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کیدهچ
نویسندگان کودك با انتخاب و پردازش مناسب 

توانند کودکان را با مسایل مهم مایه میدرون
یکی از زندگی و جهان پیرامون آشنا کنند.

هایش به کودکان و نویسندگانی که در داستان
مسایل آنها توجه زیادي دارد، رولد دال است. او 
یکی از نویسندگان برجسته و مشهور ادبیات 
کودك انگلستان است. دال آثار متعددي براي 
کودك و نوجوان خلق کرده و بیشتر آثارش به 
زبان فارسی و چندین زبان زنده دنیا ترجمه شده
- است. هدف این پژوهش بررسی و تحلیل درون

هاي کودکانه دال است. مایه و تصویر در داستان
هاي دال اغلب پیرامون زندگی مایه داستاندرون

روش تحقیق کودك و مسائل دوران کودکی است.
اي و تحلیل محتواست.به صورت کتابخانه

مسایلی چون؛ تفاوت فکري کودك و بزرگسال، 
کودکان، تاثیرات منفی خشونت کاهش ترس در 

در زندگی کودك، افزایش محبت و همدلی میان 
کودك و همساالن و تقویت روحیه انتقاد در 

هاي دال را مایه داستانترین درونکودك، مهم
دهند.تشکیل می
مایه، تصویر، رولد دال، درون: هاکلیدواژه
کودك.
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The review and analysis of images
and theme in children stories by
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Abstract
The child's writers, with proper in-
house selection and processing, can
familiarize children with the important
issues of life and the world around
them. One of the authors who have paid
attention to children and their issues in
their stories is Rold dale. He is one of
the prominent writers of British child
literature. Dale has created numerous
works for the child and adolescent, and
most of his works have been translated
into Persian and several languages. The
purpose of this study is to investigate
and analyze the theme and image and
image in the childish stories of the dale.
The theme of the stories of Dale is often
about childhood and childhood issues.
The research method is library and
content analysis. Issues such as
children's and adults' intellectual
differences, the reduction of children's
fears, the negative effects of violence in
the child's life, the increase of love and
empathy between children and peers,
and the strengthening of the child's
attitude of critique are the most
important intrinsic stories of the dale.
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مقدمه
چارلی و کارخانه شکالت «ترین آثار او مهم

من «، »ماتیلدا«،»جیمز و هلوي غول پیکر«،»سازي
جورج و «، »تمساح غول پیکر«، »و پلیوزرافه

انگشت «، »هابدجنس«، »داروي شگفت انگیز
و »قهرمان جهاندنی«، »تپشت کال«، »جادویی
هاي اووشتهننداشتنی است.هاي چشمداستان

. رولد دال خود استي دید کودك بیشتر از زاویه
خواهید زندگی را از گوید: اگر میدر این باره می
ک کودك ببینید، چهاردست و پا منظر چشم ی

ساالنی که باالي روي زمین زانو بزنید و به بزرگ
نگاه کنند،سرتان خیمه زده و به شما امر و نهی می

کنید.
پیشینه پژوهش

مایه و تصویر در درباره نقد و تحلیل درون
هاي رولد دال اثر مستقلی تدوین نشده داستان

هاي دال مقاالتی است؛ اما درباره برخی از داستان
مقاله .1شود.نوشته شده که به برخی اشاره می

فرهادهايداستانمایهبررسی تطبیقی درون
) سجاد نجفی و 1395دال، (رولدوزادهحسن

جهانگیر صفري، همایش ادبیات و زبان شناسی 
هاي رمان آقاي روباه . تحلیل شخصیت2تهران. 

، کتاب شگفت انگیز اثر دال، محبوبه نجف خانی
. سه نقد بر جادوگرهاي 3ماه کودك و نوجوان. 
، پژوهشنامه ادبیات 1377دال، محمد محمدي، 

. هیجان، لذت و 4. 14کودك و نوجوان شماره 
هاي دال، محبوبه نجف خانی، بازي، نقد داستان

.1380کتاب ماه کودك و نوجوان، اسفند 
روش پژوهش به صورت روش پژوهش:

محتواست. آثار داستانی اي و تحلیلکتابخانه

برجسته دال که به وسیله محبوبه نجف خانی به 
زبان فارسی ترجمه شده و به چاپ هاي متعددي 

مایه و تصویر آنها رسیده اند، انتخاب و درون
است.بررسی و تحلیل شده

ـــاالن کودکان نگرش و نگاه متفاوتی با بزرگس
ند. آن تهدار ـــ ها و خواس بال آرزو به دن هاي ها 

ـــاالن انتظار دارند به خویش اند و همواره از بزرگس
هاي ها توجه کنند. یکی از راهها و عالیق آنخواسته

ها و مســایل مناســب براي توجه به نیازها، خواســته
سندگان  ست. نوی ستان ا مربوط به دنیاي کودکان، دا

ناســــب کودك می خاب و پردازش م با انت ند  توان
بزرگســاالن و مربیان را به دنیا و مایه داســتان، درون

تر کنند. در واقع با کمک هاي کودك نزدیکخواسته
ـــتان می هاي موجود میان توان برخی از چالشداس

ـــاالن را مطرح و در یک پیرنگ  کودکان و بزرگس
چالش نه این  قا ـــکالت را جذاب و خال ها و مش

ـــی و  برطرف کرد. در این پژوهش، هــدف بررس
هاي رولد دال تصـــویر داســـتانمایه و تحلیل درون

ــــت. ـــنــده کودك انگلیس اس ــدنویس دالرول
)Roalddahl(سنده محبوب کودکان در سال نوی

یا آمد. در جنگ 1916 در النداف گالمورگان به دن
ـــتان در نایروبی  جهانی دوم به نیروي هوایی انگلس
پیوست. مدتی در یونان و سوریه خلبان جنگی بود. 

شینگتن ر1942در  شروع به وا سندگی را  فت و نوی
ــتان هایش هایش را بر اســاس تجربهکرد. اولین داس

ساند شریات آمریکایی به چاپ ر اما ؛در جنگ در ن
شتن براي کودکان  شانخیلی زود به نو . دادعالقه ن

زیادي بر نویسندگان انگلیسی زبان پس تاثیرآثار او 
ــت. ــال از او گذاش ي ي جایزهبرنده1983او در س

مجله گذشــت.در1990برد شــد و در نوامبر ویت 
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تایمز او را یکی از پرخواننده ترین و تأثیرگذارترین
کودکان عاشــق :نامید و نوشــتکودكنویســندگان

ــتان ــندهداس ــتند و او را نویس ي هاي رولد دال هس
ندمحبوب خود می تان… دان ـــ ثار داس هاي او آ

.کالسیک آینده خواهند بود
هاي رولددالداستانمایه موضوع و درون

ترین نویسنده در بین کودکان رولد دال، محبوب
هاي او اغلب براي مایه داستانجهان است. درون

- کودکان و از نگاه آنها بیان شده است. آنچه داستان

هاي او را براي خواننده جذاب کرده، قرار گرفتن 
کودك به عنوان شخصیت اصلی داستان و ایجاد 

هیجانی، اضطراب در خواننده، حوادث و ماجراهاي 
تعلیق و کشش داستانی است. چنانچه خود دال اظهار 

ترین ویژگی تمام آثار من، وحشت از مهم«کند،می
- کسل کردن خواننده است. من همیشه احساس می

کنم باید هر طور شده خواننده را نگه دارم. بیخ 
» خرش را بچسبم و تا صفحه آخر ولش نکنم..

