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نقد کهنالگويي که برگرفته از آراي روانشناسانهي کارل گوستاو يونگ است ،در
دوران معاصر از روشهاي مدرن نظريهي نقد ادبي تطبيقي بر پايهي نقد روانشناختي
بهشمار ميرود که توجه بسياري از منتقدان معاصر را به خود جلب کرده است .اين
گونهي نقد ادبي در پي يافتن ارتباطي ميان ذهن نويسنده و ساختار کهنالگويي است.
کهنالگو ،صورت نوعي موجود در حافظهي ناخودآگاه بشري است که در ابعاد متعدد
زندگي افراد در قالب افکار ،اعمال و رفتارهاي گوناگون بروز ميکند .کهنالگوي
کودک بهمنزلهي يکي از انواع کهنالگوها ،خود ،قابليت تقسيم به انواع ديگري دارد
و به بررسي جنبههاي مختلف کودکي درون افراد ميپردازد .نويسندگان در مقالهي
حاضر به بررسي اين کهنالگو در داستانهاي دو تن از نويسندگان مشهور ادبيات
عربي و فارسي يعني کامل کيالني و صمد بهرنگي ميپردازند و تالش ميکنند تا
جنبههاي مختلف بازتاب کهنالگوي کودک را در آثار اين دو بررسي نمايند و بدين
نکته دست يابند که کهنالگوي کودک در بسياري از داستانهاي آنان بروز يافته است.
نتايج اين تحقيق نشان ميدهد بسياري از جنبههاي مختلف کهنالگوي کودک در
قصههاي دو نويسنده ،نزديکي و همساني انديشهي آنان را بازمينمايد و داستانهاي
آنان ميتواند تجلّيبخش روحيات و زندگي فردي و قومي آنان باشد.

واژههاي کليدي :ادبیات کودک ،صمد بهرنگی ،کامل کیالنی ،کهنالگو.
 .1مقدمه
نقد کهنالگويی ،از رويکردهاي نقد ادبی معاصر است که نشانگر پیوند میان علوم متعدد
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در حوزهي ادبیات است .کهنالگوها يا همان صورتهاي نوعی بشري ،قالبهاي ازپیش
تعیینشدهاي در حافظهي ناخودآگاه افراد هستند که شاعران و نويسندگان با بهرهجستن
از آنها به خلق آثار میپردازند .ظهور اينگونه نقد ادبی تطبیقی را از زمان پیدايش
نظريهي کهنالگويی بايد دانست که کارل گوستاو يونگ آن را بنیان نهاد ،جايی که او
«همهي افسانهها و مفاهیم مذهبی اقوام نخستین و حتی عناصر رؤياهاي ملل کنونی را
پندارهاي آغازين برشمرده است( ».ستاري)131 :1348 ،
ازآنجاکه کهنالگوها صورتهاي نوعی بشري هستند که در ضمیر ناخودآگاه افراد
وجود دارند ،در مطالعات ادبیات تطبیقی که هدف آن نزديکترکردن ادبیات ملل به
يکديگر است نیز بروز يافته است .غنیمی هالل در کتاب خود به اين نکته اشاره میکند
که« :ادبیات تطبیقی قادر است از طريق شناساندن میراثهاي تفکر مشترک ،به تفاهم و
دوستی ملتها کمک مؤثّر بنمايد( ».غنیمی هالل)44 :1373 ،
آثار داستانی کیالنی و بهرنگی باتوجهبه رويکرد مطالعات تطبیقی در مکاتب فرانسه
و آمريکا که سعی در نزديککردن و بررسی مشترکات ادبی میان ملل دارند ،بررسی
میشوند؛ گرچه در مکتب فرانسه تأکید ويژهاي بر تأثیر و تأثر و تفاوت زبانی میان دو
نويسنده يا شاعر است ،در مکتب آمريکايی دايرهي عملکرد مطالعات تطبیقی محدود
نشده است و بنا بر تأکید احمد درويش (رک .درويش )31 :2006 ،بسیاري از آثار ادبی
داراي تشابهات نیز در حیطهي مطالعات تطبیقی قرار میگیرد که هیچگونه ارتباط تاريخی
در آنها برقرار نیست.
کیالنی و بهرنگی نويسندگانی از دنیاي ادبیات عربی و فارسی هستند که هر دو آثار
خويش را با الهام از ادبیات جهانی و قومی خويش تألیف نمودهاند ،در اين گذرگاه گرچه
تأثیر و تأثري میان دو نويسنده وجود ندارد اما آثار آنان در راستاي بهرهگیري از فرهنگ
ملی و قومی تولید شده است؛ به عبارت ديگر ،کیالنی و بهرنگی تحقق اين پديدهي
روانشناختی هستند که «فردي بتواند با فرد يا برون ذهن ديگر همسانی ناخودآگاه داشته
باشد( ».يونگ)24 :1395 ،
کیالنی و بهرنگی در حوزهي ادبیات خويش ،هريک آغازگر سبک جديدي در ادبیات
کودک هستند؛ کیالنی را پدر ادبیات کودک در جهان عرب میدانند و بهرنگی نیز
ايجادکنندهي سبک جديدي از داستان کودک در ايران است .کیالنی با بهرهگیري از
اسطورهها بیش از هزار اثر داستانی تولید کرده که باتوجهبه میزان اثرگذاري آنها بر دنیاي
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ادبیات کودک ،خود نمونهاي يگانه است ،بهرنگی نیز گرچه بهدلیل عمر کوتاه خود
تألیفات کمتري دارد ،اما بنمايهي داستان هايش با آموزش مفاهیم سیاسی و اجتماعی،
رنگ ديگري گرفته است.
پرداختن اين نويسندگان به ادبیات کودک ،نشان از زمینهي پنهان موجود در ناخودآگاه
و عالقهي آنان به کودک دارد؛ بنابراين مطالعات کهنالگويی که بخشی از مطالعات نقد
ادبی تطبیقی است ،ما را بر آن داشت تا با بررسی برخی از آثار آنان ،به جستجوي کودک
اسطورهاي داستانهايشان بپردازيم .اين جستجو ،ردپاي نفوذ کهنالگوي کودک در آثار
کیالنی و بهرنگی را به ما نشان داد ،تا به اين نتیجه برسیم که کیالنی و بهرنگی با استفاده
از منابع ادبیات جهانی ،اسطورهها ،ادبیات ملی و قومی ،توانستهاند مفاهیم و اصول
آموزشی و تربیتی فراوانی را به کودکان آموزش دهند.
در اين پژوهش که بر مبناي روش تحلیلی تطبیقی انجام گرفته است از هر نويسنده
ده داستان انتخاب شده است تا نزديکی و قرابت بیشتر ايده و تفکر اين دو نويسنده را
نشان دهند .نويسندگان با انتخاب داستانهايی با بار روانشناختی و کهنالگويی که
مضامین آنها جنبهي کهنالگويی بیشتري داشته باشد ،کوشیدهاند بازتاب کهنالگوي
کودک را در مفاد اين داستانها به خواننده بنمايند.
مبناي تقسیمبندي ما در اين نوشتار ،تقسیم کهنالگوي کودک به زيرمجموعههاي
هفتگانهاي است که از مقالهي مسعود صالحی الهام گرفته شده است؛ گرچه دربارهي اين
موضوع پیشتر در وبسايت متعلق به کارولین میس( )1بحث شده است .در اين مقاله،
کهنالگوي کودک به هفت کهنالگوي ديگر که عبارتند از کودک مجروح ،کودک يتیم،
کودک وابسته ،کودک معصوم يا سحرآمیز ،کودک طبیعت ،کودک الهی و کودک جاودان،
تقسیم شده است که هريک در بخشی مجزا توضیح داده خواهند شد .نويسندگان
کوشیدهاند به اين سؤالها پاسخ دهند که اين دو نويسنده چگونه توانستهاند از کهنالگوي
کودک در داستانهاي خود به منظور آموزش مفاهیم تربیتی بهره گیرند؟ و همچنین چه
تشابهی میان اين دو نويسنده در استفاده از اسطورهها و کهنالگوها وجود دارد؟
 .2پيشينهي تحقيق
کیالنی و بهرنگی نويسندگانی با آثار فراوان در دوران معاصر هستند که آثار آنان کمتر
مورد کاوش پرسشگران و محققان بوده و نوشتههاي ايشان کمتر در بوتهي نقد و تحلیل
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نويسندگان ديگر قرار گرفته است؛ در حالی که مطالعات تطبیقی بینارشتهاي ادبیات و
روانشناسی در آثار ساير نويسندگان از اقبال فراوانی برخوردار بوده است.
نويسندگان اين جستار علیرغم تالشهاي فراوان به کتابی که دربردارندهي نقد
کهنالگويی در آثار ايشان باشد ،دست نیافتند بلکه مقاالتی بهصورت پراکنده بهدست
آوردند که هريک از دو نويسنده را مجزا و در ساير قالبهاي نقد ،بررسی کرده است.
حسین کیانی و بشري سادات میرقادري ( )1391در مقالهاي با موضوع «القیم التربويه و
دورها فی قصص األطفال دراسه فی قصص کامل الکیالنی» که در مجلهي بحوث فی
اللغه العربیه و آدابها چاپ شده به بررسی ارزشهاي تربیتی و اخالقی در داستانهاي
کیالنی پرداختهاند ،زهرا حمزهنژاد ( )1394در پاياننامه کارشناسیارشد خود به موضوع

بررسی تطبیقی مؤلفههاي ادبیات کودک در داستانهاي کامل کیالنی و مهدي آذريزدي
پرداخته و به اين نتیجه رسیده است که دو نويسنده در ابعاد اخالقی و تربیتی مشابهتهاي
فراوانی دارند.
