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 چکیده
 روايی ساختار با جهت هم و همسو که است داستانی ادبیات بنیادينو  مهم هایسازمايه از وگو گفت

 بخشد.می قوام را اثر طرح کلی طوربه و هاکشمکش مايه،درون ها،شخصیت و کندمی عمل داستان

 وگوگفت با آنان آثار و داشته ایويژه اهتمام وگوگفت به خود هنری آثار دران کودک، داست نويسندگانِ

 مکتب اساس بر و گرايینقد ساختاربا روش  که است آن بر روپیش پژوهش. دارد تنگاتنگ ارتباطی

یاه ماهی س دو داستان های دينی دربر آموزه تأکیدوگو را با گفت سازمايۀ ادبیات تطبیقی،آمريکايی 

 نشان پژوهشبرآيند  .بررسی نمايد زهیر ابراهیم رساماثر  األمجل احلديقةصمد بهرنگی و اثر  کوچولو

داستان در دو  ترين بسامد رابیش داستانی عمل بردپیشوگو، گفت هایدر میان انواع کارکرد که دهدمی

همچون ياری رساندن به  ایهای دينیبا آموزه ماهی سیاه کوچولوو با وجود همسويی داستان  دارد

شود های دينی ديده میهايی با آموزهگاه در آن ناهمگونی ،انديشی، نفرت از غرور و دروغديگران، مرگ

های دينی را بیش از مثل سالم نکردن، مسخره کردن ديگران، کتک زدن و.... اما ابراهیم رسام آموزه

های اسالم ندارد و بیش از او مغايرتی با آموزهتوان گفت داستان بهرنگی در داستان خود آورده و می

 های دينی همسو است.داستان ماهی سیاه کوچولو با آموزه
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 مقدمه. 1

 وسیلۀ به که شودمی گفته (شعر و داستان) هايینوشته و آثار مجموعه به کودکان ادبیات

 سطح ذوق، آنها همۀ در و شودمی تهیه کودکان آزاد ۀمطالع برای متخصص نويسندگان

 ادبیات از نوع اين (.51: 1374 نژاد، شعاری) است بوده توجه مورد کودکان نضج و رشد

 آثار»: نمود اشاره تعريف اين به توانمی جمله آن از که است متعددی تعاريف دارای

 قصه، چونهم اشکالی در و داده افزايش را کودکان احساسات و خیال افکار، هک هنری

 (.25: 2001 ،ابوفنه) «يابدمی تجلی سرود و مقاله

های دينی و نويسندگان ادبیات کودکان از اين نوع ادبی برای آموزش آموزه

 مندزنیا ديگری علم هر مانند دينی مفاهیم آموزشگیرند. هنجارهای اجتماعی بهره می

 همان بنابراين،. است مؤثر و کارآمد صحیح، هایروش و اصول کارگیریبه و شناسايی

 دينی مفاهیم آموزش سازیبهینه در کودکان هایتوانايی و خصوصیات شناخت که گونه

 کودکان دينی مفاهیم آموزش به مربوط هایروش و اصول شناخت است، مسلم امری

 .دارد ضرورت نیز

 و فارسی معاصر ادبیات نامی در نويسندگان از 2رسام ابراهیم زهیر و 1بهرنگی صمد

عنصر از  های خوددر داستان و نموده فعالیت کودکان ادبیات حوزة در که هستند عربی

. اندبرای ايجاد ارتباط با کودکان و انتقال مفاهیم مورد نظر خود بهره گرفتهوگو تگف

 آمريکايی مکتب اساس بر و تطبیقی اندازیچشم در که است آن بر حاضر پژوهش

 سیاهماهی هایداستانوگوهای های دينی را در گفتبازتاب آموزه ،3تطبیقی ادبیات

 هایپرسش به رهگذر اين از تا دهد قرار تطبیقی بررسی مورد األمجل ةقاحلدي و کوچولو

 :گويد پاسخ زير

دهای عنصر کرواع کارانکارگیری بهدر  داستاندو های ها و ناهمگونیهمگونی. 1

 ؟چیستوگو گفت

 ؟بیشتری داردسويی و همهای دينی قرابت يک از دو داستان با آموزهکدام. 2

 و مورد توجه برخوردار است کودک یاتادب در درخوری جايگاه از بهرنگی صمد

 یاتادب در هر چندنیز زهیر ابراهیم رسام  ؛استقرار گرفته  مندانعالقه و پژوهانادب

 ادبیات عربی چندان شناخته شده نیست. عرصۀدر  آثاری را خلق نموده لیکندک کو

 گفتمان» عنوان با ایمقاله گرفته، صورت بهرنگی صمد دربارة که هايیپژوهش ازجمله
 چهارم، سال ،ادبی نقد) «نوين گرايیتاريخ ديدگاه از بهرنگی هایقصه در زبان و قدرت
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 به آن در نگارنده که است کندتازه محمودی فاطمه ۀنوشت (199 -175 صص هفتم، ةشمار

 با عنوانای تطبیقی الههمچنین مق. است پرداخته بهرنگی صمد هایقصه کاویگفتمان

 کودک ادبیات ۀنامپژوهش) «بهرنگی صمد و آندرسن کريستین هانس آثار تطبیقی بررسی»

در  است که نويسندهدست در  آزاد اخباری مینا ۀنوشت (77-58 صص ،27شماره ،نوجوان و

 قرار داده است. یتطبیق را مورد بررسیآندرسن اثر از  هشتاثر از صمد بهرنگی و  ده آن

 جمله آن از  که است بوده نويسندگان توجه مورد نیز کوچولو سیاه ماهی داستان

 دوازدهم، سال ،نوجوان و کودک کتاب) «کوچولو سیاه ماهی» عنوان با ایمقاله به توانمی

 کوتاه بررسی به آن در نويسنده که کرد اشاره يوسفی رضا محمد ۀنوشت (180 ةشمار

 هايیپژوهش نیز رسام ابراهیم زهیر خصوص در .پردازدمی کوچولو سیاه ماهی داستان

 الطالب عمر ۀنوشت نيالقرن العشر  أعالم املوصل يف کتاب و از آن جمله است گرفته صورت

 .است داشته رسام ابراهیم آثار و زندگی به اهکوت نگاهی آن در نويسنده که

ان بوده و مقاالت مورد توجه پژوهشگرنیز آن بر کودکان  تأثیرهای دينی و آموزه

 دينی هایآموزه» ای با عنوانمقاله توان بهباره نوشته شده است که میفراوانی در اين
 (30-13صص ماره سوم،، سال دوم، شتربیت) «پارسی متون در نوجوانان، و کودکان برای

