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فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

ادبيات تطبيقﻰ نوعﻰ فعاليت در حوزه نقد نقد ادبﻰ مﺤسوﺏ مﻰشود كه در آن ،ادبيات
در مفهوم كلﻰ آن مقايسه و درباره تالقﻰ ادبيات در دو يا ﭼند فرهنﮓ و زبان مﺨتلﻒ
پژوهﺶ مﻰشود .در بررسﻰ تطبيقﻰ آثار ،مﻰتوان به ﭼگونگﻰ تﺄثير و تﺄثر ديدﮔاههاﻯ
فﻜرﻯ و نقاﻁ وحدت انديشه بشرﻯ در زمينههاﻯ مﺨتلﻒ پﻰ برد.
در مقاله حاﺿر نﺨست مفاهيم و تعاريﻒ كلﻰ ادبيات تطبيقﻰ و مبانﻰ آن بيان شده است.
سﭙﺲ از ديدﮔاه مﺤتوايﻰ و ساختارﻯ ،درونمايههاﻯ آثار ﺻمد بهرنگﻰ ،منتقد و نويسنده
ادبيات كودك در ايران و شﻞ سيلورستاين ،شاعر و نويسنده ادبيات كودك در امريﻜا را
بررسﻰ كردهايم .نقاﻁ اشتراك و افتراﻕ اين دو نويسنده از لﺤاﻅ فﻀاﻯ زمانﻰ و مﻜانﻰ،
نگرﺵ قالﺐ ،تطابﻖ ساختارﻯ ،شﺨﺼيتپردازﻯ و ديگر عوامﻞ به اجماﻝ بررسﻰ و تﺤليﻞ
شده است .ﮔرﭼه ممﻜن است اين دو نويسنده اثر مستقيم بر يﻜديگر نداشته باشند ،از نﻈر
توارد مﻰتوان وجوهﻰ مشترك در بين آنها يافت و اين امر سبﺐ مﻰشود تا ما دو نويسنده
را دريابيم و تالقﻰ افﻜار آن دو را در حوزههاﻯ خاﺹ بررسﻰ كنيم.
اﮔرﭼه زمان و بستر متفاوت اجتماعﻰ ،به بروز تفاوتهايﻰ بنيادين در نگرﺵ اين دو
نويسنده منجر شده است ،زمينه كودكانه نوشتههاﻯ آنها بهسمت تربيت خانوادﮔﻰ و
مساﺋﻞ اجتماعﻰ ،سياسﻰ و فرهنگﻰ ،قدرت تﺨيﻞ و توﺻيﻒ بسيار باﻻ ،عشﻖ ،توجه
به مردم ،فقر ،حركت و پويايﻰ ،همدلﻰ و نگريستن به جهان از دريﭽه ﭼشم كودك از
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ويژﮔﻰها و درونمايههاﻯ مشترك بهرنگﻰ و استاين است .توﺿيﺢ اينﻜه استاين فرجام
كار شﺨﺼيتهاﻯ بهرنگﻰ را به تﺼوير مﻰكشد ،بنابراين شايد بتوان ﭼنين نتيجه ﮔرفت
كه انديشه استاين رشديافته و به تﻜوين رسيده تفﻜر بهرنگﻰ است.
كليدواژهﻫا :ﺻمد بهرنگﻰ ،سيلورستاين ،تطبيﻖ ،خورشيد ،كودك و نوجوان ،ادبيات
جهانﻰ ،درونمايه ،طنز ،ادبيات كودك.

مقدمه

ادبيات كودك و نوجوان آثارﻯ هستد كه ارزﺵ ادبﻰ يا هنرﻯ دارند و براﻯ كودكان و

نوجوانان پديد مﻰآيند .ادبيات كودكان و نوجوانان هم شامﻞ بﺨشﻰ از فرهنﮓ شفاهﻰ عامه
است ،مانند ﻻﻻيﻰ ،متﻞ و قﺼه و هم آثارﻯ را كه شاعران و نويسندﮔان براﻯ كودكان و

نوجوانان پديد آوردهاند مانند داستان ،نمايشنامه و شعر دربر مﻰﮔيرد.

شروﻉ و آﻏاز ادبيات كودك مشﺨﺺ نيست .ﻻﻻيﻰها ،متﻞها و قﺼههاﻯ عاميانه كه

ريشه در تجربههاﻯ زندﮔﻰ و انديشهها و شادﻯها و ﻏمهاﻯ مردم روزﮔاران بسيار كهن

دارند ،سرآﻏاز ادبيات كودكان و نوجوانان در سراسر جهان ازجمله ايران بودهاند( .شوراﻯ كتاﺏ

كودك :1373 ،ﺝ  ،2ﺹ )175
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در ايران بهرﻏم سابقه و شﻜوه ادبيات ،همانند اكﺜر كشورهاﻯ جهان ،ادبيات كودكان

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

بهمعناﻯ امروزﻯ ،سابقه ﭼندانﻰ ندارد .كودكان و نوجوانان ايرانﻰ تا حدود ﺻد ساﻝ پيﺶ،

كم و بيﺶ از ادبيات بزرﮔساﻻن بهره مﻰجستند .كتاﺏهايﻰ مانند موﺵ وﮔربه ،حسين كرد
شبسترﻯ و نان و حلوا كه از ديگر كتاﺏها آسانتر ودلنشينتر بودند در دسترﺱ كودكان
قرار مﻰﮔرفت.

نوشتن كتاﺏ براﻯ كودكان و نوجوانان ايرانﻰ از اواخر قرن سيزدهم هجرﻯ آﻏاز شد.

كتاﺏ احمد اثر عبدالرحيم طالبوﻑ ،يﻜﻰ از اين آثار است .از ساﻝ  1300هـ  .ﺵ .آثار ادبﻰ

و خواندنﻰ ويژه كودكان و نوجوانان ،اندك اندك افزايﺶ يافت .ﮔردآورﻯ و بازنويسﻰ
قﺼههاﻯ كهن و سرودن شعر براﻯ كودكان و نوجوانان ايرانﻰ تقريبا از ساﻝ  1340اوﺝ

ﮔرفت .شعر كودك نيز از ساﻝ  1340به بعد راه تازهاﻯ در پيﺶ ﮔرفت.
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ادبيات كودكان و نوجوانان كه از نﻈر ارزﺵ هنرﻯ با ادبيات بزرﮔساﻻن برابر است،

سه ويژﮔﻰ مهم دارد :نﺨست آنﻜه با زبان و بيان ،توانايﻰ درك زبان نوشتارﻯ ،تﺨيﻞ و
تجربههاﻯ كودكان و نوجوانان متناسﺐ است .ازاينرو براﻯ هر ﮔروه سنﻰ كودك يا نوجوان

از متنها و موﺿوﻉها و زبان و بيان درخور فهم و درك آنها استفاده مﻰشود؛ دوم ،آنﻜه به

رشد و پرورﺵ شﺨﺼيت خواننده كمﻚ مﻰكند و به اين نﻜته توجه دارد كه دوران كودكﻰ و

نوجوانﻰ ،مهمترين ساﻝهاﻯ شﻜﻞﮔيرﻯ و پرورﺵ احساﺱ و انديشه است .به همين جهت،

از آنﭽه سبﺐ يﺄﺱ و بدبينﻰ و بدخواهﻰ مﻰشود ،پرهيز مﻰكند؛ سوم آنﻜه اهميت تﺼوير
را براﻯ كودك و نوجوان برابر با اهميت نوشته مﻰداند و همواره بﺨشﻰ از پيام خود را به

كمﻚ تﺼوير بيان مﻰدارد .براﻯ اين است كه كتاﺏهاﻯ تﺼويرﻯ كودكان خردساﻝ كه حتﻰ
نوشتهاﻯ به همراه ندارند ،در ادبيات كودكان و نوجوانان ،ارزﺵ بسيار دارند.

در مقاله حاﺿر ﭼون بﺤﺚ تطبيﻖ و مقارنه مطرﺡ مﻰشود ،نﺨست درباره ادبيات تطبيقﻰ

و اهميت آن مطلﺐ كوتاهﻰ ايراد مﻰكنيم و سﭙﺲ به اﺻﻞ موﺿوﻉ خواهيم رسيد.
ادبياﺕ تﻄبيقﻰ

ادبيات تطبيقﻰ ،تالقﻰ ادبيات در زبانهاﻯ مﺨتلﻒ و روابﻂ پيﭽيده آن در ﮔﺬشته و حاﻝ

موﺿوﻉها و افراد بررسﻰ مﻰشود( .كفافﻰ)7 :1382 ،

ادبيات تطبيقﻰ بيانگر انتقاﻝ پدپدههاﻯ ادبﻰ از يﻚ ملت به ادبيات ديگر ملتها است

جابهجايﻰ و انتقاﻝ ،ﮔاهﻰ در حوزه واژهها و موﺿوﻉها و زمانﻰ در تﺼاوير و قالﺐهاﻯ مﺨتلﻒ
بيانﻰ مانند قﺼيده ،قطعه ،رباعﻰ ،مﺜنوﻯ ،قﺼه ،نمايشنامه ،مقاله ،و ...خودنمايﻰ مﻰكند،

ﮔاهﻰ نيز در حوزه احساسات و عواطفﻰ است كه از نويسندهاﻯ به نويسنده ديگر ،پيرامون

يﻚ موﺿوﻉ انسانﻰ منتقﻞ مﻰشود و او را متﺄثر مﻰسازد .ديدﮔاه يﻚ اديﺐ نيز مﻰتواند به
اديبان ديگر سرزمينها منتقﻞ شود و آنان را به تقليد وادار كند( .ندا)26 :1373 ،

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

و روابﻂ تاريﺨﻰ آن ازحيﺚ تﺄثير و تﺄثر در حوزههاﻯ هنرﻯ ،مﻜاتﺐ ادبﻰ ،جريانهاﻯ فﻜرﻯ،
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اﻫميﺖ ادبياﺕ تﻄبيقﻰ

اهميت ادبيات تطبيقﻰ بدان جهت است كه از سرﭼشمههاﻯ جريانهاﻯ فﻜرﻯ و هنرﻯ

ادبيات ملﻰ پرده برمﻰدارد؛ زيرا هر جريان ادبﻰ در آﻏاز ،با »ادبيات جهانﻰ« برخورد دارد و در

جهتدهﻰ آﮔاهﻰ انسانﻰ يا قومﻰ كمﻚ مﻰكند .البته اين اهميت فقﻂ به بررسﻰ جريانهاﻯ

فﻜرﻯ و ﮔونههاﻯ ادبﻰ و مساﺋﻞ انسانﻰ در هنر مﺤسوﺏ نمﻰشود؛ بلﻜه از تﺄثيرپﺬيرﻯ
شاعران و نويسندﮔان از ادبيات جهانﻰ سﺨن بهميان مﻰآورد( .كفافﻰ)7 :1382 ،

از ديگر بهرههاﻯ ادبيات تطبيقﻰ ،توانايﻰ و مهارت ويژهاﻯ است كه در اختيار پژوهشگر

مﻰﮔﺬارد تا او بتواند هرآنﭽه را كه اﺻيﻞ بومﻰ است از انديشه و فرهنﮓ بيگانه بازشناسد.
(ندا)26 :1373 ،

مطالعه در ادبيات تطبيقﻰ موجﺐ ايجاد نگرﺵ نوينﻰ از جهان و روﺵ تفﻜر مردم آن

مﻰشود و وابستگﻰهاﻯ فﻜرﻯ و عاليﻖ معنوﻯ مردم جهان را به ﺻورت روشنﻰ عرﺿه

مﻰكند.

