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 چکیده
 

ودکان به عنوان یکی از ابزارهاي تربیتی، عالوه بر تأمین نیازهاي جسمی، روحی و عاطفی، نقش ادبیات ک
هاي ریزان نظامانکارناپذیري در افزایش سطح آگاهی و گسترش افق انتظار کودك از جامعه و برنامه

ي ادبیات  حوزهلذا توجه به آثاري که در، شودنظام فکري انسان از کودکی بنا میشک، بی. حکومتی دارد
ادبیات کودکان از . نگر جوامع، سهمی ارزنده داشته باشدهاي آیندهتواند در برنامهشود، میکودکان خلق می

  .هاي عربی با پیشگامی مصر آغاز کردرشد خود را در سرزمیني قرن نوزده، حرکت روبهنیمه
، ، نویسنده و شاعر معاصر مصري»لفنبیل خ«، مشهور به »نبیل سلیمان سلیمان خلف«    در این میان 

دار آن در تربیت و هدایت رفتاري کودکان سهمی ارزنده در بالندگی این نوع ادبی و حرکت فعال و هدف
ي ادبیات کودکان آثار متعدد در حوزه با نگارش، پرداز موردنظرداستاندهد هاي پژوهش، نشان مییافته. دارد

-ها و ارزش، به دنبال نهادینه کردن آرمان)انقالب کودکان (ثورةاألطفالن و نوجوانان، ازجمله آفرینش داستا

اي روشن، مبارزه با بیداد،  حق تعیین سرنوشت، صلح، آزادي، عدالت، امید به آیندهاي همچونانسانی هاي
بیداري و انقالب مردم مصر باتوجه به زمان نشر داستان .  در نسل نوپاي مصر استدوستی نوع وشجاعت
هاي نبیل خلف در رشد فکري و فرهنگی کودکان دیروز و ، سند به ثمر نشستن تالش)2002(مذکور 
اساس تحلیل تصویري   تحلیلی است که بر- ي پژوهش، توصیفیشیوه.  مصر استانقالبی امروز جوانان

  . شودریزي میها پیهاي انسانی آنها و موجودات داستان و طبیعتشخصیت
  

  .دبیات کودك، نبیل خلف، ادبیات عربی، انقالب مصر، عناصر داستان ا:هاه واژکلید
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس.1
   دانشگاه تربیت مدرس  زبان و ادبیات عربی ارشدیکارشناس .2
  ttmu.zare@yahoo.com  دانشجوي دکتراي زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی.3
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  مقدمه. 1
هاي هاي رنگین به جهان اسالم، حمله و سرزمینکشورهاي استکباري با بهانه

نشاندگان خود در کنند یا با حمایت از نوکران و دستاسالمی را اشغال می
... ربستان، اردن وکشورهاي عربی همچون تونس، مصر، یمن، لیبی، بحرین، ع

- تعدادي از کودکانه. کنندهاي عرب سلب میحق تعیین سرنوشت را از ملت

 در قالب هاي زیباشناسانه مؤلفهرعایت  با  ژرف، همراهبا نگاهیهاي عرب نویس
هاي استبدادي در ها و وابستگی نظامها، ستمگريگر توطئهروایت ،داستان و شعر

اهی و افزایش سطح معلومات کودکان از کشورشان هستند و با گسترش آگ
ي جهادي مبارزان در مدنیت و امکانات آن، به خیزش مردمی و تقویت روحیه

  .کنندنسل بعد کمک می
هاي سیاسی، اي از چالشهاي اخیر، کشورهاي عربی با مجموعهسال    در 

 هااجتماعی، فرهنگی، مردمی و روشنفکري مواجه شدند که موجودیت سیاسی آن
ها منجر به سقوط هاي یادشده و تشدید آنچالش. را به خطر انداخته است

، قذافی در لیبی، )107: 1390سردارنیا،(ر تونس، مبارك در مصر علی دحکومت بن
هاي سیاسی در تعدادي دیگر از کشورهاي عربی صالح در یمن و وقوع زلزله

ضوع این نوشتار، البته مو. همچون بحرین، عربستان، کویت و مغرب شده است
ي ظهور و سقوط حکومت مبارك نیست، بلکه تالش بر آن است تا با مطالعه

نویس معاصر ساز کودکانهادبیات کودکان در مصر، از نقش راهبردي و زمینه
گیري انقالب امروز مصر، سخن مصري، نبیل سلیمان سلیمان خلف، در شکل

هاي شگرف  بخشی از ظرفیتهاي وي به بازنماییبگوییم و با تحلیل اندیشه
ادبیات کودك، که . ي ادبیات کودك در تغییرات بنیادین آینده بپردازدیمحوزه

شود که براي  آثاري اطالق میگیرد، بر ادبیات مربوط به نوجوان را نیز دربرمی
مصاحب، (منظور سرگرمی و آموزش آنان فراهم شده است  کودکان و به يمطالعه
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که قصد آموزش مستقیم داشته باشد، فکر و ذوق و عواطف ن و بدون آ)72: 1387
  ).36: 2000 ،عبدالفتاح(دهد آنان را پرورش می

اند که داستان در     بانیان و مسئوالن آموزش کودکان و نوجوانان، دریافته
سازندگی مقام و موقعیت فرداي کودك، نقش اساسی دارد و عاملی مهم در رشد 

آید و تجارب متنوع و متعددي را در شمار میقیت او بهاستعداد و شکوفایی خال
باتوجه به ). 4: 1383کرمانشاهی، میري(گذارد موضوعات گوناگون در اختیارش می

یابیم که سیر تحول ادبیات در هر کشوري، تحت تأثیر فرهنگ، این اصل، درمی
جوانان ادبیات کودکان و نو. اجتماع و اوضاع سیاسی و اقتصادي آن جامعه است

- هاي کودکان، محصول زمانهکتاب. مصر نیز از این قانون نانوشته، مستثنی نیست

توان بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، ها را نمیآن. ي خویشتن است
موسوي و (فرهنگی، اخالقی و حتی سیاسی همان زمان، مورد سنجش قرار داد 

تربیت و هدایت کودکان از   با این مقدمه باید گفت).139و 124: 1387دیگران، 
هاي معنادار یادگیري هایی براي مشارکت ایشان در تجربهطریق ادبیات، فرصت

ها به عنوان افراد متعهد و فعال اي که به تسهیل رشد آنگونهآورد؛ بهفراهم می
ي مسلط بر داستان  اندیشه).48: 1391قلتاش،  (اجتماعی و سیاسی کمک کند

اي بر تحوالت اجتماعی و سیاسی و مفهوم عدالت تأکید ویژه نیز انقالب کودکان
- مقصود نبیل خلف از نگارش داستان مذکور، تربیت انسانی تحلیل. فراگیر دارد

جوي سیاسی، حامی تعامل فرهنگی و خواهان گرایش گر، انتقادي، مشارکت
ه ي عدالت و احترام بهاي فعال مدنی است تا به توسعهجامعه به سمت مشارکت

چه از ي نبیل خلف با توجه به آننسل آرمانی در اندیشه. تنوع، یاري برساند
آید، مهربان، آگاه سیاسی، نگران دست میي داستان انقالب کودکان بهمطالعه
نسلی که صبور . اي همچون عدالت، صلح و آزادي استهاي واالي انسانیارزش
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 خواهان گفتگو و مشارکت فعال در و با مدارا در مقابل دیگران، امیدوار، توانا و
  .  زندگی اجتماعی است

ادبیات کودکان عموماً و . 1 :ها پاسخ دهیمکوشیم به این سؤالمی     در ادامه، 
انعکاس . 2 ؟آثار نبیل خلف خصوصاً چه نقشی در تربیت نسل انقالبی مصر دارد

ضرورتی ي مصر در ادبیات کودکان این کشور چه رویدادها و حقایق جامعه
هاي نویسنده و انتقال هاي داستان چه نقشی در تحقق اندیشهشخصیت. 3دارد؟ 
  مایه و پیام اثر به مخاطب دارند؟درون

  پژوهش يپیشینه. 1-1
اي     پژوهش حاضر، با تأکید بر داستان انقالب کودکان، حداقل در ایران، پیشینه

ي نامه خلف در قالب پایاني آثار نویسنده و شاعر مصري، نبیلمطالعه. ندارد
هاي محتوایی و اسلوبی ادبیات کودکان در آثار نبیل سلیمان ژگی بررسی وی«

