
 79- 96 ت، صفحا1397 زمستان ، 25هفتم، شمار هسال های ادبی و بالغی، فصلنامه پژوهش

 

مایه در های تصویر و درونلفهؤبررسی م

 های کودکانه صمد بهرنگیداستان
 

 1سجاد نجفی بهزادی

 چکیده

های ای در داستانمایه و تصویر نقش مهم و سازندهدرون  

مایه و پردازش مناسب آن کودکان دارند. انتخاب درون

نقش مهمی در جذب مخاطب دارد. نویسندگان ادبیات 

کنند که هایی را برای داستان انتخاب میمایهکودک درون

نیز به عنوان یک عنصر  جذاب و تفکر برانگیز باشد. تصویر

مایه داستان یاری دهد کلیدی باید کودک را در درک درون

و ترغیب کننده حس زیباشناسی مخاطب و تخیل برانگیز 

باشد. روش تحقیق به صورت اسنادی و تحلیل کمی 

هایی چون، محتوای آثار است. در این پژوهش به مولفه

، تصویر و نقش مایهمایه و بسامد آن، شیوه ارائه دروندرون

های شود. موضوع داستانمایه پرداخته میآن در ارائه درون

های جامعه است. بهرنگی پیرامون مسائل اجتماع و بحران

مایه نسبتا کم است. در آثار بهرنگی، تنوع موضوع و درون

تک بعدی بودن آثار )اجتماعی( باعث شده مخاطبان او 

-تصاویر با دروناغلب از طبقه خاص جامعه باشد. رابطه 

ای تکمیلی است. تصویر، به ارائه بهتر مایه، اغلب رابطه

کند. تصاویر سیاه وسفید، استفاده ار درونمایه کمک می

مایه و سیاه( با درونهای خنثی وغمگین )خاکستری رنگ

 ها هماهنگی دارد.داستان

 

مایه، تصویر، داستان، کودک، صمد درون :هاکلیدواژه

 بهرنگی.
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Abstract 

Theme and image play an important and 

constructive role in children's stories. Theme 

selection and proper processing have an 

important role in attracting the audience. The 

writers of children’s literature chose 

introversals for the story to be attractive and 

thoughtful. As a key element, the image should 

also help the child understand the intricacies of 

the story and encourage the audience's 

imaginative aesthetic. The research method is 

documentary and quantitative analysis of the 

content of the works. In this research, the 

components such as its intrinsic and frequency, 

the method of presenting the in-tune, the 

relationship between the title of the story and 

its theme, and its role in the presentation of the 

intangible, are discussed. The subject of 

Behranghi's stories is about social issues and 

community crises. In Behranghi's works, the 

subject matter variation is relatively small. 

One-dimensional social (social) works have 

caused his audience to be often of a particular 

class of society. The relationship between 

images with a theme one is often a 

complementary relationship. The image helps 

to better capture the theme. Black and white 

images use neutral colors (gray and black) with 

intricate stories. 

 

Key words: Theme, Image, Children, Story, 

Samad Behrangi. 
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 مقدمه

های کودکان ترین عناصر داستانمایه یکی از مهمدرون

مایه، اندیشه مرکزی و رود. در واقع درونبه شمار می

حرف اصلی هنرمند یا نویسنده است که در محتوا و 

-شود. انتخاب درونقالب خاصی به تعبیر کشیده می

مایه و پردازش مناسب آن نقش مهمی در جذب 

-د. نویسندگان ادبیات کودک باید درونمخاطب دار

کنند که جذاب و تان انتخاب هایی را برای داسمایه

های کودکان باید مایه داستانبرانگیز باشد. درونتفکر

متناسب با سطح درک، فهم و نیازهای شناختی کودک 

تفاوت ادبیات کودک با ادبیات  ،باشد. در واقع

متناسب با ظرفیت مایه بزرگساالن نیز در انتخاب درون

شناختی مخاطب کودک است. تصویر و 

مایه از اهمیت زیادی در تصویرپردازی نیز مانند درون

تصویر در گذشته  های کودکان برخوردار است.داستان

های کودکان بود و ینی در کتابئتنها یک عنصر تز

کاربرد دیگری نداشت؛ ولی امروزه با هماهنگی و 

شکل یک عنصر جدید و همراهی کامل با متن، به 

مایه ثر در ادبیات کودک ظاهر شده است. درونؤم

 اندیشه و خط فکری نویسنده در داستان است. در

درون مایه جوهر اصلی یک کار ادبی است »حقیقت 

و از طریق همین عنصر است که مسیر اندیشه و تفکر 

(. 25-26: 1387 )فرزاد،« شودصاحب اثر روشن می

مایه ارائه شده وناگونی از درونتعاریف متفاوت و گ

مایه را فکر و اندیشه حاکم بر است. میرصادقی درون

-ای کشیده شده در میان اثر میداستان و خط یا رشته

های (. تصاویر داستان174: 1385 داند )میرصادقی،

ویا و نوگرا، برانگیز، پآموزنده، تخیل کودکان باید

ضای داستان ننده موضوع و فکسرگرم کننده، محسوس

 نواری،اگوی حس زیباشناسی کودک باشد )و پاسخ

(. با توجه به اهمیت دو مقوله تصویر و 24: 1377

های کودک، هدف این مقاله مایه در داستاندرون

مایه و تصویر و ارتباط آن دو بررسی و تحلیل درون

های کودکانه صمد بهرنگی است. در این در داستان

مایه و بسامد آن، چون، درونهمهایی لفهؤپژوهش به م

مایه، مایه، رابطه عنوان داستان با درونشیوه ارائه درون

 شود.مایه پرداخته میتصویر و نقش آن در ارائه درون

 

 صمد بهرنگی در یک نگاه

در محله  1318صمد بهرنگی، دوم تیر ماه  

 «آبادجمال» تبریز به دنیا آمد و در کوچه «چرنداب»

 بزرگ شـد و به دبستان رفت. او در همان محل

چند جمله را  این اش، فقطدرباره خود و خانواده

اما  پدر و مادر،زاده نشدم بیمثل قارچ» نوشته است:

ولی نه مثل قارچ زود از پا  مثل قارچ نمو کردم.

بود، به خود کشیدم. کسی نشد درآمدم. هرجا نمی

 د، کجسنج مرا آبیاری کند. نمو کـردم مـثل درخت

و معوج و قانع به آب کم و شدم معلم روستای 

ای بود که ، کارگر آواره«عزت»پدرش »آذربایجان 

صورتش را  مثل بسیاری از مردم، به ضرب سیلی

 گذراند. صمدداشت و روزگار میسرخ نگه می

، 1348شهریور  17نکرد و در  ازدواج بهرنگی، هرگز

 ک افسر ارتشسالگی، زمانی که به همراه ی 29در 

 ارس مـرزی شاهنشاهی به شنا رفته بـود، در رود

بـهرنگی  هایی کـه صـمدغرق شد. تعداد داستان

توان تلخون که می استثنای برای کودکان نوشت، به

 ادبیات کودک و نوجوان نیست، جمعاً ۀحیط گفت در

اولدوز و ، افسانه محبتشود: اثر را شـامل می 13
سـاعت  24، هااولدوز و کالغ، گوسخن عـروسک

پیرزن و جوجه ، پسرک لبوفروش، خواب و بیداری
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، سرگذشت دانه برف ،روی دیوار دو گربه، اشطالیی

، کچل کفترباز، سردیوانه سرگذشت دومرول

یک و  ماهی سیاه کوچولو، کوراوغلو و کچل حمزه
 (.2: 1383)اخباری آزاد،  هلو و هزار هلو

 

 روش پژوهش

تحقیق به صورت اسنادی و تحلیل کیفی روش 

در روش تحلیل کمی محتوای »است.  محتوای آثار

آثار، به شمارش فراوانی حضور یک واحد تحلیلی 

شود و سپس مانند یک واژه یا مضمون متن توجه می

ها برای کشف معنا پرداخته ها و آزمونبه تحلیل داده

ه، کلیه (. در این مقال287: 1382 )ساروخانی،« شودمی

آثار داستانی و کودکانه صمد بهرنگی بررسی شدند. 

