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Abstract
Romances and stories, and in particular children’s literature, have the
significant potential to be utilized toward both education and treating some
of the behavioral and personality disorders of children as well as to enhance
some of their abilities. Children’s literature, especially the selected stories of
this article, has a significant role in providing the basic needs of the child.
This article examines fictional books, based on the idea of aroused need for
recreation in William Glaser’s choice theory, to study how the characters of
the stories act at the time of the arousal of this need. It also studies the type
of effect their actions have on their fates. In fact, children’s stories, in
addition to being a vehicle for their recreation and a reward for learning, can
employ child psychology and an appropriate characterization to enhance
their ability to make life choices.
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Psychotherapy, William Glaser.
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(از ص  149تا ص )168

چکیده
تفریح و بازی یکی از مشخصات جدایی ناپذیر دوران کودکی است ،تاا ننااا کاه مایتاوان گفات دوران
کودکی به بازیهای مربوط به نن پیوند خوردهاست .نهتنها کودک ،بلکه بزرگساالن نیز به تفریح و شادی
نیاز دارند؛ چنانکه می توان گفت تفریح ،یکی از نیازهای انکارناپذیر در درون هر انسان است؛ همان طور
که ویلیام گالسر نیز یکی از پنج نیاز اساسی انسان را نیاز به تفریح دانستهاست .ادبیات کودکان ،خصوصاً
داستانهای برگزیده از منظر منتقدان صاحبنظر ،عالوه بر نقشی که در تأمین نیازهاای اساسای کاودک
ایفا میکند ،تأثیر شایان تاوجهی نیاز در تقویات توانمنادی او در تاأمین نیازهاای اساسای دارد .باا ایان
پیشفرض ،پژوهش حاضر به بررسی کتاب های برگزیدۀ داستانی ،بر اساس برانگیختگی نیاز به تفریح در
نظریۀ انتخاب گالسر ،در شخصیتهای اصلی و فرعی داستان ها و چگاونگی عملکارد ایشاان در زماان
برانگیختگی این نیاز و نوع تأثیر عملکرد مزبور در سرنوشت شخصایت داساتان مایپاردازد .در حقیقات،
می توان گفت داستانهای کودک عالوه بر اینکه وسیلهای برای تفریح کودک و پاداشی بارای یاادگیری
اوست ،میتواند با توجه به روانشناسی دوران کودکی و شخصیتپردازی متناسب با این دوران ،به تقویت
توانمندی کودکان در انتخابهای زندگی ننان بپردازد.

واژههای کلیدی :داستانهای برگزیده کودکان ،رواندرمانی ،نیاز به تفریح ،ویلیام گالسر
 .1مقدمه
کودک نیازهای متعددی دارد و در این میان ،نیاز به بازی و تفریح ،یکی از اساسیترین
نیازهای اوست:

 . 1این پژوهش حاصل فعالیت پژوهشی پسادکتری با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران است.
mirjavad2003@shirazu.ac.ir
 .2رایانامۀ نویسندۀ مسئول:
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«بسیاری از فالسفه ،فالسفۀ تعلیم و تربیت و روانشناسان بار یگاانگی مفااهیم
«بازی» و «کودکی» تأکید نموده اند و بازی را نه همچون ضارورتی در زنادگی او،
که عین زندگیاش دانستهاند .بدین ترتیب ،بازی وسایله ای بارای رشاد کاودک
نیست ،بلکه با خود رشد یگانه است» (خسرونژاد.)72 :1387 ،

کتاب کودک عالوه بر نقشی که در نموزش زبان و پرورش تفکار خاالق در مخاطاب
خود دارد ،او را یاری میکند تا به سرزمین رؤیاهایش سفر کند و در نناا باه جساتوخیاز
کودکانه بپردازد .داستان خوب نهتنها ابزاری برای تفریح و شادی کودک است ،بلکه هنار
زندگی کردن را به او مینموزد .کاودک باا همانندساازی باا شخصایتهاای داساتان ،در
تاربههای او سهیم می شود و در صورت پذیرش شخصیت ،به بازنگری در انتخاابهاای
زندگی خود میپردازد .در حقیقت ،داستان ها به کودکان کمک میکنند تاا بارای ارضاای
نیازهای خود ،انتخابهای شایستهای داشته باشند .داستان ،خالقیت گستردهای است کاه
فرد میتواند با استفاده از نن ،عقاید بهظاهر نامعقول را بازیابی کند و برای ننها جایگزینی
را در نظر بگیرد (.)Dwivedi, 1997: 245
کودک هنگام خواندن داستانهای مناسب و متناسب با نیازهای خود ،با شخصیتهای
اصلی و گاهی فرعی داستانها همانندسازی میکند و به ارزیابی شخصیتهاا بار اسااس
کنشها و واکنشهای ننها در هنگام برانگیختگی نیازهای خویش میپاردازد .گااهی در
این فرایند ،انگیزشها و رفتارهایش را با شخصیت داستان مقایساه مایکناد و گااهی در
انتخابهای خود بازنگری میکند .این روند همچنان ادامه پیدا میکند و کودک با خواندن
هر داستان تأثیر دیگری میپذیرد و این تأثیرات بیتردید بسیار بیشتر از نموزش مساتقیم
یک معلم است .پس با خوانادن داساتان هاای مناساب و متناساب باا نیازهاای کاودک،
شخصیت او شکل و جهت میگیرد.
گاهی نیز ممکن است شخصیت اصالی و محواوب داساتان ،اعماالی شای نتنمیاز و
ناشایسته اناام دهد که خوشایند کودک باشد .پس کودک با خود مایگویاد وقتای یاک
قهرمان چنین عملی را اناام میدهد ،من نیز باید اناام دهم ،تا بتوانم یک قهرمان باشم.
تصاویر این شخصیتهای محووب در دنیای کیفی کودک ثوت میشود .در حقیقت ،کودک
قدرت تازیه و تحلیل اندکی دارد و نمیتواند بهخوبی به ارزیابی عملکارد بپاردازد ،بلکاه
تنها نتیاه را میبیند .وقتی قهرمان با وجود انتخابهای ناپسند در پایان داستان به نتاایج
دلخواه میرسد ،کودک نیز در موارد مشابه ،باه انتخاابهاای مشاابه دسات مایزناد ،تاا
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نتیاهای چون نتیاۀ شخصیت محووب داستانی خود بگیرد و بیتردیاد ایان تاأثیر منفای
بسیار بیشتر از نموزش اعمال ناپسند به روش مستقیم است:
«به نظر گالسر ،انسان ها برای ارضای نیازهای ف ری خویش ،تصااویری در
سَرِ خود به وجود مینورند .ننها همپای ارضاای نیازهاای خاود ،تصااویری را از
مردم ،اشیاء یا رویدادها جمع میکنند .ایان تصااویر باه قاول گالسار در «نلواوم
عکس شخصی» انسانها جمع میشوند» (.)Glasser, 1985: 21

