
پژوهشی نقد ادب معاصرعربی -نامۀ علمیدوفصل  

)1394(علمی و پژوهشی  9/ پیاپی یازده/ پنجمسال   

 

براي  ها آنو آموزندگی » رسرادنیا األ« مجموعهبررسی عناصر داستان در 

*کودکان  

  یزد، استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه 1رضا افخمی عقدا

  ادبیات عربی دانشگاه یزد کارشناس ارشد زبان و ،سکینه حجازي

 

 چکیده

گذاري شـد  اي جدید از ادبیات معاصر جهان است که ابتدا در اروپا پایهادبیات کودك و نوجوان، شاخه

نیاز مبرم آدمی از ابتـداي تولـد   . کشورهاي عربی راه پیدا کرد ازجملهو سپس به سایر کشورهاي جهان 

اي از زمـان،   ن در تحول عظیم جوامع در هر برههار آانک یرقابلغبه آموزش و پرورش و همچنین نقش 

و بـا   همیـت ادبیـات کودکـان را درك کـرده    هاي مختلف شده که اباعث ظهور افرادي در ادبیات ملت

رجـاء علـی   «. انـد ي کشورشان برداشـته سازان، گامی در جهت ساختن آیندهنگاشتن آثاري براي آینده

حکایات مـن   ماکانکان «با خلق اثر ) م1994(است که در سال یکی از نویسندگان معاصر عرب » حویلۀ

را » دنیـا األسـرار  «هـاي ادبـیش، کتـاب     ي فعالیت ه ادبیات کودکان نهاد و در ادامهپا به عرص» بالد الشام

در آموزش ذهـن   ها آنثیر أو ت"ا االسراردنی" ین پژوهش به دنبال شناخت عناصر داستانا .نگاشته است

گویی به آن است که بـا  ي پاسخحوهشناسایی نیازهاي فردي و اجتماعی کودك و ن کودکان و چگونگی

در این راستا . تحلیلی صورت گرفته است -و با روش توصیفی الکترونیکی -ايکتابخانه استفاده از منابع

نویسـی،  در این حکایت، عالوه بر رعایت معیارهـاي فـن داسـتان   » رجاء«که  آن استها حاکی از یافته

الش کرده است که با اتخاذ زبان روان و ساده و اسلوب بیان استوار و متین به بهترین وجه ممکـن بـا   ت

کودك ارتباط برقرار کند و او را جذب داستان نماید تا کودك محیط اطـراف خـود را بهتـر بشناسـد و     

دینـی بـه    هاي اخالقی، اجتمـاعی و هاي الزم براي زندگی کسب نماید و عالوه بر کسب ارزشمهارت

 .تقویت آن در نفس و درون خود بپردازد
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   مقدمه 

شود و در هم محسوب می» ادب«است و امروز جمع » أدیبه«در لغت جمع » ادبیات«

 ش،1328دهخدا، ( شودادبی اطالق میهاي متعلق به ادب، علوم ادبی و آثار کل به دانش

ادبیات «یا » ادبیات کودکان« .)179، ذیل کلمه ادب ش،1371و معین،  1553، ذیل کلمه ادب

متون ادبی، علمی و هنري که : شامل همه مطالب اعم ازاست که  »کودك و نوجوان

همه  شود و در، میشده ینتدوتوسط نویسندگان و متخصصان براي مطالعه آزاد کودکان 

-قرار می موردتوجهها ها ذوق و سطح رشد و نضج کودکان و حد استعداد و فهم آنآن

ابراهیم محمد عطا در  .)71- 70ش، 1382و علوي،  64-63ش، صص1382، نژاد يشعار( گیرد

گونه داند و آن را اینادبیات کودکان را منحصر به کتابت نمی» عوامل التشویق«کتاب 

اعم از کتاب، : ها که در رابطه با کودکان استاي از فعالیتمجموعه«: کندتعریف می

ها و هاي سینما، موزههاي رادیو و تلویزیون، فعالیتها، برنامهتصاویر، مجالت، روزنامه

به معناي اعم » ادبیات«آنچه درباره پس  )64م، 1994 عطاء،( ...ها و تئاترها ونمایشگاه

که مفهوم اخص آن است، تفاوتی ندارد؛ یعنی » کانادبیات کود«شود در اصل با گفته می

 ازادبیات کودکان نباید چیزي از بزرگساالن کمتر داشته باشد بلکه  تنها  نهدر کیفیت 

 تر باشدتر و سازندهشود، باید عالیآفریده می تجربه کمبراي انسانی خردسال و  جاکه آن

  . )57ش، 1364مرتضوي کرونی، (

عنوان مقطعی مطمئن براي شروع ادبیات کودکان کار دشواري تعیین تاریخ دقیق به 

اما با مروري  .به مفهوم امروزي خویش مطرح نبودادبیات کودکان  درگذشتهاست؛ زیرا 

عنوان  هاي مادران براي کودکانشان را بهتوان نخستین زمزمهبر تاریخ پیشینیان، می

هنرها به ي  هم مانند همهمنشأ ادبیات کودکان شکلی از ادبیات شفاهی دانست و 

هاي ها، ترانهها، مثلپس الالیی) 3 ش،1377 قلیان، جعفر( گرداندفولکور و فرهنگ عامه بر

ها هاي ماجرایی و حماسی و عاشقانه و اسطورههاي خردساالن، داستانکودکانه، افسانه

ات کودك بنیاد و اساس ادبی ،تخیل و تفکر مردم اعصار مختلف هستند يکه همه زائیده

ها که در طی زمان بس طویل، سینه به سینه این مجموعه. دهندو نوجوان را تشکیل می

و بعدها به صورت مکتوب گرد آمده، اثر روانی و تربیتی  شده  منتقلهاي بعدي به نسل
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گذارد؛ بنابراین اگر گفته شود ادبیات کودکان عمیقی بر کودك و نوجوان باقی می

زندگی بشر بر روي زمین  یسال کهنفرهنگ عامه دارد و به سرچشمه در فولکور و 

شاید بتوان گفت که نخستین کتاب مخصوص کودکان با عنوان . انداست خالف نگفته

به وسیله یک روحانی مسیحی به نام  )م1672-1671(بین سال  »یادگاري براي کودکان«

و قصدش تلقین  در انگلیس نوشته شد که بیشتر رنگ مذهبی داشت »جیمز جانی دي«

در قرن . افکار و عقاید مذهبی به عنوان بهترین وسیله جلوگیري از ترس به کودکان بود

هاي فراوانی در زمینه ادبیات کودکان و نوجوانان، تقریباً در همه کشورها حاضر، فعالیت

ها ترین سازمان جهانی که به این فعالیتمهم. گیردویژه کشورهاي پیشرفته انجام می هب

نظارت دارد و در بعضی مواقع رهبري مستقیم آن را بر عهده دارد سازمان یونسکو 

هاي گسترده در پس فعالیت .)76-70ش، 1382، نژاد يشعارو  82- 74ش، 1382علوي، ( است

آموزش  آن ضرورت تبع بهاین زمینه در قرون اخیر، حاکی از اهمیت ادبیات کودکان و 

ست که از ا ايست؛ زیرا انسان تنها موجود زندهدر طول زندگی ا) تربیت(و پرورش 

برخوردار است که همین استعداد، بدون تردید زیربناي ) صیرورت(استعداد ویژه شدن 

  . آیدآموزش و پرورش آدمی به شمار می

هاي مختلف، به افرادي با توجه به مطالبی که بیان شد، بدون تردید در ادبیات ملت

و با نگاشتن آثاري براي  هات کودکان را درك کردت ادبیخوریم که اهمیبرمی

ي این و در ادامه اندي کشورشان برداشتهسازان، گامی در جهت ساختن آینده آینده

پژوهان به نقد، تحلیل و بررسی این آثار مطابق با ضوابط ها، بسیاري از ادبفعالیت

ادبیات ایران بالغ بر به عنوان نمونه در . اندادبیات کودك و نوجوان، همت گماشته

نامه در رابطه با ادبیات کودکان و بررسی عناصر داستان در آثار صدها مقاله و پایان

  :کنیمهایی از آن بسنده میادیبان، در دسترس است که در این مجال به ذکر نمونه

رحمان ي مصطفی هاي کودکانهبه بررسی عنصر روایت در ترانه» دکتر احمد رضی« -

 یپگیري از با بهره رحمان دوستدهد که این پژوهش نشان می. داخته است، پردوست

کالسیک، قهرمان منفرد و فعال، کانون روایتی منِ داناي کل محدود، زبان عامیانه  رنگ

ي مینی مالیستی در گرا و همچنین با استفاده از شیوهو گفتاري، لحن برون
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رضی، (» است یافته دستمنسجمی  پردازي به ساختار رواییپردازي و صحنه شخصیت

  .)124- 103، صصرحمان دوستمصطفی  هاي کودکانهعنصر روایت در ترانه، 1390

 ودمنه یلهکلي نیز عناصر داستان را در کتاب بازنویسی شده» دکتر جهانگیر صفري« -

یرنگ  طرح و پکند و در انتها به این نتیجه رسیده است که براي نوجوانان تحلیل می

. ی برخوردارند بازنویسی شده از استحکام و انسجام بیشتري نسبت به متن اصل متون

، 1390صفري، ( متفاوت است یهما درونشیوه ارائه در هر دو متن یکسان، ولی  یهما درون

-77، صصیله و دمنه براي نوجوانان شیرین کل يها قصه«نگاهی بر عناصر داستان در بازنویسی کتاب 

101.(  

هاي کودکان داستاننیز به بررسی عناصر داستان در برخی از » زندهمسعود فرو« -

 یرنگ یپداراي  یموردبررسهاي داستان«: توان نتایج آن را چنین برشمرد پرداخته که می

ها ي داستانمایهبعدي، تمثیلی و ایستا هستند و درونها اکثراً یکاند؛ شخصیتساده

ش، 1388فروزنده، ( »پایانی خوش دارند همه ی هستند وبیشتر مسائل تربیتی و اخالق

  .)171- 151صص

تحلیل محیط « با عنوان» لیکاووس حسن«ي توان به مقاله، میذکرشدهعالوه بر موارد  -

فردوس «و » هجري شمسی 1379 - 1370کودك و نوجوان از سال يها داستانشهري و عناصر آن در 

نیز ... و  »ادبیات داستانی کودکان در زبان فارسی سازمان متن یشناس سبک«با عنوان » آقاگل زاده

 - 1370سال از نوجوان و کودك يها داستان در آن عناصر و شهري محیط لی، تحلیلحسن(اشاره کرد 

سازمان متن ادبیات داستانی کودکان  یشناس سبکو آقاگل زاد،  60- 34ش، 1390شمسی،  هجري 1379