اولدوز و ، سخنگو اولدوز و عـروسکچون همآثاری 
پسرک ، سـاعت خواب و بیداری24، هاکالغ

روی  دوگربه، اشپیرزن و جوجه طالیی، لبوفروش
کوراوغلو ، کچل کفترباز، سرگذشت دانه برف ،دیوار

یک هلو و هزار ، ماهی سیاه کوچولو، و کچل حمزه
 .هلو

 

 پیشینه پژوهش

تاکنون مقاالت متعددی درباره آثار صمد بهرنگی 

-اما در مورد بررسی و تحلیل درون ،نوشته شده است

مایه و تصویر و رابطه این دو پژوهشی صورت 

 :شودنگرفته است. در ادامه برخی از مقاالت اشاره می

بررسی نامه پایان .(1381انواری، آرزو ) .1

نامه . نویسنده در این پایانمحتوای آثار صمد بهرنگی

 به تمام آثار صمد توجه داشته است.

بررسی تطبیقی » .(1380. اخباری آزاد، مینا )2

نویسنده در این تحقیق . «آثار اندرسن و صمد بهرنگی

مایه، مکان، زمان و ها، زاویه دید، درونبه شخصیت

ن پژوهش به ها پرداخته است. در ایتصویر داستان

ها صورت تخصصی به نقد تصاویر و درون مایه

نپرداخته و از تصاویر در نقد استفاده نشده و  فقط 

 .کیفیت آنها را به صورت جدول ارائه کرده است

نقد قصه ماهی » .(1388. حکمت، شاهرخ )3

 . «سیاه کوچولو براساس نقد امپرسیونیستی

بررسی » .(1387زادگان، نسترن )نصرت .4

 .«طبیقی آثار صمد و سیلور استاینت

های تجسمی جنبه» .(1358. ماکویی، عارف )5

 .«ادبیات کودک در آثار صمد بهرنگی

نویسی در دوگانه» .(1382. صاعلی، شهناز )6

 .«آثار صمد بهرنگی

مفهوم کودکی در » .(1385. مهدیان، نیلوفر )7

 .«آثار بهرنگی

بررسی » .(1383اهلل )پور عمرانی، روحمهدی 8

و آثار متعدد دیگر که  «سازنای جریاصمد، نویسنده

 اند.اغلب به مرگ و زندگی صمد پرداخته

 

 های بهرنگیمایه داستانبررسی درون

های صمد بهرنگی برگرفته از مسائل مایه داستاندرون

اجتماعی و دوران کودکی اوست. گذشته و کودکی، 

صمد را در نوشتن داستان برای کودکان 
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دهند. بیشترین توجه صمد به انتقاد از شرایط یاری می

جامعه و تبعیض و فاصله زیاد طبقاتی است. او سعی 

ترین های کودکانه، مهمکند در غالب داستانمی

های طبقه محروم جامعه را منعکس کند. دغدغه

گذار ثیرأهایی که شاید در زندگی کودک تدغدغه

ذاب نباشد. اما ممکن است چندان برایش ج ،باشد

اش کنجکاو است. کودک امروز درباره خود و آینده

اش را دوست دارد خود را بشناسد و مسیری زندگی

ثیر زیادی در أانتخاب کند. اگرچه مسائل اجتماع ت

ل اجتماعی ئاما پرداختن به مسا ،زندگی کودک دارد

س فرو أ)سیاسی( صرف، کودک را در یک ناامیدی و ی

ت، مبارزه برای حقوق، امید، برد. قفر و محرمیمی

نفرت، عشق و مرگ، از خود گذشتگی و فداکاری، 

ها در مایهترین درونعدالت و بی عدالتی از مهم

 .رودهای صمد به شمار میداستان

 

 های بهرنگیمایه در داستانبسامد موضوع و درون

سیاسی است و  -موضوع اغلب آثار صمد، اجتماعی

ها نیز بر گرفته از آنهاست. در واقع صمد از مایهدرون

ه ـمایبستر اجتماع و خانواده به پرورش اندیشه و درون

ل از ـ)قب لـهایی که از قبمایهردازد. درونـپود میـخ

 مشغولی و ام دلـان( تمـارش داستـنگ

 

ترین دغدغه نویسنده بوده است. در ادامه به مهم

های بهرنگی داستان ها درمایهموضوعات و درون

 شود.پرداخته می

 های بهرنگیمایه داستاندرون .1جدول 

 پایان داستان

 

رابطه عنوان داستان  

 با درون مایه

 درونمایه اصلی

 

 نام داستان موضوع

 ساعت خواب و بیداری24 اجتماعی  فقر، بیکاری  متوسط  غم انگیز

 یک هلو هزار هلو اجتماعی-فلسفی تکامل انسان متوسط  غم انگیز

 اولدوز و کالغ ها اجتماعی فقر، انزوا متوسط غم انگیز

حسادت نامادری،  "      غم انگیز

 فقر

 اولدوز و عروسک سخن گو اجتماعی 

 ماهی سیاه کوچولو سیاسی اجتماعی آگاهی، آزادی متوسط غم انگیز

 پسرک لبو فروش  اجتماعی تبعیض، نابرابری قوی      "

 کچل کفتر باز عشق حذف فاصله طبقاتی  متوسط خنثی

 کوراوغلو و کچل حمزه اجتماعی انتقام ، کینه توزی متوسط خنثی

 دو گربه روی دیوار سیاسی اجتماعی خودخواهی  متوسط   غمگین

 پیرزن و جوجه طالیی سیاسی اجتماعی حسادت، انتقام متوسط خنثی

 سرگذشت دانه برف فلسفی هاچیستی پدیده "      "
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 فقر 

ترین و پرکاربردترین درونله فقر یکی از مهمئمس

کچل رود. در قصه های صمد به شمار میمایه قصه
 ، فقر و تنگدستی به خوبی نمایان است.کفتر باز

خانه کچل فقیرانه است و اغلب او و مادرش گرسنه »

بود به جای  پنجره را کاغذ کاهی چسبانده». بودند

: 1391)بهرنگی، الف/  «دیوار کاهگل بود ،شیشه

ای (. کچل برای تهیه غذا از کاله از کاله افسانه143

کاله را ...یک کمی خورد و خوراک  گرفت:کمک می

 )همان: «میرمتهیه کنم از ضعف و گرسنگی دارم می

(. دزدی، تنهایی، افسردگی و گرسنگی نتیجه 147

ه در روساخت داستان ارائه فقری است که نویسند

ساعت خواب و بیداری، صمد 24کند. در داستان می

پردازد. به تشریح زندگی خانواده محروم می

استخوان چرک کمی از زانوهایش از سوراخ »

شلوارش بیرون زده بود و سر و وضعش بدتر از ما 

بود. خم شدم و پای محمود را از نزدیک نگاه کردم. 

فقط پاهایش را رنگ کرده  کفش کجا بود. محمود

کرد کفش نو سیاهی بود به طوری که آدم خیال می

(. صمد در 45 :1391ب/  ،)بهرنگی« پوشیده...

ای که در های زیادی کشید. به گونهزندگی سخت

هایش فقر، خط اصلی سیر حوادث را در بر داستان

های صمد در مقام معلم روستا، رنج و سختی» دارد.

دید و به سبب داشتن روحیه زدیک میکودکان را از ن

گرفت و به عنوان ثیر قرار میأتحت ت حساس، شدیداً

« کشیدهایش به تصویر مینویسنده آن را در داستان

(. چون بهرنگی انسانی رنج 42: 1390 )طهماسبی،

کشیده بود و از نزدیک فقر و محرومیت مردم را 

های داستانش را از کودکان و دید، شخصیتمی

کرد. انعکاس رگساالن طبقه محروم انتخاب میبز

تلخ زندگی برای کودکان و آشنا کردن هایواقعیت

ننه »آنها با این مسائل، هدف نویسنده بوده است. 



 1397 زمستان، 25پیاپی  ،اول، شماره هفتم، سال «های ادبی و بالغیپژوهش»فصلنامه  84

 

گذراندند. سرما یاشار و یاشار زندگی سختی را می

ها را از پای درآورده بود. نفت و زغال نایاب خیلی

شد. ننه یاشار یدا نمیشده بود. به سه برابر قیمت هم پ

خشک شده  دیشب خانواده فقیری از سرما»: گفتمی

(. مشاهدات عینی 53 :1391 ب/ )بهرنگی، «بودند

اش به یان و نوستالوژی کودکانهیصمد از فقر روستا

بخشد. شاید یکی از دالیل او قدرت نوشتن می

های او، بازگشت به کودکی و تلفیق محبوبیت داستان

ال در ذهن ؤهای جامعه باشد، اما این سآن با واقعیت

ماند که کودک امروز چگونه با مخاطب باقی می

تواند ارتباط برقرار کند؟ و او چه گذشته نویسنده می

های اجتماعی تواند از انعکاس این واقعیتلذتی می

 ببرد؟

 

 بی سرپرستی، تنهایی

ها شویم که بچههای بهرنگی متوجه میبا مرور قصه

هستند. تنها یکی از والدین در زندگی  تک والد

های داستان حضور دارند. پسرک لبو شخصیت

ای فروش، پدرش فوت کرده و مادر از کار افتاده

اش است. تاری وردی ات چهمن گفتم: ننه» دارد.