بنا بر ننچه گفته شد ،قصه و داستان تأثیر شایان توجهی بر مخاطوان کودک و نوجوان
دارد .در حقیقت ،کاربرد قصهدرمانی فقط به درمان مشکالت روانشناختی کودکان مناار
نمیشود .در قصهدرمانی ،فرض بر این است که تغییر در زبان و ادبیات قصههای زنادگی،
فرصتهای جدیدی برای رفتار و روابط با دیگران ایااد میکند (.)Desocio, 2005: 194
از نناا که نیازهای انسان ،رفتارهای او را شکل و جهت مایدهاد ،در ایان پاژوهش،
شخصیتهای کتابهای برگزیدۀ کودکان بر مونای برانگیختگی نیاز باه تفاریح از منظار
نظریۀ ویلیام گالسر تحلیل و بررسی میشود .این تحقیق به روش کتابخاناهای و تحلیال
محتوا اناام میشود و انتخاب نمونههای نماری باه روش نموناهگیاری هدفمناد صاورت
میگیرد.
 .2پیشینۀ پژوهش
ا خسرونژاد در کتاب دیگرخوانیهای ناگزیر ،مقاالتی را از نظریهپاردازان ادبیاات کاودک
ترجمه و به خوانندگان معرفی کردهاست که به دو جنوۀ تعلیمی یا زیواییشناسانه در ادبیات
کودک پرداختهاند (ر.ک؛ خسرونژاد.)1387 ،
ا هاری در «رویکرد ادبیات کودک :تعلیم یا لاذت» ،رساالت ادبیاات کاودک را تعلایم و
نموزش محض نمیداند ،بلکه بیشتر به جنوۀ زیوااییشناساانه نن نظار دارد (ر.ک؛ هااری،
.)1382
 .3بحث و بررسی
3ا .1نیاز به تفریح
ویلیام گالسر ،پایهگذار واقعیتدرمانی ،از روانشناسانی است که بر طویعت اجتماعی انسان
و هدفمندی رفتارهای او تأکید دارد .او بر این عقیده است که «راهنمای ژنتیک یا نیازها،
منابع رفتار انسان هستند» (جانبزرگی و غروی .)338 :1395 ،گالسر بار ایان بااور اسات کاه
انسان ،مخلوق رفتار خویش است .وراثت ،خانواده ،تعارضهای دوران کودکی و همساالن،
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نقش درخور توجهی در سرنوشت انسان ندارد ،بلکاه رفتارهاای او در زماان برانگیختگای
نیازها ،شخصیت او را میسازد .گالسر برای انساان پانج نیااز «بقاا»« ،عشاق»« ،قادرت»،
«نزادی» و «تفریح» برمیشمرد .یکی از نیازهای نظریۀ گالسر ،نیاز به تفریح و لذت است:
«از نظر گالسر ،اگرچه نیاز به تفریح به اندازۀ سه نیاز دیگر شدید نیست ،ولی نیاز
مهمی محسوب میشود .تفریح ،یعنی خندیادن ،شاوخی کاردن ،ورزش کاردن،
م العه ،تهیۀ کلکسیون و اعمالی از این قویل .این نیازها به همراه نیازمان به بقا،
با ادراکها و تصاویر درون سرمان ارضا میشوند» (گالسر.)63 :1382 ،

انسان از همان دوران کودکی ،از طریق بازی و شای نت باا دنیاای پیراماون خاود نشانا
میشود .او بازی میکند ،اما در حقیقت ،مینموزد و تاربه میکند:
«لذت و خوشگذرانی به انسان کمک میکند که دربارۀ خود بیشتر بداناد .خاوش
بودن تشویق ژنتیک برای یادگیری است .کودکان بیشتر وقت خود را در باازی و
خوشگذرانی میگذرانند .ننها از طریاق باازی ،خاود و دنیاای پیراماون خاود را
می شناسند .ارضای این نیاز باعث صمیمیت بیشتر و زمینهسااز ارضاای نیااز باه
عشق و تعلق خاطر است» (Wubbolding, 2000, Glasser, 1998؛ به نقل از:
جانبزرگی.)338 :1395 ،

انسان سالم از منظر گالسر ،انسانی است که رفتارهایش پاسخی خردمنداناه باه نیازهاای
طویعی خویش ،با در نظر گرفتن روابط خود با دیگران است .انسان موفق گالسر ،رفتارش
را به گونهای انتخاب میکند که بهتر بتواند با دیگران کنار بیاید و انساانهاای نااموفق و
ناسالم به نوعی در روابط خود با دیگران مشکالتی دارند .یکی از راههای کناار نمادن باا
دیگران از نظر گالسر« ،این است که در کنار یکدیگر فرصتهای یادگیری سرگرمکننده و
تفریحی داشته باشیم .خندیدن و یادگیری ،اساس و شالودۀ روابط بلندمدت موفقیاتنمیاز
است .وقتی زندگی مشترک به تلخی می گراید ،تفریح و سرگرمی اولین ،قربانی نن است»
(گالسر.)63 :1382 ،
پیش از تحلیل و بررسی شخصیتها ،نام و طرح داستانها در جدول ذکر میشود.
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تفریح

نام کتاب

شخصیت

مؤلفهها

2

سوت
فرمانروا

اصلی
دختربچه

نگرش
همهجانوه

3

روز ابری
من

اصلی
دختربچه

تفکر مثوت

4

قایمباشک

اصلی
دختربچه

احتیاط شرط
عقل است.

5

اسب سفید
و درۀ سوز

اسب سفید

احتیاط شرط
عقل است.

6

نقای
هندوانه

اصلی
هندوانه

غنیمت
شمردن
فرصت

7

صدای پای
بزغالههای
سوز

شخصیت
اصلی بیتا

زندگی،
بازی است.