به اين طريﻖ ادبيات تطبيقﻰ باتوجه به ويژﮔﻰهاﻯ فردﻯ و مشﺨﺼات نبوﻍ هر ملت
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و نﻜات و اشارات تبديﻞناپﺬير هر اثرﻯ انشعابات و ارتباﻁهاﻯ فﻜرﻯ را ممتاز مﻰسازد و

ﭼگونگﻰ نهﻀتهاﻯ بزرگ فﻜرﻯ را معلوم مﻰكند.

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

از آنجا كه شناخت ،موجﺐ تفاهم مﻰشود و تفاهم ،دوستﻰ و عشﻖ را بهوجود مﻰآورد،

مطالعه در ادبيات تطبيقﻰ يﻜﻰ از ممتازترين وسايﻞ تفاهم و ﺻلﺢ بين ملتها است( .ﺻفارﻯ،
5 :1357ـ)4

مبانﻰ و حوزه ادبياﺕ تﻄبيقﻰ

فرانسويان در پيدايﺶ و ﻇهور ادبيات تطبيقﻰ پيشگام ساير مﻜاتﺐ و ملتها بودهاند،

بنابراين در اينجا مبانﻰ و حوزه ادﺏ تطبيقﻰ را برپايه اﺻوﻝ و روﺵ آنان ﺫكر مﻰكنيم.

 .1مرز ميان ادبيات يﻚ كشور با ادبيات ديگر كشورها در قلمرو پژوهﺶهاﻯ تطبيقﻰ

زبانها است .اختالﻑ زبانها شرﻁ انجام پژوهﺶهاﻯ تطبيقﻰ در حوزه ادبيات است .آن
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دسته از آثار ادبﻰ كه به يﻚ زبان نوشته مﻰشوند ،در دايره بررسﻰهاﻯ تطبيقﻰ نمﻰﮔنجد؛

هرﭼند از يﻜديگر متﺄثر باشند( .ندا)26 :1373 ،

در ﺻورتﻰ كه برخﻰ مﺤققان معتقدند كه ادبيات تطبيقﻰ به بررسﻰ ادبيات در رابطهاﺵ

ـ كه از حد و مرز ملﻰ فراتر مﻰرود ـ عنايت دارد و زبان تعيينكننده نوﻉ ادبيات نيست .از

طرفﻰ ،نمﻰتوان مرزهاﻯ سياسﻰ را مبناﻯ كافﻰ براﻯ اختالﻑهاﻯ جوهرﻯ كه ميان ادبيات

وجود دارد و هر يﻚ را ادبياتﻰ متفاوت قلمداد مﻰكند بهشمار آورد.

 .2دو ادبياتﻰ كه قرار است ميان آنها مقايسه و تطبيﻖ انجام دهيم ،داراﻯ روابﻂ تاريﺨﻰ

باشند.

بسيارﻯ از دانشمندان با ﭼنين نﻈرﻯ مﺨالﻒاند .زيرا بررسﻰهاﻯ هنرﻯ متشابه در

ادبيات مﺨتلﻒ ،كاشﻒ ﮔونههاﻯ جﺬابﻰ از دانﺶها و معارﻑ است ودليلﻰ نمﻰيابيم كه آن را
خارﺝ از ادبيات تطبيقﻰ بهشمار آوريم (كفافﻰ18 :1382 ،ـ .)17براﻯ مﺼداﻕ اين ادعا مﻰتوان

از تﺄثيرپﺬيرﻯ »لويﻰ آراﮔون« 1ـ شاعر سوررﺋاليست 2معاﺻر فرانسه ـ ازعبدالرحمن جامﻰ،
سعدﻯ و يا حافﻆ و تﺄثير او بر نگرﺵ وانديشه »ﮔوته« 3و »اميلﻰديﻜنسون« 4نام برد؛ يا

شﻜسﭙير را كه تقريبا موﺿوﻉ همه نمايشنامههاﻯ خود را از نويسندﮔان ايتاليايﻰ و اسﭙانيايﻰ و

انگليسﻰ و ﮔاهﻰ بنمايههاﻯ شرقﻰ ﮔرفته (مينوﻯ235 :1367 ،ـ )140اما ﭼنان در آن تﻐيير داده
پژوهﺶ در ادبيات تطبيقﻰ در حوزههايﻰ از قبيﻞ عوامﻞ انتقاﻝ تﺄثيرات مﺨتلﻒ از ادبيات

ملتﻰ به ملت ديگر ،بررسﻰ ﮔونههاﻯ ادبﻰ ازجمله حماسه ،نمايشنامه ،قﺼه به زبان حيوانات

و ،...بررسﻰ موﺿوﻉهاﻯ ادبﻰ ،بررسﻰ منابﻊ نويسنده ،بررسﻰ جريانهاﻯ فﻜرﻯ و تﺄثير و
تﺄثر انجام مﻰشود .در ادبيات تطبيقﻰ ،بيﺶ از هر ﭼيز مﻰتوان به نقاﻁ وحدت انديشه بشرﻯ

پﻰ برد كه ﭼگونه انديشهاﻯ در نقطهاﻯ از جهان توسﻂ انديشمندﻯ ،اديبﻰ و يا شاعرﻯ

مطرﺡ مﻰشود و در نقطه ديگر ،همان انديشه بهﮔونهاﻯ ديگر مجاﻝ بروز مﻰيابد( .كفافﻰ،
1. Louis Aragon
2. Surrealist
3. Johann Wolfgang Von Goethe, 1749-1832
4. Emily Dickenson

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

و در اين اقتباﺱ ﭼنان هنر بهكار برده كه اثرﻯ كام ً
ال شﺨﺼﻰ از آنها بهوجود آورده است.
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8 :1382ـ)7

بررسﻰ محتوايﻰ و ساﺧتارﻯ ﺁﺛار بهرنﮕﻰ و استاين

پيﺶ از پرداختن به بررسﻰ مﺤتوايﻰ و درونمايههاﻯ آثار ﺻمد بهرنگﻰ و شﻞ سيلور

استاين در زمينه ادبيات كودك ،فﻀاﻯ كلﻰ زندﮔﻰ و وﺿعيت اجتماعﻰ اين دو نويسنده

را كه ازجمله عوامﻞ مهم در ايجاد نقاﻁاتفاﻕ و اختالﻑ ميان آنها بهشمار مﻰرود ،بررسﻰ

مﻰكنيم.

فﻀاﻯ زمانﻰ ـ مكانﻰ بهرنﮕﻰ و استاين

ﺻمد تربيتيافته فﻀاﻯ روستايﻰ است .در آنجا رشد كرده و باليده است .طبيعﻰ است

كه فﻀاﻯ بسيارﻯ از قﺼههاﻯ او حاﻝ و هواﻯ روستا را داشته باشد ،تا آنجا كه در رده

نويسندﮔان ادبيات روستايﻰ قرار مﻰﮔيرد .با تمامﻰ نشانهها و حاﻝ و هواهاﻯ سنتﻰ خاﺹ
روستا.
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اما استاين متعلﻖ به جامعهاﻯ دموكراتيﻚ 1با مليتﻰ ﭼندفرهنگﻰ ،آزاد و رها از قيد و

بندهاﻯ سنتﻰ است كه مدرنيته 2را پيﺶرو دارد و اﮔرﭼه او در آثارﺵ بهسمت سنتها و
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ساختارهاﻯ اجتماعﻰ و تربيتﻰ دوران خود تمايﻞ دارد ،به هر حاﻝ ،در مقايسه با جامعه ايران
كه ﺻمد آن را تجربه كرده است ،پيشرفتهتر مﻰنمايد.

عامﻞ ديگرﻯ كه به اين تفاوت بنيادين دامن مﻰزند ،برهه زمانﻰ است كه هر يﻚ از

اين دو نويسنده در آن بهﻇهور رسيدهاند .ﺻمد ،فرزند روزﮔار استبداد است .آزادﻯ قلم و بيان
در كار نيست و نﻈام طبقاتﻰ بهشدت بر جامعه حاكم است .بديهﻰ است آثار و نوشتههاﻯ

او رنﮓ و آﺏ مﺤيﻂ استبداد را داشته باشد .بنابراين تفﻜر ،او مﻰتواند مﺤﺼوﻝ ﮔيرودارهاﻯ
مﺤيطﻰ باشد كه تﺄثير آن را مستقيم و يا ﻏيرمستقيم بر داستانهايﺶ مﻰبينيم.

2. Modernity

1. Democratic
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در حالﻰ كه ايران يﻚ دوره استبداد و خفقان سياسﻰ را با نﻈام طبقاتﻰ شديد كه هيﭻيﻚ

ﭼشم ديدن ديگرﻯ را نداشت پشت سر مﻰﮔﺬاشت ،جامعه امريﻜا مﻰرفت تا افﻖهاﻯ

سياسﻰ ،اجتماعﻰ و تربيتﻰ نو را پيﺶ روﻯ ملتﺶ بگستراند.

ﺻمد مبارزﻯ سياسﻰ است كه در جوانﻰ ،در  29سالگﻰ در ارﺱ ﻏرﻕ مﻰشود؛ حاﻝ

آنﻜه سيلورستاين ،شاعر ،نويسنده و آهنگسازﻯ است كه در  67سالگﻰ ﭼشم از جهان فرو

مﻰبندد .ﮔرﭼه شِ ﻞ نيز مﻈاهر بﻰفرهنگﻰ ،نابرابرﻯهاﻯ شديد و اجﺤاﻑ و عقﺐماندﮔﻰهاﻯ
جامعه امريﻜا را در آثارﺵ منعﻜﺲ كرده است ،او را تنها بهعنوان يﻚ هنرمند مﻰتوان

شناخت؛ نه اهﻞ سياست .بدين ترتيﺐ ،فﻀاﻯ اجتماعﻰ متفاوت استاين و بهرنگﻰ ،باعﺚ

شده است كه آثار هر يﻚ از اين دو ،حاﻝ و هواﻯ متفاوتﻰ داشته باشند.
نﮕرﺵ دو ﻗﻄبﻰ بهرنﮕﻰ و تكوين ﺁﻥ در ﺁﺛار استاين

ﺻمد نگرشﻰ دوقطبﻰ به جهان دارد .او پديدهها را نيﻚ و فراتر يا پست و فروتر مﻰداند

و اين دو قطﺐ ناهمسان را در نبردﻯ هميشگﻰ مﻰپندارد .دنياﻯ قﺼه ﺻمد دو رنﮓ دارد:
سياه و سفيد؛ خوﺏ يا بد .حد وسطﻰ در كار نيست .به همين ترتيﺐ در جهان آثار او نمﻰتوان

شﺨﺼيتهايﻰ را يافت كه نيﻜﻰ و بدﻯ را با هم داشته باشند.