های آن را در که نويسنده دين و آموزهکرد علی کاشفی خوانساری اشاره ۀ سید نوشت

 عنصر تطبیقی بررسی خصوص در لیکن .است کردهبررسی متون فارسی به طور مختصر 

در  دينی هایآموزه بازتاب و األمجل ةقاحلدي و کوچولو سیاه ماهی داستان دو در وگوگفت

 وگوهایگفت درهای دينی آموزه بررسی لذا است؛ نگرفته صورت پژوهشی ونتاکن هاآن

 .است نو کامالً پژوهشی داستان دو اين
 

 در داستان های دینیآموزهاهمیت  .2

مکارم اخالقی  ای باشد که در راستای دين وادبیات و به تبع آن داستان، بايد به گونه

: 1990)العويش، ، مهربانی و... گام برداردصداقتمنکرات،  و نهی ازهمچون ترويج نیکی 

 برای. است اسالمی معارف هایبخش تريناساسی از يکی اسالمی تربیتترديد بی(. 32

 هایانديشه بر هم و اسالمی مآخذ و منابع بر هم تسلطی و آشنايی بايد مهم امر اين

 با متناسب یبايست نوجوانان و کودکان به دينی معارف ۀارائ که چرا ؛داشت تربیتی

 نوجوانانی و کودکان به خصوصهب معارف اين شناساندن و باشد آنان رشدی هایويژگی

 خاصی حساسیت و پیچیدگی از اندنیافته دست الزم ذهنی هایقابلیت به هنوز که

 (.26: 1386 ،ی)اسکندر است برخوردار
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 شور ،فرد هایآگاهی به بخشیدن تحرک و طراوت برای اسالم تربیتی نظام در

 به را قصه زبان آموزیعبرت برای قرآن است. شده ارايه گويیقصه همان يا آموزیعبرت

 ترينمناسب از يکی هقص» (.71: 1380 باقری،) بیفزايد آن یجاذبه و نفوذ بر تا کار گرفته

 و قصّه شنیدن ۀشیفت کودکان زيرا است، کودکان به دينی مفاهیم آموزش هایروش

 دينی تربیت و تعلیم ةعمد بخش تا شودمی باعث اين و باشندیم داستان خواندن

 از جستن بهره و یدين هایآموزه (.6: 1389 پور،مقدسی) «پذيرد انجام راه اين از کودکان

 جايگاه از متعهد نويسندگان در نزد کودکان ادبیات آن تبعبه و قصه و داستان در آن

 .است برخوردار ایويژه
 

 داستان نگاهی به دو. 3

 ةجايز همچنین. شد 1347 سال در کودکداستان  ةبرگزيد کوچولو سیاه ماهی داستان

 بولونیا در کودک کتاب نمايشگاه ششمین ةجايز و 1353 در اندرسن کريستین هانس

. است کرده دريافت 1969 سال در را اسلواکیچک براتیسالوای ينالبی ةجايز و ايتالیا

 کودکان ادبیات عرصۀ در فارسی هایداستان ترينمشهور از يکی کوچولو سیاه ماهی

 بهرنگی صمد نامدارش ةنويسند شهرت به زيادی حد تا داستان اين تشهر البته. است

 سیاه ماهی يک خیالی سفر با که است داستانی ماهی سیاه کوچولو. است خورده گره

 حیوانات، با مايدپیمی که مسیری در و دارد ادامه دريا تا و شروع جويبار از کوچک

 .پردازدمی وگوگفت به ستاره و ماه چون آسمانی اجرام و پرندگان

 يک در آن رخدادهای و حوادث که است داستان چندين از متشکل نیز قه األمجلاحلدي

 که کودکانی و حیوانات پرندگان، بین وگوگفت ايجاد با نويسنده. است گرفته صورت باغ

 دينی هایآموزه ريشه در بیشترای را که اخالقی لئمسا ند،هست بازی مشغول باغ اين در

 .است نموده بیان دارند
 

 داستان در وگوگفت ردکارک و همیت. ا4

 به را مايهدرون دهد،می گسترش را پیرنگ است، مهم عناصر از داستان در وگوگفت

 به و بردمی پیش به را داستانی عمل و کندمی معرفی را هاشخصیت گذارد،می نمايش

 ابزارهايی ترينمهم از وگوگفت (.464: 1382 میرصادقی،) بخشدمی زندگی و نیرو داستان

 از يکی نظر اين از و کندمی استفاده پردازیشخصیت در آن از نويسنده که است

 (.507: 1380آلوت،) رودمی شمار به داستان عناصر دشوارترين
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 عمق سو يک از عنصر اين .دارد تانیداس و زبانی ساختار در مهی نقش وگوگفت

 چارچوب بیان به ديگر سوی از و گذاردمی نمايش به را آنها تحوالت و هاشخصیت

 زبان میراث تقويت در را نويسنده قدرت چنینهم پردازد،می آنها بین همکاری و حوادث

 گریدي هدف وگوگفت. دهدمی نشان غايب ضمیر با روايت هایعیب بر غلبه و داستانی

 -175: 1419 القاعود،) نامید سیاسی نقد يا و سخريه را آن توانمی که کندمی محقّق نیز را

 خواننده و شودمی نقل غیرمستقیم شخصیت، عاطفی و درونی ۀتجرب وگوگفت در .(176

 يابدمی دست وی احساسات و هیجانات خیالی، تصويرهای شخصیت زيرين ۀالي به
 (.479: 1382 میرصادقی،)

 