8

زیواترین
نواز

اصلی
پسرک

از همۀ
جنوههای
طویعت
میتوان
لذت برد.

10

سنگهای

اصلی

نفرینش

خالصۀ داستان
دختربچه با پدربزرگ به پارک رفتهاست .نگهوان با
سوتش مانع میشود .پدربزرگ تاببازی کند .دختر
خشمگین میشود و سوت نگهوان را پنهان
میکند...
دختربچه از مادرش میپرسد چرا هوا ابری است و
باران نمیبارد و مادرش پاسخ میدهد از بس
نواریده ،یادش رفتهاست و باألخره در همان روز،
کودکان ننقدر شعر باران میخوانند ،تا به جای باران
برف میبارد!
کودکان در حال بازی قایمباشک هستند .یکی از
کودکان در یک بشکۀ قدیمی پنهان میشود و بعد
سَرِ بشکه بسته میشود و شانس مینورد که بچهها
او را پیدا میکنند .بعد یکی از بچهها به شوخی
میگوید او را ناات ندهید و...
یک روز خرگوش و اسب سفید نشنا و دوست
میشوند و با هم بازی میکنند تا جایی که صدای
خنده و شادی ننان به گوش گرگها میرسد.
گرگها به سمت ننها روانه میشوند .در نهایت،
اسب سفید با تدبیر جان خود و دوستش را ناات
میدهد.
هندوانه از ماشین هندوانهفروش به بیرون پرت
شدهاست .هرچه تالش میکند که هندوانهفروش
متوجه شود ،فایدهای ندارد .به شهر میرود و
ماجراهایی بر او میگذرد.
بیتا ،بیمار است ،اما زمانی که بچهها را مشغول بازی
میبیند ،بیماریاش را فراموش میکند و با ننها
همبازی میشود.
پسرک نواز زیوایی میشنود و با خود میگوید این
قشنگترین نواز دنیاست و در پی صاحب صدا
میگردد .پرندهها ،گلها ،خورشید ،رودخانه و زمین
همه نواز خوبی دارند ،اما این صدا از ننِ هیچ کدام
از ننها نوود .در پایان داستان ،پسرک دانست که
این نواز همۀ ننها با یکدیگر است و حس بسیار
خوبی همۀ وجود او را در برگرفت.
قورباغه سه نرزو دارد که برای هر نرزو یک سنگ
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نرزو

11

قورباغه

خداوند
بهترین
است.

کیسهبوکس اصلی موش
کوچولو
خوشمزه

خودخواه
نواشیم .به
قوانین
احترام
بگذاریم.

12

سایه در
بهار

اصلی
بچهها

13

به کووتر
اجازه نده
اتوبوس
براند

فرعی
کووتر

به کارهای
خ رناک نه
بگوییم.

14

ماجرای
احمد و سارا

اصلی احمد

به حرف
بزرگترها
گوش دهیم.

15

نرزوهای
رنگی

اصلی و
فرعی
پسربچه و
بچههای
دیگر

همه با هم
لذت بوریم و
نرزوهایمان
را حوس
نکنیم.

16

لوخند
نیلوفر

اصلی
نیلوفر

لوخند ،خوب
است.

17

بادکنکی
که شاد بود

اصلی
بادکنک

افراط و
تفریط خوب
نیست.

در برکه میاندازد و بالفاصله نرزویش برنورده
میشود .غافل از اینکه این برکه ،نرزوی همه را
برنورده میکند و شاید نرزوی دیگری به نفع
قورباغه نووده باشد.
موش کوچولو یک سیب در راه میبیند و سعی
میکند بفهمد این چیز عایب چیست و به چه
دردی میخورد .در پایان داستان میفهمد که یک
سیب خوشمزه است.
پیرمرد چند درخت جلوی مغازهاش کاشتهاست و
بسیار از ننها مراقوت میکند .بچهها در سایۀ این
درختها بازی میکنند .روزی یک تریلی در کنار
سایۀ ننها متوقف میشود .پیرمرد بسیار تالش
میکند که تریلی را از کنار درختها جابهجا کنند.
بچهها هم ناراحت هستند که سایۀ خوبشان را برای
بازی از دست دادهاند.
این داستان ماجرای کووتری است که سعی دارد
اتوبوس را براند ،اما اتوبوس به او نه میگوید .در
این داستان« ،نه» گفتن به کودک نموزش داده
میشود.
مادر احمد در خانه نیست و مادربزرگ خواب است.
احمد ،علیرغم هشدارهای مادرش ،در غیاب او به
سارا غذا میدهد.
پسربچه نرزوهایش را در صندوقی حوس میکرد.
بعد به خواهش صندوق ،نرزوهایش بادبادک شدند.
بچهها با دیدن این بادبادکها نرزوهایشان را نقاشی
کشیدند و با ننها بادبادکی بزرگ درست کردند و
بادبادکها را به دل نسمان فرستادند .نسمان پر از
نرزوهای رنگبهرنگ بچهها شد.
نیلوفر لوخندش را گم کردهاست .او در داستان
لوخندش را در دفتر نقاشی خود پیدا میکند.
بادکنک بازیگوش از صوح تا شب باد میخورد و
چاق میشود .ننقدر چاق میشود که میترکد.
شکمش را میدوزند ،اما دیگر چاق نمیشود ،چون
باد از درز شکمش خارج میشود.
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پیرزن کمی دوغ میخورد .گناشک ،مرغ ،گربه و
سگ هم از پیرزن طلب دوغ میکنند و هر کدام
مقداری از نن را میخورند ،اما پشه ننقدر میخورد تا
میترکد.

18

نی بدو که
دوغ نوردم

اصلی و
فرعی

پرخوری بد
است.

19

دلت میخواد
ماست
بخری؟

اصلی و
فرعی

دقت کنیم

تنولک دوستانش را با خود میبرد که در خرید ماست
به او کمک کنند ،اما سراناام ماست را میریزند.

20

منو بخوری
چاق میشی

شخصیتها
ی فرعی

پرخوری بد
است.

یک کلوچه از شیرینیفروشی فرار میکند .در راه ،مرد
چاقی را میبیند که تصمیم میگیرد کلوچه را بخورد،
اما کلوچه او را منصرف میکند و بعد یک زن
میانهاندام ...و بعد یک مرد الغر ...نخر هم کلوچه نزاد
میشود.