تحلیل ادبیات کودکان «ي و مقاله) ، دانشگاه تربیت مدرس1390(» سلیمان خلف
ي مجله(» مصر با تکیه بر داستان شاپرك قرمز اثر نبیل سلیمان سلیمان خلف

ي نگارندگان در گزینش و  شیوه.انجام شده است، ) پژوهشی لسان مبین–علمی
  .هاي آتی باشدتواند طرحی نو در پژوهشپردازش تصاویر می

  ادبیات نظري پژوهش. 2
  ضرورت توجه به ادبیات کودکان و دالیل اهمیت این نوع ادبی. 2-1

ي اهمیت دادن به ادبیات کودك، اهمیت دادن و ارزش بخشیدن به یک آینده
ي ادبی، یاري ترین هدف از نگارش این گونهمهم.  بشریت استروشن براي

با چنین ذهنیتی باید گفت که ادبیات  ).179: 1369، جعفرنژاد(کردن کودك است 
هاي خاص خود را داشته باشد که اي اجتماعی است و باید مالكکودکان، پدیده

  :آیددر ذیل می
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 براي اندوختن تجارب و پدید آوردن میل و نیروي کنجکاوي در کودك. 1   
تقویت، تربیت و . 4تقویت بیان؛ . 3کمک به آموزش زبان؛ . 2معلومات نوین؛ 

تقویت . 6اش؛ آشنا کردن کودك با دنیا و محل زندگی. 5رهبري قدرت اندیشه؛ 
ایجاد عالقه به زندگی اجتماعی و همکاري صادقانه و . 7تمایالت کودکان؛ 

اعتماد به نفس و استقالل بخشیدن به شخصیت ایجاد . 8صمیمانه با دیگران؛ 
برانگیختن حس احترام به اصالت انسانی و میل به . 9 ؛)36: 2000 ،عبدالفتاح(کودك 

ایجاد . 11بخشی براي کودك؛ کنندگی و لذتقدرت سرگرم. 10اعتالي مداوم؛ 
هاي درسی؛ و ها و کمبودهاي مطالب کتابرفع محدودیت. 12عادت به مطالعه؛ 

  ).35: 1384 القرائی،سلطان( هاي مختلف به کودکان معرفی فرهنگ.13
 را نگاشته انقالب کودکانهاي فوق، داستان     نبیل خلف نیز با توجه به مؤلفه

گیري، توانایی هاي تصمیماست؛ داستانی که کودکان مصري را در بهبود مهارت
ي فرهنگ، بارهروي مصر، کسب دانش درها و مشکالت پیشدر شناسایی چالش

المللی و تبدیل شدن به یک هاي ملی و بیناجتماع و زبان مادري، شناخت ارزش
ي عدالت و تحقق ها را به سمت توسعهرساند و آنانسان اندیشمند، یاري می

  .دهدي دموکراتیک همراه با احترام به مفهوم تنوع سوق میجامعه
 یت کودکان و نوجوانانگیري اندیشه و شخصاهمیت داستان در شکل. 2-2

هاي ، منتقد کانادایی معتقد است، کتاب)M. Landsberg(میشل الندسبرگ 
- ها منجر به توسعهبهترین آن. دهندخوب براي کودکان، کارهاي زیادي انجام می

هیچ سرگرمی . شوندي پیچیدگی زندگی میها و القاي حسی دربارهي افق
شود و هیچ ش احساسات انسانی نمیدیگري تا این حد، موجب همدلی و گستر

جانبه، ذهن کودك را با نهادها، الگوها، صورت همهتواند بهسرگرمی دیگري نمی
داستان، عبارت دیگر، ؛ به)9: 1382هانت، (معانی و امکانات مدنیت آشنا سازد 

هاي ناپخته و سست، فاصله بگیرد و به سمت رشد کند کودك از اندیشهکمک می
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ند و مراحل ذهنی و عاطفی را زودتر پشت سر بگذارد و همراه فکري حرکت ک
طور هاي داستانی، عواطف مشابهی را تجربه کند و ضمن کسب لذت بهچهره

رو تالش  از این؛)118: 1387پوالدي، (غیرمستقیم به دنیاي تجارب تازه گام بگذارد 
در صورت هاي جدید، مقایسه کرده و کند نظریات شخصی خود را با یافتهمی

- کودك در موقعیت. سازي کندواره یا الگوهاي خود برونها در طرحتضاد با آن

گیرد و از طریق این کنند، قرار میرا تجربه میهاي داستانی، آنهایی که شخصیت
رو هایی که فرصت روبهآموزد چگونه با مشکالت و چالشهاي مشترك میتجربه

 و 22: 1382امین دهقان و پریرخ، (ته، مقابله کند ها را در عالم خارج نداششدن با آن
یابد که در پس زندگی و حوادث ناخوشایند آن، کودك درمی. )74: 1387حجازي، 

محمدي و (مفهوم دیگري نهفته است و او نباید دچار یأس و سرخوردگی شود 
  ).108: 1389دیگران، 

  ادبیات کودکان در مصر. 2-3
هاي ي قرن نوزدهم در سرزمین امروزي، از نیمهادبیات کودکان به سبک و سیاق

ي ادبی در مصر، گونهاینرشد ). 121: 1985محمد دیاب، (عربی شکل گرفت 
دهه  سه این تنها در. است میالدي يه قرن گذشتهفتاد تا نودهاي دههمصادف با 

- دست می خود سطح فنی قابل قبولی در آثار مصري به نویسکودکانهاست که 

  ).210 :1998، الفیصلوحیر(یابد 
نویسنده و شاعر معاصر مصري، با . م1947    نبیل سلیمان سلیمان خلف، متولد 

، )1998 (أم مازن، )1996 (وطنی: ازجملهکتاب عنوان  بیستبیش از نگارش 
 ةثور، )2001 (آه یا غجر، )2000 (کوکب میکی، )2000 ( الحمراءةاألمیرشۀفرا

وطن ، )2002 ( األطفالةثور،  )2001 (قرب و فیلأرنب و ع، )2001 (الشطرنج
 ،در ادبیات جهانی. ها داردنویس، نامی آشنا در دنیاي کودکانه)2009 (الجنون

ن  ای. استآثارشان يبه عمق تفکر و محتوا  از نویسندگانرخیشهرت ب
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اما اهمیت  ؛یابند  هم در عصر خود و هم در عصرهاي بعد شهرت مینویسندگان،
رو تأثیرشان  از این؛هاست در سبک و اسلوب نگارش آننویسندگانز رخی اب

شان متعلق به ملت خودشان است و اگر شان عارضی و تألیفات شهرت،محدود
 نبیل خلف،. دهد به زبان دیگري نقل شود، ارزش خود را از دست میآثارشان 

تقدیر تعظیم و  نه تنها ،آثاري که نگاشته. استول  ايهدستجزء نویسندگان 
دو اثر . هاي دیگر نیز برگردانده شده استه است، به زبانمعاصران را برانگیخت

در مدارس  به زبان آلمانی ترجمه شده و،  الشمسسمکۀ و الخشبیۀاألم وي، 
  ).2125 يهشمار: 2010، الکفراوي( شود میتدریس ،ابتدایی آلمان

أکید کرد تحت تأثیر نویس در گفتگویی که با نگارندگان داشت، ت    داستان
و سروانتس ) Perry(ي خاصی نیست؛ اما آثار الکیالنی، شوقی، پري نویسنده

)Cervantes (ي خودش، یک شرقی غیور و مشتاق به گفته .را دوست دارد
 لذا در آثارش ي مصر و رهایی آن از استبداد و تباهی است؛اصالح جامعه

هاي انسانی لیم و نهادینه کردن ارزش به دنبال معرفی، تعانقالب کودکانازجمله، 
   خودشان باشند، روي پاي  شاد و خالق، بیشتر بخوانند اه بچهنویسد تا می .است

  بگذارند  احترام  و تفکرشان  دیگران  کنند و به  زندگی، مستقل بیندیشند،بایستند
 ).8/6/1389:  با نبیل خلف از طریق ایمیلگفتگو(

. 1: اه اساسی بر ادبیات کودکان مصر حاکم استبه اعتقاد وي دو دیدگ   
ي جهانی  روز مصر و تحوالت جامعهمسائلنویسانی که معتقدند باید از کودکانه

ه، افسان  وافهخر،  حکایتخواهند بامی افرادي که. 2براي خردساالن نوشت و 
  ).12/2/1389، همان(نند  سرگرم ککودك را
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مجالت (ود در ادبیات کودکان مصر هاي سیاسی موجمفاهیم و ارزش. 2-4
  )کودکان

