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 دانشگاه زابل ،يات عربيار گروه زبان و ادبيدانش، 1يبياصغر حب يعل

 دانشگاه زابل ،يات عربيدبار گروه زبان و اياستاد، يوسف آباديعبدالباسط عرب 
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 دهيكچ
زند و يز ميگر گريد دةيده به پديپد كيه در آن از کشود ياطالق م كودک يذهن ييبه توانا ييززداکتمر

د و باعث داريپ را در يذهن يهانشکه کده ين پديگردد. ايم يز وکشدن تمرستهکز باعث شين گريا

ات يدر ادب يخاص يشگردها ةبه واسط ،شوديت او مير و خالقکت قدرت تفيو تقو يو يرشد شناخت

ر آن از يه سطح تصوک است يقابل بررسر يشگردها در دو سطح متن و تصون يا. ابدييجلوه م كودک

 ينکاعث انتظارشب، ييززداکانه عالوه بر تمرکودکر آثار ياز تصاو يبرخ. برخوردار است ييت باالياهم

ن يشود و ايمر يغافلگاز حالت معمول خارج و  هادن آنيبا د كودکه کل کن شيبد، گردديمخاطب م

 يشگردهاه کحاضر تالش بر آن است  پژوهشدر گذار است. ريثأذهن او ت ييززداکند بر تمريافر

-داستان( م2710-1391) يشارونعقوب ياز ده داستان منتخب در  يريتصون کانتظارش ييززداکتمر

قرار گرفته و  يمورد بررس ،يآمار يهاه بر دادهيکبا تو  يليتحل -يفيبا روش توص، س معاصر مصرينو

 يريتصو ين شگردهايتر. از مهمشوندل يتحلها در داستانن کانتظارشر يتصاواستفاده از  يچگونگ

و ( %11) يسازيفانتز، (%92) نهيزمپس يناگهان رييتغ توان بهيم، هان داستانيا شده درافتي

  رد.کاشاره ( %19) ريدر تصو يادرهندسک

 

انتظار شکن،  يي، تمرکززدايريتصو ييتمرکززدا ي، شگردهايکودکانة عرب يها: داستانهاواژه كليد

 .يساز ينه، فانتزيپس زم ير ناگهانييتغ
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  مقدمه

در بستر آموزش ت و يژه به تربيتوجه و و هستند يملت هر ثروت نيترياساس ان،کودک

 شوديخلق م كودک يه براک ياتيادب شود.يم آنهات يمنجر به رشد قدرت خالق ،اتيادب

ال خود يقوة خ كمکابد و با يش را بيهاند تا پاسخ پرسشکيفراهم م يو يبرا يفرصت»

ه کات ين نوع ادبيا  «ديرامونش نائل آيط پياز مح يديبه شناخت جد

 «روديار مکبه  كودکو فهم  كبا قوة درمتناسب ، اليو خعاطفه ، ارکاف»در آن 

-يتنها به ژانر قصه و شعر محدود نم»رد و يگيرا در بر م ياابعاد گسترده 

  «رديگيمرا دربر يتمام معارف انسانه کبل، گردد

آن  ةه از جملکشود يبهره گرفته م يگونگونا يهاشگرداز انه کودکخلق آثار  يبرا

 يشناخت يهايژگيشناساندن و يبراه کن اصطالح يا .ردکاشاره  ييززداکتمرتوان به يم

-شيپو  يظاهر، ية درك شکلمرحلدر ان کودکمتعلق به ذهن ، روديار مک ذهن بشر به

ه کمرحله ن يا در. ( است( 0-4) ياتيعمل

 زگرا استکشناسان تمرو به اصطالح روان ستينبرخوردار  ير منطقکاز تف كودک

از ن جهت يبه هم، ندکيز مکژه تمريو يتيجنبه از وضع كي بر» ،()

و تالش  ياتيعمل يهم به مرحلکمک كدوک .(9: 1934 ،يقاسم) «مانديگر باز ميد يهاجنبه

 شوديم ييززداکتمر ةوارد مرحلو  نهديگام م (11-0)ا هتيان واقعيب يبرا

ن مرحله يدر ا كودکه کروانشناسان معتقدند  .

 ياجتماع يمتضاد و نهادها ينظرهاتماس او با نقطه» شوديتر مه بزرگکهمانطور 

 يشتريش بيز گراکند نامتمريفرا كيمت ر او به سکتف ؛ لذادگرديادتر ميمتنوع ز

  (.111:1901،نزبرگيگ) «ابدييم

از  يازهيآم ،به حد مطلوب برسد كودک يه رشد ذهنکنيا يبرا كودکات يدر ادب

را از  كودکز کتمره کرود يار مکبه  ياگونهبه يداستان يو شگردها يادب يهاهيآرا

ه کن شگرد بدان جهت است يت اياهم .(91: 1934 ،مرادپور) سازديحالت مألوف خارج م

و  آن شودب وجذمآن را بشناسد و  ده،يپد كيز بر کش دارد با تمريگرا ييذهن از سو»
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رد و يفاصله بگ، مجذوب آن شدهه ک يادهيه از پدکرا دارد  يين توانايگر ايد ياز سو

 «دابيتر دستژرف يبه شناخت ند و نسبت به آنکدا يش پيگراگر يد يادهيبه پد

و به تبع آن و بزرگسال  كودک يتيماه يهاتفاوتبه توجه با (.13: 1912، خسرونژاد)

 يان اصلکاز جمله ار ييززداکتمرگفت  توانيم ،و بزرگسال كودکات يان ادبيتفاوت م

 د.يآيار ممبه ش كودکات يادب

ه سوطح  کو  دابو ييمو  نموود ر يدر دو سطح متن و تصوو  ييززداکتمر ،اتيدر بستر ادب

ر و يرا تصوو يو ؛ زاسوت  ار موثثر يبسو  كودک يت و رشد ذهنيجاد خالقيدر ا ،ر آنيتصو

 نيجوز  اولو    انسوان  ين ابزار ارتباطيدار ترشهيبه عنوان ر ينقاش

ش  يراموون خوو  يبوا جهوان پ    هيسوو دو ية آن ارتبواط که کودك به واسط است ييابزارها

توان بوه  يم يريتصو ييززداکتمر يه شگردهااز جمل .(31: 2712)بروکس،  سازديبرقرار م

، نوه يزمپوس  ير ناگهوان ييو تغ، ينگاسو ديسو  ، كيو دور و نزد ينموا ، يسواز وارونه، اغراق

موورد   يرين پژوهش تنها تصاويرد. در اکر اشاره يدر تصو يادر هندسکو  يسازيفانتز

نوام   هوا آن بور توان ب يد و به نوعنخارج شو كودکه از حد انتظار کد نريگيقرار م يبررس

عقووب  ي ةانو کودک يهوا ن شگردها در ده داسوتان منتخوب از داسوتان   ين نهاد. اکانتظارش

در  كودکو ات يو ادب يهسوندگان حووز  ين نويبوارزتر  ةه از جملک( م2710-1391) يشارون