21

با این صدای
زنگوله

شخصیتها
ی اصلی و
فرعی

اعمال
خ رناک
عواقب
خوبی ندارد.

بچهگربه جوجهها را میترساند .جوجهها تصمیم
میگیرند با بستن زنگوله به پای بچه گربه ،از این کار
او جلوگیری کنند.

شخصیتها
ی اصلی و
فرعی

پسر و دختر
فرقی ندارد.

احمدک به همراه پسرها میروند و دخترها را با خود
نمیبرند ،اما بعد اتفاقی میافتد که دخترها ننها را
مسخره میکنند.

شخصیت
اصلی موش

پرخوری بد
است.

موش گرسنه همه را میخورد .وقتی به نویسنده
میرسد ،نویسنده با گذاشتن نق های در پایان داستان،
راه او را سد میکند.

24

وقتی
نناکوچولو
سرما خورده
بود

اصلی و
فرعی/
نناکوچولو
و عمویش

زندگی بازی
است.

25

قصههای
کوتیکوتی

اصلی و
فرعی
کوتیکوت
یو
دوستانش

با سیاست
باشیم.

22

23

پسرا شیرن،
مثل
شمشیرن
منم موش
گرسنه/
میخورمت
درسته

نناکوچولو یک عموی قدبلند دارد .او دوست زمانهای
تنهایی و بیماری نناکوچولو است .در این مواقع سخت،
عموی خیلی قدبلند ننا با او بازی میکند و او را
سرگرم میکند .گاهی او را باالی باال میبرد تا همه
جا را بویند و نرام شود .گاهی هم برایش جادو میکند
تا او را به شگفتی نورد .گاهی هم. ...

ماموعۀ سهجلدی قصههای کوتیکوتی ،حکایت
بازیگوشیهای یک بچههزارپاست که به صورت
طنزنمیز و هنرمندانه روایت شدهاست.
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3ا1ا .1ادبیات و بازی
رویکردهای گوناگونی از گذشته تا کنون به ادبیات وجود داشتهاسات .برخای ادبیاات را از
مقولۀ هنر و رسالت هنر را القای زیوایی محض میدانستند ،اما عدهای دیگر هدف اصالی
یا یکی از اهداف اصلی ادبیات را تعلیم و نموزش میپنداشتند .برخی نیز بر این باورند کاه
ادبیات ،یک هنر است که به صورت غیرمستقیم نموزش میدهد .در حقیقت ،تاأثیر زباان
غیرمستقیم ادبیات ،از زبان عادی به مراتب بیشتر و عمیقتر است .بناابراین ،ادبیاات اگار
قصد تعلیم و تربیت هم نداشته باشد ،بر ناخودنگاه خوانندهاش اثر میگذارد.
هرچند نظریات گوناگونی دربارۀ ادبیات کودکان نیز وجود دارد ،اما باید پذیرفت که ادبیات
کودک نیز اگرچه ماهیتی متفاوت از ادبیات محض دارد ،همین قاعده بر نن صدق میکند.
ماهیت نیازهای مخاطوان کودک با بزرگساالن متفاوت است و بیتردید انتظارات ایشان از
ادبیات ،انتظارات دیگری است:
«میتوان این گونه فرض کرد ادبیات کودک وقتی شاکل مایگیارد کاه جانس
پرسشهای کودک از هستی پیرامون خویش ،پاسخهایی زیوااییشناساانه طلاب
میکند؛ به عوارت دیگر ،عاین بودن اندیشۀ کودک با تخیل ،باازی ،اسا وره و
رویکردی زیواییشناسانه به جهان پیرامون ،بزرگسال را وادار میکناد کاه زباانی
غیر از زبان نموزش و تعلیم برگزیند» (هاری.)70 :1382 ،

از سوی دیگر ،دوران کودکی ،دوران تعلیمپذیری اسات و نمایتاوان نقاش ادبیاات را در
تربیت و نموزش کودکان نادیده گرفت .نیاز غالب در دوران کودکی ،باازیهاای کودکاناه
است و کودک بازیگوش پیوسته تاربه میکند و مینماوزد .باا تعریفای کاه از کاودک و
دوران کودکی ارائه شد ،هدف ادبیات کودک تا میزان شایستۀ توجهی تویاینپاذیر اسات.
ادبیات کودک باید مخاطب خود را به سرزمینهای ناشناخته بوارد و باه او مااال تارباه
کردن بدهد:
«برخی چون روالن بارت بزرگترها را متهم میکنند که در فرایند بازی ،کودک را به
حال خود رها نمیکنند تا خالقیت و نفرینش ویژۀ خود را بروز دهد ،بلکه میکوشاند
مدلی کوچکتر از دنیای بزرگترها را به کودکان ارائه دهند» (همان.)72 :

کودک باید بتواند در سرزمینهایی که ادبیات برای او خلق میکند ،به هر شاکلی کاه
مایل است ،تاربه کند ،نه چیزی به او تحمیل شود و نه در این میان احساس تنهایی کند.
ذهن کودک در ایان سارزمین ،زماانی کاه باا ناشاناختههاا نشانا مایشاود و در دنیاای
داستانهایش گردش میکند ،دنیای دیگری را خلق میکند:
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«کرفت بازی را در شکل فیزیکی نن منحصر نمیکناد و مقولاۀ باازی ذهنای را
پیش میکشد که محصول پرسشهای موازی کودک است که بازیگوشانه از یک
مسئله به مسئله دیگر و از پاسخی به پاسخ دیگر عوور میکند و هر امکانی را باه
طنز میگیرد» (همان.)71 :