  .)http://rasekhoon.net ،1392 بهمن 15، در زبان فارسی

 قصۀ بالغۀ«: نقد و تحلیل ادبیات کودکان نظیر ي ینهدرزمدر ادبیات عرب نیز آثاري 

 »خوردچشم می به ...و للطفل الجزائري قصص الحیوان  الموجهۀ القصۀفی  السیمیائیۀالمالمح الطفل، 

و محمد ناصر،  http://www.fikrwanakd.aljabriabed.net ،6/2/1393 قصۀ الطفل، بالغۀمشبال، (

، 6/2/1393 ،للطفل الجزائري قصص الحیوان الموجهۀ القصۀفی  السیمیائیۀالمالمح 

https://www.pnst.cerist.dz/(. نیز گاهاً از  و البته قابل ذکر است که پژوهندگان ایرانی

هاي خود را بر روي ادبیات کودکان عرب ادبیات فارسی پا فراتر گذاشته و پژوهش

  .اندمتمرکز کرده
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ضمن بررسی ادبیات کودکان در ادب معاصر » دوستاکرم نظام«: عنوان نمونه به

ي معاصر عرب به صورت عربی به این نتیجه رسیده است که اولین آثار ادبی در دوره

ي اخیر ادبیات از واقعیت دنیاي معاصر بود، اما در چند دهه به دوراقتباس و  ترجمه و

ش، 1390دوست، نظام(نویسندگان رو به ترقی نهاده است  کودکان به اهتمام شاعران و

   .)5ص

نامه ارشد خود را به بررسی ویژگی اسلوبی و محتوایی در نیز پایان» پوران رضایی«

انجام شده را چنین  ف اختصاص داده است و نتایج پژوهشاثر نبیل سلیمان سلیمان خل

هاي مصري و نویسنده با طرح کمبودهاي عاطفی کودکان در خانواده«: شمردبرمی

نبیل زبانی قابل فهم . کندپرورش عقالنیت کودك، وي را براي ورود به جامعه یاري می

رضایی، ( »زشی استاي تربیتی، اجتماعی و آموهو ساده دارد و به دنبال تحقق هدف

   .) 9ش، ص1390

اشاره کرد که به بررسی » سکینه صیادي«ي نامهتوان به پایانها میاز دیگر فعالیت

وي در پژوهش خود . ادبیات کودکان در اشعار دو شاعر فلسطینی پرداخته است

ش، 1391صیادي، ( کندي ادبیات کودکان معرفی میفلسطین را جز کشورهاي موفق عرصه

http://www.irandoc.ac.ir(.  

هاي گاهاً در آثار نگاشته شده از سوي پژوهندگان ایرانی شاهد برخی فعالیت

سیر ادبیات  به بررسی تطبیقی» محمد مشکانی« مثال  عنوان به. باشیمتطبیقی نیز می

. پرداخته است، )مصر، سوریه و لبنان(کودکان در ایران و کشورهاي منتخب عربی 

سیر تحول ادبیات کودکان و نوجوانان در که  آن استپژوهش حاکی از هاي این یافته

کشورهاي مختلف، کم و بیش یکسان بوده و تحت تأثیر عوامل اقتصادي، اجتماعی و 

هاي همان دوره، ها و آرمانها، آداب، سنن، هدفو از افکار، ارزش قرارگرفتهسیاسی 

ي بعضی تجربه رغم یعلهاي عربی ادبیات کودکان در ایران و کشور .پیروي کرده است

و هزار و یک شب، قدمت چندانی در این حوزه  ودمنه یلهکل: جمله ازاز آثار مشترك 

بدون شک آشنایی با غرب، تغییر . رودي جدیدي از ادبیات به شمار مینداشته و شاخه

 ینتر مهمشناسی و رخدادهاي سیاسی، از نظام آموزشی، گسترش علوم تربیتی و روان

مشکانی، ( باشدهاي عربی میگیري ادبیات نوین کودك در ایران و سرزمین دالیل شکل

  .).http://www.irandoc.ac.ir ،ش1392
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یکی از نویسندگان معاصر  »حویلۀرجاء علی «اکنون در این پژوهش قصد معرفی 

در دمشق متولد شد و بیشتر ) م1962( که در سال است ادبیات کودکان ي ینهدرزمعرب 

) م1994(در سال . مرش را در کویت گذراند و در حال حاضر نیز ساکن دمشق استع

الکلب «، »النعمان شقیقۀ«: هايکه شامل قصه :کان ما کان حکایات من بالد الشام«با اثر 

ادبیات  ي، پا به عرصه»الطیبۀیاسمین « ،»الصفراء ةالبقر«، »ةالسعاد مدینۀ«، »سوداأل

توان را می »أوهام«و دیوان  »سراردنیا األ«کتاب  ،گر آثار وياز دی. کودکان نهاده است

  . )http://syrianstory.com/raja.htm، 06/03/2006الصوفی، ( نام برد

ي تحقیق ادبیات کودکان، چشمگیر است اما در سابقه ذکرشدههاي هرچند فعالیت

را » رجاء«که در ایران و دنیاي عرب تاکنون فردي آثار  آن است ها حاکی ازپژوهش

و و وي  برده از ایشان در دست نیست هیچ اطالعاتی غیر از موارد نامبررسی ننموده و 

رو نگارنده بر ؛ از اینآثارش حتی در ادبیات کشورهاي عربی نیز ناشناخته مانده است

را در سیر » رجاء«ط توس) کودکان(ب آن شده که در پژوهش حاضر، قدرت اقناع مخاط

و چگونگی شناسایی نیازهاي فردي و اجتماعی کودك و » دنیا األسرار« تحول داستانی

تحلیلی مورد  -اي و روش توصیفیي کتابخانهگویی به آن را با شیوهي پاسخنحوه

  . تحلیل و سنجش قرار دهد و عناصر داستانی را در این اثر بررسی کند

 »السبعۀسر المفاتیح «و » سراردنیا األ« که شامل دو حکایت» األسرار دنیا«کتاب 

هاي اول، دوم و سوم سال یا کودکان سال 6-9مابین (است، براي کودکان گروه سنی 

باشد؛ زیرا در این مرحله از زندگی، کودك شروع به پرسیدن علت مناسب می) ابتدایی

و به صورت واضحی با مفهوم تنهایی،  کندها میداشتن کارها و حوادث و حتی دوست

ها را درك شود و ارزشعدالت، شجاعت، همکاري و دوست داشتن و استقالل آشنا می

هایی با این داستان رو ینازاهاي عشق و خرافه گرایش دارد؛ کند و ذاتاً به قصهمی

و تصرف این مرحله را مرحله اکتشاف . باشدمی درك قابلها مناسب و مفاهیم، براي آن

آموزد اولین و نوشتن را میکه کودك خواندن  دبستانی یشپدر مرحله . نامندمی

ي میانی رحلهآمیز باشد و در مبخش و موفقیتهایش در مطالعه باید برایش لذت تجربه

پرماجرا لذت  يهاهاي ناشناخته و داستانهاي مردم سرزمین حال دبستان از شرح
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خالصه در ذیل . )135-134ش، 1384سلطان القرایی،  18-19م، 1992عبداهللا، ( بردبیشتري می

  :است آمدهح یشرتدو حکایت به 

  

  »دنیا األسرار«خالصه حکایت 

داستان از . است» وحید«ي کوچک و تنهایی به نام زندگی شاهزاده شرحاین حکایت 

بود این قرار است که در روزي از روزها وحید، تنها مشغول بازي و غرق در تأمالتش 

اي وحید چرا تنهایی؟ او خوب اطرافش را دید اما منشأ صدا را : ناگهان صدایی شنید

این صداي زیبا از کجاست؟ صدا : وحید پرسید. چندین بار این صدا تکرار شد. نیافت

ي زیبایی را در بوستان وحید در دیوار دختر بچه. به دیوار سمت راست نگاه کن: گفت

ام اما از نترس من نیز مانند خودت شاهزاده: ي زیبا گفتچهدختر ب. زیبا و وسیعی دید

دوستان من همین : وحید گفت تنهایی؟ قدر یناتو چرا . عالم دیگري هستم

ام با تو دوست شوم اما به شرط من آمده: شاهزاده گفت. ها هستندها و کتاببازي اسباب

هر وقت : اده گفتشاهز. وحید پذیرفت. از وجود من باخبر نشود کس یچهکه  این

 گونه یناپس . آیممن از دیوار بیرون می» ةیا نار«خواستی مرا ببینی سه بار آهسته بگو 

: براي او سه هدیه آورد ةروز تولد وحید، نار. دوست شدند باهم» ةنار«و » وحید«

خواند که از اي میاي داشت و نغمهي رنگارنگی که هر پر آن رنگ خیره کنندهپرنده

توانست وحید را شنید و میشد، سخن اطرافیان را میاي در دنیا شنیده نمیدههیچ پرن

به  شد و بوي منحصرگاه پژمرده نمیکه بخواهد ببرد، گل قرمزي که هیچ هرکجابه 

توانست در بین داد و سوم هم کتابی بود که وحید می فردي داشت که مریض را شفا می

اب و پرنده به سرتاسر عالم سر وسیله این کت وحید به. لم را ببیندصفحات آن کل عا

شهرت زیادي در اقصی نقاط  رو ینازاداد زد و با این گل تمام بیماران را شفا می می

  .عالم کسب کرد

را دید که در باغی مشغول بازي و تفرج  »ةنار«در کتاب دختري شبیه » وحید«روزي 

دل » نور«وحید از همان روز به  .در روي زمین است» نور«این خواهرم : گفت ةنار. بود

اي در باغ دچار مشکل شد وحید هم به که بر اثر حادثه مراقب او بود تا این و دائمبست 



  ینقد ادب معاصر عرب 8

از آن روز . وسیله آن پرنده سریع خود را به خانه نور رساند و با آن گل وي را شفا داد

ن از اسرار پرنده قصد کرد که با نور ازدواج کند اما نور شرط ازدواج با وي را آگاه شد

اش به نور وي را از تمام اسرار آگاه شدت عالقه به خاطروحید . قراردادو کتاب و گل 

کرد اما زمانی که به اتاقش برگشت پرنده مرده بود و گل هم پژمرده شده بود و از کتاب 

ي بسیار وحشتناکی ظاهر شد و وحید را تبدیل نیز خبري نبود در این حین نارة با چهره

در راه به . ه اسب سیاهی کرد، نور براي کمک به وحید شبانه از قصر بیرون رفتب

کردند رسید و آخرین پیرمرد تنها راه چندین کلبه که پیرمردهایی در آن زندگی می

نجات وحید را هفت بار رد شدن از آب پرتالطم رودخانه پیشنهاد کرد، نور با ترس 

در این هنگام . ه ناگهان وحید به شکل اول برگشتک کار را انجام داد تا اینزیادي این

به شکل زیبایی لبخند زنان ظاهر شد و به خاطر وفاداري و فداکاري و صداقت در  ةنار

  .ها داددوست داشتن، هر دو را تحسین کرد و کتاب را به عنوان هدیه ازدواج به آن

  