احمد زلط ( )1994در کتابی با نام أدب الطفولة بین کامل الکیالنی و محمد الهراوي
به بررسی سیر تحول ادبیات کودک پرداخته است .همین نويسنده در کتابی ديگر با نام
ادب الطفولة؛ أصوله ،مفاهیمه و رواده ،کامل کیالنی و آثارش را بررسی کرده است .کتاب
کامل الکیالنی فی مرآة التاريخ نوشته ي أنور الجندي و کتاب کامل الکیالنی و سیرته
الذاتیه نوشتهي عبدالرحمن محمد بدوي از جمله تالشهايی است که بهمنظور شناساندن
اين شخصیت ادبی صورت گرفته است.
نیلوفر مهديان ( )1384در کتاب ماه کودک و نوجوان مقالهاي با عنوان «صمد بهرنگی
و مفهوم کودکی» نوشته و در آن به نوع ارتباط نويسنده با خوانندگان و ارتباط دنیاي
کودکی به بزرگسالی اشاره میکند .نیز نسترن نصرت زادگان ( )1387در مقالهي «بررسی
تطبیقی آثار صمد بهرنگی و شل سیلوراستاين» بدين نتیجه دست يافته که بهرنگی بیشتر
نويسندهاي ملی است چراکه از ادبیات بهمثابه ابزار ارائهي ساختارهاي اجتماعی و تربیتی
بهره میگیرد.
بررسی کهنالگو در ادبیات نیز از جمله موضوعهاي محبوب نويسندگان بوده است
چراکه شاهد فراوانی کتب و مقاالت در اين حوزه هستیم که از جملهي آنها مقالهي
مريم سلطان بیاد و محمود رضا قربان صباغ ( )1390است که در مجلهي نقد ادبی دانشگاه
تربیت مدرس با عنوان «بررسی قابلیتهاي نقد کهنالگويی در مطالعات تطبیقی ادبیات»
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به چاپ رسیده .مقالهي «مطالعهي تطبیقی کهنالگوي سفر قهرمان در محتواي ادبی و
سینمايی» نوشتهي ناديا معقولی و همکاران ( )1391که در مجلهي ادبیات تطبیقی هنر
وابسته به دانشگاه هنر اصفهان به چاپ رسیده است ،نیز از جمله آثار شايان ذکر در اين
زمینه است .نويسندگان اين جستار بر اين باورند که علیرغم تالشهاي صورتگرفته در
زمینهي نقد و ادب تطبیقی و تحلیل آثار شاعران ،مقالهي پیش رو را میتوان اولین اثر در
زمینهي مطالعهي تطبیقی دو نويسنده حاضر و همچنین اولین اثر در زمینه نقد کهنالگوي
کودک در ادبیات داستانی دانست.
 .3زندگينامه
 .1-3کامل کيالني
کیالنی ( )1959-1897متولد محلهي قلعه قاهره ،اديب ،نويسنده و مترجمی مسلط به
زبانهاي فرانسه و انگلیسی و فرهنگ غنی اسالمی و عربی بود .تحصیالت ابتدايی خود را
در مدرسه ا ّمعباس آغاز کرد و در سال  1917لیسانس زبان انگلیسی را اخذ نمود و بهعنوان
مدرس انگلیسی در مدارس مصر به تدريس مشغول شد .سپس بهعنوان کارمند ،در وزارت
اوقاف استخدام و پس از آن به ِسمَت دبیر شوراي عالی اوقاف و مدير تحرير روزنامه الرجاء
و مدير باشگاه تئاتر و نمايشنامهنويسی منصوب گرديد (رک .صیداوي)2010 ،
کیالنی عالوه بر سرودن شعر که در مجموعهاي با عنوان ديوان کیالنی لالطفال و
قصايدي که در مجله آپولو به چاپ رسانده ،بیش از هزار داستان براي کودکان نوشته که
دويست داستان در زمان حیات او به چاپ رسیده و بسیاري از آنها به لغات زنده دنیا
نیز ترجمه شده است( .رک .الغمري)2014 ،
از ويژگیهاي برجستهي داستانهاي کیالنی توجه فراوان او به مسائل تربیتی و
اخالقی ،توجه به زبان فصیح و ساختار صرفی و نحوي ،نصیحت و ارشاد غیرمستقیم و
خالصهگويی ،ظهور و بروز مسائل دينی ،توجه ويژه به فرهنگ عربی ،استفاده از اسطوره
و ادبیات جهانی و ملی و استفاده از اسلوب زيباي کالمی است.
آثار کامل کیالنی تنوع فراوانی دارد ،او به ساخت داستان ،سرود ،فکاهه و طنز،
اسطوره ،ترجمه ،ادبیات دينی و هرآنچه که با ذائقهي نوجوانان سازگار باشد ،پرداخته
است تا آنجا که حمدي سکوت دربارهي او چنین میگويد« :کامل کیالنی از اولین نفراتی
است که داستانهاي کودکان را در ادبیات معاصر عربی نگاشته است .او داراي آثاري
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فراوان و متمايز در اين زمینه است و نوشتههايش عالوه بر موضوعات مفید و پربار در
بعد داستانپردازي و پردازش نیز داراي مهارتهاي وااليی است( ».الندوي)2014 ،
گرچه در ادبیات معاصر عربی همگان رفاعه رافع الطهطاوي را بنیانگذار ادبیات کودک
بر میشمرند ،اما به اين موضوع اذعان دارند که «کامل کیالنی حقیقتاً پدر ادبیات کودک
در زبان عربی است و او الگوي نويسندگان کودک در همهي کشورهاي عربی است».
(الحديدي)264-263 :1988 ،
خلیل مطران بر پیشتازي کیالنی در زمینه ادبیات داستانی کودک و بنیانگذاري
کتابخانهي کودکان اشاره داشته و میگويد« :اگر کیالنی تنها يک برتري داشته و آن ابتکار
وي در بنیانگذاري کتابخانه کودک به زبان عربی باشد ،همین براي او کافی است تا بدان
افتخار کند چراکه نام او را جاودانه کرد و به قومیت و زمان خود خدمت نمود( ».زلط،
 )161 :1994بسیاري از ن اقدان ،کتابخانه کودک و ارزش فنی و میزان استقبال کودکان و
والدين از آن را به نوشتههاي هـ .اندرسن در ادبیات غرب تشبیه نمودهاند( .همان)160 :
 .2-3صمد بهرنگي
صمد بهرنگی ( )1347 -1318معلم ،محقق ،مترجم و نويسندهاي که عمر کوتاهش را
وقف بازتابدادن درد و رنج مردم و بهصورت خاص کودکان نمود .او در خانوادهاي
رنجکشیده ،محروم و ستمديده پرورش يافت( .عزيز نسین و همکاران)10 :1382 ،
بهرنگی يا پیرنگ ،دانشآموختهي زبان وادبیات انگلیسی در دانشسراي تبريز بود که
در جايگاه معلم ،وظیفهي تربیت دانشآموزان روستايی را بهنحوي شايسته به انجام
میرساند .بهرنگی را گرچه نمیتوان بنیانگذار ادبیات کودک و نوجوان در ايران دانست
اما سبک خاص او جلوه گاه نمادهايی نوين در ادبیات کودک است .او با انتخاب فضاي
روستا براي فعالیتهاي خود سبک جديدي از داستان کودک را میآفريند تا «جايی که
پس از مطالعهي آنها کمتر خوانندهاي تن به مطالعهي آثاري میداد که هزاران سؤال او
را بی جواب بگذارد( ».ساعدي)44 :2537 ،
حوزهي ادبیات کودک با حضور بهرنگی ،شاهد حضور انديشهاي نو در نسل کودک
و نوجوان بود؛ چراکه بهرنگی معتقد بود هنر براي اجتماع است و قسمت اعظم اجتماع
را مردم عادي تشکیل میدهند( .بهرنگی )119 :1348 ،در نگاه او ادبیات پلی است که
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کودک را از بیخبري و بیتجربگی به آگاهی انتقادي سوق میدهد و اين نیازمند ورود
کودک به فضاي گفتگو و چالش است( .مهديان)130 :1384 ،
بهرنگی در دنیاي ادبیات ،کودکان را با مسائل بزرگ و کوچک درگیر میکند تا با
برانگیختن کنجکاوي و پرسشگري در آنان پاسخهايی مناسب داشته باشد؛ هرچند درنهايت،
داستانهايش پايانی بزرگساالنه دارند اما سیر طبیعی رشد انسانی را میتوان بهوضوح در
داستانهاي او مشاهد کرد ،فکري کودکانه که بهدنبال جستجو در مسائل اجتماعی و سیاسی
به بزرگی دست میيابد ،الگوي بیمثال او در بیشتر داستانهايش است .بهرنگی تصاوير و
درونمايههاي نشأتگرفته از ناخودآگاه بشري را بهکار میگیرد و در کنار آنها از ادبیات
عامیانه و ناخودآگاه قومی نیز بهره میبرد ،تا شیوهي جديدي در ادبیات کودک بیافريند.
