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Abstract
Decentralization in referring images is a kind of visual decentralization in
which the child makes comparisons by referring to the images after or
before the current image. These comparisons distract him/her from the
current image and make him/her refer to other components and
dimensions of the images or text of the story. The use of visual
decentralization techniques brings the child closer to the decentralization
stage. In the present study, which aims to analyze and discover the role of
referring images in the mental decentralization of the child, the referring
visual decentralization techniques used in ten stories written by Yaghoub
al-Sharoni (1931-2017) are examined. In order to achieve the goal of the
research and an appropriate result, first, the techniques used in the
statistical population are divided into 7 categories: image-text alignment,
self-reference, two-part images, prognosis, similarity, long shot and
close-up, superficiality and profundity. Then, all the images of these
stories that are in line with the subject, goals and questions of the
research are collected. The article tries to find out which type of referring
visual decentralization has the highest frequency in the selected stories of
Al-Sharoni, and what Al-Sharoni’s goal was in using the techniques of
referring visual decentralization in his stories. The results indicate that
there are 232 cases of referring decentralization techniques in the stories,
that is approximately 30 techniques in each story, which is a very high
frequency. Among the techniques used, image-text alignment have the
highest frequency in the stories (%40 and %28 respectively). The
frequent use of the image-text alignment technique is due to the fact that
it is the most appropriate and comprehensible decentralization technique
for the child since it engages, dynamizes, and develops the child’s mental
creativity. It is also found that stimulating creativity and mental
dynamism of the child, making the stories attractive through changing its
usual form, preventing his/her mind from superficial perception, and
making him/her discover the underlying and complex layers of the story
are the main goals of Yaghoub al-Sharoni in using the referringdecentralizing images.
Keywords: Children’s Stories, Visual decentralization, Referring images,
Image-text alignment, Yaghoub Al-Sharoni.
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چکیده
تمرکززدايی در تصاوير ارجاعدهنده گونه ای از تمرکززدايی تصويری است که در آن کودک با مراجعه به
تصاوير بعد يا قبل از تصوير فعلی ،دست به مقايسه میزند و اين مقايسه باعث میشود وی از تمرکز بر
تصوير فعلی خارج شود و به اجزاء و ابعادی ديگر از تصاوير يا متن داستان ،مراجعه نمايد .استفاده از
شگردهای تمرکززدايی تصويری سبب میشود کودک هرچه بیشتر به مرحلة تمرکززدايی نزديک شود.
در پژوهش حاضر ،با هدف واکاوی و کشف نقش تصاوير ارجاع دهنده در تمرکززدايی ذهنی مخاطب
کودک ،شگردهای تمرکززدايی ارجاعدهندة تصويری بکار رفته در ده داستان منتخب از يعقوب شارونی
مورد بررسی قرار می گیرد .اين داستانها بر اساس میزان و چگونگی استفاده از شگردها ،مورد بحث قرار
میگیرند .در راستای تحقق هدف پژوهش و دستیابی به نتیجه مناسب ،ابتدا شگردهای به کار رفته در
جامعة آماری به  7دستة همترازی متن و تصوير ،خودارجاعی ،تصاوير دوتکه ،پیشآگهی ،همانندی،
نمای دور و نزديک ،سطحینگری و ژرفنگری تقسیم بندی شده و در ادامه ،تمام تصاوير اين داستانها
که در راستای موضوع ،اهداف و پرسشهای پژوهش قرار میگیرد ،گردآوری شده است .نظام و بنیان
جستار پیش روی بر اساس پاسخگويی به دو سوال بنا شده است -1 :کدام يک از انواع تمرکززدايی
تصويری ارجاعدهنده در داستانهای منتخب شارونی بیشترين بسامد را داشتهاست؟  -2هدف شارونی
از کاربرد شگردهای تمرکززدايی ارجاع دهنده تصويری در داستانهايش چه بودهاست؟ برداشت و نتیجه
نهايی اين پژوهش حاکی از آن است که شگردهای تمرکززدايی ارجاع دهنده در داستانهای مورد
بررسی با  232مورد و فراوانی تقريبی  30شگرد در هر داستان ،از بسامد بسیار بااليی برخوردار است .از
میان شگردهای بکار رفته ،همترازی متن و تصوير با بسامد  )%40( 93و خودارجاعی با بسامد 64
( )%28بیشترين فراوانی را در داستانها داشته اند .علت اصلی کاربرد بیشتر شگرد همترارزی متن و
تصوير ،آن است که اين شگرد مناسبترين و قابل درکترين شگرد تمرکززدايی برای کودک است که
موجب درگیر نمودن ،پويايی و رشد خالقیت ذهنی کودک میشود .همچنین مشخص شد که ايجاد
خالقیت و پويايی ذهنی کودک ،جذاب نمودن داستانها با خروج از شکل رايج آن ،همراهی کودک با
نويسنده و خروج ذهن او از برداشت سطحی و کشف سطوح زيرين و پیچیده داستان ،اصلیترين اهداف
يعقوب شارونی از کاربست تصاوير تمرکززدای ارجاع دهنده است.
واژههای کلیدی :داستانهای کودکانه ،تمرکززدايی تصويری ،تصاوير ارجاع دهنده ،همترازی متن و
تصوير ،يعقوب شارونی.
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 .1مقدمه
يکی از مهارت های اساسی کودک ،مهارت شناخت خود و محیط اطراف است .ادبیات
کودک تأثیر مستقیمی در شناخت کودک از خود ،آگاهی از ويژگیها ،نقاط ضعف و
قوت ،خواسته ها و تمايالت خود و همچنین محیط اطرافش دارد .از ديگرسو نیاز کودک
به ادبیات نیز بسیار زياد است؛ زيرا در طول زمانه و به موازات افزونشدن مسؤولیتهای
افراد ،روشهای زندگی نیز بهسرعت تغییر میکند .الزم به ذکر است که آن ادبیاتِ
کودکی موفق است که از يکسو خیال و عاطفة کودک را مورد خطاب قرار میدهد و
حاوی واژگان و ساختارهای زبانی متناسب با سن وسال کودک است و از ديگرسو با
الگوسازی برای کودک ،او را برای زندگی در آيندهای روشن آماده مینمايد .پژوهشگران
اين حوزه معتقدند ازجمله ابزارهايی که میتواند در تحقق اين مهم نقشآفرين باشد،
استفاده از تکنیکهای زبانی و تصويری است که بهنوعی ساختار روتین تفکر کودک را
برهممیزند و او را از تمرکز بر يک پديدة مألوف به پديدههايی نامألوف و مبتنی بر عالم
تخیالت سوق میدهد (مازن کامل.)206 :2013 ،
«باتوجه به تفاوت های ماهیتی کودک و بزرگسال و به تبع آن تفاوت میان ادبیات
کودک و بزرگسال ،میتوان گفت تمرکززدايی از جمله ارکان اصلی ادبیات کودک به
شمار میآيد» (بیات کشکولی؛ حبیبی؛ عرب يوسف آبادی .)172 :1398 :تمرکززدايی بهعنوان
يکی از مهمترين ابزارهای رشد ذهنی کودک« ،آمیزشی از شناختشناسی تکوينی و
برخی از آرايههای ادبی و شگردهای داستاننويسی است که بر همپوشی مفهوم کودکی
و ادبیات کودک توجه دارد» (مرادپور .)38 :1394 ،داستانهای کودکانهای که ويژگی بارز
آن تمرکززدايی تصويری است ،اين امکان را برای کودک فراهم میآورد تا کودک نخست
بر تصاوير داستان تمرکز کرده و با تکیه بر آنچه پیش از اين از محیط پیرامون آموخته،
در ذهن خويش انتظاری رايج از روند تصوير داشته باشد امّا بهناگاه با مشاهدة تصوير و
يا بُعدی متفاوت از تصورات ذهنیاش ،برای انطباق آن با واقعیت ،به صفحات پیشین يا
پَسین داستان مراجعه می کند .اين نوعِ ارجاع که در اين تحقیق به تمرکززدايی
ارجاعدهنده نامگذاری میشود ،تأثیری مستقیم در برهمزدن تمرکز ذهنی کودک دارد و
بیشازپیش دايرة شناخت او را گسترش میدهد .ازجمله شگردهای تمرکززدايی
ارجاعدهندة تصويری میتوان به همترازی متن و تصوير ،خودارجاعی ،تصاوير دوتکه،
پیشآگهی ،همانندی و نمای دور و نزديک اشاره نمود.
در دهههای اخیر ،ژانر ادبیات کودک و بهويژه داستانهای تصويری ،در ادبیات عربی
از رشد چشمگیری برخوردار بودهاست .يعقوب شارونی ( )2017-1931از داستاننويسان
سرشناس اين حوزه در جهان عرب بهشمار میرود که شگردهای تمرکززدايی متن و
تصوير در داستان هايش از بسامد بااليی برخوردار است .از شارونی داستانها و آثار نقدی
