دو فصلنامة علمي نقد ادب معاصر عربي
سال نهم /نوزدهم پياپي 71 /علمي ()7931

بررسي شگردهاي تمركززدايي انتظارشكن در تصاويرداستانهاي كودكانهي
يعقوب شاروني
مژگان بيات کشکولي ،کارشناس ارشد زبان و ادبيات عربي ،دانشگاه زابل
علي اصغر حبيبي ،1دانشيار گروه زبان و ادبيات عربي ،دانشگاه زابل
عبدالباسط عرب يوسف آبادي ،استاديار گروه زبان و ادبيات عربي ،دانشگاه زابل
تاريخ دريافت7931/71/17 :

تاريخ پذيرش7931/10/19 :

چكيده
تمرکززدايي به توانايي ذهني کودك اطالق ميشود که در آن از يك پديده به پديدة ديگر گريز ميزند و
اين گريز باعث شکستهشدن تمرکز وي ميگردد .اين پديده که کنشهاي ذهني را در پيدارد و باعث
رشد شناختي وي و تقويت قدرت تفکر و خالقيت او ميشود ،به واسطة شگردهاي خاصي در ادبيات
کودك جلوه مييابد .اين شگردها در دو سطح متن و تصوير قابل بررسي است که سطح تصوير آن از
اهميت بااليي برخوردار است .برخي از تصاوير آثار کودکانه عالوه بر تمرکززدايي ،باعث انتظارشکني
مخاطب ميگردد ،بدين شکل که کودك با ديدن آنها از حالت معمول خارج و غافلگير ميشود و اين
فرايند بر تمرکززدايي ذهن او تأثيرگذار است .در پژوهش حاضر تالش بر آن است که شگردهاي
تمرکززدايي انتظارشکن تصويري در ده داستان منتخب از يعقوب شاروني (2710-1391م) داستان-
نويس معاصر مصر ،با روش توصيفي -تحليلي و با تکيه بر دادههاي آماري ،مورد بررسي قرار گرفته و
چگونگي استفاده از تصاوير انتظارشکن در داستانها تحليل شوند .از مهمترين شگردهاي تصويري
يافتشده در اين داستانها ،ميتوان به تغيير ناگهاني پسزمينه ( ،)%92فانتزيسازي ( )%11و
کادرهندسي در تصوير ( )%19اشاره کرد.
كليد واژهها :داستانهاي کودکانة عربي ،شگردهاي تمرکززدايي تصويري ،تمرکززدايي انتظار شکن،
تغيير ناگهاني پس زمينه ،فانتزي سازي.

 -1نشاني پست الکترونيکي نويسنده مسئولali_habibi@uoz.ac.ir :
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مقدمه
کودکان ،اساسيترين ثروت هر ملتي هستند و توجه ويژه به تربيت و آموزش در بستر
ادبيات ،منجر به رشد قدرت خالقيت آنها ميشود .ادبياتي که براي کودك خلق ميشود
«فرصتي براي وي فراهم ميکند تا پاسخ پرسشهايش را بيابد و با کمك قوة خيال خود
به شناخت جديدي از محيط پيرامونش نائل آيد»

اين نوع ادبيات که

در آن «افکار ،عاطفه و خيال ،متناسب با قوة درك و فهم کودك به کار ميرود»
ابعاد گستردهاي را در بر ميگيرد و «تنها به ژانر قصه و شعر محدود نمي-
گردد ،بلکه تمام معارف انساني را دربرميگيرد»
براي خلق آثار کودکانه از شگردهاي گوناگوني بهره گرفته ميشود که از جملة آن
ميتوان به تمرکززدايي اشاره کرد .اين اصطالح که براي شناساندن ويژگيهاي شناختي
ذهن بشر به کار ميرود ،متعلق به ذهن کودکان در مرحلة درك شکلي ،ظاهري و پيش-
عملياتي ( )0-4است

) .در اين مرحله که

کودك از تفکر منطقي برخوردار نيست و به اصطالح روانشناسان تمرکزگرا است
(

)« ،بر يك جنبه از وضعيتي ويژه تمرکز ميکند ،به همين جهت از

جنبههاي ديگر باز ميماند» (قاسمي .)9 :1934 ،کودك کمکم به مرحلهي عملياتي و تالش
براي بيان واقعيتها ( )11-0گام مينهد و وارد مرحلة تمرکززدايي ميشود
 .روانشناسان معتقدند که کودك در اين مرحله
همانطور که بزرگتر ميشود «تماس او با نقطهنظرهاي متضاد و نهادهاي اجتماعي
متنوع زيادتر ميگردد؛ لذا تفکر او به سمت يك فرايند نامتمرکز گرايش بيشتري
مييابد» (گينزبرگ.)111:1901،
در ادبيات کودك براي اينکه رشد ذهني کودك به حد مطلوب برسد ،آميزهاي از
آرايههاي ادبي و شگردهاي داستاني بهگونهاي به کار ميرود که تمرکز کودك را از
حالت مألوف خارج ميسازد (مرادپور .)91 :1934 ،اهميت اين شگرد بدان جهت است که
«ذهن از سويي گرايش دارد با تمرکز بر يك پديده ،آن را بشناسد و مجذوب آن شود و
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از سوي ديگر اين توانايي را دارد که از پديدهاي که مجذوب آن شده ،فاصله بگيرد و
به پديدهاي ديگر گرايش پيدا کند و نسبت به آن به شناختي ژرفتر دستيابد»
(خسرونژاد .)13 :1912 ،باتوجه به تفاوتهاي ماهيتي کودك و بزرگسال و به تبع آن
تفاوت ميان ادبيات کودك و بزرگسال ،ميتوان گفت تمرکززدايي از جمله ارکان اصلي
ادبيات کودك به شمار ميآيد.
در بستر ادبيات ،تمرکززدايي در دو سطح متن و تصووير نموود موييابود کوه سوطح
تصوير آن ،در ايجاد خالقيت و رشد ذهني کودك بسويار موثثر اسوت؛ زيورا تصووير و
نقاشي به عنوان ريشهدار ترين ابزار ارتباطي انسوان