خورد. گفتم پدرت....گفت: گفت: پاهایش تکان نمی

کچل کفتر (. در قصه 86: 1391پ/ )بهرنگی،« مرده...
کند. در داستان ، کچل با مادرش زندگی میزبا

مادر اولدوز از پدرش طالق « هااولدوز و کالغ»

آید. گویی؟ من اصال یادم نمیام را میننه» گرفته.

گوید خیلی وقت پیش پدرم طالقش همسایه مان می

اهی ـ(. م84 )همان: «اش دهداده و فرستاده پیش دده

ماهی » کند.سیاه کوچولو هم با مادرش زندگی می

 )بهرنگی، «کردسیاه کوچولو که با مادرش زندگی می

های تک والد، به نوعی خصیت(. ش376: 1389ت/ 

کننده شخصیت نویسنده است. پدر صمد تداعی

ساله بود برای  10کارگر فصلی بود و زمانی که صمد 

گردد. تنهایی رود و دیگر بر نمیکار به قفقاز می

ای بدرفتاری نامادریش، مقولهدختری به نام اولدوز و 

است که برخی از کودکان در زندگی با آن مواجه 

-عروسک گنده یا تو حرف بزن یا من می»هستند. 

ترکم... آره گفتم که دیروز گاوم را کشتند. زن بابام 

ویارش شده و هوس گوشت گاو کرده. بیچاره گاو 

ترکم. من! عروسک گنده یا تو حرف بزن یا من می

شوم. زن بابا از وقتی ویارش شده می غصه مرگ

 (.7: 1391ث/ )بهرنگی، «چشم دیدن مرا ندارد

ای است که تمام غم و اندوه و ناامیدی رشته   

کند. کودک م متصل میه های بهرنگی را بهداستان

-فقط چهره تاریک و اندوه بار اجتماع و زندگی را می

و بیند. درحالی که آنچه امروز برای کودکان مهم 

است.  گذار است، شادی و هیجان و امید به آیندهثیرأت

گراست و هدف او آشنا ای واقعاگرچه صمد نویسنده

کردن کودک با محیط پیرامون و زندگی و آماده کردن 

او برای ورود به دوره بزرگسالی است؛ اما نگاه و 

نگرش او به مسائل، کودکانه نیست، جنس مشکالت 

صمد در »بزرگساالنه است تا کودکانه. و مسائل بیشتر 

عـرصه ادبـیات کودک، همه تالش خود را به آگاه 

کودکان با جامعه و مسائل و مشکالت آنها  کردن

کودکان  صرف کرد و کوشید با زبانی نمادین، واکنش

های زشتی چون فقر، استثمار و را نسبت به واقعیت

 (.23: 1383 )اخباری آزاد، «استبداد برانگیزد

 

 مرگ و زندگی دوباره

-رو میهپذیرد و به آسانی با آن روبصمد مرگ را می

« ماهی سیاه کوچولو» هایشود. این نگرش در داستان
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شود. او در به وضوح دیده می« یک هلو هزار هلو»و 

تواند تا آنجا که می« ماهی سیاه کوچولو»داستان 

را به ؛ اما زمانی که مرگ فرا برسد، آن ،کندزندگی می

تواند االن به مرگ خیلی آسان می» پذیرد.آسانی می

کنم. نباید توانم زندگی میسراغ من بیاید، اما من تا می

به پیشواز مرگ بروم.. البته اگر یک وقتی ناچار با مرگ 

مهم نیست. مهم این  -شومکه می -رو به رو شدم

ثیری در زندگی أاست که زندگی یا مرگ من چه ت

(. 397: 1389 ت/ )بهرنگی، «ه باشددیگران داشت

پذیرش مرگ و آسان جلوه دادن آن برای کودکان 

االت ؤچراکه کودکان س ؛امری مهم و ضروری است

زیادی درباره پدیده مرگ دارند که تاکنون پاسخ 

اند. صمد در این داستان، مناسبی برای آن پیدا نکرده

کند؛ بلکه آن را نه تنها مفهوم مرگ را آسان نمی

ثیرپذیری دیگران از مرگ ماهی أکند. تتر میپیچیده

کوچولو بیشتر از آنکه کودکانه باشد، بزرگساالنه 

است. سخنان ماهی کوچولو درباره مرگ، بیش از آنکه 

کودکانه باشد، حکیمانه و بزرگساالنه است و کودک 

درک دقیقی از آن ندارد. صمد بهرنگی در داستان 

نبال رسیدن به دریا و ماهی سیاه کوچولو فقط به د

ای رهایی از محیط تنگ و محدود نیست؛ بلکه اندیشه

سیاه کوچولو، از  حرکت ماهی» تر از آن نیز دارد.مهم

برکه و رسـیدنش بـه دریـا در متن داستان، چنان 

احساس کـند در هـر  کودک ۀخوانند نـیست کـه

کوچک ابتدایی افزوده گشته  لحظه، جریانی به جریان

ست، بلکه فضاهای ا

سیاه کـوچولو را در  ماهی که است تر اطرافانبوه

دهد. برخورد او با کفچه جـریان جدید قرار می

با مـارمولک و دیـدن  ها و تـعدد آنها، برخوردمـاهی

گوناگون  زار و باالخره، تماس او با انواعبـیشه

پرتالطم را برای  جریان این های دریـاست کهماهی

کند.در اینجا سؤالی برای کودک خواننده آشکار می

دریا  کوچولو دیدن مطرح است: آیا قصد مـاهی سـیاه

بود و یا مبارزه بـا ماهیخوار؟ این هـمان حـالت 

 است: یعنی کـودک جـهان غـالب دیـد بزرگساالنه بر

هایی که صمد در زندگی سیاسی و واقعیات و جریان

حالی است. در رو بودهبهرو نحتی روزمره خود با آ

« که کـودک، چنین حـسی بـرای مبارزه ندارد

 (.14: 1382 )ماکویی،

موضوع، فلسفی و « یک هلو هزار هلو» در داستان    

مایه تکامل انسان از تولد تا مرگ است. این درون

افتد. تکامل در قالب رشد یک هسته هلو اتفاق می

های داستان، هلو شخصیت« پوالد»و « صاحب علی»

کنند. بعد از خوردن آن ای پیدا میدار و خوشمزهآب

گیرند هسته آن را بکارند. ادامه داستان از تصمیم می

شود. از لحظه کاشته شدن تا زبان هسته هلو بیان می

اکنون گوشت تن من از بین »جوانه زدن و رشد کردن.

قیقه ام در فکر زندگی تازه بود. یک داما هسته ،رفتمی

ماند. در حالی که بعد از هلویی به نام من اثری نمی

کشید که کی و چه جوری شروع به ام نقشه میهسته

مردم و هم یدن کند. من در یک زمان معین هم مییرو

(. مرگ هلو، 90: 1391ج/ )بهرنگی، «شدمزنده می

تواند برای کودکان رویش و زندگی دوباره آن می

چرخه حیات و مرگ را  جذاب باشد و در عین حال

مایه برای برای آنها تشریح کند، اما پردازش درون

کودکان چندان مناسب نیست. کودک تنها روساخت 
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)تقابل صاحبعلی و  کندو حوادث داستان را درک می

آن قدر آب مکیده بودم که باد کرده »پوالد با باغبان(. 

به ام را وقت ریشه ام پاره شد. آنبودم و عاقبت پوسته

ام بیرون فرستادم صورت میله سفیدی از شکاف پوسته

توی خودم رشد کرده بودم و  که رشد کند... من قبالً

خودم را از بین برده بودم و شده بودم یک چیز 

 (. 93)همان: «دیگر...