 يعقوب شاروني يها. علت انتخاب داستانشوديم يبررس، روديجهان عرب به شمار م

 دهيرسو  ياز پختگ ير به حدياز لحاظ متن و تصو يو ياهه داستانکن جهت است يبد

 اندقرار داده كودکسان ينوداستان را در صدراو ، از ناقدان ياريبسه ک

روش ه بور  يو کحاضر بوا ت پژوهش  ن،کانتظارش ييززداکتمر ةت مقوليتوجه به اهمبا

ر يو در ده داسوتان ز  يرين تصوو کانتظارشو  يهاشف جلوهکبه دنبال  يليتحل – يفيتوص

: اسوت 
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ن يتحقق ا يبرا 

موضووع، اهوداف و    يه در راسوتا کو هوا  ن داستانير ايهدف، در گام نخست تمام تصاو

 44بوا  در  يتقرها ن داستانياك از يهر شد.  يرد، گردآوريگيپژوهش قرار م يهاپرسش

هوا و  داده يبررسو  يف شده است. بورا يتأل« ج»و « ب» يگروه سن يمصور و برا ةصفح

 ير اسوتفاده شود و براسواس شوگردها    يل تصاوياز روش تحل ،مناسب ةجيبه نت يابيدست

 يبررسو  يمناسوب بورا   يشود توا بسوتر    يبنود دسوته  يدر جدول مخصوص ييززداکتمر

 يان بررسو کو ل و اميو ترشودن تحل ينو يع يبورا  هوا فوراهم گوردد.   آن يموضوع و محتوا

 كمو کشود و بوه    يريو گها، اندازهبرگرفته از داستان يهاتر، بسامد و درصد دادهدهيسنج

 د.ير گرديج پژوهش تفسي، نتايو استنباط يفيآمار توص

ر پاسوخ  يز يهارو در تالش است به پرسشِشيپژوهش پ، حات بااليباتوجه به توض

 : دهد

عقووب  ي يهوا داستان ن درکانتظارش يريتصو ييززداکتمر يردهان شگيپربسامدتر -1

 دام است؟  ک يشارون

در ن کانتظارشو  يريتصوو  يوي ززداکتمر ياربرد شوگردها کاز يعقوب شارونيهدف  -2

 ؟چه بوده استش يهاداستان

 

 قيتحق ةنيشيپ

موورد   يانه را از منظور روانشناسو  کودک يآثار ادب ،ياريبس زباننون پژوهشگران عربکتا

 تابک در( م1334) محمد عطا : جملهاند؛ از آنهدقرار دا يرسبر

بوه   كودکو شوود  يه باعث مک يعوامل يبه بررس 

ه تنوع داستان کرد يگيجه مين نتيپردازد و چنيم ،ق شوديوتاه تشوک يهاخواندن داستان

داسوتان جوذب    ةرا بوه مطالعو   كودکتواند يرنگ جذاب مين پيو واژگان ساده و همچن

 يا بررسب، «» تابکدر( م1334) يطين القريأم .دينما
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و  پوردازد يمپسران و دختران  ين نقاشياديبن يهابه تفاوت، انکودک يهاينقاشر يو تفس

 يخاصو  ةشناسوان روان يهوا داللوت  يدارا انکو ودک يهوا يه نقاشک رديگيمجه ين نتيچن

آن  تووان از يم كودک يهايگرفتار الت وکجهت رفع مش يالهيه به عنوان وسکهستند 

 گرفت. كمک

 يوويززداکمتووون مختلووف از منظوور تمر يز بووه بررسوويوون ييهوواپووژوهش ،گرسوووياز د

 از يتعداد« ت و تجربهيمعصوم»تاب کدر ( ش1912) خسرونژاد: جمله؛ از آناندهپرداخت

نود  کيمو  يمعرف «يصبح ياهلل مهتدفضل» يهارا با نظر به افسانه ييززداکتمر يشگردها

ده يو ن شوگردها د يو از ا يازهيآم ،انهکودک يهاشتر داستانيه در بکرد يگيمجه ين نتيو چن

: رانيو ا يهوا در افسانه ييززداکتمر يشگردها» ةنامانيدر پا( ش1931) مرادپورشود. يم

 يبر مبنوا ، يرازيش يانجو ةمجموع يرانيا يهابه سراغ افسانه« يزرايش يانجو ةمجموع

ج يو را ينوار شوگردها  که در کو  هديجوه رسو  ين نتيو رفتوه و بوه ا   يوي ززداکتمر يشگردها

 ييجابجوا  و يمجلسچند، صحنه با دو نما كي همچون يديجد يشگردها، ييززداکتمر

 يقو يتطب يبررسو » ةلو در مقا( ش1934) انيو احمود  يرقوادر يم .اسوت ار رفتهکبه قهرمان

)مجلوة  « يوي ززداکتمر يشوگردها  يبر مبنوا  يو فارس يعرب يداستان يريتصو يهاتابک

 يداسوتان  يريتواب تصوو  کزده يسو ( 11 يمطالعات ادبيات کودك، سال ششم، شماره پياپ

 نود جه گرفتين نتيو چن نداهردکل يتحل ييززداکتمر ياساس شگردهارا بر يو فارس يعرب

ش از پرداختن به يب ييززداکتمر يشگردها يريارگکدر به يو عرب يسندگان فارسيه نوک

ن يننود و همچنو  کيتوجوه مو   يو بصور  يذهنو  يهايژگيبه و، يو ادب يزبان يهايژگيو

   است. يشتر از عربيب يفارس يهاتابکدر  ييززداکژه تمريوبه يو زبان يرد ادبکيرو

ر يو نقود تصواو   يبوه بررسو  ه کو افوت نشود   ي يچ اثور يه، اد شدهي ةنيشيبا توجه به پ

 جستار، نيه اکرد کادعا  يتوان به درستين ميب ردازد؛ بنابرا يعقوب شاروني يهاداستان

ة انو کودک يهوا در داسوتان  يوي ززداکتمر يشگردها يه به بررسکاست  يپژوهشن ينخست

 پردازد.يم يشارون
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 يبحث و بررس

 7نكانتظارش ييززداكتمر يشگردها

اسوت   يريتصو ييداززکتمر ياز انواع شگردها يکين کنتظارشا ييززداکتمر يشگردها

او  يريند و باعوث غوافلگ  کشو يم ر داستان برهميانتظار مخاطب را در تصاو يبه نوعه ک

ر داسوتان  يمخاطوب بور تصواو   ، ه در آغواز کو  ياگونهبه  شونديم

در ذهون  ، خوود آموختوه   ياموون ريط پيدر محو ن ياش از يه بر آنچه پيکو با ترده کزکتمر

ر يتصوو  ةسنده با ارائيناگاه نوا بهر دارد؛ امّيج و معمول را از روند تصويش انتظار رايخو

را در او  ينود ذهنو  يفرا، مخاطوب  ير ذهنو يانتظوار از تصوو  متفاوت و خوالف  يعدا بُيو 

 يعوامل عنوان ات کودك بهيدر ادب ييزدا ييآشنان نوع ي. ادهديقرار م يريمعرض غافلگ

ه سوبب  هوا کو  شوه يز از کليپره»ت است. يار حائز اهميابتکار کودك بس ةت قويتقو يبرا

 .(22: 1934ور، لهيو پ اس رهم)« ن مهم کمك کنديتواند به ايشود ميم يريپذآسان ينوع

 يردکو بوا عمل ، دندار ييانه نمود باالکودک يهاه در داستانکن کر انتظارشين تصاويا

و  يو خووروج از رونوود عوواد يرپردازينوود تصوووير در فراييووجوواد تغيبووا ا ،نانهکهنجارشوو

 ينوواخت کيو بوا خوروج از    دنو آوريبوجود م در او را يريتصو كشو ينوع، انتظارمورد

  يشوکن ن نووع انتظار يواقع ا . دردنشويم كودکدر ذهن  ييززداکمنجر به تمر ،يريتصو

 ييهوا ن توازه و ارزش يمخلق مضوا  ياست برا يکوشش»ات کودك يزانه در ادبيهنجارگر

ن يو ا ةاز جملو  .(414: 1910)سوالجقه،   «کوردن آنهاسوت  برجسوته  يبورا  يالهيکه هنر وسو 