  "السبعۀسر المفاتیح "تحکایخالصه 

ه از راه صید هاي دور هفت برادر بودند کدر گذشته :است این حکایت نیز از این قرار

رفتند و همیشه صبح براي صید به سمت برکه می هرروزکردند،  ماهی امرار معاش می

جا را ترك کنند و به روستا برگردند؛ چون برکه کردند قبل از غروب آفتاب آنسعی می

روزي از روزها هفت . مدآها بیرون میشبح خطرناکی داشت که در شب از اعماق آب

هاي رنگارنگ به سمت برکه روانه برادر طبق عادت همیشه صبح زود با پوشیدن لباس

. هاي زیادي را به دام تور صیادها انداختموج، ماهی. آن روز، روز پربرکتی بود. شدند

در همین . هفت برادر آن روز از شدت شادي متوجه گذر زمان و غروب آفتاب نشدند

ان آب برکه تغییر کرد و صداي وحشتناکی به گوش رسید شبح با چهره حین ناگه

شبح جبار به . بود بندآمدههفت برادر از ترس زبانشان . وحشتناکی از آب خارج شد

ها هیچ توجهی نکرد و هفت برادر را تبدیل به هفت کلید رنگارنگ براي عجز و ناله آن

هاي بنفش، نیلی، آبی، به رنگ شبح هفت قصر. اش در برکه کردگانه قصرهاي هفت

روزي از . کردسبز، پرتقالی و قرمز داشت که در هر قصر را با کلید رنگ خودش باز می
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، حوریه بنفش برکه، کلید جا گذاشتروزها شبح جبار کلید قصر بنفش را در درب آن 

لم ما از عا: را برداشت و از او پرسید از کدام عالم هستی؟ یکی از کلیدها جواب داد

من دختر : اي حوریه تو از کدام عالم هستی؟ حوریه گفت: کلیدي پرسید. بشر هستیم

، من درآوردصیادم، شبح برکه پدر و مادرم را کشت و من و خواهرم را به خدمت خود 

کنم و به همه اسرار آن آگاهم و شما را نجات جا زندگی میهفت سال است که در این

ه شبح خواب بود حوریه با احتیاط کلیدها را برداشت سرانجام در روزي ک. خواهم داد

و در دهان ماهی بزرگی گذاشت و به هفت برادر سپرد که او و خواهرش را هم از یاد 

صیادي این ماهی بزرگ را صید کرد و کلیدهاي رنگارنگی که در شکم ماهی . نبرند

: لب گفت همسرش از تعجب موقع شستن کلیدها زیر. یافت را به همسرش هدیه داد

ناگهان هفت کلید به هفت ماهی رنگارنگ  ...سبحان اخلالق العظيم... بسم اهللا... بسم اهللا

ها خواستند تبدیل شدند و تمام اتفاقات را براي صیاد و همسرش بازگو کردند و از آن

صیاد . ها بیاورند تا به حالت اول برگردنندکه گل آبی نزدیک برکه را بچینند و براي آن

اه از ترس شبح برکه تعلل زیادي کرد و موضوع را با مادر هفت برادر در میان در ر

گذاشت مادر هم با وجود ترس زیادي که از شبح داشت به برکه رفت اما عشق او به 

هفت برادر بعد از . فرزندانش بر ترسش غلبه کرد و آن گل را براي فرزندانش آورد

شبی تمام اهالی روستا . ترسد افتادند تش میریه که شبح فقط از آنجات به یاد گفته حو

در نزدیک برکه آتش بزرگی برپا کردند و براي همیشه شر شبح خطرناك را از بین 

بردند و دو خواهر نیز به حالت اولیه برگشتند و در میان مردم روستا زندگی را شروع 

  .کردند

  

  »دنیا األسرار« حکایتنقد و بررسی 

براساس برخی عناصر داستانی  »دنیا األسرار«رسی حکایتدر این مجال قصد نقد و بر

  .شده است

  نوع ادبی حکایت. 1

  ، العصفور، ةنار«هاي آن را محور داستان و شخصیت یسندهنو یبررسدر حکایت مورد 
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  :زیر قرار داده است یرواقعیغهاي خیالی و با خصوصیت »الحمراء، الکتاب ةورد

اختفت نارة فی اجلدار، « مخفی شدن در دیوارداشتن قدرت پنهان و  :ةخصوصیت نار

  .)۹م، ۲۰۰۱حويلة، ( »انفتح اجلدار و ظهرت نارة

نظیر در عالم، ، صدایی بیکننده یرهخهاي داراي پرهایی با رنگ :خصوصیت العصفور

له ريش ساحر االلوان، و  «  .از عالم داشتن قدرت فهم مطالب و قدرت سفر به هر نقطه

ن خمتلف، له تغريد رائع التسمعه من ای عصفور فی الدنيا، و فوق ذلک کل ريشة فيه من لو 

  ).11، همان( »تطيع أن يقودک الی أی مکان تريدفهو يفهم کل ما يقال له، ويس

نظیر خود ي بیشود و با رایحهگلی که هرگز پژمرده نمی: خصوصيت الوردة احلمراء

تشبه أی رائحة بني االزهار، و من يشمها هی ال تذبل فلها رائحة ال « .دهدمریض را شفا می

  ).12- 11، همان( »و هو مريض يشفی فی مرضه فی احلال

توان تمام عالم را دید و از اخبار آن آگاه در بین صفحات آن می :خصوصیت الکتاب

  ).12، همان( »فيمکن لک أن تری العامل کله و انت تقلب صفحاته«.شد

هاي ساختگی که با اشخاص، حوادث و مکان امروزه به هر داستان جایی کهاز آن

حکایت  که ینابا توجه به  و شود یمسروکار داشته باشد، افسانه گفته  )Fanciful( خیالی

که  اي است درباره پریان، و دیگر موجودات خیالی و اشیاء جادوییقصه« مورد بررسی

ه از سر مهربانی آفرینند و در زندگی افراد بشر از بدجنسی و گاآور میحوادث شگفت

و  23ش، 1377میرصادقی، ( »آورند و پایان خوشی دارندو محبت، تغییراتی به وجود می

 Fairy(ي پریان  توان آن را جزء افسانه می )27م، 1992و عبداهللا،  122ش، 1383حجازي، 

tale ( آورد حساب به.  

ها این افسانهو استفاده از  وحشتناك هستندهاي جادویی گاهی اوقات بسیار افسانه

بودن  یرواقعیغدرك  که توانایی تر بزرگبا احتیاط و دقت بسیار باال فقط براي اطفال 

الن ممکن است عالوه بر ایجاد ، شایسته است اما براي خردسارادارندآن عامل خاص 

دلیل  هب حکایتاما در این  .)166ش،1384سلطان القرائی، ( ، مولد فکر مشوش نیز بشودترس

وادث بسیار وحشتناك و خطرناك نیستند و در محیطی طبیعی و معمولی و با که حاین

  شود، کودکان را به تکاپو و وجد هایی در قالب انسان و حیوانات اهلی بیان میشخصیت



  11 براي کودکان ها آنو آموزندگی » دنیا األسرار«بررسی عناصر داستان در مجموعه 

  .بخشدها را تعالی میکند و فکر آنو نشاط وادار می

  

  )الحبکۀ( )plot( طرح یا پیرنگ .2

بکه استداللی حوادث در داستان است و چون و چرایی پیرنگ؛ نقشه، طرح، الگو یا ش 

دهد؛ از این نظر، پیرنگ تنها ترتیب و توالی حوادث حوادث را در داستان نشان می

نیست، بلکه مجموعه سازمان یافته وقایع است و در حقیقت نقل حوادث با تکیه بر 

  .)52-53ش، 1377میرصادقی، ( روابط علت و معلولی است

بر  اي و اسرارآمیز است که نظم ساختگی آنحکایتی افسانه ألسرار،حکایت دنیا ا

ي علت و معلولی در این اثر، رجاء حوادث را با تکیه بر رابطه. اش غلبه داردنظم طبیعی

به . باشندها غیرطبیعی و غریب و ساختگی میکند هر چند که بسیاري از علتبیان می

ي خود را، رد شدن از آب پر تالطم ي اولیه هبه چهر» وحید«بازگشت : عنوان نمونه

امشي يف طريقك، على مسافة ليلتني من هنا، جتدين �راً عليك عبوره سبع «. داندرودخانه می

 »مرات على ظهر احلصان، وال ختايف من أمواجه العالية، عند ذاك سيعود وحيد إىل شكله األول

نده، مخفی شدن کتاب و تغییر شکل یا دلیل پژمردن گل، مردن پر .)27م، 2001، حویلۀ(

وعاد سريعاً إىل غرفته وترك « .داندمی ةرا بر مال شدن راز بین وحید و نار ةوحید توسط نار

زهرة قد ذبلت، وبالكتاب قد وفوجئ بالعصفور مّيتًا يف قفصه، وبال. نورًا وحدها يف احلديقة

إىل خة قويّة فإذا به يتحّول واقرتبت نارة من وحيد، ونفخت عليه نف« .)22همان،( »اختفى

  .)23 ،همان( »واختفت يف اجلدار. حصان أسود

را بیان » نور«با » وحید«دواج از داستان که همان در انتها نویسنده، نتیجه قطعی 

زیرا در این نوع از «داراي پیرنگی بسته است؛  حکایت کند پس با این اوصاف، می

هاي چرخد و معموالً در داستانمی ث بر نظم طبیعی آنپیرنگ نظم ساختگی حواد

و محتومی  گیري قطعیرود که نتیجههاي پلیسی و جنایی به کار میاسرارآمیز و رمان

عفوت عنك يا وحيد، حبك لنور هو الذي : قالت نارة«).53- 54ش، 1377میرصادقی، ( »دارد

أعيد إليك . عليكماأنت مل تعد يف حاجة إّيل، سأتركك مع نور وأنا مطمئنة . جعلك تبوح بالسر

  ، أمتىن لكما الكتاب العجيب هديّة مين إليكما مبناسبة زواجكما، لرتيا فيه العامل وأنتما يف بيتكما
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  ).29، همان( »حظاً طيّباً 

