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 مركز مطالعات ادبيات كودك دانشگاه شيراز

 چكيده
هاي داستانجلدي10يمجموعههاي هدف اين جستار، ديگرخوانيِ يكي از كتاب

و نشـان نوشته جلدي10،فكري دري مرتضي خسرونژاد دادنِ تـوانِ ديگرخـواني

و آشكار هايِ ادبي موجود در اثر بررسيده كردنِ ارزش بررسيِ آثار ادبيات كودك

و كـاركرد،پس از مروري كوتاه بر پيشينه براي دستيابي به اين هدف،. است معنا

و نظريهي ادبي، به افسوننظريه و لغزندگيِ موقعيت نقد ي ادبيات كـودك وارگي

،»سـازان نظريـه«فكنـيِ فلسـفيِ كـار بنيـان نيز به اهميت ديگرخواني در خـويش

آنگاه براي نشان دادن كاربرد نظريه در عمل، كـه همـان رسـيدن بـه. پردازيم مي

ها خوانش انتقادي است، از روش پيشنهادي رادريك مگيليس، يعني گلچين روش

و در همان حال با تأكيد(الگويي كهن/اي نخست از ديدگاه اسطوره. گيريمبهره مي

و تمركززداييبر مفهوم و خورشـيد«ي به قصه) هاي نسبيت خورشيد توي آسمان

و زمـان مـي» توي دل من پـردازد، كه به شناخت دو مفهومِ بنياديِ تمركززدايـي

اي ديگـر ايـن كوشـيم از زاويـهي بينامتنيت مـي سپس با نگاه به نظريه. نگريم مي

چه-ي فلسفي قصه و و چراييِ . اش را واكـاويم آوريسانيِ لـذّت ادبي را بررسيم

ـ يند كار دستيابي به طيـف برآ ازاهـاي معنـاييِ گون گـون در اثـر نگـاه بـه مـتن
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و معنايابي در ادبيات چشم و آگاهي بر لغزنده بودن معناسازي اندازهاي چند نظريه

.است

و خورشيد توي دل منبينامتنيت، تمركززدايي،:هاي كليدي واژه ، خورشيد توي آسمان

د كهن/اي ديدگاه اسطوره ي يگرخواني، زمان، مرتضي خسرونژاد، نسبيت، نظريهالگويي،

.ادبي

 من الغرِ صيد خورشيديهغزال شود
∗گر آهويي چو تو يك دم شكار من باشي

 آغاز سخن.1

در بخشي از زيباترين انديشه از زبان زرتشـت، در قالـب شـعر1گاهانهاي ايران باستان

ي فلسفي خود ون كه در انديشهطشگفتا كه افالي بشري ارزاني شده است؛ اما به جامعه

و انديشــه از)1(ي ايرانــي اســتوامــدار زرتشــت و ، بــه ســتيز بــا شــاعران برخاســت

ي حضـورِ آن شـاعرترينِ فيلسـوفان از آن زمان بـاز، سـايه. اش تبعيدشان كرد جمهوري

و ادب پايدار است؛، هنوز بر گستره)2( كهآني انديشه ي فلسـفه فيلسوفي، تمـامِ چنان

(داندغرب را تنها زيرنوشتي بر افالتون مي و،طبخت البته با شاعران يار بود كه ارسـ)3.

هـم پـس از3شـلي بـيشو پرسـي2سـيدنيسر فيليـپ. زود به دفاع از آنان برخاست

و. آورِ ديگري نوشتندنامهاي روزگاري دراز در برابر ديگر منتقدان، دفاعيه در اين ميـان

ون آغـاز شـده بـود، بـه كـار خـود در بازسـازيِ طـ كه با افال»ي ادبينظريه«آن پس از 

و»ي ادبينظريه«ي آدمي ادامه داده است؛ اما انديشه از كجا آمده، آمدنش براي چه بوده

؟ رود به كجا مي

، همه جا، جز در گفتاورد از شعرهاي)الخطرسم(نگاره در اين جستار، به خاطر رعايت يكدستي در زبان∗

.آمده است)ي(به صورت جداگانه)�( حافظ، ياي كوتاه
1 Gathas 
2 Sir Philip Sidney (1554-1586) 
3 Percy Bysshe Shelley (1792-1822) 
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كـه-آگـاهيم،» ادبي«از معناي»ي ادبينظريه/تئوري«كيبتر اگر فرض كنيم در

. نباشـيم1 رامآدل» تئـوري«شايد چندان از معناي-)4(همين فرض خود ستيزآميز است 

ناسـيِ اصـلِ واژهش، شايد نگـاهي گـذرا بـه ريشـه»تئوري«براي دريافت درست معناي

در يونـاني تئوريـاي كـه از واژه تئوريي واژه«نويسد، مي2چارلز برسلر. راهگشا باشد

پـس تئـوري».يوناني است] تئاتر[ي بر صحنهاندازي گاه يا چشمنظر« برآمده، به معناي

مـان سـانيِ تفسـير متـون را ارزانـي ادبي، نظرگاهي از زندگي را، دركـي از چرايـيِ چـه 

(8: 2007برسلر،(»اردد مي و برسلر سپس به جايگاه)5). هايِ نشستنِ گوناگون در تئاتر

ميهاي متفاوت بينندگان با توجه به برداشت ميكجايگاهشان اشاره و تئوري«: نويسدند

از ). همـان(»»ايـم نشسـته«رسد هنگام خوانـدن مـتن كجـاپمي4مجازو به3لفظادبي، به

و هاي گذشته نميسوي، اكنون ادبيات در تنگناي تعريفديگر 5ادبيـات برجسـته گنجـد

، مـتن6بايسـت، بـه به همين قياس، متن هـم ديگـر.گيردتنها آثار كالسيك را در برنمي

و نشـانه در ايـن ميانـه،)6(.روالن بـارت از بـرج ايفـل شناسـيِ نيست؛ همچون تفسير

مي از همه گونه رشته...«،7ي مري كليجِسي ادبي به گفتهنظريه شناسـي، آيـد، زبـان اي

هاي جنسيت، علـوم سياسـي؛ شناسي، فلسفه، تاريخ، اقتصاد، پژوهششناسي، انسانروان

مي همچنان آن كه گنجـد، مسـتقيم بـامي»ي ادبينظريه« چه زيرِ عنوان بينيد، بسياري از

مي»ادبيات«چه آن : نويسـد همـو مـي).4: 2006كليجس،(» انگاريم، در پيوند نيست اش

راآن« يـا»ي جهـاني نظريـه« خوانيم، در حقيقت بايد چيزي مانندمي»ي ادبيظريهن«چه

را بخوانيم؛ چرا كه نظريه8»چگونگي كاركرد چيزها«تنها  هايي كه چگونگي ساخت معنا

و اينكه معنا چه چيـزي را مـي را تبيين مي هـايي هسـتند كـه سـازد، همـان نظريـه كنند

را چگونگيِ كاركرد دنيايِ هر روزه را تبيين مي و همين به نظر مـن ارزش دانسـتن كنند

. هم در پي خورشيد حقيقت بود-يپرداز ادب نخستين نظريه-ونطافال).9:همان(» دارد

.مطمئن: آرامدل1
2 Charles Bressler 
3 Literally  
4 Figuratively  
5 Canonical literature 

 لزوماً: بايستبه6
7 Mary Klages 
8 how things work 
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و حقيقـت هـم بـه ون، خورشيد نخست، تنها پرتوِ پريدهطدر غار افال رنگ آتش اسـت

و فرد از مركزيت غار گريختـه، در پـي آفتـاب؛ سان پريده همان بـه عبـارتي، مـتنِ رنگ

و خورشيدي كه سبب پديداريِ سايه در.ي آتـش هاست، شعله نخست، ديوار غار است

مياي و متني ديگر، دنيايي ديگر، خورشيدي ديگر . جويـدن ميان، يك تن خشنود نيست

مي. دنياي او دنياي بيرون از متن پيشين، از مركزيت پيشين است و مركزش پا پس كشد

مركزِ. نشيند؛ اما تنها براي او؛ زيرا براي ديگران هنوز مركز پابرجاست آرام بر حاشيه مي

و حاشيه در مركز. حاشيه است او هم براي غارنشينان گويـا. پس مركز، در حاشيه است

و حاشيه بـه همـان  از اين داستان مركز و سـان كـه در تـاريخ اخترشناسـي پيشـينه دارد

. ايم، هنـوز هـم در دنيـا جـاري اسـت رسيده2مركزي به خورشيد1مركزيي زميننظريه

و منظومـه حال، اگر از ديدگاه نـاظري بـاالتر از خورشـيد بـه خورشـي ي خورشـيديد

و خـود دورِ محـورِ ديگـري بنگريم، مي بينيم كه خورشيد هـم ديگـر در مركـز نيسـت

ب مي و هر. از بايد باالتر رفتگردد انـداز نشـيند، از چشـم كس كـه بـاالتر مـي درنهايت،

و اين جابه ديگري، خورشيدهاي ديگري را مي و حاشيه همچنـان ادامـه بيند جاييِ مركز

مي/هاي متن/هاي دنيا ها، تاريكي/هاي نظريه/خورشيد. يابد مي . كنندمي/كند ها را روشن

(اي حال هر خورشيدي به اندازه .7(

بـه كـاربرد4ي ادبي امـروز راهنماي آسان نظريهي كتاب، نويسنده3لوئيس تايسون

مينظريه ميي ادبي در زندگي روزمره و برايمـاني ادبي ابزارهـايي نويسد نظريه پردازد

كه فراهم مي و خود را از پشت عدسي« آورد و ارزشـمند نشـانمان نه تنها دنيا هايي تازه

و آفرينشـگرمان را، همـراه بـا بينشـي بسـيار نيـرو مي دهد، كـه توانـاييِ تفكـر منطقـي

از هر نظريه را همچون عينكي نو بدانيـد كـه از پشـت آن عناصـر ويـژه .... بخشد مي اي

مي دنيايمان در كانونِ پس نگاه و ديگر عناصر، به كمرنگي، در مي آيند آيا .... نشينند زمينه

»دهـد؟ اين بدين معنا نيست كه هر نظريه تنها تصـويري نـاقص از دنيـا بـه دسـت مـي 

)3-2: 2006تايسون،(

1 Geocentrism 
2 Heliocentrism 
3 Lois Tyson 
4 Critical Theory Today: A User-Friendly Guide 
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را دوربيني را پيش مـي1يتايسون سپس انگاره كشـد كـه هنگـام تنظـيم، بخشـي

را روشن نشان مي و بخشي و دانش را نه همچون دو عنصر ستيزگر، كه دهد و دين تار،

پس چون دو عنصري مي نشـاند زمينه مـي بيند كه هر كدام با تمركز بر دنيا، ديگري را در

مي سخن، هر نظريه پارهبه ديگر).3: همان( و هنگـامِ ديـدنِ اي از حقيقت را نشان دهـد

بـه)8(ني واحـد نبينيمشـان؛ ها آگاهيم؛ هرچند در زما يك بخش، از حضورِ ديگربخش

و سـخني، حقيقــت، هـر دم، دگرگونــه آرايشـي مــي  بــه آسـاني، پــرده از رخســار كنـد

. هلد فرونمي

و نظريهافسون.2 و لغزندگيِ موقعيت نقد ي ادبيات كودكوارگي

گرايد كـه شـايد تر نمي در بحث از ادبيات كودك اين ابهامِ نظري نه تنها به روشنيِ بيش

پردازان ادبيات كودك، بـراي نمونـه ژاكلـين از ميان نظريه. آميزد تر نيز درمي بيشبا ابهام 

در(2رز 3ابرشتاين-و كارين لسنيك) هاي ناگزيرديگرخوانيبنگريد به فصل ژاكلين رز

در-لسـنيك كـارين بنگريد بـه فصـل( بـا طـرحِ ) هـاي نـاگزير ديگرخـواني ابرشـتاين

حتهايِ پر ابهامي كه پيچيدگي و وجود ادبيات كودك، وجود دارد،يدر بحث از ماهيت

و تا جايي پيش روند كه در بحثاند بر اين ابهام كوشيده هايِ نظـريِ ادبيـات ها بيفزايند

و نبودن قرار دهند و نظريـه. كودك، ابژه را در مرزِ بودن ي خسرونژاد نيز موقعيت نقـد