بهرنگی معتقد است که بايد به کودکان جهانبینی علمی و دقیقی داد تا بتوانند مسائل
گوناگون اخالقی و اجتماعی را در شرايط و موقعیتهاي دگرگونشوندهي دائمی و
گوناگون اجتماعی ارزيابی کنند (بهرنگی )123 :1348 ،و اين همان نکتهاي است که
باعث میشود او تقريب ًا تمام داستانهاي خود را با مضامین و موضوعاتی «چون فقر،
مبارزه براي آزادي ،مبارزه براي دانايی و ...پردازش نمايد که در ادبیات کودکان ايران
بیشترين تاثیر را داشته باشد( ».مهديان)132 :1384 ،
بهرنگی در ادبیات کودک ،وجدان بیدار يک فرهنگ بود .او در فانتريآفرينی و توجه
به پرسشگري ،به هانس کريستین آندرسن شباهتی بسیار دارد تا جايی که جالل آل احمد
او را همپالگی تازه بهراهافتادهي هانی اندرسن مینامد( .آل احمد)7 :1347 ،
 .4مباني نظري کهنالگوي کودک
بخشی از دنیاي ادبیات ،دنیاي خردسالی و کودکی بزرگساالن را به تصوير میکشد،
دنیايی پر از آرزوها و افکار بزرگ که چون لوحی نوشته شده در ذهن کودکان وجود
دارد تا به مرز تجربه و خودآگاهی برسد .در حقیقت کودکی ،نوعی بزرگسالی تجربهنشده
است؛ چراکه «برخورداري از افکار بزرگ ،قلبهاي بزرگ و عواطف بزرگ مستلزم
بازگشتی بزرگوارانه به دوران کودکی است( ».خسرونژاد)157 :1384 ،
تعاريف کودکی و رويکردهاي ادبیات کودک بسیار فراوانتر از آنند که بتوان آنها را
در اين مختصر گنجاند اما نظريات فلسفی فراوانی در خصوص کودک و دوران کودکی
وجود دارد .جان الک دربارهي کودک و مفهوم کودکی چنین می گويد« :کودکان از نظر
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اخالقی خنثی هستند ،آنان لوح سفیدي هستند که چیزي روي آن ننوشته است» (رايس،
) 113 :1388؛ اما ژان ژاک روسو کودکان را با عنوان وحشیهاي شريف ياد میکند و
میگويد« :کودکان وحشیهاي شريفی هستند که حس تشخیص درست و غلط در آنان
به وديعه گذاشته شده است( ».همان)114 :
تفاوت نظرگاه اين افراد تنها به رويکرد نگاه به کودکی مربوط است ،اگر کودک را
هدف قرار دهیم ،ناخودآگاه در او انسانیت ،شرافت ،بزرگواري و عاطفه را خواهیم يافت.
بر اساس نظريات کهنالگويی ،کودک براي گريز از مشکالت بیرونی و درونی خود اغلب
به حصار درونی خود پناه میبرد و «برخی از آنان به جديت میکوشند مفهوم زندگی را
دريابند تا به آنها در چیرهشدن بر بینظمیهايی که در خود و پیرامون خود میيابند،
ياري رساند( ».يونگ)252 :1395 ،
در اين میان ،ادبیات کودک زمینهي ظهور و بروز جريانهاي کهنالگويی است،
الگوهاي ناخودآگاه جمعی بشري که در داستانهاي کودکان ،آنها را به مبارزه با هرآنچه
و هرآنکه ضدبشري و غیرانسانی و سد راه تکامل جامعه است تشويق مینمايد( .بهرنگی،
 ) 124 :1348جريان سیال يک داستان که ممکن است در ادبیات داستانی ،پیرامون
شخصیت کودک شکل گیرد و درنهايت به سرانجام بزرگسالی او ختم شود ،بازتابی
است از آنچه در کودکی قهرمان مشاهده میگردد؛ چراکه ادبیات کودک «قدرت تفکر و
خیال را در آنان تقويت نموده و ابزاري جهت تجربهکردن و تکامل عواطف سالم و پاک
و روشی براي دستيابی به حقیقت عقیده فراهم نموده و آنان را تشخیص درست و غلط
جامعه و خیر و شر زندگی راهنمايی میکند( ».الحديدي)5 :1988 ،
کهنالگوها بهدلیل آنکه از عمق ناخودآگاه بشري سرچشمه میگیرند و به عبارتی
عینیت يافتن غريزهها هستند (يونگ ،)96 :1395 ،اگر بهواسطهي کودکان آفريده شوند يا
در داستانهاي کودکان بهوجود آيند ،از اهمیت ويژهاي برخوردار میشوند؛ چراکه دنیاي
کودکان با دنیاي غريزه و طبیعت بیگانه نیست و «گاه اطمینان داريم که کودک مستقیم ًا
به سنت مورد نظر دسترسی ندارد( ».همان)100 :
ادبیات کودک ،به همین دلیل و داليل فراوان ديگر ،ارتباط تنگاتنگی با مطالعات
اسطورهاي و کهنالگويی دارد؛ به زبان ديگر اسطورهها اولین خاستگاه داستان کودکان
هستند .داستانهايی هستند که براي کودک آفريده نشدهاند اما بهدلیل وجود کهنالگوها
که در ضمیر ناخودآگاه بشري يکسان هستند به دنیاي کودکی راه يافتهاند؛ چراکه در
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تعريف عام از ادبیات کودک «هر اثري را که به گونهاي همزمان با عاطفه و شناخت
کودک درآمیزد و موفق شود ،امکان درهمآمیزي افقهاي ديد و انتظارات آفرينندهي
خويش و کودک را فراهم آورد ،ادبیات کودک است( ».خسرونژاد ،)155 :1384 ،قید
همزمانی عاطفه و شناخت و درهمآمیزي افق ديد آفريننده و کودک ،خود گواهی بر آن
است که ادبیات کودک در سرشت خويش مقید به مخاطب است و درهمآمیزي افق ديد
نیازمند وجود پیشینهاي است که از آن به نام کهنالگو ياد میکنیم.
 .1-4کهنالگوي کودک
بررسی رفتار انسان ها در اجتماع ،مستلزم تسلط بر مسائل فراوانی است .اگر در اعتقاد
روان شناسان و رفتارشناسان ،ضمیر انسانی را به خودآگاه و ناخودآگاه تقسیم کنیم،
خودآگاه ،آن دسته از اعمال ارادي انسان برمیشمريم و ناخودآگاه را بايد در عمق وجود
او به جستجو نشست تا از روزنهي خودآگاه بیرون آيد .پیش از اين اشاره شد که يونگ
معتقد است نهفتههاي ضمیر انسانی که کهنالگو نامیده میشوند ،با ابزار خودآگاهی
عینیت میيابند .او همچنین معتقد به همسانی اين ناخودآگاه بشري است و میگويد« :در
روانشناسی اين يک پديدهي پذيرفتهشده است که فردي بتواند با فرد يا برونذهن ديگر،
همسانی ناخودآگاه داشته باشد( ».يونگ)24 :1395 ،
کهنالگوها يا صورتهاي نوعی بشري ،نفوذ فراوانی بر عملکرد خودآگاه او دارند و
گاه زمینهساز رفتارهاي مشترک عاطفی و فکري بشر میگردند .يکی از اين کهنالگوها،
کهنالگوي کودک است که برخی آن را يکی از چهار کهنالگوي اساسی يونگ برمیشمرند
اما بسیاري نیز معتقدند که صورت نوعی بشر يعنی کهنالگوها را میتوان به «شمارهي
امکانات کلی زندگانی (کودکی ،نرينگی ،مادينگی و غیره) و يا به زوجهاي اساسی نظام
کائنات چون تاريکی و روشنايی ،زمین و آسمان و جز آن خالصه و محدود کرد( ».ستاري،
)135 :1348
کهنالگوي کودک که در بسیاري از فرهنگها نیز مشاهده میشود شايد حاکی از
حیات و انتخاب مسیر دوباره ،احساس حضور آزادي و نشاط کودکی ،بیداري دوباره،
آغاز ديگر ،هويت نمادين ديگر ،جهان ديگر ،خالقیت ،استعداد و رشد و باور باشد .اين
کهنالگو می تواند مظهر خويشتن و نشانگر روند فرديت يافتن و تمامیت باشد هرچند
که ممکن است منشأ اعمال شیطانی نیز باشد( .ماديورو و ويلرايت)1389 ،
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بنابر آنچه گذشت کهنالگوي کودک را می توان کودک درون هر انسانی نامید ،که
بازتابی از انديشهها ،نیازها ،کمبودها ،خاطرات نهفته ،و آمال و آرزوهاي برآورده شده يا
نشدهي اوست ،گرچه کودک درون انسان را میتوان به کودک سازگار يا وابسته و کودک
طبیعی يا جاودان تقسیمبندي نمود)Mark & Pearson, 2001( .
ناگفته پیداست که تشخیص مرز ظهور کهنالگوها در ادبیات کاري بس پیچیده است
اما بر اين باوريم که چون ادبیات و روانشناسی هر دو زايیدهي درون انسان هستند و بنا
به گفتهي يونگ «تنها شاعران می توانند سخن مرا دريابند» (يونگ ،)21 :1395 ،پس
صحنهي ادبیات میتواند بهراحتی بیانگر نمودهاي صورت نوعی بشري باشد گرچه «آدمی
بهآسانی از يک کهنالگو به کهنالگوي ديگر میسُرد با اين تصور که همهچیز میتواند
دلیل هرچیزي باشد( ».همان)143 :
کهنالگوي کودک ،آن بعد از وجود ما را پرورش میدهد که مشتاق پاکی و سبکبالی
است ،و بدون توجه به سنوسال ،در انتظار شگفتیهاي فرداست .اين بخش از طبیعت
ما نقش مهمی در توانايی ما براي حس بازيگوشی در زندگی ،و تعادل در جديت
مسئولیتهاي بزرگسالی ايفا میکند (رک .پیرسون و کی مار)1393 ،
نويسندگان با بررسی داستانهاي کامل کیالنی و صمد بهرنگی که از شخصیتهاي
برجستهي ادبیات کودک در زبان عربی و فارسی هستند ،در پی آنند تا نمونههايی از
کهنالگوي کودک در قالبهاي هفتگانه خود بیابند ،کهنالگويی که باعث میشود
داستانهاي کودکان جذابیتی خاص براي بزرگساالن داشته باشد؛ چراکه بزرگساالن
بهواقع بازتاب الگوي کودکی خود را در دل داستانهاي کودکان مییابند.
 .5درونمايهي آثار کيالني و بهرنگي
پس از مطالعهي آثار اين نويسندگان ،میتوان بازتاب صورتهاي نوعی بشري يا همان
کهنالگوها را مشاهده کرد .اين دو ،باتوجهبه اينکه ذهن کودک لوح سپیدي نیست که از
آغاز تولد بتوان بر آن قلم راند بلکه صورتهاي نوعی بشري در آن وجود دارد ،کهنالگوها
و صورتهاي نوعی بشري را در داستانهاي خود به عرصهي ظهور میرسانند.