 ييبسوامد بواال   يدارا يعقوب شاروني يهاه در داستانکن کانتظارش يريتصو يشگردها

 :ردکر اشاره يتوان به موارد زيماست، 

 

 نهيزمپس ير ناگهانييتغ

، كانود  يتشوود و پوس از مودّ   يمو  يمعمول طراح ياهنيزمپس، رياز تصاو يگاه در برخ

مخاطوب   .شوود يمخاطب عرضه م يامتفاوت بر ةنيزمگر با پسيد ير در قابيهمان تصو

ند. کيز مکآن متمر ةنيزمر و پسيتصوآن ذهن خود را بر ، اول يمحورر يبا نگاه به تصو

ز کتمر ،شده يو ابعاد طراحل که در همان شکر دوم يه با نگاه به تصوکگذرد ينم يتمدّ
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ذهون کوودك، بوه    کوردن  ريرفت و برگشت، با درگ ندِين فراي. ادهديخود را از دست م

اد جو ير و اير ابعاد و عناصور تصوو  يدرك سا يشتر برايآوردن بستر بدر کنار فراهم ينوع

ن يو ا .(177: 2712س، ک)بورو  ديو افزاير مو يتصوو  يبخشت و لذتي، بر جذابيت ذهنيخالق

ند و او را کشو يانتظار مخاطب را م ينه به نوعيزمپس ير ناگهانييه تغکهت است جدانب

   دهد.يسوق م ييززداکبه سمت تمر

ده شوده  يو د "" ريتصاون شگرد در يا ةنمون

 است.

 

 
 

ذهون خوود را بور     يبوه نووع   د اسوت ياه و سوف يه سو کر اول يبا نگاه به تصو كودک

ه هموان  کو گور  يد يريتصوبعد  يند؛ اما چندکيز مکد داستان متمرياه و سفيت سيشخص

 ؛نود کيرنگ و ابعاد متفاوت جلووه مو  نه، يزمبا پس، يتر از قبلمتفاوت يت در قابيشخص

-گوردد. از نظور روان  يمو  يو ييززداکو به تبع آن تمر كودک ينکن امر سبب انتظارشيا

، سکا بوالع يو ره يت يهاروشن به رنگ يهانه از رنگيزمپس ير رنگ ناگهانييتغ» يشناس

 (. 11: 1934 ،يرقادريم) «مخاطب شود ييززداکتواند موجب تمريم

" داسوتان از ز ينر ير زيدر تصاون شگرد يا

 شود:يمده يد، "
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 ينکموجوب انتظارشو   ،ره به روشنيا تيد ياه و سفيبه س ينگر از رير رنگ تصاوييتغ 

نوه بوه عنووان    يزمپوس  ير ناگهوان ييو شوگرد تغ  .شوود يم كودکدر  ييزدازکو س س تمر

توانود بوه   يمو  يعقوب شوارون يمنتخب  يهاداستان يريشگرد تصو( %92) نيپربسامدتر

ز کو تمر، از خالل متن سنده قصد دارديه نوکنيه همزمان با اکته اشاره داشته باشد کن نيا

بورهم زدن   يه در راسوتا کو نود  کيم يآن متن طراح يابر يريتصاو، را برهم زند كودک

 باشد. يو ينکرشاو انتظ كودکز کتمر

 

 يسازيفانتز

ه کو است  يزبان هنر ،است كودکات يدر ادب ياربردک يکارکردهااز  يکي يسازيفانتز

گر قورار  يدکو ينوار  کن اجوزا  در  يا يوقت، وجود دارد يآن در عالم واقع ياجزا كتكت

 ييايدن، ندکيتر وارد مفيزتر و لطيانگشگفت ،فراتر يايرا به دن مخاطب خود، رنديگيم

، بيو ب و غريعجهمچون  يميمفاه يدر راستا يفانتز»تواند باشد. يه نه هست و نه مک

بوه   يسواز يفوانتز  «رديگيز قرار ميانگجادو و اعمال شگفت

متفواوت و   يهوا برداشوت  يو دارا يه از خالل انبووه حووادن ناگهوان   ک ييهاتيشخص»

. پوردازد يمو  ( «زننديالعاده دست مخارق يارهاکگوناگون به انجام 

 «بشور  يم عوال ين مفواه يوي ش و تبينموا  يهاسوت بورا  نکرمميغ ياياز دن يتيروا» يفانتز

خوود را   ياوکو نجکنود توا   کيمو  كمو ک كودکو بوه   يسواز يفانتز .(191: 1914 ،ايکبهروز)

ر يتصواو نود.  يافريخوود ب  يبورا  ياليو خ يايو دن كيو ند و کها را تجسم آندهد، گسترش

ت و ابعواد  يشخصو ، لکه شو کو  ياگونوه به ؛دنباش يفانتز يد به نوعنتوانيز ميها نداستان

معموول خوود خوارج     يهنو ذ يهاه مخاطب از برداشتکند کيجلوه م ياگونهر بهيتصو

ه کو ن جهت اسوت  يهمنهد. بهيالت گام ميو پراز تخ يرواقعيغ يايدن كيشود و به يم

   رسد.يم ينکبه حد انتظارش يز خود را از دست داده و به نوعکتمر

ن يو ت ايو اهم يايو گو "" از داستان رير زيتصو

 د.باشيم كودک ييززداکشگرد در تمر
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 دهيد قرمز و ديسف رنگ با ييهاوهک اطراف در و شتر لکش به يوهک ،ريتصو نيا در

ه ک ييهاوهکه کند کير مکبا خود ف ،شتر طرح با وهک ريتصو دنيد با كودکشود. يم

-وهکال و انواع کاز اش يز وکد؛ لذا تمرنداشته باش ين طراحيتواند چنينم ،دهينون دکتا

تواند در عالم واقع يه نمکوه کد از يجد يفانتزو  يالير خيصاوشود و به تيمها قطع 

  ابد.ييش ميگرا ،هم وجود داشته باشد

 يهارد در داستانکارکن يبا هم " زيگر نير ديتصو

 بيعج يارهاک هک هستند ييهاتيشخص و افراد داستان نيا در، ده شدهيمنتخب د

 .ندارند وجود واقع عالم در هک يليتخ ياهتکحر و دهنديم انجام

 

 
 

 واندتيم و دارد يبزرگ اريبس يپاها و دست هکشود يمشاهده م يفرد ،ريتصو در

شود. يم يموجب شگفت هک است فرد بودنبيغر و بيعج نيهم ؛برسد اديز فاصلة تا

 او به .ابدي ييتواند از آن رهايمگر نيه دکشود يمموضوع مشغول  هچنان ب كودک

 وشده  ريغافلگ س س، شديانديم ،دنه در عالم واقع وجود ندارک ياليخ يهاتيشخص

 ن شگرد پربسامديعنوان دومبه يسازيشگرد فانتز .ديآيم وجود به او در ينکانتظارش

 نمود داشته است.ل شگردها کان ياز م يمنتخب شارون يهادر داستان( 11%)
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 ريدر تصو يادر هندسك

، اسوتفاده از  رگوذار باشود  يتأثکوودك   يوي تواند بر تمرکززدايکه م ير از مواردگيد يکي

ن کوارکرد،  يو در ا .اسوت  (9: 2772)روسوا،  ر يدر تصو يال هندسکو اش ادرگونهکر يتصاو