جوز اولوين

ابزارهايي است که کودك به واسطة آن ارتبواطي دوسوويه بوا جهوان پيراموون خوويش
برقرار ميسازد (بروکس .)31 :2712 ،از جمله شگردهاي تمرکززدايي تصويري ميتوان بوه
اغراق ،وارونهسوازي ،نمواي دور و نزديوك ،سو يدنگاسوي ،تغييور ناگهواني پوسزمينوه،
فانتزيسازي و کادر هندسي در تصوير اشاره کرد .در اين پژوهش تنها تصاويري موورد
بررسي قرار ميگيرند که از حد انتظار کودك خارج شوند و به نوعي بتوان بور آنهوا نوام
انتظارشکن نهاد .اين شگردها در ده داسوتان منتخوب از داسوتانهواي کودکانوة يعقووب
شاروني (2710-1391م) که از جملة بوارزترين نويسوندگان حووزهي ادبيوات کوودك در
جهان عرب به شمار مي رود ،بررسي ميشود .علت انتخاب داستانهاي يعقوب شاروني
بدين جهت است که داستانهاي وي از لحاظ متن و تصوير به حدي از پختگي رسويده
که بسياري از ناقدان ،او را در صدر داستاننويسان کودك قرار دادهاند
باتوجه به اهميت مقولة تمرکززدايي انتظارشکن ،پژوهش حاضر بوا تکيوه بور روش
توصيفي – تحليلي به دنبال کشف جلوههاي انتظارشوکن تصوويري در ده داسوتان زيور
اسوت:
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براي تحقق اين
هدف ،در گام نخست تمام تصاوير اين داستانهوا کوه در راسوتاي موضووع ،اهوداف و
پرسشهاي پژوهش قرار ميگيرد ،گردآوري شد .هر يك از اين داستانها تقريبوا در 44
صفحة مصور و براي گروه سني «ب» و «ج» تأليف شده است .بوراي بررسوي دادههوا و
دستيابي به نتيجة مناسب ،از روش تحليل تصاوير اسوتفاده شود و براسواس شوگردهاي
تمرکززدايي در جدول مخصوصي دسوتهبنودي شود توا بسوتري مناسوب بوراي بررسوي
موضوع و محتواي آنهوا فوراهم گوردد .بوراي عينويترشودن تحليول و امکوان بررسوي
سنجيدهتر ،بسامد و درصد دادههاي برگرفته از داستانها ،اندازهگيوري شود و بوه کموك
آمار توصيفي و استنباطي ،نتايج پژوهش تفسير گرديد.
باتوجه به توضيحات باال ،پژوهش پيشِرو در تالش است به پرسشهاي زير پاسوخ
دهد:
 -1پربسامدترين شگردهاي تمرکززدايي تصويري انتظارشکن در داستانهواي يعقووب
شاروني کدام است؟
 -2هدف يعقوب شاروني ازکاربرد شوگردهاي تمرکززدايوي تصوويري انتظارشوکن در
داستانهايش چه بوده است؟

پيشينة تحقيق
تاکنون پژوهشگران عربزبان بسياري ،آثار ادبي کودکانه را از منظور روانشناسوي موورد
بررسي قرار دادهاند؛ از آنجمله :محمد عطا (1334م) در کتاب
به بررسي عواملي که باعث ميشوود کوودك بوه
خواندن داستانهاي کوتاه تشويق شود ،ميپردازد و چنين نتيجه ميگيرد که تنوع داستان
و واژگان ساده و همچنين پيرنگ جذاب ميتواند کودك را بوه مطالعوة داسوتان جوذب

نمايد .أمين القريطي (1334م) درکتاب «

» ،با بررسي
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و تفسير نقاشيهاي کودکان ،به تفاوتهاي بنيادين نقاشي پسران و دختران ميپوردازد و
چنين نتيجه ميگيرد که نقاشيهواي کودکوان داراي داللوتهواي روانشناسوانة خاصوي
هستند که به عنوان وسيلهاي جهت رفع مشکالت و گرفتاريهاي کودك ميتووان از آن
کمك گرفت.
از ديگرسووو ،پووژوهشهووايي نيوز بووه بررسوي متووون مختلووف از منظوور تمرکززدايووي
پرداختهاند؛ از آنجمله :خسرونژاد (1912ش) در کتاب «معصوميت و تجربه» تعدادي از
شگردهاي تمرکززدايي را با نظر به افسانههاي «فضلاهلل مهتدي صبحي» معرفي مويکنود
و چنين نتيجه ميگيرد که در بيشتر داستانهاي کودکانه ،آميزهاي از ايون شوگردها ديوده
ميشود .مرادپور (1931ش) در پايان نامة «شگردهاي تمرکززدايي در افسانههواي ايوران:
مجموعة انجوي شيرازي» به سراغ افسانههاي ايراني مجموعة انجوي شيرازي ،بر مبنواي
شگردهاي تمرکززدايوي رفتوه و بوه ايون نتيجوه رسويده کوه در کنوار شوگردهاي رايوج
تمرکززدايي ،شگردهاي جديدي همچون يك صحنه با دو نما ،چندمجلسي و جابجوايي
قهرمان بهکار رفتهاسوت .ميرقوادري و احموديان (1934ش) در مقالوة «بررسوي تطبيقوي
کتابهاي تصويري داستاني عربي و فارسي بر مبنواي شوگردهاي تمرکززدايوي» (مجلوة
مطالعات ادبيات کودك ،سال ششم ،شماره پياپي  )11سويزده کتواب تصوويري داسوتاني
عربي و فارسي را براساس شگردهاي تمرکززدايي تحليل کردهاند و چنين نتيجه گرفتنود
که نويسندگان فارسي و عربي در بهکارگيري شگردهاي تمرکززدايي بيش از پرداختن به
ويژگيهاي زباني و ادبي ،به ويژگيهاي ذهنوي و بصوري توجوه مويکننود و همچنوين
رويکرد ادبي و زباني بهويژه تمرکززدايي در کتابهاي فارسي بيشتر از عربي است.
با توجه به پيشينة ياد شده ،هيچ اثوري يافوت نشود کوه بوه بررسوي و نقود تصواوير
داستانهاي يعقوب شاروني ب ردازد؛ بنابراين ميتوان به درستي ادعا کرد که اين جستار،
نخستين پژوهشي است که به بررسي شگردهاي تمرکززدايوي در داسوتانهواي کودکانوة
شاروني ميپردازد.
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بحث و بررسي
7

شگردهاي تمركززدايي انتظارشكن

شگردهاي تمرکززدايي انتظارشکن يکي از انواع شگردهاي تمرکززدايي تصويري اسوت
که به نوعي انتظار مخاطب را در تصاوير داستان برهم ميشوکند و باعوث غوافلگيري او
ميشوند