). 1381:3(کائدي،

اثرات منفی بی توجهی به کودك
- توجهی والدین نسبت به کودك یکی از درونبی

هاي دال است. این مساله آثار هاي مهم داستانمایه
» ماتیلدا«روانی سوئی براي کودك در پی دارد. رمان 

توجهی است. تحقیر و نادیده نمونه بارز این بی
دایی باعث تنهایی و ج» ماتیلدا«گرفتن استعدادهاي 

اي ظریف و دختر بچه» ماتیلدا«او شده است. 
حساس، اما باهوش است. پدر و مادرش مانند یک 

ها بی صبرانه کنند. آنپوست زخم به او نگاه می
منتظرند که ماتیلدا را از سرشان باز کنند. ماتیلدا 
کودکی باهوش است. او عالقه زیادي به مطالعه و 

- م او را تحقیر میکتاب دارد؛ اما پدر و مادرش مدا

توانی یک روز ماتیلدا به پدرش گفت: بابا می«کنند.
یک کتاب برایم بخري؟ پدرش گفت: کتاب؟ کتاب 

- خواهی؟ ماتیلدا گفت: مینکبتی را براي چی می

خواهم بخوانمش. پدر گفت: آخر مگر تلویزیون 
چش است؟ ما یک تلویزیون خوشگل داریم. آن 

بچه! دیگه داري وقت تو هوس کتاب به سرت زده؟
توجهی ).  بی15الف :/1392(دال،» ها!شیلوس می

هاي آنان باعث شده ماتیلدا والدین ماتیلدا و توهین
از خانواده جدا شود. دخترك از رفتار و تحقیرهاي 
پدر و مادرش خسته شده. آنها حاضر نبودند هوش 
و نبوغ دخترشان را درك کنند؛ درحالی که خوب 

ماتیلدا گفت: «ودکی نابغه است. دانستند او کمی
مطمئنم جوابم درست است. ناگهان پدرش انگشتش 
را به طرف او نشانه رفت و فریاد زد: تو... تو حقه 
باز فسقلی! تو به کاغذ من نگاه کردي. تو جوابی را 
که اینجا نوشتم، دیدي! ماتیلدا گفت: من که این 

ببینم؟ توانستم آن را ام. چه طور میطرف اتاق نشسته
خود حرف مفت نزن. تو دختر حقه پدر فریاد زد: بی

)72(همان:» باز فسقلی و دروغ گو هستی..
هاي دال همواره از سوي کودکان داستان

-توجهی قرار میبزرگساالن تحقیر و مورد بی

-گیرند. کودکان نیز در مقابل این تحقیر کوتاه نمی

در و مادر اگر پ«آیند.آیند و درصدد انتقام برمی
خالقیت کودك را نادیده بگیرند، ممکن است 
کودك در ارتباط با آنها دچار ناکامی شوند. والدین 

ورزند و در نسبت به خالقیت کودك حسادت می
(احمد » کنند آنها را سرکوب کنند.نتیجه سعی می

) ماتیلدا براي اینکه رفتار نادرست 1391:215وند،
کند. او ا اذیت میوالدینش را پاسخ دهد، آنها ر
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براي اذیت کردن پدرش، مقداري چسب قطره 
ماتیلدا همان طور که کاله «ریزد.داخل کاله او می

اي را را دریک دست و لوله کوچک چسب قطره
در دست دیگرش داشت، دور تا دور لبه داخلی 
کاله را خیلی تر و تمیز چسب مالی کرد. بعد با 

ا سرجایش احتیاط و به کمک عصا دوباره آن ر
آویزان کرد....هنگامی که پدرش کاله را سرش 
گذاشت. متوجه نشد. اما وقتی به تعمیرگاه رسید 
نتوانست کاله را از سرش بر دارد...اگر کاله را 

شد. کشید پوست سرش کنده میمحکم می
بنابراین مجبور بود تمام روز کاله را سرش 

توجهی و دست کم گرفتن ) بی43(همان:» بگذارد.
به وسیله مادربزرگش، عاملی » جورج«شخصیت 

جورج پشت میز آشپز «شود براي انتقام از او. می
لرزید. واي که چقد از مادر خانه نشست. کمی می

بزرگ نفرت داشت. یک هو احساس کرد باید 
کاري انجام دهد. یک کار فوق العاده و تکان 
دهنده. یک انفجار؛ اما این انفجار خارق العاده 

خواست زیر باید باشد؟ دلش میچطوري
اش دینامیت بگذارد؛ اما او که دینامیت صندلی

نداشت. آهان! خودش است. برایش داروي 
سازم. دارویی که یا او را معالجه کند جدیدي می

). 30-29ب :/1392(دال، » یا منفجر.
نیز دخترك » انگشت جادویی«در داستان 

از عنصر » ِِرگ«داستان براي مقابله با خانواده
کند. او براي جلوگیري از شکار جادو استفاده می

گیرد و پرندگان، از قدرت جادویی خود کمک می
-مانع تخریب محیط زیست و زندگی پرندگان می

من تحمل شکار را ندارم. به نظر من درست «شود. 
نیست که مردها و پسرها براي تفریح و سرگرمی 

ها را سعی کردم آنحیوانات را بکشند. چند بار
1392دال،»(ها به من خندیدند.منصرف کنم؛ اما آن

پ). /12:
کند تا کار دال به شخصیت داستان کمک می

دال در هر «ها گوشزد کند.اشتباه بزرگترها را به آن
کدام از شرایط آسیب شناسی خانوادگی که در آن 

سازد، از شکل متفاوت هایش را میشخصیت
هاي ها و تاریکیکند. او از سایهده میجادو استفا

کنند، خبر دارد. جهان که کودکان در آن زندگی می
ها را به همین دلیل تنها راه مبارزه با این تاریکی

) 1392:70(آیلین، » داند.ابزار پیچیده جادو می
انگشت شخصیت داستان به صورت جادویی و با 

شود.ایجاد اشعه، مانع انجام شکار می

کاهش ترس در کودکان
هاي دال، کاهش هاي داستانمایهیکی دیگر از درون

ترس در کودکان است. ترس از موجودات خیالی 
غول بزرگ «چون، هیوال و غول. دال در داستان 

- پردازد. با توجه به شخصیتبه این مهم می» مهربان

هاي داستان که موجوداتی ترسناك هستند، فضاي 
فضایی سراسر ترس و وحشت باشد؛ داستان باید 

اما زبان و سبک نویسنده آن را در عین ترسناکی به 
دال «اثري جذاب و هیجان انگیز تبدیل کرده است. 