در ادبیات کودک از نظر موضوعی تفاوتی میان کودک و بزرگسال نیست و تنها
اختالف آنان بر سر نیازها و امکانات میباشد( .غفاري )19 :1384 ،اين موضوع بهسادگی
در آثار اين دو نويسنده مشهود است .در اين داستانها ،کودک از حوزهي ترديد خارج و
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بهمثابه شخصیتی متکامل به پرسشگري پرداخته و پاسخ سؤاالت خود را بهدست میآورد.
مطالعهي تنها چند داستان از اين دو نويسنده نشان میدهد که آنان روح پرسشگر کودک
را با عملکرد بزرگسالی او تلفیق کرده و از شخصیتهاي داستانی خود کودکی بزرگسال
بافتهاند ،کودکی که براي برآوردهکردن نیازهايش به بزرگساالن پناه نمیبرد و خود در
پی رفع آنهاست .اين داستانها بهراحتی کاربردهاي خود را در جهت ارضاي نیازهاي
ذهنی و عاطفی کودکان و تقويت نیروي انديشه براي يافتن فلسفهي زندگی به کودک ،به
ظهور میرسانند( .همان)43 :
تشابه نوشته هاي اين دو نويسنده به هانس کريستین آندرسن نويسندهي معروف
دانمارکی و پدر ادبیات کودکان که آثاري همچون جوجه اردک زشت و دخترک کبريت
فروش از جمله دستاوردهاي ادبی اوست ،و همچنین توجه به ادبیات محلی و قومی،
برانگیختن روح پرسشگري و کنجکاوي ،کوتاهبودن داستانها ،توجه به محتواي اخالقی
و اجتماعی ،پارهاي از نکاتی است که در آثار آنان يافت میشود .اين دو عالوه بر نکات
مشابه فراوان در زمینههاي ذکرشده ،در حوزهي آموزشی نیز تشابهات فراوانی دارند؛ هر
دو فارغالتحصیل در رشتهي زبان و ادبیات انگلیسی و متأثر از رمانهاي دوران ويکتوريايی
و هر دو مترجم هستند .عالوه بر اين ،ظهور افسانههاي کهن و بروز آنها در ساختار
افسانههاي نو را بهراحتی در آثار آنان میتوان يافت.
از ديگر موضوع هاي مهم و شايان توجه در ساختار داستانی اين دو ،اشاره به مباحث
علمی ،فرهنگی و ادبی در دل داستانهاست که يکی از ويژگیهاي منحصربهفرد قالبهاي
داستانی آنهاست؛ براي نمونه ،بهرنگی در بخشی از داستان اولدوز و عروسک سخنگو
چنین میگويد« :مثالً سعدي شیرازي میگويد :از لطافت که هست در طاووس ،کودکان
می کَنند بال و پرش ،حتی در يک کتاب قديمی خواندم که ابوعلی سینا حکیم بزرگ،
تعريف گوشت پیهي مرا خیلی کرده و گفته که درمان بسیاري از مرضهاست ...در بعضی
از کتابهاي قديمی نام مرا ابوالحسن هم نوشتهاند( ».بهرنگی)98 :2536 ،
کیالنی در داستان «أبوخربوش» به زيبايی هرچه تمام ،ضمن تلفیق طبیعت و
ساختههاي بشر ،کودکان را با مسائل متعددي آشنا میسازد« :ابو خربوش وزيرش را براي
بازديد از مدارس جديد میفرستد .وزير بازديد از مدرسه آموزش نظامی را آغاز میکند.
معلم پرواز با چترِ نجات فرود میآيد( ». ...کیالنی 2012 ،الف)14 :
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در اين مثالها کودکان بدون مطالعهي کتب درسی با فوايد طاووس ،حکمت ابوعلی
سینا ،نظام بازديد از مدارس و مدرسه آموزش نظامی و چتر نجات و ...آشنا میشوند.
 .1-5کودک يتيم
يتیم در بسیاري از تقسیمبنديهاي کهنالگويی بخشی از الگوي قهرمان است که ويژگیها
و آثار خود را دارد .او در اکثر داستانهاي مشهور کودکان نظیر سیندرال زندگی کسانی را
بازتاب می دهد که از ابتداي تولد گويا عضوي از خانواده و همچنین خانواده ذهنی يا
روح قبیلهاي خود نیستند؛ اما از آنجايی که کودکان يتیم در حلقهي خانواده جاي داده
نمیشوند ،مجبورند زودهنگام مستقل شوند( .پیرسون و کی مار )44 :1393 ،اين کودکان
مجبور به تجربهي محیط زندگی خود هستند و بهدلیل دوربودن از محیط خانواده و
پذيرفتهنشدن در درون خانه ،بیشتر بهدنبال محیطی جايگزين میگردند و شايد نتوانند
روابطی کامالً جاافتاده و سالم برقرار نمايند.کودک يتیم بیشتر اوقات با احتیاط رفتار
مینمايد اما در جنبهي معنوي خويش ،او خداوند را همیشه التیامبخش دردها و همراه خود
میداند .واقعبینی ،همدلی و احساس خوب همنوعدوستی از ويژگیهاي کودک يتیم است.
()Mark & Pearson, 2001: 111-112
پژوهش در آثار اين دو نويسنده نشان میدهد ،محیط زندگی و فرهنگ عمومی حاکم
بر نويسندگان تأثیر فراوانی بر بروز کهنالگوي کودک در آثارشان داشته است .بهرنگی
که زندگی در روستا و فقر و بیچارگی را تجربه کرده است ،ناخودآگاه زمینهي بیشتر
داستانهاي خود را با کهنالگوي يتیم و مجروح پوشش داده است .گرچه در آثار کامل
کیالنی نیز شاهد ظهور اين صورت بنیادي ناخودآگاه بشري هستیم اما چنانکه گفتیم
سُرخوردن کهنالگوها باعث میشود تا وجه کودک يتیم کمتر در آثار کیالنی بدرخشد.
بهرنگی در بخشی از داستان اولدوز و عروسک سخنگو از زبان اولدوز چنین میگويد:
«راستش را بخواهی ،عروسک گنده ،توي دنیا من فقط ترا دارم ،ننهام را میگويی؟ من
اصالً يادم نمیآيد( »...بهرنگی )83 :2536 ،اين زبانِ دخترکی است که نزد نامادري خود
بزرگ می شود ،به او بها داده نشده و همیشه تنهاست .اين دخترک مجبور است به دنیاي
رؤيا و جايگزين روي آورد؛ بنابراين عروسک را جايگزين مادري مینمايد که او را به
ياد ندارد .او تنهايی خود را در اين ديالوگ بیشتر نشان میدهد« :زن بابام را هم اصالً
دوست ندارم ،از وقتی به خانه ي ما آمده بابام را از من گرفته ،من تو اين خانه تنهام».
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(همان) دخترک سعی دارد تا دوستی با اعضاي خانواده را با دوستی حیوانات جايگزين
نمايد .او در اين داستان اوج اين موضوع را چنین بیان میکند« :اگر تو هم با من بد باشی
و اخم کنی ديگر نمی دانم چه کار بايد بکنم ...زن بابا ،رو به بابا گفت :پس اين دختره را
هنوز نگه داشتهايد ،خیال کردم( ». ...همان)84 :
بهرنگی همچنین داستان اولدوز و کالغها را نیز با پسزمینهاي از کودک يتیم و کودک
مجروح نوشته است .تصويرگري او در نماياندن چهرهي خودآگاه اين صورت بنیادي
بسیار به او کمک کرده تا تصويري روشن از کهنالگوي کودک نشان دهد ،اولدوز داستان
بیگانگی خود در خانواده را چنین شرح میدهد« :چند دقیقه بعد باباش از اداره آمد ،اخم
و تَخم کرده بود ،جواب سالم اولدوز را هم نداد ...اولدوز مجبور بود بخوابد ،وگرنه بابا
سرش داد میزد ...اولدوز بیهوا گفت :مامان مرا نزن داشتم دنبال عروسک گندهام
میگشتم( »...بهرنگی1347 ،ب)17-15 :
کیالنی گرچه به شخصیتهاي يتیم بسیاري اشاره میکند اما اين شخصیتهاي
داستانی بیشتر در قصرهايی مجلل و در سايهي پدري مهربان زندگی میکنند؛ بنابراين
نهتنها به دنبال ساختاري جايگزين نیستند که همدمی خوب براي پدر خود با بهرهگیري
از لذائذ و امکانات موجود هستند .خوانندهي داستانهاي کیالنی حتی نمونهاي از کودک
يتیم را در قصههاي او نمیيابد .هرچند فرزندان يتیم داستانهاي او مثالً در السنجاب
الصغیر يا الملک میداس از آغاز تولد خود سايهي مادر را بر سر نداشتهاند اما بههیچوجه
از دايرهي خانوادهي خود خارج نبودهاند؛ يعنی اينکه آنان نهتنها از خانواده خود رانده
نشدهاند بلکه در تمام عمر در پناه خانواده و در حمايت پدرانشان بودهاند .در اين داستانها
الگويی جايگزين براي دختران وجود ندارد و آنان به استقالل زودهنگام فکر نمیکنند
بلکه در پی جستجوي نیازهاي خود هستند( .رک .کیالنی 2012 ،هـ .و کیالنی)2013 ،
 .2-5کودک مجروح
کودک ،به فراخور طبیعت ذاتی خود عالقهمند به پويايی و جستوخیزهاي فراوان،
جستجوگر و پرسشگر و شادمان است .نیازهاي او ،نیازهايی ذاتی است که مورد توجه
والدين و جامعه قرار گرفته ،کودک را در مسیر طبیعی رشد خود قرار میدهد .کهنالگوي
کودک مجروح ،خاطرات مربوط به سوءاستفاده ،مواجهشدن با سهلانگاري و بیتوجهی
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ديگران و ديگر صدمهها و لطمههايی که ما در دوران کودکی تحمل میکنیم ،دربردارد.