و افسون ميواادبيات كودك را موقعيتي لغزنده و پس از اشاره به شعر تـامس كـهر داند

و در پايان مقالهبخش در(5ي پيتـر هانـت4»گـرا نقد ادبي كـودك«ي هايي از آن در آغاز

مي) هاي ناگزير ديگرخوانيكتاب بي:گويد آمده، و انتهايي بـا حقيقت در كارِ بازي پنهان

با حقيقت، گريزان، همچون لكه. ما است اي بـر زيگوش با آيينـه اي نور است كه پسركي

مي لكه. افكند روي ديواري مي و آنگـاه كـه تصـور رقصد، بـازي مـي اي از نور كه كنـد

ي مقدمـه: 1387خسـرونژاد،(شـود ايم گويي در مـه گـم مـي كنيم فراچنگش آورده مي

مي«؛)XIV-XVانگليسي، ، كـودك تـوانيم سـخن از پس، از اين رو است كه به سختي

1 Image   
2 Jacqueline Rose 
3 Karin Lesnik-Oberstein 
4 Childist Criticism 
5 Peter Hunt 
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حت كتاب و آنچه براي ما بـاقي مـي. به ميان آوريم نظريهيو مانـد، در بهتـرين حالـت،

مي آن و نظريهچه » انـد سـازان ادبيـات كـودك توانيم سخن از آن به ميان آوريم، منتقدان

).، با اندك دگرگوني در ترجمههمان(

ي رادريـكي خسـرونژاد، بـه عنـوان مقالـه روشن است كه در اين سخن، اشـاره

در كتــاب2»هــا، نــه كتــاب، تنهــا نظريــه نــه بچــه:ي عــدم امكــانهــا لــذت«1مگيلــيس

و لسنيك. استها ديگرخواني ابرشـتاين ــ مگيليس در اين مقاله با طرح رويكردهايِ رز

و كتابِ كودك مي مي كه به نفيِ مفاهيمِ كودكي آنانجامد، چه در ايـن ميانـه بـاقي گويد

و از اين رو بـا مي را«هـاي نظريـه ارج نهـادن بـر همـه ماند، تنها نظريه است خواننـده

مي هاي ممكن خوانش آگاه نگه همواره بايد نسبت به روش و تـوان ايـن كـار را داشت

بـرچنين مبنـايي اسـت كـه مگيلـيس، ). 371: 1387مگيليس،(» خيلي هم زود آغاز كرد

و بهترين روشِ بررسيِ ادبيـا خوانشِ انتقادي را بهترين نوع تأويل مي ت كـودك را داند

ميگلچينِ روش و تر بدانيم، تجربـه هرچه بيش«كند؛ زيرا ها قلمداد هـاي مـا سرشـارتر

ميʻگشودنʼتوان ما در  مي گيرد، افزونمتنهاي گوناگوني كه پيش رويمان قرار » گـردد تر

) Theory-constructors(» سازان نظريه«ي خسرونژاد با به كاربردن واژه). 370: همان(

بودنِ نظريـه بـه روشـني تأكيد خود را بر ساختني) Theorists(» پردازان نظريه«به جاي 

و از همين رو نيز هست كه به حضورِ واژه آشكار مي ي نظريه در عنـوانِ پيشـنهاديِ كند

آن. نگرد مگيليس به ترديد مي (اند سازان چه اصالت دارد تنها نظريه از اين ديدگاه، از)9.

ن و با و نظريه است كـه پـيش ظر به افسونهمين ديدگاه و لغزندگيِ موقعيت نقد وارگي

ي رود در پـيِ پايـان دادن بـه نظريـه گاه كـه گمـان مـي، خسرونژاد آنهاديگرخوانياز 

و تجربـه و( اسـت معصوميت كـه برمبنـايِ آن خودشـكوفايي، هـدف ادبيـات كـودك

ميت مي)شود مركززدايي، روشِ آن تصور :نويسد،

آن اسـت كـه از منظـر رويكـرد ايـن پـژوهش، نـه تنهـا-در واقع- سخن آخر«

و روش نيز تنها از جنبـه جداسازي روش ي صـوري ها از يكديگر، كه جداسازي هدف

از ايـن. شدني اسـت-ي ماهيت ادبيات كودكوگو درباره سازي گفتو براي آسانـآن

و بدين و هم ادبيات كودك، در شدن مدامند بيديدگاه، كودك به گونه فرايندهايي انجام

 
1 Roderick McGillis 
2 The Delights of Impossibility: No Children, No Books, Only Theory 
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فرايندهايي كه اگر به اصالت خويش واگذاشته شوند با يكديگر همگـون،. رسند نظر مي

و همساز نيز هستند و. همپوش و روش، فـراورده و راه، هـدف بـدين ترتيـب، مقصـد

آن فرايند، مفاهيمي يگانه و شكستن ي گريزناپـذير هـايي جداگانـه، نتيجـه ها در سازهاند

».ي خـويش اسـت الش ذهن آدمي در به هيئت آگاهي درآوردنِ واقعيت مورد مطالعـهت

)222-221: 1389خسرونژاد،(

جـا كـردنِي كارِ خويش، اما با جابـه بدين ترتيب، نويسنده ما را به خوانشِ دوباره

و روشآن. خواندفرامي)و هم پيشينِ نويسنده(هايِ ذهنيِ پيشينمان فرض گاه كه هدف

و اينك كـهج و تمركززدايي، روش است دايند، خودشكوفايي در ادبيات كودك، هدف

و روش يگانه مي هدف مي انگاشته و پـود شوند يا جا عوض كنند، آشكار نيست كه تار

گونه است كه نويسـنده بـا صـدورِ چنـين حكمـي، اين. شود اين نظريه چگونه تنيده مي

يي اثـر را بـه خـوانشِ دوبـارهو سـاختنِ دوبـاره ريـزدي بنايي را كه نهاده فروميهمه

بـه تعبيـر. شـود مـي1فكنيبنيانبه ديگرسخن، نظريه، دچار خويش. گذارد خواننده وامي

خوانشي دوبـاره از مـتن را نـاگزير» نشاندن ما در جايگاهي ديگر«برسلر، اين سخن، با 

مي. كند مي كه به نظر ! است شده»رناگزي«، اين پيش از،»ديگرخواني«رسد

 كاربرد نظريه در عمل.3

هـاي چنـد اي از كاربرد نظريه در عمل را فراپيش نهيم، در جايگاه كه نمونه حال براي آن

از نظريه مي ي مرتضـي نوشـته جلـدي10هـاي فكـري داسـتان نشينيم تا به يك كتـاب

و ببينيم تغيير جايگاه، چه اثـري بـر ديـدگاهمان) 1389(خسرونژاد . گـذارد مـي بنگريم

هاي نسبيتو در همان حال با تأكيد بر مفهوم(الگويي كهن/اي نخست از ديدگاه اسطوره

مي)و تمركززدايي آن به قصه و سپس بـا نظـر بـه بينامتنيـت، نگـاهي كوتـاه بـه نگريم

. اندازيم مي

1 Self-deconstruction  
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 هاي فكريي داستاندرباره.3-1

هـاي مجموعـه داسـتان بـا نـام 1383بـار در سـال نخستين هاي فكريداستان مجموعه
و خسرونژاد در چاپ دوم مجموعه كه در سـال آموزشي منتشـر 1389به چاپ رسيده

تغييـر داده هـاي فكـري داسـتان اي كه در آن كرده، نام مجموعه را به شده، در بازنگري

به. است از آن روست كـه ايـن مجموعـه در همـان هاي فكريداستاناهميت پرداختن

، اسـت هاي فلسفه براي كودكـان حال كه نخستين اثر تأليفي در ايران براي كار در برنامه

آن. معرف رويكردي تازه در جنبشِ فلسفه براي كودكان نيز هست اين جسـتار، در پـيِ

ايسـه بـا هـاي آن را در مق دگربـودگي،هايِ اين رويكـرد را برشـمرده نيست كه ويژگي

و آشنا به مبناهـاي رويكردهـايِي عالقهرويكرد چيره بر جنبش نشان دهد؛ خواننده مند

به موجود مي و) 1390خسرونژاد،( هاي فكريي كتاب داستانضميمهتواند با بازگشت

و گفــت او نيــز ديگــر جســتارها ؛الــف 1386؛1385از جملــه خســرونژاد،(وگوهــاي

آبر اين تفاوت)ب1386 هاي هدف اين جستار، ديگرخوانيِ يكي از كتاب. گاهي يابدها

و نشان و آشكار كردنِ اين مجموعه دادنِ توانِ ديگرخواني در بررسيِ آثار ادبيات كودك

.هايِ ادبي موجود در اثر بررسيده استارزش

من«يي قصهچكيده.3-2 و خورشيد توي دل »خورشيد توي آسمان

من خورشيد توي آسمان«ي قصه ي هشتم ايـن مجموعـه كه قصه»و خورشيد توي دل

و زمان درگير مي در ايـن قصـه،. كنـد است، خواننده را با دو مفهومِ بنياديِ تمركززدايي

مي دختري به نام غزاله، پيش از وقت ناهار، گرسنه گويـد كـه مـادر بـه او مـي. شود اش

و بايد منتظر پدر باشد؛ چون  : 1389خسـرونژاد،(»ا بيايـد هر وقت بابـ«هنوز ظهر نشده

مي)2 ـ كه در داستان ذكري از عروسـك بـودنش. شود ظهر ـ عروسكش و كمند غزاله

از سرِ اتفاق، آن روز پدر به دليل كسـالت زود. پردازند در ميان نيست، به خريدبازي مي

بي مي و غزاله از او مـي آيد؛ را» عمـو نـوروز«ي قصـه كـه خواهـد آنكه ظهر شده باشد

خواهـد ناهـار غزالـه مـي. نهد رايش بگويد؛ اما پدر تعريف قصه را به زماني ديگر واميب

هـر وقـت اذان«ي جملـه مـادر بـا. بخورد؛ چون آمدن پدر به معناي رسيدن ظهر است

مي)8: همان(» بگويند ـ خوردن ناهار را به زماني ديگر . انـدازدـ تعريفي ديگر از ظهر

ت ميغزاله صداي اذان را از مي لويزيون و شد! بله«:گويد شنود امـا).10: همـان(» ...ظهر
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مي/اين بار هم اذان در نمايش بـاز هـم مـادر. شـود داستاني است كه از تلويزيون پخش

طور بچرخنـد تـا برسـند هر وقت اين دو تا عقربه همين«: آورد تعريفي ديگر از ظهر مي

؛ امـا)12: همـان(» آن وقت ظهـر اسـت جا، روي هم، به دوازده، يعني هر دو برسند اين

و كمنـد در گفـت. رسد ها فرانمي ظهر به اين راحتي وگـويي بـه ايـن نتيجـه پس غزالـه

كه مي ؛ امـا ايـن ترفنـد)14: همان(» ها را هل بدهيم كه تندتر بچرخند بايد عقربه«رسند

و مادر به تعريفي ديگر مي كـ«: پردازد هم كارگر نيست و نگـاه و هر وقـت آمـدي ردي

مي). همان(» ...ديدي خورشيد وسط آسمان است، ظهر شده شـويد غزاله دست از ناهار

برو مي و پدر از خواب بهاري را كه غزالـه از باغچـه چيـده خيزد، گل هميشهمي خوابد

مي. زند است، به موهايِ غزاله مي و نيمه سيب سرخي را دو نيمه . خـورد ايش را مـي كند

ميكنن غزاله را صدا مي و سرانجام ناهار را مي. خورندد را غزاله به مادر گويد كـه خـود

: همـان(» شد بياورم وسـط آسـمان خورشيد را كه به زور نمي«به خواب زده بوده چون 

مي). 20 مي مادر دوباره، واپسين تعريف خود را و به غزاله اما چه كار كـنم«: گويد آورد

داستان بـا)22: همان(» ...!رسد وسط آسمان با خورشيد توي دل تو كه خيلي زودتر مي

-و پايان احتمالي دنيا در اثر رسيدن او به پيـرزن» عمو نوروز«اي ديگر به داستان اشاره

بـه انجـام) همان(»!امان از آن خورشيد توي آسمان«ي پاياني غزالهو جمله-ننه سرما

.رسد مي

ي قصهالگويانهبررسي كهن.3-3

از زمان و ادبيـات انگاشـ مايه ترين درون ديرباز يكي از برجستهرا در.انـدتههاي اسطوره

و زروان پيوند تنگاتنگي بـا هـم دارنـد  در پـژوهش ژرف مختـاري. ايران باستان، زمان
و زال پرداختـه اسـت زمـانو پيوند آن بـا زروان گونهاي گونهبه جنبهي زالاسطوره

نك1369:171-198( نقش خـداي1كرونوس،در اساطير يونان). 1955،زنر.، همچنين

مي زمان را عهده و فرزندان خود را از.مبادا از تخت به زيـرش كشـند2؛اوبارد دار است

ديدگاه سنجيدن زمان، چه بسا نخستين ابزار، خورشيد بوده است كه انسان در درازنـايِ

ميحضور خود بر كره باي خاك آن را با شگفتي و و فروشدنديده است اش بـه دميدن

 
1 Chronus 

 بلعيدن: اوباردن2
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مي بخش خورشـيد هـم در روزگـار باسـتان كـاركرد. پرداخته اسـت بنديِ حضور خود

مهـريي خود را داشته اسـت نظيـر آن ايزدانه بينـيم؛ در مـي) ميترائيسـم(چـه در آيـين

در. نام داشت1ي سومري، خداي خورشيد، اوتو اسطوره ، در داسـتان شـاهنامه همچنين

م و رودابه، هايِ پوشـيده سخن«يا وبدان در پيشگاه منوچهر، زال را با شش چيستانزال

مي» در پرده گرد زمان (گيرنـد مـي پرسـش گردنـد، بـه كه بر سـوي، عنصـر از ديگر)10.