کند تا تمرکوز  ير استفاده ميا وسط تصاوين ييمختلف در باال، پا يرپرداز از کادرهايتصو

  د.يدرون کادر جلب نما شِر به آن بخيت تصويکودك را از کل

در داسوتان   يشارون يها( در داستان%19ن شگرد پربسامد )يسومعنوان بهن شگرد يا

 شود.يده ميد 
 

 
 

ره و مربوع قورار   يدا، ليمستطهمچون  يهندس يادرهاکشتر در يب ن داستانير ايتصاو

از  ياعووده اسووت. گشووتهداسووتان  يرگرير در رونوود تصوووييووتغ ينوووعباعووث و  گرفتووه

ا يووننوود تووا مووتن کياسووتفاده موو ينوويا تزئيووسوواده  ياهيحاشوو يهوواخووط از»رگران يتصووو

دهنود و  يمو ش يت داسوتان را افوزا  ير وجوذاب يتوأث  ني؛ بنوابرا شان را ب روراننود يرهايتصو

ز يو فووق ن ر يتصواو  در (.4: توا يبو ، نسيومکو ) «نود ينمايمو جاد يا يشتريشش بکدرخواننده 

ر را محودود  ين امر تصوياو  شدهدهيشکر ياز تصو ييهاخشب در رهيو دا يضيب يادرهاک

افتوه و بوا   ير گسوترش يتصوو  كنسبت به در كودکنش و احساس يجه بيند و در نتکيم

 شود. يم يو ييززداکموجب تمر، ينکانتظارش يجاد نوعيا

رد در کارکو ن يبوا همو   ز در داسوتان يو ن يگرير ديتصو

 شود.يده ميد يمنتخب شارون يهاداستان
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بودن نووع  ده شده است. متفاوتيشکر يبه تصو ادر مربعکدر  يدختر ر،ين تصويدر ا

 گوردد. صوفحات  يمو مخاطوب   ن جوذب يباترشدن و همچنير در صفحات باعث زيتصو

بوه وجوود    كودکو را در  ينکانتظارشو ، ه صوفحات اسوت  يو ه متفاوت از بقک ادرک يدارا

 ييو رسوا  ييراير گين تصاويا ني؛ بنابرازديانگيرا برم كودک ياوکنجک ينوع و آورديم

 دهديش ميام را افزايمتن و پ

 

 اغراق

 يو ادب يدر آثار هنر ييزداييآشنا يه براکاست  يين ابزارهايتراز مهم يکياغراق 

ف خود و با يد توصيکتأ ينرمند براب هيترتنيرد. بديگيم ار مورد استفاده قراريبس

-انيز بيآممبالغه ياوهيخود را به ش يا اثر هنريدارد تا موضوع  يمختلف سع يشگردها

 است. يذوق هنراز ن خود نشان يه اکند کاثر خارج  يت عاديند و آن را از موقعک

 ياعده« ه از حد بگذردک ييدر مبالغه است تا جا ياديز»، اغراق

الوقوع و از ممتنع، ه در عادتک يا ضعف به حديدر شدت  يزيوصف چ يادعا»آن را 

در  دانند.يم )« ن الوقوع باشدکمم، نظر عقل

توانند به شرط يم( يينماكوچکو  يينمابزرگ) دوگونه اغراقهر يريتصو يهاتابک

 د. ننکز جدا کمتمر يرا از نگاه مخاطب، ار گرفته باشندکرگذار بهيتأث يلکه به شکآن

وجه به ن توبد كودکذهن »ه کنيز با توجه به اين كودک يهاداستان ريتصو ةدر حوز

ه ير تکيبر اسلوب مبالغه در حجم موضوعات و تصاو ينوع، بهيت و موانع مکانيموقع

 ير بر مبناياغراق در تصاوگر ا ، «برديدارد و از آن لذت م

ززدا نزد او برخوردار باشد. کتمر يردکيتواند از رويم، ارائه شود كودک يساختار ذهن



   نقد ادب معاصر عربي  711

را  يشارون يهاندر داستا يريتصو ييززداکتمر ياز مجموع شگردها %12 ،ن شگرديا

 به خود اختصاص داده است. 

 شود.يشاهده مم ن شگرد در داستانيا ةنمون
 

 
 در يينموا ن بوزرگ يو ا، ردهکو را بلند  يه درختکدهد يرا نشان م ير فرديتصو ،قصه

ه باعوث  کو شوه درآوردن آن اسوت   يدرخوت و از ر  ةن بواالبردن تنو  يم مرد و همچنو کش

 ن اغراقِيدن ايبا د كودک .سازدياز اغراق را م ياشود و گونهيم كودکدر  ينکانتظارش

ژه بور  يو و يرود و با نگواه يز ميانگاليخ يبه فضا، ول خارج شدهاز نگاه معم يريتصو

اغراقانوه در   يينموا كوچو کن بوه صوورت   ين شگرد همچني. اشوديز مکن اغراق متمريا

 (.41: همان) شوديده مين داستان ديهم

کوودك  »ر کودکانه اسوت؛  يتصاو يهايژگين وياز بارزتر يينماو کوچك يينمابزرگ

به  يرامونيش از مسائل پيخو ت کودکانةيشه و ذهنيم انديترس يراباز موارد  ياريدر بس

بورد کوه علوت    يپنواه مو   يينماو کوچك ييهمچون مبالغه در حذف، بزرگنما يفاتيتحر

بوه   يتووجه يشده و بو ر اجزا  مبالغهد بياو در تاک يمندد در عالقيند را باين فرايا ياصل

  «شده جستجو نمودا حذفياجزا  کوچك 
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ار يابعاد بس داستان با يت فرعينار شخصکدر  يکوچکار يبس يصندل ،رين تصويدر ا

معمول  يو ابعاد آن از فضا يبا نگاه به صندل كودکاست.  شده يرسازيبزرگ تصو

تر از كوچکتر و بزرگز آن يچه همهکز يانگاليخ ييايدن در يز وکشود و تمريخارج م

ت يو در ادامه خالق ييززداکن شگرد بر تمريا .ندکير ميس، شوديده ميدحد معمول 

 .ندکيم كمک كودکذهن 

 

 هارنگ يباز

ارگرفته و به احساس شخص مورتبط  کبه  يدر نقاش»ه کاست  ين عناصريشتريرنگ از ب

ن تولد کوودك موورد توجوه    ياز همان مراحل آغاز»ها رنگ) «شوديم

  «نوازديکند و چشمش را ميظرش را به خود جلب ماوست و ن
را  يه او رنگو کو  ياگونوه به ؛ززدا باشدکتواند تمريم كودک يهار در داستانيرنگ تصاو

 .ن داشته متفاوت اسوت يش از ايه در ذهن خود تا پک ييهاه با رنگکند يبير ميدر تصو

هوا گوام   رنوگ  ياليخ يايبه دن، گردديسته مکشانتظارات او ، شوديزده مشگفت كودک

   .دهديز خود را از دست مکو تمر نهديم

-با رنوگ  ييهاوهک "" از کتاب رير زيدر تصاو

متفواوت   ،دهين در عالم واقع ديش از ايچه پبا آنه کده شده يد ديبنفش و سف، قرمز يها

بوه   ينکزد و در او انتظارشو يو انگيرا برمو  كودکز کتمر ،يليتخ ير رنگين تصاويا است.