هاي کودکانه باید توجه داشت که حوادث زیاد نباشند، در ضمن باید در حکایت

به دور از آشفتگی باشد و حوادثی را برگزید که مطابق با محیط و تفکر کودك و 

 رویدادها تابع زمان خطی باشد، یعنی داستان داراي حرکتی رو به جلو و حوادث با

 13افتد، بازگشت به گذشته براي کودکان زیر سل زمانی یکی پس از دیگري اتفاق تسل

توانند نظم داستان را در ذهن خود حفظ ها مشکل میشود؛ زیرا آنسال توصیه نمی

 .دهد می هي استفاده از این روش را به نویسندما رشد فکري نوجوانان اجازهنمایند؛ ا

بهتر است داراي پیرنگی بسته باشد، زیرا کودکان خواستار فکري واضح و  همچنین

  ).41م، 1992و عبداهللا،  83-84ش، 1391زارع بیدکی، ( باشندمعنایی محدود می

چینی و ت که معموالً با یک مقدمهایسهاي کودکان به گونهطرح و ساختمان داستان

 ،)Opening( گردد و شروعمعرفی شخصیت کلیدي، توصیفی از زمان ومکان، آغاز می

 کندهایی است که داللت بر کلی و مبهم بودن زمان و مکان می آن، با عبارت) املقدمة(

  ).84ش، 1391 زارع بیدکی،(

ذات » «کان یا ماکان» «زمانکان فی قدیم ال«با جمالتی نظیر  حکایتاین در رجاء 

کند؛ زیرا که داللت بر مبهم و کلی بودن زمان دارد، داستان را شروع می »یوم من األیام

از فحواي  .از زمان،جزء روز و شب نیستند کودکان در سنین خاصی قادر به درك دقیق

ابه يف غرفته مع ألع وكان امسه مناسباً له، فهو حيب أن يبقى، وحيداً . أمري صغري امسه وحيد«کالم 

شویم که حوادث در اتاق متوجه می .)8م، 2001 ،حویلۀ( »وكتبه وأفكاره وخياله البعيد

  . افتداي کوچک در قصر اتفاق میشاهزاده

، او را ابتداکه رجاء در  است» وحید«اي به نام بچه پسر حکایتشخصیت اصلی این 

چک و تنها که همیشه دوست داشت ي است کووحید شاهزاده: کندگونه معرفی میاین

كان يا ماكان، يا مستعمي الكالم، كان يف «. ها و افکار و خیالش تنها باشدبازيبا اسباب

وكان امسه مناسبًا له، فهو حيب أن يبقى، وحيدًا يف غرفته مع . قدمي الزمان أمري صغري امسهوحيد

  ).8، همان( »أفكاره وخياله البعيد ابه وكتبه وألع

  دهد و او را از تنهایی نجات می »ةنار«با پري مهربانی به نام » وحید«آشنایی  ر ادامه،اما د
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که روزي در آن کتاب  تا این. رفتهمه چیز به خوبی پیش می دو پس از آشنایی آن

ذات يوم كان وحيد  و«. را دید و به وي دل بست» نور«دختري به نام » وحید«جادویی 

ع بصره على فتاة رائعة اجلمال يف ثو�ا األصفر، تعمل جبّد ونشاط يقّلب صفحات الكتاب، فوق

 وتساءل عّما أتى �ا إىل. إ�ا نارة صديقته من العامل اآلخر. وعرفها يف احلال. مع أهلها يف احلقل

در این » ذات یوم«پس عبارت . )17م، 2001،حویلۀ( »ووقع يف حرية عجيبة. هذا احلقل

 افکنیبرد و وارد مرحله جدیدي به نام گرهآغازین بیرون می قسمت، داستان را از تعادل

)Complication(، )این همان موقعیت دشواري است کهبه طور ناگهانی « کندمی )العقدة

دهد هایی را که وجود دارد را تغییر میها و نگرشها، راه و روششود و برنامهظاهر می

کشمکش نیروهاي متقابل شود که یخورد و موجب مو در آن کارها به هم گره می

  ).230ش، 1377میرصادقی، ( »گسترش یابد

موجود در داستان گاه ممکن است جسمانی و  )الصراع( ،)Conflict( هايکشمش

 مادي باشد مانند جدال انسان با انسان، و گاه ممکن است عاطفی و درونی باشد

آشنایی نور با وحید، وي شرط  در این داستان نیز پس از. )134ش، 1364مرتضوي کرونی، (

د و اصرار نور باعث جدال داند، امتناع وحیازدواج را آگاهی از راز اشیاء جادویی می

و ذات يوم قالت نور «. که از نوع جدال بین انسان و انسان است. شودها می بین آن

قال وحيد : واحد ال ميكنين أن أقبلك زوجاً يل إال بشرط: لوحيد، و مها يتنزهان يف حدائق القصر

ليس يل سوى شرط : قالت نور. كل شروطك مقبولة، فأنت تعرفني مقدار حيب لك: ضاحكاً 

واحد و هو أن ختربين عن سّرك عن سر الكتاب الذي ترى فيه العامل، و العصفور الذي يقودك 

 فوجئ وحيد �ذا الطلب، فحزن كثريًا و قال. على الدروب، و الوردة اليت تشفي من كل مرض

هذا سر يف حيايت ال ميكن يل أن أبوح . أنا على استعداد لتلبية أي طلب لك إال هذا الطلب: هلا

و أنا ال ميكن أن أعيش مع إنسان خيفي عين ! إذاً أنت ال حتبين. به ألي خملوق على وجه األرض

، حویلۀ( »حأرجو أن ترتكيين أفكر حىت الصبا ! سرًّا كبريًا مثل هذا السّر قال وحيد مستسلمًا نور

  ).21م، 2001

؛ زیرا وحید پس از خورددر این حکایت جدال بین عقل و عاطفه هم به چشم می

در انتها عاطفه و عشق بر عقل  ي زیاد در مورد افشاء کردن راز براي نور، تفکر و اندیشه
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از افشاي راز  ةکه هنگام مطلع شدن نارداد او غلبه کرد و راز را فاش کرد و احتمال می

و مل ينم وحيد، بقي « .را ببخشددو  هري بر خشم وي غلبه کند و آني خوام عاطفهه

نور أصبحت جزءاً مين، و أنا أصبحت جزءاً منها، و هي أخت : يفكر، و يفكر، وقال يف نفسه

الشك أن نارة ستساحمين  و. و إذا حبت هلا بالسر، فلن أرتكب ذنباً . نارة يف األرض كما أخربتين

به علت ) جدال انسان با انسان( ةدر ادامه جدال بین وحید و نار. )22 ،همان( »إذا عرفت

  . افشاء شدن راز باال گرفت

ظهر شبح أسود، له شعر طويل منفوش و عينان تقدحان الشرر، و يدان . و فجأة انشق اجلدار«

مكانه، و مل  مجّد الرعب وحيداً يف. حنيفتان عليهما شعر كاإلبر، تنتهيان بأظافر حادة كالشفرات

و انطلقت من الشبح . يعد قادرًا على الكالم، و عرف أن هذا هو شكل نارة حني تغضب

سأحولك إىل . بالسّر الذي بيننا مل تسمع نصيحيت، و ُحبت! أيها اخلائن: ضحكة جملجلة ساخرة

 هي أخيت ولكن ال لقاء! لقد أخطأت يا وحيد... حصان إىل األبد و لن تعود إىل شكلك األول

ىل حصان و اقرتبت نارة من وحيد، و نفخت عليه نفخة قويّة فإذا به يتحّول إ. بيين و بينها

  .)22-23، همان( »و اختفت يف اجلدار. أسود

ها کالمی و لفظی است و تنها تبدیل وحید به اسب بیشتر کشمکش حکایتدر این 

قرتبت نارة من و ا«. آورد حساب بهتوان جزء کشمکش جسمانی سیاه توسط نارة را می

، همان( »و اختفت يف اجلدار. ىل حصان أسودوحيد، ونفخت عليه نفخة قويّة فإذا به يتحّول إ

23-22.(  

پس از تبدیل شدن وحید به اسب سیاه، رویارویی نور با این صحنه و عذر خواهی 

ي وي از نارة براي برگرداندن وحید و سرانجام شبانه بیرون هاي عاجزانهو خواهش

انگیزد که ن کودك برمیاز قصر براي نجات وحید، ناخودآگاه سواالتی در ذه رفتن

د و هم موجب گسترش طرح داستان کنهم ذهن وي را پویاتر می حل، یافتن راه

ا تأخر وحيد، حلقت نور به، ففوجئت باحلصان األسود« .شود می
ّ
وحبثت عن وحيد، فلم . ومل

فأخذت تبكي وهي متّرر . وحيد، ألنه باح هلا بالسرعندها أدركت أن احلصان األسود هو . جتده

وندمت على  !ساحمين! ساحمين يا وحيد-:ان، على رأس احلصان ووجهه وتقوليدها، حبن

إحلاحها، ولكن ماذا ينفع الندم اآلن؟ وتذكرت نور العبارة اليت كان يقوهلا وحيد لنارة لتحضر 
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فصارت تقول . ىل فرس سوداء، وتعفو عن وحيدوفكّرت يف دعو�ا، لرتجوها أن حتوهلا هي إ. إليه

وانتظرت طويًال فلم . وكّرر�ا ثالث مرات.احضري يف احلال.. أنا نور! يانارة..! نارة-:هامسة

وأعادت النداء مرّات ومرّات بال جدوىومل تدر نور ماذا تفعل لتعيد وحيداً إىل شكله األول . حتضر

أخرب�م بأن وحيدًا ذهب يف رحلة قد تطول، أخذت تفّكر وتفّكر وذهبت إىل أهل وحيد و 

وعادت نور إىل غرفة وحيد،  .ليشفي بعض املرضى، وأنه كان على عجل من أمره، فلم خيربهم

جت من القصر من غري وحني أقبل الليل، ركبت احلصان األسود، وخر . وجلست تبكي، وتفكر

  ).23- 25م، 2001، حویلۀ( »أن يراها أحد

ي دو درویش و برآورده کردن از قصر و رسیدن به کلبه پس از بیرون رفتن نور

گیرد که هاي هر کدام و دوباره پیمودن راه، خواننده در هول و وال قرار میخواسته

کند و آیا راهی براي بازگرداندن وحید به درویش بعدي چه راهی را به او پیشنهاد می

ها و ها و خواستهدرویشتوان گفتگوهاي بین نور و شکل اولش هست یا خیر؟ پس می

حاصل موقعیتی «آورد که  حساب به حکایت )suspense(ها را جزء تعلیق هاي آنحلراه

جا که  انگیزد و تا آناست که حس تمایل خواننده را براي دانستن ادامه داستان بر می

  ).21- 22ش، 1379مستور، ( »یابدتنش و هیجان به اوج رسد، ادامه می

شي حىت وصلت إىل مفرتق طرق ثالثة عنده كوخ خشّيب، وعلى بابه شيخ وبقيت متشي ومت«

مست األرض، قالت له بشجاعة طاعن يف السن، قد طالت حليته، وطالت أظافره، حىت ال

لوال سالمك سبق كالمك لغاصت فيك :فرد الشيخ عليها! السالم عليك يا سيدنا الشيخ-:وقوة