()Mark & Pearson, 2001: 123
هرچه دامنهي صدمههاي واردشده به کودک و سهلانگاري و بیتوجهیها به او بیشتر
شود ،عزت نفس او در آينده کمتر میگردد .ممکن است در آينده بهخاطر رفتارهايی که
شاهد بوده ،به سرزنش والدين روي آورد يا بهدلیل تجربهي موقعیتهاي سخت حس
پايدار ترحم به خود را پرورش دهد .کودک مجروحِ درون آدمی ممکن است در جهت
همیاري با همانندهاي خود گام بردارد و مسیر بخشايش را بهدرستی بپیمايد .اين کهنالگو
در پی فراموش کردن خاطرات ناخوشايند نیست بلکه عاملی است تا فرد ،ناخودآگا ِه
صدمهديدهي خود را در قالب رفتارهاي مثبت يا سايه عینیت بخشد.
در قصههاي کیالنی و بهرنگی کهنالگوي کودک مجروح را به فراوانی مشاهده
میکنیم؛ کودکانی که در محیط خانه و اجتماع مورد بیتوجهی قرار میگیرند و رفتارهايی
از خود بروز میدهند .بهرنگی بهدلیل توجه فراوان به مسئلهي فقر و کودکان و نیازهاي
اجتماعی آنان سهم بیشتري در نشاندادن اين کهنالگو دارد .پسرک لبو فروش داستانی
است که آمیزه هايی از کودک يتیم و مجروح را در خود پرورانده است .او در مقاطع
فراوانی از داستان با بیتوجهی حاجی قلی فرشباف مواجه شده و عالوه بر آن خواهرش
نیز مورد آزار و در معرض بدچشمیهاي وي بوده تا بدبینی و حس تمايل به سرزنش
در قهرمان داستان رشد کند« :آقا ،اين آخرها حاجی قلی بیشرف میآمد ،میايستاد باالي
سرِ ما دو تا و هی نگاه میکرد به خواهرم و گاهی هم دستی به سر او يا من میکشید و
بیخودي میخنديد و رد میشد( ».بهرنگی)174-173 :2536 ،
بهرنگی در اين داستان چهرهي کودک مجروح را چنین نشان میدهد« :من
ترسانترسان نزديک به او شدم و تا خواستم از در بگذرم ،مچم را گرفت و انداخت توي
حیاط کارخانه و با مشت و لگد افتاد به جان من( »...همان )176 :اين بخش از داستان
پسرک لبو فروش نشاندهندهي سايهي کودک مجروح است که آن را میتوان در البهالي
داستانهاي اولدوز و  24ساعت در خواب و بیداري نیز مشاهده نمود.
همانند آنچه در کودک يتیم مشاهده شد ،کیالنی کودکان مجروح کمتري را در آثار
خود دارد ،زندگی و فرهنگ کیالنی با زمینه اي که در آثار بهرنگی وجود دارد ،متفاوت
است .فرهنگ و بوم هريک از نويسندگان و همچنین ذهنیت آنان که خود بازتاب فولکلور
و ادبیات قومی يا موتیف افراد نیز است ،در ارائهي هريک از انواع کهنالگوها در آثار
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آنان انعکاس داشته است؛ بنابراين اگرچه کیالنی در داستان تاجر مرمر (کیالنی2012 ،
ب )8-7 :به گمشدن فرزند اشاره می نمايد که خود نوعی بروز کودک مجروح در
قصههاي اوست اما درنهايت اثر انفعالی اين کهنالگو در داستان مشاهده نمیشود؛ زيرا
کودکِ مجروح داستان بیش از آنکه به سرزنش والدين روي آورد ،زندگی را در خوبی و
خوشی با آنان بهسر میبَرَد.
 .3-5کودک طبيعت
طبیعت زيربناي اصلی رشد فیزيکی ،عاطفی ،هیجانی و عقالنی بشريت است ،انسان در
طبیعت به دنیا میآيد ،در آن زندگی میکند و درنهايت به دامن طبیعت به معناي عام آن
بازمیگردد؛ مکانی که گردآورندهي اضداد است .به حقیقت طبیعت در بخش عمـدهاي
از تاريخ تکامل انسان يکی از مهمترين زمینههايی بوده که کودک طی سالهاي حساس
و تأثیرگذار بلوغ خود با آن سروکار داشته است.
کودک درون انسان پیوسته ارتباطی ناگسستنی با طبیعت دارد ،بازيهاي کودکانه
همیشه در بستر طبیعت و با ابزارهاي موجود در آن صورت گرفته و تمايل انسان به
بازگشت به دامن طبیعت گواهی بر شور و اشتیاق او به خاستگاه اولیهاش است« .اين
کهنالگو الهام بخش پیوندي نزديک و عمیق با نیروهاي طبیعت و اشتیاقی خاص براي
دوستی با حیوانات است .اگرچه اين کودک داراي ويژگیهاي حساس و عاطفی است،
قدرت و مقاومتی درونی براي زندهماندن نیز دارد .کودک طبیعت میتواند مهارتهاي
پیشرفتهاي را در ارتباط با حیوانات گسترش دهد)Mark & Pearson, 2001( ».
انسان گرچه عالقهمند به حفظ رابطه ي خود با طبیعت است و اين عالقه ،در فطرت
و ضمیر ناخودآگاه او نهفته است اما بروز مسائلی همچون آزاررساندن به حیوانات،
خرابکردن طبیعت و اذيتکردن مردم میتوانند جنبهي سايهي اين کهنالگو باشند.
طبیعت ،پررنگ ترين وجه آثار کیالنی است .همانقدر که آن را در آثار بهرنگی
کمرنگتر مشاهده میکنیم ،جنبههاي مختلف آن را در آثار کیالنی خواهیم ديد .اگرچه
تقريباً تمام داستانهاي کیالنی بهنوعی با طبیعت پیوند دارد و نیروهاي طبیعت بهطور
ثابت يکی از شخصیتهاي اساسی داستانهاي او است ،اما صورت کودک طبیعت در
همهي داستانهاي او يافت نمیشود .همچنان که کودک طبیعت در داستانهاي بهرنگی
کمتر حضور دارد ،گرچه نقش طبیعت در اين قصهها انکارناشدنی است.
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دوستی شخصیت هاي داستانی کیالنی با حیوانات بخش کوچکی از بروز اين
کهنالگوست ،نعمان يکی از قهرمانان کیالنی در ايجاد ارتباطی دوستانه با حیوانات بسیار
موفق است« :او داشت میرقصید و خرس میخواست ياد بگیرد ،نعمان هم به او ياد داد».
(کیالنی 2012 ،و )13 :اما همین شخصیت سايهي اين کهنالگو را نیز نمايان میسازد:
«گودال بزرگی در نزديکی خانه خوک کَند( ».همان )12 :يا در لحظهاي خشم خود را
نمايان میسازد« :او و هفت تا از آنها را کشت( ».همان )6 :بهرنگی نیز در داستان اولدوز
و کالغها نمونهاي از اين حس ناخودآگاه را به تصوير میکشد ،او از زبان قهرمان داستان
میگويد« :من دلم به حال سگ میسوزد» (بهرنگی1347 ،ب )42 :يا در بخش بزرگی از
اين داستان به دنبال پردازش دوستی اولدوز و ياشار با کالغهاست.
کیالنی در داستان نارادا زمینهي ظهور کهنالگوي کودک طبیعت را در قهرمان داستان
فراهم می کند .نارادا شخصیتی است که توانايی برقراري ارتباط تنگاتنگ با حیوانات را
دارد .او در جايی از داستان با حیوانات همزبانی میکند و بهخاطر اندوه آنچه از آنها
میشنود اندوهناک میشود( .کیالنی 2012 ،هـ )26 :سندباد بحري داستان ديگري از
کیالنی است که البته با الهام از هزار و يک شب نوشته است ،اما به زيبايی و در هفت
خوانِ خود بیانگر ارتباط قهرمان داستان با حیوانات و طبیعت است ،اين مضمون بیش از
همهچیز بیانکنندهي بروز کودک طبیعت در قهرمان داستان است( .کیالنی)19 :2013 ،
داستانهاي ديگر کیالنی هريک به نوعی زمینهساز ظهور کهنالگوي کودک طبیعت
هستند ،از آن جمله میتوان به داستان الصیاد والعنکبه اشاره داشت جايی که وجه مثبت
و سايهي کودک طبیعت در کنار هم علیرغم تضاد موجود زندگی میکنند و درنهايت
شاهد تبديل وجه سايه به چهرهي مثبت کودک طبیعت هستیم.
 .4-5کودک وابسته
وابستگی يکی از نهادينههاي درونی انسان است که از دوران نوزادي بهطور کامالً غريزي
و ناخودآگاه خود را نشان میدهد .وابستگی نوزاد به مادر بهخاطر ارضاي نیازهاي
جسمانی خود ،و همچنین وجود کهنالگوهاي آنیما و آنیموس در جنس مخالف خود
نوعی وابستگی و نداشتن استقالل است .کودک در مراحل رشد خويش به جوانب مختلف
عاطفی ،فکري ،اعتقادي و ...نیازمند است و در صورت برآوردهنشدن اين احساسات و
نیازها وابستگی بیش ازحد خود را نمايان ساخته و بیشتر در قالب رفتارهاي خودبینانه و
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نیازمند بروز میکند .به عبارت ديگر ،کهنالگوي کودک وابسته يا نیازمند ،اين احساس
سخت را در خود حمل میکند که هیچچیز کافی نیست ،و همواره میخواهد چیزي را
که در کودک ی از دست داده جايگزين نمايد .هرچند که آن چیز دقیقاً واضح نیست .اين
کهنالگو نیز مانند کودک آسیبديده ،و حتی بیشتر ،در معرض افسردگی قرار دارد( .رک.