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بیشماری در حوزة ادبیات کودک برجای مانده که همة آنها او را به چهرهای شاخص
در اين حوزه تبديل نمودهاست .او بهواسطة اين آثار به جوائز مختلفی در میان تمامی
داستاننويسان عرب دست يافت ،تا جايی که بسیاری از ناقدان ادبیات کودک ،او را
،
ازجمله مهمترين و پیشتازترين داستاننويسان کودک برشمردند (زلط7 :1994 ،؛
138 :1994؛ الجوينی5 :1985 ،؛ معوض.)8 :2007 ،
پژوهش پیشِرو بر آن است تا از رهآورد واکاوی نقش تصاوير ارجاعدهنده در
تمرکززدايی ده داستان منتخب يعقوب شارونی ،کشف نمايد که اين داستانها تاچه
اندازه در تمرکززدايی کودک مؤثر بودهاست .برای بررسی دادهها و دستیابی به نتیجة
مناسب از روش تحلیل تصاوير استفاده شد و براساس شگردهای تمرکززدايی
ارجاعدهنده ،در جدول مخصوص دسته بندی شد تا بستری مناسب برای بررسی موضوع
و محتوای آنها فراهم گردد .برای عینیترشدن تحلیل و امکان بررسی سنجیدهتر،
بسامد و درصد دادههای برگرفته از داستانها ،اندازهگیری شد و به کمک آمار توصیفی و
استنباطی ،نتايج پژوهش تفسیر گرديد.
 -1کدام يک از انواع تمرکززدايی تصويری ارجاعدهنده در داستانهای منتخب
شارونی بیشترين بسامد را داشتهاست؟
 -2هدف شارونی از کاربرد شگردهای تمرکززدايی ارجاع دهنده تصويری در
داستانهايش چه بودهاست؟
تاکنون پژوهشگران بسیاری آثار ادبی کودکانه را از منظر روانشناسی مورد بررسی
( )1992در مقالة «
قرار داهاند؛ از آنجمله:
» تصوير و نقاشی را بهعنوان يکی از عوامل سازندة
شخصیت کودک در داستانهای کودکانه میداند .نويسنده با اشاره به تصويرهايی که
به نوعی کودک را از ساختارهای روتین و تکراری گريز داده و او را با دنیايی متفاوت آشنا
میکند ،نقطهنظری به بحث تمرکززدايی تصويری داشتهاست .محمد عطاء ( )1994در
» معتقد است تنوع
کتاب «
داستان ،واژگان ساده و همچنین پیرنگ جذاب عاملی مؤثر در جذب کودک برای
داستانخوانی است .أمین القريطی ( )1995در کتاب «
» با بررسی تفاوتهای بنیادين نقاشی کودک و بزرگسال ،چنین نتیجه میگیرد
که نقاشیهای کودکان دارای داللتهای روانشناسانة خاصی هستند که بهعنوان
وسیلهای جهت رفع نیازها و مشکالت کودک میتوان از آن کمک گرفت .بروکس
»
( )2012در مقالة «
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معتقد است نقاشیکشیدن در کودک اين انگیزه را ايجاد میکند تا آرزوهای خود را به
هدفهايی قابلدستیابی تبديل نمايد.
از ديگرسو ،پژوهشهايی نیز به بررسی متون مختلف از منظر تمرکززدايی پرداخته-
اند؛ از آنجمله :خسرونژاد (1382ش) در کتاب «معصومیت و تجربه» تعدادی از
شگردهای تمرکززدايی را با نظر به افسانههای فضلاهلل مهتدی صبحی معرفی میکند و
چنین نتیجه میگیرد که در بیشتر داستانهای کودکانه ،آمیزهای از اين شگردها ديده
میشود .مرادپور (1391ش) در پاياننامة «شگردهای تمرکززدايی در افسانههای ايران:
مجموعة انجوی شیرازی» به سراغ افسانههای ايرانی مجموعة انجوی شیرازی ،بر مبنای
شگردهای تمرکززدايی رفته و به اين نتیجه رسیده که در کنار شگردهای رايج
تمرکززدايی ،شگردهای جديدی همچون يک صحنه با دو نما ،چندمجلسی و جابجايی
قهرمان بهکار رفتهاست .میرقادری و احمديان (1394ش) در مقالة «بررسی تطبیقی
کتابهای ت صويری داستانی عربی و فارسی بر مبنای شگردهای تمرکززدايی» سیزده
کتاب تصويری داستانی عربی و فارسی را براساس شگردهای تمرکززدايی تحلیل کردهاند
و چنین نتیجه گرفتهاند که نويسندگان فارسی و عربی در بهکارگیری شگردهای
تمرکززدايی بیش از پرداختن به ويژگیهای زبانی و ادبی ،به ويژگیهای ذهنی و بصری
توجه میکنند و همچنین رويکرد ادبی و زبانی -بهويژه تمرکززدايی -در کتابهای
فارسی بیشتر از عربی است.
 .2بحث و بررسی
 .2-1رویکرد نظری
پیاژه ( ) Jean Piagetنخستین انديشمندی بود که از سازة تمرکززدايی برای شناساندن
ويژگیهای شناختی ذهن بشر بهرهجست .او گمان میکرد اين ويژگی متعلق به ذهن
کودک مرحلة پیشعملیاتی (7-4سال) است ( .)Piaget, 1970: 711در اين مرحله که
کودک از تفکر منطقی برخوردار نیست و به اصطالح روانشناسان تمرکزگرا است
 ،)132 :2012 ،بهطور ناخودآگاه «بر يک جنبه از وضعیتی ويژه تمرکز میکند ،به
(
همینجهت از جنبههای ديگر باز میماند» (قاسمی .)3 :1394 ،کودک کمکم به مرحلة
عملیاتی (11-7سال) و تالش برای بیان واقعیتها گام مینهد و وارد مرحلة تمرکززدايی
میشود (مازن کامل206 :2013 ،؛ .)28 :1997 ،
در بستر ادبیات ،تمرکززدايی در دو سطح متن و تصوير نمود میيابد که سطح تصوير
آن در ايجاد خالقیت و رشد ذهنی کودک بسیار مؤثر است .ارجاع متنی و تصويری و
رابطة آن با تصاوير و متنهای ديگر از موضوعات بسیار مهم هنر و ادبیات از گذشتههای
بسیار دور است (نامور مطلق .)212 :1394 ،روابط میان متنها و تصاوير موجود در يک اثر
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ادبی دارای دو گونة اساسی دروننشانهای ( )intrasemioticو بینانشانهای
( )intersemioticsهستند .يکی از شگردهای ادبی-هنری دروننشانهای که در عرصة
ادبیات کودک بسیار مورد توجه نويسندگان اين حوزه قرار گرفتهاست ،شگردهای
تمرکززدايی ارجاع دهنده است که در دو سطح متنی و تصويری قابل بررسی است .اين
شگرد ،شکلی ويژه از انواع تمرکززدايی است که با رجوع مخاطب به تصاوير قبل يا بعد
از آن ،باعث زدودن تمرکز از خواننده میشود.
با توجه به اينکه ظرفیت پذيرش ذهنی کودک بیشتر برپاية تصاوير و يا تلفیق متن
 ،)24 :1990 ،شگردهای ارجاعدهنده در داستان کودک بهعنوان
و تصوير است (
يک نظام شناختی مبتنی بر پیشمتنها و پیشتصاوير ،غالبا در بستر تصاوير نمود يافته
و مورد پذيرش کودک است .اين شگردها شامل آن دسته از تصاويری در داستان است
که مخاطب بهواسطة مقايسهکردن شباهتها و تفاوتها میان تصوير و مراجعه به تصاوير
همسان و يا تصاوير تکراری و گاه تصاويری که جلوتر از متن میآيند (نیروخ،)32 :2004 ،
به صفحات بعد يا قبل از آن تصوير رجوع میکند ،در همین لحظه با فاصلهگرفتن از
تمرکز بر يک تصوير ،گونهای از درگیری ذهنی در او ايجاد میشود و اين درگیری ذهنی
در نهايت با تحريک ذهن کودک ،منجر به پويايی ذهنی او شده و در وی تمرکززدايی
ايجاد مینمايد.
 .2-2تصاویر ارجاع دهنده در فرایند تمرکززدایی داستانهای یعقوب شارونی
شگردهای تمرکززدايی ارجاعدهندة تصويری شامل همترازی متن و تصوير ،خودارجاعی،
تصاوير دوتکه ،پیشآگهی ،همانندی ،نمای دور و نزديک ،سطحینگری و ژرفنگری
است که در زير به برخی از آنها با مصاديقی از داستانهای منتخب يعقوب شارونی
اشاره میشود.
 .2-2-1همترازی متن و تصویر
متن و تصوير ،هريک به تنهايی میتواند دارای روايتهای متفاوت باشد؛ اما زمانیکه
هردو در کنار يکديگر قرار میگیرند ،هريک ديگری را مشخصتر میسازد .بنابراين
هنگامی که داستان کودک صرفا واژه داشته باشد و کودک چیزی جز متن در مقابلش
نبیند؛ عکسالعمل وی در برابر متن داستان جز تکرار عبارتِ «بعد از اين چه خواهد
شد؟» و توجه به آيندة داستان و تورق آن چیز ديگری نخواهد بود .اما اگر صفحة
داستان ،مصور باشد ،آنگاه اين تصوير است که کودک را متوقف میسازد و تمرکزش را
برهممیزند و او را وارد مرحلة تمرکززدايی مینمايد .تمرکززدايی کودک زمانی شدت
میگیرد که نوع قاببندی تصاوير داستان از حالت مألوف و همیشگی خارج شود و در
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اشکال و ساختارهای متفاوتی جلوه يابد .همترازی متن و تصوير ازجملة اين شگردهاست
که بنابر سلیقة نويسنده و تصويرگر طراحی میگردد.
در اين شگرد متن و تصوير از نظر شکل هندسی به هم شباهت دارند و يک نوع
همسانی میان آنها ديده میشود .اين چینش غیرمعمول در تصويرگری باعث
تمرکززدايی در کودک میگردد .اين شگرد با بسامد  93پربسامدترين شگرد تصويری
ارجاعدهنده ( )40%در داستان های منتخب شارونی است .نمونة اين شگرد در داستان
«عفاريت نصف الیل» ( )9 :1998مشاهده میشود .در اين تصوير اهالی روستا به همراه
متن مربوطه ،بهصورت عمود نشان داده شدهاست .نقاشی متن همانند مستطیل ايستاده
به تصوير کشیده شده است .مخاطب با مواجهشدن با يک روند تصويرگری جديد
درصفحهآرايی ،ذهنش درگیر آن میشود و به تصوير رجوع میکند و در اين گردش
ذهنی ،به تمرکززدايی میرسد:
تصوير شمارة 1