 

 عشق

های یکی دیگر از مضامین قابل توجه در داستان

های مختلفی له عشق است که به صورتئبهرنگی، مس

های صمد گاهی باعث شود. عشق در داستانده میدی

شود و در واقع کاهش و حذف فاصله طبقاتی می

-ها روی میای از عشق واقعی میان شخصیتنمونه

دهد. دلبستگی دختر پادشاه به فردی فقیر و کچل در 

ثیر عشق در حذف أنمونه بارز ت« کچل کفترباز»داستان 

ی شنید دخترش پادشاه وقت» های طبقاتی است.فاصله

عاشق کچل کفتر باز شده، عصبانی شد و داد زد: اگر 

یک دفعه دیگه اسم این کثافت را بر زبان بیاوری از 

کنم. مگر آدم قحط بود که عاشق این شهر بیرونت می

 «کثافت شدی؟ ترا به پسر وزیر خواهم داد والسالم

(. واکنش پادشاه نسبت به 57: 1391الف/  )بهرنگی،

عالقه بیانگر فاصله طبقاتی است که میان  این عشق و

خانواده پادشاه و کچل کفتر باز حاکم است. پادشاه 

پیشنهاد  ،بنابراین و خواهد این فاصله حذف شودنمی

دهد که دخترش با پسر وزیر ازدواج کند. از طرف می

دیگر دختر پادشاه تمایل زیادی به ازدواج با کچل کفتر 

ه به کچل برای رسیدن به باز دارد. عشق دختر پادشا

آرامش و شروع یک زندگی دلخواه است. این عالقه 

-و عشق آنقدر درونی و نهادینه شده که هیچ نیرویی

حتی قدرت پادشاه قادر به از بین بردن آن نیست. 

دختر پادشاه عاشق کچل شده بود هر وقت کچل »

هایش پراند. دختر هم با کلفتپشت بامشان کفتر می

کرد. آمد و کفتر بازی کچل را تماشا مییبه ایوان م

(. 55 )همان: «آخرهم دختر پادشاه مریض شد و افتاد

پادشاه به قشون دستور داد که کچل را دستگیر کنند و 

پیش او بیاورند تا به سزای عملش برسد. دختر پادشاه 

از میان همه مال و ثروت، زندگی با کچل را انتخاب 

د. ترک خانواده و والدین کرد و از خانه پدر رانده ش

برای رسیدن به عشق برای کودک چندان معنا و مفهوم 

-)سن استقالل چراکه کودک تا قبل از نوجوانی ؛ندارد

اما کشمکش و درگیری  ،تطلبی( متکی به خانواده اس

نها تواند برای آها برای رسیدن هدف میشخصیت

 جذاب باشد.

عالقه عشق و « پسر لبو فروش»در داستان  

حاجی قلی به خواهر تاوردی از روی هوس است. 

له باعث نفرت و کشمکش میان تاوردی و ئهمین مس

شود. حاجی قلی، مردی توانگر است حاجی قلی می

آقا این آخرها حاجی » ای هم دارد.که چندین زن صیغه

ایستاد باالی سر ما دوتا و آمد و میقلی بی شرف می

و گاهی دستی به سر او یا کرد به خواهرم هی نگاه می

خندید. یک روز پنجشنبه کشید و بی خودی میمن می

گرفتیم. یک تومان اضافه به مان را میکه مزد هفتگی

خواهرم داد. بعد تو صورت خواهرم خندید که من 

(. حاجی 65: 1391پ/  )بهرنگی، «هیچ خوشم نیامد...

ست. ال صیغه کردن خواهر تاوردی ابزن دارد. اما به دن

ای اجتماعی لهئپدیده تعدد زوجین و صیغه کردن، مس

و بزرگساالنه است که صمد نسبت به آن معترض 

های اجتماعی است و آن را به عنوان یکی از ناهنجاری
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کند. فقر و نداری تاوردی و مریض شدن بیان می

مادرش، موضوع اصلی داستان است. هوس و تمایل 

فقر و نداری آنها  جنسی حاجی قلی و سوء استفاده از

دهد. همه این مسائل مایه داستان را تشکیل میدرون

در حیطه و حوزه بزرگساالن است تا کودک. تنها 

پردازد، داستان جایی که صمد به عشق کودکانه می

است. الدوز پس از بگو مگو با « هااولدوز و کالغ»

 کرد.رفت و با او بازی میپدرش پیش یاشار می

ی سر یاشار نشست. دستش را به موهایش اولدوز باال»

هایش را باز کرد خندید. اولدوز هم کشید. یاشار چشم

(. یاشار هم به 59: 1391ث/ )بهرنگی، « خندید..

-ورزید و بیشتر مواقع به دیدن او میاولدوز عشق می

دیدم که دست همدیگر یاشار گفت: خواب می» رفت:

رویم به عروسی یایم. مایم. روی ابرها نشستهرا گرفته

)همان(. عشق  «دوشیزه کالغه. اولدوز کمی سرخ شد..

یاشار و اولدوز کودکانه است. صمیمیت و عالقه 

اولدوز و یاشار از جنس عشق و عالقه کودکان 

امروزی است. این نگاه کودکانه در آثار صمد به ندرت 

 شود.یافت می

 

 هاباورها و ارزش

-داستان بهرنگی به گونهها در مفاهیم، باورها و ارزش 

های شوند. شخصیتای متفاوت توجیه و تحلیل می

داستان در شرایط سخت و فقر نگاه متفاوتی نسبت به 

ها دارند. دزدی کردن، دست به این مفاهیم و ارزش

مال حرام زدن از مسائلی است که نویسنده در داستان 

ل، دهد. به عنوان مثاکند و درباره آنها نظر میمطرح می

 اش قسمش، کچل کـه ننه«کچل کـفترباز»در داستان 

داده به مال حرام دست نزند، قبل از آنکه به مال حاجی 

کـه ایـن  کندمی خودش حساب دستبرد بزند، پیش

 است یا حرام و سرانجام نیز به این حالل کار برای او

خود را از اسـتثمار  رسد که حاجی اموالمی نتیجه

زند می آورده، پس به آنها دستبرد قیر به دستمـردم فـ

دارد و سهم بقیه را بـرمی را مـنصفانه و سهم خودش

اولدوز و » دهد. یا در جـایی دیـگر در داستاننیز می
کند که نزد اولدوز اعتراف می کالغه ننه ،«هاکـالغ

ننه » گوید:دزد و وقـتی اولدوز به او میصابون مـی

(. انگیزه 170 )همان:« چرا؟ گناه دارد کالغه، دزدی

کند و دلیلش را به خودش را برای اولدوز تشریح می

 عموی سگ چنین اقدام یـاشار به قتلگوید. هماو می

کردن اولدوز، در سـؤال و جوابی  اولدوز، برای آزاد

شود. شود، توجیه مـیمی که میان آن دو رد و بـدل

او  و یاشار بـرای اولدوز وجدانش ناراحت است

آورد. اولدوز جوابی ندارد که در مقابل اسـتدالل می

 نیز نویسنده است که پیشنهاد یاشار بدهد. واضح

ها کودک درباره توجیه و تفسیر ارزش .جوابی ندارد

فهمد، کند؛ یعنی چرایی مسائل را نمیچیزی درک نمی

ها وگوهایی که میان شخصیتبلکه از طریق گفت

وگو خود افتد که یک طرف این گفتاتفاق می

-شود. کودک مجاب مینویسنده است، فقط قانع می

شود که مثال ننه کالغ برای نجات جان خود و 

داند که عمل شود. او میفرزندانش مجبور به دزدی می

های ننه کالغ اما صحبت ،دزدی زشت و ناپسند است

میشه هست. کند که راهی برای توجیه هاو را قانع می

کچل کفتر باز با توجیه و استدالل شخصی خود، 

گیرد مال حاجی را صاحب شود. چون تصمیم می

کند و از مردم ستمدیده کار حاجی خودش کار نمی

)استثمار( پس دستبرد به مال حاجی را حالل  کشدمی

کچل جان حساب کن ببین مال حاج علی »داند. می

ها را از کجا پولبرایت حالل است یا نه. حاج علی 
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کند؟ نه او دست به سیاه و آورد؟ خودش کار میمی

 «برد...ها را میزند. او فقط منفعت کارخانهسفید نمی

(. شاید مطرح کردن این 58: 1391الف/ )بهرنگی،

ای برای انتقاد ها، وسیلهها و به چالش کشیدن آنرزشا

نویسنده از مسائل حاکم بر جامعه روزگار خویش 

. نکته قابل توجه در این باره، نگرش انتقادی باشد

انتقادی اما این آگاهی  ،شوداست که به کودک داده می

رنگ است. نیلوفر مهدیان های بهرنگی کمدر داستان

گوید: های صمد میدرباره آگاهی انتقادی در داستان

بهرنگی برای ادبیات کودکان در  که را وظیفه بزرگی»