پیرسون و کی مار)65 :1393 ،
کیالنی و بهرنگی نیز از وجود اين کهنالگو بهرهي فراوانی در پردازش داستانهاي
خود بردهاند؛ در داستان أبوصیر و أبوقیر که دربارهي دو شخصیت متفاوت است ،در
شخصیت أبوقیر بهراحتی وجه منفی کودک وابسته بروز يافته و رفتار خودبینانه و نیازمند
او ،وي را وادار به تهمت ،سرقت ،دروغ و ساير رذايل اخالقی مینمايد .أبوقیر بهدلیل
دستنیافتن به آنچه در آرزوهاي خويش متصور بوده است ،به هر کاري دست میزند تا
آرزوهاي پیشین خود را محقق سازد .در داستان الملک میداس نیز ،شخصیتِ پادشا ِه
داستان ،عرصهي ظهور کودک وابستهاي است که در زيادهخواهی او و حرص و نیاز
تأمیننشدنیاش نهفته است .ملک میداس شخصیتی است که براي بهدستآوردن آنچه
میخواهد تمام جوانب زندگی و حتی فرزند خويش را علیرغم عالقهي فراوان به او
فراموش میکند و اين سايهي کودک وابسته است که در رفتار خودبینانهي ملک میداس
آشکار می شود .کیالنی در اين بخش ضمن اشاره به ولع فراوان ملک میداس او را محروم
از لذايذ موجود دانسته و چنین داستانپردازي میکند« :شیطان درونش همهي سعادت و
زيبايی هاي دنیا را از او محروم کرده بود ،میداس پیش خود فکر میکرد هنوز به ثروت
نیازمند است ...بیگانه به او گفت :دوست من! از چه شکايت داري؟ آيا از ثروتی که به
دست آوردي ،شادمان نیستی؟ ...من طال را دوست دارم و چیزي را جايگزين آن
نمیدانم( ». ...کیالنی 2012 ،و)10-8 :
در داستان  24ساعت در خواب و بیداري بهرنگی نیز نمايی از کودک وابسته در
قهرمان داستان ديده میشود .کودکی که از درون پیرمرد داستان بهدنبال رفع نیازهاي خود
است و کودک وابستهاي که در محمود ،يکی از شخصیتهاي داستان ،آشکار میشود.
محمود ،در رؤياي کودکی خود بهدنبال کفشی است که هیچگاه آن را به پاي نداشته
است؛ ازاين رو پاي خود را به رنگ مشکی آمیخته تا داشتن کفش که يکی از آرزوهاي
کودکی اوست برايش تداعی شود« :من خم شدم و پاي محمود را از نزديک نگاه کردم،
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کفش کجا بود؟ محمود فقط پاهايش را رنگ کرده بود به طوري که آدم خیال میکرد
کفش نو سیاهی پوشیده ،عجب حقهاي بود( ».بهرنگی)10 :1347 ،
در داستان پوست نارنج نیز شخصت صاحبعلی را نمونهاي از کودک وابسته میبینیم،
وابستگی او به مادرش باعث میشود تا پس از اينکه او را از دست میدهد ،به شدت افسرده
و خودبین و پرخاشگر شود .او خشم و خودبینی خود را چنین اقرار میکند« :صاحبعلی از
جايش بلند شد ،با قهر و غضب با مشت به دست من زد ،بطوري که تکهاي نارنج به هوا
پرت شد ...صاحبعلی ناگهان مثل توپ ترکید و گفت اگر راست میگويی چرا وقتی ننهام
مُرد نارنج نیاوردي؟اگر تو نارنج میآوردي ننهام زنده میماند(». ...بهرنگی)70-69 :1378 ،
در داستان پوست نارنج متوجه میشويم که صاحبعلی بدون توجه به اينکه آقامعلم به
مسافرت و مرخصی رفته بوده و از مرگ ننهاش خبر نداشته ،بهدلیل وابستگی فراوان ،به
آفت خودبینی و نیازمندي روي آورده و نیازهاي ديگران براي او بیارزش است.
 .5-5کودک سحرآميز /معصوم
معصومیت کودکان همیشه از مواردي است که تمجید بزرگساالن را برمیانگیزد .غالب ًا
ديگران کودک رو موجودي معصوم و به دور از خشونتهاي بزرگسالی میبینند ،در نگاه
ديگر معصومیت يعنی عاريبودن از هرگونه تمايل به انجام خطا و اشتباه ،لذا «کهنالگوي
معصوم مظهر اعتماد به ديگران و جهان است( ».پیرسون و کیمار)36 :1393 ،
کودک سحرآمیز زيبايی مقدس نهفته در هرچیز را میبیند و ويژگی خرد و شجاعت را
در رويارويی با شرايط سخت و مشکل تجسم میبخشد)Mark&Pearson,2001: 141(.
در کهنالگوي معصوم افراد بهراحتی به يکديگر اطمینان میکنند و از پذيرفتن حقايقی
که با ديدگاهشان هماهنگی ندارد امتناع نموده ،نیروي خرد و شجاعت را براي حل
مشکالت پیش رو بهکار میگیرند .کودک معصوم را با باورهايی همچون اعتماد ،توانايی
و خوشبینی میشناسیم گرچه بايد دانست که ممکن است سايهي اين کهنالگو با
نمادهايی همچون وابستگی ،زودباوري ،بدبینی ،انکار ،افسردگی و ناهشیاري در داستانها
و اسطورهها ظهور کند( .رک .پیرسون و کیمار)41-40 :1393 ،
بهرنگی در داستان بز ريش سفید نمونهاي از تجسم کودک معصوم را در حیواناتی که
هرکدام به بهانهاي از محل زندگی دور شدهاند بیان میکند ،اعتماد حیوانات مختلف به
هم نمونه اي بسیار روشن از بروز معصومیت درونی افراد است .بايد به اين نکته توجه
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نمود که مخاطب قصهها کودکانی هستند که وظیفهي نويسنده اثرگذاري بر آنان است؛ بر
اين اساس ،اگر اين کهنالگوها را در قالب شخصیتهاي غیرانسانی برجسته نمايیم در
حقیقت بخشی از ضمیر ناخودآگاه مخاطبان خود را برانگیختهايم تا بدينوسیله ساير
مسائل فطري و غريزي آنان نیز درگیر شود .بهرنگی در اين داستان معصومیت همراه با
خرد و شجاعتی را به تصوير میکشد که نمادهاي آن حیوانات هستند ،وي در اين داستان
از زبان شخصیت قهرمان چنین می نويسد« :بز گفت :خوب جايی گیرتان آوردم ،پدرتان
به من بیست گرگ مقروض بود ،هفت تايش را خوردهام ،يکی هم سر شاخهايم است
باقیش هم شما( »...بهرنگی)102 :1378 ،
ظهور خرد و شجاعت شخصیت داستان در شرايط سخت ،نمونهاي از بروز
کهن الگوي سحرآمیز يا معصوم است .او در موقعیت بسیار خطرناک خود را تسلیم قضا
و قدر نکرده و با تفکر و قدرت تخیل خود توانسته است چارهاي براي گريز از اين
موقعیت دشوار بینديشد .تلخون و بی نام از ديگر داستانهاي بهرنگی هستند که نمايانگر
ظهور شخصیت کودک معصوم و سحرآمیز در خود هستند .آخرين دختر خانواده کسی
است که در میان کودکان وابسته اين خانواده ،نماد معصومیت است .او با قدرت تخیل و
شجاعت وخردِ خود در برابر سختی ها ايستاده و با اعتماد فراوان با خواهران خود ،از
هرگونه بدبینی و افسردگی پرهیز مینمايد و راهکار موفقیت را در بهرهگیري از
موهبتهاي موجود در وجود خود میداند( .بهرنگی)24-23 :1378 ،
کیالنی نیز در بسیاري از داستانهاي خود اين کهنالگو را به تصوير کشیده است؛
داستانهايی همچون الملک عجیب ،العرندس ،السندباد البحري و السنجاب الصغیر برخی
از داستانهاي او هستند که اين کهنالگو به بهترين وجه در آنها ظهور میکند .الملک
عجیب قهرمان داستانی است که در موقعیتهاي دشوار با قدرت و بهکارگیري تعقل و
بیباکی نهتنها خود را نجات داده که به نجات ديگران نیز پرداخته است .ملک عجیب در
يکی از اين مبارزهها ،در خواب ،نمادي از کودک سحرآمیز درون را میبیند که او را به
مبارزه با افسونگر شهر وامیدارد« :او در خوابش پیرمرد تنومندي را میبیند ،پیر به او
می گويد :برخیز و زير پايت را بکن ،کمان و سه تیر را درآور و با آنها سوار دريايی را
به بکُش( ». ...کیالنی 2012 ،هـ)8 :
معصومیت افراد و اعتقاد فراوان آنها به امکانپذيربودن حوادث و واقعیتها باعث
میگردد تا در موقعیت دشواري که در داستان العرندس کیالنی مشاهده میکنیم ،وجدان
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بیدار افراد آنان را به اقرارکردن به گناه خود وادار سازد ،مبادا بیگناهی مجازات شود؛
چراکه در اين کهنالگو ،بديها بهخوديخود به خوبی تبديل نمیشوند.
 .6-5کودک الهي
کودک الهی شبیه کودک معصوم و سحرآمیز است؛ اما با مأموريت رستگاريبخش خود
از آنها متمايز میشود .او با ويژگیهايی نظیر بیگناهی ،پاکی و آزادي همراه است که
نشاندهندهي اتحاد خاص او با الهش است .الوهیت نقطهي مرجعی براي روح درونی
شماست که زمانی که در حال فرايند آگاهانهي انتخاب هستید میتوانید به آن رجوع کنید:
«اين کهنالگو وعدهدهندهي آغازي نو و مرتبط با امید به تولدي معجزهآساست که انرژي
حیاتبخش خود را به جهان عرضه میدارد)Wright, 2010: 6( ».