در داستان «سر اللحیة البیضاء» ( )3 :2005نیز تصويری عمودی ديده میشود که در
آن شبحی از پشت پنجره سخن میگويد .اين تصوير که بیشتر شبیه قاب عکسی
عمودی است ،در ابعادی مشابه توسط متن پوشش داده میشود .اينچنین ساختار متن
و تصوير بدانجهت باعث تمرکززدايی کودک میگردد که کودک همیشه با شیوهای از
تصويرگری آشناست که متن در باالی صفحه و تصوير در پايین آورده شود و يا برعکس؛
اما در اين شیوه ناگهان کودک غافلگیر میشود .از متن به تصوير و از تصوير به متن
رجوع میکند و همین نکته است که باعث تمرکززدايی در او میگردد.
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تصوير شمارة 2

 .2-2-2خود ارجاعی
گاه شباهت میان تصويرهای داستان کودک و متن حالتی ديگر به خود میگیرد؛
بدين معنی که اين تصاوير ،ذهن را به سوی تصاوير ديگر داستان يا تصاويری از
داستانهای ديگر نويسنده رهنمون میشود و از اين راه معنايی متفاوت از پیش و يا در
تکمیل آن میآفريند« .مخاطب برای کشف معنای اثر و ارتباط میان نشانهها ،دائماً به
تصاوير قبل و بعد رجوع میکند و دست به مقايسه تصوير میزند» (قاسمی .)16 :1394 ،از
طرفی «مخاطبان به تعداد ارجاعات ،خود دارای خوانشهای متنوعی خواهند بود» (نامور
مطلق . )325 :1394 ،باتوجه به اينکه نظام تصويری ،نظامی است که هر بینندهای-و بهطور
خاص کودک -میتواند با شدت و ضعف با آن مرتبط شود (همان )299 :کودک به راحتی
میتواند شباهتها و در عین حال تفاوت ها را درک نمايد و ذهن او با نوعی پارادوکس
مواجه میشود؛ از طرفی کشف اين تناقض و ارتباط آن با کلیت داستان ،موجب نوعی
لذت درونی در کودک میشود و بر پويايی ذهن او تاثیری مثبت میگذارد؛ فرايندی که
با ايجاد خالقیت ذهنی در صورتانگاری امور متناقض موجب رشد ذهن و قوة خیال
کودک میشود .اينگونه تصويرپردازی که در قالب آوردن تفاوت و شباهت تصويری در
کنار هم است ،بیانگر آشنايی و تسلط نويسنده و تصويرپرداز داستان با اصول
روانشناسی کودک و ذهنکاوی اوست .اين شگرد با بسامد  )28%( 64دومین شگرد
پربسامد داستانهای منتخب شارونی است.
( )19 :2008تصوير چند سکه بههمراه يک کفش بر روی
در داستان
جلد داستان و در گسترة داستان در رنگها و ابعاد مختلف تکرار میشود .تکرارهايی که
به صورت غیرمستقیم کودک را به تصاوير صفحات قبل و بعد ارجاع میدهد .کودک با
مراجعه به اين صفحات ،میان شکل و رنگ و ابعاد سکهها و کفش مقايسه میکند و
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کمکم به اين مسأله عادت میکند که برخی از تصاوير اين داستانها میتواند او را از
تمرکز بر يک پديدة واحد گريز دهد و بر حوزة انديشگانی وی بیشازپیش بیفزايد.
تصوير شمارة 3