كه اﮔر آنها توبه كنند و از مرام و مسلﻜشان دست بردارند و مﺜﻞ ما بينديشند ،براﻯ ما قابﻞ

پﺬيرﺵاند .در هيﭻيﻚ از قﺼههاﻯ او ﭼنين رويﻜردﻯ رامشاهده نمﻰكنيم .در ابتداﻯ داستان

»اولدوز و عروسﻚ سﺨنگو« ،از زبان عروسﻚ سﺨنگو ﭼنين مﻰخوانيم:

هيﭻ بﭽه عزيز دردانه و خودپسندﻯ حﻖ ندارد قﺼه من و اولدوز را بﺨواند؛ بهخﺼوﺹ
بﭽههاﻯ ثروتمندﻯ كه توﻯ ماشين سواريشون مﻰنشينند ،پز مﻰدهند و خودشان را يﻚ
سر و ﮔردن از بﭽههاﻯ ولگرد و فقير كنار خيابانها باﻻتر مﻰبينند و به بﭽههاﻯ كارﮔر
هم مﺤﻞ نمﻰﮔﺬارند .آقاﻯ »بهرنﮓ« خودﺵ ﮔفته كه قﺼههاﺵ را بيشتر براﻯ همان
بﭽههاﻯ ولگرد و فقير و كارﮔر مﻰنويسد .البته بﭽههاﻯ بد و خودپسند هم مﻰتوانند پﺲ
از درستكردن فﻜر و رفتارشان قﺼههاﻯ آقاﻯ »بهرنﮓ« را بﺨوانند .بهم قوﻝ داده.
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ﮔرﭼه خود او ﮔاه ﮔوشه ﭼشمﻰ به ايجاد ارتباﻁ با قطﺐ مﺨالﻒ دارد و شرﻁ مﻰﮔﺬارد
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(بهرنگﻰ)141 :1378 ،

ﺻمد به اين مسﺌله نمﻰانديشد كه آن بﭽههاﻯ بهاﺻطالﺡ عزيز و دردانه هم خود

پرورﺵيافته تربيت و آموزﺵ ناﺻﺤيﺢ خانواده و جامعه پيرامون خويﺶ هستند كه از آن
تشﺨيﺺ و سطﺢ آﮔاهﻰاﻯ كه ﺻمد انتﻈار دارد بﻰبهرهاند و شايد با خواندن قﺼههاﻯ او

آﮔاه و بيدار شوند.

به هر حاﻝ ،ﭼنان كه ﺫكر شد ،در نوشتههاﻯ بهرنگﻰ ،رويﻜرد پﺬيرﺵ دو قطﺐ مشاهده

نمﻰشود ،زيرا ﭼنين تﺤولﻰ منوﻁ به برقرارﻯ ارتباﻁ و ﮔفتوﮔوﻯ منطقﻰ و مسالمتآميز
ميان دو جريان ناسازﮔار است .در آثار او هيﭻ فرد متعلﻖ به قطﺐ بد و پليد را نمﻰيابيم كه

از كردهاﺵ پشيمان شود و به قطﺐ نيﻚ بﭙيوندد .در آثار او شﺨﺼيتها ايستا و فاقد پويايﻰ
و رشدند .شﺨﺼيتها در ابتداﻯ قﺼه هرﭼه هستند تا آخر به همان ﺻورت باقﻰ مﻰمانند.

در واقﻊ ﮔﺬر از قطبﻰ به قطﺐ ديگر با كنﺶ قهرمانﻰ و پرخاﺵجويانه همراه است و زبان
ﮔفتار ميان اين دو قطﺐ تهديدآميز ،تلﺦ و تند و آميﺨته به ناسزا است .نمونه بارز آن ،قﺼه

»دو ﮔربه روﻯ ديوار« (يﻚ اسطوره ،ﺹ  )79است كه در آن زبان تند و قهرآميز شﺨﺼيتها
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حﻜايت از خشم و كينه و حريﻒطلبيدن براﻯ ستيزهجويﻰ دارد .رنﮓ سياه و سفيد هريﻚ
از ﮔربهها ،دليﻞ بر تﺨيﻞ دوﮔانه راوﻯ است .در پايان داستان از آنجا كه هيﭻيﻚ از ﮔربهها

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

راﺿﻰ نمﻰشود راه را براﻯ ديگرﻯ باز كند و كسﻰ از پاﻯ ديوار روﻯ آنها آﺏ مﻰريزد و دو
ﮔربه به ناﭼار پا به فرار مﻰﮔﺬارند ،درمﻰيابيم كه ازنﻈرﮔاه سياسﻰ ،هر مملﻜتﻰ كه احزاﺏ و

ﮔروههايﺶ حرﻑ هم را نفهمند و جايگاه يﻜديگر را درك نﻜنند ،احتماﻝ اينﻜه عماﻝ خارجﻰ
از اين امر سوءاستفاده كنند و تﻜليفشان را مشﺨﺺ سازند ،بسيار است.

در تطبيﻖ تفﻜر سياه و سفيد در اثر بهرنگﻰ ،مﻰتوان به فلسفه و نگرﺵ استاين در

شعر »سﺆاﻝ عجيﺐ« (سيلوراستاين :1378 ،الﻒ )87 :اشاره كرد كه استاين عالوه بر آنﻜه در

ژرﻑساخت ،مطلﻖانديشﻰ و قطﺐﮔرايﻰ در مفهوم سياسﻰ آن را رد مﻰكند ،در ﻻيههاﻯ
زيرين ،به آميﺨتگﻰ احساسات و ويژﮔﻰهاﻯ انسانﻰ و نسبيت وجود از جنبه روانشناختﻰ

و فلسفﻰ نيز اشاره دارد .انعﻜاﺱ انديشه دوﮔانه جوامﻊ استبدادﻯ در آثار استاين بهﮔونهاﻯ
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بسيار ماليمتر و همراه با طنز در دنياﻯ فانتاستيﻚ 1نمايانده مﻰشود؛ﮔرﭼه خشم ،نفرت و

عدم پﺬيرﺵ در بنمايه آن بسيار قابﻞ لمﺲ است.

نتيجه ارزشمند ديگرﻯ كه از تطبيﻖ آثار اين دو نويسنده به دست مﻰآيد اين است كه

شﺨﺼيتهاﻯ بهرنگﻰ در آثار استاين به تﻜوين مﻰرسند .به عبارت ديگر ،سرانجام و عاقبت
آنها در ﺻﺤنهها و فﻀاهاﻯ شﻞ مشﺨﺺ مﻰشود.

دروﻥمايهﻫاﻯ ﺁﺛار بهرنﮕﻰ و استاين

يﻜﻰ از درونمايههاﻯ مشترك ميان آثار بهرنگﻰ و استاين ،توجه به مردم است .اين

جنبه ،قابﻞتوجهترين ويژﮔﻰ مشترك در آثار اين دو نويسنده است كه هرﭼند در دو قﺼه
بلند بهرنگﻰ با عنوان »اولدوز و كالﻍها« (بهرنگﻰ )1378 ،و »اولدوز و عروسﻚ سﺨنگو«

(همان) نسبتا ﺿعيﻒ است ،در دو داستان كمحجم ديگر او ،يعنﻰ »پسرك لبوفروﺵ« (همان)

و »كﭽﻞ كفترباز« (همان) با قدرت تمام منعﻜﺲ شده است.

از زيرشاخههاﻯ مهم اين عنﺼر ،شﺨﺼيتهاﻯ قشرهاﻯ پاييندست جامعه ،آﮔاهﻰ

اجتماعﻰ ،جنگيدن و مبارزه در راه ايجاد وﺿعيتﻰ انسانﻰ و برابرﻯ حقوﻕ و عشﻖ و مﺤبت
است .عشقﻰ كه از آن ﺻﺤبت مﻰشود ،عشﻖ و مﺤبت معطوﻑ به انسانهاﻯ فقير و

همين درونمايهها است كه ﺻمد بهرنگﻰ را به رﻏم وجود كاستﻰها و ﺿعﻒهاﻯ آثارﺵ،

ماندﮔار كرده است.

شﺨﺼيﺖﻫاﻯ داستاﻥﻫا

شﺨﺼيتهاﻯ اﺻلﻰ داستانهاﻯ بهرنگﻰ ،كودكان خانوادههاﻯ فقير هستند ،مﺜﻞ ياشار،

پسرك لبوفروﺵ ،قوچعلﻰ ،پوﻻد ،ﺻاحبعلﻰ و لطيﻒ .اﮔر هم بزرﮔساﻻنﻰ را بهعنوان قهرمان

يا شﺨﺼيت اﺻلﻰ داستان قرار مﻰدهد ،مﺜﻞ كوراﻏلو و كﭽﻞ كفترباز ،از خانوادههاﻯ فقير
1. Fantastic

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

فرودست است .همين عشﻖ براﻯ سرمايهداران به كينه و خشم مبدﻝ مﻰشود .پرداخت
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هستند و يا از آن قشر برخاستهاند .فقر و پيامدهاﻯ آن را ﺻمد در داستانهايﻰ مﺜﻞ »اولدوز
و كالﻍها«» ،اولدوز و عروسﻚ سﺨنگو«» ،پسرك لبوفروﺵ«» ،يﻚ هلو و هزار هلو« و

»بيست و ﭼهار ساعت در خواﺏ و بيدارﻯ« (همان) منعﻜﺲ كرده است .و اينﻚ نمونهاﻯ
از آن:

موهاﻯ سرم ﭼنان بلند و پريشان بودند كه ﮔوﺵهايم را زير ﮔرفته بودند .انگار كاله
پرمويﻰ به سرم ﮔﺬاشتهام .پيراهن كرباسﻰام ،رنﮓ ﭼرك و تيرهاﻯ ﮔرفته بود و از يقه
دريدهشدهاﺵ بدن سوختهام ديده مﻰشد .پاهام برهنه و ﭼرك و تركخورده بودند .دلم
مﻰخواست مﻐز هر سه اعيانزاده را داﻏون كنم 24( .ساعت خواﺏ و بيدارﻯ ،ﺹ )301

از آنجا كه قﺼههاﻯ ﺻمد به يﻚ جامعه طبقاتﻰ تعلﻖ دارد ،بنابراين درمقابﻞ اين

شﺨﺼيتهاﻯ ساده ،زحمتﻜﺶ و فقير ،شﺨﺼيتهايﻰ قرار دارند كه رودرروﻯ آنها ايستادهاند

و از قشر فرودست بهرهكشﻰ مﻰكنند .نمونه اين شﺨﺼيتها در قﺼههاﻯ ﺻمد عبارتاند
از :حاجﻰقلﻰفرشباﻑ ،حاجﻰعلﻰ پارﭼهباﻑ ،زنبابا ،ارباﺏها ،سرمايهداران و ...خﺼوﺻيات

زنبابا از زبان اولدوز اينطور بيان شده است:
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زن بابام را هم دوست ندارم .از وقتﻰ به خانه ما آمده بابام را هم از من ﮔرفته ...ﮔاوم را
هم ديروز كشته ...حاﻻ خودﺵ و خواهرﺵ نشستهاند تو آشﭙزخانه .منتﻈرند ﮔوشت بﭙزه و
بﺨورند ...بيﭽاره ﮔاو مهربان من! (اولدوز و عروسﻚ سﺨنگو ،ﺹ )84