و فرونمي جا در يك زمان برنمي خورشيد همه و همين رخداد بر نسـبي بـودن آيد نشيند

مهر تأييدي مي آي نظريه«. زند آن به تنهايي، بر اين باور كه معرفت]هم[ينشتين نسبيت

و تدريجي واقعيات اسـت، پـرده  و(»ي ترديـد افكنـد عيني صرفاً تجمع بالوقفه سـلدن

محـور در نقـد ادبـي، بـه هـاي خواننـده گونه كه در نظريه همان).67: 1384ويدوسون، 

ميجا هم به نسبيت مفهوم زمان پرداخ نسبيت معنايابي باور داريم، اين . شود ته

و مكان هر دو امري نسبي و حضور در مكاني ويژه زمان بـه معنـاي توانـد مـي اند

ميسيطره و. تواند بودي زمان براي انسانِ محدود به مكان اسـت كـه زمـان محـدوديت

كه يابد، اگر نه، براي آفرينش معنا مي و به زماني مخصوص«گر كل در وقت ناگنجيدني،

بي)ي يكم، خطبهالبالغهنهج(» نابودني و2زماني اسـت، چـون مركزيـت است كه زمان،

و حضور او در بي كـه او را ندانـدآن«. حضوري اوسـت محدويتي برايش متصور نيست

و آن و آن در جهتش نشاند؛ كـه محـدودش كـه در جهـتش نشـاند، محـدودش انگـارد؛

و آن كه گويدو آن كه گويد در كجاست؟ در چيزيش. انگارد، معدودش شمارد در آرد؛

و).نهما(» ها را از او خالي دارد فراز چه چيزي است؟ ديگر جاي پس مـا كـه معـدود

ميمحدوديم، با نگاه خود قضيه كنيم؛ چون زبانِ ما هم زير چيرگـي زمـانِ ها را تعريف

(ي خود ماستشده تعريف وآن)11. چه در اين موضـع، يـادكردني اسـت داسـتان آدم

و حوا در باغ عدن، كه حضور خداوند را به گونـهآ. حواست اي ديگرسـان بـا دورانِ دم

گرفتار مفهوم زمـان)12(» درخت ناروا«ي كردند، با خوردن ميوه پس از هبوط حس مي

.شوند مي

هاي گونـاگون زمـان را بررسـيده جنبه1،ياتادبزمان در كتاب در3فرهمايهانس

مي. است آن«:نويسد او و ديگران مشاهده كرده زمان، تـرين انـد، برجسـته چنان كه كانت
 

1 Utu 
2 Centration  
3 Hans Meyerhoff 
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زمان به ويژه از آن جهت براي انسان مهم است كـه از مفهـوم ....ماستيهحالت تجرب

ا؛جدا نيست2خود و روانيندامبه عبارتي، آگاهي ما از بالندگيِ مـان در زمـان روي يك

منظور. آن است3زمان پيوستگيِ هايِ بارزِيكي از ويژگي.)1: 1968مايرهف،(» دهد مي

و رودمانند زمان اسـت،از پيوستگي ه، تناقضـي هسـت ميـان گـذرِتـبال. جريانِ پيوسته

آن بازگشت ناپذيرِ ثانيه و پيوستگيِ و، سـتااي زنـدگي چـون رودخانـه«. هـا ها ثابـت

و دگرگونيِ همچون رودخانه؛ناپذير وصف اش دگرگونيبي اي بزرگ در حركت پيوسته

.)16: همان(»و زندگي همان زمان است

ميبا اين توضيح خورشيد توي آسـمان«ي بينيم كه گزينش مفهوم زمان در قصه ها

د منو خورشيد توي و هـم ديگـران در سخت درخور افتـاده اسـت؛ چرا»ل كـه غزالـه

در ايـن قصـه بـا چهـار تعريـف از زمـان. رسـند حركت داستان به بالندگيِ ذهنـي مـي 

مياين تعريف.يمروي روبه ي كوچك به بـزرگ آيند، از گستره ها به ترتيبي كه در داستان

ي، گسـتره)گفـتن اذان(ي فرهنگـي، گستره)آمدن پدر(ي خانه گستره: كنند حركت مي

آمـدن(ي كيهـاني، گسـتره)هـا روي هـم آمـدن عقربـه(گيري زمان اندازه/دانش بشري

و اي روي مـي ادهاي داسـتان بـه گونـه به سخني، رويد؛)خورشيد به اوج آسمان دهنـد

مي ها به گونه تعريف زمـان/هـاي ظهـر شوند كه با اوج گرفتن خورشيد، تعريف اي بيان

آن. گيرند هم اوج مي هـا سـر در بيـاورد، آغـاز مادر نخست با تعبيرهايي كـه كـودك از

از مي و چون ه، رويدادها خالف تعريفسرِ اتفاقكند رام تعريفهاي مادر است، او ها

و از سويِ ديگر، اين گستردنِ تعريف. گسترد مي ها به معناي گسترده شدن ذهن كـودك

منظـور از تمركززدايـي در ايـن. اوج گرفتنِِ توانِ تمركززدايي او در داستان هـم هسـت 

چـه خسـرونژاد هـاي ديگـر اسـت؛ آن جستار، تواناييِ نگريسـتن بـه مسـأله از ديـدگاه 

. به آن پرداخته است) الف 1384؛1382/1389(

/اي؛ از ديدگاه اسطوره)205: 1383هال،(پندارند در اسطوره، خورشيد را نرينه مي

فرهنگ واژگان در5و هارفم4ايبرامز. الگو استالگويي، در اين قصه خورشيد، كهن كهن
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داسـتاني، هاي رواييِ مكرر، الگوهـاي كـنش الگو به طرحي كهنواژه«: نويسندمي1ادبي

و انگارهمايه هاي نوعي، درونشخصيت اي از شود كه در تنوعِ گسـتردهمي هايي گفتهها،

حتاثرهاي ادبي، نيز در اسطوره و و رؤياها » شـوند هاي اجتماعي يافت مـي در آيينيها

و هارفم،( بن).13: 2005ايبرامز و همكاران، و انگارهمايهبه تعبير گورين هاي مكـرر ها

و نظامو  گون نيز كه نشان از جهاني بودنِ برخـياايِ گونهاي اسطورههمسان در ادبيات

و نمادها دارند، كهنمفهوم ميها و همكـاران،(آيند الگو به شمار ). 184: 2005گـورين

همانان نمادشناسي خورشيد ). همان(» اندالگوها نمادهاي جهانيتر، كهنبه سخني ساده«

مي را اين و آسمان بسيار به آن مرتبط(خورشيد«:رندآو گونه انرژي آفرينشگر؛ ): اندآتش

؛ اصل)گري، خردمندي، بينش روحي گري، روشن انديش(قانون در طبيعت؛ خودآگاهي 

و زمين بيش(پدر و زنـدگي)تر با اصل زنانه يا اصل مادر در پيوندنـد ماه .؛ گـذر زمـان

».مـرگ:3خورشـيد فروشَـونده.بزايش؛ آفرينش؛ روشنگري؛:2خورشيد برآينده. الف

)185، همان(

به طبق آن چه آمد، جز خورشيد فروشَونده كه در داستان غايب است، ديگر نمادها

هم نخستين تعريف به گونه. آيندكار مي و خورشيد كنـد؛ بـه ذات مـي اي، پدر را با ظهر

ميسخني ديگر، اقتدارِ خورشيد بر زمين،  حضـور. شود با اقتدارِ پدر بر خانواده متناسب

آيـد؛ چـون پـدر زود بـه خانـه پدر، تعريف ظهر است؛ اما غزاله با اين مفهوم كنار نمي

مي مي يابـد؛ جـز اي نمي مادر چاره.دشو آيد؛ پس، از خود تعريف، از زبان، تمركززدايي

ايش هـم همـواره در مقـام عنصـري نيـ. تر، گفتنِ اذان، پناه ببرد كه به تعريفي گسترده آن

و به زماني مخصـوص نـابودني«براي ارتباط با آن  و؛ نظـم»در وقت ناگنجيدني دهنـده

4ي زمان براي آدمي بوده است؛ اما اذان هم در داستاني كه در تقابلي دوگانهگيرنده اندازه

مي با واقعيت قرار مي و راه گيرد، گفته آن شود كاش«: گويدمي جا كه غزاله گشا نيست تا

آن)12: 1389خسرونژاد،(»!ها بوديم ما هم توي داستان او بـراي» كـاشِ«كـه ايـن نغـز

و مـي-مـا–ناظري ديگر  از. داسـتاني اسـت» تـوي«دانـيم كـه او حقيقـت دارد يكـي
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اي اسـت كـه نويسـنده بـين تخيـل هاي بسيار درخشـان داسـتان، تقابـل دوگانـه بخش

ميو) نمايش/داستان( و همين تقابـل را بـاز هـم در خـود داسـتان واقعيت ايجاد -كند

و حاشـيه بـه مركـزمي-تخيلي ديگر تخيـل بـه-آورد كه يادآورِ گريزِ مركز به حاشيه

و واقعيت به تخيل شد-واقعيت در تعريف سـوم،. است كه در آغاز جستار بدان اشاره

و. شـود مـي ها تعريـف گيريِ زمان با چرخيدن عقربه اندازه و حركـت چـرخش، دايـره

و پايـاني نيسـت، داللـت بـر ابـديت«. آوردتكامل را به ذهن مي دايره چون داراي آغاز

آن).9: 1383هال،(» دارد به. اي يا مربعي دارندها شكلي دايره تر ساعت كه بيش شگفت

و زمين Taoistيك نماد تائويي] در مقام[«ي هال، نوشته بـه ترتيـب،و بودايي، آسمان

ميي دايرهبه وسيله نماد مانداالي يونگ).نهما(» شود اي در درون يك مربع نشان داده

و ساعت موجود در داستان هم دايـره. توان به اين موردها افزود را هم البته مي اي اسـت

از. بينـيم هايي كه تصوير دارند، سـاعت را مـيي صفحهكمابيش در همه خورشـيد هـم

ميهايي كه متن دارند، شوخي صفحهباالي همه . كشدطبعانه سرك

و كمنـد هـم از اهميتـي بـه سـزا برخوردارنـد نام . هاي موجود در داسـتان، غزالـه

مي نامه لغت ي آفتـاب وقتـي كـه چشمه... آفتاب، ...ي ماده، آهوبره«: نويسد براي غزاله

ي داسـتان خـود ني، غزالـه بـه سـخ ). زيرِ واژه: دهخدا، برخط(» طالع شود يا بلند گردد

دو. تر از خورشيد؛ كه خورشيدي در دل دارد خورشيدي است، چه بسا بزرگ حافظ هم

و غزال، البته با ايهام ويژه :ي خود، به كار بـرده اسـت بار غزاله را در تناسب با خورشيد