در داستان «الکسالن و تاج السلطان» ( )36 :2007تصوير چند صندوق با رنگهای
مختلف در صفحات پشتسرهم تکرار میشود ،با اين تفاوت که در برخی از تصاوير
چینش رنگهای هر صندوق و همچنین قاببندی و نقوش آنها تغییر میکند .اين
تکرار که حاکی از شباهت تصاوير داستان است در کنار تفاوت شکلی آنها سبب
میشود کودک به صفحات قبل و بعد مراجعه نمايد و آنها را با يکديگر مقايسه کند.
مجموع اين فرايند سبب برهمخوردن تمرکز کودک بر يک پديدة خاص و درنتیجه
تعمق و تأمل بیشتر در جزئیات و اجزاء تصوير میگردد.
تصوير شمارة 4

تکرار تصاوير و تنوع آنها در اين داستانها نمايانگر اين نکته است که «محور اصلی
)45 :1994 ،؛
داستان حول اين تصوير میچرخد و دارای اهمیت است» (السويدی و
لذا تصويرگر برای زدودن تمرکز مخاطب ،او را به بخشهای مختلف داستان ارجاع
میدهد .از منظر زيبايیشناسی نیز « تکرار و تنوع ،هم در طبیعت و هم در هنر از اصول
طراحی است» (دادسون )152 :1390 ،و باعث پديدآمدن ريتم بصری خوشايندی برای
مخاطب میگردد « .تکرار با قاعدة يک يا چند عنصر بصریِ همانند يا بسیار مشابه هم به
همراه فواصل تأکیدشده يا غیرتأکیدشده،کیفیتی نظميافته را درترکیببندی به وجود
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میآورد» (پهلوان .)36 :1387 ،همین نکته سبب دقت در مخاطب میگردد و با رجوع به
تصاوير قبل و بعد از آن ،به تمرکززدايی میرسد.
اين شگرد همچنین در داستان «الصیاد المسکین و المارد اللعین» (2004الف)35 ،34 :
بههنگام تکرار زمینههايی مختلف از تصاوير چند الماس و ستاره رخ میدهد .تصويرگر
در چینش الماسها و همچنین رنگ ستاره ،تنوعی شکلی به بدنة داستان بخشیدهاست.
در واقع اين تفاوتهاست که هوش و ذهن کودک را به چالش میکشد و موجب
تمرکززدايی او از يک تصوير تکراری به تصويری مشابه و در عین حال متفاوت میشود.
مراجعة پیاپی کودک به تصاوير قبل و بعد از تصوير فعلی نیز بر اين تمرکززدايی
میافزايد.
تصويرشمارة 5