ای نباید فراموش کرد. آگاهی انتقادینیز  ،گیردنظر می

آید. به دست می آن اشاره دارد، از ادبیات بـه کـه او

خبری و پلی است که کودک را از بی» ادبیات

دهد. واضح انتقادی سوق می آگاهی تجربگی، بهبی

پل را بازی کند،  است ادبیاتی که قرار است نقش این

رهای از پیش تعیین معیا و هاارزش تواند به تثبیتنمی

(. آگاهی انتقادی 131: 1384 ،)مهدیان «بپردازد شـده

های بهرنگی برای کودکان در که مهدیان در داستان

گیرد، کارکردی بزرگساالنه دارد تا کودکانه. نظر می

پذیرد که کودک بدون اعتراض و انتقاد، به راحتی می

کرد.  توان برای رهایی از مرگ و گرسنگی، دزدیمی

دار است کند و سرمایهچون حاج علی خودش کار نمی

توان به مال او دستبرد زد. در واقع و بقیه فقیر، پس می

شود. او از فقر و ردپای نویسنده در این انتقاد دیده می

محرومیت طبقه متوسط جامعه ناراضی است. پس 

بهترین فرصت برای اعتراض به نابرابری و تبعیض 

های کودک و ه، ادبیات و داستانطبقاتی در جامع

 نوجوان است. 
 

 توزیانتقام و کینه

های بهرنگی را ستیز دهقان با موضوع برخی از داستان

مایه این دهد. اندیشه و درونها تشکیل میخان

، «کچل کوراوغلو»ها نیز انتقام است. در داستان داستان

توان این می« کچل کفتر باز» و «یک هلو هزار هلو»

 ، شخصیت«کچل کوراوغلو» وارد را دید. در داستانم

برای انتقام از خان )حسن پاشا( دست به « روشن»

روشن از نقشه پدرش خبر » زند.آوری لشکر میجمع

کوشید تا روز انتقام را داشت و از جان و دل می

مرد می -پدر روشن -تر کند. وقتی علی کیشینزدیک

ی را که کاشته بود. خیالش راحت بود؛ زیرا تخم انتقام

آورد. او یقین داشت که حال سر از خاک بیرون می

« ها خواهد گرفتروشن انتقام مردم را از خان

انگیزه مضاعف روشن و  .(112: 1391چ/ )بهرنگی،

تالش زیاد او برای انتقام از خان و احقاق حقوق مردم 

بخش باشد تواند برای کودک امروز لذتستمدیده می

 ،های سخت زندگی آماده کندبرای آزمونو کودک را 

اما اندیشه سیاسی نویسنده و اشتیاق او برای مبارزه به 

 شود.خوبی در شخصیت روشن دیده می

که داستان کوتاهی « دو گربه روی دیوار» در قصه     

های او بارز است، باز هم حضور نویسنده و ایدئولوژی

 است. این قصه که در چهار صفحه نوشته شده

های سیاسی نویسنده است. دربردارنده عقاید و پیام

بیان نمادینی از ظلمت، تاریکی و خفقان نیمه اول دهه 

های تابستان بود، ماه نبود، ستاره یکی از شب»چهل. 

هم نبود، هوا تاریک تاریک بود، نصف شب بود 

 «خوانند. صدای دیگری نبود...ها آواز میسوسک

ا وحال و هوای داستان (. فض71: 1386ح/ )بهرنگی،

در ظاهر کودکانه است و حوادث پیرامون دعوای دو 

مایه داستان، بزرگساالنه است. اما درون ،گربه است

برد؛ کودک از رو ساخت و حوادث داستان لذت می
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چون کشمکش دو حیوان همیشه برای کودکان جذاب 

های سیاسی و احزاب مختلف اما اختالف گروه ،است

 کودک چندان مناسب نیست. برای خواننده

 

 عدم درک حضور دیگری

رفتار « گواولدوز و عروسک سخن» موضوع داستان

خشن و تند زن بابا با دختری کوچک به نام اولدوز 

است. رو ساخت و حوادث داستان پیرامون این مقوله 

کند و است. دختری که نامادریش او را اذیت می

ستان که در ژرف مایه داتحمل او را ندارد، اما درون

شود، ساخت اثر تنیده شده و سرتاسر داستان دیده می

عدم درک حضور دیگری است. زن بابا چشم دیدن 

اولدوز را ندارد و در مقابل اولدوز هم اگرچه سعی 

کند با نامادریش مهربان باشد؛ اما در حقیقت از او می

زن بابا گفت: ولش کنید کپه مرگش را »متنفر است. 

خورد، به آدم نیست که. گوشت گندیده را میبگذارد. 

(. اولدوز در 40: 1391ث/ )بهرنگی، «گویدبه هم می

کند با دهد و سعی میظاهر نفرت خود را نشان نمی

اولدوز گفت: مامان »نامادریش ارتباط برقرار کند. 

ام است. زن بابا موهای بگذار چند تکه بخورم، گرسنه

داری با من لج  کشید:اولدوز را چنگ زد و سرش داد 

کنی توله سگ؟ بابا گفت: باز چه خبر است؟ زن می

رسد با این بابا گفت: تو فقط زورت به من بدبخت می

(. حسادت زن 39 )همان:« زردنبو کاری نداشته باش

به رابطه صمیمی اولدوز با پدرش باعث  بابا نسبت

شده که نتواند این وضعیت را تحمل کند و مدام در 

گو گفت: عروسک سخن» ت کردن اولدوز باشد.پی اذی

آخر تو چه بدی به زن بابا کردی که حتی در خواب 

دارد؟ اولدوز گفت: من چه هم دست از سرت بر نمی

-گفت: تا من توی خانهدانم؟ یک روزی به بابام میمی

خورد ام، بابام او را دوست ندارد. بابام هم هی قسم می

مایه (. درون40 )همان: «که هر دوتامان را دوست دارد

فرعی دیگری نیز در داستان وجود دارد که مرتبط با 

گیری اولدوز مایه اصلی است. تنهایی و گوشهوندر

نیز در نتیجه این عدم درک حضور دیگری است. 

برد که مجبور قدر از این تنهایی رنج می اولدوز آن

شود عروسک را برای همدم خود انتخاب کند تا می

 دوام بیاورد.بتواند 

 

 مایه داستانشیوه ارائه درون

های بهرنگی اغلب به صورت مستقیم مایه داستاندرون

اند. فقر، بیکاری، بی و در پایان داستان بیان شده

سرپرستی و تنهایی، تبعیض و نابرابری، اختناق، آزادی 

هایی مایهترین موضوع و درونو مبارزه با ظلم، مهم

های صمد به آنها پرداخته شده هستند که در داستان

است. اگرچه بهرنگی سعی کرده است مضامین آثارش 

ثیر اوضاع أاما ت ،را به صورت غیرمستقیم بیان کند

توجهی به محرومان، باعث شد که نابرابر اجتماع، بی

هایش از عمق و ژرفای کمتری برخوردار مایهدرون

آثار  باشد. مینا اخباری آزاد در پژوهشی تطبیقی میان

در » گوید:مایه میو اندرسن، درباره ارائه درون بهرنگی

های مورد مستقیم یا غیرمستقیم بودن پیام در داستان

این دو نویسنده به نکته جالبی دست یافتم و آن این 

 58درصد پیام مستقیم و  42بود که  آثار اندرسن با 

درصد پیام غیرمستقیم، درست نقطه مقابل آثار بهرنگی 

درصد پیام غیرمستقیم  42درصد پیام مستقیم و  58 با

 (.47: 1380)اخباری آزاد، «قرار گرفته است

برای نمونه یکی از موضوعات تکراری در آثار 

صمد بیکاری است که به صورت مستقیم بیان شده 
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-دده یاشار اغلب بیکار بود. به عملگی هم نمی» است.

موارد  اما در برخی ،(51: 1391ث/  )بهرنگی، «رفت

هایی مایه غیر مستقیم بیان شده است. داستاندرون

نمادین که در آن پیام و اندیشه نویسنده گنجانده شده 

توان گفت بهرنگی برای برانگیختن حس است و نمی

کند. برای مایه را پنهان میکنجکاوی کودک، درون

صمد  «اولدوز و عروسک سخنگو» نمونه در داستان

های حرب توده سیاسی و فعالیت به دنبال بیان اهداف

آیند ها میعروسک گفت: امشب همه عروسک»است. 

به جنگل. هر چند ماه یک بار ما این جلسه را داریم. 