کودک الهی ،نیروي احیاکنندهي تفرد يا بازگشت به کودکی در ماست؛ ازاينرو نمادي
از خودشناسی و تمام هستی ما و نیروي مقاوم و محدودکنندهي خود است .کودک الهی
پاک و آسیبپذير است و در همین حال از قدرت تعرض مصون و از قدرت تبديل
خارقالعادهاي برخوردار است .تعداد کمی از مردم عالقهمند به انتخاب کودک الهی
بهمنزلهي کهنالگوي خود هستند؛ چراکه بايد تمام عمر را بدون گناه زندگی کنند .کودک
الهی در مقابل نیروهاي بیرونی که قصد دارند نمونهاي از بیعدالتی و ايستادگی در مقابل
خداوند باشند واکنش نشان میدهند و خشم خود را اظهار میکند.
کودک الهی در تعالیم شرقی نیز جايگاه خاص خود را دارد .پاکی و بیآاليشی که از
ويژگیهاي ممتاز کودک الهی است ،جزئی اساسی از فلسفهي اخالق شرقی است؛ به
عبارت ديگر ،میتوان بهيقین گفت که کهنالگوي کودک الهی در شرق نهادينه شده و
بخش بزرگی از اخالق شرقی را مرهون وجود کودک الهی درون انسانهايش است .يا به
تعبیري مجموعهي نفس مطمئنه و لوّامه هر شخص را میتوان کودک الهی درون او
دانست که با اطمینان وي را به خداوند و اعمال خدايی متصل و در صورت ارتکاب
گناهان و ناتوانی در مقابل نیروهاي منفی وي را سرکوبگرانه سرزنش میکند.
ادبیات نیز گواه وجود اين کهنالگوي فراگیر است؛ زيرا تمامی سخنپردازان بهگونهاي
ارتباط خداگونه خود را در ادبیات خويش نمايان ساختهاند .کیالنی و بهرنگی نیز به مدد
بهرهگیري از فلسفهي شرق و اخالق اسالمی به تأکید از اين منظر ،کهنالگوي کودک
الهی را در نوشتههاي خويش گنجاندهاند .در داستان تلخون بهرنگی ،نجاتبخشی و
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ارتباط خاص قهرمان داستان با خداوند باعث میگردد که ضمن موفقیت در اقدامهاي
خاص خود ،براي جبران ناتوانیهاي خود در برابر نیروهاي منفی تالش کند؛ بدين منظور،
خوانهاي متعدد را پشت سرگذاشته تا سرانجام وجه غالب کودک الهی خود در
نجاتبخشی را به ظهور برساند« :تلخون با تلخی گفت :آه راست میگويی! بعد پر را به
آب زد ،آب را به کمر جوان کشید .جوان عطسهاي کرد و بلند شد(»...بهرنگی)39 :1378 ،
کودک الهی تلخون هیچ شباهتی با دنیاي بیرونی خود ندارد چون ارتباط خاصی با
نیروهاي ديگر برقرار کرده است .تلخون بهرنگی به هیچيک از خواهرانش شبیه نیست
زيرا آنان دغدغههايی بیرونی و ظاهري دارند که کودک الهی تلخون به آن توجهی ندارد:
«تلخون مثل هیچيک از آنها نبود ...تلخون در اين میان براي خودش میگشت ،گويی
اين همه را نمیبیند يا میبیند و اعتنايی نمیکند ...گويی خود را از سرزمین ديگري
میداند ،يا چشم به راه چیزي است که باالتر اين چندوچونهاست( ».همان)11-9 :
ساختار و سیر داستانی قصهي السنجاب الصغیر کیالنی نیز نشانی از وجود کودک
الهی در قهرمانان اين داستان دارد .نجاتبخشی و رهنمونبودن در اين داستان ،وجه غالب
قهرمانان قصه است .داستان السنجاب الصغیر سیر زندگی دخترکی را بازگو میکند که
پس از کنجکاويهايی که پیش از اين در کهنالگوي کودک معصوم و سحرآمیز از آن
سخن گفتیم ،در دام اهريمنی گرفتار آمده تا در برابر انرژيهاي منفی ناتوانی خود را
نشان دهد ،اما قهرمان ديگر داستان وظیفهي رستگاريبخشی خود را به انجام میرساند:
«امیر به سربازانش گفت :اين دور از جوانمردي است که اين شاهزادهي بیپناه را رها
کنیم ،شايد او در اين جنگل وسیع گم شده باشد( ». ...کیالنی)32 :2013 ،
 .7-5کودک جاودان
کودک جاودان ،بخشی از کهن الگوي کودک است که روح و ذهن و بدن آدمی را به
بهرهگیري بیشتر از واقعیت موجود فرامیخواند و لذتبردن از زندگی را ترويج میدهد.
کودک جاودان به دنبال آن است تا شخص بدون واهمه از بزرگسالی خود ،دل و جانی
جوان داشته باشد و از زندگی و حال خويش لذت ببرد؛ يا به عبارتی ديگر ،در خارج از
مرزهاي بزرگسالی خود گام بردارد.
کودک جاودان زيستن در دنیاي حال است بدون وجود دغدغهي آينده .اين موضوع
میتواند وجه منفی کسی باشد که اين کهنالگو را در خود میپروراند؛ چراکه چنین افرادي
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اغلب مسئولیتپذيري کمتري خواهند داشت و کمتر به پذيرش مسئولیت يک زندگی روي
میآورند؛ گرچه اين بدان معنا نیست که کودک جاودان نمیتواند مسئولیتپذير باشد بلکه او
بهدلیل دغدغههاي فراوان دنیاي حال حس مسئولیت کمتري به آينده در خود احساس میکند.
داستان ماهی سیاه کوچولوي بهرنگی نمونهي زيبايی از ظهور کهنالگوي جاودان در
ماهی سیاه کوچولو است .اين ماهی کوچک لذت زندگی را دريافته و براي بهرهگیري از
آن با جامعهي خود درمیافتد .در داستان ماهی سیاه کوچولو ،شخصیت قهرمان در پی
يافتن معماهاي موجود در زندگی است؛ بنابراين پیش از آنکه به دوران پیري و زوال
برسد ،سعی در آن دارد تا از جوانی خود لذت برده باشد .ظهور اين کهنالگو را در بخشی
از داستان ماهی سیاه کوچولو چنین میبینیم:
«ماهی سیاه کوچولو گفت :نه مادر ،من ديگر از اين گردشها خسته شدهام ،میخواهم
راه بیفتم و بروم ببینم جاهاي ديگر چه خبرهايی هست .ممکن است فکر کنی که يک
کسی اين حرف ها را به ماهی کوچولو ياد داده ،اما بدان که من خودم خیلی وقت است
در اين فکرم .البته خیلی چیزها هم از اين و آن ياد گرفتهام؛ مثال اين را فهمیدهام که بیشتر
ماهیها ،موقع پیري شکايت میکنند که زندگیشان را بیخودي تلف کردهاند .دايم ناله و
نفرين میکنند و از همهچیز شکايت دارند .من میخواهم بدانم که ،راستیراستی زندگی
يعنی اينکه توي يک تکهجا هی بروي و برگردي تا پیر بشوي و ديگر هیچ ،يا اينکه طور
ديگري هم توي دنیا میشود زندگی کرد؟» (بهرنگی 1347 ،الف)6 :
کیالنی در داستان عماره وجه منفی اين کهنالگو را به تصوير میکشد؛ داستانی که
قهرمان آن نمیتواند مسئولیتپذيري خود را به اثبات برساند ،او دائماً مسئولیتهاي
واگذارشده به خود را ناتمام میگذارد و به لذت و خوشیهاي گذراي خود بسنده میکند:
«در طول روز کاري نمی کند ،او بیشتر وقت خودش را در خواب و نشستن توي خانه
میگذراند .عماره به درسهايش بیتوجه هست و آنها رو حفظ نمیکند .و اگر براي
خريدي چیزي از بازار از خانه خارج شود ،تمام روز ناپیداست و بدون اينکه چیزي
خريده باشد به خانه برمیگردد( ».کیالنی 2012 ،د)5 :
شخصیت اصلی اين داستان در دوران کودکی خود باقی مانده و نمیتواند مسئولیت دوران
بزرگسالی خويش را بپذيرد ،او از انجام کارهايی که به او سپرده شده سر باز میزند يا اينکه
در انجام آنها ناتوان است .گرچه کودک جاودان در پی راهنمايی و استفاده از لذتهاي
دوران کودکی است اما اين لذتها در داستان عماره وجه سايهي خود را نشان میدهد؛
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هرچند پايان داستان عماره ،براي شخصیت اصلی پايانی نیکوست و عماره مسئولیت زندگی
را پذيرفته و از کودک جاودان خويش لذتبردن از زندگی را آموخته است.
 .6نتايج
مطالعهي آثار اين دو نويسندهي مشهور ،نشاندهندهي عمق انديشههاي آنان است.
بهدرستی که کیالنی و بهرنگی در عرصهي ادبیات کودک توانستهاند با استفاده از
اسطورهها ،فرهنگهاي ملی و قومی و چاشنی سخنپردازي ماهرانهي خويش کودکان را
با دنیاي پیرامون خود آشنا سازند و ضمن آموختن مفاهیم واالي تربیتی ،آموزههايی از
جنس آموزشهاي کالسیک نیز در دل داستانهاي خود داشته باشند .در مقايسهي آثار
اين دو نويسنده به نتايج زير دست میيابیم:
هر دو نويسنده با الهام از ادبیات جهانی ،ملی و قومی ،سعی در آموزش کودکان و
آشنايی آنان با دنیاي پیرامون خود و دانشهاي موجود داشتهاند و توانستهاند مفاهیم و
اصول آموزشی و تربیتی و علمی و فرهنگی فراوانی را به کودکان آموزش دهند .کودک
موجود در داستانهاي کیالنی و بهرنگی ،کودکی پرسشگر و متکامل است که از حوزهي
ترديد خارج شده و براي دفع نیازهايش به بزرگساالن پناه نمیبرد.