هاي م، به تحلیل مفاهیم و ارزش1991، أدب الطفل العربیحسن شحاته در کتاب 
 و سمیر، میکی: ماهه از مجالت کودکاني سهسیاسی حکومت مصر در یک دوره

به اعتقاد او خانواده، مدرسه، اجتماع، احزاب . ، پرداخته استصندوق الدنیا
هویت، . آورندهاي جمعی، رشد سیاسی کودکان را فراهم میانهسیاسی و رس

هاي مدنی و حقوق هاي انسانی، مشارکت جمعی، آزاديرهبري، حکومت، ارزش
  .ها پرداخته استهایی است که وي به آنترین مؤلفهشهروندي از مهم

 :    مفاهیم سیاسی

، نگهبان، امیر، حکومت، پلیس: میکیي واژگان سیاسی پرکاربرد در مجله. 1 
ي حکومت هستند؛ اما واژگان مردم، جمهوري، نهضت، امپراطور، مأمور و نماینده

، سمیري واژگان سیاسی در مجله. 2علم و دشمن کمترین کاربرد را دارند؛ 
المللی، سندیکا، اسرائیل، فدایی، گردهمایی و مناسبات بین: پرکاربرد نیستند

ي بیگانه و دیپلماسی ازجمله ابات، سیطرهسرزمین اشغالی، سرود ملی، انتخ
 صندوق الدنیاي در مجله. 3شود و ها میاي گذرا به آنواژگانی هستند که اشاره

واژگان حکومت، پلیس، حاکم و سلطان، بیشترین تکرار و واژگان معرکه، انقالب 
  .و پیمان، کمترین کاربرد ممکن را دارند

 :هاي سیاسی    ارزش

هاي رشد مصر، قومیت، ملیت و عدالت از جمله ارزش: میکی يدر مجله. 1 
پرکاربرد هستند و آزادي، سیادت آراي عمومی، مبارزه با ظلم، حفظ حقوق و 

قومیت و ملیت، : سمیري در مجله. 2عزت سرزمین، کمترین کاربرد را دارند؛ 
ا پروري، آزادي، شورا، عدالت، جنگ بکراسی، قهرمانوبیشترین کاربرد و دم

صندوق ي در مجله. 3دشمن و فداکاري در راه مصر، کمترین کاربرد را دارند و 
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ي پیشرفت مصر و رشد قومی است و صلح، جهاد، بیشترین تکرار درباره: الدنیا
آزادي، وطن، عزت، شورا، عدالت و پایداري در برابر ظلم، کمترین کاربرد ممکن 

  .را دارند
 :     تحلیل نتایج

هاي گروهی، توجهی به نظام جمهوري، مشارکت فعال انهمجالت و رس. 1
کراسی، حقوق بشر، مسائل وسیاسی، صلح و عدالت اجتماعی، امنیت ملی، دم

- از پیشرفت، قومیت. 2سیاسی روز و نمادهاي قهرمانی ملی و وطنی ندارند؛ 

گرایی، تاریخ مشترك سرزمینی، آثار تاریخی، زبان عربی و جهان عرب، سخن 
- ؛ اما توجهی به بیداري و افزایش معلومات سیاسی کودك مصري نمیگویندمی

در اطاعت از حکومت، جنگ با دشمن و عزت ملی، در تناقض هستند . 3کنند و 
  ).305-289: 1994شحاته، (

جاست که خلف با نگارش داستان انقالب کودکان با بیانی نمادین، اقدام       این
رفت از هاي مقابله و برونکند و راهمیبه طرح مشکالت سیاسی و مدنی مصر 
   .دهدکننده، آموزش میاي سرگرمچنین فضایی را به کودکان مصري با شیوه

  معرفی داستان انقالب کودکان. 3
 ، اثر نبیل) األطفالةثور(اي و شش قسمتی انقالب کودکان  صفحه42داستان 

 خصلت ،این ودگرخواه است ، از حیث محتوا، )2002(سلیمان سلیمان خلف 
اي  چهره. استي بشريجامعههاي ملی  آرمانيدربردارندهذاتی آن است؛ چون 

انسانی و جهانی دارد که محدود به سرزمین مصر و یا چارچوب اجتماعی خاص 
دمد؛ نویسنده، روح عناد با استبداد حاکم بر مصر را در کالبد واژگان می. نیست

 و بیداد به کمک سالح کالم تیز با بديبه دیگر سخن، بنیاد داستان او در س
براساس این تعریف، داستان انقالب کودکان، هدفمند و تعلیمی . است متجلی

. است و براي رساندن پیام یا القاي موضوع موردنظر نویسنده، نگاشته شده است
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آموزد چگونه در برابر ، آثاري از این دست، به مخاطبانش میبصیريبه اعتقاد 
هاي سیاسی، فرهنگی، ي حوزهگر در همههاي سلطهدآزادي و نظامهاي ضجریان

  ). 20: 1376بصیري، (اقتصادي و اجتماعی ایستادگی کنند 
 خیالی است؛ زیرا -هاي واقعیي داستانلحاظ سبک، در زمره    داستان مزبور به

یعنی دنیاي واقعی و ) Setting(در این ژانر، بیش از یک جایگاه کنش داستانی 
کودکی عجیب که سري بدون «پرداز، با خلق داستان .شوددنیاي خیالی دیده می

دار قرمز، ي خالپرنده«و ) 10: 2002سلیمان خلف، (دارد » گردن با دو چشم بزرگ
رسید و چهار بالی که هرکدام بدون پر، با دو منقار که طول هرکدام به دو متر می

 به دنیاي )36: همان(» غول شش شاخ« و )24: همان(» ها کمتر از سه متر نبودآن
ي پذیر نیستند؛ ولی با همهها توضیح بسیاري از این اتفاق.گذاردخیال، گام می

ایاغ، قزل(سپارند ها را باور دارند و ذهن خود را به این آثار میها، کودکان، آناین
ها از نظر تزيفان. شودهر ناممکنی، ممکن می) خیالی(در عالم فانتزي . )157: 1383
-هاي عصر حاضر را معرفی میهاي انسانها و آرمانمشغولیمایه، غالباً دلدرون

ها و موجودات خیالی،  اما در کنار شخصیت؛)136-135: 1376محمدي، (کنند 
هایی واقعی همچون قصر حاکم و اردوگاه کودکان قرار فضاي داستان در مکان

والدینش، کودکان اردوگاه، گنجشک، فیل و امیر و پدر و مادرش، حاکم و . دارد
، همگی در دنیاي ما صورتی )2002سلیمان خلف،  (هابیوتیکها و آنتیحتی باکتري

ي داستان، عملکرد و رفتاري واقعی و هاشخصیت. حقیقی و قابل لمس دارند
یات و توصیفات به ئ جز.دارند) انقالب(متناسب با یک تحول عظیم اجتماعی 

-  بهي مصرروز جامعههاي  خالص از واقعیتیاند که معنای شدهمطرحقصد آن 

  .دست دهند
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  1ي داستانخالصه. 3-1
گنجشک مادر در برابر حاکم کوتوله و بدجنس شهر که فرمان لغو : قسمت اول

ي رگبار گلوله. اش را رها نکردي مادري را صادر کرده بود، ایستاد و جوجهرابطه
گنجشک در حیات قصر بر روي . مت گنجشک بودلشکریان حاکم، همیشه به س

حاکم، تحمل . بود، آشیانه داشت) نه(درخت عجیبی که شکل ظاهري آن شبیه ال 
از دیدن شکل درخت، گریان بود؛ لذا . هیچ حرکت مخالفی را نداشت

را به متخصصانی از سراسر دنیا جمع کرد تا ماهیت درخت را تغییر دهند و آن
حاکم . اي نرسیده بودهاي این گروه به نتیجهورند؛ اما تالشدرآ) آري(شکل نَعم 

اي به قصر پدرش حمله کرد، به یاد آورد وقتی پنج سال داشت، موجود ناشناخته
مادرش را دزدید و او را به بیماري کوتاهی قد مبتال کرد و تالش پدرش براي 

وتوله، قدم روزي، سوسک بدشکلی به قصر حاکم ک. ي او به جایی نرسیدمعالجه
  .توانیم قراردادي امضا کنیم که تو معالجه شويمی: گذاشت و به او گفت

براساس قرارداد، حاکم باید در مقابل دریافت دارو، اختیار شهر را :    قسمت دوم
نامه را در مقابل جشن بزرگی ترتیب دادند تا حاکم، پیمان. به سوسک بسپارد