شوید که چه؟ عروسک گفت: اولدوز گفت: جمع می

ها شویم که ببینیم حال پسر بچه و دختر بچهجمع می

-ها و عبارت( از واژه97 )همان:« خوب است یا نه؟

های داستان مشخص است که مفاهیم سیاسی در ژرف 

 ساخت داستان نهفته است. متینگ و جلسات شبانه آن

های پنهان حزب توده نشان از فعالیت ،هم در جنگل

ها و دارد. رهبران حزب توده با برگزاری متینگ

گر، ها و گردآوری طبقه محروم و کارسخنرانی

دادند. ن مییان نشایمحبوبیت حزب را در بین روستا

ادبیات کودک دستاویزی است برای بیان  ،در واقع

ادبیات کودک و نوجوان »های سیاسی صمد. اندیشه

ای از زمان، در خدمت شعارها و بیان عقاید در برهه

های خاصی قرار گرفت. در دهه پنجاه سیاسی گروه

گرای دهه چهل متوقف و دچار رکود شد ادبیات واقع

-ای میات نمادین کودکان وسیلهو از طرف دیگر ادبی

های قالب قصه شود برای بیان شعارهای سیاسی در

کودکانه که به صورت شعار اتحاد، مبارزه، پیروزی در 

 «کندها و حیوانات جنگلی نمود پیدا میاجتماع مورچه

 (.115 :1386 قزل ایاغ،)

 

 هابندی داستانپایان

 هاقصه های صمد بر خالف جریان رایج درپایان قصه

انگیز است. )پایانی خوش( دارای پایانی اندوه بار و غم

است کـه کـودکی  پایان خوش مربوط به آن پنـداشتی

خواهد داند یا میخطر میرا دورانی خوش و آرام و بی

دنیای واقعی و خشن بزرگساالن جدا  از که با مرزی

بچه را » گوید:که بـهرنگی آشـکارا می شود. در حالی

اید از عوامل امیدوارکننده الکی و سست بنیاد ناامید ب

ای برپایه شـناخت کرد و بعد امید دگرگونه

آن  جای را های اجـتماعی و مبارزه با آنهاواقـعیت

(. توجه به 120 :1348 )بهرنگی، «اولی گذاشت امید

ش ـهایانـکه بهرنگی چگونه امید را در داستاین

های او همگی ست. داستانه اـب توجـاند، جالـنشمی

 ،امیدی از جنس بزرگساالنه یابند، امابا امید خاتمه می

تر قلمروی اجتماعی و بسیار بـزرگ امیدی مربوط به

عنوان  های کودکان رسم است. بهکـتاب در چهآنـ از

، اولدوز و یاشار در انتهای «هااولدوز و کالغ»مثال، در 

از اساس، ساختار  کهگذارند سرزمینی می داستان پا به

کشد. آن ال بـزرگساالن را بـه تصویر میزندگی ایده

در یک  امید و پر شوندمی «بالغ»دو در پایان داستان 
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شوند. لطیف، عادالنه بزرگساالنه پذیرفته می اجتماع

و چهار سـاعت خـواب  بیست» شخصیت اول داستان

خوش کودکی خود  یایؤکه ر حالی نیز در «و بـیداری

را از دست داده و با احساس عمیق خشونت در دنیای 

و در  شودمـی بزرگساالن به حـال خـود رها واقعی

ای در ریزد، آرزوی یافتن اسلحهکه اشک می حالی

یایش بـود، ؤجایگاه ر ای که قبالًویترین مغازه پشت

سیاه کوچولو در پایان  گیرد. ماهیدر سـرش شکل می

که به  فری پر مخاطره برای آزادی و درحالیس

ها آرزوها و این شود. همهرسیده، شهید می آرزویش

است و از بلوغ  امیدهایی پیـچیده و بـزرگساالنه

های داستان، به دنبال گذری دشوار از قهرمان

ای خوش برای آنان بـه جـا تجربه ای کهکودکی

 (.133: 1384 یت دارد )مهدیان،نگذاشته، حکا

های صمد بهرنگی، کودکان و مخاطب داستان

های بزرگساالن هستند. کودکان از حوادث و کشمکش

مایه داستان اما در فهم درون ،برندداستان لذت می

ها گاهی عاجزند. به جز دو یا سه اثر، بقیه داستان

-مخاطبی بزرگسال دارند و روی سخن صمد با بزرگ

ه ظاهر کودکانه است، اما ترهاست تا کودکان. داستان ب

مخدوش  کامالً  مـرز بـین مخاطب کودک و بزرگسال

توان مـعنای شود و مشکل میو درهـم ریـخته می

گونه مـتون این مورد آنچه در» پنـهان آن را دریافت.

 درک و دریافت مخاطبان ،بـسیار جالب توجه است

شان است؛ یعنی دوگانه آن، به نسبت سن و سال

به عـنوان داسـتانی  خواند و از آنآن را میکودک 

معنای  از کهبرد. بدون آنمی کودکان لذتمخصوص

چـیزی دریابد و نـیز آن پنـهان

خـواننده بـزرگسال با خواندن آن، در عـین حال که 

داند، اما اشارات ضمنی، بزرگساالنه نمی را متنیآن 

و فهم  میزان درک در آن را به موجود هایطنز و کنایه

برد که در پس این میدهد و پیخود تـشخیص مـی

ای بزرگساالنه و پیـامی بـرای قصه کودکانه، اندیشه

بـزرگساالن نـهفته اسـت. نمونهء بارز اثر صمد در 

 :1382 )صاعلی، «است کوچولو ایـن مورد، ماهی سیاه

، هااولدوز و کالغان ـال در داستـرای مثـ(. ب181

یک و  واب و بیداریـساعت خ 24 وسک سخنگو،عر
نویسی )کودک و هـتوان دوگانمی هلو و هزار هـلو

 بزرگسال( را در مشاهده کرد.

 

 هااولدوز و کالغ

هر روز دو سه بار آقا کالغه سر » مخاطب کودک: الف(

شد، آقا کالغه را از می خانه خلوت که زند. گاهیمی

کردند. اولدوز زبان یادش میآورد. بازی النه در می

آمد. چیزی برای پسرش هم گاهی می کالغهداد. ننهمی

راستی هم آقا کالغه با اشتها ... آورد. یک تکه گوشتمی

و  شان داد. بعد منقارش را چند دفعه از چپقورت

بر زمین کشید و گفت: ننه جان باز هم از اینها  راست

 .ش گفت: خیلی خوباننه .بودند بیار، خیلی خوشمزه

ها خیلی داریم. برایت این ازاولدوز گفت: تو آشپزخانه ما 

آقا کالغه آب دهنش را قورت داد و تشکر  م.آورمی

 (.23: 1389خ/ )بهرنگی، «کرد

 هامایه داستانشیوه ارائه درون  .2جدول 
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در بخش بزرگساالن، : ب( مخاطب بزرگسال

های بزرگساالن را به فهمینویسنده خرافات و کج

دیـگر دورش  مرد آجان و چند تا»گیرد: تمسخر می

 بابای کنند. خواستند آرامشگرفته بودند و میرا 

زد. نگاه داد و داد میاولدوز الشه سگ را نشان می

جا؟ سنگ را برداشته برده؟ این کنید، این را که آورده

باز  خانه راه بهتران( تو ما ها را که شسته؟ )ازخون

بابا  !اند! اول آمدند سگه را کشتند بعد...وای! وایکرده

نـاگهان فریاد ترس کشان به اتاق بـردند، اما  کشانرا 

بابا  !شان بلند شد وای پناه بر خدا! از ما بهترانهمه

ها شروع کرد به و مـثل دیـوانه دویـد دوباره به حیاط

وارونه همه را به  سطل ور رفتنور و آنداد زدن و این

 «از مـا بهتران» گفت:وحشت انداخته بود. پیرمرد می

 برود اند، خانه را بگردید. یک نفرتو خانه راه باز کرده

)همان:  «نفر برود، دعانویس بیاورد.. گیر یکجن دنبال

، شباهت زیادی با ماهی سیاه کـوچولو(. داستان 17

جریان زندگی و مبارزه یک مبارز انقالبی دارد؛ ولی 

پایین تدوین  سنین کودکان برای از آنجا که داستان

شده، زبان داستان و شـکل جـریان داسـتان متعلق به 

آن متعلق به جهان  مایهو درون کودکان است جهان

مـشکل عمده در آثار صمد، همین »بزرگساالن. 