همه چیز را »غول بزرگ مهربان«کوشد در داستانمی
در چهارچوب منطق داستانی پیش ببرد و هرگز 
چیزي یا نگرش و ذهنیتی از بیرون بر حوادث و 

هایی که ا تحمیل نشود. او به پرسشهموقعیت
- ممکن است در ذهن مخاطب نقش ببند، پاسخ می

شخصیت داستان، از غول مهربان » سوفی«دهد. وقتی
هاي ها توسط غولدرباره چگونگی شکار آدم
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دهد که در پرسد، غول جوابی میآدمخوار می
حقیقت پاسخی براي مخاطب و خوانندگاه نیز 

ها براي گرفتن از غولغول گفت: هرکدام «هست.
دهد ها، روش مخصوصی دارند. غول ترجیح میآدم

وانمود کند که یک درخت بزرگ توي پارك است. 
ایستد. شاخه را او در تاریکی شب توي پارك می

کند تا یک گیرد و آن قدر صبر میباالي سرش می
خانواده خوشبخت براي تفریح به پارك بیایند. بعد 

ی بپا کردند نوبت به سورو سات از اینکه سور و سات
رسد. سوفی فریاد زد: واي چه غول می
). کودك در 103-102ت :/1392دال،»(وحشتناك!

این داستان مهیج بدون دخالت دیگران، ترس را 
کند داستان ترسد و سعی میکند. ابتدا میتجربه می

را زمین بگذارد؛ اما هیجان و تعلیق مناسب داستان 
آدم «سازد. در داستانا همگام میهاو را با شخصیت

نیز نویسنده به دنبال کاهش ترس در » کوچولوها
کودکان است.

تقویت روحیه مبارزه طلبی و تالش در کودك
تاندرون ـــ که دال براي داس یه دیگري  هایش ما

کند، تالش و کوشــش براي زندگی و انتخاب می
زنده ماندن است. او در داستان بسیار زیبا و مهیج 

شگفت« ساله را به خوبی » انگیزآقاي روباه  این م
تان را تالش و نشــــان می ـــ هد. حوادث داس د

کشــمکش حیوان براي نجات جان خود تشــکیل 
دهد. جدال روباه و سه مرزعه دار. سه مزرعه می

ــمیم می گیرند النه روباه را خراب کنند و دار تص
شی او و خانواده اش را از بین ببرند. روباه در تال

س ست آنها فرار تگی ناپذیر موفق میخ شود از د
شتناك، انگار « کند. آقاي روباه با دیدن منظره وح

بالم  یاد زد: فهمیدم دن باشـــدش، فر ته  برق گرف
ـــد. با  ـــغول کندن زمین ش بیاید. آقاي روباه مش

ـــت کند و خاك را هایش تند تند زمین را میدس
ـــرش می ـــت س ریخت. خانم روباه نیز با او پش

ها هم به آنها کمک کردند. بعد از بچههمراه شد.
شید و گفت:  ست ک ساعت روباه از کندن د یک 

-35:/ث1392دال،»(آخیش به نظرم موفق شدیم.
یل مکانیکی و 36 ـــه مزرعه دار با کمک ب ).  س

کنند؛ روباه با شــنیدن تراکتور شــروع به کندن می
ــید. بچه ــتناك ترس ــداي وحش ــر و ص ها هم س

ــــت از م ـــیـدنـد، امـا دس بـارزه و تالش ترس
ـــتند. هاي آقاي روباه گفت: تراکتور! بیل«برنداش

ید.  ـــت دارید بکن تان را دوس کانیکی! اگر جان م
ــد. بیل ــروع ش هاي مکانیکی در بکنید. مبارزه ش

کندند ها کمی زمین را میمقابل روباه. گاهی روباه
ــدا کم می ــروص ــد. روباه میو س گفت: داریم ش

د دوباره صــدا شــویم؛ اما چند لحظه بعموفق می
اش ). روباه و خانواده44(همان :» شــدنزدیک می

دســت از تالش بر نداشــتند. مرگ در یک قدمی 
ـــار  ـــنگی به آنان فش ـــنگی و تش آنها بود. گرس

به نظرش میمی باه فکري  ما آورد. رو رســــد، ا
بچه روباه «ها و خانم روباه توان کندن ندارند.بچه

ب با تونیم ا ما میاز جا پریدند و فریاد زدند. چرا 
مان:»(بکنیم. مک 59ه با ک باه  جام رو ـــران ). س

ـــت از مرگ نجات پیدا کند. خانواده اش، توانس
جات  باه براي ن ـــتگی رو گذش تالش و از خود

تایش اســــت.  ـــ بل س قا دال از «خانواده نیز 
ــیت ــخص ــهش اي چون روباه، به علت هاي کلیش

هایی که حیله گري و ها و قصـــهکثرت داســـتان
اند، شخصیت داستانی او نسبت دادهزیرکی را به 
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ست. او خلق می سیار متفاوت و متمایز ا کند که ب
صیت روباه را تغییر می شخ سوم از  دهد تعبیر مر

و با یک شــخصــیت پردازي قوي او را حیوانی 
ـــجاع و حق طلب  ـــت، ش خانواده دوس ید،  مف

ـــعادت حیوانات می آفریند که باعث نجات و س
).1388:43(راد،» شودمی

ختالف کودکان و بزرگساالن (تقابل فکري)ا
ترین مسایل مطرح شده در یکی از مهم

هاي دال، مسائل روانشناختی داستان
است.(اختالف کودك و والدین). این اختالف 

- گاهی منجر به نفرت کودك نسبت به والدین می

شود. ماتیلدا کارها و اعمال پدرش را غیر قانونی 
کند که این کار حقه د میداند و به او گوشزمی

تان از ماتیلدا گفت: ولی بابا این حقه«بازي است.
- حقه خاك اُره هم غیر شرافتمندانه است. چندش

هایی که بهتون اعتماد آور است! با این کار سر آدم
گذارید. پدر گفت: اگر از این کنند، کاله میمی

آید. توي این خانه غذا نخور؛ کار خوشت نمی
شوند. ماتیلدا گفت: ین پول خریده میچون با هم

پول کثیفی است. ازش متنفرم. پدر گفت: تو چه 
کسی هستی که داري درباره شرافتمندي با من 

زنی؟ هان؟ تو فقط یک بچه پر روي حرف می
فهمی چی داري احمقی که خودت هم نمی

این تقابل در .)35الف :/1392(دال، » میگی!.
مدیر مدرسه ماتیلدا، شود. مدرسه نیز دیده می