در نمونههای نماری این پژوهش ،بعضی از نویسندگان داستانهایی خلق کردهاند کاه
کمتر جنوۀ نموزشی دارد و این کودک است که تصمیم مایگیارد چاه بیااموزد و چگوناه
بیاموزد .در برخی از داستانها ،نویسنده با اضافه کردن چاشنی طنز ،تاربه را برای کودک
خوشایند کردهاست و بعضی نیز برای نموزش یاک م لاب ،یاک باازی را در قالاب یاک
داستان طراحی کردهاند که هر یک در جای خود ستودنی و در عین حال ،نقدپذیر است .در
میان داستانهای بررسیشده ،ماموعههای «قصه ،بازی ،شادی»« ،قصههای کوتیکوتی»
و «نناکوچولو سرما خورده» از این منظر شایان ذکر است.
ماموعۀ «قصه ،بازی ،شادی» که از طرح معهود داستاننویسی فاصاله گرفتاهاسات و
می توان نن را یک بازنفرینی به شیوۀ پسامدرنیستی از قصاههاای عامیاناه تعریاف کارد؛
داستانهایی سرشار از لحظات مملو از هیاان و غافلگیری هستند .در این قصهها ،گاهی
شرایط نرام است ،سپس مسئلهای رخ مینمایاند و بهزودی حل مایشاود .دوبااره مسائلۀ
دیگری به وجود مینید که ظاهراً رب ی به مسئلۀ نخستین ندارد ،اماا ایان مسائلههاا باه
گونهای طرحریزی میشوند که خواننده میتواند نن ها را به هم ربط و پیوند دهد؛ پیوندی
که نویسنده ننها را به وجود نمینورد ،بلکه به عهدۀ خواننده میگذارد تا حوادث را با نخی
به نام سوویت به هم وصل کند .گره دوم نیز گشوده میشود و چندی نمیگذرد کاه گاره
دیگری به وجود می نید و کودک همچناان در حالات تعلیاق بااقی مایماناد ...بارخالف
قصه های معهود که گره اول گشوده نمیشود و گرههای بعدی بر نن میافزاید ،تا زماانی
که گره کور شود و قهرمان باا یاافتن گاره اصالی و گشاودن نن ،تعاادل را باه داساتان
بازگرداند؛ چراکه «ننچه کودکان دوست دارند ،سرگرمی ،حرکت رو به جلو ،حادثه ،گفتگاو،
تعلیق و نونوری با عنصر پیشگویی نمیختهای از بیم و امید( »...یافا21 :1388 ،ا.)23
حتی در بعضی از این داستانها نق ۀ اوج وجود ندارد و داستان سراسر تعلیق است .در
قصۀ دهم از این ماموعه ،کودک موشی را میبیند که از ابتدا همه را میخورد .او تا پایان
منتظر است بویند که بعد از این چه کسی خورده میشود .حتی میترسد که خودش را هم
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بخورد ،اما زمانی که موش به نویسنده میرسد ،وی اجازه نمیدهد جلوتر بارود و باا یاک
نق ه ،راهش را میبندد و اینگونه کودک غافلگیر میشود.
در بعضی از قصههای خسرونژاد ،ظاهراً مشکل حل میشود ،اما ناپایداری دیگاری باه
وجود می نید و داستان در همین س ح باقی میماند و به نق ۀ اوج هم نمیرسد .در قصاۀ
نُهم ،نق ۀ اوجی وجود ندارد ،اما تعلیق تا پایان قصه ادامه مییابد .فقاط در چناد داساتان
دیده می شود که نمودار ،حرکتی رو به باال دارد و خط داستانی معهود به روشی نو ترسایم
شدهاست.
در داستان دوم ،ناپایداری خاصی به وجود نیامدهاست ،اما در میانههای داستان ،سؤالی
برای کودک خواننده به وجود مینید که چگونه اینها با هم ماست را ماینورناد و بارای
گرفتن پاسخ ،تا نخر داستان پیش میرود .یا در داستان پسربچههایی که دختربچهها را به
بازی خود راه نمیدهند ،خوانندگان از همان ابتدا میخواهند بدانند پیروز میدان کدام طرف
است و نویسنده اینگونه با طرح موضوعات معمولی ،اما هیاانانگیز و با شاگردهایی کاه
اعمال میکند ،کودکان را به دنوال خود میکشاند و سادهترین موضاوعات را در پرداختای
متفاوت به گونهای عرضه میکند که گویی برای اولین بار طرح شدهاست.
در داستان پنام ،تکتک حیوانات برای پیدا کردن دوستان خود میروند ،اما بازگشتی
در کار نیست .شاید اگر صحنۀ بازی ننها در خود داستان نوود ،داستان به سوی نق ۀ اوج
میرفت« :...شکلوفسکی معتقد است که نقش هنر در این است که اشیاء را برای ما نانشنا
سازد .در داستان ،نشنایی زدایی با دیدگاه جدید و سوک و طرح متفاوت اناام مایشاود»...
(اخوت.)53 :1392 ،
در این قصه ،صحنهها با نخ روابط علت و معلولی به یکدیگر متصل نیستند ،اماا در پایاان
همۀ این حوادث ،همان گونه که کودک میخواهاد و مایفهماد ،باه یکادیگر رباط پیادا
میکنند .گناشک مینید و کمی دوغ میخورد و بعد از او ،گربه و سگ مینیند و میروند،
اما پشه که همۀ دوغ را قورت میدهد ،میترکد .اول قصه ،نویسنده قصه باودن مااجرا را
اعالم میکند و به این ترتیب ،پیشامدهای بعد همه بازی است و انفااار خنادهای کاه باا
ترکیدن پشه ماسم میشود ،شادی را به ذهن متوادر میکند و اینگوناه ناام قصاههاا باا
پیرنگ ننها پیوند مییابد.
در قصۀ دوم ،تنولک گرسنه و برای خریدن ماست از خانه خارج میشود .در راه ،کالغ،
گربه ،سگ و خروس را میبیند و ننها برای کمک به تنولک راه میافتند .شخصیتهاای
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این قصهها نیز مانند قصههای کالسیک ،حیواناات هساتند کاه باا انساانهاا حشرونشار
میکنند .در واقع« ،در فرهنگها ،خرقعادت به معنای خالفعادت نمدهاست؛ یعنی ننچاه
با محسوسات عقلی و تاربیات حسی و موازین عینای جاور درنماینیاد . ...در قصاههاا،