امشي يف طريقك، على مسافة ليلتني -:قال هلاف... ونزلت عن احلصان !أظافري حىت عظامك

وهو أكرب مين بسنة، وأعلم مين بدهر، . من هنا، وعلى مفرتق طرق ثالثة، جتدين كوخ أخي

وجدت عند مفرتق طرق ثالثة   و. فافعلي معه مثلما فعلت معي، وهو يدّلك ومشت نور ليلتني

ما سلمت على أخويه، وفعلت كوخًا جيلس أمامه شيخ آخر طاعن يف السن، فسّلمت عليه مثل

  ).25-27م، 2001، حویلۀ( »له مثلما فعلت ألخويه وذكرت له حاجتها

بار رد شدن حل مشکل، آخرین درویش هفتهاي نور براي یافتن راهدر ادامه تالش

 هايترس از رد شدن از آب. هاي پرتالطم رودخانه را به وي پیشنهاد داداز آب

ي اوج دن امواج پس از هربار رد شدن، نقطهرودخانه و همچنین سهمگین ش

)Climax(، )است حکایت )األزمة.  
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امشي يف طريقك، على مسافة ليلتني من هنا، جتدين �راً عليك عبوره سبع مرات : فقال هلا«

 .»اك سيعود وحيد إىل شكله األولعلى ظهر احلصان، وال ختايف من أمواجه العالية، عند ذ

وما إن بلغت منتصفه حىت ارتفعت األمواج من حوهلا، وكادت جترفها وعربت النهر باحلصان، «

إىل األمام ! يا وحيد.. هيّا.. هيّا-: هي واحلصان، ولكنها متاسكت وتشجعت وهتفت باحلصان

. وعادت لعبوره ثانية وارتفعت األمواج من حوهلا أكثر. يا وحيد حىت بلغت الضفة األخرى

  ).27- 28، همان( »ا حىت بلغت الضفةنها تابعت طريقهوشعرت باخلوف، لك

گشایی هنوز هم در ذهن البته قابل ذکر است که حالت تعلیق داستان تا قبل از گره

کودك وجود دارد و او همچنان منتظر است که ببیند آیا با وجود افزوده شدن بر خوف 

  و تالطم رودخانه بازهم اسب سیاه قادر بر عبور است یا خیر؟

زمانی است که اسب  حکایتاین  )احلل( ،)Resolution؛ Denouement(گشایی اما گره

ومشت نور ليلتني، وظهر هلا النهر « .سیاه پس از عبور هفتم به حالت وحید اولیه درآمد

وهكذا حىت عربت النهر سبع مرات كما قال  . . .حتت الشمس، فاستبشرت خرياً  العريض، يلمع

ود وظهر وحيد مكانه، فعانق نورًا وشكرها على عند ذلك انتفض احلصان األس–هلا الشيخ 

  .)همان( »شجاعتها وتضحيتها وحبها له

ي کوتاهی وجود دارد که دایره گشایی صحنهها گاه پس از گرهدر برخی از داستان

داستان است که در  )Ending(شود این صحنه در واقع پایان داستان در آن بسته می

در این . )25ش، 1379مستور، ( کندماندگارتر می صورت موثر و قوي بودن داستان را

 ةگشایی داستان است نارنیز پس از برگشتن وحید به حالت اولیه که جزء گره حکایت

ها نسبت به هم ابراز رضایت شود و از وفاداري آنها ظاهر میي خندانی بر آنبا چهره

از وفاداري و عشق وحید ي این حوادث به خاطر اطمینان کند که همهکند و بیان میمی

انگیز را به عنوان ها، کتاب شگفتنسبت به نور بود و پس از آرزوي خوشبختی براي آن

 حساب بهتوان این قسمت را چزء پایان داستان دهد که میي ازدواج به آن میهدیه

  .آورد

ور يف لقد جنحت يا ن: وفجأة ظهرت نارة أمامهما يف أمجل صورة، وهي تبتسم هلما وقالت« 

إنقاذ وحيد، كما أنقذ حياتك، وبرهنت، بشجاعتك وحّبك، على أنك جديرة بأن تكوين زوجة 
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عفوت عنك يا وحيد، حبك لنور هو الذي جعلك تبوح : والتفتت إىل وحيد، وقالت له. له

أعيد إليك الكتاب . أنت مل تعد يف حاجة إّيل، سأتركك مع نور وأنا مطمئنة عليكما. بالسر

بيتكما، أمتىن لكما حظاً  ة مين إليكما مبناسبة زواجكما، لرتيا فيه العامل وأنتما يفالعجيب هديّ 

  .)28-29م، 2001حویلۀ، ( »طّيباً 

  

  )Subject( موضوع .3

این مفهوم . شودي آن نوشته میموضوع هر داستان، مفهومی است که داستان درباره

با  )28- 29ش، 1379مستور، ( د؟ي چه بواغلب پاسخی به این پرسش است؛ داستان درباره

توان گفت حوادث آن حول یک توجه به این تعریف و پژوهش در حکایت، می

موضوع و آن بیان وفاداري، فداکاري و شجاعت به خاطر عشق است و داراي پایانی 

ي کودك اثري منفی داشته باشد؛ زیرا تحسرآمیز و ناامیدکننده نیست که در روحیه

ی با موضوعات عدالت، اخالق نیکو، رفتار و منش انسانی که داراي هایانتخاب داستان«

اي را در وجود کودك هاي اخالقی پسندیدهآمیز است و پایهآمیز و عبرتپایانی حکمت

در ادبیات کودکان  توجه قابلگرداند از موارد بنیان نهاده و به مرور زمان آن را محکم می

آمیز دارند و وعاتی که پایانی تحسر و تشاؤمو همچنین باید توجه داشت از موض است

 ).40م، 2006و بکیر،  36م، 2000 ،ةحالو( »باشند، جداً پرهیز شودرسناك میزیاد از حد ت

  .هاي مذکور را در داستانش رعایت کندنیز تالش کرده است که ویژگی» حویلۀرجاء علی «

) Message( کایتی با پیامهاي انسانی و حاز نظر محتوا، این افسانه مطابق با ارزش

ي ادبیات کودکان فرسایی در حیطهباشد؛ که رجاء در هنگام قلماخالقی و اجتماعی می

لقد جنحت نور فی انقاذ وحيد، کما « :به عنوان مثال در عبارت .از آن غافل نمانده است

عفوت . انقذ حياتک و برهنت بشجاعتک و حبک علی أنک جديرة بأن تکونی زوجة لک

انت مل تعد فی حاجة الّی سأترکک . يا وحيد، حبک لنور هو الذی جعلک تبوح بالسر عنک

دو صفت واالي انسانی یکی صداقت و  )26م، 2001، حویلۀ( »مع نور و أنا مطمئنة عليکما

بار رد هفت همچنین. کنددیگري پایبندي در عشق و دوستی را به کودکان گوشزد می

  گوشزدکودك  تر شدن امواج، اوج پشتکار را به سهمگینرودخانه، و هر بار  شدن از آب
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  .برابر مشکالت، فرار تنها راه چاره نیست آموزد که درکند و به او می می

قالت له «. هم زده شده است) پیش سالمی(گریزي کوتاه بر  ،در خالل حکایت

كالمك   لوال سالمك سبق: فرد الشيخ عليها!السالم عليك يا سيدنا الشيخ: بشجاعة وقوة

با نگاهی بر فراتر از مفهوم مذکور  )25، همان( »!لغاصت فيك أظافري حىت عظامك

توان گفت، نویسنده قصد گوشزد و درونی کردن احترامبه والدین و  می جمالت ذیل

 ورفض وحيد العودة إىل قصر أبيه إّال إذا اصطحب نورًا و« .ها را داشته استمشورت با آن

والد�ا بداً من مرافقته مع ابنتهم، وكانا قد حذراه من  ومل جيد والد نور و. والديها لتصبح زوجة له

  ).19-20، همان( »عدم موافقة والديه على زواجه من ابنة فالحني بسيطني وأخرب وحيد والديه

اهداف زیر را تعقیب  حکایتاز نگارش این » رجاء«به احتمال قریب به یقین، 

هاي الزم براي زندگی؛ توسط کودك و کسب مهارتشناخت بهتر محیط : کرده است می

زیرا یکی از اهداف ادبیات کودکان، شناساندن بهتر زندگی به کودکان و از بین بردن «

، )52-53م، 1996الهرفی، ( »هاستحس نگرانی و ترس از کودك در برابر مشکالت به آن

ي، اندیشه و تقویت حس کنجکاو ،...هاي اخالقی، دینی، قومی، ملی و کسب ارزش

تعقل در کودك؛ زیرا رجاء با گسترش طرح در طول حوادث سؤاالت مختلفی را در 

آورد و در واقع براي ها نمیانگیزد اما در آن واحد جوابی براي آنذهن کودکان برمی

کشاند و آشنایی کودك با مفاهیمی داستان می ن جواب سؤاالت، کودك را تا پایانیافت

، امانتداري، خیانت به امانت، وفاداري، صداقت، فداکاري و دوست نفس به اعتماد: چون

  .داشتن

  

  )Characterization( پردازي شخصیت .4

آورد و سپس خواننده هاي داستان میدر این حکایت، نویسنده ابتدا بیانی از شخصیت

هاي وصیتدهد بیشتر به خصها میدر طول داستان با شرحی که نویسنده از اعمال آن

نظر «: آوردعنوان مثال رجاء این جمالت را در معرفی نارة می به. بردها پی میصیتشخ

 »وحيد إىل ميينه فوجد يف اجلدار بنتًا يف مثل سّنه، رائعة اجلمال، و من خلفها بستان واسع

که او کیست؟ و از کجا آمده؟ و قادر به چه اعمالی است؟  و اما این )9م، 2001، حویلۀ(
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متوجه  حکایتوگویش با وحید در ادامه حواي کالم و اعمال وي و گفتخواننده از ف

  . شودمی

قال « )9، همان(» .و أنا أمرية مثلك! أنا من العامل اآلخر! ال ختف يا وحيد: فقالت له الفتاة«

و يف احلال ينشق « )11، همان( »أراك مجيلة، رائعة، و تشبهني البنات اللوايت أعرفهن: وحيد

، فيلعبان ويقص أحدمها على اآلخر بعض القصص، و حيّدثها عن نفسه، و عن أمه اجلدار عنها

و أبيه، و عن مدينته، اليت ال يعرف ناسها إالّ من بعيد، و حتّدثه عن ذلك العامل اآلخر، و ما فيه 

 و متّىن يف قرارة. و يبقى بعد اختفائها وقتًا طويالً، شارداً مسحورًا مبا مسع. من غرائب و عجائب