ها را دوست خانمی خشن و بداخالق است. بچه
هاي داستان دال، درمقابل این ندارد. شخصیت

آیند و به فکر تالفی تقابل و تحکم کوتاه نمی
نیز » جیمز و هلوي غول پیکر«هستند. در داستان

هاي شخصیت جیمز براي رهایی از دست عمه
ه اسپایکر از عم«گریزد. ترسناك خود از خانه می

باالي عینک به جیمز نگاه کرد و گفت: چه مرگت 
شده؟ جیمز زد زیر گریه. عمه اسپانج گفت: 
فوري بس کن و برگرد سر کارت. جانور 

شود کوچولوي نفرت انگیز! جمیز گفت: عمه می
همگی با اتوبوس به کنار دریا برویم؟ عمه نعره 
زد و گفت: دیگه چی توله حیف نان!... جیمز 

ج /1392(دال،»گشت و پا به فرار گذاشت.بر
هایش کنار بیاید؛ تواند با عمه). جیمز نمی18:

کند و سرنوشت متفاوت بنابراین از خانه فرار می
زند. و هیجان انگیزي براي خود رقم می

اي تابو شکن است. مسائل و دال نویسنده
کند. او حوادث را بدون محدویت بیان می

فرستد تا هایش میرا پیش عمه» جیمز«شخصیت 
با نشان دادن اعمال و رفتار ناپسند آنها نسبت به 
او، این اصل را که هیچ کس جاي خالی والدین 

کند، اثبات کند. در داستان را براي کودك پر نمی
نیز شخصیت » داروي شگفت انگیز جورج«

- داستان(جورج) با مادر بزرگش اختالف پیدا می

ترسد و براي مقابله با زرگش میکند. او از مادرب
افتد. کودکان این وضعیت به فکر انتقام می

هایی نیستند که پدر و مادر یا هاي دال، آنداستان
امروزه یکی از مهمترین «اجتماع انتظار دارند. 

ویژگی بچه خوب، حرف شنوي و اطاعت از 
والدین و سایر نهادهاي واسطه مثل مدرسه است؛ 

آزاري هاي بیهاي دال، انساناما کودك داستان
نیستند که در قفس هنجارهاي پدرساالرانه گرفتار 

درحالی که -باشند؛ بلکه  در مقابل پدر و مادر
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شورند و از خود می-احترامشان واجب است
).136: 1377(کرمانی، » کنند.دفاع می

افزایش محبت و همدلی میان کودکان
تمساح غول «داستانهمدلی میان موجودات در

محرك خوبی است براي کودکان تا این » پیکر
حوادث موضوع را در وجود خود نهادینه کنند.

(خودخواهی داستان پیرامون حیله و نقشه تمساح
هایی است که در و غرور) براي شکار پسر بچه

گونه شروع پارك مشغول بازي هستند. داستان این
با این کار تمساح غول پیکر خندید و«شود:می

دندان سفید و تیزش را نشان داد و گفت: براي 
خواهد یک بچه چرب و چیلی ناهار امروز دلم می

- بخورم. آن یکی تمساح گفت: من هیچ وقت بچه

خورم. تمساح خورم. من فقط ماهی میها را نمی
غول پیکر فریاد زد: هه! هه! هه! مطمئنم اگر همین 

رودخانه شنا االن یک بچه چاق و چله آن طرف 
کردي پریدي و یک لقمه چپش میکرد، میمی

)10-9/چ:1392دال،!..»(
همبستگی و اتحاد حیوانات جنگل براي 

تواند هاي تمساح میها و حیلهخنثی کردن نقشه
شیطونک «براي مخاطب کودك جذاب باشد. 

ات سالم تمساحه! چه خیالی توي کلهگفت:
- محرمانه و کلکهايداري؟ تمساح گفت: نقشه

اي دارم. شیطونک گفت: نارگیل هاي زیر کانه
خوري؟ تمساح بوکشید و گفت: چیزهاي می

تراز نارگیل براي خوردن دارم. شیطونک خوشمزه
تر از نارگیل کردم چیزي خوشمزهگفت: فکر نمی

داري!... شیطونک رنگش پرید و تمام بدنش به 
چه لرزه افتاد و گفت: نکند خیال داري یک ب

کوچولو را درسته قورت بدهی؟ تمساح گفت: 
).21-18(همان :» چرا، همین خیال را دارم.

کند. کودك با هیجان و ترس داستان را دنبال می
ها و سرزنش لحن شیطونک براي دفاع از بچه

تمساح براي کودکان جالب است. نوعی عصبانیت 
» شیطونک«و لحن کودکانه در سخنان شخصیت

آه، تمساح زشت! اي جانور حقه «.شوددیده می
- ها و لباس و سگک و کفشباز! امیدوارم که دکمه

هایش توي گلویت گیرکند و خفه 
) سرانجام با اتحاد و همدلی 21همان:»(شوي

هاي تمساح با شکست جانوران جنگل، نقشه
مواجه شد. تمساح به پارك نزدیک شد و خودش 

ها تا بچهرا مانند نیمکت پارك کرد و منتظر ماند 
تمساح به طرف «جا بیایند.براي نشستن به آن

گردشگاه خزید. دسته گلی زیبا درست کرد و 
روي یکی از میزها گذاشت. و آن وقت رفت 
پشت میز و جاي آن نیمکت را گرفت....کمی بعد 

ها دو تا دختر و پسر از راه رسیدند ..... یکی از آن
بهتر گفت: پشت کدام میز بنشینیم؟ دیگري گفت:

هاي قشنگی است پشت آن میز بنشینیم که گل
دارد. تمساح مثل موش ساکت شد و با خودش 

دهم..... ناگهان را میگفت: االن ترتیب همه شان
کسی با صداي کلفت از توي جنگل فریاد زد: 

).  48-45(همان:!...» ها نروید. جلو نروید بچه
خپل تمساح به شهربازي حمله کرد؛ اما پرنده 

ها را خبر و آنها را از خطر دور کرد. قبل از بچه
آن تمساح خود را به شکل االکلنگ درآورد بوده 

اش شکست خورد. که با زیرکی شیطونک نقشه
اي اي نقشههرکدام از حیوانات جنگل به گونه

روباه «کردند. در داستانتمساح را نقش بر آب می
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ی چون، نیز اتحاد و همدلی جانوران» شگفت انگیز
موش کور، گورکن و روباه براي رهایی از 
گرسنگی، جذاب و خواندنی است. دال به شکل 
پارادوکسیکال و متناقضی از یورش سه مزرعه دار 

کند و همین براي کشته شدن روباه استفاده می
علت اولیه براي تعامل و دوستی روباه و خانواده 
و همدستی و اتحاد حیوانات زیر زمین براي 

بله با مرزعه داران است. اتحاد و همسبتگی مقا
ها شده است. حیوانات باعث نجات و سعادت آن

)  1388:41(ر.ك راد، 
نیز همدلی میان » من و زرافه و پلی«در داستان

به کمک » بیلی«شود. حیوانات به خوبی دیده می
میمون، زرافه و پلیکان، کارهاي هیجان انگیزي 

و پشتکار بیلی براي کار دهند. جدیتانجام می
در یک شیرینی فروشی، حوادث اصلی داستان را 

دهد. او عالقه زیادي به کار در شیرینی شکل می
مایه مد نظر نویسنده در فروشی دارد. درون

داستان، اتحاد و همدلی است. بیلی براي رسیدن 
به هدف خود، نیاز به این همدلی دارد.(ر.ك 

ح)/6: 1392دال،

فی خشونت در روحیه کودكاثرات من
هاي دال، خشونت مایه داستانیکی دیگر از درون

بزرگترها نسبت به کودکان است. این خشونت در 
» خانم ترانچبول«شود. خانواده و مدرسه دیده می

رفتارخشونت آمیزي نسبت » ماتیلدا«مدیر مدرسه 
خانم ترانچبول فریاد زد: رد خور «به کودکان دارد. 