 كودکو ذهون   ييوفاکشو  مهم در ينقش ،كمحر كيرا رنگ به عنوان يآورد؛ زيوجود م

ارتبواط   ،انود موان نقوش بسوته   ذهون  ه درک ييهاما با رنگ يکودکخاطرات » .ندکيفا ميا

نشوان   يمثبت و منف يهانشکها واهم نسبت به آن رنگ يدارد و در بزرگسال يتنگاتنگ

-يم بور مغوز انسوان مو    يمستق يريتأث رنگ، هکنيتوجه به ابا .(10: 1911 ،زمنيو آ) «ميدهيم

او ر کو و رشود تف  كودکو  يو ذهن يرکت فين عناصر خالقيرگذارترياز تأث يکي»، گذارد

  .(1: 1903 ،سکاکليو)« ديآيشمار مبه
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ه کو داستان همانگونوه  در  .ه استده شديدو بنفش وه به رنگ قرمز ک، رين تصويا در

ه متناسوب بوا   کو اسوت  خواب شوده  تنن اآ يبرا يريتصاو، «بارويزن ز» داستياز نامش پ

   شوند. يپردازانه طراحاليخ يبه صورتو  بانواناحساسات 

بوا   يباز يايگو ""از کتاب  زيگر نير ديتصو

 يديخورشو  و شوده دهيد ينارنجو  يآب، بنفش يبندرنگ با يدرختانباست. يز يهارنگ

 .استشده دهيشک ريتصو به بنفش رنگ با اطرافش هک

 

 
اول »وجوود دارد:   يکورد اصول  يدو رو يهوا در هنور نقاشو   نش رنگيدر کاربرد و گز

 «هان تعارض رنگيها و دوم تبارنگ يو هماهنگ يهارمون

 بوا  کورد دوم مودنظر اسوت. مخاطوب    يشتر روير بين تصوير اکه د 

 انود؛ لوذا  که در محل خود بکار نرفته شوديمتفاوت آشنا م ييهابا رنگ ريتصو نيا دنيد

داشوته باشوند؛    ييهوا ن رنوگ يتواند چنو يد و درختان نميه خورشکرود ير فرو مکدر ف

ن يهمو  بهو  تواند وجود داشته باشديه نمک ندکيدا ميش پيگرا ييهااو به رنگ ،نيبنابرا

 يرنگو  ريتصواو  نيو ادهد. يز خود را از دست مکو تمر شوديم نکانتظارشه او کجهت 

  «باشديم جاذبه يدارا و كودک قيتشو يبرا يعامل»
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 ارائه شده بنفش اطراف با يديخورش ريتصو" " داستان در

) «است اليو خ ايرو عالم رنگ» ،بنفش رنگ هک رايز ؛است اندوه و غم انگرينما هک

 يپر چون ،جانيا در .(274:1914تن، يا و)ام غم و اندوه استيپ يو حاو (

 يزيو آمرنوگ  بونفش  رنگ با را ديخورش اطراف ،است ناراحت هاآب يآلودگ از ييايدر

 .نموده

 

 يسازوارونه

ه مخاطب کباشد  ياتواند به گونهيز مين كودکبسته در ذهن م نقشيردن مفاهکارونهو

داشته  ،رسديه در ظاهر به نظر مچمتفاوت از آن ييو معنا گام نهد يديجد يايبه دن

، ثابت دارند ييمعنا كودک يه براک يميمفاهن شگرد ي. در ا(179: 2712)بروکس،  باشد

هوشمند  ياست همچون موجود يهوشمکآنچه نماد  نمونه يشود؛ برايوارونه م

ه کگر از اغراق دانست؛ مثال  االغ يد يد بتوان حالتيرا شا يسازوارونه»گردد. يم يمعرف

ه با کده يگرد يهوشمند معرف يموجود، ل استثَمَ يعقلمکبه  يعاد يمعموال  در زندگ

، وهين شيا .(102: 1912 ،ادخسرونژ« )برديه بدر مکگران را از مهليخودش و د يريتداب

شود تا او از نو به يدهد و موجب مير مييشده را در مخاطب تغنييش تعير از پکتف

 شود. يم كودکدر ينکند و باعث انتظارشکدادها نظر يرو

 شود.يده ميد " داستانر يتصاون شگرد در يا
 

 
 

ترسند و از دست يها مها از بچهجن، جيل و راس انتظار معموکعر برين تصويدر ا 

، داشته يثابت يه معناکن شگرد مفهوم ترس از جن نزد مخاطب يا نند. درکيها فرار مآن

ن شگرد يترسند. ايه از جن مکها هستند ن بچهيشه ايه همکيدر حال، شوديوارونه م
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به  او يبرا لذّت ينوع و دشوين مکانتظارش يبه نوع ،ردادهييرا تغ كودکرات کتف

 يريپذآسان يسبب نوعکه  ييهاشهيز از کليدر پره ين هنجارشکنيا» د.يآيوجود م

ها شه روباهيندارد هم يرا لزوميابتکار کودك دارد؛ ز ت قوةيدر تقو ييشود، نقش بااليم

روز يشه پيها زرنگ و همبدجنس باشند، پسران شجاع و دختران ترسو باشند، خرگوش

 ا. (22: 1934ور، لهيو پ  رهم)اس باشند

 مشاهده شده است. () ن در داستانين شگرد همچني

 
 يباز هاآناو مهربان است و با  ؛شوديدخترها م خانة مهمانِ ،يخرس، رين تصويدرا 

د. ننکينم يترسند و با او بازيها از خرس مبچه ،صورت معموله بهکيند. درصورتکيم

ر يگر در مسيان ديند؛ به بکير ميمخاطب را غافلگ، ينکبا انتظارش ينوعن شگرد بهيا

منتظر است تا  كودک. ديآيد مياز قصه پد ييانتظارها، مخاطب يداستان برا

دا يقصه ادامه پ اوات يتا بر طبق ذهن، داستان از خرس هراس داشته باشند يهاتيشخص

باعث داستان  يهاتيان خرس و شخصيم يطة عاطفجاد رابيان شگرد با يند؛ اما اک

را در  ييززداکتمر يخود نوع ،ن نگاه نو به موضوعيه همکشود يم كودک ينکانتظارش

-يهد و باعث مديرمييتغ كودکرا در يرات قالبکوه تفين شيا .آورديبه وجود م كودک

 رتر شود.يپذانعطاف كودکشود تا 

 

 صيتشخ

-ان، نسوبت يو دن و در اصطالح بيبخشتيدادن و شخصزييتم يص در لغت به معنيتشخ

ن يو ا (.211: 1917 انوشوه، اسوت )  يجوان و انتزاعو  يبو  يزهايبه چ يانسان يهادادن صفت

نود  يگويعت سوخن مو  يدر آن با طب کهشود يافت مياد يعت زيدر شعر طب يصنعت بالغ

ا يو و  وانوات يبوه ح  يدن و دادن صفات انسوان يبخشتيشخص(. )



 711 يشارون عقوبي يكودكانه يهارداستانيتصاو در انتظارشكن ييتمركززدا يشگردها يبررس

 كودکو ز کو زدن تمرهمو بور  ينکانتظارش يبرا يتواند عامليها مزدن آناهان و حرفيگ

هوا  آن يبرا ،زنديه از آنها سر مک يا اعمال انسانيوانات و يگفتن حن سخنيبنابراگردد. 