 .2-2-3تصاویر دوتکه
تنوع در طراحی تصاوير داستان ،نقش بسیار مؤثری در درک متن داستانهای کودکانه
دارد زيرا بهنوعی متن و تصوير مکمل همديگر در انتقال مفاهیم به کودک هستند .آنچه
به گويايی مفهوم متن داستان و درک بهتر آن کمک می کند نقش تصوير است و آنچه
رابطة میان متن و تصوير را به اوج میرساند ،درک تصويرگر از حالوهوای متن است؛
چراکه تصويرگر وقتی با متنی مواجه میشود بهواسطة داشتن آگاهی از علوم تصويری،
احساسی را از متن میگیرد و با کمک تصوير به مخاطب ارائه میدهد .ازجملة تنوعهايی
که تصويرگر میتوان استفاده نمايد ،استفاده از تصاوير دوتکه است .در اين شگرد،
تصاوير به دو نیم میشود ،نیمی در يک صفحه و نیمة کاملشدة آن در صفحة بعد است.
مخاطب با ديدن تصاوير کامل ،تمرکزش از تصاوير ناقص برداشته میشود و به کل
صفحه مینگرد و در همین لحظه است که تمرکززدا میگردد .اين شگرد با بسامد 23
( )10%سومین شگرد بهکار رفته در داستانهای منتخب شارونی است .نمونة اين شگرد
( )25 ،24 :1994مشهود است .در اين تصوير
در داستان
نیمی از پری دريايی در نیمة تصوير و نیمی ديگر با پری ديگر و ماهیها در صفحة بعد
تکمیل می شود .کودک ابتدا به نیمة تصوير و سپس به کل تصوير مراجعه مینمايد و
پس از لحظاتی تعمق و تأمل ،تصوير را کامل میکند و آن را با بافت داستان انطباق
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میدهد .درست در همین لحظه است که کودک از تمرکز صِرف و تکبُعدینگری به
تمرکززدايی انتقال میيابد:
تصويرشمارة 6

.
( )25 ،24 :2005درياچهای به تصوير کشیده
در داستان
شدهاست که قسمت اعظم آن در تصوير سمت راست ديده میشود و بخشی ديگر از آن
در تصوير سمت چپ قرار دارد .همچنین زاويةديد شخصیتهای تصوير /دو دختر که در
حال تماشای کوتولة ماهیگیر هستند ،بهگونهای طراحی شدهاست که به مخاطب نشان
میدهد تصويرسازی از سمت چپ به راست در حرکت است .اينگونه تصويرسازی دوتکه
با رويکرد پويانمايی میتواند در تمرکززدايی فزاينده و خالقیت ذهنی کودک نقشآفرين
باشد« .اگر دو تصوير در صفحات روبروی هم ،در يک کتاب وجود داشته باشد ،بايد
تصور کنیم که تصوير سمت چپ نشاندهندة حرکتی است که اول میآيد و حتی يک
تصوير ،گاهی حوادثی را در سمت چپ نشان میدهد که بايد منطقاً پیش از حوادث
نشان دادهشده درسمت راست همان تصوير ،اتفاق افتاده باشد» (نودلمن.)4 :1388 ،
چرخشِ ذهن از يک صفحه به صفحة ديگر و رجوع از يک تصوير به تصوير ديگر سبب
تمرکززدايی در کودک میشود:
تصوير شمارة 7

داستانهای کودکانة یعقوب شارونی

  78تحلیل نقش تصاویر ارجاعدهنده در فرایند تمرکززدایی

 .2-2-4پیشآگهی
در اين شگرد نويسنده و تصويرگر تصاويری را ارائه میدهند که اطالعاتی از آنچه در
آينده رخ خواهد داد به خواننده القا میکنند« .هنگامیکه خواننده با تصاوير بعدی روبرو
می شود ،ناخودآگاه حرکتی ذهنی به سمت آنچه پیش از اين ديده بود ،خواهد داشت»
(میرقادری .)12 :1394 ،درواقع اين شگرد ارجاعدهندة تصويری بهنوعی همان زمانپريشی
آيندهنگر -تصويری و متنی -است که ژنت در مقولة ديرش در زمان روايی و زمان
تقويمی روايت مطرح میسازد« .وی هرگونه درهمريختگی در ترتیب بیان وقايع و
ناهماهنگی در نظم داستان و نظم متن را زمانپريشی مینامد» (48 :1980 ، Genette؛
لحمدانی )73 :1991 ،و آن را به دو نوع کلی گذشتهنگر و آيندهنگر تقسیم میکند (ريمون
کنان .)11 :1382 ،در ديدگاه ژنت «زمان در سخن روايی ،مفهوم خود را از نظم و ترتیب
حاکم بر متن میگیرد ،نه از قراردادهای حاکم بر جهان واقعی» (عزام .)103 :2005 ،نکتة
اساسی دربارة زمانپرشی آيندهنگر ،تأثیری است که اين زمانپريشی بر سرعت روايت در
داستان می گذارد؛ زيرا با بیان رخدادهای آينده در زمان حال داستان ،عمالً سرعت زمان
روايت افزايش يافته و خواننده زودتر به فرجام داستان میرسد.
بسیاری از کتب مصور ،جلدهايی دارند که تکرار همان تصاويری است که داخل
کتاب يافت میشود« .به نظرمیرسد آن تصاوير ]روی جلد[ ،اغلب برای اين انتخاب
شده اند که ماهیت مطالب داخل کتاب را انتقال دهند و بنابراين برای ايجادکردن
انتظاری مناسب با آنها انتخاب شدهاند» (نودلمن.)91 :1389 ،
شگرد پیشآگهی که ( 9%بسامد  )21از مجموع شگردهای ارجاعدهندة تصويری در
داستانهای منتخب شارونی را به خود اختصاص دادهاست ،به دو نوع پیشآگهی تصوير
با تصوير و پیشآگهی تصوير با متن طبقهبندی میشود.
پیشآگهی تصویر با تصویر :نمونة اين شگرد در داستان «حسناء و الثعبان الملکی» (
2004ب )13 :مشهود است .بدينشکل که روی جلد داستان ،تصوير دخترکی به نام
حسناء در کنار افعی بزرگی ديده میشود که تکرار اين تصوير با ويژگیها و ساختاری
مشابه و بعضاً متفاوت ،در صفحة  13داستان نیز مشاهده میشود .مخاطب با ديدن اين
تصوير يک آگاهی ذهنی نسبت به آنچه در طول داستان رخ میدهد ،خواهد داشت و با
ديدن تصاوير بعدتر ناخودآگاه تمرکززدا میشود و به تصوير قبل رجوع میکند .آنگاه
که مخاطب به صفحة موردنظر داستان میرسد ،نوعی پیشآگهی نسبت به موضوع پیدا
میکند و دوباره به صفحة روی جلد مراجعه میکند؛ سپس تفاوتهای موجود در هر
تصوير را کشف میکند و از تمرکز بر ساختاری واحد ،بهسمت چارچوبی متفاوت و
زاويههایديد معکوس گرايش پیدا میکند.
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تصوير شمارة 8