كم/آن شاه تندحمله كه خورشيد شير گير« : 1381(» تـر غزالـه بـود پيشش به روزِ معركه

گـر آهـويي چـو تـو يكـدم/شود غزالة خورشيد صيد الغرِ مـن«و)10، بيت 208غزل

و خورشيدسـان بـودنش، نيـز).7، بيت 446غزل: همان(» شكارِ من باشي طنازيِ غزاله

اوج گرفتنِ توانِ تمركززدايي او كه با اوج گرفتن خورشيد متناسب است، همه با هم در 

و شـايد در اينالبته. يابند داستان نمود مي جا بايد اشـاره كـرد كـه هرچنـد در اسـطوره

ميتر در اسطوره بيش ميي غرب، خورشيد را نرينه مهـري در پندارند كه تواند بـا آيـين

مي؛پيوند باشد و در عرف عام، آن را عنصري مادينه . پندارنـد در ادبيات معاصر پارسي،

ميدر اين قصه، به نظر مي (توان هر دو جنس را براي خورشيد متصـور شـد رسد .13(

مي) آهو(آشكار است كه با كمند، غزاله. نام عروسك غزاله، كمند است كننـد؛ را در بند
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و)16: 1389خسرونژاد،(» توي بغل«اما در اين داستان، اين كمند است كه غزاله اسـت

ميي غزاله، عقربههمين كمند است كه به گفته . اندچرخ ها را

»!ها را چرخاندي؟ خودت عقربه! .. صبر كن ببينم«: گفت] مادر[

نه«: غزاله گفت مي. كمند چرخاند! من )14: همان(» كند؟ حاال مگر فرقي

مي غزاله با كمك فرآيند همذات و حتـ پنداري، خود را با كمند، يكي  انجـامِيداند

هر كار را به كمند نسبت مي غ دهد؛ را زالـه اسـت كـه عقربـه چنـد در تصـوير، ايـن هـا

يابي از نام كمند در ايـن داسـتان، از كـاركرد كمنـديِه چرخاند؛ به ديگرسخن، با بهر مي

ميو غزاله با كمند گفت. كمند تمركززدايي شده است و جانـدارش مـي گو و كند پنـدارد

مي زمان را به كمك او، در بند مي و آن را به جلو يد،ي خورشـ گـويي غزالـه. كشـد كند

مي. صيد الغرِ او شده است و پايان داستان اشاره . كنند به داستان عمو نوروز هم در آغاز

عمـو«ي داسـتان غزالـه كـه خواهنـده. گيرد هنگام نوروز، خورشيد در برج بره آرام مي

و بلوغ استي خورشيد، خواهندهاست، در حقيقت، خواهنده» نوروز و اوج .ي كمال

خ و كمند در مي ريدبازيِ خود از ميوهغزاله و سيب :همـان(خرنـد فروشي، انگور

تعلـق]و بـاروري[باكوس، خداي يونانيِ شـراب/هاي انگور به ديونوسوس خوشه«).4

و نشـانهي وسان اهل ساراگوسا، حـامي پـرورش انگور نشانه. ... دارد ي دهنـدگان تـاك

ها، انگور را در مـاه سـپتامبر هاي ماه در دور رنج. پاييز مجسم، يكي از چهار فصل است

در گفتاورد پيش، نمايان). 278: 1383هال،(» چينند مي گرِ ايـن توانـد بـود كـه داسـتان

شـعر. دهـد گيري شده است، روي مـي اي از زمانِ اندازه فصلِ پاييز، فصل كمال، كه پاره

د انگـور، خريـ. باشـد شاهدي بر ايـن مـدعا تواندمينيز10ي در صفحه» پاييزه پاييزه«

ميي حالت مادرانه كهآن. كه نماد باروري نيز هستآورد، چرا غزاله را هم به ذهن چنان

مياشرف و در ايران باستان مـورد احتـرام از ميوه... انگور«: نويسدزاده هاي مهري است

ميهمو درباره).33: 1385اشرف زاده،(» بوده است ي در خراسان، هديه«: آوردي سيب

و در طبـق سيب سر و محبـت دارد و خوانچـهخ به كسي نشان از عشـق هـايي كـه هـا

مي شب ميهاي چلّه براي نامزدهاي خود از).نهمـا(» دادنـد فرستادند، سيب سرخ قرار

: 1382/1389خسـرونژاد،(» كه حـوا آن را چيـد ...ي درخت دانش ميوه«نگاهي ديگر،

و) 295 سيب بخت آن را داشته كه در ايـن ميانـه از روزگار هبوط نامي بلند يافته است

و به كهننام (الگو بدل گرددآور شود به ديگرسخن، در ايـن قصـه، خريـد سـيب،)14.
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و بزرگ شدن است دو. خريد دانش پدر داستان، پس از بيدار شدن از خواب، سـيبي را

و نيمه نيمه مي مي كند د ايش را و نيمه شـدنِ خورد؛ به عبارتي، دو نيمه شدنِ سيب همان

و اين پدر است كه سيب را دو نيمه مي ي خورشيد كند؛ گويي پدر هم وظيفه روز است

بـه سـيبِ»و پيـامي در راه«هم در شعر) 339: 1371(سهراب سپهري. دهد را انجام مي

(كند سرخِ خورشيد اشاره مي .15(

و كمنـد شـاگرد در جاي ديگر، غزاله معلم مي ايـن).10: 1389خسـرونژاد،(شود

و شاگردي نيز، مسأله ميمعلمي اقتدار در اين داستان، بـه چنـد. شودي اقتدار را يادآور

. كمنـد/مـادر، غزالـه/غزاله، پدر/غزاله، پدر/زمين، مادر/خورشيد: شود صورت معرفي مي

و هـم اجتمـاعي. اقتدارِ خورشيد با عنصر زمان است و مادر هم زماني است . اقتدار پدر

و هم زباني استاقتدار غزال رسـد كـه مادر نيز در نهايت، به اين نتيجه مـي.ه هم كنشي

و بـه اقتـدار خـود در ايـن زودتر به وسط آسـمان مـي» خورشيد توي دل غزاله« رسـد

» از اين به بعد بايد ساعت ده كه شد يـك چيـزي بـدهم بخـورد«: دهد گستره، پايان مي

ميپدر نيز با سكوت خود در پايان داستا).نهما( :رودن از ميدانِ اقتدار بيرون

تو«: پدر گفت« »!امان از آن خورشيد توي دل

و گفت و با دست به پنجره اشاره كرد امان از آن خورشيد! نخير«: غزاله هم خنديد

)22: همان(»!توي آسمان

مي) سخن(و به اين ترتيب داستان، مي. يابدپايان ) اقتدار زباني(زند حرف آخر را غزاله

در12ي خورد، تماشاگرِ تكرارِ تصويرِ صفحهو صفحه كه ورق مي هستيم كـه غزالـه را

مي كار دست (دهد كاري زمان نشان تأكيدي دوباره بر اقتدارِ كنشي كـه البتـه ايـن بـار،!

(معنايي فراتـر از نمـايشِ بـارِ نخسـت خـود دارد   بـه سـخني، تمركززدايـي، بـه)16.)

ميسازواري، بر ذهن غزاله، ما و هم خوانندگان يورش . آورد در، پدر

 بررسي بينامتنيت در قصه.3-4

و حضور متن خورشيد توي آسمان«ي هاي ديگر در قصه وقت آن است كه به بينامتنيت

در1اسـتيبزـچنان كه كريستين ويلكيآن. نگاهي گذرا بيندازيم»و خورشيد توي دل من
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و كـودك«ي مقالـه 2را كريسـتوا1»بينامتنيـت«ي واژه«:نويسـد مـي» خواننـده بينامتنيـت

تواننـد معنـادار ها تنها بـدان دليـل مـي هنگامي برساخت كه دريافت، متن) 146: 1969(

آن باشند كه به ديگر متن و هم گفتاري، همچنين به دانـشʼِچه كريستوا ها، هم نوشتاري

مي سخنʻ3بيناسوژي گويـان، منظور او از اين دانشِ سخن. خوانَدش وابسته باشند گويان

و بافت از كتاب–دانش كلي آنان  هـايو شـرايط كاربسـت4هاي ديگر، از زبان روزمره،

و باهمستان است كه در گروه5اينشانگرانه ،كريسـتوا(سـازند معنا را ممكـن مـي6ها ها

ين هـايي اسـت كـه چنـد پس، متن ادبي تنها يكي از بسـيار جـا).59-60: 1974/1984

را شـوند، دگرگـوني مـي رسند، جـذب مـي گفتمان گوناگون به هم مي و معنـايي يابنـد

اش8كـه فضـايِ بينـامتني7ي چرخشيِ وابسـتگيِ دوسـويه پذيرند؛ زيرا در اين شبكه مي

)2004:179استيبز،-ويلكي(».اند نامند، جاي داده شده مي

تر از جاهاي ديگر يار بيشنكته اين است كه بسامد بينامتنيت در ادبيات كودك، بس

امر به گفته. است ادبيات كـودك«: 10ادبيات تطبيقي كودكي كتاب، نويسنده9اُزوليفاني

و بـازگويي از اقتبـاس-كودك از آغاز، ادبياتي  » سراسـر بينـامتني بـوده اسـت-هـا هـا

و ايـن 11هاي گوناگون يك افسانه روايت).2005:32اوزوليفان،( كـه را در نظر بگيريـد

و چگونه روايـت  در چگونه متنِ فرهنگي هر باهمستاني بر متن روايت تأثير گذاشته هـا

و روايت هم تنيده شده شايد مثال اينترنت براي بحث بينامتنيت. اندهاي نو پديد آمدهاند

مي. مناسب باشد شود، در همان حال كه مستقل اسـت بـا ديگـر هر تارنمايي كه پديدار

بدون خوانـدن. حال يك تارنما با پيوندهايش را در نظر بگيريد.تتارنماها در پيوند اس

و تنها با ديدن پيوندها مي زد خود تارنما و. توان متن تارنما را حدس چرا؟ چـون مـتن

تـوان از سـينماي ديگر را مـي نمونه.ي متن با وجود استقالل، از هم جدا نيستندحاشيه
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در از پويانمايي. آورد ميچند ساله هاي بسيار موفق را نام بـرد كـه1»شرِك«تواني اخير

آن.ي بسيار از بينامتنيت برده استهر سه قسمت آن بهره كه كودكان بسيار بهتر شگفت

مي. يابند هاي بينامتني را درمي ساالن رابطه از بزرگ  خطـا بـه دهـد كـه ذهـنِ همين نشان

ميي اجزي كودكان، همانند اينترنت، همهانگاشتهساده پيوندد اي آشنا را به آساني به هم

چرا داستان را اين همه پيچيده كنيم؛ تا كـودك عبـارت. يابدو اهميت پيوند را هم درمي

مي» ...مثلِ« مي را به كار كند؛ براي نمونه، كودكي برد، آگاهانه حضور بينامتنيت را درك

و ميكه دختري گيسوكمند را در تصويري يا كارتوني يا در دنياي و مـي اقع گويـد بينـد

و جز آن را به آساني به هـم پيونـد»مثل رودابه« و واقعيت ، اجزاي دو داستان يا داستان

مي«. دهد مي تك بينامتنيت و بـه چنـدگويي تبـديل سـازد تواند متن را از . گويي خـارج

هم بينامتنيت از شيوه بنابراين مي مطلقِ گراييِ هايي است كه و متن را در هم را ريزد متن

مياز تركيبي متنـي قـرار گـوي درونو كند كه با يكديگر در يك گفت قطعات ناهمگون

بـاز هـم (!) البته در وادي ادبيات كودك، مانند هميشـه ). 1384نامور مطلق،(» گيرند مي

و هويت بينامتنيِ ادبيات كودك چالش معضل نظري رخ مي شـود؛ بـه برانگيـز مـي نمايد

مي بزرگ«استيبز،ـي ويلكيگفته نويسـند؛ امـا معمـول نيسـت كـه ساالن براي همديگر

ي نـاتوان آن چيـزي همـين، كودكـان را در عمـل، پذيرنـده. كودكان براي هم بنويسـند 

به همـين قيـاس، ادبيـات كـودك،. گزينند برايشان بنويسند ساالن برمي كند كه بزرگ مي

(180: 2004اسـتيبز،-ويلكـي(»گـردد سـال مـي زيرژانرِ بينـامتنيِ ادبيـات بـزرگ  .(17(