  .) 13، همان( » ...نفسه أن حيصل على شيء من عاملها الغريب 

توان او پري زیبایی برد که وي بشر نیست بلکه میاز این جمالت خواننده پی می

آورد که همدم وحید گشته است و از عالم عجایب خبر دارد و قادر به  حساب به

  .است. . . و اي چون مخفی شدن و ظاهر شدن در دیوار العادهکارهاي خارق

ابتدا شرحی » نور«به نام  حکایتهمچنین رجاء در معرفی شخصیت دیگري از 

و ذات يوم كان وحيد يقّلب صفحات الكتاب، فوقع بصره على فتاة « آوردکوتاه از وي می

رد و و سپس از کالم » رائعة اجلمال يف ثو�ا األصفر، تعمل جبّد و نشاط مع أهلها يف احلقل

فقّص وحيد علي نارة قصة الفتاة «. توان به شخصيت وی پی برد حيد و نارة میبدل شده بني و 

اجلميلة، ذات الثوب األصفر، اليت تشبهها و كأ�ا نسخة أخرى منها، و تعمل يف احلقل مع 

 »كنت أعلم أنك ستصل إليها هذه نور أخيت على األرض: أهلها فضحكت نارة، و قالت له

   .در روي زمین است »ةنار«هر خوا» نور«که  .)17-18همان، (

: کندگونه معرفی میهایش، به خواننده اینرا با بیان خصوصیت» شیخ«نویسنده، 

وصلت إىل مفرتق طرق ثالثة عنده كوخ خشّيب، و على بابه شيخ طاعن يف السن، قد طالت «

  ).25، همان( »حليته، و طالت أظافره، حىت المست األرض

ي عوامل چرخد و کلیهتمامیت قصه برمدار آن میمحوري است که  ،عامل شخصیت

دیگر عینیت، کمال، معنا و مفهوم و حتی علت وجودي خود را از عامل شخصیت 

دارد  هاي کودکان امکاندر قصه .)242ش، 1362و براهنی،  68م، 1979القبانی، ( کنندکسب می

باشد البته درك ) کودك، بزرگسال، مونث یا مذکر( حیوان یا انسان ،شخصیت داستان

تر است و بیشتر به آن گرایش  هایی که حول حیوانات است براي کودکان آسانداستان
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ي سنی هاي داستان را از محدودهدارند و همچنین زیباست اگر نویسنده شخصیت

 ها و کارهایشان هستندکودکان انتخاب کند؛ زیرا کودکان به آسانی قادر به درك آن

  .)44 و 141م، 2000، ةحالو(

پردازي این حکایت، از این اصل نیز غافل نمانده و شخصیت رجاء در شخصیت

ي کوچکی به نام را شاهزاده حکایت )الشخصية الرئيسية، البطل( ،)Protagonist( محوري

به خاطر حوادثی که برایش پیش  عالوه بر این،» وحید«انتخاب کرده است البته » وحید«

و اقرتبت « :باشدنیز می حکایت )Dynamic character( آید جزء شخصیت پویايمی

 »و اختفت يف اجلدار. ىل حصان أسودنارة من وحيد، و نفخت عليه نفخة قويّة فإذا به يتحّول إ

ي خود ودخانه به حالت اولیهو سپس با هفت بار رد شدن از آب ر .)23، همان(

ذلك انتفض احلصان األسود و  عند–عربت النهر سبع مرات كما قال هلا الشيخ «. گردد برمی

  ).28، همان( »ظهر وحيد مكانه

: هاي پویاي این حکایت نارة است که در ابتدا پري مهربانی بوداز دیگر شخصیت

نظر وحيد إىل ميينه فوجد يف اجلدار بنتاً يف مثل سّنه، رائعة اجلمال، و من خلفها بستان واسع، «

و ! أنا من العامل اآلخر! ال ختف يا وحيد: الفتاةو استغرب ذلك، و أحّس باخلوف، فقالت له 

اما بعد . )9- 10، همان( »أنا أمرية مثلك، رأيتك وحيدًا بال أصدقاء؛ هلذا جئت لنصبح صديقني

و فجأة «. از برمال شدن راز به فرد خشنی تبدیل شد و با وحید به دشمنی برخاست

ان تقدحان الشرر، و يدان حنيفتان ظهر شبح أسود، له شعر طويل منفوش و عين. انشق اجلدار

مجّد الرعب وحيدًا يف مكانه، و مل يعد . عليهما شعر كاإلبر، تنتهيان بأظافر حادة كالشفرات

و انطلقت من الشبح ضحكة . قادرًا على الكالم، و عرف أن هذا هو شكل نارة حني تغضب

دوباره به حالت  ةنار گشایی،و در انتهاي داستان پس از گره .)22، همان( »جملجلة ساخرة

و فجأة ظهرت نارة أمامهما يف أمجل صورة، و هي تبتسم هلما «. گرددپري مهربان اولیه برمی

لقد جنحت يا نور يف إنقاذ وحيد، كما أنقذ حياتك، و برهنت، بشجاعتك و حّبك، - :و قالت

  ).28، همان( »جة لهعلى أنك جديرة بأن تكوين زو 

دهد و نسبت به وحید تغییر رویه می ةء شدن راز، نارگونه که گذشت با برمالهمان

جا که حریف و هماورد شخصیت اصلی داستان خیزد و از آنبه دشمنی با وي برمی

  .آیدمی حساب به )Antagonist(شخصیت مخالف  شود، در این قسم حوادث، می
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ادبیات شود؛ در در این حکایت شخصیت منفی نارة دوباره به شخصیتی مثبت تبدیل می

افزاید؛ زیرا به کودکان ، بر ارزش کار میةهاي پویایی چون نارکودکان وجود شخصیت

توان با پشتکار به سمت بهتر شدن حرکت کرد البته آموزد که در هر شرایطی میمی

گر هنر  هاي منفی به مثبت در انتهاي داستان کودکان نمایانتبدیل کردن شخصیت

این نوع از  بیان شد،ي پریان گونه که در تعریف افسانهنویس است؛ زیرا همانداستان

گونه به پایان داستان را ایناگر رجاء البته . باشندداراي پایان خوشی می هاافسانه

بود  آمده یشپرساند شاید برخی از سؤاالتی که پیرامون علت دشمنی بین دو خواهر  نمی

ي انجامید که پسندیدهي داستان میجوابی نداشت و یا جواب دادن به آن به اطالههم 

  .ادبیات کودکان نیست

 خورد که شخصیت همرازنیز در این حکایت به چشم می» نور«شخصیت دیگري به نام 

)confidant ،Confidante( کند و شخصیت اصلی به او اعتماد می«شود؛ زیرا نامیده می

همچنین . )182ش، 1377صادقی، میر( »گذاردبا او اسرار مگو و رازهاي خود را درمیان می

 حکایتاین  )الشخصية اجلاهزة أو املسطحة( ،)Static character( نور تنها شخصیت ایستاي

  .دهدتغییري در وي و منش او رخ نمی حوادثزیرا از ابتدا تا انتهاي  است؛

  

  )طريقة الروايةView point)(؛ point of view(دید، دیدگاه ي  زاویه .5

اي داشته باشد که موضوعی را نقل کند، این نقل موضوع ممکن ایدگویندههر داستانی ب

زاویه دید ( یا دوم شخص یا سوم شخص) زاویه دید درونی( است به شیوه اول شخص

  ).156، همان( صورت بگیرد) بیرونی، عقل کل یا داناي کل

؛ زیرا باشدبینداناي کل و داناي کل نمایشی در نوسان می ي دید این حکایتزاویه

هاي شخصیت. وگو استدر شیوه روایت داناي کل نمایشی، داستان در قالب گفت

که  کنند، بدون اینوگوهایی را بین هم رد و بدل میداستان، اعم از دو نفر یا بیشتر، گفت

  . )36م، 1991عبداهللا، ( »ها، توصیف یا شرحی بیایدبین این دیالوگ

که در  حکایتازقسمت اعظمی از  د حکایت،پس با وجود داناي کل بودن زاویه دی

ال ختف يا :فقالت له الفتاة«: به عنوان مثال .توان چشم پوشیدنمی قالب گفتگو است
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أصدقائي هم -: قال هلا. وأنا أمرية مثلك، رأيتك وحيداً بال أصدقاء! أنا من العامل اآلخر! وحيد

هلذا جئت -:قالت. شغولون عّين دائماً ألعايب وكتيب، لقد تعّودت أن أكون وحيداً معهم وأهلي م

وما –على شرط واحد -: موافق قالت.. هذا يسعدين-:لنصبح صديقني، ما رأيك؟ قال وحيد

ملاذا؟ .. ولكن-.أن يبقى األمر بيننا سراً، ال تبوح به ألحد، حىت ألمك وأبيك-هو هذا الشرط؟ 

إذا ُحبت بالسر لقيت ماال :ركألنين من عامل آخر، والسر عندنا جيب أن يبقى مصوناً، وأحذّ -

يا "إذا أردت أن تراين فنادين بصوت مهموس وقل -: هّز وحيد رأسه موافقاً، فقالت له. يرضيك

فاطمأّن ... كّرر هذا النداء ثالث مرات، فأحضر يف احلال" أحضري يف احلال.. أنا وحيد! نارة

- :وهي توّدعه، وختتفي يف اجلدارالختايف لن يعرف أحد من البشر سّرنا فقالت له، -:وحيد وقال

  ).9- 12م، 2001، حویلۀ( »!ال تنس ذلك، إىل اللقاء يا وحيد

نامه، شرایط نامه نیست؛ زیرا نمایشها نمایشباید توجه داشت که این نوع داستان

عرضه داستان در قالب دیالوگ براي تمام مراحل کودکی مناسب . خاص خود را دارد

 »گرددهاي مختلف سنی، طوالنی یا محدود ند بنابر ردهتوااست، این گفتگوها می

  .)36م، 1991عبداهللا، (

  

  )Setting( صحنه. 6

میرصادقی، ( گویندگیرد، صحنه میانی صورت میزمان و مکانی را که در آن عمل داست

امکان دارد حوادث در موقعیت جغرافی خاصی مثل شهر یا روستا  ).192- 193ش، 1377

... برهه زمانی مثال چند قرن پیش یا فصلی مثل زمستان و تابستان و  یا مزرعه و یا در

در واقعیت حال و گذشته  اتفاق بیفتد و گاهی نیز مکان حوادث، مکانی خیالی است که

  .)45- 44 م،2000،ةحالو( گنجدنمی

كان يا ماكان، (که با لفظ  است يا کودکانههاي از جمله قصه "دنیا االسرار"حکایت 

نیز به  حکایتشروع شده است و در خالل  )ي الكالم، كان يف قدمي الزمانيا مستعم

این الفاظ به دلیل اینست که «خوریم؛ برمی) ذات یوم، یوما من االیام( کلماتی چون

کودکان در سنین اولیه امکان درك واضح و کامل زمان برایشان نیست و از این الفاظ 

  ).همان( »کنندبیر میحادثه در گذشته را تعفقط اتفاق افتادن 



  23 براي کودکان ها آنو آموزندگی » دنیا األسرار«بررسی عناصر داستان در مجموعه 

رجاء قائل به تشخیص شب و روز توسط کودکان بوده است از این رو در موارد 

است مثالً گاهی براي افزودن خوف و ترس  زمان را به خوبی تصریح کردهزیر 

و حني أقبل الليل، ركبت احلصان « :کندانتخاب می آن، زمان شب را براي بیان حکایت

: قال هلا الشيخ«، )25م، 2001، حویلۀ( »ر من غري أن يراها أحدجت من القصاألسود، و خر 