بهگونهاي کوه در آغواز ،مخاطوب بور تصواوير داسوتان

تمرکزکرده و با تکيه بر آنچه پيش از اين در محويط پيرامووني خوود آموختوه ،در ذهون
خويش انتظار رايج و معمول را از روند تصوير دارد؛ امّا بهناگاه نويسنده با ارائة تصووير
و يا بُعدي متفاوت و خوالفانتظوار از تصووير ذهنوي مخاطوب ،فراينود ذهنوي او را در
معرض غافلگيري قرار ميدهد .اين نوع آشنايي زدايي در ادبيات کودك بهعنوان عواملي
براي تقويت قوة ابتکار کودك بسيار حائز اهميت است« .پرهيز از کليشوههوا کوه سوبب
نوعي آسانپذيري ميشود ميتواند به اين مهم کمك کند» (اس رهم و پيلهور.)22 :1934 ،
اين تصاوير انتظارشکن که در داستانهاي کودکانه نمود بااليي دارند ،بوا عملکوردي
هنجارشوکنانه ،بووا ايجوواد تغييور در فراينوود تصووويرپردازي و خووروج از رونوود عووادي و
موردانتظار ،نوعي شوك تصويري را در او بوجود ميآورنود و بوا خوروج از يکنوواختي
تصويري ،منجر به تمرکززدايي در ذهن کودك ميشوند .در واقع اين نووع انتظارشوکني
هنجارگريزانه در ادبيات کودك «کوششي است براي خلق مضوامين توازه و ارزشهوايي
که هنر وسويلهاي بوراي برجسوتهکوردن آنهاسوت» (سوالجقه .)414 :1910 ،از جملوة ايون
شگردهاي تصويري انتظارشکن که در داستانهاي يعقوب شاروني داراي بسوامد بوااليي
است ،ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
تغيير ناگهاني پسزمينه
گاه در برخي از تصاوير ،پسزمينهاي معمول طراحي مويشوود و پوس از مودّتي انودك،
همان تصوير در قابي ديگر با پسزمينة متفاوت براي مخاطب عرضه ميشوود .مخاطوب
با نگاه به تصوير محوري اول ،ذهن خود را بر آن تصوير و پسزمينة آن متمرکز ميکند.
مدّتي نميگذرد که با نگاه به تصوير دوم که در همان شکل و ابعاد طراحي شده ،تمرکز
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خود را از دست ميدهد .اين فرايندِ رفت و برگشت ،با درگيرکوردن ذهون کوودك ،بوه
نوعي در کنار فراهمآوردن بستر بيشتر براي درك ساير ابعاد و عناصور تصووير و ايجواد
خالقيت ذهني ،بر جذابيت و لذتبخشي تصووير مويافزايود (بوروکس .)177 :2712 ،ايون
بدانجهت است که تغيير ناگهاني پسزمينه به نوعي انتظار مخاطب را ميشوکند و او را
به سمت تمرکززدايي سوق ميدهد.

نمونة اين شگرد در تصاوير "

" ديوده شوده

است.

کودك با نگاه به تصوير اول که سوياه و سوفيد اسوت بوه نووعي ذهون خوود را بور
شخصيت سياه و سفيد داستان متمرکز ميکند؛ اما چندي بعد تصويري ديگور کوه هموان
شخصيت در قابي متفاوتتر از قبلي ،با پسزمينه ،رنگ و ابعاد متفاوت جلووه مويکنود؛
اين امر سبب انتظارشکني کودك و به تبع آن تمرکززدايي وي مويگوردد .از نظور روان-
شناسي «تغيير رنگ ناگهاني پسزمينه از رنگهاي روشن به رنگهاي تيره يوا بوالعکس،
ميتواند موجب تمرکززدايي مخاطب شود» (ميرقادري.)11 :1934 ،

اين شگرد در تصاوير زير نيز از داسوتان "
" ،ديده ميشود:
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تغيير رنگ تصاوير از رنگي به سياه و سفيد يا تيره به روشن ،موجوب انتظارشوکني
و س س تمرکززدايي در کودك ميشوود .شوگرد تغييور ناگهواني پوسزمينوه بوه عنووان
پربسامدترين ( )%92شگرد تصويري داستانهاي منتخب يعقوب شواروني مويتوانود بوه
اين نکته اشاره داشته باشد که همزمان با اينکه نويسنده قصد دارد از خالل متن ،تمرکوز
کودك را برهم زند ،تصاويري براي آن متن طراحي ميکنود کوه در راسوتاي بورهم زدن
تمرکز کودك و انتظارشکني وي باشد.
فانتزيسازي
فانتزيسازي يکي از کارکردهاي کاربردي در ادبيات کودك است ،زبان هنري است کوه
تكتك اجزاي آن در عالم واقعي وجود دارد ،وقتي اين اجوزا در کنوار يکوديگر قورار
ميگيرند ،مخاطب خود را به دنياي فراتر ،شگفتانگيزتر و لطيفتر وارد ميکند ،دنيايي
که نه هست و نه ميتواند باشد« .فانتزي در راستاي مفاهيمي همچون عجيب و غريوب،
فوانتزيسوازي بوه

جادو و اعمال شگفتانگيز قرار ميگيرد»

«شخصيتهايي که از خالل انبووه حووادن ناگهواني و داراي برداشوتهواي متفواوت و
) مويپوردازد.

گوناگون به انجام کارهاي خارقالعاده دست ميزنند»

فانتزي «روايتي از دنياي غيرممکنهاسوت بوراي نموايش و تبيوين مفواهيم عوالي بشور»
(بهروزکيا .)191 :1914 ،فانتزيسوازي بوه کوودك کموك مويکنود توا کنجکواوي خوود را
گسترشدهد ،آنها را تجسم کند و يوك دنيواي خيوالي بوراي خوود بيافرينود .تصواوير
داستانها نيز ميتوانند به نوعي فانتزي باشند؛ بهگونوهاي کوه شوکل ،شخصويت و ابعواد
تصوير بهگونهاي جلوه ميکند که مخاطب از برداشتهاي ذهنوي معموول خوود خوارج
ميشود و به يك دنياي غيرواقعي و پراز تخيالت گام مينهد .بههمين جهت اسوت کوه
تمرکز خود را از دست داده و به نوعي به حد انتظارشکني ميرسد.

تصوير زير از داستان "
شگرد در تمرکززدايي کودك ميباشد.

" گويواي اهميوت ايون
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در اين تصوير ،کوهي به شکل شتر و در اطراف کوههايي با رنگ سفيد و قرمز ديده
ميشود .کودك با ديدن تصوير کوه با طرح شتر ،با خود فکر ميکند که کوههايي که
تاکنون ديده ،نميتواند چنين طراحي داشته باشند؛ لذا تمرکز وي از اشکال و انواع کوه-
ها قطع ميشود و به تصاوير خيالي و فانتزي جديد از کوه که نميتواند در عالم واقع
هم وجود داشته باشد ،گرايش مييابد.
تصوير ديگر نيز

" با همين کارکرد در داستانهاي

منتخب ديده شده ،در اين داستان افراد و شخصيتهايي هستند که کارهاي عجيب
انجام ميدهند و حرکتهاي تخيلي که در عالم واقع وجود ندارند.

در تصوير ،فردي مشاهده ميشود که دست و پاهاي بسيار بزرگي دارد و ميتواند
تا فاصلة زياد برسد؛ همين عجيب و غريببودن فرد است که موجب شگفتي ميشود.
کودك چنان به موضوع مشغول ميشود که ديگر نميتواند از آن رهايي يابد .او به
شخصيتهاي خيالي که در عالم واقع وجود ندارند ،ميانديشد ،س س غافلگير شده و
انتظارشکني در او به وجود ميآيد .شگرد فانتزيسازي بهعنوان دومين شگرد پربسامد
( )%11در داستانهاي منتخب شاروني از ميان کل شگردها نمود داشته است.

 711نقد ادب معاصر عربي

كادر هندسي در تصوير
يکي ديگر از مواردي که ميتواند بر تمرکززدايوي کوودك تأثيرگوذار باشود ،اسوتفاده از
تصاوير کادرگونه و اشکال هندسي در تصوير (روسوا )9 :2772 ،اسوت .در ايون کوارکرد،
تصويرپرداز از کادرهاي مختلف در باال ،پايين يا وسط تصاوير استفاده ميکند تا تمرکوز
کودك را از کليت تصوير به آن بخشِ درون کادر جلب نمايد.
اين شگرد بهعنوان سومين شگرد پربسامد ( )%19در داستانهاي شاروني در داسوتان
ديده ميشود.