حیوانات و اشیاء با انسان حرف میزنند و انسان نیاز باا ننهاا هامصاحوت مایشاود»...
(میرصادقی.)61 :1386 ،
نکتۀ شایان توجهی که در داستانهای این نویسنده وجاود دارد ،بهارهگیاری از شایوۀ
فراداستان است .در حقیقت ،این شیوه از جدیدترین نظریههای ادبی است که باه خوانناده
کمک میکند ،به رمز و راز نفرینش داستان پی بورد (ذاکری و شمشیری.)81 :1394 ،
کودک تاربههای جدیدی را با این داساتانهاا کساب مایکناد .هادف اصالی ایان
داستانها ،نموزش نیست ،اما کودک دستخالی بازنمیگردد ،بلکه ننچه را که باید بیاموزد،
مینموزد و مهمترین شخصی که میتواند بگوید کودک از این داستان چه چیزی نموخته،
خودِ کودک است.
در داستانهای کوتیکوتی ،یک هزارپا با شی نتهایی که اناام مایدهاد ،کاودک را
سرگرم میکند .تمام صفحات این کتاب ماجرای کوتیکوتی اسات کاه در حاال خوانادن
داستانهای خود میباشد .بعضی از این داستانها عالوه بار اینکاه بارای کاودک جاذاب
هستند ،جنوۀ نموزشی نیز دارند .در داستان «هرچه بادا باد» ،کوتیکوتی در خانه تنهاسات.
بعضی از اشیاء حرکت میکنند و کوتیکوتی را میترسانند ،غافل از اینکه همۀ این کارهاا
را باد اناام میدهد .کوتیکوتی در داستان متوجه میشود که ترسش اشتواه بودهاست .یاا
برای مثال در «زرد ترسناک» ،کوتی کوتی در حال راه رفتن است کاه برگای روی سارش
میافتد و از ترس جیغ میکشد ،در حاالی کاه نمایداناد فقاط یاک بارگ روی سارش
افتادهاست.
در «نهنگ کفشها» ،کوتیکوتی که هزار پا دارد ،کفشهای متفاوتی پوشایدهاسات و
کفش ورزشی ،مهمانی ،چکمه ،دمپایی و ...هر کفش صادای خاصای دارد .دوساتانش باا
دیدن کوتیکوتی ،او را مسخره میکنند .کوتیکوتی اول گریه مایکناد ،اماا بعاد متوجاه
میشود صدای کفشهایش از صدای اشکهایش قشنگتر است و نواید به حرف دیگران
توجه کند« :اولش کوتیکوتی ناراحت شد و ایستاد .چند لیوان اشک ریخت :چک ،چاک...
چک ،ولی از این صدا خوشش نیامد .صدای کفشهایش قشنگتر بود و به نظار خاودش
صدای نهنگ کفشهایش ،قشنگترین صدای دنیا بود» (حسنزاده1393 ،ب.)12 ،
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حسنزاده در ضمن این داستانها ،گاهی به کودکان راهحلهایی بارای بارونرفات از
مشکالت یا به عوارت بهتر ،ارضای نیازهاای کودکاناۀ خاود مایدهاد .در «خودتاو نکان
پیچپیچی» ،کوتیکوتی ادای خوانندهها را درمینورد« :خودتو نکن پیچ پیچی /اشکال نداره
مادر /خودتو نکن دربهدر( »...همان) .مادر که از راه میرسد ،با تعاب به کوتیکاوتی نگااه
میکند .کوتیکوتی از مادر میخواهد که با او همخوانی کند .مادر هم میخواند .هر دو به
نشپزخانه میروند ،غافل از اینکه گلدان چینی محووب مادر شکستهاست .کاوتیکاوتی باا
روشی که در پیش گرفتهاست ،دل مادر را به دست مینورد .این داساتان در حقیقات ،باه
کودک مینموزد که در کارهایش با سیاست رفتار کند.
در داستان «کاسوی» ،مادر بزرگ کوتیکوتی پادرد دارد .کوتیکوتی باه شارط گارفتن
نبنوات به اندازۀ هر پا ،پاهای مادربزرگ را مالش میدهد ...الوته شاید بهتر است کاودک
بیاااموزد کااه در عااوض محواات ،چیاازی را طلااب نکنااد و لااذت محواات خالصااانه را در
داستانهایش تاربه کند؛ چنانکه پدربزرگش در هزارپاسواری بارای اینکاه کاوتیکاوتی
بتواند اسکیتسواری کند ،به همۀ دوستانش هزارپاسواری میدهد و باعث میشود تا چناد
روز کمردرد داشته باشد .این عمل ،هرچند مصداق یک محوت خالصانه است ،اما پدربزگ
تا چند روز کمردرد دارد .شاید کودک مخاطب به این موضوع بیندیشد که اگر محوت قرار
است کمردرد را با خود به ارمغان بیاورد ،پس لذتی در پی ندارد .اما شاید به ایان موضاوع
هم فکر کند که پدربزرگها و نیز پدرها و مادرها خیلی مهربان هستند و این گونه قدرشان
را بیشتر بداند.
در «دنیا را بلرزان کوتیکوتی» ،شخصیت اصلی تصمیم میگیرد خوانناده شاود .هماۀ
همسایهها از خواندن کوتیکوتی کالفه میشوند .یکی از ننها تصمیم میگیرد یک سااز
به عنوان جایزۀ بهترین خوانندۀ دنیا به او بدهد ،تا از شرّ صدای او خالص شوند ،اما همان
شب کوتیکوتی تصمیم میگیرد بهترین نوازندۀ دنیا شود .شاید با خوانادن ایان داساتان،
کودکی بیندیشد که اگر کارهای نزاردهنده اناام دهد ،در عوض جایزه میگیرد و کاودک
دیگری فقط به این ماجرا میخندد.
در داستان «پیتزای سرنشپز» ،کوتیکوتی سرماخورده است و مادرش برای او نش ماش
و نان لواش که تکههای شلغم دارد ،درست کردهاست ،اما کوتیکوتی این غاذا را دوسات
ندارد و مدام اشک می ریزد .مادرش دلاش بارای او مایساوزد و بارایش پیتازا سافارش
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میدهد ...شاید کودک با خواندن این داستان ،گریه کردن را برای رسیدن به خواستههایش
مفید بویند.
در «سرما نخوری کوتیکوتی» ،پدر و مادر کوتیکوتی ،کف پایش را قلقلک مایدهناد
که بیدار شود و به مدرسه برود .اما او پادرد را برای نرفتن به مدرسه بهاناه مایکناد ،اماا
زمانی که متوجه میشود مدرسه به دلیل بارش برف تع یل است ،پادرد خاود را فراماوش