مي هايي، به چند دستهاستيبز پس از توضيحـويلكي :پردازد بنديِ اصلي در بينامتنيت

ميسه دسته2)بينامتن(هاي ادبي در سطح متن« همي عمده در بينامتنيت را توان از

(هم بازشناخت يا غيرادبي ديگـر هاي ادبي هايي كه از متن متن:3هايِ گفتاوردي متن)1:

هايي كه در پيِ آننـد متن:4هاي تقليدي متن)2(ها تلميح دارند؛ آورند يا بدان گفتاورد مي

ترجمـه«؛آن را دگرگـويي كننـد؛از آن اقتباس كننـد؛اي بر متن اصلي باشندآنند نقيضه

و خوانندگانشان را از تحسين بيش از انـدازه يا جايگزين» كنند ي نويسـندگانِ اش شوند

1 Shrek 
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و اغلب در مقام پيشب متن اصـلي بـراي خواننـدگان بعـدي1متنِ زرگ گذشته رها كنند

آن مـتن2:هـاي ژانـري مـتن)3(؛ ...كنند عمل مي هـايِ رمـزيِ هـا خوشـه هـايي كـه در

و قراردادهاي ادبي در الگوهايي بازشـناختني گـرد هـم آمـده  و بازشناختنيِ مشترك انـد

ك خوانندگان را مجالِ آن مي و بر جايگـاه دهند ه انتظار برخورد با الگوها را داشته باشند

و برانگيزاندشان متن )181: همان(».هاي مشابه را بجويند برآمدنشان انگشت نهند

از شگردهاي گوناگون آن يكي تلميح. برد بينامتنيت هم از شگردهاي خود بهره مي

مي جز اين.سه ديگر، دگرگويي؛)ارجاع(است؛ دو ديگر، بازگشت  و ها توان به گفتاورد

و بازگشـت ايـن تلمـيح. هاي ديگر اشـاره كـرد ديگر شگردهاي بازگشت به متن هـا هـا

و در حاشيه مي و روشن باشند، يا پنهان در همـين جسـتار كـه در دسـت. توانند آشكار

و تلمـيحهداريد، از گفتاوردهايِ روشـن ديگـران گرفتـه تـا اشـار  هـا، نيـز هـايِ پنهـان

ميهاي پاياني، همه در گستره يادداشت گنجند كه درك متن، بدون دريافـتي بينامتنيت

و حقيقت جهان.ي اين موردها ممكن نيستهمه و جهان همين است كه درك حقيقت

و به سبب ناتوانيِ انسان در انگشـت نهـادن بـر به دليلِ حضورِ عناصرِ بي شمارِ بينامتني

خوجايگاه برآمدنِ همه بيشهي شمار، همچنان تا پايان جهـان ادامـه خواهـد هايِ رمزيِ

.يافت

و خورشـيد تـوي دل مـن«ي قصه ي بسـيار از نيـز بهـره» خورشيد تـوي آسـمان

چنان كه پيش از اين اشـاره شـد، خسـرونژاد در ايـن قصـه، بـا بينامتنيت برده است؛ آن

تر، از آنجا كه برخـي بينانهكبراي بحث باري. پرداخته استي زمان نگاهي ويژه به مسأله

آورندي بينامتنيت در شمار نمييك اثر از اثري ديگر را در گستره» تأثيرپذيريِ«منتقدان، 

هاي بينامتنيت در اين قصه بپـردازيم، نخسـت، بـا نظـر بـه، پيش از آنكه به نمونه)18(

پـيش از نگـريم كـه اي معاصـر مـي، به قصـه)19(كودك) تطبيقي(سنجشي ادبيات هم

و به احتمال نزديك بـه يقـين، به مسأله» ...خورشيد توي آسمان« ي زمان پرداخته است

. اي ابتدايي در اختيار خسرونژاد نهد توانسته است نمونه مي

و ساعت« ، داستان پسري است بـه)1365(ي فرشته طائرپور نوشته» ماجراي احمد

پـدر بـه احمـد نشـان. كـوه رود با پـدرش بـه6نام احمد كه قرار است جمعه ساعت
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برسـد،12ي بـزرگ آن رويو عقربه6ي كوچك ساعت روي كه وقتي عقربه«دهد مي

مي).4: 1365طائرپور،(» است6ساعت  هـاي سـاعت عقربـه«گذرد، پنجشنبه به كندي

و خسته روز تنبلهم انگار آن تر از روزهاي ديگـر بودنـد؛ آنقـدر يـواش يـواش دور تر

ك مي ميه مورچهزدند آن ها هم باري، شـب فـرا).7-6: همان(» ها جلو بزنند توانستند از

مي مي و احمد به شوق فردا زودتر به رختخواب و پس از نيمه شـب رسد حـدود(رود

مي از خواب برمي)30:3ساعت  و و نـه هنوز نه عقربه«بيند خيزد ي بزرگ باال رفته بود

بعقربه و خيـره بـه احمد خوابش نمي).8: همان(»ودي كوچك از آن آويزان شده بـرد

مي. نگرد ساعت مي . بشـود6بايد يك كاري بكنم كـه سـاعت زودتـر«: گويد با خودش

كنم كسي بفهمد من اين كار فكر نمي!...ي كوچك را كمي هل بدهمچطور است عقربه

مي).16: همان(»ام را كرده و شيشه وسوسه كارگر و عقربـهي ساعت را برميافتد ي دارد

، سـرانجام تسـليم)18: همـان(» خواست از جايش جم بخورد انگار نمي«ساعت با آنكه

و روي ساعت مي مي6شود بي. ماند آويزان مياحمد نخست كنـد بي را از خواب بيدار

و سپس بقيه را شـود؛ هم بدخواب مـي-خواهر كوچكش-سارا. كه نمازش قضا نشود

مي برمي و نماز و پاي سفره خيزند ميخوانند : گويـد نشينند كه يك آقايي مـيي صبحانه

مي)27: همان(»ي بامداددقيقه28و4: ساعت« همـه. شـودو صداي اذان از راديو بلند

مي شگفت مي. شوند زده چه كسـي بـه سـاعت ديـواري«: پرسد پدر با نگاهي به ساعت

د«با اين جمله)29: همان(» دست زده؟ »ل احمد هـرّي ريخـت پـايين يك چيزي توي

تـو بـه ايـن سـاعت دسـت! احمـد«]: گويـد مـي[پدر با صدايي خيلي محكم«). همان(

يابد كـه احمـد فنـر سـاعت را شكسـته پس از پاسخ احمد، پدر درمي) همان(» اي؟ زده

همه دردسري كوچك تنبل، اينكرد كه تكان دادن آن عقربه فكرش را نمي«احمد. است

ي كوچك ساعت عصباني بـود، هـم از دسـت آن آقـاي از دست عقربههم. درست كند

مي).32: همان(»و هم از دست خودش... توي راديو من با پسـري كـه كـار«: گويد پدر

بي. روم بدي كرده باشد كوه نمي وقتي صبر كـردن.ي ديگرشايد هفته... كوه امروز كوه

مي).33: همان(» را ياد گرفتي ير لحاف گريه كردن الاقل اين خوبيز«: كند احمد بغض

مي«در پايان، احمد ). همان(» ديد را داشت كه كسي او را نمي ي كرد تا هفتـه داشت فكر

).35:همان(»ي بزرگ آويزان شودي كوچك بايد از عقربهبعد، چند بار عقربه
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آن؛در سنجش اين دو قصه، هرچند تأثيرپذيري آشكار است چنـان اما ديگرشدگي

مي»...خورشيد توي آسمان«كه داستان است هـل. توان اثري كـامالً اصـيل دانسـت را

مي دادن عقربه و گفـت. دهد؛ جاندارپنـداري نيـز ها در هر دو داستان رخ وگـوي غزالـه

مي»...خورشيد توي آسمان«كمند هم ميزان جاندارپنداريِ  در داسـتان. دهـد را افزايش

به جايي عقربههغزاله، جاب ميها انجامد؛ اما در ماجراي احمد، كنش تعريفي ديگر از ظهر

و محور اصلي پيرنگ است آن. اصلي داستان و اقتدارِ كه در قصه ديگر ي احمد، اين پدر

ازي ايراني، پيروزِ ميدان مـيي موارد در جامعهاوست كه همچون بيشينه و اشـك شـود

هـم ذهـنِ. گويي هر دو سـو پيروزنـد كند؛ اما در داستان غزاله، ديدگان احمد روان مي

مي غزاله پي مي درپي با موردهاي تمركززدا برخورد و تغيير و هم ذهن مادر كند بـه؛كند

ميههايِ پياپي غزاله روب سخني، مادر كه با پرسش مي رو از شود، كوشـد تعريفـي ديگـر

و همين جست خـود هاي گوناگون، چالشي است بـراي وجو براي تعريف ظهر پيدا كند

و  و هماننـد نظـام آمـوزش و سنت اسـت او؛ اما در ماجراي احمد، تأكيد بر قدرت پدر

جـداي از ايـن، از نظـر سـاختاري،. گيـرد پرورش، تنها آموزشي با تحكّم صـورت مـي 

يـك مـاجراي. تـر دارد ساختاري بـه مراتـب پيچيـده» ...خورشيد توي آسمان«ي قصه

با قصه و اوجي احمد به چهار ماجراي مرتبط مي هم هـاي حتا عنـوان. يابد گيرنده تغيير

و ساعت«عنوان. هاي متفاوتي دارند دو داستان طيف حالت تعليق را تـا» ماجراي احمد

و خورشيد تـوي دل مـن«برد؛ اما عنوان حدي از بين مي تعليـق» خورشيد توي آسمان

و پس از خواندن روشن مي كتـاب آمـده شود كـه خورشـيد چـرا در عنـوان بسيار دارد

در داستانِ غزالـه بـه. هاي اصلي هم در دو داستان مطرح است جنسيت شخصيت. است

و مداراي بيش دليل حضور پررنگ تري نسبت به داستان احمـد ديـده ترِ زنانگي، لطافت

آن. شود مي دو شگفت كه در هر دو داستان كه در وادي كودكان است، هر دو كـودك از

ب جنس مي تر خوش دارند زمـان را بـه ساالن بيشه جلو ببرند؛ اما بزرگكوشند زمان را

(واپس كشانند .20(

با اما در وادي بينامتنيت، قصه »...خورشـيد تـوي آسـمان« اي كه پيوندي تنگاتنگ

دو از قصـه» عمو نوروز«. است» عمو نوروز« دارد، هـاي باسـتاني ايـران اسـت كـه هـر

ميكه در يكي عمو نورـي آن روايت عمده و ننه سرما به هم و در ديگري نـه وز رسند

(ـ با عنصر زمان در پيوند است و مادينه كه بـه تقريـب بـراي هـر)21. دو نيروي نرينه
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و هر دو در اين قصه نماد زمان گونه زايشي بدان اند، در روايت صبحي كـه ها نيازمنديم

هم»...خورشيد توي آسمان«بر  ي نيـازي بـه چكيـده.رسند نمياثرگذار بوده است، به

» ...خورشـيد تـوي آسـمان«كمرنـگ بـريقصه نيست؛ تنها بـه موردهـايي كـه پرتـوي

مي انداخته ي افسـانه، نـارنجي رفته عمونوروز پس از ديدن پيرزنِ خواب. شود اند، اشاره

و نيمه را دو نيم مي ميا كند سـ. خورد يش را يبي را در داستانِ غزاله، پدر، به جاي نـارنج

و«ي اي در ادبيات كـودك دارد؛ از افسـانه نارنج حضور گسترده. كند دو نيمه مي نـارنج

(از صمد» پوست نارنج«گرفته تا داستان زيباي» ترنج تـر، رنج يا به ريخت كهـننا)22.

و بوي خوش نارنگ و درمانگرييمزه و. اش به سزاست بهره دارد از ياد نبريم كه سيب

(اي دارنـد سين جايگاه ويژهي هفتسفره نارنج، هر دو، ماننـدكردنِ خورشـيد بـه)23.