 وگو در دو داستانکارکرد گفت. 5
 داستانی عمل بردن پیش. 1-5

 در را داستانی عمل بلکه د،رونمی کاربه داستان زينت و آرايش عنوانبه تنها وگوگفت

 میرصادقی،) باشد داستان بر تحمیلی و آرايشی حکم در نبايدو  بردمی پیش معینی جهت

 شوند،می شروع وگوگفت با که هايیداستان از بسیاری در وگوگفت ۀوظیف (.471: 1382

 دهدمی نشان خواننده به را حوادث ۀصحن وگوگفت وسیلۀ به نويسنده. است آرايیصحنه

 يونسی،) شودمی شروع اوضاعی و شرايط چه در و کجا در داستان که گويدمی او به و

 پیشبرد به و کندیم وارد داستان در را حوادث نويسنده وگو،گفت وسیلۀ به (.96 :1341

 .دهدمی نشان وگوگفت در را آن نويسنده و کندمی کمک داستانی عمل

 جريان گیرد،می صورت مادرش و کوچولو ماهی بین که وگويیگفت پی در بهرنگی    

 در»: کندمی او به معطوف را داستان و دهدمی سوق همسايه ماهی سوی به را داستان

 بگو اتبچه با چی سَر! همسايه: گفت و شد نزديک هاآن ۀنخا به بزرگی ماهی وقت، اين

 خانه از همسايه، صدای با ماهی، مادر نداريد؟ گردش خیال امروز انگار کنی،می مگو

 مادرشان به خواهندمی هابچه ديگر حاال! شده ایزمانه و سال چه: گفت و آمد بیرون

 (.3: 1378 بهرنگی،) «بدهند ياد چیز

 در کوچولو ماهی مادر و همسايه ماهی بین وگوگفت پیداست، متن از کهگونه همان

 يا سفر به رفتن برای وگوهايیگفت مادرش و ماهی بین که گرفته صورت شرايطی

 داستان جريان وارد را همسايه ماهی پای شرايط اين در بهرنگی لذا شده؛ انجام نرفتن،

 کاستی دينی هایآموزه طبق آنچه. گیرد بهره مقوله اين از داستان، بردپیش در تا نموده

 فرزند بین نتیجهبی هایبحث و همسايه سوی از سالم نگفتن شود،می حس متن در آن
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 که است اساسی و مهم چنان کريم قرآن منظر از کردن سالم که چرا ؛است مادرش و

رََکًة اْن ِعنِد الل ِه ُمبَ مِ ًة ي  تَِ نُفِسُکْم وتًا َفَسلُِّموْا َعلَى أَ بُ يُ فَِإَذا َدَخْلُتم »: فرمايدمی متعال خداوند
 خداوند، سوى از تحیّتى و سالم کنید، سالم خويشتن بر شديد، اىخانه داخل کههنگامى و)«: ...َبةطَيِّ 

 (.61:نور) (...پاکیزه و برکت پر سالمى
 نسبت نويسنده لذا ؛دارد کودکان دينی تربیت در زايیبس نقش گويیقصه و داستان

 به و شودمیخانه  وارد همسايه ماهی کهزمانی ،است لئومس کودکان تربیتی لمسائ به

 ندهست کودکان عموماً  که داستان مخاطبان ذهن بر کندنمی سالم کوچولو ماهی مادرِ 

 نیز والدين به احترام بارةدر. مانداهمیت آن از نظر آنها پنهان می و گذاشته منفی تأثیر

 جز که است داده فرمان پروردگارت) «:َأال  تَ ْعُبُدوْا ِإال  إِي اُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا»: فرمايدمی خداوند

 .(23:اسراء) (کنید نیکی مادر و پدر به و! نپرستید را او
 تواندنمیو  ،است هايیکاستی دارای متن دينی، هایهآموز طبق و تفاسیر اين با

 بین هایجنجال و هاکشمکش که زمانی کودکانزيرا  ؛بگذارد کودکان در مثبتی تأثیر

 ۀروحی و گرفته قرار داستان تأثیر تحت ،خوانندمی را مادرش و کوچولو ماهی

 کرات به دين که است حالی در اين .(121: 1389 زاده،)نصیر گیرندمی خود به پرخاشگری

 .کندمی سفارش والدين به نیکی و حرمت به

 و شودمی مواجه ماهی کفچه تعدادی با پیمايد،می که یریمس طی در کوچولو ماهی

 بین وگوهايیگفت شرايط، اين در و گیردمی قرارو تمسخر  توهین مورد آنها سوی از

 ديگری. شودنمی پیدا دنیا تو تر،خوشگل ما از: گفت ديگری» :شودمی بدل و رد هاآن

 اين شما کردمنمی خیال هیچ من: گفت ماهی. نیستیم بدقیافه و ريختبی تو مثل: گفت

 نادانی روی از را هاحرف اين چون بخشممی را شما من باشد،. باشید خودپسند قدر

 (.6 :1378 بهرنگی،) «زنیدمی

 به هاماهی کفچه و ماهی بین وگوهایگفت و داستان خواندن محض به متن ةخوانند

 نظر از داستان. بردمی پی شد،بامی دو اين بین درگیری و دعوا همان که داستان شرايط

 عموماً  داستان مخاطبان اينکه به توجه با اما است، خاصی ترتیب و نظم دارای ساختاری

 و زندمی سیاه ماهی تمسخر به دست ها،ماهی کفچه زبان از نويسنده هستند، کودکان

 تمسخر به مورد در (ع)سجاد امام کهچنان ندارد سنخیتی آن، هایآموزه و دين بانیز  اين

 ستم: از اندعبارت شوند،مى عذاب نزول باعث که گناهانى»: فرمايندمی ديگران گرفتن

 کردن مسخره و انداختن دست و مردم، حقوق به تجاوز آگاهى، روى از شخص کردن

 کفچه تمسخرکردن هنرمندی با بهرنگی ،البته بايد گفت (.2:270: 1377 باويه،ابن) «آنان
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کودکان مورد اما چون  ،است شمرده ناپسند را آن و دانسته آنها نادانی ۀنشان را هاماهی

 از پیش يعنی ،سالزير هفت  کودکان ی داستان هستند وخطاب و خوانندگان اصل

 و کنندمی درک شنوندمی که گونههمان را هاموضوع و دارند عینی تفکر دبستان

 ،(47: 1391زادگان رودسری، )حسن دکنن درک را انتزاعی و پیچیده هایموضوع توانندنمی

ممکن است همین موضوع در ذهن آنان نقش ببندد و زشتی آن از نگاه آنان پنهان 

 به معطوفخود را تنها ذهن  کنند ورا درک نمی نويسنده زيرا آنان معموال هدف ؛بماند

 ات منفی بر آنها خواهد داشت.تأثیر ،کردن کفچه ماهی کرده و اين صحنهمسخره

 داستانی عمل دپیشبر در آسمانی اجرام و حیوانات بین وگوگفت از نیز رسام یرزه

 کردن جمع به شروع انسانی که گیردآن را هنگامی به خدمت می و جسته بهره

 از و نشیندمی وگوگفت به ماه با ستاره ماجرا اين پی در و کندمی ماه سطح هایخاک

 خاک او از .بنگر ايستاده پشتت روی بر که کسی به: گفت او به» :کندمی گاليه کار اين

و  انسان او! نباش نانگر ستاره :گفت و زد لبخندی ماه... دزددمی تو هایسنگ و

 (.17: 2001)ابراهیم،  «...است خوب... گرفته اجازه من از آمدنش از قبل و ما است ۀهمساي