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

ﺁﮔاﻫﻰ اجتماعﻰ

بهرنگﻰ در اكﺜر داستانهايﺶ از آﮔاهﻰدادن بهره برد تا ﭼنانكه خودﺵ ﮔفته است ،دنياﻯ

رنگين و خيالﻰ كودكان را به »واقعيتهاﻯ سرسﺨت اجتماعﻰ« پيوند بزند و مﺨاطبانﺶ
را آﮔاه سازد .اين عشﻖ به آﮔاه كردن كودكان در او ﭼنان قوﻯ است كه ﮔاه خارﺝ از طرﺡ

داستان به تجزيه و تﺤليﻞ روﻯ مﻰآورد .نمونه زير از اين دسته است:

اولدوز ﮔفت :ننهكالﻏه دزدﻯ ﭼرا؟ ﮔناه دارد.
ننه كالﻍ ﮔفت :بﭽه نشو جانم ﮔناه ﭼيست؟ اين ﮔناه است كه دزدﻯ نﻜنم ،خودم و
بﭽههام از ﮔرسنگﻰ بميرند ...اين را هم تو بدان كه با اين نﺼيﺤتهاﻯ خشﻚ و خالﻰ
نمﻰشود جلوﻯ دزدﻯ را ﮔرفت .تا وقتﻰ كه هر كﺲ براﻯ خودﺵ كار مﻰكند دزدﻯ هم
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مبارزه براﻯ برابرﻯ حقوﻕ

در جامعهاﻯ كه ﺻمد در آن بهسر مﻰبرد تﻀاد طبقاتﻰ حاكم بود و قربانﻰشدن يﻜﻰ

براﻯ موجوديت ديگرﻯ امرﻯ طبيعﻰ بهشمار مﻰرفت .طبقهاﻯ با كار پرمشقت سرمايهاﻯ
در دست ندارد و طبقه ديگر مﻰخورد و مﻰخوابد و پولﺶ از پارو باﻻ مﻰرود .نتيجه ﭼنين

فرايندﻯ درﮔيرﻯ و مبارزه است .انديشه بهكارﮔيرﻯ سالﺡ در داستان »اولدوز و كالﻍها«
نيﺶ مﻰزند ،در »بيست و ﭼهار ساعت در خواﺏ و بيدارﻯ« رشد مﻰكند و در »ماهﻰ سياه

كوﭼولو« (بهرنگﻰ )1378 ،به تمامﻰ خود را نشان مﻰدهد» .افسانه مﺤبت« (همان) »كوراوﻏلو

و كﭽﻞ حمزه« (همان) »بيست و ﭼهار ساعت در خواﺏ و بيدارﻯ« و »ماهﻰ سياه كوﭼولو«
آثارﻯ است كه در آنها سالﺡ طلبيده مﻰشود يا به كار مﻰرود .در داستان »بيست و ﭼهار

ساعت در خواﺏ و بيدارﻯ« ﭼنين آمده است:

دستهايم از ماشين كنده شده و به رو افتادم روﻯ آسفالت خيابان .سرم را بلند كردم...
پاهايم را بر زمين زدم و هﻖ هﻖ ﮔريه كردم .دلم مﻰخواست مسلسﻞ پشت شيشه ماﻝ
من باشد 24( .ساعت خواﺏ و بيدارﻯ ،ﺹ 309ـ)308

و مردم بهطور پيگير و مداوم اين مبارزه را ادامه مﻰدهند .با يﻚ شﻜست ،مبارزه متوقﻒ
نمﻰشود و هر شﻜست آﻏاز مبارزه تازهاﻯ است .ﺻمد در پارهاﻯ موارد پا را از اين هم فراتر

مﻰﮔﺬارد و شﻜﻞهاﻯ مﺨتلﻒ مبارزه را بيان مﻰكند .مبارزهاﻯ كه او پيشنهاد مﻰكند تلفيقﻰ
از هر دو نوﻉ مبارزه ،يعنﻰ مبارزه آشﻜار و مبارزه پنهان است .در قﺼه»اولدوز و كالﻍها«،
وقتﻰ كه ننه بزرگ به بﭽهها تﺬكر مﻰدهد كه:

مبادا كﺲ ديگر بو ببرد كه داريد پنهانﻰ كار مﻰكنيد! ﭼشم و ﮔوشتان باز باشد .ياشار و
اولدوز پاسﺦ مﻰدهند» :دلت قرﺹ باشد ،ننه بزرگ .درست است كه سن ما كم است ،اما
عقلمان زياد است .اينقدرها هم مﻰفهميم كه آدم نبايد هر كارﻯ را آشﻜارا بﻜند .بعﻀﻰ
كارها را آشﻜار مﻰكنند ،بعﻀﻰ را پنهانﻰ( «.اولدوز و كالﻍها ،ﺹ 64ـ)63

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

در قﺼههاﻯ ﺻمد ازجمله در قﺼه »اولدوز و كالﻍها« ،مبارزه يﻚ جريان طوﻻنﻰ است

185

ادبیا

ﻡ ،ﺷماﺭﺓ 6
طبیقی ،ساﻝ دو
تت

اينها درونمايههاﻯ اﺻلﻰ و بنيادين قﺼههاﻯ ﺻمد هستند كه با زبانﻰ رك ،تلﺦ و ﮔزنده

و با كنشﻰ قهرانه مطرﺡ مﻰشود و اين در حالﻰ است كه درآثار استاين همين مﻀامين با
زبانﻰ كنايهآميز و ماليم همراه با طنزﻯ كه از ﮔزند واقعيتهاﻯ تلﺦ مﻰكاهد ،بيان مﻰشود،
آن هم بهعنوان يﻜﻰ از دهها درونمايه نوشتههاﻯ او.

نﻜته ديگر اينﻜه ﺫهنيت استاين با جنﮓ و مبارزه مﺨالﻒ است .اين ﺫهنيت و تفﻜر

برﮔرفته از واقعيت زندﮔﻰ او بود .او مدتﻰ با پيوستن به ارتﺶ در جنﮓ امريﻜا و كره شمالﻰ

شركت كرد اما تنفر و نﻜوهﺶ او از جنﮓ در نوشتههايﺶ نمود فراوان دارد .نمونه اين تفﻜر
در داستان » 25دقيقه مهلت« (سيلوراستاين :1379 ،ﺏ) مشهود است:

با شما هستم  /يﻚ نفر ديگر در جنﮓ مرد  /وقتﻰ نام مردﮔان را مﻰشمارم  /او را
فراموﺵ نﻜنيد  /يﻚ نفر ديگر در جنﮓ مرد  /وقتﻰ مﻰخواهيد بميريد زياد نترسيد  /يﻚ
نفر ديگر پيﺶ از شما مرده است / .آواز بﺨوانيد  /نام او را فراموﺵ نﻜنيد 25( «.دقيقه
مهلت ،ﺹ )25

در بينﺶ استاين ،توجه به مردم بهﮔونهاﻯ ديگر نمايان مﻰشود .در ديدﮔاه وسيﻊ او،

فقير و ﻏنﻰ ،خردساﻝ و بزرﮔساﻝ حﻞ مﻰشوند و او بين اين دو قشر ،سرﻯ ايجاد نمﻰكند.
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بينﺶ او حﺼارها را فرو مﻰريزد .از سوﻯ ديگر ،بينﺶ و سطﺢ آﮔاهﻰاﻯ كه استاين به آن

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

معتقد است ،بيشتر بر آﮔاهﻰ فﻜرﻯ و فردﻯ متمركز است .او عدم هماهنگﻰها و مشﻜالت و
تعارﺿات جامعه را به خود »خود« افراد بازمﻰﮔرداند و به درون ارجاﻉ مﻰدهد .او مﻰخواهد

مسﺌوليت همه ﭼيز را خود افراد جامعه به عهده بگيرند ،درحالﻰ كه در آثار بهرنگﻰ ،براﻯ

ّ
حﻞ مشﻜالت و تعارﺿات جامعه ،انگشت اشاره بهسمت ديگران است .اين ديگران مﻰتواند
هم طبقه سرمايهدار باشد و هم مﺤيﻂ نابسامان جامعه و سردمداران.

مرگ و زندﮔﻰ دوباره

بهرنگﻰ و استاين هر دو معتقد به مرگ و زندﮔﻰ دوبارهاند .ﭼنين نگرشﻰ در داستان

»يﻚ هلو و هزار هلو« كه سير تﻜامﻞ زندﮔﻰ انسان از ديدﮔاه فلسفﻰ خاﺹ بهرنگﻰ از
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ﺭسی تطبی

قی آﺛاﺭ صم
د بﻬرنگی و ﺷﻞ
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زبان »هلو« مطرﺡ مﻰشود .قابﻞ توجه است .اين درونمايه در آثار استاين بهﮔونهاﻯ فانتزﻯ

1

مطرﺡ مﻰشود و از زواياﻯ مﺨتلﻒ قابﻞ بررسﻰ است .استاين در »قلعه اكنون« 2با زبانﻰ

بسيار ساده و جالﺐ لﺤﻈه حاﻝ را مرگ لﺤﻈه ﮔﺬشته و آبستن لﺤﻈهاﻯ كه نيامده است

مﻰداند» .اكنون« براﻯ او قلعهاﻯ است كه فقﻂ در دارد .برﺝ و بارويﻰ در كار نيست و اقامت

در آن هرﮔز ممﻜن نﺨواهد بود .در »داستان لﻚلﻚ« ،3نگرﺵ استاين به بينﺶ وفلسفه بودا

كه به زندﮔﻰهاﻯ پﻰدرپﻰ در اين جهان معتقد است نزديﻚ مﻰشود )1(.در اين شعر ،توﺻيﻒ

استاين از فﻀاﻯ ماوراءالطبيعه همراه با ﭼاشنﻰ طنز و شادﻯ است ،بهﮔونهاﻯ كه هركسﻰ

مشتاﻕ مﻰشود برود و آنجا را تجربه كند ،بﻰهيﭻ ترﺱ و ماللﻰ از مرگ.