میکند .در این گونه داستانها ،شخصیت داستان برای رسیدن به اهدافش ،انتخاابهاای
شی نتنمیزانهای را تاربه و در پایان داستان نیز احساس پیروزی میکند.
بعضی از داستان های این ماموعه نیز به دنوال نموزش خاصی نیساتند و فقاط جنواۀ
سرگرمکنندگی برای کودک دارند و بهحق این نویسنده باه دلیال تسالط بار شایوههاای
طنزپردازی و توانایی در ایااد ارتواط با خواننده از طریق زبان ،بیاان و موسایقی از عهادۀ
این مهم که همان سرگرم کردن کودک و لذت بخشیدن به اوست ،بهخوبی برنمدهاسات؛
برای مثال ،می توان داستان «بستنی خوشامزه»« ،اشاکهاای سا لی»« ،نقااشباشای» و
داستان های دیگر را مثال زد .به طور کلی ،میتوان گفت« :در داساتانهاای طناز فرهااد
حسنزاده ،تنوع گستردهای از تکنیکهای طنزنفرینی دیده میشود که نشاندهندۀ تسالط
وی بر شیوهها و الگوهای طنزپردازی است» (صفایی و ادهمی.)163 :1393 ،
دستۀ سوم ،کتابهایی هستند که رسالت نخستین ننها سرگرم کردن کودک اسات و
در سود اسواببازیهای کودکانه قرار میگیرند؛ برای مثال ،در داستانهاای بررسایشاده،
«کتابهای نناکوچولو» را میتوان مصداق چنین نثاری دانست« :کتابهاای ننااکوچولو دو
ویژگی دارند :نخست اینکه کتابها تصویری هستند و با توجه به تصاویر ،خوانادن ننهاا
پیش میرود .دوم اینکه خواندن ننها مثل بازیهای دونفره است و همکاری و مشاارکت
بزرگتر و کودک را نیاز دارد» (ساندبری)2 :1384 ،
3ا2ا .1داستان و هنر زندگی
از میان نمونههای نماری ،برخی از داستانها به گونهای سااخته و پرداختاه شادهاناد کاه
می توان به تحلیل و ارزیابی شخصیتهای این داستانها بر اساس نظریۀ گالسر پرداخت.
نیازی در شخصیت برانگیخته می شود و شخصیت برای ارضای نیااز ،رفتااری را انتخااب
میکند .بعضی از رفتارها پایان خوشی برای شخصیت داستانهاا رقام مایزناد و بعضای
سراناام ناخوشی را در پی دارد .در این مختصر ،نیاز به تفریح در شخصیتهای داساتانی
به دو نوع نیاز مخرب و سازنده تقسیم و شخصیتها بر این اساس تحلیل میشوند.
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3ا2ا .2تفریح مخرب
در بعضی از داستانها ،شخصیتها در میانۀ داستان پشیمان میشوند و به نادرستی رفتاار
خود پی می برند .برخی نیز تاا پایاان عمار تااوان اشاتواه خاود را مایپردازناد .برخای از
شخصیتها به اقتضای نیازهای کودکانۀ خود ،رفتارهایی نابخردانه در پیش میگیرند و در
داستان متوجه اشتواه خود میشوند .این گونه داستان ها باه صاورت غیرمساتقیم عواقاب
انتخابهای نادرست را به کودکان مینموزند.
در داستان «بادکنکی که شاد بود» ،بادکنک ننقدر باد میخورد که میترکد و دیگار نن
بادکنک نخستین نمیشود و از عملش پشیمان میشود ،اماا زماانی کاه پشایمانی دیگار
سودی ندارد و نب رفته به جوی بازنمیگردد.
داستان «به کووتر اجازه نده خروس بخواند» ،مااجرای کواوتری اسات کاه ساعی دارد
اتوبوس را براند ،اما اتوبوس به او نه میگوید .در این داستان« ،نه» گفتن به کودک نموزش
داده میشود ،چون «گاهی اوقات شما در جواب دیگران فقط بایاد بگوییاد «ناه» .باا ایان
کتاب ،نه گفتن را تمرین میکنید» (همان).
در داستان «هی با من دوست میشوی» ،کفشدوزک برای دوستی با دشمن خود تالش
میکند ،غافل از اینکه این تالش به سراناام خوشایند منتهی نمیشود .کفشدوزک دوست
دارد با عنکووت بازی کند .بنابراین ،همۀ تالشش را میکند که باه او نزدیاک شاود ،اماا
دوستانش به او کمک میکنند تا از خواستهاش برگردد.
در داستان «اسب سفید و درۀ سوز» ،اسب سفید و خرگوش با هم شادند و نیاز به تفریح
خود را با تفریحات سالم ارضا میکنند ،اما خیلی از خانه دور میشوند و در پایان ،گرگهاا
به ننها حمله میکنند .در داستان «قایمباشک» ،دختربچه جای خ رناکی را بارای پنهاان
شدن انتخاب میکند ،اما شانس مینورد و ناات پیدا میکند ،وگرناه عواقاب نااگواری را
تاربه میکرد .این گونه داساتانهاا خ ارات ناشای از بعضای اشاتواهات را باه کاودک
مینموزند .در داستان «ماجرای احمد و سارا» ،احمد که حوصلهاش سر رفتهاسات ،تصامیم
میگیرد علیرغم توصیههای ماادرش باه سااراکوچولو غادا بدهاد و در داساتان عواقاب
خ رناک نن را تاربه میکند.
3ا2ا .4تفریح سازنده
بعضی از داستان های بررسیشده ،عالوه بر شادی بخشایدن و سارگرم کاردن کاودک و
نموزشهای مؤثر ،زیواییها را به او معرفی میکنند و مایشناساانند .در «لوخناد نیلاوفر»،
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شخصیت اصلی داستان به دنوال لوخندش می گردد .کودک با خواندن این داستان ،مفهوم
انتزاعی شادی و لوخند را میشناسد و نن را یکی از عوامل زیواایی زنادگی مایشامارد و
داستان «زیواترین نواز» به کودک مینموزد که زیواییهای طویعت و جهان هستی را نادیده
نگیرد و دیدهای زیوابین داشته باشد.
داستان «نرزوهای رنگی» به کودک کمک میکند تا نرزوهایش را پیدا کند .این داستان
به کودک ماال خالقیت میدهد و کودک میاندیشد که میتواند نرزوهایش را به اشکالی
درنورد که دوست دارد و تصاویر زیوایی از نن خلق کند .کودک داساتان نرزوهاایش را در