 از ستاره که دهدمی نشان را شرايطی گرفته، صورت ستاره و ماه بین که وگويیگفت

 است، جريان در ماه و ستاره بین که وگويیگفت اين و کندمی شکايت ماه به انسان

 بهرنگی به نسبت را رسام داستان آنچه. دهدمی نشان گرفته صورت که را حوادثی

 و لمسائ بودن همگام است، ساخته متمايز کودکان صحیح و دينی تربیت در و ترغنی

 وارد خاطر به ماه از ستاره بینیممی کهچنان. است دينی هایآموزه با داستان مطالب

 کندمی اشاره او از انسان گرفتن اجازه به ماه اما است مندگله او، روی بر انسان شدن

ُکْم وتِ بُ يُ  َغيَ وتًا بُ يُ َن ءَاَمُنواْ اَل َتْدُخُلواْ ال ِذيا هيا أَي  » :فرمايدمی قرآن کريم در اين مورد کهچنان
که ايمان  ای کسانی) «:َتذَک ُرونَ ُکْم َلَعل ُکْم َخٌي لَ َتْسَتْأِنُسوْا َو ُتَسلُِّموْا َعلَى أَْهِلَها َذاِلُکْم  َحتَ 

خود وارد نشويد تا اجازه بگیريد و بر اهل آن خانه سالم کنید، اين  ۀهايی غیر از خانايد! در خانهآورده

 بدون که کندمى سفارش مؤمنان به آيه اين (.27 :نور) (شويد برای شما بهتر است شايد متذکر

 .با سالم وارد شوند داد ورود اجازه خانه صاحب اگر و نشوند وارد ديگران خانه به اجازه،

 در دارد، اشاره آن به صراحت به کريم قرآن که مکانی به ورود برای گرفتناجازه

 کودکان ادبیات حوزة در داستان اينکه به وجهت با لذا ؛گرديده بیان وضوح به نیز داستان

 .است گرفته قرار نظر مد احسن نحو به دينی مهم امر اين است،
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 بیان را خرگوش و پشتالک بین وگویگفت داستان، از یديگر بخش در رسام

ه قصد نامه ب خرگوش؛ ستوگوگفت اين منجر به شرايط و حوادث بیانگر که دکنمی

 خرگوش، ای: گفت پشتالک» گويد:گذرد و میمی پشتالک کنار از شتابانرساندن 

 صاحبش به را نامه که ايناين برایگفت:  پاسخخرگوش در  دوی؟می سرعت اين با چرا

 ،..بنشین پشتم بر و بیا پسخرگوش گفت: ... است منتظر اين نامه اشتیاق با او برسانم،

 (.29 :2001 )ابراهیم، «....تا با هم برويم

 بردپیش مورد در رسام ابراهیم و بهرنگی سوی از شده ارائه وگویگفت به توجه با

 گام دينی هایآموزه راستای در بیشتر رسام ابراهیم گفت، توانمی داستانی عمل

 بهرنگی داستاناما  ،است آوردهخود  داستان ۀدر میان را قرآنی هایآموزه و برداشته

 است. تهیی يهانبوده و از چنین آموزه گونهاين

 افراد خصوصیات. بیان 2-5

 گفتن سخن ةشیو بر خصوصیات اين کند،می پیدا نمود وگوگفت در افراد خصوصیات

 يونسی،) دارند را خود به مخصوص ادبیات که پزشک و کارگر مثل گذاردمی تأثیر شخص

 و یفرد خصوصیات که شوند انتخاب طوری بايد عبارات و جمالت ،کلمات (.330: 1341

 محیط جريان در را خواننده و دنببر جلو را داستان د،نساز آشکار را اشخاص اجتماعی

 بر رفته کاربه کلمات نوع و گفتن سخن طرز (.53: 2004 اسماعیل،) دنبگذار داستان

 و ماهی بین که وگويیگفت خالل در. دارد داللت ديگر شخصی يا فرد خود خصوصیات

 :است مشاهده قابل وضوحبه دو اين زبان از قورباغه خصوصیات آمد، وجود به خرچنگ

 لََجم هاقورباغه با من! شدی بچه پاک که هم تو است؟ قورباغه منظورت: گفت خرچنگ»

 هستند دنیا موجود تنها کنندمی خیال هااين دانی،می کنم،می شکارشان همین برای و

 پس! کیست دست واقعاً یادن که بفهمانم بهشان خواهممی من و هستند هم خوشبخت و

 بهرنگی،) «افتاد راه َپسَکی، پَس و گفت را هاحرف اين خرچنگ! جانم نترس ديگر تو

1378: 8.) 

برای  را که مغرور هستند و خوشبختیاست ت از کسانی نفررچنگ، از خصوصیات خ

 ماهی رچنگ نمايان شده است.وگوی ماهی و خگفتکه در ضمن  خواهندخود می

 روروبه گوناگونی پرندگان و حیوانات با پیمايد،می دريا سمت به که مسیری در کوچولو

 و مارمولک ماهیبین  که وگويیگفت . ازاست جانوران اين از يکی مارمولک که شده

 زير سقا مرغ: گفت مارمولک» :پی برد توانمی مارمولک اتیخصوص به د،شومی برقرار

 ها،ماهی گاهی و کندمی شنا آب در او. دگیرمی آب خیلی که دارد ایکیسه گردنش
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 سقا مرغ اگر البته. شکمش توی روندمی راستيک و شوندمی او ۀکیس وارد ندانسته

 (.9 :همان) «بخورد بعد که کندمی ذخیره کیسه همان در را ماهی نباشد، اشگرسنه

 و اهیبین م وگوگفت در جرياندانای کل بودن است که خصوصیات مارمولک  جملهاز

چنان که از متن پیداست، مارمولک و خرچنگ  .است ظهور رسیده ۀمارمولک، به عرص

که اسالم نیز شتابند و با توجه با ايننماد افرادی هستند که به ياری مظلوم و غريب می

، متن داستان با اسالم قرار داده تأکیدرا مورد  ياورو بی کمک و ياری رساندن به مظلوم