 متوجه شدند کودکی با فرار از زندان، ناگهان. گرفتن هورمون رشد، امضا کند
مهمانی به هم خورد و حاکم . وارد قصر شده تا ماجراي خیانت حاکم را بفهمد

  .به هدفش نرسید
. حاکم، گنجشک مادر را دستگیر و به اردوگاه کودکان فرستاد:    قسمت سوم

خوشی کودکان دل. گنجشک در اردوگاه، به نام گنجشک طوفان، مشهور بود
خبري از سرنوشت خاطر بیها بهشد که بچهچند روزي می. نی به آواز او بودزندا

رئیس زندان از محل . خواندندامیر، اعتصاب غذا کرده بودند و سرود آزادي می
) نه(در آسمان اردوگاه، پرندگان، صفی به شکل ال . کرداطالعی میامیر، ابراز بی

را در تمام  از درخت ال بود و آندر منقارشان بذري. به نمایش گذاشته بودند
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حاکم براي . باران کردندها را گلولهمأموران، پرنده. سرزمین استبدادزده پراکندند
این پرنده، . ها فرستادي خالدار قرمز را به سوي آنمقابله با این پرندگان، پرنده

. خوردند در منقارش گذاشتهاي زخمی را که در آسمان، تلوتلو میگنجشک
اند، با فالخن و سنگ به ها بلعیده شدههاي زندانی که فکر کردند گنجشکبچه

هاي زخمی پرنده وقتی به زمین نشست، گنجشک. پیکر حمله کردندي غولپرنده
خوددار پوش و کالهپشت بزرگ زرهدر این هنگام، الك. را از منقارش بیرون آورد

 براي سرکوبی شورشیان، وارد خاردار بود به دستور حاکم وبا دمی که شبیه سیم
پشت هم به حاکم، پشت کرد و به سمت ها ترسیدند؛ اما الكبچه. معرکه شد

زمین، شکافته شد و مارهایی سربرآوردند و جلوي . سربازان اردوگاه حمله کرد
  .ها آمده بودگویی طبیعت به کمک انقالبی. مأموران در حال فرار را سد کردند

اي از غذاهاي رنگارنگ آماده حاکم، سفره.  دستگیر شدامیر،:    قسمت چهارم
من از این غذاها : امیر گفت. ي خودش بکشدکه امیر را به جبههکرد به امید این

بخورم و دوستانم در اردوگاه از غذاهاي مصنوعی؟ حاکم پیشنهاد داد امیر در 
امضا : ریاد زدامیر ف. اش زندگی کندمقابل امضاي قرارداد صلح، همراه با خانواده

. ي موجودات با پدر و مادرشان زندگی کنندکه اجازه بدهید همهکنم مگر ایننمی
  . هیکل شد و امیر را به اردوگاه برگرداندحاکم از هورمون رشد، خورد و قوي

موجود شش . در حیاط اردوگاه، درگیري همچنان ادامه داشت:    قسمت پنجم
امیر . پشت، شکست خوردار گرفت و الكپوش قرپشت زرهروي الكشاخ روبه

. ها به سمت سوسک، سنگ انداختندبچه. به دوستانش سنگ و فالخن داد
سوسک به سمت قصر فرار کرد و موجوداتی شبیه ماموت و پلنگ تیزدندان و 

اي با سرهاي شکل با سرهاي مربعی و برخی استوانهموجوداتی زردرنگ و مکعبی
  .گرد به سمت کودکان فرستاد
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در این . ي قانون جدید و آزادي، سخنرانی کردامیر درباره:    قسمت ششم
-هنگام، جمعیتی از مردم به سوي اردوگاه آمدند و سرود آزادي خواندند و به

ها را نابود ها را به میدان فرستاد تا بچهحاکم، لشکر باکتري. سوي قصر رفتند
دانستند که ب بود و میشان فقط سنگ و چوکه سالحکودکان با این. کنند

ها را به بیوتیکمادر امیر، پیشنهاد داد اگر آنتی. خورند، تسلیم نشدندشکست می
د؛ چطور جا بوآیند؛ اما مشکل اینهاي مهاجم برمیکمک بخوانند از پس باکتري

ها را بیوتیکها برسانند؟ درخت ال پیشنهاد داد آنتیها را به مقر باکتريباید آن
. ها بیندازندها را میان باکتريها آنهاي کوچکی بریزند و پرندهداخل ظرف

سوسک که وقت هورمون رشدش . ها خوردند و منفجر شدندها از آنباکتري
ها توانستند شهر را از دست حاکم تر شد و بچهتمام شده بود، کوچک و کوچک

  .ظالم، رها کرده و دموکراسی را حاکم کنند
ها و اي غالب داستان با تحلیل تصویرآفرینی شخصیتهمایهبررسی درون. 4

  موجودات
ي شخصیت در تعریفی ساده، موجودي است که با انتخاب نویسنده پا به صحنه

کند و محوري است هاي مورد نظر نویسنده را اجرا میگذارد و کنشداستان می
نقالب  داستان ا).242: 1362براهنی، (» چرخدتمامیت قصه بر مدار آن می«که 

ها و طور غیرمستقیم، از طریق موقعیتکودکان، بستري است تا کودك به
- به. دست آوردهاي آن، شناخت و بینش درستی نسبت به رفتار خود بهشخصیت

. ي مردم فلسطین، الهام گرفته استنبیل خلف در این اثر از انتفاضهرسد نظر می
 ةثور(دآور انقالب سنگ استفاده از سنگ، توسط کودکان در امر مبارزه، یا

نویسنده، برآن است فرهنگ مقاومت را در نسل . در فلسطین است) ةالحجار
 لذا با تأکید بر مفاهیم قهرمانی، روانشناختی، اخالقی، نوپاي مصر، درونی سازد؛

عاطفی و تشویق به دوستی و همکاري و همیاري، سعی در رشد و تقویت 
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 و البته مفاهیم و رهنمودهاي موردنظر را رفتارهاي اجتماعی کودکان مصري دارد
بخش، درهم هاي لذتها، خلق حوادث شیرین و نقل روایتپردازيبا شخصیت
هاي انسانی، سازي مؤلفهسو با برجستهدرواقع، نبیل خلف، از یک. آمیخته است

هاي متن افزوده است و از سوي دیگر، رشد عاطفی و ارزشی، بر جذابیت
تر ذکر شد، شتاب داده است سازي مفاهیمی که پیشا برجستهشناختی کودك را ب

  ).115-100: 1390رضایی، (
ها، اسامی توان از میان طرح موردي تصاویر شخصیتهاي اثر را میمایه    درون

اجتماعی و . 2پهلوانی و قهرمانی؛ . 1ها به انواع و موجودات و خط سیر آن
-آید، بههایی که در پی میمثال. سیم کردتربیتی و اخالقی تق. 3شناختی و روان

سو شناخت کاملی از اند که در کنار یکدیگر، از یکاي انتخاب شدهگونه
گر کنند و از سوي دیگر، بیانه میها، اسامی و موجودات داستان ارائشخصیت

ي براي انسجام شیوه. ي تفکر نویسنده هستندهاي موردنظر و حیطهمایهدرون
ها و موجودات داستان را به دو بخش افت بهتر مطالب، شخصیتپژوهش و دری

و دشمنان انقالب ) 2 و فرعی1هاي مثبت اصلیشخصیت(یاوران انقالب 
- تقسیم کردیم و در این میان، شخصیت بی)  و فرعی3هاي منفی اصلیشخصیت(

  .را نیز درنظر داریم) نه خوب و نه بد(طرف 
  نقالبدار اها و موجودات طرفشخصیت. 4-1
  )شخصیت اصلی(تصاویر امیر . 4-1-1
در قبال سرنوشت دوستان و یارانش . نگر استکودکی شجاع، باهوش و آینده. 1

ها، پرندگان و کنم باید انسانقرارداد را امضا نمی«: کنداحساس وظیفه می
؛ )27: 2002، سلیمان خلف(» شان در کنار یکدیگر زندگی کنندحیوانات با فرزندان

- مهربانی دشمن را نمیرزمانش باشد، فریب خواهد تفاوتی بین او و همینم. 2

که به آسایش خود بیندیشد، خواهان برخورداري یارانش از خورد، قبل از آن



  ...کارکرد فعال ادبیات کودك در                                                                                    
 

161

ي انگار عصاره. کردشدت، احساس گرسنگی میامیر به«: شرایطی انسانی است
توانم از این نمیریختند؛ ولی بر سر پادشاه فریاد کشید من تلخی در حلقش می