اينﻜه لﻚلﻚ بﭽهها رو مياره ،مﻰدونين  /اما آيا اين رو هم مﻰدونستين  /كه لﻚلﻚ
مياد و آدم بزرﮔا رو مﻰبره / ،وقتﻰ زمان رفتنشون برسه؟ / ...اونجا پوست اونها رو سفت
مﻰكنن / ،عﻀلههاشون رو تقويت مﻰكنن / ...پشتهاﻯ خميده رو ﺻاﻑ مﻰكنن / ...بعد
لﻚلﻚها پروازكنون اونها رو به زمين برمﻰﮔردونن  /و اونها همون بﭽههايﻰ مﻰشن
كه تازه به دنيا اومدن( .سيلوراستاين :1379 ،الﻒ)

اين درونمايهها با اين سطﺢ بينﺶ و آﮔاهﻰ در آثار ﺻمد بهﭼشم نمﻰخورد .مرگ در

فلسفه او زمينﻰتر و عينﻰتر است ،اما جنبه متعالﻰ و رشد دهنده آن ،همواره مﺤفوﻅ نگه
داشته مﻰشود .در »ماهﻰ سياه كوﭼولو« ،ماهﻰ سياه مﻰﮔويد:
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زندﮔﻰ براﻯ ماهﻰ سياه ارزشمند است؛ ﭼراكه او شﺨﺼيتﻰ پويا و هدفمند است و اين

شهامت است كه مرگ را پيﺶ ﭼشمﺶ مﻰآرايد و آن را مطلوﺏ و خواستنﻰ مﻰكند.
ﺧورشيد

خورشيد در ميان تمامﻰ ملتها و فرهنﮓها سمبﻞ زايندﮔﻰ و جوشﺶ آفرينندﮔﻰ است.
2. The Castel

1. Fantasy
3. Stork Story

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

مرگ خيلﻰ آسان مﻰتواند اﻻن به سراﻍ من بيايد اما من تا مﻰتوانم زندﮔﻰ كنم نبايد به
پيشواز مرگ بروم .البته اﮔر يﻚ وقت ناﭼار با مرگ روبهرو شدم كه مﻰشوم ...مهم نيست؛
مهم اين است كه زندﮔﻰ يا مرگ من ﭼه اثرﻯ در زندﮔﻰ ديگران داشته باشد( .بهرنگﻰ،
 :1378ماهﻰ سياه كوﭼولو ،ﺹ )327
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در آثار استاين نيز خورشيد نماد آﻏاز و تولد دوباره است .همﭽنان كه در شعر »سنﮓسوپ

عجيﺐ« ،1پﺲ از پايان روزهاﻯ تاريﻚ فقر ،خورشيد بركت و فراوانﻰسرمﻰزند.
آن تﻜه سنﮓ باعﺚ شد تا روزهاﻯ تاريﻚ را تاﺏ بياوريم.
و باﻷخره خورشيد طلوﻉ كرد( .سيلوراستاين :1381 ،ﺏ)82 :

در آثار ﺻمد نيز شيفتگﻰ به آفتاﺏ و ايمان به زايندﮔﻰ آن آشﻜار است .در »يﻚ هلو و

هزار هلو« از زبان »هلو« مﻰشنويم كه:

مادرم مﻰﮔفت :دختر خوشگلم ،خودت را از آفتاﺏ ندزد .خورشيد دوست ماست .زمين به
ما ﻏﺬا مﻰدهد و خورشيد آن را مﻰپزد .به عالوه ،خوشگلﻰ تو از خورشيد است .ببين،
آنهايﻰ كه خودشان را از آفتاﺏ مﻰدزدند ﭼقدر زردنبو و استﺨوانﻰاند ...بدان كه اﮔر روزﻯ
خورشيد از زمين قهر كند و بر آن نتابد ،ديگر موجود زندهاﻯ بر روﻯ زمين نﺨواهد ماند.
(بهرنگﻰ :1378 ،يﻚ هلو هزار هلو ،ﺹ )249

عﺸق

در كتاﺏ پرﻯ دريايﻰ براﻯ نﺨستين بار با ﭼهره جديدﻯ از سيلوراستاين آشنا مﻰشويم و

آن را »شاعر عاشﻖ« مﻰناميم .شاعرﻯ كه عشﻖ را نيز همﭽون لبﺨند ،اساﺱ زندﮔﻰ آدمﻰ
188

مﻰداند .او در جايﻰ مﻰﮔويد:

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

از وقتﻰ كه عاشﻖ شدم  /فرﺻت بيشترﻯ پيدا كردم  /فرﺻت بيشترﻯ براﻯ اينﻜه پرواز
كنم و بعد زمين بﺨورم!  /و اين عالﻰ است!  /هركسﻰ شانﺲ پروازكردن و به زمين
خوردن را ندارد  /تو اين شانﺲ را به من بﺨشيدﻯ  /متشﻜرم( .سيلوراستاين:1379 ،
)76

توﺻيﻒ استاين از عشﻖ و ﺻﺤنههاﻯ عاشقانه بسيار لطيﻒ و بهيادماندنﻰ است .شايد

بتوان ﮔفت نزديﻚ به بيان يﻚ شاعر است .شﺨﺼيتهاﻯ آثار او وقتﻰ كه عاشﻖ مﻰشوند

نشانههاﻯ ﻇاهرﻯ امور را در ﻻيههاﻯ زيرين ﺫهن خود بسيار رمانتيﻚ 2و زيبامعنا مﻰكنند.
بهرنگﻰ در »كﭽﻞ كفترباز« ،مسﺌله ازدواﺝ با عشﻖ و عالقه بدون قيد و بند ملﻰ و

اقتﺼادﻯ را مطرﺡ مﻰسازد و مﻰكوشد به خواننده تفهيم كند كه زندﮔﻰ ساده و با عشﻖ و
2. Romantic

1. The Wonderful Soup Stone
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ﺻميميت باﻻتر از زندﮔﻰ پر زرﻕ و برﻕ بﻰعشﻖ است .در داستان »اولدوز و كالﻍها« عشﻖ
ننه ياشار نسبت به او نمايان است:

روزها كه به رختشويﻰ مﻰرفت ،فﻜرﺵ پيﺶ ياشار مﻰماند ،ﮔاه مﻰشد كه خودﺵ ﮔرسنه
مﻰماند ،اما براﻯ او لباﺱ و مداد و كاﻏﺬ مﻰخريد .ننهﻯ مهربان و خوبﻰ بود( ...اولدوز و
كالﻍها ،ﺹ )75

نمونه متعالﻰ عشﻖ در آثار استاين در درخت بﺨشنده نمايان مﻰشود .عشقﻰ بﻰدريﻎ و

بﻰقيد و شرﻁ برخاسته از وسعت يﻚ وجود زنانه .در درخت بﺨشنده ،جانبﺨشﻰ به قدرﻯ

قوﻯ است كه بهجاﻯ اينﻜه »او« (درخت) را ” “itبنامند ،با واژه ” “sheمعرفﻰ مﻰكند كه

شبيه به آثار بهرنگﻰ است؛ در عين حاﻝ ،تمﺜيﻞ و زبان مجازﻯ استاين در پرورﺵ اين

درونمايه ،بسيار لطيﻒتر و بهيادماندنﻰتر است؛ و در نوﻉ خود بﻰنﻈير.

استاين شاعر عشﻖ و لبﺨند است اما در آثار بهرنگﻰ آن روﻯ سﻜه ـ كينه و خشم و

شورﺵ ـ زيﺐ و جالﻝ ديگرﻯ دارد .فﻀاﻯ سياستزده قﺼههاﻯ او مجالﻰ براﻯ عشﻖورزيدن
از آن دست كه در آثار استاين مطرﺡ مﻰشود باقﻰ نمﻰﮔﺬارد.

ﻃنز

جايگاهﻰ ناﮔزير به خنده مﻰافتد .اما در ژرﻑساخت همين واژﮔان و فﻀاهاﻯ طنزآلود،

ﭼاشنﻰ ﻏم و دردﻯ عميﻖ نهفته است كه خواننده را در اشﻚ ﻏرﻕ مﻰسازد و احساساتﻰ
دوﮔانه در او برمﻰانگيزد .تجربه جالﺐ و بهيادماندنﻰ از لﺤﻈات زندﮔﻰ كه نه درد است نه

خنده ،در عينحاﻝ هم اين است و هم آن.

بهعنوان مﺜاﻝ ،در داستان بابا نوﺋﻞ نو ،بابا نوﺋﻞ ،نمادﻯ از شﺨﺼيت انسانﻰ است كه در

بين بﭽهها مﺤبوبيت بسيار دارد ،او كه در رهگﺬر برخوردها و توقعات ديگران حقيقت راستين
خود را به فراموشﻰ مﻰسﭙارد ،زمانﻰ پﻰ به اين تراژدﻯ مﻰبرد كه بﭽهها به او مﻰﮔويند:
اين ﭼه ريﺨت و قيافهاﻯ است كه براﻯ خودت درست كردﻯ؟! دستات هم كه خاليه ،پﺲ
شﻜالت و شيرينﻰات كو؟ برﮔرد و برو بابا نوﺋﻞ قديم را بيار( .سيلوراستاين :1381 ،الﻒ)

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

قوﻯترين بنمايه آثار استاين ،طنز است .ﭼنان طنزﻯ كه مﺨاطﺐ با هر احساﺱ و
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طنز ﺻمد بهرنگﻰ نسبت به طنز استاين كمرنﮓتر مﻰنماياند هرﭼه طنز استاين ساده و

تﻜاندهنده است و به درك ﺻادقانهاﻯ از خود و جهانﺶ نايﻞ مﻰشود .طنز بهرنگﻰ ﮔزنده

و تلﺦ است و براﻯ برونريزﻯ احساسات پرخاشگرانه نسبت به مﺤيﻂ و ساختار جامعه است.

نمونه زير بيانگر تربيت كودكﻰ است در جامعهاﻯ طبقاتﻰ و ستمپيشه كه به جاﻯ استفاده از
واژههاﻯ زيبا با دشواژههايﻰ مانند »تولهسﮓ«» ،ﮔوساله«» ،خوكپير« و ...آشنا است.
فﺤﺶ تازهاﻯ ياد ﮔرفته بودم و مﻰخواستم هر جور شده ،بيجا هم كه شده به يﻜﻰ بدم.
به خودم مﻰﮔفتم كاﺵ مﺤمود بيﺦ ﮔوﺵ من بزند ،آن وقت من عﺼبانﻰ مﻰشوم و بهﺶ
مﻰﮔويم :دست روﻯ من بلند مﻰكنﻰ؟ حاﻻ مﻰآيم 24( ...ساعت در خواﺏ و بيدارﻯ،
ﺹ )281

ﻫمدلﻰ

1

در آثار و نوشتههاﻯ ﺻمد بهرنگﻰ همدلﻰ در ميان شﺨﺼيتهاﻯ يﻚ قطﺐ ،مانند رابطه

مادر و فرزند ،بهخوبﻰ و بلﻜه در ح ّد بسيار زياد نمايان است .اما كاركرد اين كنﺶ ،بين

شﺨﺼيتهاﻯ دو قطﺐ سرمايهدار و تنگدست بسيار ﺿعيﻒ و در بيشتر موارد ﺻفر است .اين
190

است كه در آثار ﺻمد هرﮔز تﻐيير جايگاهﻰ ﺻورت نمﻰﮔيرد و شﺨﺼيتها و موقعيتشان تا

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

آخر قﺼه دستنﺨورده و به همان ﺻورت نﺨست باقﻰ مﻰماند.