 است. همسو

 وگو،گفت ايجاد با تا جسته بهره شگرد اين از بهرنگی همچون نیز رسام هیمابرا

 سکوتش مورد در بلبل از کودکی کهزمانی. دهد نشان را ديگر افراد خصوصیات

 اين علت من دوست ای: گفت» :کندمی بیان چنین را سکوت اين دلیل بلبل ،پرسدمی

 ۀدر رودخان را هايشبرگ و چید را غبا زيبای هایگل ،ياسر برادرتپیش  روز دو: است

ها در برابر شاخهکه  کردمی بازیتوپ باغ در ،برادرت عمار ديروز ونیل انداخت 

 احترام هايمنغمه به دادمآواز سر می که زمانی ،...و شکستند ندهای او طاقت نیاوردضربه

... خواهممی معذرت !...بلبل ای آه ؟!!خواهید کرد کار چه دانمنمی امروز ...گذاشتنمی

 (.11:  2001 ابراهیم،) «....برادرانم کارهای خاطر به خواهممی معذرت

که باشد توجه و اهمیت به محیط و طبیعت میبلبل های از خصوصیات و ويژگی

عنوان مظاهر طبیعت، باعث ناراحتی و اندوه بلبل ها بهشکستن درختان و چیدن گل

بین کودک و بلبل نشان داده شده  وگوخالل گفتبلبل در شده است و اين خصوصیت 

 کودک ۀناحی از «خواهممی معذرت» عبارت کارگیریبه افزوده متن غنای بر آنچهاست. 

 اهمیّت به مطالب گونهاين خواندن با کودکان. است برادرانش زشت رفتار خاطر به

 از ظرفیت بدين صورت هر دو نويسنده .برد خواهند پی تربیتی لمسائ و عذرخواهی

، کمک به ديگران و تمسخر نفرت از غروربرای انتقال مفاهیم اخالقی همچون  وگوگفت

 اند.بهره گرفتهو توجه به طبیعت 

 هیجان . ایجاد3-5

 و عشق کینه، ترس، خشم، گويند،می سخن خويش احساس با موافق عادی مردم

 اثر شخص سخن مواد نیز و گفتار ةنحو بر بلکه رفتار ةشیو بر تنهانه حسد و محبت

 صحبت را آن که اشخاصی نیز و داستان جو و داستانی عمل با بايد وگوگفت. گذارندمی

 باشد سازگار و منطبق لحظه آن در هاآن روحی وضع و اشخاص اين کاراکتر و کنندمی
  .(337: 1341 يونسی،)
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 بین کشمکشی و پرداخت وگوگفت به هاماهی ديگر با کهزمانی کوچولو سیاه ماهی

 هیجانی بهرنگی و بکشند را کوچولو ماهی که شدند آن بر ديگر هایماهی داد، روی آنها

  :دکنمی بیان گونه اين را شده ايجاد وگوگفت اين پی در که
 خیال: گفت هاپیر ماهی از يکی. بود کرده عصبانی را همه کوچولو، ماهی هایحرف»

 مادر! خواهدمی کوچولو گوشمالی يک فقط: گفت ديگری کنیم؟می رحم تو به ایکرده

 وقتی! خانم: گفت هاآن از ديگر يکی! نزنید امبچه به دست! کنار برويد: گفت سیاه ماهی

 بهرنگی،) «ببینی هم را سزايش بايد کنی،نمی تربیت است الزم که طوراين را اتبچه

1378: 4.) 

نفرت و  احساس تماماً  ،درندا کوچولو ماهی به نسبت هاماهی ديگر که احساسی

 اين که کنند نابود را کوچولو ماهی بر اين داشت که را آنها نفرت اين و است عصبانیت

 در که هیجانی. است نمود يافته هاآن بین شده بدل و رد وگوهایگفت در احساسات

 از زدنکتک درخواست با چون است؛ منفی بار دارای آمده وجود به وگوگفت خالل

 . گذاردمی تأثیر کودک ذهن بر خشونت اين و بودههمراه  هاماهی يگرد ۀناحی
 در خشونت و منفی برخورد گونه هر که رسدمی نظر به علمی هایيافته اساس بر»

 همراه انسان عمر آخر تا گاهی که گذاردمی منفی تأثیر او شخصیت بر چنان کودک

 از. شود نفس به اعتماد دمع و حقارت ةعقد دچار انسان که شودمی موجب و اوست

 مبتنی اسالمی دستورات و است عقالنی و علمی اصول بر مبتنی ها،يافته اين که آنجا

 تأثیر زدنکتک نتیجه در است؛ مطابق انهآ با نیز اسالم هایآموزه است، علم و عقل بر

 «آوردمی بار به خشن را کودک و گذاردمی کودک شخصیت و ذهن بر منفی

 (.39: 1377 ،فرهاديان)

گو در ايجاد هیجان و تحريک احساسات کودکان نقش وگونه که گفتیم گفتهمان

و احسن بهره جسته تا در خالل کند، رسام نیز از اين مقوله به نحسزايی ايفا میب

وزيدن  ازد و ترس و دلهره نوگوی بین طوفان و کوه به احساسات کودکان دامن زگفت

 :گیزدبرانن را در دل آناطوفان 
داد و غرشی های خود را نشان میدندان شروع به وزيدن کرد و طوفانطوفانی شديد »

 کست...های فراوانی شان را از ريشه بیرون کشید و شاخهدرختطوفان،  سر داد...

سپس وزش مغرورانه خود را ادامه داد،  های برق قطع شد...تیرهای تلفن افتاد و سیم

دکستان کرد، کوهی که نزديک شهر بود با صدايی بلند و به سوی کو ولی زمانی که رو

و لرز رو به کوه کرد...  کافیست، طوفان با ترس .با خشم فرياد کشید... طوفان کافیست..