شود و ين مکه انتظارشکن مرحله است يدر ا كودک شود ويم يتلق ييزداييآشنا ينوع

 رسد.  يم ييززداکبه تمر پس از آن

ت يو اهم يايو گو ""از کتاب  رير زيتصو

 باشد.يم كودک ييززداکص در تمريتشخ
 

 
 

نود.  کيض را معالجوه مو  يمر يهايه ماهکشده است دهيد يا، قورباغهفوق ريدر تصو

ار کو ن يقورباغه ا كيد نيبير ميتصو در كودکه کنيباشد و ايانسان م يارهاکاز  طبابت

گردد و بوه  ين مکانتظارش، ديآيبه وجود م يدر و ييزداييآشنا ينوع ،دهديرا انجام م

 رسد.  يم ييززداکتمر

 يرا فزونو  كودکو داسوتان   ييبوا يز، يعنصور جانودارانگار  ، كودکو ات يو در ژانر ادب

 يهوا بر پوژوهش د. بنوا يو نمايتور مو  ان جوذاب کودک يبخشد و خواندن داستان را برايم

 يپنودار ان جاندارکودک يذهن يهايژگين ويتراز مهم يکي –اژه يژه پيبه و –دانشمندان 

  (.101:1912،خسرونژاد) است يانگارا زندهيو 

 شود.يده ميدز ين " ر از داستانير زيدر تصون شگرد يا
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، زدن استرود و در حال دريه مرا دو پا يه مثل انسان روک يخرس ،ريصودر ت

خرس  از كودک ؛مخصوص انسان است يارک ،دوپا يرفتن رو. راهده شدهيد

ر ين و غافلگکر انتظارشيصوتن يدن اياقع با ددو پا راه برود و در و يه روکندارد انتظار

 شود.يم

 

 انهكودك ينگاراسطوره

ي موجوود در  هوا دهيو و پد يتهسو  يالمو ک ريتفس اسطوره نشانگر تالش انسان باستان در

ر و کو اسوطوره را ف  يميالنع .()ها بوده است ها و ارتباط انسان با آنآن

 ،گور يد يريبه تعب هاست يه پر از شگفتکداند يم يخياعتقادات تار

 ةه زادکو ت اسو  يا موجوودات آرموان  يها العاده انساناز اعمال فوق ياتير شامل روايساطا

ل کر شو ييه در بستر زمان تغک يواقع يخيا اقوام بوده و خود از حوادن تاريل افراد يتخ

 ياليو و خ يدن موجوودات آرموان  يو د .(114:1914 رزمجو،اند )افته است، سرچشمه گرفتهي

 ؛گردديسرشار در مخاطب م يتذان در قصه باعث ليپر و هاغول، ريدر تصاو يااسطوره

، رانود يلش را به هر سو ميتخ ةاراب ،يساختگ يايو دن يار اسطورهيتصاون يدن اياو با د

بوه   يرين موجودات اساطيدهد. ايزش را از دست مکرسد و تمريم ينکرشابه حد انتظ

 رده است.  کها نمود ن داستانيا انه درکودک يلکش

ده يو د "" داسوتان ر يتصواو با در ين شگرد زيا ةنمون

 شود.يم
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 كودکو شوده اسوت.   انسان و بدن پرنده مشاهده پرنده با سر يتعداد، رين تصويدر ا 

هوا  از انواع پرنوده  يز وکرده است؛ لذا تمرکن صورت مشاهده نيرا به ا ياحال پرندهتاب

 توانود وجوود داشوته   يه در جهان واقع نمو ک ياليخ يار اسطورهيشود و به تصاويجدا م

 ينکدهد و به حد انتظارشيز خود را از دست مکن تمريبنابرا ؛ندکيدا ميش پيگرا ،باشد

أت پرنودگان را  يو با سور انسوان و ه   يلين موجود تخيا يشناسدر منابع اسطوره رسد.يم

 يلو يتخ يهوا رين تصوو يو دن ايو با د كودک .(292: 1903 ،ن سونت يپ) خوانده است« رنيس»

 .  شوديرمين و غافلگکانتظارش

" داسوتان  دررد کارکن يهم ز بايگر نير ديتصو

 :شوديمده يد "
 

 
 

ن موجوود  ي. ااست يماه گريد يميانسان و ن يميه نک دهديرا نشان م ير مرديتصو

 يمورد »توون  يرشوده اسوت. تر  کذ 2«توون يتر»ونان و رم با نام ير يدر فرهنگ اساط يليتخ

و  كودک (.103: 1919 ،تياسم) «شوديختم م يزرگ ماهار بيه بدنش به دو دم بسکاست 

 ير پور ياسوت و تصوو  ردهکو با مشاهده يرا به صورت زن ز ييايدر يشه پريهم ،مخاطب
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ن يو ا، آوردياو بوجود مو  يبرا ييزداييو آشنا ينکانتظارش ينوع ،به صورت مرد ييايدر

 زند.ياو را برهم م يذهن يهاارهر طرح ويتصو

 

 يكيانكل ميتخ

ه کو ند کيجلوه م ياها به گونهتيل شخصکاندازه و ش، فرم يلير تخياز تصاو يبرخ در

ز خوود را از  کو ه تمرکو ن جهت است يبه هم ؛نهديالت گام ميپر از تخ يايبه دن كودک

بور آن   يش سوع يل خويرگر با تخيتصو، ن شگرديدر اگردد. ين مکانتظارشداده و دست

 رد. يبگ يها را به بازخته و آنيش آميل خويخرا با ت يکيانکه ابزارآالت مکدارد 

 .شوديمده يد "" ن شگرد در داستانيا ةنمون
 

 
 

مرد مثل  .ز درآمده استيبه حالت م، دراز يبا دست و پاها يمرد ،رين تصويدر ا 

حال بهه تاک كودکعروس و داماد فرا گرفته است.  يزها را برايتمام م يکيانکم يداربست

 يليه خک ياليت خين شخصيذهن خود را بر ا ،ده استيل ندکن شيرا به ا يفرد

 ،انسان كيبه  ين نقشيدادن چن. ندکيز مکمتمر ،باشديم يتر از انسان معمولمتفاوت

  شود.يدر او م ييززداکآورد و باعث تمريبه وجود م كودکرا در  ينکانتظارش ينوع

ه تا ته کند کيدراز م يادستش را به اندازه، مرد (23: همان) ن داستانين در هميهمچن

 ند. کيدا ميرسد و انگشتر را پيچاه م
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ز يو چ كيو زش از کو تمر، شوود ين مکر انتظارشين تصاويدن ايو مخاطب با د كودک

 يوي ززداکه خود دال برتمرکابد ييش ميمتعدد گرا يهاشود و به داللتياسته مکمألوف 

ش يل خوو يو ر را بوا تخ يتصو كودکه ک يابه گونه ؛هاستن داستانيرگر در ايموفق تصو

عالوه »، ريدر تصاو يکيانکل ميتخشناسان از نظر روان گردد.يشتر ميزد و دقتش بيآميم

ر يتوأث  كودکو ذهن  بره کدارند  ياباشناسانهيز يهاارزش ز ويبرانگريتأث يروين، يبر معان

 .() «گذارنديم

 

 ريمتن و تصو يتقابلرد كارك

د به موتن باشود   يد مقيبا رقابل انکار دارد... ويغ يار در کتاب کودك با متن رابطهيتصو»

بنابرآنچوه   كودک، يريتصو يهاباتکاز  يدر بعض. (22: 1932اغ، يا)قزل« آن يرونه دنباله

افوت  يتور از موتن در  متفواوت  يرياما تصو ؛ندکير رجوع ميخواند به تصويه در متن مک

ر ير از آن تعبيمتن و تصو قابلو ت يستيزبا عنوان هم يشناسکه در زبان ينديفرا ؛ندکيم

او انتظوار   شوديم

   دهد.يز خود را از دست مکن جهت تمريهمر را ندارد بهين تصويا
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 يامتن از مادربزرگ لبلبه و خانه .افت شدي  ن شگرد در داستانيا ةنمون