(نارنج در ادبيات كهن هم سابقه دارد از)24. از اين رو، نـارنج را نيـز چـه بسـا بتـوان

و زيباييِ ديريـاز بهار كه نشانه گلِ هميشه. الگوها به شمار آوردكهن توانـد مـيي محبت

در»...خورشيد توي آسمان«بود، در  ايـن گـل هـم. هر دو آمده اسـت» عمو نوروز«و

و هم به كارِ زيباييِ زيبايان مي و آن را گلچه. آيد درمانگر است هاي آن خـوردني اسـت

(ناميد» زعفران تنگدستان«چه بسا بتوان  بهـار ماننـد گـل از آنجا كـه گـلِ هميشـه)25.

اسـت1»عـروس آفتـاب«يسـي آفتابگردان رو به خورشيد دارد، يك نام آن در زبان انگل

مي)23يادداشت.نك( و بـا فروشـدن؛ با دميدن خورشيد باز . شـود اش، بسـته مـي شود

به ايـن گـل كـه شـكوهش بـا شـكوه خورشـيد25ي در غزل شماره) 1997(شكسپير

و فرومي مي ميدمد (كندپژمرد، اشاره بهار را نيز، به احتمـال، از اين رو گل هميشه)26.

كهمي و همين امر نشان. الگو دانستنتوان ي دهنده اين گل سخت به آفتاب مانند است

. انگيزِ گزينشِ اين گل در هر دو داستان است تناسبِ دل

ـ از ديگر عناصر بينامتني، به شعرهايي كه غزاله مي ،»يـه تـوپ دارم قلقليـه«خواند

مي»جرجربارون مياد«،»عروسك قشنگ من قرمز پوشيده«،»پاييزه پاييزه« توان اشـارهـ

تنهـا بـدين نكتـه بسـنده.را با داستان بايد در سخني ديگر بررسـيدها كرد كه پيوند آن

ذهن غزالهيهگيرندشود كه ترتيبِ خوانشِ اين شعرها هم تأكيدي است بر توانِ اوج مي

اسـت كـه بـه عيـدي-آموزش سـنتي-در شعر نخست، نوشتن مشق.و هم نويسنده

و نشان گرفتن مي تر ما با كودكان دارد كـه بـه جـاي بدستانيِ بيشاز برخورد بده انجامد

 
1 Sun’s Bride 
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كه عيدانه را، تنها به خاطر عيد بودن به كـودك بـدهيم، آن را در ازاي چيـزي ديگـر آن

كـه-» پـاييزه! هـا آي بچـه«-انگيـزش در شعر دوم با آن آغـاز شـگفت. كنيمارزاني مي

مي را به بچه» بري بزرگخ« و به ديدنِ تابلويِ رنگارنگ طبيعتشان مـي ها كشـاند، رساند

مي بر زمين» حرف منو بكن گوش«ناگاه با سطر  و يادآورِ نخستين شعرهاي بندشان كند

دريهدر شعر سوم بازي آزادانـ. شود آموزشي كودكان در عصر مشروطه مي تخيـل كـه

و ديگر نه از برتريِ بدهخواهد بود، به خوب بند نمي مĤبيِ بدستاني نمايش داده شده است

و نه از برتريِ آموزش و تـوپ شعر نخست نشاني در آن است مĤبيِ اجتماعيِ شـعر دوم

مي» بارون مياد جرجر«. جا هم حضور دارد نخست در اين . توان نگريسـت را از دو منظر

ي پشـت خونـه/بـارون ميـاد جرجـر« ايِاگر متنِ ذهنِ خواننده، به سمت شـعر هيچانـه

و رهادهندهود، نشانبر» دمب خروسي داره/هاجر عروسي داره/هاجر شـدنِي پرشِ متن

و بند بزرگساالنه؛ آن است؛ يعني آزادي كودك، عينِ آنچه كودك مي خواهد، رها از قيد

لو بـرود از احمد شام» بارون«اما از ديدگاهي ديگر، اگر ذهن خواننده به سوي شعر بلند 

آن-كه شعري اجتماعي ميسياسي است، و آموزش هـم گاه -بينيم كه از اجتماعي شدن

و همين، حضور سايه-گويا به ناچار ِ بارون مياد جرجر«رنگ گريزي نيست را» شـاملو

را در قصه توجيه مي و واقعيت اجتماعي در خـود-با آن رقص كالمي-كند كه تخيل

ازا اين عنصر دوم است كه بر عنصر نخسـت چيـره مـي دارد؛ هرچند در محتو و گـردد

كه خود برآوردگـارِ-به سبب صداي اذان» رون مياد جرجربا«همين روست كه خواندن 

يابد؛ گويي نويسـنده از چيرگـي واقعيـت اجتمـاعي بـر تخيـل پايان نمي-زنهار است 

. چندان خشنود نيست

ميبا اين توضيح  را متنـي ژانـري»...خورشيد توي آسمان«ي قصهتوان ها، به نظر،

پس آنچنان كه ديديم اين داستان. به شمار آورد-استيبز-ِ ويلكي بندي البته طبق دسته-

بـه چنـد مـوردكه كندميديگري را آشكار معناييِ طيفهايِ، بينامتنيت از گذر از منشورِ

ويخود، بين اجـزا ساخت ذهني اي ديگر با پيش حال شايد خواننده.شداشاره  داسـتان

ب و معناهايِ ديگري از آن تـوان رون كشد؛ بـراي نمونـه مـييچيزهايي ديگر پيوند بيابد

زن-يا الكان-ايدئولوژي نهفته در متن را كاويد يا از ديدگاه فرويد  ، يـا از1گراييو يا

و به معناهايي ديگر دست يافتجايگاه نظريه . هاي ديگر به همين داستان نگاه كرد

1 Feminism  
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 گيري نتيجه.4

چنان كه ديديم براي رسيدن به خوانشِ انتقادي، پس از تالش براي شـناخت مفهـوم آن

و نظريهنظريه و لغزندگيِ موقعيت نقد ي تئـاترِ نظريـهي ادبيات كودك، در آمفيي ادبي

يكت نقد كهنهاي متفاوادبي، در جايگاه و بينامتنيت، نشستيم تا رويداد نمايشِ الگويي

و هر بار بنيانِ استواريِ باورِ خويش را بيفكنيم شايدتا داستان را هر بار ديگرسان ببينيم

و فلسـفه  و آري، همـه. اش دسـت يـابيم به رازآميزيِ كششِ داستان ي تـالش منتقـدان

چنـان معناست؛ هرچنـد ايـن آهـويِ گريزپـا هـم براي شكارِ آهويِ طنّازِ» سازان نظريه«

مي مي و تنها خط غباري بر دشت متن .كشد رمد

اي موفق از ادبيات فلسفي كـودك اسـت، باري، خسرونژاد در اين داستان كه نمونه

و زمان راـ با نظر به مفهوم كودكي، فلسفي بودگيِ اثـر ادبـي، دو مفهوم مهم تمركززدايي

و روش در ادبيات ميدراي بديعـ به شيوه بينامتنيتو كودك هدف و لـذتي هم آميـزد

آورد؛ چه، كودكان با شـنيدن ايـن قصـه خـود را بـا ژرف را براي كودكان به ارمغان مي

مي غزاله هم مي ذات و و شـايد پندارند كوشند اقتدار را، خورشـيد را، از آن خـود كننـد

و اصيلهمين كوشش كامياب است كه اصلي ي لذت خواننـده را از ايـن ترين مايهترين

و لحظه«ي خسرونژاد، به گفته. كند داستان فراهم مي و جهـان در گشـايش هـا دركارنـد

و هم شكوفايي انسان در گرو درهم بيش. رويش و ترين لذت و يگانگي با جهـان آميزي

و رويش اسـت  و خـوانش آن،. در نهايت شركت در اين گشايش ادبيـات، آفـرينش آن

و شركت در چنـين فراينـد باشـكوهي اسـت ربهتج : 1390خسـرونژاد،(»ي چنين لحظه

34.(

ها يادداشت

، بـه فشـردگي، ايـن») پانوسـي روايـت( ايرانيـان بيني از جهان افالطون تأثيرپذيري«ي مقاله.1

و آرا موضوع را بازمي ميينمايد آن. آورد متضاد را كنار هم مي در  اگـر در ميـان...«خوانيم جا

 كهـن هـاي مـتني بـر پايـه ايرانـي دين، كتاب است شده ترجمه فارسيبهكه شماريبي كتب
كه يوناني آن گيريم دستبه است بنونيست اميلينوشته را  مـورد بحـث مطلـببه راجع، در

 سـال6000 زرتشـتكه ايني ما دربارها«كه خوانيممي]ي ايراني بر افالطونتأثير انديشه[خود

 وجـود آمـده بـه» آكادمي« در قلب پنداره اين گمانبيكه بايد گفت زيستهمي از افالطون پيش

آن چگـونگي، كـه افالطـون تعليمات را بر روي مغي آيين تأثير احتمالي عقيده زيرا اين؛است
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» نخسـت الكيبيادس«ي در رساله. كندمي منسوب تري كهني دورهبه، نيست هنوز بر ما روشن

 بـراي، مـورد ترديـد قـرار گرفتـه اشـتباه بـهآن اصالتكه)م.ق 390 تأليف( افالطوني نوشته

 كـه اسـت اشـاراتي كتاب در اين. است ذكر شده صراحتبه زرتشت نام بار در يونان نخستين

كهمي ارا نشانآشك در افالطـون. اسـت داشـته عنايـتو توجه مغان هاي آيينبه افالطون دهد

بهكه اهميتياز» دادها« كتاب ضمنشا آخر زندگي هايسال دو بـينو فـرق جـدايي خود او

و شر قائل جهان در خـودفيفلسـ مكتـب ترين باستانيچهاگر. گويدمي سخن،بود متضاد خير

آن يونان كه بر بنيو پرداخته ساخته جهان بود  شهادت با در نظر گرفتن ولي،متضاد است دو

به عنايتي درباره افالطون شاگردان جمعي دسته  افالطـونكه بايد بپذيريم مغي هاي آيين استاد

آن حتي، است بوده آگاه الاقل مغان از عقايد ثنوي را اگر با(» باشـد نپذيرفتـه عقايد يـد بـه مـا

يو بيشـترينه بـوده آگـاه ايرانـي تنها از تعـاليمنه افالطونكه شويمجا يادآور بنونيست در اين

 مشـاركتي بـر فلسـفه مبتنـي خـود را كـهي فلسفه اصليي هسته بلكه،است ها را پذيرفته آن

كه است گرفته وامبه از زرتشت،است ، بخـوان را حضور يا مشـاركت تو اين«:گويدمي؛ آنجا

 نيـز برودبـك كـه، چنـان افالطـون بنـابراين.» استو از كجا آمده چگونه از اينكه نظر صرف
 تعـاليمشو از كجـا چگونـه اينكـه او از يـادآوري ولـي؛را پذيرفتـه زرتشت گويد، تعاليم مي

و چشم صرف صراحتبه،گيردميهسرچشم از(»)كندمي پوشي نظر كـانون تارنمـاي به نقـل
و حكمت ايراني پژوهش ).7/7/90: بازيابي( گران فلسفه

)http://www.iptra.ir/vdcezpf8jh8w.html(.
به نقل از پانوسي، دانشمند ايراني، مـي در شـرقي تـأثيرات امـروزه«: خـوانيم در پايان مقاله

و آشكار شده روشنيبه عالمو تكوين ديانتيو در زمينه هنر زينتيي زمينه  يعنـي؛ است پيدا

آن تأثيراتي .... است منجر گشته فلسفه پيدايشبه سرانجامآنبه مربوط تعاليمكه هايي زمينه بر

به زمين خاور  متافيزيـكو بـه عـالم تكـوين بـه مربوط نظامي انديشه دست خود را از ديرباز

آن يابد، كـامالً بـهمي بسيار ديرتر بازتاب غربي در كشورهايكه بود، امري واگذار كرده  ماننـد

در امتـداد تـازه،شـود هـا ناپديـد مـي از ديدهآن مسبب كشتي بسيار ديرتر از اينكهكه خيزآبي

نك براي بررسي بيش). همان(»...آيد درميداصبه درياچهيك هاي كرانه : تر . پانوسي، اسـتفان.