و با سرعت دستانش را به سوی طوفان  !کوه بار ديگر فرياد کشید، بايست ای طوفان

ع به بازی کردند ای خود شروهای زيبو کودکان با لباس ن را گرفتآدراز کرد و جلوی 

 (.23 :2001 ،)ابراهیم «طوفان نشنیدند ۀو صدايی جز نال
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وگو بین کوه و طوفان در پی القای ترس و گفت ۀسازمايفوق با ايجاد  ۀنموندر  رسام

و بیان احساس مهربانی و از خودگذشتگی کوه در قبال داستان  ةخوانندبه دلهره 

وگوی بین کوه و در هیجانی که از گفت ،يل پیشیندال. عالوه بر استکودکان بوده 

کنند نیز می، توجه نويسنده به کودکان و محلی که در آن بازی آمده طوفان به وجود

ده است. کرسرايی های دينی داستاندر همگامی با آموزه که اوچرا ؛استدارای اهمیت 

 نکهمبنی بر اي ،شده نقل )ص(کودک روايتی از حضرت پیامبر زندگی در بازی نقش بارةدر

 بازیخاک حال در را کودکان کردندمی عبور محلی ازخود  ياران از جمعی با)ص( پیامبر

: فرمودند( ص)پیامبر ، امادارند باز کردنبازی از را آنان خواستند ياران از برخی ،ديدند

 (.8/159: 1986 هیثمی،) «کنند بازی بگذاريد»

وگوی بین پرستو و کودک است هیجان در گفتز ديگر موارد ايجاد اعشق و محبت 

 وطنای که عشق به گونهبه ؛استآورده ر يگدر کنار يکدآنها را خاصی که زهیر با مهارت 

کودک از » است:شده در خالل داستان نشان داده اول مسلمانان(  ۀ)قبل و دين)قدس( 

وانم به وطنم قدس تهايم شکسته و من نمیپرستو پرسید: چرا ناراحتی؟ پرستو گفت بال

: 2001 ،)ابراهیم «کنی مدر خاک وطنم، قدس دفنخواهم اگر من مُردم، میگردم و از تو بر

که پرستو به بعد از اينهای او غذا داد و ک در غیاب پرستوی مادر، به جوجهشجگن» (.25

به همین دلیل به  ؛دهدمیرا المقدس تو بوی بیت ۀگشت به او گفت، الناش بازالنه

  (.72 )همان: «غذا دادم هايتجهجو

 پردازیشخصیت .4-5

 صحبت شويم،می روهروب هاآن با داستان در که مختلفی هایشخصیت زبان به نويسنده

 با گفتن سخن طرز بايد بگويد. سخن خود خاص ۀلهج و زبان با بايد شخص هر. کندمی

 سخن حکمت مورد در ساده شخص. باشد داشته خوانیهم شخصیت فکر سطح

 جملهاز وگوگفت .(45: 1998 )مرتاض، آوردنمی زبان به را مجرب حکیم سخن و گويدنمی

 و گفتار طريق از و شودمی استفاده آن از پردازیشخصیت امر در که است عناصری

 پرداخت آنان شخصیت کشف به توانمی هاشخصیت بین شده بدل و رد سخنان

بهره  عنصر اين از خوبی به کوچولو سیاه ماهی داستان در نويسنده (.64: 1380عبداللهیان،)

 ماهی شويم،می آشنا هاشخصیت با غیرمستقیم صورت به وگوهاگفت خالل از و برده

 و دجويمی ياری درياست، همان که هدفش به رسیدن برای مارمولک از کوچولو سیاه

 به دهد، رخ او یبرا است ممکن که حوادثی و ماهی دادن قرار جريان در با مارمولک



 های دینیبا تأکید بر آموزه األجمل یقۀالحد و کوچولو سیاه ماهی هایداستان وگو درسازمایۀ گفت بررسی تطبیقی /30

 به وگوگفت طی در که شودمی گرجلوه ،درماندگان رسانِ ياری و دانا فردی ۀمثاب

 :بريممی پی او شخصیت
 تو هستم، کوچولو سیاه ماهی من! جان مارمولک: گفت و زد صدا را مارمولک ماهی،»

 چه ره: گفت مولکرما! بپرسم تو از چیزی خواهممی هستی، دانايی و عاقل جانور که

 ةندرپ و ماهیارّه و سقا مرغ از خیلی مرا راه در: گفت ماهی. بپرس خواهیمی

: گفت مارمولک. بگو دانی،می هااين دربارة چیزی تو اگر ترسانند،می خوارماهی

 هاپايین همین سقائک، اما شود،نمی پیداشان هاطرف اين خوار،ماهی ةپرند و ماهیارّه

 (.9: 1378 بهرنگی،) «بروی اشکیسه توی و بخوری را فريبش امباد باشد، است ممکن هم

دادن شخصیت وگو و نشانهنر نويسندگی بهرنگی با به وجود آوردن عنصر گفت

آمده و همچنین در اين ظهور در عرصۀ به خیرخواه، و دانا شخصیتی عنوانمارمولک به

 ،بیندمرغ سقا گرفتار می ها را در شکمراستا ماهی سیاه کوچولو وقتی خود و ديگر ماهی

 سقا مرغ» :آوردسخن به میان میفکری از اتحاد و هم کند وگر معرفی میاو را حیله

 خفه را فضول ماهی اين: گفتند ريزه هایماهی. شرط يک به اما بخشمتان،می آره: گفت

 ماهی به کشید کنار را خودش کوچولو سیاه ماهی! بیاوريد دست به را تانآزادی تا کنید

 «بیندازد... همديگر جان به را ما خواهدمی گرحیله مرغ اين نکنید، قبول: گفت هاريزه
 (.15)همان: 

َواَل »فرمايد: انفال است که می ۀمبارک ةسور 46 ۀآييادآور  اين دعوت به همبستگی
يد و حکومت و گردبا هم نزاع نکنید که سست می :«تَ َناَزُعوْا فَ َتْفَشُلوْا َوَتْذَهَب رحُِيُكمْ 

 رود.تسلطتتان از بین می

 تصمیم افتاد، اتفاق کوچولو ماهی و هاريزه ماهی بین که هايیکشمکش از بعد

 رها را هاريزه ماهی سقا مرغ تا بزند مُردن به را خودش کوچولو سیاه ماهی که گرفتند

 مرغ... ديمکر خفه را فضول سیاه ماهی !سقا مرغ ایآه» :گفتند سقا مرغ به انهآ و کند

 زندهزنده را تانهمه کار، همین پاداش به حاال. کرديد خوبی کار: گفت و خنديد سقا

 (.15 :همان) «بکنید حسابی گردش يک دلم توی که دهممی قورت

 سقا شخصیت شرور و مرغ با هاماهی ديگر و کوچولو ماهی بین وگویگفت

 و خواندن داستان با دکانکو که است داده نشان وضوحبه را مرغ اين گویدروغ

 گو بودن اوسقا و دروغ مرغ شخصیت بودن زشت به پی نفر چند اين بین وگوهایگفت

 جايی تا شده تأکید زياد آن با مبارزه و دروغ ةدربار اسالم ۀحکیمان تعالیم برند. درمی