نداره که کار او بوده! بگذار چیزي بهت بگویم. 
آرزویم این است که اجازه داشتم عین روزهاي 

- ها میگذشته که با ترکه و کمربند به جان بچه

شد رسیدم. اگر میه خدمتشان میافتادم، باز هم ب
کردم که تا یک ماه پشت این دختره را کباب می

الف). /1392:121(دال ،» نتواند بنشیند.
نویسنده در توصیف شخصیت ترانچبول کمی 
اغراق کرده است؛ اما چنین افرادي در محیط 

شوند. دال در این برجسته سازي آموزشی دیده می
و 

هاي جبران ال بیان آسیباغراق طنزگونه به دنب
ها ناپذیر خشونت در مدارس است. در خانواده

هاي شود. در داستاننیز این خشونت دیده می
جورج و داروي شگفت انگیز، جیمز و هلوي «

شود. این خشونت دیده می» غول پیکر، ماتیلدا
در«خشونت بزرگساالن نسبت به کودك.

به هاي نهاد مدرسه، اکثر قریب خصوص خشونت
اتفاق جامعه شناسان بر این مساله توافق دارند که 
با وجود اینکه تنبیهات بدنی یا اصال دیگر به اجرا 

آیند و یا بسیار نادر هستند، اما اتفاقات در نمی
توانند به همان دهد که میدیگري در آن رخ می

اندازه بر دانش آموزان تاثیرات منفی بگذارند. 
یرا تاثیرات منفی اخ)Pierre Merle(پیرمرل

که بعضا دانش آموزان رارفتارهاي تحقیر آمیزي
بر روند ،شونددر مدرسه با آن مواجه می

1393(دیاردیو،» .شان نشان داده استتحصیلی
:23.(
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هاي دالمایه داستاندرون1جدول شماره 

هاي دال، مربوط به کودك مایه داستاناغلب درون
و مسایل زندگی اوست. کودکی که براي رسیدن 
به مرحله نوجوانی و بزرگسالی با مشکالت و 
موانعی روبروست. دال کودك را در همین سنین 

کند. او را در تقابل با کودکی با مسایل آشنا می
دهد تا هم قسمتی از نیازها و بزرگساالن قرار می

هاي کودك را نشان دهد و هم به والدین خواسته
راه و شیوه برخورد با کودك را آموزش دهد. 

دهد که دال نشان می1اطالعات جدول شماره 
ها و مسایل کودکی را در داستانترین آسیبمهم

کند. تاثیر منفی خشونت در کودك،هایش بیان می
هاي او، اختالف نظر با توجهی به خواستهبی

بزرگساالن درباره موضوعات گوناگون و کاهش 
ترین ترس از موجودات و اشیا در کودکان، مهم

- مایهدهند. تعداد درونها را تشکیل میمایهدرون

- مایه) نشان میهاي هر داستان (اغلب دو درون

هاي دال از ژرف و عمق زیادي دهد که داستان
تواند از خوردارند و حتی بزرگساالن هم میبر

ها براي بهتر شدن زندگی مایهتحلیل این درون
کودك استفاده کنند.

عنوان داستان دال، اغلب کوتاه و تامل 
آقاي روباه «هایی چون؛ برانگیز هستند. عنوان

، »تشپ کال«،» آدم کوچولوها«، »شگفت انگیز
» هلوي غول پیکرجیمز و «، »و زرافه و پلیمن «
غول بزرگ «، »جورج و داروي شگفت انگیز«،

تمساح «، »انگشت جادویی«، »ماتیلدا«، » مهربان
». هابدجنس«و » موتور سیکلت من«، »غول پیکر

ها به صورت غیرمستقیم خواننده را به عنوان
کند. مایه و اندیشه داستان راهنمایی میدرون

وشته شده ها نیز به صورت برعکس نبرخی عنوان
است. 
است. » الك پشت«عکس کلمه » تشپ کال«عنوان 

- اگرچه در نظر اول براي کودك دشوار به نظر می

رسد؛ اما تامل برانگیز و کنجکاو کننده است.

هاي دالمایه داستانشیوه ارائه درون

درون مایه هانام داستان

ان 
عنو

طه 
راب

ایه
ن م

درو
با 

ت 
همی

ا
یه 

ن ما
درو

ی 
دگ

ر زن
د

دك
کو

تقابل با بزرگترها،ماتیلدا
حقیر شمردن 

کودك

زیادمتوسط

انگشت 
جادویی

حمایت از پرندگان، 
تقابل با بزرگترها 

درباره محیط

زیادمتوسط

روباه شگفت 
انگیز

تالش براي بقا، غلیه 
بر سختی ها

نسبتا متوسط
زیاد

جیمز و هلوي 
غول پیکر

تاثیر منفی خشونت 
و تنهایی در زندگی 

کودك

زیادمتوسط

-غلبه بر ترسآدم کوچولوها
افزایش کنجکاوي 

کودك

زیادضعیف

من و زرافه و 
پلی

ستایش تالش و 
همدلی

زیادمتوسط

داروي شگفت 
انگیز

تقابل با بزرگترها، 
انعکاس تفاوت ها

زیادمتوسط

تمساح غول 
پیکر

افزایش همدلی، 
کاهش ترس در 

کودك

زیادمتوسط

نسبتا ضعیفعشق و عالقهتشپ کال
زیاد
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هاي دال اغلب با پایانی باز همراهند. داستان
اهتی با پایان بندي و وضعیت پایانی که شب

ها با وضعیت ابتدایی داستان ندارد. اغلب داستان
شوند و پس از بر هم وضعیت متعادل شروع می
هاي فراوان، وضعیت زدن تعادل و کشمکش

گیرد که شباهت زیادي به اي شکل میثانویه
ها پایانی باز دارند ابتداي داستان دارد و یا داستان

دارد. میو همچنان کودك را به تامل و تفکر وا 
» روباه شگفت انگیز«براي مثال در داستان 

بانس «کند. گونه پایان اثر را بیان مینویسنده این
گفت: آن حیوان حتماً تا حاال از گشنگی و تشنگی 
مرده. بین گفت: درسته. هرلحظه ممکن است از 
لونه بیاید بیرون. تفنگتان را دم دست بگذارید. 