 فلسفهو حكمت پژوهشي مؤسسه: تهران. بر افالطون ايراني بينيو جهان تأثير فرهنگ) 1360(

اهللا، مجتبايي؛ ايران ِ آرماني در ايران باستان) 1352(.فتح و شاهي ِ افالطون ِ زيباي : تهران.شهر

. باستان

نوانديشانههاي ژرفيكي از مقاله و فلسفه«دراين زمينهي مصـاحبان:ي يونانيگيتيِ ايراني

و مغان زرتشتيطافال به ديدار مغان. است)2009(به قلم فيليپ سيدني هوركي» ون او در آغاز
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و در درآمـد هاي پايـاني زنـدگي حكـيم اشـاره مـي ون در سالطايراني با افال جسـتارش كنـد

مسهرچند نمي«نويسد، مي ي گـزارش ولِ اصلي نشركنندهئتوانيم فيليپ اوپوسي را، به روشني،

كه روايت اند، دانست، اما با اطميناني مرگ افالتون از آن برآمدههاي ديگري دربارهاين ديدار،

اف نامه هايي زندگيتوان رد شرحخاطر مي و كه ارتباط ميـان ايرانيـان التـون را اسـتوار نوشتي را

پي سـده پـس در ميانـه. دارند، تا زمان آكادميِ نخست دنبال كردمي از[م.د.ي چهـارم پـيش

به خاستگاه] دوران مشترك  نامههاي سنت زندگيو همزمان با امر جانشيني در آكادميِ نخست،

كه اندر و انديشـه» واپسـين سـخنان«گير ميـان كنشِ چشمنوشتي را مسـلمي ايرانـي افالتـون

چـرا: آورنـد هاي مهمي سربرمياي، پرسشبندياز پسِ چنين صورت. دسترسي داريم انگاشته،

» بربر«ونِ در بستر مرگ، با خردورزانِطاند بر ديدار ميان افالخواستهاعضاي آكادميِ نخست مي

به سنت. فشرندشرقي، پاي كه اعضاي آكادميِ نخست اي اگر فرض بر اين باشد رانـي هاي خـرد

كه آنـان از انديشـه گرايش داشته چه ارمغاني برايشان داشته است؟ تصويري ي اند، اين گرايش

و منابع اين دانستهايراني به دست داده چه اندازه استوار است ها چه بـوده اسـت؟ افـزون اند، تا

و تطبيقِ ميان و مشـروع فرهنگيِ انديشـه براين، ترجمه يتي ايرانـي، چـه نقشـي در اسـتواري

به جايگاه پي دوم سـده هاي فلسفي در دنياي يوناني در نيمـه بخشيدن م داشـته.د.ي چهـارم

و مشـروح ون، ويژهطهاي جانشينان افالاست؟ در واقع امر، اگر بتوانيم در نوشته داشتي آشـكار

به مفهومي ارجاعي ايراني كشف كنيم، دربارهاز انديشه  هـاي هاي ايراني در نوشـته هاي روشن

ميطخود افال چه ام كـه هـاي بسـياري را بـرآورده توانيم گفت؟ در اين درآمد، مـن پرسـش ون

وي چگونگيِ ميراثاميدوارم بتوانم در اين جستار نه تنها ساختارِ پژوهش درباره بريِ افالتـون

به مغان ايراني را فـراهم آورم، گرايانهو كثرت ها از گفتمان پيچيدهديگر فيلسوف كـهي مربوط

هـاي كـنشي انـدر گونه پـژوهش جـدي دربـارههر. را نيز پيش رو نهم هاي اين بررسيضابطه

و يونان، پژوهشي است فراگير كـه موضـوع هاي حكيمانهفرهنگي بين روايت ميان هـايي ايران

و گونــاگوني را دربرمــي و طــالع: هــايي همچــونگيــرد، موضــوعگســترده بينــي، اخترشناســي

و هستيهاي سازي مفهوم و مكان، متافيزيك و هندسـه، فـن فضا شناسي، عددشناسـي، حسـاب

و انتقال شـفاهي، آيـين  و هـاي مـذهبي، اخـالق، قـانون، نظريـه گـزاري، فرقـه شعر ي سياسـي

بيهاي فرمان نظريه و كه برشـماري. شك موردهاي ديگرروايي، طراحي شهري از اين رو است

آن ها امري كنشهاي اين اندردقيق ويژگي اي، از خـود كـه بـي هـيچ مقدمـه است دشوار، مگـر

به سراغ انگاشت و كه بـه سـبب كمبـود نشـانه چيزي بسازيم و معلولي برويم هـاي هاي علت

آنتطبيقي نمي  هـاي ميـان كـنشي ايـن انـدر افزون بر ايـن، پيشـينه. ها را به كمال سنجيد توان

به عصر باستانفرهنگي كه بي سگمان مربوط و گمان استايهاند، در و.ي وهم بنابراين، هشيار
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و مراقب جعل مطلب بود تـا آن ي فلسـفيي انديشـه چـه را دربـاره دورانديش بايد پيش رفت

و آكادمي نخست مي و منطقي باشدايراني بـديهي اسـت).2009:50هوركي،(» گوييم، معقول

به تعريض» بربر«كه هوركي لفظ  مي)وارآيرونيك(را، به كار را، كه يونانيـان، ايرانيـان برد، چرا

و در همان حال، مصاحبان افالمي» بربر« يي ايرانـي بـر فلسـفه ون بر تـأثير انديشـهطخواندند

مهر تأييد گذاشته چه زودتر اين جسـتار ارزشـمند را بـه. انديوناني اميدوارم صاحب همتي هر

. پارسي برگرداند

).1963:1(هال.2

وا.3 به نقل از چارلز برسلر)Alfred North Whitehead(يتهِد آلفرد نورث ،)2007:21.(

به.4 :ي مجيد نصرآبادي در تارنماي زيرنوشته» كاوشي در چيستي ادبيات«: براي نمونه بنگريد

http://www.valselit.com/article.aspx?id=1267)12/6/1387زمان دستيابي،(

راريشهشناسيك زبان انگليسي فرهنگ جامع ريشه.5 ،)زير واژه:1966كالين،(ي واژة تئوري

 چنين آورده است،
theory, n. — Late L. the�ria, fr. Gk. ������, ‘spectacle, contemplation, 
consideration’, fr. ������, ‘spectator’, from the stem of ������ι, ‘to see, 
behold’, whence also ������� , ‘theater’, lit. ‘a place for seeing’.  
[Abbreviations: L.: Latin; fr.: from; Gk.: Greek; lit.: literal, literally] 

مي)Online Etymology Dictionary( شناسيخط ريشه بر فرهنگ  نويسد،نيز
1590s, “conception, mental scheme,” from L.L. theoria (Jerome), from Gk. 
theoria “contemplation, speculation, a looking at, things looked at,” from 
theorein “to consider, speculate, look at,” from theoros “spectator,” from 
thea “a view” + horan “to see” (see warrant). Sense of “principles or 
methods of a science or art (rather than its practice)” is first recorded 1610s. 
That of “an explanation based on observation and reasoning” is from 1630s.  
(http://www.etymonline.com/index.php?term=theory&allowed_in_f
rame=0) (available: 9.9.2012) 

و ديگران:نك.6 (بارت، روالن .روزفرزان: علي بخشي، تهرانيهترجم. برج ايفل) 1381.

كه دنياي ما را با نور سفيد زرين.7 مي فرض كنيد همين خورشيدي كند، يـك روز گون روشن

به چه رنگ آن وقت دنياي. گون بتابد با نور سبزِ آبي آيـا آن روز هـم نمـود؟ هايي جلوه مـي ما

؟نمودميبرگ درختان، همچنان سبز 

بي.8 دو شايد چنين تعبيري كه از به نظر نودلمن، هنگامي و بزرگـ گانگي كودكشباهت سـال

را هاي كودكاني كه بيش در حقيقت كتاب: گويد، نباشد لذت برآمده از آن سخن مي ترين لـذت

ميآن از مي ها به ياد خطاهاي بينايي يههـايي كـه دربـار اندازنـد كـه اغلـب در كتـاب برم، مرا

مي روان به. شوند، نشان داده شده است شناسي ادراك چاپ رخِ تصوير نگـاه كنيـد، نـيم يك بار

به تصويري ديگـر يـك بـار نگـاه كنيـد،. پيكر زن جواني است. دوباره نگاه كنيد. پيرزني است
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مي. بينيد گلداني را مي به هم خيره شده دوباره نگاه كنيد، دو نفر را اما هميشه يكـي؛اند بينيد كه

دو هرگز امكان ندارد كه زن جوان. بينيد از اين تصويرها را مي و پير را يا حتـي تركيبـي از هـر

مي. را، بشود با هم ديد به اين سـبب كـه پيرزن را و از حضور زن جوان هم باخبريم، تنها بينيم

كه نگاه كرديم، او آن و با اين آخرين باري آنحال، دفعه جا بود جـادو. جاستي بعد هم دوباره

(همين است )439: 1387نودلمن،.

دل.9 به همين  In Quest(هاي نـاگزير ديگرخوانييل نيز هست كه عنوان انگليسيِ كتاب شايد
for the Centre(و نه ابژه .، تأكيد بر سوژه دارد

مي.10 و پاسخ آن را در زير : خوانيددشوارترينِ اين شش چيستان

 غـرو بـــر سـان بــامـوج دريــايز سـرودو بـركشـيده كـان گفـت دگر

رغ يـكـي شــامبه بامين بود گــهبه نشيمـشكُــنـام بــريـشـان داردمـ 

 مـشـك بـوي دهد نشـينـد بـر بـرآن خشك بـرگ شود بـپـرّد چـون ازين

 سـوگـوار شــده پــژمـريـده يـكــي آبــدار يــكـي هــمـيـشــهدو ازان

ص:1366فردوسي،( ب 248دفتر يكم، ،1228-1231(

سـنون از نيامك  دو بـن سـرو كـان مـرغ دارد نـشـيـم ـن بـركـشـيمـخُاين

ج  هـمـي تيـرگــي دارد انــدر نــهــان هانز بــرج بــــره تـــا تـــرازو

به كژدم نهــاد  جــــهان را دگرگـونه گـردد نهـاد چـــو روي از تـرازو

ز گـردش بـه ماهي شـودچ و ســيـ ـنين تـا  اهــي شــودپــر از تيـرگـي

 گزند نيميوباشـاد كــزو نـيـمـهدـدو بــازوي چـرخ بلناندو سـرو

ا ترسجــهــان را ازو ان چـو خـورشـيـد دانبـرو مرغ پرّ  مـيــد دانوو

صهما( ب251-250صن، ،1253-1258(

نكبراي فلسفه. 11 ).2005(ليورمك:ي زمان

شايسـته اسـت). زيـرِ واژه:دهخدا، برخط(به معناي ممنوع آمده است نامهلغتدر» ناروا«. 12

به جاي  من»ي ممنوعهشجره«تركيبي پارسي و . كـنم را پيشنهاد مـي» درخت ناروا«به كار رود

، اثـر بهشت از دست رفتـه)Invocation(» اَزبايِش«ي نيازآورد يا پيش از اين، آن را در ترجمه

: اي به دست داده باشمام كه نمونههجان ميلتون، به كار برد

 نخستين نابفرمانيِّ انسان را
ِ هوشكهي آن درخت نارواو ميوه اَفرينش طعم

و افسوسي كه ازبه دنيا مرگ را آورد،  مان بود

هشتن، هال، تĤن دم كه  تر مرديرويفرّخبهشت عدن را
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و بستانَد دگرباره همانا جايِ فرّخ را،به جايِ خويش  مان آرد

]الخ[... ايزد، بخوان، اي آسمان

 http://khazaie.blogfa.com/post-149.aspx: براي خواندن متن كامل، نك

و دربـاره Invocationبـراي ديگر آنكه هنوز برابرنهاد درخوري .ي آن بايـد انديشـيد نـداريم

و بـي» ازبايشنْ«ي ساده شده» ازبايش«ي شايد بد نباشد، اما واژه» نيازآورد« -كـم پهلوي اسـت
به جاي ) Invocation(وكاست برابرنهاد ايـن.»طلبـي همـت«يـا» استمداد«در انگليسي است،

:آمده است) azb�yišnي زير واژه(مكنزيي نوشتهي پهلويفرهنگ فشرده واژه در
MacKenzie, D. N. (2005) A Concise Pahlavi Dictionary. Curzon: Routledge. 