 (.2:286تا، ابن میثم، بی)برشمرده است  منافقان رديف،هم را دروغگويان که



 31/ 1397 و تابستان بهار ،1 شمارة ،10 سال عربی، ادب

 ايجاد و پرندگان و حیوانات عالم از جستن بهره با بهرنگی، همچون نیز رسام هیمابرا

 اين پَسِ  در که نموده خلق هايیشخصیت و دست يافته مهم اين به هاآن بین وگوگفت

 و گنجشک بین وگویگفت خالل در. شوندمی شناخته وگوهاگفت و هاصحبت

 دختر» :يمبرپی می گنجشک رسانیيار حال عین در و مهربان شخصیت به اشجوجه

 مادر کنیم؟می کمک را مانهمسايه کوچک گنجشکان مامان! آيا: پرسید فرح کوچکش

 فرزندم! هر. ..زد نوک را زيبايش هایگونه و خنديد سپس فرح جان، کمال میل با: گفت

 (.5: 2001 ابراهیم،) «کنیممی کمکش بزند، را ما ۀالن درِ که کس

 ويژهبه مردم، به خدمت ،داده فراوان اهمیت آن به اسالم دين که یلمسائ از يکی

 که شودمی استفاده( ع)اولیاء ةسیر و اسالمی تعالیم مجموعه از. است صالحان و مؤمنان

 .ستنیکو خصلت اين متعال خداوند به تقرّب برای وسیله برترين واجبات، انجام از بعد

 که آورده میان به سخن قورباغه شخصیت از داستان از یديگر بخش در رسام

 برای که هايیپشه و کرده کمین کناری در قورباغه اين است. هاپشه شکار مشغول

 شخصیتی را قورباغه نويسنده وسیله اين به. خوردمی کنند،می ايجاد مزاحمت کودکان

  :است دهکر معرفی کودکان داردوست و فداکار
 از دور ایشاخه روی بر که ایپشه... سته بودنش هاپشه در کمین شکمو ایقورباغه»

 به قورباغه هستی؟ ما شکار و تعقیب در اًدائم تو چرا: پرسید او از ،نشسته بود قورباغه

 شويد،مینها آ خواب اتاق وارد ،آزار کودکان هستید ۀماي شما: گفت و ی انداختنگاه او

مکید و شکم خود را می را وخون ا سپس ید،نشینمی در حال خواب نوزاد ةچهر روی بر

تو چه کاره : گفت آمیزتمسخر لحنی با و شد قورباغه نزديک پشه... کنیداز خون پر می

 «نوشید آن روی آب کمی و بلعیدگرفت و  را پشه ناگهانی پرشی با قورباغه هستی؟

 (.30: 2001 ابراهیم،)

 گوییتک .5-5

 بدونو  مستقیم، و زنده صورت به را شخصیت ذهن محتوای که است تکنیکی گويیتک

 صحبت گويیتک (.62: 2008 طحان، و سعدون) دکنمی منتقل خواننده به نويسنده حضور

 است ممکن و باشد نداشته يا باشد داشته مخاطب است ممکن که است اینفره يک

 خواننده گويیتک در مخاطب معمول طوربه. دهد اختصاص خود به را داستان از ایپاره

 در شواهدی ذکر به تنها بحث، مورد داستان دو در (.67: 1377 ذوالقدر، و میرصادقی) است

  .شودمی بسنده کلی حالت در گويیتک باب

 مواظب: گفت او به هاماهی از يکی شد، جدا هاماهی ۀبقی از کوچولو ماهی کهزمانی

 :نمود خود با صحبت به شروع او ماهی، از آنها شدن جدا از بعد و باش خوارماهی مرغ



 های دینیبا تأکید بر آموزه األجمل یقۀالحد و کوچولو سیاه ماهی هایداستان وگو درسازمایۀ گفت بررسی تطبیقی /32

 نبايد کنم زندگی توانممی تا من اما بیايد، من سراغ به اآلن تواندمی آسان خیلی مرگ»

 اين مهم نیست، مهم شدم روروبه مرگ با ناچار وقتی يک اگر البته. بروم مرگ پیشواز به

: 1378 بهرنگی،)« ...باشد داشته ديگران زندگی در اثری چه من، مرگ يا زندگی که است

 ؛واداشته است خود با صبحت به را او بوده، ماهی ذهن در که زندگی و مرگ ۀدغدغ (.16

 عرصۀ به خود با وگوگفت و گويیتک طريق از داشته پنهان خويش نزد در آنچه لذا

 کرد، شکار را سیاه ماهی ،خوارماهی اينکه از بعد و راستا اين در .است درآورده ظهور

 حاال مرده؟ يعنی: کرد فکر خودش با» :گويدمی و کندمی خود با وگوگفت به شروع

« !کردم حرام خودبی را نازکی و نرمی اين به ماهی بخورم، را او توانمنمی هم خودم ديگر
 (.17: 1378گی، نبهر)

 دادندست از در او درونی حسرت از نشان ،داشته خود با خوارماهی که ایگويیتک

 نشان گويیتک طريق از را حسرت اين نويسنده که ودهب و حرام کردن او کوچولو ماهی

از منظر دين اسالم، خوردن گوشت حیوانات مرده، حرام است، صمد بهرنگی . است داده

 ده است.کرخوار به اين نکته اشاره نیز از زبان ماهی

 هایماسه روی بر را اسمش که کودکی وگویگفت از گويیتک باب در رسام ابراهیم

 خود با وگوگفتگويد و در سخن می بودند کرده ناپديد را اسمش امواج و نوشته ساحل

 به روزی د؟کن محو را آن دنتوان روزگار و آب موج تا بنويسم را اسمم کجا» :گويدمی

 روی بر علما و ادبا اسامی و هاکتاب عناوين کردن نگاه به کرد شروع... رفت ایکتابخانه

 اينجا: گفت آرام و زد لبخندی و بست نقش ذهنش در يشهاند آن ناگهان ...هاکتاب جلد

 ابراهیم،) «ببرد بین از را هاآن تواندنمی کسی و مانندمی جاودان هانام هاکتاب روی بر

2001 :1.) 