که غذاي اندکی براي کودکان هاي فاخري که آماده کردي بخورم در حالیغذا
:  پدر و مادرش را بسیار دوست دارد.3 ؛)28-27: همان(» فرستیاردوگاه می

چشمانش پر از اشک شد وقتی پدر و مادرش را به یاد آورد که براي دیدنش از «
. کردند او را ببوسند یا به او دست بزنندمیهاي خاردار اردوگاه، تالش پشت سیم

 فرار از .4؛ )28: همان(» شان را خونی کرده بودهايها و انگشتسیم خاردار، چهره
هاي اردوگاه، امیر پس از پاره کردن پرچم«: شوداردوگاه، آغازي براي قیام می

نش و براي سرزمی .5؛ )20: همان(» فرار کرده و به قصر حاکم نفوذ کرده است
 سرنوشت شهرمان را به دست این موجودات ما«: کندي آن مبارزه میآینده

نظم و ترتیب را در . 6؛ )6: همان( »دهیمو موجودات باکتریایی نمی) سوسک(
 به .7؛ )34 :همان( »امیر، صف دوستانش را منظم کرد«: کندگروه خود حاکم می

فیل و پرندگان و «): رهبر منتخب(گوید نمایندگی از یاران خود سخن می
-36 :همان(» عنوان نماینده انتخاب کردندباهم امیر را بهها همهگنجشک آبی و بچه

از مسائل کالن و  .8؛ و )37 :همان(» ي سخنرانی امیر شروع شدجلسه «.)37
ي خود را درك کرده است و خواهان مشکل جامعه. جریانات روز مطلع است

امیر از ضرورت لغو قانون کنونی و تصویب «: رعایت حقوق تمامی ساکنان است
ي موجودات زنده را شامل شود، سخن قانونی جدید که حقوق و آزادي همه

  .)37 :همان(» گفت
  دار انقالبهاي فرعی طرفشخصیت. 4-2
  تصاویر مادر. 4-2-1
مادرش او را در «:  امیر را عاشقانه دوست دارد، نگران فرزند در بند خود است.1

دانم چطور از این فرزندم نمی: اش را بوسید و گفترفت و گونهآغوش گ
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اگر  «:کندرا راهنمایی می) کودکان(انقالبیان . 2؛ )44: همان(» اردوگاه خارج شویم
-ما این ظرف را پر از هورمون رشد کنیم و در خندق قطران بیندازیم، آنتی

» یی را نابود کنندکنند و خواهند توانست موجودات باکتریاها رشد میبیوتیک
  ).44: همان(
  تصاویر کودکان. 4-2-2
ي کودکان از خوردن غذایی که کارخانه«: ایستادگی در برابر شرایط غیرانسانی. 1

ها و کرد، اعتصاب کردند و ظرفاره تولید میها و خاكماندهها از پسباکتري
کردند، پرت ن میها را مجبور به غذا خوردها را به طرف نگهبانانی که آنبشقاب
به امید روزي هستند که از زندان «:  امیدوار به آینده هستند.2؛ )20: همان(» کردند

-هاي افسانهخوابند و به الالیی و داستانشان میشوند و در آغوش مادرانآزاد می

ها گذارند و آن به شهیدان انقالب، احترام می.3 و )19: همان(» دهنداي گوش می
شان شروع به کندن زمین کردند تا هاي کوچکبا دست«: سپارندیرا به خاك م

جمعی براي پرندگانی که در راه شان شکست، قبرهاي دستههايکه ناخنجایی
  ).24: همان(»  شهید شده بودند، آماده کردندانقالب

  تصویر مردم. 4-2-3
مردان و زنان، «): خیزش عمومی(کنند در جریان انقالب به کودکان کمک می. 1

کردند، تصمیم ها از جمله عصا، شالق، طناب، سنگ و خنجر آماده میانواع سالح
      ).43: همان(» خاطر رسیدن به آزادي، مبارزه کنندگرفته بودند به

  نگارتصویر روزنامه. 4-2-4
یکی از «: دهداش حقایق جامعه را انعکاس میبرحسب رسالت شغلی. 1

هم خوردن مراسم و فرار به(نظیر ي کماست از این صحنهنگاران خوروزنامه
  ).16: همان( »، عکسبرداري کند)سفیران
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  تصاویر مامان گنجشکه. 4-2-5
مامان « :عدالتی و ستم نیستاي شجاع که حاضر به تسلیم در برابر بیپرنده. 1

ین ي مادري را باي که فرمان لغو رابطهگنجشکه از ظلم پادشاه بدجنس کوتوله
 »ترسدها، پرندگان، حیوانات، حشرات و موجودات زنده صادر کرده، نمیآدم

از فرمان حاکم، «: کند در برابر حاکم، ایستادگی و پایداري می.2؛ )6: همان(
ها پرواز و آواز خواندن را خواست جوجه گنجشکسرپیچی کرد؛ زیرا حاکم نمی

 دستگاه حاکم، حاضر به رها کردن  با وجود فشار و ارعاب.3؛ )6: همان(» بیاموزند
اش این سرنوشت را داشته باشد و با کند که جوجهقبول نمی «:فرزنداش نیست

 شرایط ناگوار دیگر گنجشکان، او را در .4؛ )6: همان( »کنداش فرار میجوجه
هاي دیگر از آواز خواندن دید که گنجشکوقتی می«: کندتر میتصمیمش راسخ

ها آموزش نداده بود که چطور از نوك، حنجره و  کسی به آن چون،محروم هستند
- هايلجاي پرواز کردن فقط باه استفاده کنند و ب،شان براي آواز خواندنهايریه

هایش جهوکشند، اصرار داشت که به جشان را مانند نگهبانان قصر روي زمین می
 مخفیانه، روي آورد و  به زندگی.5؛ )6: همان(» آواز خواندن و پرواز کردن بیاموزد

موریت مقدسش أکه مبعد از این «:جا آورداش بهي مادري را در حق جوجهوظیفه
: همان(» کرد و گنجشک کوچکش را در باد رها  شد از مخفیگاه خارج،تمام شد

 با وجود مخالفت حکومت مستبد، به فرزندانش پرواز و پرکشیدن و .6و  )6-7
اش تکان دادن توانست به جوجه«: آموزدمی) تنآزادي و سخن گف(نغمه سردادن 

هایی که مثل رغم گلولهها و اوج گرفتن و آواز خواندن را آموزش بدهد؛ علیبال
  ).6: همان( »باریدقطرات باران می

  تصاویر گنجشک آبی. 4-2-6
عدالتی ي انقالب، علیه استبداد و بیفرزند مامان گنجشکه است و با اندیشه. 1

» ي ال آغاز کردبا کلمه. او شروع به خواندن اولین آوازش کرد«: استبزرگ شده 
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حاکم، احساس کرد «: کند به همراه گنجشکان، علیه حاکم قیام می.2 و )7: همان(
شود و نزدیک است او را کر که آواز گنجشک آبی در همه جاي قصر، پخش می

ي هزاران آن صداي آواز گنجشک کوچکی نبود، بلکه سرود کوبنده. کند
  .)7: همان(» لرزاندهاي قصر را میگنجشک بود که پایه

  تصاویر گنجشکان. 4-2-7
ي گنجشکان، اوج گرفتند و همه«: خیزندبا ظلم و ستم حاکم به مبارزه برمی. 1

ها گنجشک«. )21: همان(» به شکل ال پرواز کردند و شروع به آواز خواندن کردند
نامه را با منقارهاشان پاره کردند؛ هاي پیمانرقبه سوي پادشاه، هجوم بردند و و

 اهل .2؛ )35: همان(» کردندها و باتوم نگهبانان توجه نمیکه اصالً به گلولهدر حالی
گذارند و همراه با امیر، همکاري و تعاون هستند، به قربانیان انقالب، احترم می

 کمک کردند تا گنجشکان به امیر «:سازندتندیس مبارزان راه آزادي را می
پوش را بسازد که در میدان جنگ، پشت زرهي خالدار و الكي گِلی پرندهمجسمه

ي مارهاي ها را باالي تپهگنجشکان، مجسمه. جان خود را از دست داده بودند
» ها را ببیندي موجودات، آن مجسمهاي در مقابل اردوگاه قرار دادند تا همهنقره

شان دارند، ها را از وظایفی که در قبال کودکانرزه، آن روند مبا.3و ) 35: همان(
هایی به شکل یوزپلنگ، شیر، فیل، از گِل رس و چوب، عروسک«: کنددور نمی