م» درواچ«يا» درواك«البته  به كار برديرا هم به همين معنا كه يادداشت. توان حيدري ماليري

:گشاستزمينه راه، از سر مهر، برايم فرستادند در اين 2012فوريه2در تاريخ 
Here is some information about the etymology of Mid.Pers. azbâyidan “to 
invoke”, azbâyishn “invocation”. 
 This word is related to Avestan root zav-, zbâ- “to call, invoke”, with  
prefix â- “to call upon”; Old Persian zbâ- “to call”, (with prefix)  pati-zbaya- 
“to proclaim”; Sanskrit hû-, hav- “to invoke”, havate “(he)  calls upon”, 
huta- “invoked”; Old Church Slavic zovo “to call”; Russian zvat “to call”; 
Proto-Indo-European *gheu- “to call upon”. 
 It would be useful to revive this Mid.Pers. word as azbâyidan and azbâyesh. 
Those who do not like unfamiliar words will disprove, as usual. But it is not 
always easy to find familiar equivalents and this is an exact counterpart to 
the English word. 
 The English word ultimately comes from Latin invocare "call upon,  
implore" from in- intensive prefix + vocare "to call," related to vox "voice" 
and Persian vâzheh "word" and âvâz "voice". 
Another possibility would be coining a new word with variants of vâzheh.  
The problem is that vâk, vâzh, vâj are over-used for equivalents in phonetics. 
It seems, however, that vâc (i.e. vâch) is not used, so what about darvâcidan, 
darvâc (prefix dar- as in dar-xâst « demand »)? 

تـري اما در روايت تـازه؛اندتصور كرده» نرماده«ي هاي باستان، زروان را موجوددر افسانه«.13

به نام  كه همسري دارد در»خوشيزگ«او پدرخدايي است و اهـريمن و از اين رو گاه هرمـزد ؛

و گاه در زهدان همسرش تصور شده در ايـن ). 181، 1369مختـاري،(» انـد زهدان خود او كـه

ر اسطوره وي داده اسـت، نيازمنـد پژوهشـيي ايران، تحول خورشيد از ديد جنسـيت چگونـه

آيين صورتگري،ي كتاب با سپاس از دوست گرامي، سهراب طاوسي، نويسنده. درازدامن است
و كاربرد آن در شعر معاصر ايـران از بسـيار حجـم، كـه بـه تأملي در فرماليسم يواژهاسـتفاده

.اشاره كردند خورشيد براي زنان در شعر ايران



و دنياي متن همراه با ديگرخواني قصه:ي خورشيد غزاله 47 ...ي خورشيد نگاهي به نظريه

كه ميوهاشارهكتاب مقدسدر. 14 . اي اسـت چـه نـوع ميـوه» درخـت نـاروا«ي اي نشده است

به نتيجهپژوهش كه در اين زمينه انجام شده اما طبق نظر يهـودا؛ي نهايي نرسيده استهايي هم

به نظر مي آنشورپين به معنـاي شـر اسـت بـا mălumي جا كه در زبان التين واژه رسد از كه

سـيب جايگـاه]هـاي ميانـه، از سـده[ه شـده اسـت،به معنـاي سـيب، همـرا mālumي واژه

، نـوع ميـوه بهشت از دست رفتهميلتون نيز در ). برخط(استوارتري در ادبيات غرب يافته است 

به ويژه در شـعر كـه سـخت متـأثر از ادبيـات. كندرا مشخص نمي و در ادبيات معاصر پارسي

در.ه خـود را بـاز كـرده اسـت جايگـا» درخت ناروا«ي معاصر غرب است، سيب در مقام ميوه

به گنـدم اشـاره مـي پـدرم روضـة«: كنـد ادبيات كالسيك پارسي نشاني از سيب نيست؛ حافظ

به دو گندم بفروخت به جوي نفروشم/رضوان ، بيـت330غزل: 1381(» ناخلف باشم اگر من

به احتمال، متأثر از روايت)6 و گنـدم، از ميـو. هاي تـوراتي اسـت كه، هـايهجـداي از سـيب

آن). شـورپين، بـرخط:نـك(انـد نام برده» درخت ناروا«ي ديگري هم در مقام ميوه جـا كـه تـا

به انجام نرسيده استدانم پژوهشي ژرف درباره مي .ي اين ميوه

كه اين با سپاس از دوست گرامي، حسين علي. 15 اكبري، استاديار دانشگاه خليج فارس بوشهر

.نكته را يادآور شدند

هرگـاه بـا مفهـوم. پذير اسـت چمبرز نيز تأويل»ي پنهان خواننده«انداز اين داستان از چشم. 16

مي كه چمبرز براي كشف خواننده» جانبداري« به فصـل(دهدي پنهان در كتاب پيشنهاد بنگريد

به داستان بنگريم شـاهدهاي ذكرشـده، همـه نشـان از آن دارنـد كـه)هاديگرخواني چمبرز در

ي به گونه؛كسره طرفدارِ كودك استنويسنده مي اما اين طرفداري را برد كـه در همـان اي پيش

و توانمند شدن را مـي  كه كودك مخاطب، راه اقتدار ي كتـاب پيمايـد، بزرگسـالِ خواننـده حال

و با انتخاب، در رابطه و كودك بازبينديشد برنياشوبد در.ي خود به جز طرفداري از كودك كـه

و زبان، اي تـوان جلـوه اي از آن در متن آمد، پايان يافتنِ كتاب با تصوير را نيـز مـي نمونهكنش

آن تصوير در كتاب. ديگر از طرفداري از كودك دانست ل تكيـه هاي تصويري، از جا كه بر تخيـ

به كودك ميـدان مـي زده است، در مقايسه با سخن، بيش و. دهـد تر البتـه تأويـلِ ايـن تصـوير

به زمـان دارد با اشارهداستان، در كل،  كه خسرونژاد در متني ديگر و بسيار گذرا در(اي ناپيدا و

.اي را بگشايد تواند باب ديگرخوانيِ تازهمي) بند پاياني اين جستار، نقل شده است

.ي بينامتنيت، سخت خواندني است استيبز دربارهـي كامل كريستين ويلكي مقاله. 17

به. 18 (نامور مطلق، بهمن:براي نمونه بنگريد ترامتنيت، مطالعة روابط يـك مـتن بـا«). 1386.

.83-56،98شماره . پژوهشنامه علوم انساني،»هاديگر متن
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هم. 19 همالبته ادبيات و بينامتنيت در پيوند تنگاتنگ با آن انـد كـه در ايـن سنجشي جـا مجـال

دو اختالف. نيست به اين موضوع بپردازيم مينظرِ منتقدان اين .گنجدوادي هم در بحثي ديگر

هم«بخشي از داستان. 20 و) داستان نهم مجموعه(» درست مثل نيز كه سارا از دست فروشـگاه

مي...  و از آقـاييهشود، متأثر از بخشي است كه احمد از دست عقرب عصباني كوچك ساعت

و از دست خودش عصباني است .توي راديو

هـاي قصـهدر(انگيز است اين است كـه آيـا ايـن روايـتن بحثي اين داستاچه دربارهآن. 21
به پيرزن قصه نمي يا روايت) صبحي كه عمو نوروز رسـد، بـا آن روايـت كـه عمـو هاي مشابه

چه پيوندي) جوي آن روايت برآمدوو بايد در جست(آميزد نوروز، يك شب، با ننه سرما درمي

به.ن تفاوت آشكاري بين اين دو استي مهم داستا تواند داشت، چراكه در نقطه مي براي اشاره

به گفت عمـو نـوروز در پيونـد زيـريهگوي ميرجالل الدين كزازي دربارو روايت دوم بنگريد

 http://parsisaray.blogfa.com/post-17.aspx): 15/12/1387: زمان دستيابي(
مي» پوست نارنج«ي قصه. 22 ):22/7/87، بازيابي(توانيد از پيوند زير بخوانيد را

http://www.ketabkhaneh.i8.com/dastan/poostnarenj.htm 
به)1385(زاده اما اشرفي نارنج در ادبيات انجام نشده است؛ هنوز پژوهش جامعي درباره. 23

به انجير-اي بهشتيترنج در مقام ميوه و ـ پرداخته و سـيب هـم،انـار،در ادبيات كهن انگـور

آن.ي كوتاهي كرده استاشاره و ترنج هر دو از يك خانواده از و در يك فصـل جا كه نارنج اند

چه بسا بتوان ويژگيبارمي آاز آن دست كه اشرف(هايي آيند، از) وردهزاده بـه نسـبت يكسـان،

و نشانه در. ها بـه آن دو نسـبت داد ديد نمادها يي وجـه تسـميه دربـارههرمزدنامـه پـورداود

مي» مركبات« كه از پيوند يكي از درختحدسي هاي اين جـنس بـا جـنس زند؛ بدين مضمون

ميديگر آن، ميوه به عربي اي به بار به مناسبت اين پيوند كه و وانـده مـيخ» مركب«آمده شـده

و ميوه» مركبات«جمع آن  :1331پورداوود،(هاي ديگر از اين نوع اطالق شده استبه درختان

مي). 67 اگر اين وجه تسميه درست باشد، البتـه از نگارنـده حدسـي بـيش«: نويسداو در ادامه

=( nârangaي سانسـكريت نارنگـهي مركبات در فارسي معمـولي معـادل كلمـه نيست، كلمه

و ميوهمي) نارنج= نارنگ به مطلق درختان ميباشد كه ). همـان(» شودهاي از اين جنس اطالق

و«ي در مقاله. است) 1385(زادهي اشرف، مديون اشارههرمزدنامهاين يادداشت از  هفت سين

آب نماد زمين بـر روي آب اسـت«: آمده آفتابي در روزنامه» نوروز رد. نارنج شناور در ميان

و سپس عرش خود را بر آن بنا نهـاد اسطوره آب را آفريد كه پروردگار .»ي آفرينش آمده است

و بايد با درنگ به آن نگريست اين نمادپردازيِ اخير نيازمند پژوهش ژرف از(تر است برگرفتـه

):16/10/86، تاريخ آفتاببرخطيهروزنام
http://aftab.ir/articles/art_culture/cultural_heritage/c5c1199626725p1.php
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و ديگر ميوه تر درباره بررسي بيش ها در ادبيات كودك را بـه زمـاني ديگـر، يـا كسـانيي نارنج

.نهم واميديگر 

مي. 24 دو/ز نارنج اگر طفل سازد ترازو«: سرايدخاقاني چنين از خورشيد و زر هـر كـه نـارنج

به نقل از معدن(»ز خورشيد نارنج گيالن نمايد/فلك طفل خوبيست كاندر ترازو/يكسان نمايد

ميمعدن).75: 1383كن، آن«نويسد، كن همچنين از» نارنج«به] خورشيد[تشبيه شـفاها حاكي

و راحتي ).77: همان(» است...هاو بهبودها

آن» زعفران تنگدستان«عبارت. 25 مبنـي بـر؛ آورده)2008(چه ريداير برداشت آزادي است از

» عـروس آفتـاب«نام. كه گل هميشه بهار جايگزينِ ارزانِ زعفران براي تنگدستان بوده است آن

 Calendulaزيـر(پيـديا گل برگرفتـه از ويكـي هاي اين ويژگي. هم در همين منبع آمده است
officinalis (است.

و منصـب نيسـت،. 26 و بزرگـانِ بـا جـاه كه از درباريان سخنگوي اين غزلِ شكسپير، خود را

ميبختيار آن.كه چون آنان باشد نصيبش نشـده داند، هرچند بخت اينتر از آنان  چـه دوسـت از

ميدارد، بي د؛بردتشويش بهره هاي خورشـيد شـهرياري نصـيب رباريان، هر چند از موهبتاما

به سان گل هميشهمي و با آژنگـي برند، اما به شكوه چشمِ خورشيد است كه شكوهشان بهارند،

هم سلحشورِ نگون. پژمرندميبر رخِ شهريار، فرو بـار هاي پيـاپي، يـك اگر پس از پيروزي بخت

تُرند افتخار مـي آني، نامش را از دفترِ شكست بخورد، به را.سـ در پايـان غـزل، سـخنگو، خـود

ميبختيار مي كه كسي را دوست ميداند و هم دوستش از اين روست كـه نـه خـود. دارنددارد

نه ديگران مي و ، غـزل1997شكسـپير،:نك(. توانند چنين كنندجايگاهش را تغيير خواهد داد

25.(
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.توس: تهران
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