تصاوير اين داستان بيشتر در کادرهاي هندسي همچون مستطيل ،دايره و مربوع قورار
گرفتووه و باعووث نوووعي تغييور در رونوود تصووويرگري داسووتان گشووته اسووت .عوودهاي از
تصووويرگران «از خووطهوواي حاشويهاي سوواده يوا تزئينوي اسووتفاده مويکننوود تووا مووتن يوا
تصويرهايشان را ب روراننود؛ بنوابراين توأثير وجوذابيت داسوتان را افوزايش مويدهنود و
درخواننده کشش بيشتري ايجاد موينماينود» (کوومينس ،بويتوا .)4 :در تصواوير فووق نيوز
کادرهاي بيضي و دايره در بخشهايي از تصوير کشيدهشده و اين امر تصوير را محودود
ميکند و در نتيجه بينش و احساس کودك نسبت به درك تصووير گسوترشيافتوه و بوا
ايجاد نوعي انتظارشکني ،موجب تمرکززدايي وي ميشود.
تصوير ديگري نيوز در داسوتان
داستانهاي منتخب شاروني ديده ميشود.

بوا هموين کوارکرد در
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در اين تصوير ،دختري در کادر مربع به تصوير کشيده شده است .متفاوتبودن نووع
تصوير در صفحات باعث زيباترشدن و همچنين جوذب مخاطوب مويگوردد .صوفحات
داراي کادر که متفاوت از بقيوه صوفحات اسوت ،انتظارشوکني را در کوودك بوه وجوود
ميآورد و نوعي کنجکاوي کودك را برميانگيزد؛ بنابراين اين تصاوير گيرايي و رسوايي
متن و پيام را افزايش ميدهد
اغراق
اغراق يکي از مهمترين ابزارهايي است که براي آشناييزدايي در آثار هنري و ادبي
بسيار مورد استفاده قرار ميگيرد .بدينترتيب هنرمند براي تأکيد توصيف خود و با
شگردهاي مختلف سعي دارد تا موضوع يا اثر هنري خود را به شيوهاي مبالغهآميز بيان-
کند و آن را از موقعيت عادي اثر خارج کند که اين خود نشان از ذوق هنري است.
اغراق« ،زيادي در مبالغه است تا جايي که از حد بگذرد»

عدهاي

آن را «ادعاي وصف چيزي در شدت يا ضعف به حدي که در عادت ،ممتنعالوقوع و از
نظر عقل ،ممکن الوقوع باشد» (

ميدانند .در

کتابهاي تصويري هردوگونه اغراق (بزرگنمايي و کوچكنمايي) ميتوانند به شرط
آنکه به شکلي تأثيرگذار بهکار گرفته باشند ،مخاطب را از نگاهي متمرکز جدا کنند.
در حوزة تصوير داستانهاي کودك نيز با توجه به اينکه «ذهن کودك بدون توجه به
موقعيت و موانع مکاني ،بهنوعي بر اسلوب مبالغه در حجم موضوعات و تصاوير تکيه
دارد و از آن لذت ميبرد»

 ،اگر اغراق در تصاوير بر مبناي

ساختار ذهني کودك ارائه شود ،ميتواند از رويکردي تمرکززدا نزد او برخوردار باشد.
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اين شگرد %12 ،از مجموع شگردهاي تمرکززدايي تصويري در داستانهاي شاروني را
به خود اختصاص داده است.
نمونة اين شگرد در داستان

مشاهده ميشود.

قصه ،تصوير فردي را نشان ميدهد که درختي را بلند کورده ،ايون بوزرگنموايي در
شکم مرد و همچنوين بواالبردن تنوة درخوت و از ريشوه درآوردن آن اسوت کوه باعوث
انتظارشکني در کودك ميشود و گونهاي از اغراق را ميسازد .کودك با ديدن اين اغراقِ
تصويري از نگاه معمول خارج شده ،به فضاي خيالانگيز ميرود و با نگواهي ويوژه بور
اين اغراق متمرکز ميشود .اين شگرد همچنين بوه صوورت کوچوكنموايي اغراقانوه در
همين داستان ديده ميشود (همان.)41 :

بزرگنمايي و کوچكنمايي از بارزترين ويژگيهاي تصاوير کودکانه اسوت؛ «کوودك
در بسياري از موارد براي ترسيم انديشه و ذهنيت کودکانة خويش از مسائل پيراموني به
تحريفاتي همچون مبالغه در حذف ،بزرگنمايي و کوچكنمايي پنواه مويبورد کوه علوت
اصلي اين فرايند را بايد در عالقمندي او در تاکيد بر اجزا مبالغهشده و بويتووجهي بوه
اجزا کوچك يا حذفشده جستجو نمود»
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در اين تصوير ،صندلي بسيار کوچکي در کنار شخصيت فرعي داستان با ابعاد بسيار
بزرگ تصويرسازي شده است .کودك با نگاه به صندلي و ابعاد آن از فضاي معمول
خارج ميشود و تمرکز وي در دنيايي خيالانگيز که همهچيز آن بزرگتر و کوچكتر از
حد معمول ديده ميشود ،سير ميکند .اين شگرد بر تمرکززدايي و در ادامه خالقيت
ذهن کودك کمك ميکند.
بازي رنگها
رنگ از بيشترين عناصري است که «در نقاشي به کارگرفته و به احساس شخص مورتبط
ميشود» (

رنگها «از همان مراحل آغازين تولد کوودك موورد توجوه

اوست و نظرش را به خود جلب ميکند و چشمش را مينوازد»
رنگ تصاوير در داستانهاي کودك ميتواند تمرکززدا باشد؛ بهگونوهاي کوه او رنگوي را
در تصوير ميبيند که با رنگهايي که در ذهن خود تا پيش از اين داشته متفاوت اسوت.
کودك شگفتزده ميشود ،انتظارات او شکسته ميگردد ،به دنياي خيالي رنوگهوا گوام
مينهد و تمرکز خود را از دست ميدهد.

در تصاوير زير از کتاب "

" کوههايي با رنوگ-

هاي قرمز ،بنفش و سفيد ديده شده که با آنچه پيش از اين در عالم واقع ديده ،متفواوت
است .اين تصاوير رنگي تخيلي ،تمرکز کودك را برمويانگيوزد و در او انتظارشوکني بوه
وجود ميآورد؛ زيرا رنگ به عنوان يك محرك ،نقشي مهم در شوکوفايي ذهون کوودك
ايفا ميکند« .خاطرات کودکي ما با رنگهايي که در ذهونموان نقوش بسوتهانود ،ارتبواط
تنگاتنگي دارد و در بزرگسالي هم نسبت به آن رنگها واکنشهاي مثبت و منفي نشوان
ميدهيم» (آيوزمن .)10 :1911 ،باتوجه به اينکه رنگ ،تأثيري مستقيم بور مغوز انسوان موي-
گذارد« ،يکي از تأثيرگذارترين عناصر خالقيت فکري و ذهني کوودك و رشود تفکور او
بهشمار ميآيد» (ويلکاکس.)1 :1903 ،
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در اين تصوير ،کوه به رنگ قرمز و بنفش ديده شده است .در داستان همانگونوه کوه
از نامش پيداست «زن زيبارو» ،تصاويري براي آن انتخواب شودهاسوت کوه متناسوب بوا
احساسات بانوان و به صورتي خيالپردازانه طراحي شوند.