  ).35: همان(» ها با آن بازي کنندکرکس و باز، ساختند تا بچه
  تصویر پرندگان. 4-2-8
ا یادآور پرندگان هتصویر آن. کننددر جریان انقالب با کودکان همکاري می. 1

ي پرندگان حاکم با چشمان از حدقه درآمده، به دسته«: )4 و3: فیل(ابابیل است 
هاشان اند، در منقارهاشان و چنگالکرد که راهرو قصر را اشغال کردهنگاه می

، سلیمان خلف(» ریزه و برگ داشتندسنگ مرمر و گرانیت و گل و صدف و سنگ
2002 :30.(  
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  هاتصویر مار. 4-2-9
نبیل در تصویرسازي از . ها در داستان، یادآور امدادهاي غیبی استعملکرد آن. 1

در مقابل نگهبانان قصر، مارها مانند «: کندگیر میرفتار مارها، خواننده را غافل
هم هاي زمین خارج شدند، بهاي ظاهر شدند، از شکافهاي ضخیم نقرهستون

» جود آوردند و راه را بر نگهبانان بستندوکوه بلندي را به) چسبیدند(پیوستند 
هاي خواندن براي کودکان، لذت ها و شاديیکی از باالترین لذت. )25: همان(

ها دقیقاً این وظیفه را براي کودکان زدگی و یکه خوردن است و فانتزيشگفت
  ).157: 1383ایاغ، قزل(گیرند برعهده می

  هاتصویر فیل. 4-2-10
باش با ها در حالت آمادهپشت دیوار، فیل«: آیندانقالبی میبه کمک کودکان . 1

: 2002، سلیمان خلف(» شان صفی براي مقابله با دشمن درست کردندهايخرطوم
43.(  
  )نَه(درختان ال تصاویر . 4-2-11
هاي درخت ال با برگ« :گویندمی» نه«به حاکمیت قوانین مستبدانه و ناعادالنه . 1

 همچون .2؛ )6: همان( »دادهاي دنیا نمایش میي زبانبا همهي ال را سبزش واژه
ها با محبت، مهربان و دلسوز هستند و به گنجشکان زخمی و ستمدیده انسان

. هاي سبزشان فرشی نرم گسترانیدنددرختان ال از برگ«: کنندکمک می
» افتادندها میحسی شده بودند، روي شاخهگنجشکانی که دچار سستی و بی

- به گنجشکانی که پرواز نیاموخته بودند در پریدن و رهایی کمک می. )21: انهم(

مالیدند و ها را میحس و ضعیف گنجشکهاي بیدرختان ال، بال«: کنند
کردند و گرفتند و در بلندي رها میشان باال میهايها را با شاخهگنجشک
 به .3 و )12: همان(» دکردنتوانستند پرواز کنند، تشویق میهایی را که میگنجشک

شان را درهم هايها و ریشههاي ال شاخهدرخت«: شتابندیاري کودکان دربند می
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پیچیدند و یک دیوار درختی تشکیل دادند و از همه طرف، اردوگاه را احاطه 
  ).43: همان( »کردند

  هابیوتیکآنتیتصویر . 4-2-12
ها به تن بیوتیکآنتی«: من هستندها براي مقابله با باکترهاي دشسالح انقالبی. 1

شان پیچیدند و بعد از چند موجودات باکتریایی چسبیدند و دور پاهاي مخروطی
  ).47: همان(» لحظه، موجودات باکتریایی مثل بالن باد کرده و منفجر شدند

  ها و موجودات ضدانقالبشخصیت. 4-3
  )شخصیت منفی اصلی(تصاویر حاکم کوتوله . 4-3-1
پنج ساله بودم روي «: بردبار و سخت دردناك رنج میاي خشونتتهاز گذش. 1

. دوندوار میدیدم مردم، دیوانه. کردمتابی که در حیاط قصر پدرم بود بازي می
از . در فضا غباري شبیه بخار، پراکنده بود. اي شددیوارها در مقابل چشمم قهوه

 طرفش دراز کردم؛ اما ناگهان، دستم را به. آمدمادرم به سویم می. روي تاب افتادم
هاي صورتش و کودکی عجیب که سري بدون گردن با دو چشم بزرگ در کناره

بینی خیلی کوچک و دهانی بدون لب داشت، به سویم آمد و دستش را که مجهر 
 احساس تب و دردي حس نکردم،. به چیزي شبیه سه میخ بود، در بدنم فرو کرد

از یادآوري  .2 روز، دیگر حاکم، رشد جسمی نکرد؛ بعد آن ).10: همان(» لرز کردم
 .3؛ )11: همان(» آوريتو چیزي از سرنوشتت به یاد نمی «:کنداش فرار میگذشته

جوي حاکم تاحدودي به خاطر دزدیده شدن مادرش رسد رفتار پرخاشبه نظر می
رباهاي فضایی، هیئتی شبیه کودکان داشتند؛ براي همین، حاکم از آدم. است

ي ناشناخته رفت کودك عجیب به سوي جسم پرنده «:کودکان نیز بیزار شده است
که به آرامی، فرود آمده بود و نور بنفشی از آن ساطع شد و به چند کودك بور که 

به زبان عجیبی حرف . اي صاف شده بود، اشاره کردي چسبندهشان با مادهموهاي
ها به سوي مادرم که روي  بچه.شان شبیه صداي در آهنی بودزدند و صدايمی
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ها حرکت کند، مادرم را به که دست و پاي بچهبدون این. زمین افتاده بود، رفتند
رفتاري کودکانه دارد، مضطرب و . 4؛ )10: همان(» طرف آن جسم ناشناخته بردند

اش چنگ ها مخفی شد و شروع به گریه کرد و به چهرهزیر صندلی«: ترسوست
هم بریزد و براي لرزید، ترسید مراسم جشن بهاز ترس می«. )17: همان(» زدمی

دستور مجازات . رحم استبی .5؛ )16: همان( »همیشه آرزوهایش تباه شود
ها را انقالبی: با لکنت زبان گفت«: دهد؛ هرچند که کودك باشندمخالفان را می

 از .6؛ )12: همان(» دستگیر و به خارج از کشور تبعید کنید، حتی اگر کودك باشند
به تو پست : حاکم«: آوردخشونت به مالیمت و معامله با مخالفان، روي می

دهم و قصري که در آن با پدر و مادرت زندگی کنی و یک بطري وزارت می
- که این قرارداد را به عنوان شاهد حادثهدهم؛ به شرط اینهورمون رشد به تو می

 تنها .7 و )28: همان( »، امضا کنی)قرارداد بین حاکم و سوسک(ي بزرگ تاریخی 
کند و در برابر دریافت هورمون رشد، حکومت و سرنوشت به خودش فکر می

سرعت، قد با خوردن هورمون رشد به«: کندمردم را به سوسک بدجنس تسلیم می
  ).30: همان(» لرزیدبدنش از شادي می. کشید و تنومند شد

  هاي فرعی مخالف انقالبشخصیت. 4-4
  تصاویر پدر حاکم. 4-4-1
ي هیکلی بود و همهمرد قوي«: رسیده استنظر میبدهیبت و ترسناك به. 1

حل خاطر کشف راهکودکان را به .2؛ )12: همان( »ترسیدندموجودات از هیبتش می
کند و همین امر، منتهی ي فرزندش، همچون موش آزمایشگاهی قربانی میمعالجه

ع مورد اعتماد شنیدم که کودکان انقالبی، همراه از مناب«: اش شدبه سرنگونی
حقیقت ماجرا این است . هاي دیگر، حکومت پدرم را برانداختندکودکان سیاره

ي هاي اولیههایی بودند که آزمایشکه کودکانی که علیه پدرش شوریدند، بچه
  .)12: همان(» ها انجام شده بودي هورمون رشد، روي آنویژه
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  بازسک شعبدهتصاویر سو. 4-4-2
این «: جوست و از کودکان، بیزار استاي و انتقامکینه مانند حاکم کوتوله،. 1

وقتی بدنم ضعیف بود و سوسک کوچکی بودم مرا . را دستگیر کنید) امیر(کودك 
. )15: همان(» این کودك، باعث شد تا از تمام کودکان دنیا متنفر شوم. کردلگد می

صورت غیرمستقیم، مهربانی با حیوانات و حشرات را در این تصویر، نویسنده به
این بطري، پر از «:  خطاب به حاکم.باز است فریبکار و نیرنگ.2کند؛ توصیه می

اگر یک قطره از آن بنوشی، مثل . ها ساختیمهورمون رشدي است که از باکتري
 به خاطر شجاعتت«: خطاب به امیر. )12: همان( »شويهیکل میمن و پدرت قوي