(2006ب )45 :نیز تصوير روی جلد بیانگر حضور اعضای
در داستان
خانوادهای است که همان تصوير با تغییرات جزئی در قاببندی تصوير و فاصلة
قرارگرفتن افراد در کنار هم و همچنین رنگ لباسهای آنها در صفحات ديگری از
داستان تکرار شدهاست .کودک با ديدن تصوير فعلی ،دوباره به تصوير روی جلد مراجعه
میکند و متوجه تغییرات جزئی میان دو تصوير میشود؛ لذا تمرکزش از متن و تصوير
برداشته میشود و نخست بهدنبال شباهتهای میان دو تصوير و پس از آن ،تفاوتهای
آن دو می گردد .درحقیقت اين گردش تصاوير است که در اين داستان ،کودک را به
مرحلة تمرکززدايی سوق میدهد.
تصويرشمارة 9

پیشآگهی تصویر با متن :پیشانداختن تصوير بر متن در مقولة شگردهای
ارجاعدهنده مبتنی بر دو نظام نشانهای تصويری و کالمی است که منجر به آفرينش
نوعی دوگانگی متن و تصوير میگردد؛ زيرا «نزد برخی از مخاطبان ،محور اصلی خوانش،
تصوير است و کالم در تکثیر و ادامة تصوير موردتوجه قرار گرفتهاست؛ اما نزد برخی
ديگر برعکس است» (نامور مطلق)346 :1384 ،؛ اين دوگانگی در فرايند خوانش متن
داستان توسط کودک نیز نمود يافته و به تنش و درگیری ذهنی او میان دو مسالة متن
و تصوير دامن میزند و منجر به پويايی ذهنیاش میشود و نهايتا ذهن او را از تمرکز بر
يک مقوله خارج نموده و موجب تمرکززدايی ذهنی در وی میشود .در اين شیوه از
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صفحهآرايی ،قبل از اين که کودک با متن ارتباط برقرار کند ،از طريق تصوير به ارتباط با
موضوع میپردازد« .اين تصاوير همانند پلی برای درک محتوای اثر عمل میکند و قوة
تخیل کودک را شکل میدهد و حس کنجکاوی کودک را تحريک میکند» (حسن پور،
.)51 :1388
مخاطب با ديدن تصويرهايی جلوتر از متن سعی میکند در متن وارد شود و با تخیل
خودش آن را ادامه دهد و به تصوير قبل مراجعه میکند ،همین نکته موجب تمرکز
زدايی در مخاطب میگردد .کارکرد اين شگرد در تمرکززدايی اين گونه است که
«مخاطب با تصويری روبرو میشود که متن به آن پرداختهاست و راه حل بحرانی که
پیش روی داستان است ،در همین تصوير نهفته است» (میرقادری .)19 :1392 ،اين شگرد
در تصوير صفحة  11از داستان «دنانیر لبلبة» ( )2008بدينشکل بهکار رفتهاست که
لبلبه ناگهان متوجه میشود سکة پولی داخل کفشش قرار داده شده است؛ اما نويسنده
تقريبا چند صفحة بعد (صفحة )14در متن داستان اشاره میکند که لبلبه وقتی
میخواست کفشهايش را بپوشد ،بطور اتفاقی سکه ای را داخل آنها میيابد و شگفت
زده میشود« :
» (همان .)14:درحقیقت نويسنده با استفاده از شگرد پیشآگهی
تصويری ،قصد دارد تمرکز کودک را از متن داستان خارج کند و او را به تصوير صفحات
قبل ارجاع دهد و با اين امر بر تمرکززدايی وی بیفزايد.
تصوير شمارة 10

در اين داستان شاهد بهکارگیری مجدد اين شگرد تصويری هستیم؛ آنگاه که
نويسنده از ماجرای آمادهشدن میز غذا توسط لبلبه و پذيرايی از مهمانان سخن میگويد:
(همان .)10 :اين در حالی است که تصوير مرتبط با اين متن در چند صفحه قبلتر (صفحة

 )4آورده شده است:
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تصوير شمارة 11

در داستان «عفاريت نصف اللیل» ( )1998نیز تصويرگر و نويسنده از شگرد پیشاگهی
تصويری برای تمرکززدايی کودک استفاده مینمايند .نويسنده ماجرای پیداشدن طالها
توسط پسر زيرکی را روايت میکند که موجبات خوشحالی خانوادهاش را فراهم
نمودهاست« :
» ( .)46 :1998کودک بههنگام خواندن متن داستان ،ناخودآگاه متوجه
میشود که در صفحات پیشین تصويری در داستان قید شدهاست که مرتبط به متن
حاضر است .سپس با مراجعه به تصوير (صفحة  )2متوجه میشود فاصلهای عمیق میان
متن و تصوير ايجاد شده است .اين شکل مراجعة کودک و تعمق و تأمل در ارتباط متن و
تصوير ،صرفا در راستای برهم زدن تمرکز کودک و واردکردن وی به مرحلة تمرکززدايی
صورت پذيرفتهاست.
تصوير شمارة 12

 .2-2-5همانندی
همانندی اجزای تصاوير بدينجهت است که معانی از پیشتعیینشدة متن برجسته شود
و با شیوهای تصويری ،ايدئولوژی پنهان متن را بهصورتی شمايلی بازنمايی کند .در
داستانهای مصوّر کودک« ،کودک با ديدن چند تصوير شبیه به هم در يک کادر ،دست
به مقايسه میزند» (نیروخ ،)36 :2004 ،تا از اين راه شباهتها و تفاوت ها را کشف کند.
درحقیقت کودک «بهواسطة اين مقايسهکردن از تمرکز بر اجزاء تکراری قاب تصوير