تصوير ديگر نيز از کتاب "

" گوياي بازي بوا

رنگهاي زيباست .درختاني با رنگبندي بنفش ،آبي و نارنجي ديدهشوده و خورشويدي
که اطرافش با رنگ بنفش به تصوير کشيده شدهاست.

در کاربرد و گزينش رنگهوا در هنور نقاشوي دو رويکورد اصولي وجوود دارد« :اول
هارموني و هماهنگي رنگها و دوم تباين تعارض رنگها»
که در اين تصوير بيشتر رويکورد دوم مودنظر اسوت .مخاطوب بوا
ديدن اين تصوير با رنگهايي متفاوت آشنا ميشود که در محل خود بکار نرفتهانود؛ لوذا
در فکر فرو ميرود که خورشيد و درختان نميتواند چنوين رنوگهوايي داشوته باشوند؛
بنابراين ،او به رنگهايي گرايش پيدا ميکند که نميتواند وجود داشته باشد و به هموين
جهت که او انتظارشکن ميشود و تمرکز خود را از دست ميدهد .ايون تصواوير رنگوي
«عاملي براي تشويق کودك و داراي جاذبه ميباشد»

بررسي شگردهاي تمركززدايي انتظارشكن در تصاويرداستانهاي كودكانهي يعقوب شاروني 711

در داستان "

" تصوير خورشيدي با اطراف بنفش ارائه شده

که نمايانگر غم و اندوه است؛ زيرا که رنگ بنفش« ،رنگ عالم رويا و خيال است» (

) و حاوي پيام غم و اندوه است(و ايتن .)274:1914 ،در اينجا ،چون پري
دريايي از آلودگي آبها ناراحت است ،اطراف خورشيد را با رنگ بونفش رنوگآميوزي
نموده.
وارونهسازي
وارونهکردن مفاهيم نقشبسته در ذهن کودك نيز ميتواند به گونهاي باشد که مخاطب
به دنياي جديدي گام نهد و معنايي متفاوت از آنچه در ظاهر به نظر ميرسد ،داشته
باشد (بروکس .)179 :2712 ،در اين شگرد مفاهيمي که براي کودك معنايي ثابت دارند،
وارونه ميشود؛ براي نمونه آنچه نماد کمهوشي است همچون موجودي هوشمند
معرفي ميگردد« .وارونهسازي را شايد بتوان حالتي ديگر از اغراق دانست؛ مثال االغ که
معموال در زندگي عادي به کمعقلي مَثَل است ،موجودي هوشمند معرفي گرديده که با
تدابيري خودش و ديگران را از مهلکه بدر ميبرد» (خسرونژاد .)102 :1912 ،اين شيوه،
تفکر از پيش تعيينشده را در مخاطب تغيير ميدهد و موجب ميشود تا او از نو به
رويدادها نظر کند و باعث انتظارشکني درکودك ميشود.

اين شگرد در تصاوير داستان "

ديده ميشود.

در اين تصوير برعکس انتظار معمول و رايج ،جنها از بچهها ميترسند و از دست
آنها فرار ميکنند .در اين شگرد مفهوم ترس از جن نزد مخاطب که معناي ثابتي داشته،
وارونه ميشود ،در حاليکه هميشه اين بچهها هستند که از جن ميترسند .اين شگرد
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تفکرات کودك را تغييرداده ،به نوعي انتظارشکن ميشود و نوعي لذّت براي او به
وجود ميآيد« .اين هنجارشکني در پرهيز از کليشههايي که سبب نوعي آسانپذيري
ميشود ،نقش بااليي در تقويت قوة ابتکار کودك دارد؛ زيرا لزومي ندارد هميشه روباهها
بدجنس باشند ،پسران شجاع و دختران ترسو باشند ،خرگوشها زرنگ و هميشه پيروز
باشند (اس رهم و پيلهور .)22 :1934 ،ا

ين شگرد همچنين در داستان (

) مشاهده شده است.

دراين تصوير ،خرسي ،مهمانِ خانة دخترها ميشود؛ او مهربان است و با آنها بازي
ميکند .درصورتيکه بهصورت معمول ،بچهها از خرس ميترسند و با او بازي نميکنند.
اين شگرد بهنوعي با انتظارشکني ،مخاطب را غافلگير ميکند؛ به بيان ديگر در مسير
داستان براي مخاطب ،انتظارهايي از قصه پديد ميآيد .کودك منتظر است تا
شخصيتهاي داستان از خرس هراس داشته باشند ،تا بر طبق ذهنيات او قصه ادامه پيدا
کند؛ اما اين شگرد با ايجاد رابطة عاطفي ميان خرس و شخصيتهاي داستان باعث
انتظارشکني کودك ميشود که همين نگاه نو به موضوع ،خود نوعي تمرکززدايي را در
کودك به وجود ميآورد .اين شيوه تفکرات قالبي را درکودك تغييرميدهد و باعث مي-
شود تا کودك انعطافپذيرتر شود.
تشخيص
تشخيص در لغت به معني تمييزدادن و شخصيتبخشيدن و در اصطالح بيوان ،نسوبت-
دادن صفتهاي انساني به چيزهاي بويجوان و انتزاعوي اسوت (انوشوه .)211 :1917 ،ايون
صنعت بالغي در شعر طبيعت زياد يافت ميشود که در آن با طبيعت سوخن مويگوينود
(

) .شخصيتبخشيدن و دادن صفات انسواني بوه حيوانوات و يوا
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گياهان و حرفزدن آنها ميتواند عاملي براي انتظارشکني و بورهمزدن تمرکوز کوودك
گردد .بنابراين سخنگفتن حيوانات و يا اعمال انساني که از آنها سر ميزند ،براي آنهوا
نوعي آشناييزدايي تلقي ميشود و کودك در اين مرحله است که انتظارشکن ميشود و
پس از آن به تمرکززدايي ميرسد.

تصوير زير از کتاب "

" گويواي اهميوت

تشخيص در تمرکززدايي کودك ميباشد.