»اولدوز و كالﻍها« و »اولدوز و عروسﻚ سﺨنگو« قﺼههايﻰ ﻏنﻰ و بسيار لطيﻒ ،و در

عين حاﻝ ،ابزار مناسبﻰ هستند براﻯ رشد همدلﻰ در ميان كودكان:

اولدوز ﮔفت :ﭼرا اينجورﻯ نگاهم مﻰكنﻰ ،ياشار؟ ﭼه شده؟ ياشار ﮔفت :داشتم فﻜر
مﻰكردم .اولدوز ﮔفت :ﭼه فﻜرﻯ؟ ...ياشار ﮔفت :اﮔر تو از اينجا بروﻯ من از تنهايﻰ دﻕ
مﻰكنم .اولدوز ﮔفت :من هم ديروز فﻜر مﻰكردم كه كاﺵ دوتايﻰ سفر مﻰكرديم ...ياشار
ﮔفت :پﺲ تو مﻰخواهﻰ من هم همراهت بيايم؟ اولدوز ﮔفت :من از ته دﻝ مﻰخواهم.
(اولدوز و كالﻍها ،ﺹ )65

در نوشتههاﻯ استاين ،همدلﻰ ﮔاه در سطﺢ بسيار پايين جامعه ﻇاهر مﻰشود ،يعنﻰ
1. Empathy

بر
ﺭسی تطبی

قی آﺛاﺭ صم
د بﻬرنگی و ﺷﻞ

سیلﻮﺭستاﻳن

بازتاﺏ روابﻂ پيﺶ پا افتاده معموﻝ در جامعه است و به توقﻊ و ﭼشمداشت و حرﺹ و طمﻊ
مﻰآﻻيد .ﮔاه همدلﻰ با بﺨشندﮔﻰ و دهﺶ ،آنقدر آميﺨته مﻰشود كه مفاهيم عالﻰ انسانﻰ

و عرفانﻰ مﻰآفريند كه درك آن دشوار است .نمونه عالﻰ اين درونمايه ،درخت بﺨشنده

استاين است:

درخت ﮔفت :شاخهاﻯ ندارم كه با آن تاﺏ بﺨورﻯ ...پسر ﮔفت :آنقدر پير شدهام كه
نمﻰتوانم با شاخههايت تاﺏ بﺨورم .درخت ﮔفت :ديگه تنهاﻯ ندارم كه از آن باﻻ بروﻯ...
پسرك ﮔفت :آنقدر خستهام كه نمﻰتوانم باﻻ بروم .درخت آهﻰ كشيد و ﮔفت :افسوﺱ!
اﻯ كاﺵ مﻰتوانستم ﭼيزﻯ به تو بدهم ...پسرك ﮔفت :من ديگر به ﭼيز زيادﻯ احتياﺝ
ندارم ...فقﻂ جايﻰ براﻯ نشستن و آسودن مﻰخواهم ،همين .درخت ﮔفت :بسيار خوﺏ! تا
آنجا كه مﻰتوانست خود را باﻻ كشيد ...بيا پسر ،بيا بنشين و استراحت كن( ...سيلوراستاين،
 :1379ﺝ47 :ـ)45

ﺧدا

در آثار ﺻمد بهدليﻞ جهانبينﻰ ماترياليستﻰ 1ﭼندان اعتقاد به خدا ،روﺡ،ماوراءالطبيعه

2

و حتﻰ زندﮔﻰ دوباره بهمعنﻰ خاﺹ آن (پرواز روﺡ به آخرت) وجود ندارد .درنوشتههاﻯ او

نشانههاﻯ اين ايدﺋولوژﻯ تنها در داستان »دومرﻝ و ديوانهسر« (بهرنگﻰ207 :1378 ،ـ)206
ﮔفت :خداوندا! نمﻰدانم كيستﻰ ،ﭼيستﻰ ...،اﮔر هم جانم مﻰﮔيرﻯ خودت بگير ،به اين
عزراﺋيﻞ ناجوانمرد واﮔﺬار مﻜن! ...عزراﺋيﻞ ﮔفت :بيﭽاره بدبﺨت! از دعا و زارﻯ تو هم بوﻯ
كفر مﻰآيد ،خالﺻﻰ نﺨواهﻰ داشت! خداوند از سﺨن دومروﻝ خوشﺶ آمد و به عزراﺋيﻞ
فرمان داد :آهاﻯ عزراﺋيﻞ! ...بگو دومروﻝ جان ديگرﻯ پيدا كند و به من بدهد و تو ديگر
جان او را مگير .عزراﺋيﻞ ﮔفت :خداوند! اين انسان ﮔستاﺥ را سر خود وﻝ كردن خوﺏ
نيست .خداوند ﮔفت :عزراﺋيﻞ ،تو ديگر در كارهاﻯ من دخالت نﻜن! (سرﮔﺬشت دومروﻝ
ديوانهسر ،ﺹ 207ـ)206

در آثار استاين ،حﻀور خدا بهعنوان خالﻖ و برترين نيرو وجودﻯ جهانشموﻝ ،احساﺱ
2. Metaphysics

1. Materialistic

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

بهﭼشم مﻰخورد:

191

ادبیا

ﻡ ،ﺷماﺭﺓ 6
طبیقی ،ساﻝ دو
تت

مﻰشود .قدرتﻰ بﻰنﻈير كه شريﻚ ندارد و كسﻰ در جايگاه او نمﻰﮔنجد؛ با اين حاﻝ نمونهاﻯ
از شﺨﺼيتدادن به خدا بهعنوان انسان در يﻜﻰ از داستانهاﻯ او با عنوان »باﻻ افتادن«

ديده مﻰشود.

جرﺝ ﮔفت :خدا ﭼاﻕ و قد كوتاهه  /نيﻚ ﮔفت :نﺨيرم .ﻻﻏر و درازه / ...ويﻞ ﮔفت:
سياهﭙوسته .باﺏ ﮔفت :سفيدپوسته /...من خنديدم و عﻜسﻰ رو كه خدا از خودﺵ ﮔرفته
بود و برام فرستاده بود به هيﭻ كدومشون نشون ندادم( .سيلوراستاين 1379 ،الﻒ)53 :

حركﺖ و سفر

ﺻمد بهرنگﻰ در داستانهايﺶ تنها به شناخت اكتفا نمﻰكند ،بلﻜه آن را به حركت پيوند

مﻰدهد .او نهتنها مﻰكوشد تا نسبت به شرايﻂ ،به مﺨاطبانﺶ شناخت دهد ،بلﻜه تالﺵ

مﻰكند شﺨﺼيتهاﻯ داستانهايﺶ را به تﻐيير شرايطشان وادارد .بهعنوان نمونه ،در داستان

»اولدوز و كالﻍها« ،شﺨﺼيتهاﻯ اﺻلﻰ دفاﻉ از خود و يا تﻐيير شرايﻂ مﻰجنگند و اين وجه
ديگرﻯ از داستانهاﻯ ﺻمد است ،با اينهمه ،جنگيدن اختراﻉ ﺻمد نيست؛ بلﻜه بازتاﺏ
شعور راديﻜاﻝ 1آن دوره در داستانهاﻯ شﺨﺼيتﻰ است به نام»ﺻمد بهرنگﻰ«.
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قطﺐ مﺨالﻒ ،هميشه درﺻدد است تا فرودست خود را در يﻚ جا متوقﻒ كند و از

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

حركت و پويايﻰ بازدارد تا افرادﻯ بهﻇاهر سنگين و رنگين و سربهراه و متين بار بيايند .آنها
سربهراهﻰ و فرمانبردارﻯ زيردست را براﻯ تداوم زمينه قدرت و اقتدار خود مﻰخواهند .حاﻝ
اﮔر فرودست ،زمانﻰ بناﻯ ناسازﮔارﻯ بگﺬارد به كشمﻜﺶ و درﮔيرﻯ منجر مﻰشود .در قﺼه

»اولدوز و كالﻍها« ،اين كشمﻜﺶ از نوﻉ فرد عليه فرد است .مﺜ ً
ال اولدوز عليه زنبابا .در
»ماهﻰ سياه كوﭼولو« كه ماهﻰ سياه از مﺤيﻂ يﻜنواخت و تاريﻚ جويبار خسته مﻰشود و

اﺻرار مادر و تعدادﻯ از ماهﻰهاﻯ ديگر به ماندن ،عزم حركت و سفر بهسمت دريا مﻰكند،
اين كشمﻜﺶ از نوﻉ فرد عليه جامعه است.

در قﺼه »اولدوز و كالﻍها« ،زنبابا كه نمادﻯ از ﺿديت با زندﮔﻰ است .اولدوز را به
1. Radical

بر
ﺭسی تطبی

قی آﺛاﺭ صم
د بﻬرنگی و ﺷﻞ

سیلﻮﺭستاﻳن

بﻰحركتﻰ وامﻰدارد .در سﺨنان »اولدوز و ننه كالﻍ« مﻰخوانيم...» :زنبابا ﮔﺬاشته اينجا و

رفته حمام ،ﮔفته جنﺐ نﺨورم«( .اولدوز و كالﻍها ،ﺹ )53

حركت و پويايﻰ نيز جزء ﻻينفﻚ نوشتههاﻯ استاين است .از كنار هم قرار دادن ﭼند

داستان استاين ،مسير تﺤوﻝ انسان از مرحله فروترﻯ به مرحله فراترﻯ بهدست مﻰآيد .با

اين تفاوت كه در آثار ﺻمد بهرنگﻰ حركت درجهت شناخت و شناساندن موانﻊ اجتماعﻰ و

ﭼگونگﻰ رويارويﻰ با آنها است؛ اما در آثار استاين ،اين حركت ،رهسﭙارﻯ در جهت شناخت
موانﻊ تربيتﻰ و ساختارهاﻯ فطرﻯ بشر و ﻏلبه بر ناهماهنگﻰها ،حﺼارها و نقاﺏهاﻯ درون

است.

قهرمانان قﺼههاﻯ ﺻمد از همان نﺨست ،خودآﮔاه و بالﻎاند و در طوﻝ سفر ،تنها تجربه

آن آﮔاهﻰ تﺤقﻖ مﻰيابد و در برخورد با موانﻊ و مﺨالفان درﺻدد دفاﻉ از خود برمﻰآيند كه

ﮔاه به خشم و كينه ،دعوا و مبارزه تنبهتن نيز منجر مﻰشود .اما قهرمانان نوشتههاﻯ استاين

طﻰ طريﻖ به رشد و آﮔاهﻰ و بلوﻍ مﻰرسند ،ﮔاه خجالت مﻰكشند ،مﻰترسند،
ناآﮔاهاند و در ّ
ﮔريه مﻰكنند و خالء و مﺤروميت خود را حﺲ مﻰكنند و حتﻰ ﮔاه پشيمان مﻰشوند ،كنار

مﻰكشند ،و مﺜﻞ »ﻻفﻜاديو« (سيلوراستاين )1379 ،ﺻﺤنه را خالﻰ مﻰكنند و راهﻰ ديارﻯ
نامعلوم مﻰشوند.

به دست تواناﻯ خود استاين كشيده شده است .قسمتﻰ بزرگ از بار معنا و مفهوم و زبان با

وجود همين طرﺡها و نقاشﻰها به خواننده منتقﻞ مﻰشود تا آنجا كه ﮔاه اﮔر تﺼاوير نباشند
شعر از معنا مﻰافتد.

قﺼههاﻯ ﺻمد تﺼويرﻯ نيست و بهلﺤاﻅ ساختارﻯ در مقايسه با قﺼههاﻯ استاين

پيرنﮓ بهمراتﺐ پيﭽيدهترﻯ دارد .ﮔرﭼه بهتازﮔﻰ آثار او نيز در ﭼاپها و نشرهاﻯ مﺨتلﻒ با

تﺼوير و نقاشﻰ همراه شده ،در اﺻﻞ ،اين قﺼهها فاقد نقاشﻰ است.
شﺨﺼيﺖﭘردازﻯ

شﺨﺼيت در آثار كودكان انواﻉ مﺨتلفﻰ دارد .شﺨﺼيت انسانﻰ در ادبيات كودكان به دو

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

از ديگر ويژﮔﻰهاﻯ بارز آثار او ،همراه بودن نوشتهها با نقاشﻰ و كاريﻜاتورهايﻰ است كه
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شيوه اﺻلﻰ بهكار برده شده است:

الﻒ ـ استفاده از شﺨﺼيت واقعﻰ انسانﻰ بدون تﻐيير در فيزيﻚ و يا رفتارهايﺶ.