امشي يف طريقك، على مسافة «،)26، همان( »امشي يف طريقك، على مسافة ليلتني من هنا

ليلتني من هنا، جتدين �رًا عليك عبوره سبع مرات على ظهر احلصان، و الختايف من أمواجه 

  ).27، همان( »األولسيعود وحيد إىل شكله العالية، عند ذاك 

گاهی هم براي بیان شدت و مدت انتظار، زمان شب را انتخاب نموده است که تا 

ومل يستطع تلك الليلة، أن ينام كاملعتاد من فرحته، كما مل «: طلوع صبح زمانی بس دراز است

  ).15 ،همان( »احجيرؤ على ملس هذه األشياء السحريّة أمامه، حىت يطلع الصب

باشد و در شب میاز فحواي کالم روشن است  نیز اتفاقات، چنان که این عبارت در

أرجو أن ! نور-قال وحيد مستسلمًا «: مدت طوالنی تفکر اشاره دارد به» حتی الصباح«

  ).همان( »ترتكيين أفكر حىت الصباح ومل ينم وحيد، بقي يفكر، ويفكر

چیز از روشنی آن جا که طلوع خورشید، روشنی را به همراه دارد و همه  از آن 

و يف « :استشود رجاء زمان گفتن راز توسط وحید را صبح انتخاب کردهبرمالء می

همچنین زمان دیدن رودخانه، به . )22،همان( »!الصباح، قابل وحيد نوراً و باح هلا بكل شيء

وظهر هلا النهر العريض، « :آور خوبی استهنگام درخشش خورشید بوده است که پیام

  ).27، همان( »وعربت النهر باحلصان. الشمس، فاستبشرت خرياً يلمع حتت 

افتد که این نیز بخش اعظم حوادث در اتاق وحید اتفاق می "دنیا االسرار" حکایۀدر 

ها هم در باغ و گیري وحید اشاره دارد اما بعضی از صحنهبه خوبی بر تنهایی و گوشه

کند ان را به صورت کلی بیان میباشد و در کل مکرودخانه و مکانی دور از قصر می

، )8، همان( »فهو حيب أن يبقى، وحيدًا يف غرفته مع ألعابه وكتبه وأفكاره وخياله البعيد« :مانند

ومشت نور ليلتني، «، )20، همان( »وذات يوم قالت نور لوحيد، ومها يتنزهان يف حدائق القصر«

، همان( »وعربت النهر باحلصان. اً وظهر هلا النهر العريض، يلمع حتت الشمس، فاستبشرت خري 

27(.  
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  )اللغۀ( )Language( زبان داستان .7

صراحت . طور کلی زبان رجاء در این اثر روان و ساده و براي کودکان قابل فهم است به

این حکایت داراي اسلوبی استوار، متین و . توان مربوط به زبان آن دانسترا می حکایت

در . باشدها بیانگر مهارت نویسنده می این ویژگی عدرواقداراي صداقت لحن است و 

کلمات ساده و مناسب سن کودکان رابطه با لغات و اصطالحات باید متذکر شد که 

باشد و بیشتر جمالت نیز کوتاه، روان و ساده است و در این بین به کلمه، عبارت و  می

است که با این روش، نویسنده بر آن بوده  درواقعخوریم و ي نامأنوس برنمییا جمله

سرعت درك داستان را با سرعت خوانش آن هماهنگ کند و پیچیدگی ادراکی خاصی 

، کودك را به خود اثرو کنش اصلی  و حوادث وجود نداشته باشد حکایتدر جریان 

  . جذب نماید

جمله استفاده کرده است که در این  390تقریباً کلمه و  2145رجاء در این اثر، از 

ي معترضه به ي حالیه و سه جملهي وصفیه، نه جملهله شرطیه، هفت جملهبین دو جم

شاید . است شده  اشارهخورد که در جدول پایانی به صورت مفصل به آن چشم می

این تصور را پیش آورد که اثر ارزش  حکایتي این حجم زیاد جمالت حالیه و وصفیه

در ادبیات کودکان باید به این نکته  شده نوشتههاي در بررسی کتاب«چندانی ندارد، اما 

ها توجه داشت هر کتابی با زبانی ساده و ابتدایی، مناسب کودکان نیست؛ زیرا کتاب

شوند و نویسنده باید توجه داشته باشد که زبان و براي گروه سنی خاصی نوشته می

نی را اش استوار و محکم و فنی باشد و نیاز آن گروه سدستور زبانی موجود در نوشته

  ).65م، 1994عطاء، ( »از نظر لغوي برطرف نمیاد

هاي حکایت، خوبی درك کرده و در اکثر بخش همچنین مخاطب را به نویسنده

هاي ؛ زیرا موسیقی و کالم آهنگین از ویژگیکرده استزبانی موسیقیایی انتخاب 

دن هاي کودکان است و کودکان نیز تمایل خاصی به شنیناپذیر در داستانتفکیک

واج، واژه، عبارت ( این موسیقی از طریق تکرار. دهندجمالت داراي موسیقی نشان می

  .)129ش، 1391 زارع بیدکی،( است. . . ، ایجاد وزن، سجع و )یا جمله

ملموس است که در هر بخش به چند نمونه ها کامالً در این حکایت نیز این ویژگی

  :شود اشاره می
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ألعايب وكتيب، لقد تعّودت أن أكون وحيدًا معهم وأهلي أصدقائي هم «: »ي«تکرار واج 

  ).10م، 2001، حویلۀ( »مشغولون عّين دائماً 

  ).24، همان( »...أنا نور! يانارة..! نارة«: »ن«تکرار واج 

ظهر شبح أسود، له شعر طويل منفوش وعينان . وفجأة انشق اجلدار«: »ش«تکرار واج 

، همان( ».شعر كاإلبر، تنتهيان بأظافر حادة كالشفرات تقدحان الشرر، ويدان حنيفتان عليهما

22.(  

فسمع «. )8، همان( »ملاذا أنت وحيد؟..! وحيد: مسع صوتًا حنونًا ناعمًا يقول« :»وحید«تکرار 

ا تأخر وحيد، حلقت نور به، ففوجئت « )9،همان( »ملاذا أنت وحيد؟..! الصوت يتكرر وحيد
ّ
ومل

 »...عندها أدركت أن احلصان األسود هو وحيد. ، فلم جتدهوحبثت عن وحيد. باحلصان األسود

  ).23-24، همان(

" احضري يف احلال.. يا نارة أنا وحيد«. )24 ،همان( »...أنا نور! يانارة..! نارة«  :»ةنار« تکرار

فصدرت عنه  «، )17و 12، همان( »...وكّررها ثالثاً، ويف احلال، انفتح اجلدار، وظهرت نارة 

  .)23 ،همان( »!نارة! نارة-: كلمات متفرقة

إذا ُحبت بالسر لقيت ماال :والسر عندنا جيب أن يبقى مصوناً، وأحّذرك«: »السر« تکرار

هذا سر يف حيايت ال ميكن يل أن أبوح به ألي خملوق على وجه ...« ،)10،همان( »يرضيك

كبريًا مثل هذا   عين سرّاً وأنا ال ميكن أن أعيش مع إنسان خيفي ! إذًا أنت ال حتبين- .األرض

  ).21، همان( »...السرّ 

يرى أباه ... يرى البالد اليت يعرف أمساءها، والبالد البعيدة اليت جيهلها يرى «: »البالد«تکرار 

  .)15-16 ،همان( »رائه وقّواده ُيّسري أمور البالدوهو بني وز 

تعداد لتلبية أي أنا على اس: فوجئ وحيد �ذا الطلب، فحزن كثريًا وقال هلا« :»طلب«تکرار 

  .)21 ،همان( »طلب لك إال هذا الطلب

وكادت جترفها هي واحلصان، ولكنها متاسكت ... وعربت النهر باحلصان«: »الحصان«تکرار 

  .)27 ،همان( »وتشجعت وهتفت باحلصان 

  كّرر هذا النداء ثالث مرات، " أحضري يف احلال.. أنا وحيد! يا نارة"قل « :»فی الحال«تکرار 

  وكّررها ثالثاً، ويف احلال، " احضري يف احلال.. يا نارة أنا وحيد«، )11 همان،( »يف احلال فأحضر

  .)12 ،همان( »انفتح اجلدار
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و ... يرى السهول واجلبال واأل�ار والبحار... يرى البالد اليت يعرف أمساءها«: »یري«تکرار 

يرى أمه حتيط �ا النساء، يرى  ...يرى أجناسًا خمتلفة من البشر، يرى أباه وهو بني وزرائه 

  .)15-16 ،همان( »...الفالحني يف حقوهلم 

  .)21، همان( »...بقي يفكر، ويفكر... «: »یفکر«تکرار

  .)24 ،همان( »!ساحمين! ساحمين يا وحيد«: »سامحنی«تکرار 

  .)همان( »أخذت تفّكر وتفّكر...« :»تفکر«تکرار 

  .)25 ،همان( » ...و بقيت متشي ومتشي«: »تمشی«تکرار 

  .)26 ،همان( »... وفعلت له مثلما فعلت ألخيه« :»فعلت«تکرار 

  .)28 ،همان( »!يا وحيد.. هيّا.. هيّا«: »هیاً«تکرار 

كنت تظن أين ال أغضب من نور أل�ا أخيت -... كنت أظن أن.. كنت أظن«:تکرار جمله-

فسمع ... ملاذا أنت وحيد؟..! وحيد: مسع صوتاً حنوناً ناعماً يقول«،  )23،همان( »على األرض؟

  .)8-9 ،همان( »ملاذا أنت وحيد؟..! الصوت يتكرر وحيد

 توان از عوامل موسیقیالبته کوتاهی جمالت که در بررسی اسلوب بیان شد را می

و  ةوگوي بین ناراي از جمالت و گفتدر این جستار نمونه .آورد حساب بهایی اثر هم 

رجاء، با آوردن جمالت کوتاه بر آهنگین کردن تا روشن شود که  وحید ذکر شده

  .ها نیزجامع عمل پوشانده استکننده بودن آنجمالت و دوري از ممل و خسته

فانشق اجلدار عن " أحضري يف احلال.. أنا وحيد..! يا نارة-:نادى هامسًا ملهوفًا ثالث مرّات«