در تصوير فوق ،قورباغهاي ديدهشده است که ماهيهاي مريض را معالجوه مويکنود.
طبابت از کارهاي انسان ميباشد و اينکه کودك در تصوير ميبيند يك قورباغه اين کوار
را انجام ميدهد ،نوعي آشناييزدايي در وي به وجود ميآيد ،انتظارشکن ميگردد و بوه
تمرکززدايي ميرسد.
در ژانر ادبيوات کوودك ،عنصور جانودارانگاري ،زيبوايي داسوتان کوودك را فزونوي
ميبخشد و خواندن داستان را براي کودکان جوذابتور موينمايود .بنوابر پوژوهشهواي
دانشمندان – به ويژه پياژه – يکي از مهمترين ويژگيهاي ذهني کودکان جاندارپنوداري
و يا زندهانگاري است (خسرونژاد.)101:1912،

اين شگرد در تصوير زير از داستان "

نيز ديده ميشود.
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.
در تصوير ،خرسي که مثل انسان روي دو پا راه ميرود و در حال درزدن است،
ديده شده .راهرفتن روي دوپا ،کاري مخصوص انسان است؛ کودك از خرس
انتظارندارد که روي دو پا راه برود و در واقع با ديدن اين تصوير انتظارشکن و غافلگير
ميشود.
اسطورهنگاري كودكانه
اسطوره نشانگر تالش انسان باستان در تفسير کالموي هسوتي و پديودههواي موجوود در
آنها و ارتباط انسان با آنها بوده است (

اعتقادات تاريخي ميداند که پر از شگفتيهاست

) .النعيمي اسوطوره را فکور و
به تعبيري ديگور،

اساطير شامل رواياتي از اعمال فوقالعاده انسانها يا موجوودات آرمواني اسوت کوه زادة
تخيل افراد يا اقوام بوده و خود از حوادن تاريخي واقعي که در بستر زمان تغيير شوکل
يافته است ،سرچشمه گرفتهاند (رزمجو .)114:1914 ،ديودن موجوودات آرمواني و خيوالي
اسطورهاي در تصاوير ،غولها و پريان در قصه باعث لذتي سرشار در مخاطب ميگردد؛
او با ديدن اين تصاوير اسطورهاي و دنياي ساختگي ،ارابة تخيلش را به هر سو ميرانود،
به حد انتظارشکني ميرسد و تمرکزش را از دست ميدهد .اين موجودات اساطيري بوه
شکلي کودکانه در اين داستانها نمود کرده است.
نمونة اين شگرد زيبا در تصواوير داسوتان "
ميشود.

" ديوده
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در اين تصوير ،تعدادي پرنده با سر انسان و بدن پرنده مشاهدهشوده اسوت .کوودك
تابحال پرندهاي را به اين صورت مشاهده نکرده است؛ لذا تمرکز وي از انواع پرنودههوا
جدا ميشود و به تصاوير اسطورهاي خيالي که در جهان واقع نمويتوانود وجوود داشوته
باشد ،گرايش پيدا ميکند؛ بنابراين تمرکز خود را از دست ميدهد و به حد انتظارشکني
ميرسد .در منابع اسطورهشناسي اين موجود تخيلي با سور انسوان و هيوأت پرنودگان را
«سيرن» خوانده است (پين سونت .)292 :1903 ،کودك با ديودن ايون تصوويرهواي تخيلوي
انتظارشکن و غافلگيرميشود.

تصوير ديگر نيز با همين کارکرد در داسوتان "
" ديده ميشود:

تصوير مردي را نشان ميدهد که نيمي انسان و نيمي ديگر ماهي است .اين موجوود
تخيلي در فرهنگ اساطير يونان و رم با نام «تريتوون» 2ذکرشوده اسوت .تريتوون «موردي
است که بدنش به دو دم بسيار بزرگ ماهي ختم ميشود» (اسميت .)103 :1919 ،کودك و
مخاطب ،هميشه پري دريايي را به صورت زن زيبا مشاهده کوردهاسوت و تصووير پوري
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دريايي به صورت مرد ،نوعي انتظارشکني و آشناييزدايي براي او بوجود مويآورد ،ايون
تصوير طرح وارههاي ذهني او را برهم ميزند.
تخيل مكانيكي
در برخي از تصاوير تخيلي فرم ،اندازه و شکل شخصيتها به گونهاي جلوه ميکند کوه
کودك به دنياي پر از تخيالت گام مينهد؛ به همين جهت است کوه تمرکوز خوود را از
دستداده و انتظارشکن ميگردد .در اين شگرد ،تصويرگر با تخيل خويش سوعي بور آن
دارد که ابزارآالت مکانيکي را با تخيل خويش آميخته و آنها را به بازي بگيرد.

نمونة اين شگرد در داستان "

" ديده ميشود.

در اين تصوير ،مردي با دست و پاهاي دراز ،به حالت ميز درآمده است .مرد مثل
داربستي مکانيکي تمام ميزها را براي عروس و داماد فرا گرفته است .کودك که تابهحال
فردي را به اين شکل نديده است ،ذهن خود را بر اين شخصيت خيالي که خيلي
متفاوتتر از انسان معمولي ميباشد ،متمرکز ميکند .دادن چنين نقشي به يك انسان،
نوعي انتظارشکني را در کودك به وجود ميآورد و باعث تمرکززدايي در او ميشود.
همچنين در همين داستان (همان )23 :مرد ،دستش را به اندازهاي دراز ميکند که تا ته
چاه ميرسد و انگشتر را پيدا ميکند.
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کودك و مخاطب با ديدن اين تصاوير انتظارشکن ميشوود ،تمرکوزش از يوك چيوز
مألوف کاسته ميشود و به داللتهاي متعدد گرايش مييابد که خود دال برتمرکززدايوي
موفق تصويرگر در اين داستانهاست؛ به گونهاي که کودك تصوير را بوا تخيول خوويش
ميآميزد و دقتش بيشتر ميگردد .از نظر روانشناسان تخيل مکانيکي در تصاوير« ،عالوه
بر معاني ،نيروي تأثيربرانگيز و ارزشهاي زيباشناسانهاي دارند که بر ذهن کوودك توأثير
ميگذارند» (

).

كاركرد تقابلي متن و تصوير
«تصوير در کتاب کودك با متن رابطهاي غيرقابل انکار دارد ...و بايد مقيد به موتن باشود
نه دنبالهروي آن» (قزلاياغ .)22 :1932 ،در بعضي از کتابهاي تصويري ،کودك بنابرآنچوه
که در متن ميخواند به تصوير رجوع ميکند؛ اما تصويري متفواوتتور از موتن دريافوت
ميکند؛ فرايندي که در زبانشناسي با عنوان همزيستي و تقابل متن و تصوير از آن تعبير
ميشود
اين تصوير را ندارد بههمين جهت تمرکز خود را از دست ميدهد.

او انتظوار
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نمونة اين شگرد در داستان

يافت شد .متن از مادربزرگ لبلبه و خانهاي

که فرشتهها برايشان مهيا کرده بودند ،صحبت ميکند؛ اما در تصوير سه دختور را نشوان
ميدهد.