گرچه تشخیص مرز کهنالگوها در ادبیات کاري پیچیده است اما چون روانشناسی و
ادبیات هردو زايیدهي درون آدمی هستند میتوان کهنالگوها را بهراحتی در ادبیات تشخیص
داد .محیط زندگی و فرهنگ عمومی حاکم بر نويسندگان تأثیر فراوانی بر بروز کهنالگوي
کودک در آثارشان داشته است؛ بدين سبب نقش کهنالگوي کودک يتیم و مجروح را در
آثار بهرنگی بیشتر میتوان مشاهده نمود ،که دلیل اصلی آن ج ّو غالب زندگی و فضاي کار
نويسنده است .بهرنگی در میان دانشآموزان و مردم فقیر زندگی کرده و اين موضوع بر
داستانهاي او تأثیر فراوانی داشته است .همانگونه که طبیعت ج ّو غالب داستانهاي کیالنی
است ،کمتر داستانی از او را میخوانیم که بخشی از آن در فضاي طبیعت شکل نگرفته
باشد؛ ازاينرو داستانهاي کیالنی بیشتر جلوهگاه بروز کودک طبیعت است.
تشابه داستانهاي دو نويسنده نشاندهندهي نفوذ انديشههاي شرقی آنان است که
زمینهساز همسانی در بسیاري از داستانهايشان شده است؛ از آن جمله میتوان به داستان
تلخون و نارادا يا السنجاب الصغیر بهعنوان نمونهاي از داستانهاي مشابه آنان اشاره داشت.
تکرار موضوعهاي داستانی نیز از ديگر مباحثی است که با مطالعهي آثار اين دو نويسنده
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میتوان مشاهده کرد .بهرنگی در داستانهاي تلخون ،بی نام و قصهي آه در حقیقت يک
داستان را بازگو مینمايد که در آن تغییراتی بسیار جزئی را شاهد هستیم؛ همانگونه که
کیالنی نیز در داستان العرندس و ريحان الکذاب محتوايی مشابه را ذکر میکند .انديشهي
دينی باعث میشود تا کهنالگوي کودک الهی را تا حد زيادي مشابه نفس لوامه و مطمئنه
بدانیم .زندگی شخصی و قومی دو نويسنده تا حدود زيادي زمینهي بروز کهنالگوها را در
داستانهايشان ايجاد نموده است .کهنالگوها نهتنها در قالب شخصیتهاي انسانی که بنا بر
سبک و محتواي داستان در قالب شخصیتهاي حیوانی نیز ظهور داشتهاند.
يادداشتها
( .)1کارولین میس ( )Caroline Myssپنج بار نويسندهي پرفروش نیويورک تايمز و سخنران
مشهور بینالمللی در حوزه هاي آگاهی انسان ،معنويت و عرفان ،سالمت ،پزشکی انرژي و علم
شهود پزشکی است)www.myss.com/about- caroline-myss(.

منابع
آلاحمد ،جالل« .)1347( .صمد و افسانهي عوام» .آرش ،سال  ،2شمارهي  ،18صص .12-5
بهرنگی ،صمد .)1378( .تلخون و چند قصهي ديگر .تهران :اهورا.
_________ .)2536( .قصههاي بهرنگ .تهران :دنیا و روزبهان.
_________ 1347( .الف) .ماهی سیاه کوچولو .تهران :کانون پرورش فکري کودکان
و نوجوانان.
_________ 1347( .ب) 24 .ساعت در خواب و بیداري .تهران :دنیا و روزبهان.
_________ .)1348( .مجموعهي مقالهها .تبريز :شمس.
پیرسون ،کارول اس؛ کی مار ،هیو .)1393( .زندگی برازندهي من :مؤثرترين راهکارهاي
تحلیل خويشتن و غنیسازي ارتباط با ديگران .ترجمهي کاوه نیري ،تهران :بنیاد
فرهنگ زندگی.
الجندي ،أنور .)1965( .کامل کیالنی فی مرآه التاريخ ،القاهره :مطبعة الکیالنی الصغیر.
حمزهنژاد ،زهرا .)1394( .بررسی تطبیقی مولفه هاي ادبیات کودک در داستان هاي کامل
الکیالنی و مهدي آذريزدي .پاياننامهي کارشناسی ارشد دانشگاه زابل.

بررسی تطبیقی کهنالگوی کودک در قصههای کامل کیالنی و صمد بهرنگی...

147

خسرونژاد ،مرتضی« .)1384( .مفهوم کودکی و هدف ادبیات کودک» .مجلهي علوم
اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ،سال  ،22شمارهي ،4صص .160-154
الحديدي ،علی .)1988( .فی أدب األطفال .مصر :مکتبه اآلنجلو المصريه.
درويش ،احمد .)2006( .االدب المقارن :دراسات نظريه و تطبیقیه .مصر :دارالنصر.
رايس ،ف .فلیپ .)1388( .رشد انسان؛ روانشناسی رشد از تولد تا مرگ .ترجمهي مهشید
فروغان ،تهران :ارجمند.
ردفیلد ،جیمز« .)1391( .کهنالگو چیست؟».
http://www.cloob.com/c/jamesredfiled/35289605/

زلط ،أحمد .)1997( .أدب الطفوله أصوله -مفاهیمه -روّاده .مصر :الشرکه العربیه للنشر و
التوزيع.
ــــــــــ .)1994( .أدب الطفوله بین کامل کیالنی و محمد الهراوي ،القاهره :دار
المعارف.
ساعدي ،غالمحسین« .)2537( .افسانهاي تا دورترين آباديها» .صمد بهرنگی با موجهاي
ارس به دريا پیوست .گردآوري ح .نمینی ،تهران :آبان.
ستاري ،جاللالدين« .)1348( .سه مفهوم اساسی در روانشناسی يونگ» .مطالعات جامعه
شناختی ،دورهي قديم ،شمارهي  ،3صص .150-127
سلطان بیاد ،مريم و قربان صباغ ،محمودرضا« .)1390( ،بررسی قابلیتهاي نقد کهن
الگويی در مطالعات تطبیقی ادبیات» .نقد ادبی ،سال  ،4شمارهي  ،14صص .103-79
صیداوي ،مفید« .)2010( .کامل کیالنی أحد أبرز المؤسسین ألدب األطفال العربی
الحديث».www.aljaha.org/?i=48369 .
عزيز نسین و همکاران .)1382( .زندهباد قانون؛ ترجمههاي بهرنگ ،ترجمهي صمد
بهرنگی ،تدوين :روشنک تبريزي ،تهران :محور.
غفاري ،سعید .)1384( .ادبیات کودکان و نوجوانان .همدان :سپهر دانش.
الغمري ،ياسمین« .)2014( .کامل کیالنی ...صديق الطفوله وصندوق الذکريات».
www.elbadil.com/2014.
غنیمی هالل ،محمد .)1373( .ادبیات تطبیقی :تاريخ و تحول ،اثرپذيري و اثرگذاري
فرهنگ و ادب اسالمی .ترجمهي سید مرتضی آيتاهللزاده شیرازي ،تهران :امیرکبیر.
کیانی ،حسین و میرقادري ،بشريسادات« .)1391( .القیم التربويه ودورها فی قصص
األطفال» .بحوث فی اللغه العربیه و آدابها ،سال  ،2شمارهي  ،6صص .113-103

148

مجلهي مطالعات ادبيات كودك /سال  ،10شمارهي  ،1بهار و تابستان ( 1398پياپی )19

کیالنی ،کامل .)2013( .السنجاب الصغیر .مصر :موسسه هنداوي.
________ 2012( .الف) .أبو خربوش .مصر :موسسه هنداوي.
________ 2012( .ب) .التاجر مرمر .مصر :موسسه هنداوي.
________ 2012( .ج) .السندباد البحري .مصر :موسسه هنداوي.
________ 2012( .د) .عماره .مصر :موسسه هنداوي.
________ 2012( .هـ) .الملک عجیب .مصر :موسسه هنداوي.
________ 2012( .و) .الملک میداس .مصر :موسسه هنداوي.
________ 2012( .ز) .نارادا .مصر :موسسه هنداوي.
________ 2012( .ح) .نعمان .مصر :موسسه هنداوي.
ماديورو ،رنالدو ج و وبلرايت ،جوزف پ«.)1389( .خالصهاي از نظريهي شخصیت کارل
گوستاو يونگ :کهنالگو و انگارهي کهنالگويی».www.articlefa.ir/post/156/ .
معقولی ،ناديا؛ شیخ مهدي ،علی و قبادي ،حسینعلی« .)1391(.مطالعه تطبیقی کهن الگوي
سفر قهرمان در محتواي ادبی و سینمايی» .مطالعات تطبیقی هنر ،سال  ،2شمارهي،3
صص.99-87
مهديان ،نیلوفر« .)1384( .صمد بهرنگی و مفهوم کودکی» .کتاب ماه کودک و نوجوان،
سال  ،9شمارهي  ،96صص .128-133
الندوي ،محمد مظهر عالم« .)2014( .أدب األطفال فیاألدب العربی الحديث» .مجله
الداعی .دارالعلوم ديويند ،العدد  ،12سنه.www.dariluloom-deoband.com ،38
نصرتزادگان ،نسترن« .)1387( .بررسی تطبیقی آثار صمد بهرنگی و شل سیلورستاين».
ادبیات تطبیقی ،سال  ،4شمارهي  ،6صص .200-175
يونگ ،کارل گوستاو .)1395( .انسان و سمبولهايش .ترجمهي محمود سلطانیه ،تهران:
جامی.
Mark. M, P. C.S, (2001). The Hero and The Outlaw. New your, Mc
Garve-Hill
Wright. (2010). "Answering the Call of the Inner Child". Jung Society
of Atlanta. P 6-7