ایم و از دشمنی و خصومتی که بین در جنگ، غذاي لذیذي برایت آماده کرده
تبدیل «: کند با تغییر شرایط، تغییر می.3؛ )27: همان( »کنیمپوشی میماست، چشم

-تبدیل به سوسک قوي... تبدیل به سوسک فاضالب شد... به سوسک بدبو شد

ا که از مقابلش بگذرد، شده که ممکن بود هر چیزي رهیکلی شد، با فک شکافته
خیال رسیدن به حکومت . کار استطلب و طمع فرصت.4؛ )16: همان(» ببلعد
و اعالم آن در جشن ) رسیدن به حکومت(فقط بعد از اجراي شرطم «: دارد

ها، سفیران، نمایندگان شهر و کودکی از اردوگاه کودکان در آن عمومی که کنسول
 و )12: همان(» بنوشی) هورمون رشد( بطري توانی از اینجشن حاضر باشند، می

نگاران یکی از روزنامه «:اش وحشت داردي حقیقی از برمال شدن چهره.5
باز، تبدیل به سوسک فاضالب شد و برداري کند، سوسک شعبدهخواست عکس

هاي پایش مایع روغنی زردرنگ چسبنده مثل اسید پاشید، نزدیک بود از مفصل
» د، زبانش را بیرون آورد و دوربین عکاسی او را شکستنگار کور شوروزنامه

  ).16: همان(
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  هیوالي تندرساتصاویر . 4-4-3
او فقط یکی . کرگدن سالمی بود«: هاي ژنتیکی استیکی از قربانیان آزمایش. 1

هاي حاکم و سوسک است که مقداري اضافی از هورمون رشد به او از قربانی
ها  پس از تغییرشکل، به ابزاري براي سرکوبی انقالبی.2 و )32: همان(» اندخورانده

  .)36: همان(» شان سبز شدشاخی جلوي راهغول شش«: تبدیل شد
  هاباکتريتصاویر . 4-4-4
ها به فرمانده باکتري «:ي نظام حاکم هستند و لحنی تهدیدآمیز دارنداسلحه. 1

مین باشند، ما به شما ها رئیس زاگر قبول کنید که باکتري: کودکان انقالبی گفت
ها ترسو هستند، با استقامت، اتحاد و  باکتري.2 و )39: همان(» رسانیمآسیب نمی

موجودات باکتریایی وقتی «: کنندشجاعت نیروهاي انقالب، میدان را خالی می
  ).47: همان(» ي پرندگان را دیدند، بیهوش شدنددسته

  طرف در جریان انقالبهاي بیشخصیت. 4-5
  سفیران و نمایندگان کشورهاي بیگانهتصویر . 4-5-1
دوستان حاکم بودند و در مراسم عقد قرارداد بین حاکم و سوسک، شرکت . 1

باز با پراکندن هم خورد و سوسک شعبدهي امیر، مراسم بهبا ورود سرزده. کردند
هاي کشورهاي خارجی، سفیران و کنسول«: ي مهمانان را فراري دادبوي بد، همه

شان ریختند؛ اما نتوانستند بوي بد را تحمل روي لباسهاي کامل عطر را بهشهشی
  ).16: همان(» کنند و فرار کردند

  فرمانده اردوگاه کودکانتصویر . 4-5-2
فرمانده اردوگاه «: در خدمت حاکم است؛ اما اهل خشونت و بدرفتاري نیست. 1

که بتوانم، در کاهش اییاگر امیر را دستگیر کردند تا ج: به آرامی پاسخ داد
  ).20: همان( »کنممجازاتش کمک می
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  هاي پایداري و انقالبی داستان انقالب کودکانشاخص. 5
 دعوت به .2ي موجودات؛ هاي نظام درحق همهها و جنایت ترسیم بیدادگري.1

ي صورت فریاد اعتراض است و گاهی در چهرهمبارزه، این فراخوانی گاهی به
 اتحاد و پایداري در مسیر مبارزه تا تغییر و .3یابد؛  انعکاس مینبرد مسلحانه،

 .5ها و کمبودها در مسیر مبارزه؛ ها، محرومیت تحمل سختی.4اصالح شرایط؛ 
 پاسداري از سرزمین و .7 خیزش همگانی؛ .6ایمان و اتکا بر نیروهاي داخلی؛ 

افرادي که نماد  ستایش شهیدان و مبارزان راه آزادي، .8هاي انسانی؛ ارزش
 تحقق آزادي، صلح، عدالت و پایان ستم در .9عظمت و الگوي فداکاري هستند؛ 

طبیعی است چنین داستانی از :  بیان نمادین داستان.10پرتو زوال نظام سلطه و 
خصوص در جوامع بدون شود، براي خالقش بهجا که با نظام حاکم درگیر میآن

 باعث حبس و زندان و محرومیت وي از آزادي بیان، خطرآفرین باشد و حتی
تواند فصل ممیز داستان، شمرده شود؛ این نکته می. حقوق فردي و اجتماعی شود

هاي ي کودکان که ممکن است از جنبهشود انواع دیگري از قصهزیرا مانع آن می
که زیانی و انتقادي متوجه اجتماعی، فرهنگی و تعلیمی مفید باشند، بدون آن

را برانگیزند، در قلمرو شرح مذکور داخل شوند د و حساسیت آنحکومت کنن
  ).30- 29: 1378محمدي شکیبا، (
  نتیجه. 6

، در تربیت انقالب کودکانمطابق با سؤال اول پژوهش، کارکرد فعال داستان 
 در این داستان، :نسل انقالبی مصر، بررسی شد و نتایج ذیل به دست آمد

از جمله حق تعیین سرنوشت، برجسته شده و نیازهاي روانی و معنوي کودکان 
هاي اجتماعی مؤثر، شرکت در کار گروهی، ارتباط. در اولویت قرار گرفته است

اتحاد، شجاعت، ایستادگی، عدالت، آزادي، صلح، فداکاري، مقابله با خشونت، 
هایی هستند که ترین ارزشدردي و مهربانی، ازجمله مهمابراز عالقه، محبت، هم



  ...کارکرد فعال ادبیات کودك در                                                                                    
 

171

ذهن کودك مصري با . ها به نسل نوپاي مصر استه به دنبال آموزش آننویسند
شود و بدین ترتیب، به سو و هماهنگ میهاي داستان همها و شخصیتواژه

. آموزدکودك، صبر و تحمل را می. کندسوي ایجاد فضایی انسانی، سوق پیدا می
ت و پایداري، به شود و در برابر استقامها و حوادث ناخوشایند نمیتسلیم سختی

، امروز )2002(با توجه به تاریخ انتشار داستان . یابداستقالل و آزادي دست می
هاي نبیل خلف را در تربیت نسلی انقالبی، آگاه و ي تالشتوان ثمرهمی) 2012(

  .پرشور مشاهده کرد
ي مصر در     در سؤال دوم پژوهش، ضرورت انعکاس حقایق سیاسی جامعه

- کودکان، بهدهد، ها نشان می بررسی:ن مورد توجه قرار گرفتادبیات کودکا

ها و موجودات داستان با سناریوهاي رفتاري تازه و کاربردي ي شخصیتواسطه
اي داستان که برگرفته از حقایق مصر معاصر است، فضاي استعاره. شوندآشنا می

، براساس قانونی سازد و سرانجامهاي خود آماده میها را براي عمل به آموختهآن
-ها با برداشت شخصی از پیام داستان براي خود ساختهشخصی، که هرکدام از آن

هاي داستان، به سمت رفتارهاي موردنظر هاي مشابه با موقعیتاند، در موقعیت
  .شوندنویسنده، هدایت می

ها و موجودات داستان به همراه     در آخرین سؤال، موقعیت شخصیت
پرداز و انتقال پیام اثر به هاي داستانها در تحقق اندیشهکارکرد فعال آن

قدرت خیال در کنار : نتایج، حاکی از آن است که. کودکان بررسی شد
ها و ترسیم ها و واکنشگرایی در آفرینش عواطف، احساسات، کنشواقعیت

-عوامل یادشده، هم. ي قوت نبیل خلف در اثر مورد بحث استها نقطهشخصیت

در . کنند یکدیگر در روند حرکتی داستان و تحقق اهداف نویسنده عمل میگام با
هاي داستان، انواع تصاویر، نشان داده شد که هر تصویر، پردازش شخصیت