ر سه دختور را نشوان   يند؛ اما در تصوکيصحبت م، ندرده بودکا يشان مهيها براه فرشتهک

 .دهديم

 
 

در  يوي ززداکجوه تمر يو در نت ينکر باعوث انتظارشو  يان موتن و تصوو  يو ن تناقض ميا 

»: گردديم كودک

اد يفر، ديه مادر بزرگ لبلبه را دک يوقت :«

ن اواخر به موا دادنود!   يها اه فرشتهک يزلن منين اک..!! لبلبه...!! نگاه .لبلبه: ردکزد و صدا 

ان متن يتناقض موجود م ةمخاطب با مشاهد است. قلب تو يکن از فضل اخالص و پايا

ان موتن و  يو م يت ذهنو کو رده و بوا حر ک يدو خوددارنياز ا يکيز بر کاز تمر ،ريو تصو

ن در يمچنو ن شوگرد ه يا (.1934: 13، يرقادريم) ابدييتر دست مجامع ير به اطالعاتيتصو

ه متن از جوان شدن و مردشدن خورس  کجا آن .مشاهده شد" داستان

شوديده نمير ديدر تصو يول ؛ندکيصحبت م

، ردنود که ورده و زهره چشمانشان را بازک يهنگام .«

بوا نقووش    ييهوا ه لبواس کو ما يسد و خوشيرش يه جوانکبل، ردندکرا مشاهده ن يخرس

 ن افتاده بود. يده بود و پوست خرس بر زميپوش ييطال يهاوخط
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شورور حملوه ببورد و     ةوتولو کخواهد بوه  يه مک شوديمشاهده م يخرسر، يدر تصو

 نيسوت از جوان شدن و مرد شودن خورس    يريتصواما ، نندکيز از دور نگاه ميدخترها ن

ز بور موتن   کو از تمر كودکو شوود  ير باعوث مو  يان متن و تصوو ين تناقض ميا (.90: همان)

در مخاطب  ييززداکموجب تمر ينکانتظارشن ير بگردد. ايبه دنبال تصوو ند کيخوددار

موجب »و  (Huck, 1997: 180)« کنديت ميباشناسانة کودك را تقويحس ز» و گردديم

ن حوال ذائقوة   يدارد و در عو  يهنور  يهوا هيکه ما يبصر يهاشدن کودك در لذتميسه

 (.20: 1932اغ، يا)قزل «گردديمدهد، ياو را پرورش م يهنر

 

 يريتصو يشوخ

ار گرفتوه شوود،   کو دوپهلو به يار به گونهيتصو كيه کست ن معنايبه ا يريتصو يشوخ

ابود؛  يت است در نيروا يه منظور اصلکفتد و آنچه را يننده ابتدا به اشتباه بيه بک يطوربه

افوت  يز بور در کننده از تمرين شگرد بياز راه ا»خود برد.  يبه خطا يدقت پ يمکبا  يول

 .(11:1934 ،يقاسم) «نگردير مگيد ياهير را از زاوين بار تصوينخست خود خارج شده، ا

ه در کو چوه را  شود و آنيم يگريز دير مخاطب به اشتباه متوجه چياز تصاو يدر برخ

گور متوجوه   ير ديبا نگواه بوه تصواو    كاند يابد و پس از مدتييدر نم ،ر استيبطن تصو

انتظوار مخاطوب    يبه نوع يريتصو يه شوخکن بدان جهت است يا ؛شودياشتباه خود م

 دهد. يسوق م ييززداکند و او را به سمت تمرکشيرا م

  .باشدين شگرد ميا يايگو " از کتاب رير زيتصاو
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، ن شاخه درخوت يه اکيدرحال ،رسنديم يو دوستانش به شاخه درختمرد ر يدر تصو

داد. مخاطوب بوا دقوت نظور از     يب انجام مو يب و غريعج يارهاکه ک هبود يدست فرد

ه کاو انتظار ندارد  ؛نگرديگر ميد يار را به گونهير اول خارج شده و بار دوم تصويتصو

ن کرد و انتظارشيگين او از تصورات خود فاصله ميبنابرا، ن صورت باشديدست فرد بد

 گردد. يم كودکدر  يباعث لذّت و سرگرم يريتصو ين شوخيا ؛شوديم

ن يهمو  يايگو " در داستانز ين يگرير ديتصو

 .استشگرد 

 
 

اگر  يسر سگ قرارگرفته؛ ول يبر رو يمثل گوش دراز ريدر تصودرخت  ةشاخ 

افت يب از درين ترتيشد و به امتوجه اشتباه خود خواهد، ندک يشتريننده دقت بيب

ن يبرابنا ؛گونه باشدنير ايه تصوکاو انتظار ندارد ، رديگيش فاصله مينخست خو

د و به يآيدر او به وجود م ينکانتظارش ينوعر بعد يمخاطب با نگاه به تصو

 رسد.يم ييززداکتمر

 

 (يت اصلي)شخصقهرمان  يسيدگرد

 يهوا تيشخص، ييد و اساس هر نوع ساختار روايلکو  ين عناصر داستانيتراز مهم يکي

گور  يد، ييساختار روا عامل ارتباط دهنده در كين عنصر به عنوان يرا ايداستان است؛ ز
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ت يبدون شخصو » (.) سازديرا به هم مرتبط م يياجزا  و عناصر روا

، دن آن را دارديشو کريسنده قصود بوه تصوو   يه نوک يجامعه واقع يتوان براينم، يداستان

 ،ايو ا پويو  كيو ناميت ديشخصو  ياز طرفو ) «ردکو را تصوور   يوجود

ر ييز و مداوم در داستان دستخوش تغيركي ،يه با وقوع حوادن ناگهانکاست  يتيشخص

و در  يجيها به صوورت تودر  تين نوع شخصيا .( شونديو تحول م

ز از يو قهرموان ن  يسيدگرد) شوديم يخواننده معرف يداستان برا يط

او ذهن خود را بر قهرموان داسوتان    ؛شوديم كودک ينکه باعث انتظارشکاست  يموارد

ز خوود را از  کو تمر ،دادن قهرموان لکر شييان داستان و با تغيرده و س س در جرکز کتمر

ن شوگرد  يو سود. در ا ريمو  ييززداکشود و به تمرين مکانتظارش يبه نوع، دهديدست م

 يشوند؛ اموا پوس از مودّت   يل ميگر تبديد يدهند و به صورتيل مکشرييها تغتيشخص»

صوورت ثابوت    كيو هوا، از  لکر شو ييو ن تغيو گردنود. ا ين بواز مو  يل نخستکدوباره به ش

 . (124: 1934 ،)مرادپور« ندکيم ييززداکتمر

 :شوديممشاهده   ن شگرد در داستانيا
 

 

 

 

 

ان موردم،  يو افتن افوراد شورور در م  يو  ين داستان، قهرمان داستان )پادشواه( بورا  يدر ا

، آن افوراد  ردنکدايپس از پان داستان و يدر پاند و کيم يل به خرسيبانگاه خود را تبدش

انتظوار   كودکو شود. باتوجه به روند داسوتان،  يل به انسان )قهرمان داستان( ميدوباره تبد

 يسو يدگرد كيو  ينود؛ اموا طو   کل انسان مشواهده  کدارد در طول داستان قهرمان را به ش

 كيو از  كودکز کل قهرمان تمرکر شييواسطة تغو به( انسان←خرس←ه )انسانيدوسو

را در  كودکو تووان سواختار ذهون    يزد. مو يو ريمو گر برهميد يحالت موردانتظار به حالت