و متعلقات  کودکان بزرگساالنه است به جهان نگرش

 آن. یعنی تصوری انسان دوستانه که متعلق به یک

 های تـخیلی دنیایهاما بـا واقـع ،بزرگسال است

درهم آمیخته است و این دید بزرگساالنه در  کوچک

 داده الشعاع قرارآثار صمد، تخیل کـودکانه را تـحت

(. حرکت ماهی سیاه برای 15: 1358 )ماکویی،« است

ای اگاهی و رهایی از فضای محدود، اندیشه

ال دیگر اینکه آیا قصد ؤبزرگساالنه است تا کودکانه. س

ای فراتر از سیاه فقط دیدن دریا است؟ یا اندیشه ماهی

آن. روساخت و موضوع داستان، نارضایتی ماهی 

بسته است. حوادث،  کوچولو از زندگی و محیط

ها همه در خدمت وگوها، کنشها، گفتکشمکش

موضوع هستند. کودک نیز رو ساخت و موضوع 

درون مایه  درون مایه نام داستان

 درآغاز

مایه در درون

 میانه

ارائه درون مایه 

 در پایان

 *   فقر، بیکاری  ساعت خواب و بیداری24

 *   تولد و مرگ یک هلو هزار هلو

 *   تنهایی، انزوا اولدوز و کالغ ها

  *  حسادت نامادری، تنهایی اولدوز و عروسک سخنگو

 *   آگاهی، آزادی ماهی سیاه کوچولو

 *   تبعیض، نابرابری پسرک لبو فروش

 *   عشق، حذف فاصله طبقاتی  کچل کفتر باز

  *  هستی پدیده ها سرگذشت دانه برف

 *   عدم درک حضور دیگری دو گربه روی دیوار

 *   انتقام  پیرزن و جوجه طالیی

 *   توزی، مبارزه با ظلم، کینهانتقام کوراوغلو و کچل حمزه
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اما برای  ،بردکند و از آن لذت میداستان را درک می

مایه )آگاهی، آزادی( چندان موفق نیست. درک درون

چون فراتر از درک و حوزه شناخت اوست. این همان 

بزرگساالنه بر جهان کـودک اسـت؛  دید حالت غالب

که صمد در زندگی  هاییو جریان واقعیات یعنی

است  بوده روهسیاسی و حتی روزمره خود با آن روب

یـد و یـا شناخت که چنین توان دو کمتر کودکی را می

 را زندگی و نـحوه بـرخورد بـا آن از ایدیدی عالمانه

داستان، بلکه در اکـثر  این در باشد. نه تنها داشته

 حبهرنگی انعکاس و تأثیر قاطع و صریهای داسـتان

 شکل زندگی و تفکرش آشکار است.

کنجکاوی کودکانه از ماهی سیاه کوچولو در پی

پرسد: که انتهای این جویبار ها میو دیگر ماهیمادر 

کجاست؟ چرا ما باید یک مسیر ثابت و یکنواختی را 

ماهی »طی کنیم و در نهایت اینکه آخر دنیا کجاست؟ 

خواهم بروم ببینم آخر جویبار کجاست. سیاه گفت: می

دانی مادر، من ماهاست تو این فکرم که آخر می

ام است نتوانسته جویبار کجاست و هنوز که هنوز

چیزی سردر بیاورم. از دیشب تا حاال چشم به هم 

ام. آخرش هم تصمیم اش فکر کردهام و همهنگذاشته

خواهد گرفتم خودم بروم و جویبار را پیدا کنم. دلم می

بدانم جاهای دیگر چه خبر است. خرچنگ گفت: تو 

چرا این قدر بدبین و ترسویی، ماهی کوچولو. ماهی 

نه بدبینم و نه ترسو، من هرچه را چشمم گفت: من 

 )بهرنگی،« آورم...گوید، به زبان میبیند و عقلم میمی

(. سخنان ماهی کوچولو، سخنانی 28 :1389ت/

تواند چنین تفسیر و بزرگساالنه است و کودک نمی

ات اگرچه ذ ؛نگرشی نسبت به جهان داشته باشد

ین اما نه تا ا ،و جوگر و کنجکاو استکودک جست

پرسد. از بـا جـهان مدام می مواجهه حد. کودک در

خود و از دیگران و گاه آنچه را که خود جوابش را 

گاه بـه مـنظور  پرسد. این پرسـش،یافته است باز می

به منظور مطمئن شدن از  نیست، بلکه جهاندریافت

های خود از جهان است. صمد به منطق تصورات

منطق جهان  به دهد کهنمی جـهان کودک چنان اهمیت

های زندگی سعی دارد تا سختی بزرگسال. او همیشه

را مقدم بـر شـناخت انسانی جلوه دهد. البته شاید 

ای به دوران زندگی و اجتماع او مربوط لهئچنین مس

ها، باشد. صحبت از دنیای کودکی، هیجانات، ترس

صمد های نگری کودک در داستانآرزوها، آمال و آینده

-کمرنگ و گاهی تهی است. آنچه باعث شد که داستان

های صمد بین برخی مخاطبان جایگاه ویژه داشته 

زبان ساده و روان، انعکاس مشکالت کودکان  ،باشد

 کار و طبق محروم است. 

 

 تصویر 

 ایالعادهمصور ساختن کتاب از اهـمیت فـوق

 توان بسیاریمی است. چون به این وسیله برخوردار

و  تر کردعلمی را ساده مباحث مبهم و ثقیل موارد از

کرد. زبان  مشکل آموزش درسی را تا حدودی حل

 طور کهتصویر راز و راهگشای خالقیت است. همان

 ایـجاد برقراری بـانی و کالم و در کل زبان صوت

 برقراری هاست، زبان تصویر بانیانسان بین ارتباط

سازی است. تصویر ک و آموزشدر نگری،آینده

های بهرنگی چندان آسان نیست. چون داستان

ها مدام درحال تغییر است. گاهی فضا فضاسازی

 برای مصور»شود. کودکانه و گاهی بزرگساالنه می

ای وجود دارد و آن صمد اشـکال عـمده آثار ساختن

تافته محتوای متن است؛ یعنی  عبارت از دوگانی درهم

راحتی قابل ه و تخیل از هم ب (Facts) عیاتواق
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اصـلی از جـهان بزرگساالن  نیستند. تم تـشخیص

به  متعلق ها و گویشولی شخصیت گرفته شده،

 (.22: 1358 )ماکویی، «کودکان است

 

 مایه و تصویردرون

و نوشته نسبت به های صمد، حجم متن در داستان 

مایه، اغلب درون تصویر بیشتر است. رابطه تصاویر با

ای تکمیلی است. تصویر به ارائه بهتر درونمایه رابطه

-تفاده از رنگکند. تصاویر سیاه و سفید، اسکمک می

مایه و سیاه( با درون خاکستریهای خنثی و غمگین )

توان می 1ها هماهنگی دارد. در تصویر شماره داستان

های ذکرشده را مشاهده کرد. رنگ و خطوط ویژگی

اه تمام فضای صفحه را پوشانده است. حال و هوا سی

 مایه داستان است.و فضای داستان بیانگر درون

 
 تصاویر سیاه و سفید  .1شکل 

ساعت خواب و  24» از داستان 1تصویر شماره 

مایه اصلی داستان، انتخاب شده است. درون« بیداری

ها، فضا گیری و فقر است. چهره شخصیتانزوا، گوشه

 و بافت تصویر سیاه و سفید طراحی شده است. 
 

 مایهتناسب رنگ تصویر با درون

مایه داستان به مخاطب نقش رنگ در ارائه درون 

های بهرنگی از ای دارد. در تصاویر داستانکنندهتعیین

سیاه از نظر تک رنگ )سیاه( استفاده شده است. رنگ

م است که با روانشناسی، رنگ اندوه، تنهایی و مات

سیاه رنگی »مایه داستان همخوانی دارد. درون

تسخیری، متأثر کننده، افسرده و در عین حال سنگین 

و عمیق است. در حقیقت، سیاه، رنگ تن دادن به 

پوچی دنیای مادی است؛ رنگی که انسان را ناخواسته 

کند؛ زیرا بیانگر انزوای مطلق است. از محیط جدا می

-نکاوی، رنگ سیاه، اغتشاش و بیهای روادر تحلیل

همچنین این رنگ، در  .کندنظمی را به ذهن متبادر می

ذهن و روان انسان حالت کدورت، ضخامت، سنگینی 

تمام موارد  .(97: 1376)لوشر، « کندرا بیان می

شده در روانکاوی رنگ سیاه در داستان بهرنگی ذکر

گیری شود. فقر و بیکاری باعث انزوا و گوشهدیده می

 شود.و در نهایت پوچی می

 

 مایههماهنگی بافت و ساخت تصویر با درون

روساخت و زاویه دیدی که تصویر در اولین دیدار   

دهد، بافت و ساخت تصویر است. به مخاطب می

یک تصویر، خواه واقعی و خواه موهوم،  ۀسطح روی»

برخی از تصویرها  احساس بافت تـصویر است.

