار نتواند آن را محو کند؟ روزی به
کتابخانهای رفت ...شروع کرد به نگاه کردن عناوين کتابها و اسامی ادبا و علما بر روی
جلد کتابها ...ناگهان آن انديشه در ذهنش نقش بست و لبخندی زد و آرام گفت :اينجا
بر روی کتابها نامها جاودان میمانند و کسی نمیتواند آنها را از بین ببرد» (ابراهیم،
.)1 :2001

رسام با ايجاد گفتوگوی کودک با خودش ،خواستار القای اين مطلب بوده که تنها از
طريق علمآموزی و دانشاندوزی ،نام انسانهای بزرگ جاودان میشود؛ لذا اين مهم را
در داستان خود از طريق مونولوگ بیان کرده است .سفارش و تأکید بسیار اسالم بر
دانشاندوزی ،تا جايی است که نخستین آياتی که بر پیامبر بزرگ اسالم نازل شد ،به

ک الذي
خواندن سفارش میکند« :اقرأ باس ِم ربِّ َ

(علق.)1:

خلق»( :بخوان به نام پروردگارت که آفريد)
َ
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 .6نتیجه
از آنچه در اين نوشتار گفته شد ،نتايج زير به دست آمد:
 .1نکتهای که در وهلۀ نخست نظر خوانندة دو داستان را جلب میکند ،سادگی و
صمیمیت آن است؛ در واقع يکی از اصلیترين ويژگیهای ادبیات کودکان سادگی بیش
از حد واژگان است و از آنجا که مخاطبان اين ادبیات عموماً کودکان هستند و هدف آن
قصهگويی است ،از اينرو ،صمد بهرنگی و زهیر ابراهیم رسام توانستهاند سازمايۀ
گفتوگو را در اين دو داستان با سادهترين الفاظ بهکار ببندند.
 .2هر دو نويسنده از انواع کارکردهای گفتوگو در داستانهای ماهی سیاه کوچولو و
احلديقة األمجل بهره بردهاند و از آن میان ،کارکر ِد پیشبردن عمل داستانی در دو داستان

از بسامد بیشتری برخوردار است.
 .3با وجود همسويی داستان ماهی سیاه کوچولو با آموزههای دينیای همچون ياری
رساندن به ديگران ،نفرت از غرور و دروغ ،گاه در آن ناهمگونیهايی با آموزههای دينی
ديده میشود؛ مثل سالمنکردن ،مسخرهکردن ديگران ،کتکزدن و ،...اما ابراهیم رسام
آموزههای دينی را بیش از بهرنگی در داستان خود آورده است؛ آموزههايی همچون،
اجازهگرفتن در هنگام ورود ،توجه به دانشاندوزی ،طبیعتدوستی ،فداکاری و ...؛ به
طوری که میتوان گفت داستان او مغايرتی با آموزههای اسالم ندارد و بیش از داستان
ماهی سیاه کوچولو با آموزههای دينی همسوست.
 .4دربارة گفتوگوی بین حیوانات و انسانها در دو داستان نیز بايد گفت در داستان
ماهی سیاه کوچولو ،گفتوگو تنها بین حیوانات و پرندگان صورت گرفته است ،اما در
داستان احلديقه االمجل گفتوگو محدود به حیوانات نیست و ابراهیم رسام توانسته تعامل
خوبی بین حیوانات و انسانها برقرار کند تا از اين رهگذر مفاهیمی چون حب دينی و
وطندوستی را يادآوری کند.
پینوشت
 .1صمد در سال  1318خورشیدی در شهر تبريز به دنیا آمد .بهرنگی در  1339اولین داستان منتشر
شدهاش به نام عادت را نوشت که با تلخون در  ،1340بینام در  ،1342و داستانهای ديگر ادامه يافت.
او ترجمههايی نیز از انگلیسی و ترکی استانبولی به فارسی و از فارسی به ترکی آذربايجانی (ازجمله
ترجمه شعرهايی از مهدی اخوان ثالث ،احمد شاملو ،فروغ فرخزاد ،و نیما يوشیج) انجام داد .تحقیقاتی
نیز در جمعآوری فولکلور آذربايجان و نیز در مسائل تربیتی از او منتشر شدهاست .او در کتاب کندوکاو
در مسائل تربیتی ايران ،کلمات عربی به عاريت گرفته شده از عربی را بخش بزرگی از اشتراک زبانهای
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رايج ايرانی ازجمله ترکی آذری با فارسی دانسته است و به همین دلیل خواستار عدم حذف آنان به
بهانههای باستانگرايی و تأکید بیشتر بر اين لغات در هنگام آموزش فارسی به کودکان آذربايجانی شده
بود (طاهباز .)13 :1380،بهرنگی در شهريور  1347در سن  29سالگی در رود ارس و در ساحل روستای
شامکوانیک يا کاوانی غرق شد و جسدش را چند روز بعد در  12شهريور در نزديکی پاسگاه شتربان در
چند کیلومتری محل غرق شدنش ،از آب گرفتند .پیکرش در گورستان امامیه تبريز دفن شده است
(همان.)13 :
 .2زهیر ابراهیم رسام نويسندة عراقی در سال  1939میالدی در شهر موصل به دنیا آمد و در آن شهر
تحصیالت ابتدايی و راهنمايی را به پايان رساند و پس از مدتی رهسپار بغداد شد .در سال  1961در
مقطع کارشناسی رشتۀ زبان و ادبیات عربی دانشآموخته شد و در دهۀ هفتاد قصههای کودکان را در دو
مجله و يک پوستر منتشر کرد و در ادبیات کودکان تخصص ويژهای يافت که از آن میان میتوان به

قصههای الشجرة املثمرة ،أين ذهبت الشمس ،الفالح و الطائر ،األرنب احلامل و احلديقة االمجل اشاره کرد
(الطالب ،بیتا .)1 :او در سال  1994موفّق به کسب جايزه در مسابقات قصّه شد و پس از نگارش
قصّههای فراوانی در عرصۀ ادبیات کودکان و در سن هشتاد سالگی بدرود حیات گفت (انور.)1 :2011 ،
 . 3مکتب آمريکايی در پی ايجاد يگانگی بین آثار ادبی و هنری است؛ به همین علت ،در بررسیهای خود
تمايزی بین ادبیات ،موسیقی و هنرهای تجسّمی قائل نمیشود و در پی اثبات روابط تأثیر و تأثر نیست.
اين مکتب معتقد به بررسی همگونیها و ناهمگونیهای آثار ادبی ،صرفنظر از پديدة اثرگذاری و
اثرپذيری است (علوش.)94 :1987 ،
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