داستانهای کودکانة یعقوب شارونی

  82تحلیل نقش تصاویر ارجاعدهنده در فرایند تمرکززدایی

خارج میشود» (قاسمی )1394 :16،و به مرحلة تمرکززدايی نزديک میشود .اين شگرد
جزو شگردهای کمبسامد ( )7%از شگردهای تمرکززدايی ارجاعدهنده در داستانهای
منتخب شارونی است.
» ( )17 :1994تصويری از پری دريايی ديده
در داستان
میشود که در اطرا فش چند خانم قرار دارد که از لحاظ چهره و رنگ لباس و همچنین
زاويةديد تصويری ،با هم شباهت دارند؛ اما تفاوتهای جزئی در طراحی لباس هريک از
آن ها قرار دارد که البته کشف آن برای کودک نیاز به تعمق و تأمل دارد .کودک با
مراجعه به تک تک اجزای تصوير ،دست به مقايسه میزند و با اين کار همزمان از تمرکز
بر شخصیتی واحد گريز زده و به برداشتهای ذهنی از يک قاب تصويری دست میيابد.
در اين مرحله است که میتوان گفت کودک به مرحلة تمرکززدايی میرسد:
تصوير شمارة 13

اين شگرد همچنین در داستان «الشاطر محظوظ» (2006الف )32 :مشاهده میشود.
در نقطة ثقل تصوير غول بزرگی ديده میشود که در اطرافش چند خدمتکار با لباسها و
چهره و حرکات بسیار مشابه در حال پذيرايی از غول هستند .کودک با مشاهدة اين
تصوير و مراجعه به تمام اجزای آن ،تالش میکند شباهتها و تفاتهای شمايل
خدمتکاران را کشف نمايد و آنها را با يکديگر مقايسه کند .شکلگرفتن مقايسه میان
چند شکل و تصوير سبب تمرکززدايی کودک میشود:
تصوير شمارة 14

ادب عربی ،سال  ،13شمارۀ  ،1بهار 83  1400

 .2-2-6نمای دور و نمای نزدیک
در داستانهای کودک «ايجاد احساس لذت امری الزم است؛ زيرا اين داستانها برای
کودک نوشته میشود» (محمود . )28 :2004 ،کودک زمانی به داستان اهمیت میدهد که
تصاوير داستان برايش دوستداشتنی ،متنوع و دربارة واقعهای مشخص باشد .کودک به
اين ترتیب تجلی وجود خويش را در برخی از اجزای تصاوير داستان میبیند و
همذاتپنداری میکند .بنابراين « توجه به جزئیات امری ضروری است و به کمک همین
جزئیات میتوان تخیل خواننده را بهکار انداخت و صفات درونی شخصیتها را برای او
آَشکار کرد» (اسماعیلی سهی )97 :1377 ،تغییر در نمای دور و نمای نزديک ازجمله
شگردهايی است که به تخیل کودک کمک میکند و او را در ادامة داستان دخالت
میدهد .نمای دور و نزديک بدينشکل است که «نخست شخصیت داستان همهچیز را
از نزديک ببیند و سپس با فاصله گرفتن از منظره و اشیاء را از دور ببیند و برعکس
می تواند به مخاطب کمک کند تا نماهای گوناگونی را تجربه کند و از تمرکز بر يک
نظرگاه خارج شود» (خسرونژاد .)201 :1382 ،نمونة اين شگرد در داستان «الشاطر
محظوظ» (2006الف )23 :آنجايی است که ابتدا نمايی از تصوير قصر از نزديک نشان
داده میشود و سپس محظوظ و دوستانش از باال و نمايی کلیتر ،تمام قصر را میبینند.
کودک نخست بر يک نما تمرکز میکند و ديری نمیپايد که تمرکزش از بین میبرد و
همان تصوير را از نمايی ديگر مشاهده میکند:
تصوير شمارة 15

در همین داستان (صفحة  )15دو نمای متفاوت از تصوير فردی دماغدراز ديده
می شود .تصوير نخست که از نمايی نزديک از چهرة شخصیت داستان انتخاب شدهاست
و تأکید آن بیشتر بر دماغ شخصیت داستانی و طنز نهفته در آن است و تصوير ديگر که
از نمايی دورتر طراحی شدهاست و گويای مکانی است که فرد دماغدراز در آنجا قرار
دارد و به افق خیره شده است .تأکید تصوير نمای دور بیشتر بر موقعیت و رفتار فکورانة
اين شخصیت است .کودک با ديدن تصويرهای متعدد از يک موضوع آشنا شده و
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بهدنبال کاملشدن تصوير می گردد .مراجعة پیاپی کودک از تصوير نمای دور به نمای
نزديک نشان میدهد که نويسنده و تصويرگر در تمرکززدايی کودک موفق عمل نمودند:
تصوير شمارة 16

 .2-2-7سطحینگری وژرفنگری
در داستانهای مصوّر کودک تالش بر آن است تا عالوهبر اينکه خط سیر داستان ،در
)831 :2013 ،؛ در زمان توصیف
زمان مشاهدة تصاوير برای کودک رخ میدهد (
اتفاقات با پیوند دقیق اجزای تصوير« ،زمان درک اثر برای کودک طوالنیتر میشود.
برخی روايت ها با توصیف جزئی از صحنه ،درکی سطحی از ماجرا را برای مخاطب پديد
میآورند؛ سپس «با کامل کردن صحنه ،مخاطب را به سوی درکی درست از صحنه
هدايت میکنند» (مرداپور.)19 :1394 ،
نمونة اين شگرد در داستان «الشاطر محظوظ» مشاهده میشود .نويسنده ،صحنة
برخورد محظوظ با فردی بسیار تنومند و چاق را روايت میکند که در نظر محظوظ
همچون تپهای مرتفع جلوه میکند« :
(:2006

 .)10نويسنده در اين نمونه همسو با درک سطحی قهرمان ،نخست برای کودک صحنهای
از شکم مرد را به تصوير میکشد و مخاطب را برنقطهای متمرکز میکند و سپس خود،
اين تمرکز را بر هم میريزد و با توصیف کامل شکم مرد و با آشکارکردن کل ماجرا برای
کودک و حرکت ذهن او از سطح به ژرفا کمک میکند .آگاهی پیشین مخاطب در اين
شگرد تأثیری ندارد ،در اين جا نخست کودک را بر نقطهای متمرکز و سپس با
آشکارشدن ناگهانی کل صحنه و رجوع به تصوير قبل او را به تمرکززدايی سوق میدهد.
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تصوير شمارة 17