 کالژها زمخت و برخی دیگر مانند: رمالیم، برخی دیگ

(. احساس 108: 1384 قلم،)مانی «بافتی خشن هستند

بار است. هیچ تصویر هو اندو تصاویر بهرنگی غمگین

شود. در تصویر های او دیده نمیشادی در داستان

 توان این موارد را مشاهده کرد.می 2شماره 

ها و عناصر داستانی به شکلی شخصیت

اند. پس زمینه با رنگ سیاه نشان داده شده نامشخص و

ها تصویر سفید مایل به سیاه است برای وضوح گزاره

مایه و عناصر متن. بافت داستان نیز در خدمت درون

و اندیشه نویسنده است. محرومیت، تنهایی و انزوا 
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های اجتماعی عصر بهرنگی است و حاصل بحران

ای تلخ است. ههدف نویسنده نیز انعکاس این واقعیت

ها، تداخل آنها در تصویر، نحوه قرار گرفتن شخصیت

های اصلی داستان، مشخص نبودن موقعیت شخصیت

مایه و تا حدودی از ذهن ناآرام و همگی به درون

 کند.آشفته نویسنده حکایت می
 

 
 مایههماهنگی بافت و ساخت تصویر با درون .2شکل 

 

  گیرینتیجهبحث و 

های بهرنگی پیرامون مسائل اجتماع و موضوع داستان

های جامعه است. فقر، بیکاری، تنهایی و بی بحران

های سیاسی از سرپرستی، مرگ، ناامیدی و بیان اندیشه

های بهرنگی است. در های داستانمایهترین درونمهم

مایه نسبت به ثار بهرنگی، تنوع موضوع و درونآ

بودن آثار عدی نویسندگان دیگر کمتر است. تک بُ

)اجتماعی( باعث شده مخاطبان او اغلب از طبقه 

خاص جامعه باشد. صمد در عـرصه ادبـیات کودک، 

کودکان با جامعه و  همه تالش خود را به آگاه کردن

مسائل و مشکالت آنها صرف کرد و کوشید با زبانی 

های کودکان را نسبت به واقعیت نمادین، واکنش

-و استبداد برانگیزد. درون ون فقر، استثمارـی چـزشت

های بهرنگی اغلب به صورت مستقیم و مایه داستان

-اند. فقر، بیکاری، بیپایان داستان بیان شده در

سرپرستی و تنهایی، تبعیض و نابرابری، اختناق، 

-ترین درونگاهی، انتقام و مبارزه با ظلم مهمآآزادی، 

 های صمد به آنهاهایی هستند که در داستانمایه

-ثیر اوضاع نابرابر اجتماع، بیأده است. تـه شـپرداخت

هایش از مایهتوجهی به محرومان، باعث شد که درون

عمق و ژرفای کمتری برخوردار باشد. مخاطب 

های صمد بهرنگی، کودک و بزرگساالن است. داستان

-های داستان لذت میشـکودکان از حوادث و کشمک

ان عاجزند. به جز دو مایه داستاما در فهم درون ،برند

گو، اولدوز و )اولدوزو عروسک سخن یا سه اثر،
ها مخاطبی بزرگسال دارند و و..( بقیه داستان هاکالغ

ترهاست تا کودکان. داستان روی سخن صمد با بزرگ

به ظاهر کودکانه است، اما مـرز بـین مخاطب کودک 

شود مخدوش و درهـم ریـخته می کامالً و بزرگسال

توان مـعنای پنـهان آن را دریافت. در ل میو مشک

و نوشته نسبت به تصویر های صمد، حجم متن داستان

ای مایه، اغلب رابطهبیشتر است. رابطه تصاویر با درون

تکمیلی است. تصویر، به ارائه بهتر درونمایه کمک 

های تفاده ار رنگکند. تصاویر سیاه و سفید، اسمی

مایه و سیاه( با درونخاکستری خنثی و غمگین )

ها هماهنگی دارد. عدم استفاده تصویرگر از داستان

فضای سفید، باعث سردرگمی مخاطب و خستگی او 

شده است. غلبه رنگ سیاه دربافت و ساخت تصویر 

های تصویر ارتباط اعث شده که کودک نتواند با گزارهب

 برد.برقرار کند و در نهایت لذتی از تصویر نمی

 منابع
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زندگی نامه هانس (. »1383اسفند اری آزاد، مینا )اخب

 ،کتاب ماه کودک و نوجوان .«کریستیان آندرسن
 .89شماره 

بررسی تطبیقی آثار هانس » .(1380)ــــــــــــــ 

پژوهشنامه  .«کریستین آندرسن و صمد بهرنگی

 .27 شماره ،ادبیات کودک و نوجوان

و  تصویرگری کتاب کودک .(1377انواری، آرزو )

نامه پایان .نقش آن در گسترش ابعاد ذهنی کودک

کارشناسی ارشد. دانشکده هنرهای تصویری 

 تهران.

)چ(. . کوراغلو و کچل حمزه .(1391بهرنگی، صمد )

 نشر دیبایه. :تهران .تصویرگر شیوا صادقی

گو اولدوز و عروسک سخن .(1391)ـــــــــــــ 

 )ث(. تهران: نشر دیبایه. چاپ سوم.

تهران: نشر  .)خ(هااولدوز و کالغ .(1389)------

 دیبایه. چاپ سوم.

)ج(، تهران: یک هلو هزار هلو .(1391)ـــــــــــــ 

 چاپ سوم. نشر دیبایه.

ساعت خواب و  24 .(1391) ـــــــــــــ

 چاپ سوم. .تهران: نشر دیبایه .)ب(بیداری

تهران:  .)الف(کچل کفتر باز .(1391) ـــــــــــــ

 نشر دیبایه. چاپ سوم.

تهران:  .)ح(گربه روی دیوار .(1386) ـــــــــــــ

  .سروش

)ت(، ماهی سیاه کوچولو .(1389) ـــــــــــــ

 تهران: نشر دیبایه. چاپ هشتم.

تبریز:  .مجموعه مقاالت .(1348) ـــــــــــــ

 .120انتشارات شمس. ص 

تهران: . )پ(پسرک لبو فروش .(1391) ـــــــــــــ

 نشر دیبایه. چاپ دوم.

 علوم در تحقیق هایروش .(1382باقر ) ساروخانی،

 .سمت :تهران .اجتماعی

نویسی در آثار دوگانه» .(1382مهر صاعلی، شهناز )

  ،مجله کتاب ماه کودک و نوجوان .«صمد بهرنگی

 .180 -184 ص ،72شماره 

بررسی زبان و اندیشه  .(1390طهماسبی، مژگان )
نامه . پایانصمد بهرنگی در آثار داستانی وی

 کارشناسی ارشد دانشگاه شهرکرد. 

تهران: . درباره نقد ادبی .(1378) فرزاد، عبدالحسین

 نشر قطره.

ادبیات کودکان و نوجوان و  .(1386قزل ایاغ، ثریا )

 تهران: نشر سمت. .ترویج خواندن

 ترجمه  .هاشناسی و رنگروان(. 1376لوشر، ماکس )

مؤسسه انتشارات  تهران: .پورمنیرو روانی

 فرهنگستان یادواره.

های جنبه» .(1358بهار و تابستان ماکویی، عارف )

 .«تجسمی ادبیات کودکان در آثار صمد بهرنگی

، 45و  44شماره ، مجله نامه انجمن کتابداران ایران

 .13 -25 ص

مجله کتاب  .«تصویر و کودک» .(1384) مینا، مانی قلم
 .93، شماره ه کودک و نوجوانما

صمد بهرنگی و مفهوم ». (1384مهر مهدیان، نیلوفر )

شماره ، مجله کتاب ماه کودک و نوجوان. «کودکی

 . 128-133 ، ص96

نشر  :تهران .عناصر داستان .(1385میرصادقی، جمال )

 سخن. چاپ سوم.

تهران:  .نویسیهنر داستان .(1384یونسی، ابراهیم )

 نشر نگاه.