 رد:کم ين ترسيباره چننيا
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 )انسان( ييززداکتمر ←وان( ي)ح ييززداکتمر ← )انسان( ييزگراکتمر

 :شوديده ميد " داستانر يتصاودر  ن شگرديا

 
 

رد؛ اموا در  يپذيم يت اصليعنوان شخصرا به ييايدر يپر كودکن داستان، ابتدا يدر ا

 يرفوع آلوودگ   يار بورا کو راه ةبر ارائ يا مبنيشنهاد غول دريرش پيخاطر پذداستان ب يط

ت يو هرا نسوبت بوه ما   كودکو ت ين امر ذهنيشود. ايل به انسان ميتبد ييايدر يا، پريدر

 .گردديم يو ييززداکند و باعث تمرکيم يدچار دگرگون ييايدر يپر

منتخوب   يهوا در داستان( %7543) يريتصو ن شگرديبسامدترمکن شگرد به عنوان يا

 .ستين كدرقابل چندان ان کودک ين شگرد برايه اکته است کن نيانگر ايب ،يشارون

 

 يعقوب شاروني يهادر داستان نکانتظارش ييززداکتمر يبسامد حضور شگردها -1جدول

 
 

 



 731 يشارون عقوبي يكودكانه يهارداستانيتصاو در انتظارشكن ييتمركززدا يشگردها يبررس

 يهادر داستانبه صورت مستقل ن کانتظارش ييززداکتمر يشگردها بسامد -2جدول

 يعقوب شاروني

 مجموع 

 يناگهان رييتغ

 نهيزمپس
- 0 17 12 12 21 14 - 4 12 111 

 29 2 - 2 19 17 12 4 4 0 4 يسازيفانتز

 يادرهندسک

 ريدر تصو
14 - 4 - 2 21 - - 1 2 44 

 49 9 - 2 3 2 11 2 4 1 4 اغراق

 22 - - - 2 - - - 9 0 14 هارنگ يباز

 11 - - - 4 4 - 2 9 1 9 يسازوارونه

 11 - 1 1 - - 1 - 4 9 - صيتشخ

 ينگاراسطوره

 انهکودک
- - - - - - 4 - 1 - 2 

متن و  ردکارک

 ريتصو
- - 2 - 1 1 - - - 1 4 

 4 - - - - - 4 - - - - يکيانکل ميتخ

 يشوخ

 يريتصو
- 2 - - 1 - - 1 - - 4 

 يسيدگرد

 مانقهر
- 1 1 - - - - - - - 2 

 

 ج پژوهشيها و نتاافتهي

 يبسوامد کوارکرد شوگردها    د گفوت: يو با پوژوهش نخسوت   به پرسش ييپاسخگو يبرا

ن يو در ابار بوده اسوت.  ( 991) يعقوب شاروني يهادر داستان انتظارشکن  ييتمرکززدا

ن بسامد را به خوود  ي(، باالتر%92تکرار )بار  111 نه بايزمپس ير ناگهانييشگرد تغ، انيم

 "ن شگرد در داستان ين اياست؛ همچناختصاص داده
د بوه  ياه و سوف ير رنگ از سيين شگرد با تغيا. استفاده از را دارد بار(21ن کارکرد )يشتريب

را  كودکو ز کو تمر، از خوالل موتن   داشوته توا  سنده قصد يه نوک ن داردياشاره به ا ،يرنگ

زدن بورهم  يه در راسوتا کو نود  کيم يآن متن طراح يبرارا  يرين تصاويبنابرا ،زندبرهم
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( %11) رارکو بوار ت  29بوا   يسواز يفوانتز شوگرد   .باشد يو ينکو انتظارش كودکز کتمر

"حضور آن در داستان ه کست هان داستانيان شگرد پربسامد يدوم

ر يبوودن تصواو  يفوانتز  ان ذکر است کهيشا (.بار19) ستهاگر داستانيشتر از ديب "

 هدشو معمول خود خوارج  يذهن يهااز برداشت كودکباعث شود  توانديم هان داستانيا

در ن شوگرد پربسوامد   يسووم  ن گوردد. کو انتظارشو  الت گوام نهود  يپر از تخ ييايو به دن

از ( %19) بوار  44 اسوت کوه بسوامد آن    ريدر تصوو  يهندسموردبحث، کادر  يهاداستان

 ين فراوانو يشوتر يب "" در داسوتان هاست و مجموع داستان

آشونا   يرپردازيمتفواوت تصوو   يهوا با روش كودک ،ن شگرديا با کمك ( را دارد.بار21)

د گفوت:  يو با رسود. يم ينکد و به حد انتظارششويز بر متن خارج مکاز تمر ؛ لذاشوديم

ه هر سه از ک استن يموردبحث ا يهان سه شگرد در داستانيا يبسامد باال يعلت اصل

 كودکو را ذهون  يو ت دارد؛ زيسنخ« ج»و « ب» يگروه سن كودک يايسو با ذهن و دنكي

 يهوا كيو نکافوت ت يپوردازش و در  ييده و توانوا يامل نرسک ين سن هنوز به پختگيدر ا

"ن دو داستان يگرسو اياز د ؛داستان را ندارد يريدة تصويچيپ

 ييهمسوو  ،موردبحث يهاگر داستانيبه نسبت د "

ن امور  يو دارد؛ لوذا ا « ج»و « ب» يگوروه سون   كودکو  يو فوانتز  ياليو خ يايبا دن يشتريب

 يادر هندسو کو  ير فانتزيتصاو يهان مثلفهينه و همچنيزمپس ير ناگهانييه تغکطلبد يم

بسوامد در  انتظارشوکن کوم   يدربارة شگردها تر باشد.ن دو داستان برجستهيا ريدر تصاو

ر يو تصوو  موتن  يرد تقوابل کارکو شوگرد  ب بوه  يو تووان بوه ترت  يموردبحث م يهاداستان

قهرموان   يسو يدگردو  (%1511) يريتصوو  يشووخ  (،%1540) يکيانکو ل ميتخ، (1540%)

ن يو ه اکو ن خاطر است يز به اين ن شگردهايا بودن بسامدنييعلت پا .اشاره کرد (7543%)

 .ستين و فهم كدرقابل چندان  «ج»و « ب» يگروه سن ير برايتصاو

اربردن کب از يعقوب شارونيهدف  هکد گفت يبا پژوهشدومين پرسش به در پاسخ 

جواد  يو ا ي، در کنوار سورگرم  كودک كو در يذهن ييت توانايتوجه به تقو ،ن شگردهايا

در  يوي ززداکتمر يشگردها کاربردبا  يو. است ا بودههت در داستانيحس لذت و جذاب

موجوب   ،کوودك  يبراآور تنش لذّت يجاد نوعيبا ا ك طرفياز  موردبحث يهاداستان
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گوردد و  يمو کودك  يت درك و ذوق ادبيمخاطب و تقو ييتمرکززدا ييبارورکردن توانا

در  و ديو آدراز خوود بوه    يپ در يپ شود تا اويل کودك سبب ميبا رشد تخ گر سوياز د

ل کوودك را  يو تخ تهکن نيهم ؛ابديدست  يو شخص يدرون يرهايرود و به تفسخود فرو

 سازد.يسرشار م او را لذّت بارور ساخته و

 

 هانوشتيپ

سندگان مقاله يمورد نظر توسط نو يشگردها يعنوان انتظارشکن برا يگذارنام -1

 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 Al-

Sharoni (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. 
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