ها و موجودات داستان ي رویکردي خاص از افکار و احساسات شخصیتنماینده
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نی موجود در هاي انساشده، نمادي از انواع طبیعتهاي مطرحتنوع چهره. است
ي ظاهري، هاي داستان، عالوه بر رویهجامعه است؛ یعنی هرکدام از شخصیت

نویسنده به از سوي دیگر، . ي گروهی خاص از افراد جامعه هستندنماد و نماینده
ي کودکان به حیوانات و گیاهان و توجه به شرایط سیاسی و دالیلی ازجمله عالقه

- از حیوانات و گیاهان نیز به عنوان شخصیتهاترس از سانسور، در کنار انسان

. ها پیام خود را به کودك منتقل کندکند تا از طریق آنهاي اثر خود استفاده می
هاي  ناگزیرند به فرم،منظور برقراري رابطه با کودكبهنیز   و گیاهانحیوانات

  نزدیک،هاي درونی یا بیرونی، حتی تکلم و تحركانسانی از نظر برخی ویژگی
 ، عاطفی کودکان وشوند تا بتوانند ارتباط خود را با دنیاي ادراکی و یا حسی

ازاي انسانی براي تبدیل شدن کاراکترهاي در خلق این اشخاص، مابه .حفظ کنند
  .کار برده شده استخوبی، بهحیوانی و گیاهی به انسانی به

  
  نوشتپی. 7
اء األمومة بني البشر و الطيور و احليوانات و الکائنات احلية احلاکم القزم أصدر قراراً بإلغ: خالصة القصة. ۱

کان إصرار العصفورة األم علی تعليم فرخها التغريد و الطريان و فعلت کذا و أطلقت عصفورها فی . کافة
کان فی فناء قصر . ولکن العصفورة األم اغتاهلا احلراس. الريح هو يشدو بأغرورته االولی التی تبدأ بکلمة ال

ال جتعل : ؛ فجأة توقف خنفساء عمالقة تشبه البلياتشو من خلفها و قالت للحاکم»الشجرةال«رة رابضة شج
القلق حتی نستطيع أن نعقد اتفاقا يرحيک من العذاب و أخرجت من أجنحتها قنينة هی مملوءة ورمون النمو 

د تنفيذ شروطی و اعالن ذلک فی لن تشرب قطرة من هذه إالّ بع: الذی أنتجته املخلوقات البکتريية و قالت
الغداء فقرر االطفال اإلضراب عن الطعام ... إجتاحت قاعة االحتفاالت الکربی فی قصر احلاکم. احتال عام

إلی تنتجه مصانع البکترييا و ألقوا باألوانی و الصحون فی وجه احلراس و دارت بني االطفال و احلراس 
الطفال بلون الدم حيث امتألت من عصافري اجلرحية التی انثال اکتست السماء فوق معسکر ا. معرکة ضارية

خرج طائر أرقط إلتهم العصافري، فجأة هلل األطفال للطائر الذي طار حنو احلراس . دمها علی وجوه االطفال
و بعده جاء سحلفاة مدرعة عمالقة فأطاحت باحلراس و ظهرت أمام احلراس احليات خترج من ثقوب 

سوف أعينک وزيراً و لکن شريطة » قائد األطفال فی معسکر« احلراس قال احلکيم ألمري بعد تدمري. باألرض
. البد أن يعود األباء و األمهات من کل الکائنات ألبنائهم. أن توقع األتفاقية؛ قال أمري بغضب ال، لن أوقع
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طفال من أغرب و أضحی معسکر األ. لن نسمح هلذه املخلوقات البکتريية بأن تسيطر علی مصري مدينتنا
املعسکرات التی عرفها التاريخ، فهو يضم إلی جانب األطفال و عصافري و احليوانات و قد وحدهم مجيعاً 
موقف واحد هو حترير املدينة من سيطرة املخلوقات البکتريية و اخلنفساء و عزل احلاکم و إلغاء القرارات التی 

ساً ثورياً من األطفال يتم إنتخابة باإلختيار احلر اختارت عزلت األطفال عن والداهم و إيالء سدة احلکم جمل
احليوانات الفيل ممثال عنها و الطيور العصفور و األطفال إستقروا علی إختيار أمري و تقرر أن يکون اإلجتماع 

بدأ اإلجتماع بکلمة حتدث فيها أمري عن ضرورة إلغاء الدستور احلالی و وضع الدستور . فی الساحة الکربی
استعد الرجالُ و النساُء و االطفالُ بأسلحتهم من عصی و . يد يضمن کلَ احلقوِق لکل املخلوقات احليةجد

برغم يتقنهم من أن تلک األسلحة ال تستطيع أن ترد عدوهم لکنهم قروا أن يکافحوا إلی آخر .. سياط و
 املألي ورمون النمو يف خندق لو ألقينا ذه الصرر: قالت أُم أمري. قطرٍة من دمهم، من أجل نيل حريتهم

جن جنون . القطران لنمت آکالت البکترييا الی حجم الذي ميکنها من إفتراس املخلوقات و إعاقة تکاثرها
. املخلوقات حني رای أسراب الطيور حتلق فوقم الا أدرکت بذکائها الفطری جوهر اخلطة املدبرة ضدها

مل تکمل ... لن يستطيع أحد أن ...قد حانت حلظة إنتقامیل: إقتربت اخلنفساء من أمري ببطء، و قالت
 .اخلنفساء مجلتها أخذ جسدها يتضاءل بالتدريج و الناس يرقص طرباً فرحة بالنصر

گیرد و سعی برآن است تا توجه فردي است که توسط نویسنده در محور و مرکز اثر قرار می. 2
و اوست که حوادث مهم را پیش ) 176: 1377میرصادقی، (خواننده یا بیننده به او جلب شود 

 ).57: 1377کاموسی، (برد می

هستند و نسبت به ... هاي فرعی در کنار شخصیت اصلی، در مقام دوم یا سوم وشخصیت. 3
 ).57: 1373پاینده، (شخصیت اصلی، اهمیت کمتري دارند 

-قب میگیرد و تحقق اهدافش را به ع شخصیت مخالف، مقابل شخصیت اصلی قرار می. 4

  ).37: همان(کند طورکلی، آن را منتفی میاندازد، یا به
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  مآخذ و منابع
  
 قرآن کریم .1
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  )منوذجاً» الثورة اَألطف«دراسة يف قصة ( ملصر ٢٠١٢تأثري أدب األطفال يف اندالع ثورة 

  
  

  ٣مرتضی زارع برمي، ٢رضائي بوران ،١كربی روشنفكر
  

 امللخص
 

وعيهم ي مستوی  کما أنه ينم وعاطفياً، وروحياًتربية األطفال و تنميتهم جسمياًأدب األطفال يستهدف     
لفکري لکلّ شخص مبا أنّ أساس النظام ا . واألنظمة احلکوميةاتمعيفتح عيوم جتاه ما جيب أن يوفّر هلم و

أن يکون ذا أيضاً ميکن يف أدب األطفال و دراستها اليت مت تأليفها  آلثارشک أن االهتمام با صغره، اليفيتکون 
  .عند مجيع اتمعاتالربامج أمهية بالغة يف ختطيط 

يف ي الرائدة هيف البلدان العربية منذ منتصف القرن التاسع عشر و کانت مصر ينمو لقد بدأ أدب األطفال     
، و  من الکتاب املصريني الذي کتب يف أدب األطفال و الشبابنبيل سليمان سليمان خلفيعترب . هذا اال

 قد حاول و. شارک يف منو هذا النوع األديب و حرکته الناشطة واهلادفة املؤثرة يف تربية األطفال وهدايتهم
األهداف  يزرع يف قلوب األطفال و الشباب املصريني أن» ثورة األطفال« يف قصصه و السيما قصتهالکاتب 

 مستقبل زاهر،احلرية و العدل و األمل حق تقرير املصري، السالم، : القيم اإلنسانية و اخللقية مثلاملقدسة و 
 مؤلّفاته القصصية قد ترکتو. والشجاعة والصداقة وما إليها من القيم السامية واملقاومة أمام الظلم واالستبداد

  يف صحوة الشعب املصري و ثورم عام، أثراً)٢٠٠٢(اليت صدرت عام » ثورة األطفال« وخاصة قصة
أما املنهج املتبع يف هذا البحث فهو املنهج الوصفی التحليلی الذي يعنی بدراسة تصوير الشخصيات  ).٢٠١١(

 . والطبائع اإلنسانية املرسومة يف القصة
 

  .ل، نبيل خلف، األدب العريب، ثورة مصر، عناصر القصةأدب األطفا: سةيلرئالکلمات ا
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