ﺏ ـ استفاده از بعﻀﻰ ﺻفات و رفتارهاﻯ انسانﻰ در قالﺐ شﺨﺼيتهاﻯ جانورﻯ ،ﮔياهﻰ،

پديدههاﻯ طبيعﻰ و موجودات ساخت دست و يا ﺫهن انسان.

شﺨﺼيتهاﻯ داستان ﺻمد عبارتاند از :شﺨﺼيتهاﻯ انسانﻰ ،شﺨﺼيتهاﻯ جانورﻯ،

شﺨﺼيتهاﻯ بﻰجان (دستساخت) همﭽون عروسﻚ؛ شﺨﺼيتهاﻯ بﻰجان (پديدههاﻯ

طبيعﻰ) همﭽون برﻑ؛ شﺨﺼيتهاﻯ ﮔياهﻰ مانند درخت (مﺤمدﻯ و عباسﻰ112 :1381 ،ـ)111؛
شﺨﺼيتهاﻯ ﺫهنﻰ (اعتقادﻯ) مانند عزراﺋيﻞ و خدا در »دومروﻝ ديوانهسر«.

قهرمانان شﺨﺼيتهاﻯ انسانﻰ قﺼههاﻯ ﺻمد ،مردم زحمتﻜﺶ ،كارﮔرها ،روستاﺋيان و

بﭽههاﻯ ولگرد و فقير هستند؛ اولدوز ،ياشار ،ﺻاحﺐعلﻰ ،پوﻻد ،لطيﻒ ،كﭽﻞ كفترباز و...
از آنجا كه قﺼههاﻯ او به يﻚ جامعه طبقاتﻰ تعلﻖ دارد ،بنابراين درمقابﻞ قهرمانان ساده و
زحمتﻜﺶ و فقير و دوستداشتنﻰ ،ﺿدقهرمانانﻰ هم وجود دارند كه رودرروﻯ اينها ايستادهاند

و با ستمگرﻯ و بهرهكشﻰ از همين آدمهاﻯ زحمتﻜﺶ روزﮔار مﻰﮔﺬرانند؛ ثروتمندان،
194

ارباﺏها ،حاجﻰعلﻰ پارﭼهباﻑ ،زنبابا و ...تقابﻞ شﺨﺼيتهاﻯ دو قطﺐ در نوشتههاﻯ ﺻمد

تا به آنجا است كه حتﻰ كودكان همسن و ساﻝ هم در دو جناﺡ روبهروﻯ هم قرار مﻰﮔيرند.

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

ﮔفتوﮔوﻯ بين ياشار و بهرام ،خواهرزاده زنبابا در داستان »اولدوز و عروسﻚ سﺨنگو« از

اين نمونه است.

در قﺼههاﻯ بهرنگﻰ ،شﺨﺼيتهاﻯ جانورﻯ براﻯ يارﻯرساندن به قهرمان ،وارد فﻀاﻯ

داستان مﻰشوند .درواقﻊ اين شﺨﺼيتها براﻯ قهرمانان ،كاركرد مﺜبت دارند و آنها را

براﻯ موفقيت و پيروزﻯ همراهﻰ مﻰكنند و ﮔاه به سﺨن مﻰآيند .كاركرد شﺨﺼيتهاﻯ
جانورﻯ براﻯ ﺿد قهرمان ،درست عﻜﺲ اين قﻀيه است .بهعنوان نمونه ،در داستان »كﭽﻞ

كفترباز« بز و كبوتر ﭼنين كاركردﻯ دارند .ﮔاهﻰ نيز شﺨﺼيتهاﻯ جانورﻯ ،خود ،قهرمان
داستان هستند؛ مانند» :ماهﻰ سياه كوﭼولو« بهسبﺐ كم سن و ساﻝ بودن ،نمادﻯ از نسﻞ
آينده كه پويا و نامآور است بهشمار مﻰرود و سياهبودنﺶ داﻝ بر تمايز و تفاوت او با

بر
ﺭسی تطبی

همنوعانﺶ است.

قی آﺛاﺭ صم
د بﻬرنگی و ﺷﻞ
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يﻜﻰ از جنبههاﻯ تﺨيﻞآميز قﺼههاﻯ كودكان ،شﻜﻞﮔيرﻯ تﺨيالت كودكانه از رهگﺬر

همدلﻰ يا همﺬاتپندارﻯ 1شﺨﺼيتهاﻯ انسانﻰ با شﺨﺼيتهاﻯ بﻰجان ازقبيﻞ دانه برﻑ

در »سرﮔﺬشت دانه برﻑ« ،هلو در »يﻚ هلو و هزار هلو« و اسباﺏبازﻯها و عروسﻚها

در داستان » 24ساعت در خواﺏ و بيدارﻯ« است كه در اين داستان در بعﻀﻰ جاها فﻀاﻯ
تﺨيلﻰ بسيار لطيﻒ كودكانهاﻯ ميان لطيﻒ و اسباﺏبازﻯهاﻯ پشت ويترين مﻐازه موﺝ

مﻰزند.

شﺨﺼيتهاﻯ ﺫهنﻰ (اعتقادﻯ) در آثار ﺻمد نمود بسيارﻯ ندارد .در داستان »دومروﻝ

ديوانهسر« اين شﺨﺼيت در قالﺐ خدا و عزراﺋيﻞ كه بيشتر جنبه اعتقادﻯ دارند با ﺻفات
انسانﻰ ﻇهور مﻰكنند.

اما در آثار استاين ،شﺨﺼيتهاﻯ انسانﻰ آيينه تمامنماﻯ زندﮔﻰ و ﭼگونگﻰ حﻀور او

در خانواده و اجتماﻉ هستند .فﻀاﻯ زندﮔﻰ مدرن استاين (جامعه امريﻜا) ،بر رفتار و كنﺶ
شﺨﺼيتهاﻯ آثار او تﺄثير بسيار نهاده است .از اين رو در شﺨﺼيتپردازﻯ استاين ،همه
ﮔونه احساﺱ و عاطفهاﻯ ديده مﻰشود .درواقﻊ ما با شﺨﺼيتهايﻰ دوسويه و جامﻊ روبهرو

هستيم .شﺨﺼيتهاﻯ او بينشﻰ پﺬيرنده دارند و خود را مسﺌوﻝ عملﻜرد خويﺶ در آفرينﺶ
ﮔستردﮔﻰ تﺨيﻞ و فﻀاﻯ فانتاستيﻚ در آثار استاين بهاندازهاﻯ ملموﺱ است كه خواننده،

فﻀاهاﻯ تﺨيلﻰ را بهعنوان جزﺋﻰ از واقعيت زندﮔﻰ خود مﻰپﺬيرد ،او نيز همﭽون بهرنگﻰ
از شﺨﺼيتهاﻯ ﮔياهﻰ در شﻜﻞﮔيرﻯ تﺨيالت كودكان كمﻚ مﻰﮔيرد .داستان درخت
بﺨشنده او با از خودﮔﺬشتگﻰ ،با عشﻖ بﻰقيد و شرﻁ هلو در داستان »يﻚ هلو و هزار هلو«

درخور تطبيﻖ است .در آثارﻯ همﭽون سرﮔﺬشت ﻻفﻜاديو و يا كسﻰ يﻚ كرﮔدن ارزون

نمﻰخواد (سيلوراستاين ،)1378 ،حﻀور شﺨﺼيتهاﻯ جانورﻯ بهاندازه شﺨﺼيتهاﻯ انسانﻰ

ملموﺱ و پررنﮓ است .همﭽنين شﺨﺼيتهاﻯ ﺫهنﻰ در آثار او وسعت بسيار دارد .نمونه
1. Impasize

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

موقعيتهاﻯ ﮔوناﮔون مﻰدانند.
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بارز آن »ﭼراﻏﻰ در زير شيروانﻰ« است .اين دست شﺨﺼيتها ابعاد مﺨتلﻒ ﺫهنﻰ و روحﻰ
انسان را به ما مﻰنماياند.

تﻄبيق شﺨﺼيﺖﻫا در ﺁﺛار بهرنﮕﻰ و استاين

وجه تشابه كلﻰ شﺨﺼيتها در آثار بهرنگﻰ و استاين ،قدرت تشﺨيﺺ ،پويايﻰ و اعتراﺽ

مﺤورﻯ آنها نسبت به ساختارهاﻯ اجتماعﻰ و تربيتﻰ جامعه آنها است.

ﮔسترﺵ فﻀاﻯ فانتزﻯ در آثار استاين باعﺚ شده است شﺨﺼيتها اقتدار و اختيار

بيشترﻯ از شﺨﺼيتهاﻯ آثار بهرنگﻰ پيدا كنند .در ﭼنين فﻀايﻰ ،ناممﻜن ،نمود كمترﻯ

پيدا مﻰكند؛ افراد هرقدر هم ناتوان ،زشت و ﺿعيﻒ يا كمسواد باشند ،توانمندند .به همين
علت در آثار استاين ،شﺨﺼيتها شادتر ،موفﻖتر و حتﻰ واقﻊبينترند .حاﻝ آنﻜه در آثار

بهرنگﻰ ،شﺨﺼيتها بيشتر در فﻀاﻯ رﺋاليستﻰ 1حﻀور به هم مﻰرسانند و اﮔر بهموفقيتﻰ

دست مﻰيابند به واسطه جادو است .بهعنوان مﺜاﻝ ،در »كﭽﻞ كفترباز« كاركرد جادو با كاله
نمدﻯ است.
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فﻀاﻯ واقﻊﮔرايانه قﺼههاﻯ بهرنگﻰ ،بستر مناسبﻰ براﻯ تجربه موفقيت شﺨﺼيتها

نيست .آنها معمو ًﻻ به هدﻑ خود نمﻰرسند و اﮔر هم به خواستهاﻯ دست يابند ،كاميابﻰ آنها

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

ماندﮔار نيست .همﭽنانكه در داستان »ماهﻰ سياه كوﭼولو« ،ماهﻰ سياه پﺲ از ايستادﮔﻰ

دربرابر سﺨتﻰها و رسيدن به دريا ،اسير مرﻍ ماهﻰخوار مﻰشود .تنها داستانﻰ كه قهرمان

آن با موفقيت به هدﻑ خود مﻰرسد» ،اولدوز و كالﻍها« است؛ كه در آن ،اولدوز به يارﻯ

كالﻍها و ننه ياشار ،براﻯ هميشه از دست زنبابا فرار مﻰكند( .مﺤمدﻯ و عباسﻰ:1381 ،
171ـ ،170با تﺼرﻑ)

عدم موفقيت و ناتوانﻰ شﺨﺼيتها ،بناﻯ خشونت و كينه بيشترﻯ را پﻰريزﻯ مﻰكند

و باعﺚ مﻰشود كه آنها هرﮔز دربرابر جريان مﺨالﻒ انعطاﻑ نشان ندهند و ﺻﺤنه را ترك

نﻜنند .اين در حالﻰ است كه شﺨﺼيتها در آثار استاين ،انعطاﻑ و پﺬيرﺵ بيشترﻯ دارند
و زمانﻰ كه اشتباه كنند ،پشيمان مﻰشوند ،اعتراﻑ مﻰكنند و درنهايت ،ﺻﺤنه را ترك
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بيشتر قهرمانان قﺼههاﻯ ﺻمد را كودكان فقير تشﻜيﻞ مﻰدهند .انديشه قطﺐﮔرايانه

ﺻمد ،شﺨﺼيتها را در دو قطﺐ خوﺏ و بد قرار داده است و شﺨﺼيت ميانهاﻯ وجود ندارد؛

درﺻورتﻰ كه شﺨﺼيتهاﻯ آثار استاين آميزهاﻯ ازخﺼوﺻيات خوﺏ و بد است.