ر شدند تا روباه بعد کنار سوراخ نشستند و منتظ
دانم هنوز بیرون بیاید و تا جایی که می

ث). نویسنده هیچ /124:1392دال، »(منتظرند.
کند. مایه داستان نمیاي به دروناشاره

ها در زندگی کودكمایهاهمیت درون
دانند چطور باید براي اکثر نویسندگان نمی

اصًال کودك مطلبی را نوشت یا بازگو کرد و یا 
ها ادبیات کودك را بعضی«دغدغه کودك را ندارند. 

آرمان خواهی به جایگاه مناسبی براي انتقال حس
هاي بزرگساالنه دانند و چه بسا دغدغهکودك می

اجتماعی، به -سیاسیهايخود را به دلیل محدودیت
). 118: 1382کنند (ر.ك هجري،زبان کودك بیان می

من همدلی و نزدیکی «گوید:اي میدال در مصاحبه
کنم. ها دارم. مشکالتشان را درك میزیادي با بچه

چنانچه بخواهید درك درستی از دنیاي کودك در 
ذهن داشته باشید، باید دستان و زانویتان را یک هفته 

). 1383:111(پیتر هانت ،» به اندازه آنها خم کنید.
-او در آثارش (جیمز و هلوي غول پیکر

-انگشت-داروي شگفت انگیز جورج-داماتیل

آدم کوچولوها) کودك را در تقابل با -جادویی
دهد. این تقابل به معناي اثبات بزرگساالن قرارمی

موجودیت کودك است؛ به عنوان یک موجود 
شناسد و با صاحب تفکر. او کودك را به خوبی می

اش آشناست. اغلب روانی-هاي روحیویژگی
هاي دال، کودکان بین استانهاي کودك دشخصیت

هستند. روان شناسان رشد، خصوصیات 8-11سنین 
-روانی و عاطفی این گروه سنی را این گونه بیان می

نیاز به توجه و استقالل دارند؛ اما کمتر مورد «کنند:
گیرند و همین باعث ایجاد توجه بزرگترها قرار می

شود. او تضاد و اختالف بین پدر و مادر کودك می
خواهد در انجام کارها و تصمیماتش مسئول و می

) 1380:10(حافظی،» مستقل باشد.
هاي داستان دال است ماتیلدا یکی از شخصیت

که از استعداد و هوش باالیی برخوردار است؛ اما 
گیرد. در مورد بی توجهی پدر و مادرش قرار می

در و اش در مقابل پنهایت با اثبات استعداد و توانایی
کند. در داستان مادر و مدیر مدرسه ایستادگی می

انگشت جادویی، دختري هشت ساله براي حمایت 
ایستد و حتی آنها را از پرندگان، مقابل بزرگترها می

کند. آنچه براي دال مهم است، متوجه اشتباهشان می
خود کودك است نه مسائل اخالقی و اجتماعی 

خالفت و ضدیتی پیرامونش. او با مسائل اخالقی م
مایه آثار درون«کند. ندارد و قضاوت اخالقی نمی

کودك باید از هر گونه داوري و قضاوت دور باشد. 
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اي براي تحت تسلط در آوردن اگر داستان وسیله
کودك و القاي تفکر و اندیشه خود بدانیم، دچار 

).  63:1386(قزل ایاغ، » ایماشتباه بزرگی شده
- دال، اغلب به خود متکیهايهاي داستانشخصیت

اند و به فکر حل مشکالتشان هستند و متناسب با 
ویژگی روانشناختی خود، (احساس استقالل، بیان 

-شخصیت«کنند. هاي درونی و..) عمل میخواسته

-هاي فانتزي، ضمن هویتهاي داستان دال با کنش

-یابی و خودشناسی به یک نجات دهنده تبدیل می

).  1380:8(حافظی،» شود
کودك » بیلی«"آدم کوچولوها"در داستان

ي خارج شدن از خانه داستان از ترس مادرش اجازه
و رفتن به جنگل را ندارد، اما براي ارضاي میل 

زند و کنجکاوي خود از دستور مادرش سر باز می
گاهی مادرش او را صدا «....شود. وارد جنگل می

- ت: بیلی کوچولو، داري چه کار میگفزد و میمی

گفت: هیچی مامان، کنی؟ و بیلی همیشه درجواب می
خوب بودن خسته . اما بیلی کوچولو از امپسر خوبی

و.....سرانجام او موفق شده بود. به جنگل شده بود
رسیده بود و حاال تمام جنگل در اختیارش 

هاي مشخص شده، خ). عبارت/1392:9دال،»(بود....
دهنده اقتدار بزرگساالن در مقابل کودك است نشان

و این که او باید مثل همیشه پسرخوبی باشد، غافل 
کودکان هرگز خود را به حد و مرزهایی «از این که 

کنند و براي رسیدن از پیش تعیین شده محدود نمی
به موجودیت و استقالل و ارضا کنجکاوي از کسی 

).4:1356(کیانوش،» گیرند.اجازه نمی
، »انگشت جادویی«هایش نظیر دال در داستان

و... » جیمز و هلوي غول پیکر«، »روباه شگفت انگیز«
گذارد. جایی که دنیا و نگاه کودکان را به نمایش می

اند و در کودکان انسانهایی صاحب اندیشه و مستقل
کنند. مقابل بزرگترها و اشتباهات آنها ایستادگی می

خانواده آقاي » انگشت جادویی«ي در داستان فانتز
روند. دختر هشت گِِرگ هر روز به شکار اردك می

ها را از ساله که شخصیت اصلی داستان است، آن
- کند؛ اما آقاي گِرگ توجهی نمیشکار کردن منع می

دهد. شخصیت کودك در کند و به کارش ادامه می
کند و یک کنش فانتزیک، آنها را به اردك تبدیل می

یک روز صبح «کنند. ها به سوي آنها شلیک میاردك
فلیپ و ویلیام را دیدم که با پدرشان از بیشه زار بر 

آوردند. گشتند و گوزن زیبا و جوانی را با خود میمی
با دیدن این صحنه از کوره در رفتم و سرشان فریاد 
کشیدم. پسرها خندیدند و برایم شکلک درآوردند و 

به خانه بروم و مواظب آقاي گرگ به من گفت که 
پ)./12-1392:11دال،»(رفتارم باشم..