 از تنها که بوده مطلب اين القای خواستار خودش، با کودک وگویگفت ايجاد با رسام

 را مهم اين لذا د؛شومی جاودان بزرگ هایانسان نام ،اندوزیو دانش آموزیعلم طريق

 بر اسالم بسیار تأکید و سفارشاست.  دهکر بیان مونولوگ طريق از خود داستان در

 به شد، نازل اسالم بزرگ پیامبر بر که آياتی نخستین که است جايی تا اندوزی،دانش

 (آفريدبه نام پروردگارت که  بخوان) :«لقأ باسِم ربَِّک ال ذي خَ اقر » :دکنمی سفارش خواندن
 (.1)علق:
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 نتیجه. 6

 نتايج زير به دست آمد: ،از آنچه در اين نوشتار گفته شد

کند، سادگی و دو داستان را جلب می ةنخست نظر خوانند ۀای که در وهلکتهن .1

گی بیش سادی ادبیات کودکان هاترين ويژگیيکی از اصلی در واقع ؛صمیمیت آن است

کودکان هستند و هدف آن  جا که مخاطبان اين ادبیات عموماًواژگان است و از آن از حد

 ۀسازماي اندتوانستهصمد بهرنگی و زهیر ابراهیم رسام رو، گويی است، از اينقصه

 .کار ببندندهترين الفاظ ببا ساده اين دو داستان دررا  وگوگفت

و  ماهی سیاه کوچولوهای در داستانوگو هر دو نويسنده از انواع کارکردهای گفت .2

بردن عمل داستانی در دو داستان اند و از آن میان، کارکرِد پیشبهره برده األمجل احلديقة

 از بسامد بیشتری برخوردار است.

همچون ياری ای های دينیبا آموزه ماهی سیاه کوچولوبا وجود همسويی داستان  .3

های دينی هبا آموزهايی ناهمگونی در آن گاه ،روغ، نفرت از غرور و درساندن به ديگران

ابراهیم رسام اما  ،زدن و...کردن ديگران، کتکنکردن، مسخرهسالم مثل ؛شودديده می

همچون،  هايیآموزه است؛ های دينی را بیش از بهرنگی در داستان خود آوردهآموزه

؛ به ، فداکاری و... وستیدطبیعت اندوزی،دانش، توجه به در هنگام ورود گرفتناجازه

بیش از داستان های اسالم ندارد و مغايرتی با آموزه واداستان  توان گفتمیطوری که 

 ست.های دينی همسوبا آموزه ماهی سیاه کوچولو

داستان  درنیز بايد گفت  دو داستان ها درحیوانات و انسانگوی بین وگفت بارةدر .4

 در اما ،استین حیوانات و پرندگان صورت گرفته گو تنها بو، گفتماهی سیاه کوچولو

توانسته تعامل  ابراهیم رسام وبه حیوانات نیست  حدودوگو مگفت قه االمجلياحلدداستان 

حب دينی و  چون یمفاهیم رهگذراز اين  تا ها برقرار کندبین حیوانات و انسان خوبی

 .يادآوری کندرا  دوستیوطن
 

 نوشتپی
 منتشر داستان اولین 1339 در بهرنگی. آمد دنیا به تبريز شهر در خورشیدی 1318 سال در صمد. 1

. يافت ادامه ديگر هایداستان و ،1342 در نامبی ،1340 در تلخون با که نوشت را عادت نام به اششده

 جملهاز) آذربايجانی ترکی به فارسی از و فارسی به استانبولی ترکی و انگلیسی از نیز هايیترجمه او

 تحقیقاتی. داد انجام( يوشیج نیما و فرخزاد، فروغ شاملو، احمد ثالث، اخوان مهدی از شعرهايی ترجمه

 کندوکاو کتاب در او. استشده منتشر او از تربیتی لمسائ در نیز و آذربايجان فولکلور آوریجمع در نیز
 هایزبان اشتراک از بزرگی بخش را عربی از شده گرفته عاريت به عربی کلمات ،ايران تربیتی لمسائ در



 های دینیبا تأکید بر آموزه األجمل یقۀالحد و کوچولو سیاه ماهی هایداستان وگو درسازمایۀ گفت بررسی تطبیقی /34

 به آنان حذف عدم خواستار دلیل همین به و است دانسته فارسی با آذری ترکی جملهاز ايرانی رايج

 شده آذربايجانی کودکان به فارسی آموزش هنگام در لغات اين بر بیشتر تأکید و گرايیباستان هایبهانه

 روستای ساحل در و ارس رود در سالگی 29 سن رد 1347 شهريور در بهرنگی (.13: 1380طاهباز،) بود

 در شتربان پاسگاه نزديکی در شهريور 12 در بعد روز چند را جسدش و شد غرق کاوانی يا کوانیکشام

 است شده دفن تبريز امامیه گورستان در پیکرش. گرفتند آب از شدنش، غرق محل کیلومتری چند

 (.13 :همان)

 شهر آن در و آمد دنیا به موصل شهر در میالدی 1939 سال در عراقی ةنويسند رسام ابراهیم . زهیر2

 در 1961 سال در. شد بغداد رهسپار مدتی از پس و رساند پايان به را راهنمايی و ابتدايی تحصیالت

 دو در را کودکان هایقصه هفتاد ۀده در و شدآموخته دانش عربی ادبیات زبان و ۀرشت کارشناسی مقطع

 به توانمی میان آن از که يافت ایويژه تخصص کودکان ادبیات در و دکر منتشر پوستر يک و مجله

 دکر اشاره االمجلة قياحلدو  األرنب احلامل، الفالح و الطائر، ن ذهبت الشمسيأ، ةاملثمر  ةالشجر  هایقصه

 نگارش از پس و دش هقصّ مسابقات در جايزه کسب به موفّق 1994 سال در او(. 1: تابی الطالب،)

 (.1: 2011 انور،) گفت حیات بدرود سالگی هشتاد سن در و کودکان ادبیات عرصۀ در فراوانی هایهقصّ

های خود . مکتب آمريکايی در پی ايجاد يگانگی بین آثار ادبی و هنری است؛ به همین علت، در بررسی3

و تأثر نیست.  تأثیرات روابط شود و در پی اثبتمايزی بین ادبیات، موسیقی و هنرهای تجسّمی قائل نمی

اثرگذاری و  ةنظر از پديدهای آثار ادبی، صرفها و ناهمگونیاين مکتب معتقد به بررسی همگونی

 (.94: 1987اثرپذيری است )علوش، 
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