در آثار بهرنگﻰ ،ﺿد قهرمان وجود خارجﻰ دارد و درمقابﻞ قهرمان قرار مﻰﮔيرد .حاﻝ

آنﻜه درمورد نوشتههاﻯ شﻞ ،قهرمان ﮔاه با ﺿدقهرمان همارز و منطبﻖ مﻰشود ﮔاه ﺿد
قهرمان اﺻ ً
ال ماهيت بيرونﻰ ندارد و جنبه ﺫهنﻰ و درونﻰ پيدا مﻰكند ،در ﭼنين شرايطﻰ

ويژﮔﻰهاﻯ درونﻰ مانند رخوت و ركود و ...شﺨﺼيتها ،مانﻊ رشد و پويايﻰ و قهرمان شدن
آنها مﻰشود.

سرانجام سﺨن

در پژوهﺶ حاﺿر ،آثار ﺻمد بهرنگﻰ ـ از نويسندﮔان پيشگام در ادبيات كودكان ايران

ـ و شﻞ سيلورستاين ،شاعر ،نويسنده ،آهنگساز و كاريﻜاتوريست امريﻜايﻰ مورد تطبيﻖ و

بررسﻰ قرار ﮔرفت .ﭼنانكه به آن اشاره شد ،ﺻمد بهرنگﻰ در ﮔستره ملﻰ مطرﺡ مﻰشود؛
اما استاين در عرﺻه جهانﻰ .دليﻞ اين امر به نگرﺵ آنها به ادبيات و علت و انگيزه آنها
اراﺋه ساختارهاﻯ اجتماعﻰ و تربيتﻰاﺵ استفاده مﻰكند .او اﮔرﭼه نويسندهاﻯ مردمﮔرا است

و نگرﺵ اومانيسم 1در آثار و انديشههايﺶ موﺝ مﻰزند ،ﮔرايﺶ به حزبﻰ كوﭼﻚ اورا در

ﭼارﭼوﺏ قطﺐﮔرايانه قرار مﻰدهد؛ بهﮔونهاﻯ كه تﺨيﻞ او از آميﺨتن دنياﻯ سياه و سفيد
شﺨﺼيتها و فﻀاﻯ داستانهايﺶ نيز ناتوان است .طبيعﻰ است كه با شﻜست آن حزﺏ،
آثار و نوشتههاﻯ او نيز كمكم به حاشيه برود و تﺄثيرﺵ روبه كاستﻰ بگﺬارد .عنﺼر سياست،

قوﻯترين رويﻜرد در آثار او است و اﮔر اين جنبه او را كنار بگﺬاريم ،ﭼيزﻯ جز مفاهيم تربيتﻰ
رايﺞ دوران بهرنگﻰ باقﻰ نمﻰماند.

1. Humanism

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

از نوشتن بازمﻰﮔردد .ﺻمد بهرنگﻰ از ادبيات و نوشتههاﻯ خود بهعنوان ابزارﻯ درجهت
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اين در حالﻰ است كه سياست و انتقاد اجتماعﻰ ،تنها يﻜﻰ از درونمايههاﻯ فﻜرﻯ

استاين است و اﮔر هر بنمايهاﻯ جز عشﻖ را از آثار او وام بگيريم ،باز هم موﺿوعﻰ براﻯ

عرﺿه دارد .تعهد استاين به انسان است :فارﻍ از نقاﺏها و برﭼسﺐها و ﮔرايﺶهاﻯ او به

حزﺏ و مرام ،انديشه و رويﻜردﻯ خاﺹ .او به جهان وكار جهان از ديدﮔاه طنز مﻰنگرد و
رهاورد آثارﺵ شادﻯ همگان است .اين است كه استاين و آثارﺵ شهرت جهانﻰ مﻰيابند.

در مقايسه با اين ديدﮔاه ،قلم جسور و شﺨﺼيت باشهامت بهرنگﻰ در تركيﺐ و درآميﺨتن

انديشههاﻯ سياسﻰ و اجتماعﻰ با ادبيات كودكان است كه از او يﻚ ابرنويسنده و شﺨﺼيتﻰ
اسطورهاﻯ در دنياﻯ ادبيات مﻰسازد .عشﻖ و ﺻداقت شگفتانگيز او به هدﻑ اجتماعﻰ
نهتنها به زبان بهرنگﻰ ،ﺻميميت و برايﻰ خاﺻﻰ بﺨشيده است ،بلﻜه همﺬاتپندارﻯ او با
برجستهترين شﺨﺼيت قﺼههايﺶ ـ ماهﻰ سياه كوﭼولو ـ تا آنجا است كه خود سرنوشت او
را پيدا مﻰكند و ﭼنان كه مﻰدانيم »ﺻمد بهرنگﻰ با موﺝهاﻯ ارﺱ به دريا پيوست«.

اين دريا ،درياﻯ خلﻖ و توده مردم است؛ مردم فقير و قشر كارﮔر و دهقان كه عليه

كارخانهدار و ارباﺏ و سرمايهدار سر به شورﺵ برمﻰآورد و درﺻدد حﺬﻑ و نابودﻯ آن
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برمﻰآيد .اين دريا ،آنقدر ﮔسترده نيست كه جايﻰ براﻯ قطﺐ مﺨالﻒ داشته باشد و ماهﻰ

سياه كوﭼولو كه تمﺜيلﻰ از خود بهرنگﻰ است ،نمﻰداند كه اﮔر در خﻸﻯ بزرگ انديشهاﺵ،

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

جايﻰ براﻯ مرﻍ ماهﻰخوار ،مرﻍ سقا ،مرد ماهيگير و ارهماهﻰ باز كند ،خودﺵ دريا است .به

همين دليﻞ با وجود شباهتهاﻯ ساختارﻯ قﺼههاﻯ او با استاين ،همين عدم پﺬيرﺵ و كينه
نسبت به قطﺐ مﺨالﻒ موجﺐ جدايﻰ اين دو نويسنده مﻰشود كه تا نيمهراه داستاننويسﻰ

با هم هستند.

شﺨﺼيتهاﻯ استاين داراﻯ پﺬيرﺵ و قدرت انعطاﻑ هستند و ممﻜن است در نيمه راه

شﻜست بﺨورند و راهﻰ ﻏيرمنتﻈره برﮔزينند .نﻜته جالﺐ و اساسﻰ ،اين است كه شﺨﺼيتها

و فﻀاهاﻯ نوشتههاﻯ بهرنگﻰ در آثار استاين به تﻜوين مﻰرسند .توﺿيﺢ اينﻜه استاين،

فرجام كار شﺨﺼيتهاﻯ بهرنگﻰ را به تﺼوير مﻰكشد .بنابراين شايد بتوان ﭼنين نتيجه
ﮔرفت كه انديشه استاين رشديافته و به تﻜوينرسيده تفﻜر بهرنگﻰ است.
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اﮔرﭼه زمان و بستر متفاوت اجتماعﻰ ،به بروز تفاوتهايﻰ بنيادين در نگرﺵ اين دو

نويسنده منجر شده است ،زمينه كودكانه نوشتههاﻯ آنها به سمت تربيت خانوادﮔﻰ و مساﺋﻞ
اجتماعﻰ ،سياسﻰ و فرهنگﻰ است كه فﻀاﻯ انديشهﮔرﻯ آنها را به هم نزديﻚ كرده است.
عشﻖ ،توجه به مردم ،فقر ،حركت و پويايﻰ ،همدلﻰ و نگريستن به جهان از دريﭽه ﭼشم

كودك از ويژﮔﻰها و درونمايههاﻯ مشترك بهرنگﻰ و استاين است.
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ــــــــــــــــــ 1381 .الﻒ .بابانوﺋﻞ نو .ترجمه سينا آراد .تهران :پژوهه.

ــــــــــــــــــ 1381 .ﺏ .عاشقانهها .ترجمه عليرﺿا برادران ـ تهران :كتاﺏ خورشيد .ﺏ.

ــــــــــــــــــ .1383 .مجموعه داستانهاﻯ شﻞ سيلوراستاين .ترجمه رﺿﻰ خدادادﻯ (هيرمندﻯ).
تهران :هستان.
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سيلوراستاين ،شﻞ 1378 .الﻒ .ﭼراﻏﻰ در زير شيروانﻰ .ترجمه طوبﻰ يﻜتايﻰ .تهران :كتابسراﻯ تنديﺲ.
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شوراﻯ كتاﺏ كودك .1373 .فرهنگنامه كودكان و نوجوانان .تهران :شركت تهيه و نشر فرهنگنامه كودكان
و نوجوانان.

ﺻفا ّرﻯ (ﺻورتگر) ،كوكﺐ (مترجم) .1357 .افسانهها و داستانهاﻯ ايرانﻰ در ادبيات انگليسﻰ .تهران:
انتشارات دانشگاه تهران.

كفافﻰ ،عبدالسالم .1382 .ادبيات تطبيقﻰ .ترجمه حسين سيدﻯ .مشهد :انتشارات آستان قدﺱ رﺿوﻯ.

مﺤمدﻯ ،مﺤمد و عباسﻰ ،علﻰ .1381 .ﺻمد :ساختار يﻚ اسطوره .تهران :ﭼيستا.

مينوﻯ ،مجتبﻰ .1367 .پانزده ﮔفتار .انتشارات توﺱ .ﮔفتار پنجم .نمايﺶ و قﺼه تاجر ونيزﻯ.

نجفﻰ ،ابوالﺤسن» .1351 .ادبيات تطبيقﻰ ﭼيست؟« ،ماهنامه آموزﺵ و پرورﺵ .ﺵ  ،8دوره .41

ندا ،طه .1373 .ادبيات تطبيقﻰ .ترجمه هادﻯ نﻈرﻯ منﻈم .تهران :نشر نﻰ.

نورتون ،دونا و نورتون ،ساندرا .1382 .شناخت ادبيات كودكان :ﮔونهها و كاربردها از روزن ﭼشم كودك.
ترجمه منﺼور راعﻰ و...تهيهشده در مﺆسسه فرهنگﻰ هنرﻯ خانه ترجمه كودكان و نوجوانان .تهران:

قلمرو.

هارت ،ويليام .1382 .هنر زندﮔﻰ (مراقبه ويﭙاسانا) .ترجمه ﮔروه مترجمان .تهران :مﺜلﺚ.
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