- کودك در این داستان مقابل بزرگترها می

ایستد و این اجازه را دارد که عمل ناپسند آنها را 
گوشزد کند. داستان با هیجان و شادي که دارد 

کند.  کودك مخاطب کودکان را به خود جذب می
ختر هشت ساله) به راحتی با شخصیت داستان(د

کند. خود را به جاي شخصیت همزاد پنداري می
کند. همانندسازي به گیري میگذارد و تصمیممی

در .«کند مشکالتشان را بشناسند کودکان کمک می
واقع همانندسازي چالشی ذهنی براي خودآزمایی 

» و مساله گشایی بدون دخالت بزرگساالن است.
ه مهم و قابل ). آنچ1386:51(پریرخ و امجدي ،

ذکر است، توجه دال به کودك و نگاه کودکانه 
ها دارد. براي نمونه در داستان است که به داستان

، توانایی کودك در غلبه با »ماتیلدا«جذاب 
دهد. در مشکالت و خود شناسی او را نشان می
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این داستان، ماتیلدا باهوش و فوق العاده است؛ اما 
-د سرزنش قرار میاز سوي خانواده تحقیر و مور

یک روز ماتیلدا از پدرش پرسید: خاك اّره «گیرد. 
خورد؟ پدرش گفت: الزم نیست به چه دردتان می

آورم که خاك اره آخر بابا سر در نمی-تو بدانی.
- چه جوري توي فروش ماشین به دردتان می

خورد؟ پدرش گفت: براي اینکه تو یک احمق 
ف).ماتیلدا ال/30:1392دال،»(کوچولوي خِنگی...

توانایی آن را دارد که ارتباط جهانی برقرارکند و 
بر مشکالتش غلبه کند و هویت خود را (استعداد 

هاي دال و هوش باال) ثابت کند. کودك در داستان
ي اعتراض و اثبات حقوق و فردیت خود را اجازه

هاي او نشان کند. در داستان ماتیلدا واکنشپیدا می
ي مالقات در اولین هفته«ست.ي این مطلب ادهنده

ماتیلدا و خانم فلپس، او از ماتیلدا پرسید: آیا هر 
آورد؟ ماتیلدا روز مادرت تو را به کتابخانه می

جواب داد: مادرم هر روز بعد از ظهر براي بازي 
-داند من اینجا میرود. او نمیبینگو به آیلزبري می

آیم. خانم فلپس گفت: ولی این کار درست نیست.
کنم بهتر است از او اجازه بگیري. ماتیلدا فکر می

دهم این کار را نکنم...پدر و گفت: ترجیح می
کنم. مادرم از من متنفرند... اما من به آنها ثابت می

خانم فلپس نگران ماتیلدا بود که هر روز تنها 
همان).»(آمد.مسیرخانه تا کتابخانه را می

ساختی هاي دال، زیر جهان داستان
روانکاوانه نسبت به دنیاي کودك دارد؛ نوعی 

ها و امیال سرکوفته کودك که واشکافی خواسته
تمساح «با فانتزي و طنز آمیخته است. در داستان 

- این زیرساخت روانکاوانه دیده می» غول پیکر

شود. تمساح از ترساندن حیوانات دیگر و 
ترسناك جلوه دادن خود، هیچ چیز 

اما این رفتار، ظاهري و فاقد عمق گذارد.کم نمی
هاست کافی براي ایجاد ترس در بین بچه

تمساح غول پیکر تصمیم دارد براي ناهارش به .«
شهر برود و یک بچه چرب و چیلی بخورد. 

کند؛ تمساح کوچک. او را از این کار منصرف می
کند. تمساح اما تمساح به حرف او توجهی نمی

کار صدها دندان سفید غول پیکر خندید و با این 
و تیزش را نشان داد و گفت: بچه چرب و چیلی 

چ). /1390:6دال،»(و آبدار...
رفتار تمساح فاقد عمق کافی براي ترساندن 

وقتی عاملی « گویند:شناسان میهاست. روانبچه
شمار را بترساند که از نظر روانی فاقد عمق 

دیگر آن باشد، تکرار آن در دفعات بعد، نه تنها 
هیبت ترسناك خود را ندارد؛ بلکه مضحک و 

1382به نقل از بامداد،«(رسد.خنده دار به نظر می
). دال، دنیا و مسائل پیرامون را از دریچه و 59:

کند. هیجان، ترس، ذهن کودك بررسی می
شادي، اندوه، تنهایی، تقابل فکري کودکان را به 

ك گذارد. همزادپنداري مخاطب کودنمایش می
هاي داستانی به خوبی صورت گرفته با شخصیت

است. این مساله باعث شده است که داستان دال 
در میان مخاطبان کودك ایران، جایگاه نسبتا 
مناسبی پیدا کند.(میزان تیراژ و چاپ آثار) رولد 

اي و دال به دنبال انجام یک کار تلفیقی، حرفه
سرگرم کننده متناسب با نیازهاي دوران کودکی

است. آثار او پیامدها و دستاوردهاي چشم گیري 
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در زمینه روابط بین کودکان و بزرگساالن به 
همراه دارد.

هامایهاهمیت تصویر در ارائه درون
داند و در رولد دال تصویر را جزء متن می

هاي پیش آمده اشاره داستان به تصاویر و موقعیت
الزامی است کند. تصویر به عنوان یک عنصر می

گذارد.که بخشی از روایت را برعهده آن می
) در Quentin Blakeکوانتین بلیک (

Roald)تصویرهایی که براي آثار رولد دال 

Dahl) خلق کرده است، با بزرگ نمایی در اندازه
و در کنار هم قرار دادن متضادها و هاشخصیت

تواند به خوبی ها میپا فشاري بر حاالت چهره
هایی از داستان را برجسته کند و در بیننده لحظه

هیجان بیشتري بیافریند. در داستان ماتیلدا، بلیک 
براي نشان دادن شخصیت خشن و ترسناك مدیر 
مدرسه، او را در کنار اندام کوچک دانش آموزان 

دهد و با بزرگ نمایی در اندازه آنها و قرار می
همچنین نشان دادن خشم در چهره مدیر مدرسه 
و ترس در چهره دانش آموزان، نور افکن خود 

ها را گیرد و آنهایی از داستان میرا روي لحظه
).316-1390:315کند.(ر.ك قایینی،برجسته می

توان چنین ویژگی را می1در تصویر شماره 
شخصیت مدیر مدرسه 1دید. در تصویر شماره 

به خوبی به مخاطب نشان داده شده است. 
ایی که درباره این شخصیت در متن هویژگی

- تر و عینیداستان بیان شده به کمک تصویر کامل

شود. تقابل این دو شخصیت را در تر دیده می
بزرگ نمایی و کوچک نمایی هر یک به تصویر 

هاي دال به وسیله کشیده است. اکثر داستان
2002کونتین بلیک تصویرگري شدند. او در سال 

انس کریستین اندرسن در برنده جایزه جهانی ه
بخش تصویرگري شد. شاید یکی از دالیل 

هاي دال، انتخاب یک موفقیت تصویرهاي داستان
تصویرگر بوده است.