كنُت نائمة  -:قالت متعجّبة برّبك قويل أين كنت اآلن؟-: فقال هلا. نارة، وسألته عما يريد

قل يل ماذا يف األمر؟ -: وبدا االستغراب على وجه وحيد، فسألته! وأيقظتين من نومي وأحالمي

راحة يف كل لقد تعاهدنا على الص.. وحيد-: ليس هناك شيء فقالت له.. ال.. ال-: فقال هلا

  ).17-18م، 2001 ،حویلۀ( »شيء، فقل يل ما اخلرب
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کلمات مخصوص 

  سن کودکان
  جمله معترضه  جمله حالیه  جمله وصفیه  جمله شرطیه

  ألعاب  )2145(

  لعب

  أصدقاء

  أم

  أب

  عيدميالد اهلدايا

  وحدة

  أحالم

  احلقل

أسود شعرطويل شبح

  منفوش

  خشيبکوخ

  السر

  القصر

  احلدائق

  ماما رجاء

  

و إذا حبت هلابالسر،  -۱

وال . فلن أرتكب ذنباً 

ستساحمين شك أن نارة

  .إذا عرفت

إذا ُحبت بالسر   - ۲

  .لقيت ماال يرضيك

  

و كأن ما  -۱

رآه كان حلماً ال 

يصّدق مّر يف 

  نومه

و أصبحت  -۲

صداقتهما سّراً 

  .اليدري به أحد

و شعر  -۳

بسعادة غامرة مل 

يشعر �ا يف 

  .حياته

و رأى،  -۴

كبرياً   مرّة، ثعباناً 

  يقرتب منها

و أنا ال  -۵

ميكن أن أعيش 

مع إنسان خيفي 

  ...عين سّراً كبرياً 

وأخرجت  - ۶

مقّصاً كان 

  .معها

ظهر شبح  - ۷

أسود، له شعر 

منفوش طويل

وعينان تقدحان 

الشرر، ويدان 

حنيفتان عليهما 

شعر كاإلبر، 

تنتهيان بأظافر 

حادة  

  .كالشفرات

  .و ظهرت نارة و هي تبتسم -۱

  .و هي تقول ضاحكة -۲

و من يشّمها، و هو مريض،  -۳

  .احلالفى من مرضه يفيش

  .أمه حتيط �ا النساءيرى -۴

رى أباه و هو بني وزرائه و  -۵

  .قّواده ُيّسري أمور البالد

و رأى، مرّة، ثعباناً كبرياً يقرتب  -۶

  .منها، و هي تعمل يف احلقل

و ذات يوم قالت نور لوحيد، و  -۷

  مها يتنزهان يف حدائق القصر

وفوجئ بالعصفور ميّتاً يف  -۸

صه، وبالزهرة قد ذبلت، قف

  .وبالكتاب قد اختفى

فأخذت تبكي،وهي متّرر يدها،  - ۹

  .حبنان، على رأس احلصان ووجهه

أمتنی لکما حظاً  -1

  طيباً 

كل عام و أنت  -۲

  !خبري يا وحيد

و طار الطري اهللا  -۳

  .ميّسيكم باخلري

  

  

 نتیجه

سال نگاشته است  9-12را براي گروه سنی » دنیا األسرار«حکایت  »حویلۀرجاء علی «

هایی است که در آید که نویسنده در پی تحقق اندیشهبا بررسی این اثر، چنین برمی

: هایی چوناندیشه. ي اصلی وي براي خلق آن بوده استانگیزه درواقعوراي اثر و 
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هاي الزم براي زندگی، کسب شناخت بهتر محیط از سوي کودك و کسب مهارت

، تقویت حس کنجکاوي و نیز قدرت ...قومی، ملی و هاي اخالقی، دینی،ارزش

، يدار امانت، نفس به اعتماداندیشیدن و تعقل در کودك، آشنایی وي با مفاهیمی چون 

خیانت در امانت، وفاداري، صداقت و دوست داشتن؛ به عبارت دیگر این حکایت از 

  .ستانسانی، با پیام اخالقی و اجتماعی ا يها ارزش بانظر محتوا مطابق 

توجه و دقت الزم  شده  نوشتهچه که عالوه بر آن نویسنده به خود اثر، یعنی آن

این حکایت . براي کودکان است فهم قابلداشته است؛ زیرا که زبان او در این اثر روان و 

 ذکرشدههاي داراي اسلوبی استوار، متین و داراي صداقت لحن است و با توجه به نمونه

ن گفت، کلمات ساده و مناسب سن کودکان و بیشتر جمالت توادر متن پژوهش می

کوتاه و روان است؛ زیرا رجاء درصدد است تا سرعت درك داستان را با سرعت 

که کودك را با حکایت بیشتر عالوه براین، وي براي این. خوانش آن هماهنگ کند

خارق هاي آن را امور جادوئی و همراه سازد و او را جذب نماید محور و شخصیت

اهداف را از طریق انتخاب عناصر داستان و پرداختن  ینو االعاده قرار داده است 

 در ساختارمحقق ساخته است؛ به عبارت دیگر وي با این هنرنمایی  ها آنهوشمندانه به 

دوستان  را یکی از ها اوآن تا شود فکر زبان وهمکودکان هم داستان توانسته است با

این اثر است  در» حویلۀرجاء علی «شگردهاي  ازجمله هنرها واین  و خود تلقی کنند

از آن استقبال کنند، با  شوند و اش آشناو اندیشه افکار کودکان به سهولت و آسانی با تا

نویسی است، توجه به این دو ویژگی مهم در این داستان که حاصل رعایت فنون داستان

کردن با کودکان موفق بوده و با توجه به رسد که نویسنده در ارتباط برقرار به نظر می

توان ادعا کرد که وي  ویسنده و پیام حکایت بیان شد، مینکاتی که ذیل عنوان اهداف ن

ها را  هنی، عاطفی، اجتماعی و اخالقی آنتوانسته است تا حدودي بخشی از نیازهاي ذ

  .پاسخ دهد

  

  :مآخذ و منابع

  .و، تهران، چاپ سومنویسی، نشر ن هقص ،)ش1362( براهنی، رضا، - 
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   .، چاپ اولدرس نامه، انتشارات طرح ادبیات کودکان ،)ش1377( جعفرقلیان، طاهره، - 

ها، انتشارات روشنفکران، ها و جنبهادبیات کودکان و نوجوانان ویژگی ،)ش1383( بنفشه، حجازي، - 

  .چاپ هفتم

   .جلدي 50ه رات دانشگاه تهران، دورنامه، انتشالغت ،)ش1328( ،اکبر یعلدهخدا،  - 

   .انان با هویت فرهنگی، نشر دردانهادبیات کودکان و نوجو ،)ش1384( سلطان القرائی، صادق، - 

   .21 انتشارات اطالعات، تهران، چاپ ادبیات کودکان،، )ش1382(، اکبر یعلنژاد، شعاري - 

انتشارات  ي هفتاد،تا دههبررسی و تحلیل ادبیات کودکان در ایران از آغاز ، )ش1384(شجري، رضا،  - 

   .عیاران

انتشارات یادواره کتاب، چاپ  دیگر در ادبیات کودك و نوجوان، یتا مل، )ش1382(علوي، سهیال،  - 

   .اول

انان، کانون هاي کودکان و نوجو ضوابط و اصول نقد کتاب، )ش1364(مرتضوي کرونی، علیرضا،  - 

  .فرهنگ و هنر اسالمی

   .انتشارات مرکز، چاپ اولن کوتاه، مبانی داستا، )ش1379(مستور، مصطفی،  - 

  .فرهنگ فارسی، انتشارات امیرکبیر ،)ش1371( معین، محمد، - 

  .داستان نویسی، کتاب مهناز، تهراننامه هنر  واژه ،)ش1377( میمنت،، میرصادقی، جمال، میرصادقی - 

 العامۀ یۀالمصرالهیئۀ دراسات و تجارب، : طفالالفکر و الخیال فی أدب األ، )2006(مین، أبکیر،  - 

  .للکتاب

   .سکندریۀاإل، الدولیۀحورس  مؤسسۀاألدب القصصی للطفل،  ،)م2000( ، محمد السید،ةحالو - 

   .، دمشقیِدنیا االسرار، اتحاد الکتب العرب ،)م2001( ، رجاء علی،حویلۀ - 
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 طفاللأل يو دورها التعليم" دنيا االسرار" قصة يف لحکيدراسة عناصر ا

  

  

 1رضا افخمی عقدا

  2سکینه حجازي

  

  

  الملخص

إلی مجيع أحناء العامل منها روبا مث انتقل و من فروع األدب العاملي اّلذي ظهر يف أ اً جديد اً کان أدب األطفال فرع

فالبشر . يف احلقيقة إّن األدب يؤثر علی األطفال تأثرياً أفضل بالنسبة إلی طوائف أخری يف ا�تمع .البلدان العربية

حيتاج منذ الطفولة إلی التعّلم و الرتبية ألنّه علی األطفال دوٌر هاٌم يف املستقبل لتنمية البشرية و تقدمها و هذا 

ئل علی خلق اآلثار املتنوعة يف ا�االت املختلفة کالکتب و الصحف و ا�الت و القصص و الصور إحدی الدال

 يرجاء عل«.ستعدادهم لتحقق بناء ا�تمع املثايلالتنوير أفکار األطفال و ...املتحرکة و احلکايات و املسرحيات و

كان ما كان، حكايات من ( خالل جمموعةمن اجتهت إلی األطفال  اّليت، و من إحدی کّتاب العرب يه» حويلة

ی نشاطا�ا يف حقل أدب أيضًا من أخر  »حکايات دنيا األسرار«. م۱۹۹۴اّليت صدرت عام) بالد الشام

طفال و کيفية ذهان األأتعليم  و تاثريها يف"دنيا االسرار" يف حلکييتناول هذا البحث معرفة عناصر ا. األطفال

يف هذا ا�ال بدا لنا أّن رجاء يف هذه احلکاية اخليالية ... جتماعية و و االمعرفة حاجات األطفال األخالقية 

تکّلم األطفال باللغة السهلة و األسلوب الرائق حّتی جتذب الطفل إلی حکايتها ألّ�ا تقصد أن الطفل يعرف 

تربوية فعالة لغرس القيم  إّن احلکاية هذه عند رجاء أداة. بيئته و جمتمعه و يکتسب احلنکة الوافرة للعيش و احلياة

و االصطالحات املختلفة يف ذهنهم و ترغيبهم  تنمية الذوق األديب و توسيع اللغات املختلفة يف ضمري األطفال و

 . خالقية و االجتماعية العلياإلی اکتساب املثل األ
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