صندوق پنهان میکند ،اما نرزوها بادبادک میشوند تا کودکان دیگر نیاز در ننهاا ساهیم
شوند.
داستان «سایه در بهار» حکایت پیرمردی است که از درخت خاود باهخاوبی محافظات
میکند و کودکانی که در سایۀ این درخت بازی میکنند ،درخت را برای ساایهای دوسات
دارند که میتوانند در زیر نن بازی کنند .همین طور داستان «صدای پای بزغالههای سوز»،
نیاز کودک را به بازی و تفریحات کودکانه به تصویر مایکشاد .کاودک در اوج بیمااری،
زمانی که کودکان دیگر را در حال بازی میبیند ،به جمع ننان میپیوندد ،بدون اینکاه باه
دغدغههای بزرگساالن نظری داشته باشد.
«کیسه بوکس خوشمزه» هم شی نت های موشکوچولو را نشان میدهد .موشکوچولو
در این داستان ،موجود عایوی را پیدا میکند ،اما چون نن را نمیشناسد ،از نن نمیترسد و
دوری نمیکند ،بلکه ننقدر با نن موجود بازی میکناد تاا بفهماد چگوناه مایتواناد از نن
استفاده کند و کدام نیازش را مرتفع میسازد ،ولی در پایان داستان ،متوجه میشود که این
موجود عایب یک سیب خوشمزه است که خواص زیادی هم دارد.
با خواندن داستان «سنگ های نرزو» ،کودک متوجه میشود که هر انسانی بایاد بارای
زندگیاش تالش کند و نرزوها بهسادگی به دست نمینیند« .نقای هندوانه» هم به کودک
مینموزد که در سختترین شرایط میتوان شاد بود و از زندگی لذت برد .وقتی که نقاای
هندوانه از صاحوش جدا میشود ،ناامید و غمگین نمیشود و تالش میکند تا زماانی کاه
تکلیفش مشخص شود ،از زندگی خود لذت بورد .اگر پول ندارد ،یک قاچ از هندوانهاش را
میفروشد و نیازهایش تأمین میشوند .در پایان داستان هم باه دلیال عالقاهای کاه باه
بستنی دارد ،حاضر میشود تمام چیزهایی را که خریادهاسات ،در ازای بساتنی بدهاد و از
لذت بستنی خوردن بهرهمند شود.
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در داستان «روز ابری من» ،مادر و کودک هر دو به تفریح نیاز دارند .کاودک در دوران
کودکی است و جز تفریح و شادی ،خواستۀ دیگری ندارد ،اماا ایان کاودک شااد پیوساته
مینموزد و در پی یادگیری است .کودک خود را سانسور نمیکند و در تمام داستان در حال
شی نت و شیرینزبانی است ،اما مادر چون بزرگ شده ،ایان نیااز را در دروناش سارکوب
میکند« :مادرم از پشت پناره ما را نگاه میکرد و لوخند میزد .او هم دلش مایخواسات
بدود ،اما از بس ندویده بود ،یادش رفته بود» (همان).
داسااتانهااای «فروشااگاه و ماان»« ،تااا مدرسااه راهاای نیساات» و «پیشاایخااانم و
بچهها» نیز اولویت تفریح و بازی را در شخصیت کودکان نشان میدهد.
در واقعیتدرمانی ،مشاور ابتدا میکوشد با برقراری ارتواط عاطفی با مراجاع باه تغییار
رفتار او بپردازد .مشاوران با پرسشهای ماهرانه می توانند مراجعان را وادار به خودارزیاابی
کنند .الوته این مراجع است که قضاوتهای ارزشای انااام مایدهاد ،ناه مشااور .گااهی
مراجعان برحسب اتفاق و با اندکی تفکر ،رفتارشان را ارزیاابی مایکنناد ( Wubbolding,
 .)1998: 56نویسنده نیز این توانایی را دارد که با ایااد خوانندۀ درون ماتن ،باه برقاراری
ارتواط عاطفی با کودک بپردازد .بیتردید در فرایند خوانادن داساتان ،ساؤاالتی در ذهان
کودک ایااد میشود و بدون اینکه احساس کند یک بزرگسال او را کنتارل مایکناد ،باه
ارزیابی و گاهی تادید نظر در رفتار خود میپردازد.
 .3نتیاه
ادبیات کودک ،عالوه بر جنوۀ سرگرمکنندگی و لذتبخشی به مخاطوان خود ،نقش زیادی
در تربیت ننها دارد .هر داستان با کودکان گوناگون به شیوههای مختلاف ارتوااط برقارار
میکند و هر کودک با داستانهای متعدد و متفاوت هم لذت میبرد و هم مینموزد و رشد
میکند .میتوان گفت که در صد ( )100داستان بررسیشده ،با در نظر گرفتن سه ماموعۀ
«قصه های کوتیکوتی» ،چهل درصد شخصیتهای داستانی با نیاز باه تفاریح برانگیختاه
شدهاست و حوادث داستان بدین گونه به وجود نمدهاست.
بعضی از داستانها بیشتر جنوۀ سرگرمکنندگی بارای کاودک دارناد و گوناهای باازی
ذهنی به حساب مینیند .ماموعۀ «قصه ،بازی ،شادی» مرتضی خسارونژاد از ایان منظار
شایستۀ ذکر است .بعضی از داستانها ،عالوه بر جنواۀ سارگرمکننادگی ،حااوی نماوزش
خاصی به کودک هستند .داستانهای کاوتیکاوتی فرهااد حسان زاده و بعضای دیگار از
داستانها واجد چنین خصوصیتی هستند .داستانهایی که توانمندی تحلیال روانشناساانه
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دارند ،به شیوه های گوناگونی به کودک نموزش مای دهناد .نیااز باه تفاریح در بعضای از
شخصیتها به گونهای ارضا می شود که کودک در پایاان داساتان ،انتخااب شخصایت را
اشتواه ارزیابی میکند و این احتمال وجود دارد که از سرنوشت شخصایت شکساتخاورده
عورت بگیرد و در چنین وضعیتی در زندگی خود ،رفتار دیگری را انتخاب کناد .بعضای از
شخصیتها نیز بهخوبی به کودک نموزش می دهند که برای ارضای نیازهای اساسی خود،
از جمله نیاز به تفریح ،راههای زیادی در طویعت وجود دارد که هم ننها را شاد میکناد و
هم بر عدد دوستانشان میافزاید.
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