٢تصویر شماره 
تقدم تصویر بر متن داستان

هاي دال نسبت به تصاویر آن حجم متن داستان
» ج«هاي او براي گروه سنی بیشتر است. داستان
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شده است. بنابراین براي این گروه سنی نوشته 
ها بیشتر از تصویر است. چون مطالب و نوشته

کودك توانایی تصویرسازي ذهنی را دارد؛ پس 
1360حجم تصاویر کمتر است.(ر.ك ابراهیمی،

). نکته دیگر اینکه اغلب تصاویر بر متن تقدم 83:
دارند. ابتدا تصویر و سپس نوشته آمده است. این 

شود کودك به تفکر و استدالل میتقدم باعث
بپردازد و قوه خیال خود را تقویت کند. در داستان 

توان این ویژگی را مشاهده کرد.می» هابدجنس«

» هابدجنس«که از داستان 2تصویر شماره 
انتخاب شده، بر متن و نوشته داستان تقدم دارد. 

قرار 67و متن در صفحه 66تصویر در صفحه 
چهارتا پسر بچه فلک زده روي درخت «دارد. 

نشسته بودند.... آقاي بدجنس حسابی عصبانی 
ها خبري شده بود و فریاد زد: حاال که از پرنده

ها خورم .... بچهنیست، به جایش کوکوي بچه می
- ها فریاد زد: میحسابی ترسیده بودند. یکی از آن

خواهد خواهد ما را بجوشاند.. دومی گفت: می
د)./1392:67دال،»(ده آب پزمان کند...زنده زن

ترس و نگرانی چهار پسر بچه با انتخاب 
زاویه مناسب از سوي تصویرگر به خوبی به 
خواننده نشان داده شده است. کودك مخاطب قبل 

تواند از اینکه متن را بخواند به کمک تصویر می
حال و هواي داستان را درك کند.

مایهه دروننقش رنگ تصویر در ارائ
هاي دال، تصاویر سیاه و سفید اکثر داستان

دارند. تنها داستانی که به صورت کیفیت رنگی 
است. در متن » تمساح غول پیکر«است، داستان 

اصلی(زبان اصلی) نیز همه تصاویر به جز تصاویر 

داستان مذکور، سیاه و سفیدند. براي نمونه 
شود.یتصویري از متن اصلی داستان ارائه م

3تصویر شماره 
که از متن اصلی انتخاب شده 3در تصویر شماره 

هاي خنثی هاي سرد (سبز، آبی) و رنگاز رنگ
(خاکستري) استفاده شده است. تصاویر از نظر 
رنگ و طراحی با متن ترجمه شده تفاوتی ندارند. 
حوادث داستان درباره شکار و حیله گري تمساح 

هاي خود به دنبال شکار حیلهها و است. او با نقشه
ها است. تصویرگر براي به تصویر کشیدن بچه

فضاي شاد و پرهیاهوي پارك و شهر بازي از 
هاي مختلف استفاده کرده است. در تصویر رنگ

تصویرگر فضا و حال وهواي داستان را به 4
دهد.مخاطب انتقال می
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۴تصویر شماره 
تلف رنگ انواع مخ4در تصویر شماره 

هاي سرد و گرم. شادي که شود. رنگدیده می
هیجان و ترس ناشی از حضور تمساح در 

دهد. نکته قابل توجه در شهربازي را نشان می
تصویر فوق، تداخل عنصرهاي تصویر و عدم 
استفاده از فضاي سپید است. شخصیت اصلی 
داستان(تمساح) به صورت برجسته و در گوشه 

شود. ح کامل دیده میسمت چپ تصویر با وضو
شود که تداخل تصویري این مساله باعث می

هاي تصویر، اي به تصویر وارد نکند. رنگلطمه
- مایه داستان را به خوبی القا میموضوع و درون

هاي رولد دال داراي طراحی، کنند. تصاویر داستان
بافت و ساختاري یکسان است؛ چون یک 

ها را انجام تصویرگر کار تصویر پردازي داستان
داده است.

گیرينتیجه
رولد دال یکی از نویسندگان برجسته و محبوب 

مایه کودکان در انگلیس است. موضوع و درون
هاي او اغلب پیرامون کودك و نیازها و داستان

زندگی اوست. او به خوبی نیازها و روحیات 
کند فضایی شناسد و سعی میمخاطب خود را می
عالوه بر لذت به خود باوري خلق کند تا خواننده 

برسد. تقابل کودك با خانواده و مدرسه، همدلی 
و صمیمیت، حمایت از پرندگان، رهایی از مرگ، 
عشق، وفاداري به خانواده، غلبه بر ترس، 
خشونت، تنهایی و بی توجهی به کودك از مهم 

هاي دال است. دال با مایه داستانترین درون
د دارد، تالش شناخت خوبی که از مخاطب خو

کند دغدغه و نیازهاي او را به والدین و مربیان می
مدرسه گوشزد کند. در اکثر آثار دال، غیبت پدر 
و مادر(جیمز و هلوي غول پیکر؛ جورج داروي 
شگفت انگیز، ماتیدا و..) و نبود هسته گرم خانواده 

مایه اغلب قابل مشاهده است. شیوه ارائه درون
مایه را در میان کنش و ونغیرمستقیم است. او در

دهد.  عنوان ها به خواننده ارائه میرفتار شخصیت
هاي او کوتاه و تامل برنگیز است. حادثه و داستان

هایش هیجان را درخود دارند. قهرمان اکثر داستان
کودك است. این مساله میزان همذادپنداري 

دهد. مخاطب با شخصیت داستان را افزایش می
مایه و ها نیز پایانی باز است. درونپایان داستان

ها با ظرفیت ذهنی و زبانی کودك موضوع داستان
- متناسب است. او مخاطب کودك را به خوبی می

هاي دال، اغلب به هاي داستانشناسد. شخصیت
اند و به فکر حل مشکالتشان هستند و خود متکی

متناسب با ویژگی روان شناختی خود، (احساس 
- هاي درونی و..) عمل میخواستهاستقالل، بیان 

هاي دال به وسیله کونتین بلیک اکثر داستانکنند.
برنده جایزه 2002تصویر گري شدند. او در سال 

جهانی هانس کریستین اندرسن در بخش 
تصویرگري شد. شاید یکی از دالیل موفقیت 

هاي دال، انتخاب یک تصویرهاي داستان
اي او، تصاویر هاکثر داستانتصویرگر بوده است.
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هاي دال سیاه و سفید دارند. حجم نوشته داستان
عدم استفاده از نسبت به تصاویر آن بیشتر است.

مایه رنگ در تصاویر چندان آسیبی به انتقال درون
» بلیک«و حال وهواي داستان وارد نکرده است. 

با استفاده از خطوط نرم و برجسته سازي 
مرکز تصویر، ها درها و قرار دادن آنشخصیت

امکان ایجاد همزاد پنداري مخاطب کودك با 
شخصیت داستان را افزایش داده است.
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