جدول بسامد شگردهای تمرکززدایی ارجاعدهندۀ تصویری در داستانهای یعقوب شارونی
نمای
سطحینگری
تصاویر
مجموع
پیشآگهی همانندی دور و
همترازی خودارجاعی
و ژرفنگری
دوتکه
نزدیک
بسامد
درصد

93
40%

64
28%

23
10%

21
9%

18
7%

10
5%

3
1%

232
100%

نمودار شگردهای تمرکززدايی ارجاعدهنده تصويری در داستانهای کودکانة يعقوب شارونی

 .3نتیجه
بررسی آماری شگردهای تمرکززدايی در تصاوير ارجاعدهنده در داستانهای يعقوب
شارونی ( 10داستان) نشان میدهد که بسامد اين شگردها بسیار باالست ( 232مورد)؛
بهطوریکه میزان فراوانی آنها در هر داستان ،تقريبا  30شگرد است .اين بسامد
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قابل مالحظه ،نشانگر توجه نويسنده و تصويرگر به تأثیر شگردهای تمرکززدايی در
پويايی داستانهای کودکانه است.
در پاسخ به سؤال اول پژوهش بايد گفت :بهترتیب همترازی متن و تصوير با بسامد
 )40%( 93و خودارجاعی با بسامد  )28%( 64بیشترين فراوانی را در تصاوير ارجاعدهنده
به خود اختصاص دادهاست .پیرامون علت بسامد باالی شگرد همترازی متن و تصوير
میتوان گفت شارونی و تصويرگر با آگاهی نسبت به ساختار نهچندان پیچیدة ذهن
کودک ،از شگرد همترازی متن و تصوير بهعنوان سادهترين و قابلدرکترين شگرد
تمرکززدايی برای درگیرکردن و پويايی ذهن کودک بیشترين استفاده را نمودهاند .در
ارتباط با بسامد شگرد خودارجاعی نیز میتوان گفت ،از سويی ذهن کودک بهصورت
بالقوه از توانايی بااليی در درک شباهتها و تفاوتهای نظام تصويری داستان برخوردار
است؛ و از ديگرسو بهواسطة کشف پارادوکس موجود میان ارجاعات تصويری داستان،
نوعی لذت درونی و پويايی ذهنی در وی پديد میآيد .شارونی در داستانهايش به اين
مسأله واقف بوده و بههمین جهت از اين شگرد به بهترين شکل استفاده نمود.
در پاسخ به سؤال دوم پژوهش ،از مهمترين اهداف شارونی در کاربرد تصاوير
تمرکززدای ارجاع دهنده ،می توان به موارد زير اشاره نمود :ايجاد خالقیت ذهنی در
کودک ،خلق جذابیت روايی با خروج از شکل مألوف و تکراری داستان ،هیجانانگیزی
کودک به واسطة کاربرد عناصر تمرکززدا ،پويايی ذهنی کودک بهواسطة کشف روابط
میان تصاوير و ارجاع آنها به يکديگر ،همراه کردن کودک با نويسنده در روند روايتگری
و درک روايت و در نهايت خروج ذهن کودک از برداشتهای سطحی و اولیة متن و
تصوير و آشناسازی او با سطوح زيرين و پیچیده تر داستان.
منابع
اسماعیلی سهی ،مرتضی (« ،)1377زنجیره و پیوستگی تصاوير کمیک استريپ» ،نقد سینما ،ش ،14
صص .107-96
بیات کشکولی ،مژگان ،حبیبی ،علی اصغر ،عرب يوسف آبادی ،عبدالباسط (« ،)1398بررسی شگردهای
تمرکززدايی انتظارشکن در تصاوير داستانهای کودکانهی يعقوب شارونی» ،نقد ادب معاصر عربی،
سال نهم ،ش  ،17صص .202-171
پهلوان ،فهیمه ( ،)1387ارتباط تصويری از چشمانداز نشانهشناسی ،تهران :دانشگاه هنر.

حسنپور ،محسن ( ،)1388تصويرسازی ،تهران :فاطمی.

ادب عربی ،سال  ،13شمارۀ  ،1بهار 87  1400

خسرونژاد ،مرتضی ( ،)1382معصومیت و تجربه :درآمدی بر فلسفة ادبیات کودک ،تهران :مرکز.
دادسون ،برت ( ،)1390کلیدهای طراحی ،ترجمة عربعلی شروه ،تهران :يساولی.
ريمون کنان ،شلومیت (« ،)1382مؤلفههای زمان در روايت» ،ترجمة ابوالفضل حری ،وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی ،هنر ،سال  ،21ش  ،53صص .19-1
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ــــــــــــــ
ــــــــــــــ

قاسمی ،سمانه (« ،)1394شگردهای تمرکززدايی در تصوير و برهمکنش متن و تصوير در کتابهای
تصويری» ،مطالعات ادبیات کودک ،سال  ،6ش  ،3صص .150-123

مرادپور ،ندا (« ،)1394شگردهای تمرکززدايی در افسانههای ايران :مجموعه انجوی شیرازی» ،پاياننامة
کارشناسی ارشد ،دانشگاه شیراز.
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 «بررسی تطبیقی کتابهای تصويری داستانی،)1394(  حمید، احمديان، بشری السادات،میرقادری
 صص،3  ش،6  سال، مطالعات ادبیات کودک،»عربی و فارسی بر مبنای شگردهای تمرکززدايی
.174-151
. سخن: تهران، نظريهها و کاربردها: درآمدی بر بینامتنیت،)1394(  بهمن،نامورمطلق
، ترجمة بنفشه عرفانیان،» « داللت تصاوير بر وقايع و تأثیر توالی تصاوير بر معنا،)1388(  پری،نودلمن
.67-58  صص،142  ش،کتاب ماه کودک و نوجوان
، کتاب ماه کودک و نوجوان، ترجمة بنفشه عرفانیان،» «پیوند واژگان و تصوير،)1389( ــــــــــــــ
.95-89  صص،147 ش

Piaget, J. (1970). Piaget’s Theory. In L. Carmichael, Manual of Child Psychology
(Vol. 1, pp. 703-732). New York: John Wiley and Sons.
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