اين تناقض ميوان موتن و تصووير باعوث انتظارشوکني و در نتيجوه تمرکززدايوي در
کودك ميگردد« :
وقتي که مادر بزرگ لبلبه را ديد ،فرياد

»:

زد و صدا کرد :لبلبه !!...لبلبه !!...نگاه کن اين منزلي که فرشتهها اين اواخر به موا دادنود!
اين از فضل اخالص و پاکي قلب تو است .مخاطب با مشاهدة تناقض موجود ميان متن
و تصوير ،از تمرکز بر يکي از ايندو خودداري کرده و بوا حرکوت ذهنوي ميوان موتن و
تصوير به اطالعاتي جامعتر دست مييابد (ميرقادري .)1934 :13 ،اين شوگرد همچنوين در

داستان "

مشاهده شد .آنجا که متن از جوان شدن و مردشدن خورس

صحبت ميکند؛ ولي در تصوير ديده نميشود
».

هنگامي که ورده و زهره چشمانشان را بازکردنود،

خرسي را مشاهده نکردند ،بلکه جواني رشيد و خوشسيما کوه لبواسهوايي بوا نقووش
وخطهاي طاليي پوشيده بود و پوست خرس بر زمين افتاده بود.
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در تصوير ،خرسي مشاهده ميشود که ميخواهد بوه کوتولوة شورور حملوه ببورد و
دخترها نيز از دور نگاه ميکنند ،اما تصويري از جوان شدن و مرد شودن خورس نيسوت
(همان .)90 :اين تناقض ميان متن و تصووير باعوث مويشوود کوودك از تمرکوز بور موتن
خودداريکند و به دنبال تصوير بگردد .اين انتظارشکني موجب تمرکززدايي در مخاطب
ميگردد و «حس زيباشناسانة کودك را تقويت ميکند» ( )Huck, 1997: 180و «موجب
سهيمشدن کودك در لذتهاي بصري که مايههواي هنوري دارد و در عوين حوال ذائقوة
هنري او را پرورش ميدهد ،ميگردد» (قزلاياغ.)20 :1932 ،

شوخي تصويري
شوخي تصويري به اين معناست که يك تصوير به گونهاي دوپهلو بهکوار گرفتوه شوود،
بهطوري که بيننده ابتدا به اشتباه بيفتد و آنچه را که منظور اصلي روايت است در نيابود؛
ولي با کمي دقت پي به خطاي خود برد« .از راه اين شگرد بيننده از تمرکز بور دريافوت
نخست خود خارج شده ،اين بار تصوير را از زاويهاي ديگر مينگرد» (قاسمي.)11:1934 ،
در برخي از تصاوير مخاطب به اشتباه متوجه چيز ديگري ميشود و آنچوه را کوه در
بطن تصوير است ،در نمييابد و پس از مدتي اندك با نگواه بوه تصواوير ديگور متوجوه
اشتباه خود ميشود؛ اين بدان جهت است که شوخي تصويري به نوعي انتظوار مخاطوب
را ميشکند و او را به سمت تمرکززدايي سوق ميدهد.
تصاوير زير از کتاب

" گوياي اين شگرد ميباشد.

 730نقد ادب معاصر عربي

.
در تصوير مرد و دوستانش به شاخه درختي ميرسند ،درحاليکه اين شاخه درخوت،
دست فردي بوده که کارهاي عجيب و غريب انجام مويداد .مخاطوب بوا دقوت نظور از
تصوير اول خارج شده و بار دوم تصوير را به گونهاي ديگر مينگرد؛ او انتظار ندارد که
دست فرد بدين صورت باشد ،بنابراين او از تصورات خود فاصله ميگيرد و انتظارشکن
ميشود؛ اين شوخي تصويري باعث لذّت و سرگرمي در کودك ميگردد.

تصوير ديگري نيز در داستان "

گوياي هموين

شگرد است.

شاخة درخت در تصوير مثل گوش درازي بر روي سر سگ قرارگرفته؛ ولي اگر
بيننده دقت بيشتري کند ،متوجه اشتباه خود خواهدشد و به اين ترتيب از دريافت
نخست خويش فاصله ميگيرد ،او انتظار ندارد که تصوير اينگونه باشد؛ بنابراين
مخاطب با نگاه به تصوير بعد نوعي انتظارشکني در او به وجود ميآيد و به
تمرکززدايي ميرسد.
دگرديسي قهرمان (شخصيت اصلي)
يکي از مهمترين عناصر داستاني و کليد و اساس هر نوع ساختار روايي ،شخصيتهواي
داستان است؛ زيرا اين عنصر به عنوان يك عامل ارتباط دهنده در ساختار روايي ،ديگور
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اجزا و عناصر روايي را به هم مرتبط ميسازد (

)« .بدون شخصويت

داستاني ،نميتوان براي جامعه واقعي که نويسنده قصود بوه تصوويرکشويدن آن را دارد،
از طرفوي شخصويت ديناميوك يوا پويوا،

وجودي را تصوور کورد» (

شخصيتي است که با وقوع حوادن ناگهاني ،يكريز و مداوم در داستان دستخوش تغيير
و تحول ميشوند

) .اين نوع شخصيتها به صوورت تودريجي و در

طي داستان براي خواننده معرفي ميشود (

دگرديسي قهرموان نيوز از

مواردي است که باعث انتظارشکني کودك ميشود؛ او ذهن خود را بر قهرموان داسوتان
تمرکز کرده و س س در جريان داستان و با تغيير شکلدادن قهرموان ،تمرکوز خوود را از
دست ميدهد ،به نوعي انتظارشکن ميشود و به تمرکززدايي مويرسود .در ايون شوگرد
«شخصيتها تغييرشکل ميدهند و به صورتي ديگر تبديل ميشوند؛ اموا پوس از مودّتي
دوباره به شکل نخستين بواز مويگردنود .ايون تغييور شوکلهوا ،از يوك صوورت ثابوت
تمرکززدايي ميکند» (مرادپور.)124 :1934 ،
اين شگرد در داستان

مشاهده ميشود:

در اين داستان ،قهرمان داستان (پادشواه) بوراي يوافتن افوراد شورور در ميوان موردم،
شبانگاه خود را تبديل به خرسي ميکند و در پايان داستان و پس از پيداکردن آن افوراد،
دوباره تبديل به انسان (قهرمان داستان) ميشود .باتوجه به روند داسوتان ،کوودك انتظوار
دارد در طول داستان قهرمان را به شکل انسان مشواهده کنود؛ اموا طوي يوك دگرديسوي
دوسويه (انسان←خرس←انسان) و به واسطة تغيير شکل قهرمان تمرکز کودك از يوك
حالت موردانتظار به حالتي ديگر برهممويريوزد .مويتووان سواختار ذهون کوودك را در
اينباره چنين ترسيم کرد:
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تمرکزگرايي (انسان) ← تمرکززدايي (حيوان) ← تمرکززدايي (انسان)

اين شگرد در تصاوير داستان "

ديده ميشود:

در اين داستان ،ابتدا کودك پري دريايي را بهعنوان شخصيت اصلي ميپذيرد؛ اموا در
طي داستان بخاطر پذيرش پيشنهاد غول دريا مبني بر ارائة راهکوار بوراي رفوع آلوودگي
دريا ،پري دريايي تبديل به انسان ميشود .اين امر ذهنيت کوودك را نسوبت بوه ماهيوت
پري دريايي دچار دگرگوني ميکند و باعث تمرکززدايي وي ميگردد.
اين شگرد به عنوان کمبسامدترين شگرد تصويري ( )%7543در داستانهواي منتخوب
شاروني ،بيانگر اين نکته است که اين شگرد براي کودکان چندان قابل درك نيست.
جدول -1بسامد حضور شگردهاي تمرکززدايي انتظارشکن در داستانهاي يعقوب شاروني
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جدول -2بسامد شگردهاي تمرکززدايي انتظارشکن به صورت مستقل در داستانهاي
يعقوب شاروني
مجموع

تغيير ناگهاني

-

0

17

12

12

21

14

4

0

4

4

12

17

19

2

14

-

4

-

2

21

-

-

1

اغراق

4

1

4

2

11

2

3

2

-

9

بازي رنگها

14

0

9

-

-

-

2

-

-

-

22

وارونهسازي

9

1

9

2

-

4

4

-

-

-

11

-

9

4

-

1

-

-

1

1

-

11

پسزمينه
فانتزيسازي
کادرهندسي
در تصوير

تشخيص
اسطورهنگاري
کودکانه
کارکرد متن و
تصوير
تخيل مکانيکي
شوخي
تصويري
دگرديسي
قهرمان

-

-

-

-

-

-

4

-

-

4

12

111

-

2

29

2

44
49

1

-

2

-

-

2

-

1

1

-

-

-

1

4

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

4

-

2

-

-

1

-

-

1

-

-

4

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

2

يافتهها و نتايج پژوهش
براي پاسخگويي به پرسش نخسوت پوژوهش بايود گفوت :بسوامد کوارکرد شوگردهاي
تمرکززدايي انتظارشکن در داستانهاي يعقوب شاروني ( )991بار بوده اسوت .در ايون
ميان ،شگرد تغيير ناگهاني پسزمينه با  111بار تکرار ( ،)%92باالترين بسامد را به خوود
اختصاص دادهاست؛ همچنين اين شگرد در داستان "
بيشترين کارکرد (21بار) را دارد .استفاده از اين شگرد با تغيير رنگ از سياه و سوفيد بوه
رنگي ،اشاره به اين دارد که نويسنده قصد داشوته توا از خوالل موتن ،تمرکوز کوودك را
برهمزند ،بنابراين تصاويري را براي آن متن طراحي ميکنود کوه در راسوتاي بورهمزدن
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تمرکز کودك و انتظارشکني وي باشد .شوگرد فوانتزيسوازي بوا  29بوار تکورار ()%11
دومين شگرد پربسامد اين داستانهاست که حضور آن در داستان "
" بيشتر از ديگر داستانهاست (19بار) .شايان ذکر است که فوانتزيبوودن تصواوير
اين داستانها ميتواند باعث شود کودك از برداشتهاي ذهني معمول خود خوارجشوده
و به دنيايي پر از تخيالت گوام نهود و انتظارشوکن گوردد .سوومين شوگرد پربسوامد در
داستانهاي موردبحث ،کادر هندسي در تصووير اسوت کوه بسوامد آن  44بوار ( )%19از
مجموع داستانهاست و در داسوتان "

" بيشوترين فراوانوي

(21بار) را دارد .با کمك اين شگرد ،کودك با روشهواي متفواوت تصوويرپردازي آشونا
ميشود؛ لذا از تمرکز بر متن خارج ميشود و به حد انتظارشکني ميرسود .بايود گفوت:
علت اصلي بسامد باالي اين سه شگرد در داستانهاي موردبحث اين است که هر سه از
يكسو با ذهن و دنياي کودك گروه سني «ب» و «ج» سنخيت دارد؛ زيورا ذهون کوودك
در اين سن هنوز به پختگي کامل نرسيده و توانوايي پوردازش و دريافوت تکنيوكهواي
پيچيدة تصويري داستان را ندارد؛ از ديگرسو اين دو داستان "
" به نسبت ديگر داستانهاي موردبحث ،همسوويي
بيشتري با دنياي خيوالي و فوانتزي کوودك گوروه سوني «ب» و «ج» دارد؛ لوذا ايون امور
ميطلبد که تغيير ناگهاني پسزمينه و همچنين مثلفههاي تصاوير فانتزي و کادر هندسوي
در تصاوير اين دو داستان برجستهتر باشد .دربارة شگردهاي انتظارشوکن کومبسوامد در
داستانهاي موردبحث ميتووان بوه ترتيوب بوه شوگرد کوارکرد تقوابلي موتن و تصووير
( ،)%1540تخيل مکوانيکي ( ،)%1540شووخي تصوويري ( )%1511و دگرديسوي قهرموان
( )%7543اشاره کرد .علت پايينبودن بسامد اين شگردها نيز به اين خاطر است کوه ايون
تصاوير براي گروه سني «ب» و «ج» چندان قابل درك و فهم نيست.
در پاسخ به دومين پرسش پژوهش بايد گفت که هدف يعقوب شاروني از بکاربردن
اين شگردها ،توجه به تقويت توانايي ذهني و درك کودك ،در کنوار سورگرمي و ايجواد
حس لذت و جذابيت در داستانها بوده است .وي با کاربرد شگردهاي تمرکززدايوي در
داستانهاي موردبحث از يك طرف با ايجاد نوعي تنش لذّتآور براي کوودك ،موجوب
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بارورکردن توانايي تمرکززدايي مخاطب و تقويت درك و ذوق ادبي کودك مويگوردد و
از ديگر سو با رشد تخيل کودك سبب ميشود تا او پي در پي از خوود بوه درآيود و در
خود فرورود و به تفسيرهاي دروني و شخصي دست يابد؛ همين نکته تخيول کوودك را
بارور ساخته و لذّت او را سرشار ميسازد.

پينوشتها
 -1نامگذاري عنوان انتظارشکن براي شگردهاي مورد نظر توسط نويسندگان مقاله
انجام شده است
2- Triton
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Abstract
Decentralization refers to the mental ability of a child with which
he or she jumps from one concept to another. This often breaks one’s
focus, but it promotes mental actions, encourages cognition and
strengthens creativity. The phenomenon is manifested by certain
techniques in children’s literature. These techniques are examined at
the levels of text and image. Of these two, the image is of great
importance. Some child-created pictures not only reflect
decentralization but also break the anticipation of the audience. Thus,
as a child sees such pictures, he or she is surprised and gets out of
normal conditions, which causes the decentralization of his mind. In
the present study, efforts are made to review the counter-anticipatory
decentralization techniques in ten selected stories by Yaghoub AlSharoni (1931-2017), an Egyptian contemporary novelist. The stories
are dealt with through a descriptive-analytic method and based on
statistical data. The research addresses the manner of using
unexpected images. The most important visual techniques found in the
stories are the change of background, building up fantasies and
introduction of geometry in the images.
Keyword: Arabic children’s literature, Yaghoub Al-Sharoni, Image
decentralization, Abrupt change of the background color, Fantasy.

1- Corresponding Author Email: ali_habibi@uoz.ac.ir

