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 .1مقدمه
،ونگ 1با اتکا به نقش انکارناپذ،ر ناخودآگاه در آفر ،ش فانتزی میگو« : ،فانتزی نتیجهی
فوران ناخودآگاه است که م جر به آزادسازی کهنالگوها میشود؛ الگوها،ی که موضوع
شکلگیری خالقیت و خیالبافیها قرار میگیرد( ».به نقل از نادلمن و مو،س)318 :2003 ،
تیرمن نیز میگو« : ،فانتزی ،وسیلهای است که به خوان ه فرصت گمش ن در دنیای د،گر و
کشف بی شی عمیق را میده  .فانتزی از ب تر زمان خارج میشود و خوان ه را در دنیای
ج  ،با خصوصیات جغرافیا،ی و فیز،کی و،ژهای وارد میک ( ».تیرمن )6 :1990 ،نگرش
به واقعیت در فانتزی با د،گر آثار ادبی متفاوت است .فانتزی نه بهطور کامل جذب واقعیت
میشود و نه از آن روی برمیگردان ؛ بلکه در آن ،تلفیقی م اسب از دو دنیای تخیلی و واقعی
ا،جاد میشود .در ا،ن آثار، ،ا دو دنیا بهموازات هم حرکت میک ،ا به هم میآمیزن .
ال باور داشته باش
فانتزینو،س نخ ت با ،خود جهان ثانوی ساختهوپرداختهی ذه ش را کام ً
(رک .الک ز)20 :2003 ،؛ ازا،نرو ،داستانهای فانتزی نقشی اساسی در پرورش تخیل ان ان
بر عه ه دارن  .شخصیتها ،رخ ادها و ک شها همگی رؤ،اگونه و دارای قوانین خاص خود
ه ت ؛ فانتزی به بچه ها کمن میک تا ک جکاویها،شان را گ ترش ده و مشاه هگران
زن گی شون  ،هم چ ین ح اسیت به قوانین و توع در مح وده ی قوانین را به آنها می آموزد
و ذه شان را روی امکانات نو می گشا( . ،ابراهیمی المع)54 :1391 ،
در ا،ن پژوهش به بررسی آثاری در زمی هی ادبیات فانتزی کودک در دو زبان فارسی و
انگلی ی از م ظر سبنش اسی زبانی خواهیم پرداخت .سؤال کلی ا،ن پژوهش ا،ن است که
گفتمان ادبیات فانتزی کودک در زبان انگلی ی و فارسی چه تفاوتها و شباهتها،ی دارد؟
نمونهها بهصورت ه فم انتخاب ش هان  .از میان تمام آثار فانتزی ت ها آثاری م نظر ما است
که از زبان حیوانات روا،ت ش ه باش ؛ برای نمونهی انگلی ی ،از میان نو ،گان در دسترس،
بیاتر،کس پاتر را انتخاب نمودها،م .ا،ن نو ،ه داستانهای ز،ادی در زمی هی ادبیات فانتزی
کودک به رشتهی تحر،ر درآورده است و از حیوانات مت وعی برای شخصیتپردازی استفاده
کرده است .برای نمونهی فارسی نیز از مجموعهی دوازدهجل ی کتابهای قصههای کوچن
برای بچههای کوچن استفاده کردها،م .ا،ن مجموعه حاصل تالش جمعی از نو ،گان
مطرح در زمی هی ادبیات فانتزی کودکان از جمله :شکوه قاسم نیا ،مژگان شیخی ،ح ین
فتاحی ،مر،م مقبلی ،فروزن ه نعمتاللهی و جعفر ابراهیمی است.
Carl Gustav Jung
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 .2پیشینهی پژوهش
عم ه مقاالت موجود مرتبط با فانتزی ،انواع فانتزی و ج بههای نظری آن ،مقاالت کوتاهی
ه ت که در دو بخش تألیف و ترجمه در کتاب ماه کودک و نوجوان و پژوهش نامه
ادبیات کودک و نوجوان م تشر ش هان (برای آثار تالیف رک .ابراهیمی1379 ،؛ باقری،
1387؛ بهروزکیا1385 ،؛ جاللی1388 ،؛ خو،ی 1385 ،و ابراهیمی المع 1391 ،و برای آثار
ترجمه ر.ک .لی چ براون 1377 ،ترجمهی شیوا خو،ی؛ نی لمن لین 1379 ،ترجمهی ح ین
ابراهیمی؛ تالکین ،جی .آر 1385 .ترجمهی غالمرضا صراف و اکان ،کی 1384 ،ترجمهی
شیوا خو،ی) .محم ی ( )1376از مهمتر،ن و جامعتر،ن آثاری است که در بُع نظری ،در
زمی هی ژانر فانتزی در ادبیات کودکان م تشر ش ه است .پورخالقی و جاللی ( )1389بهطور
عملی به بررسی ژانر فانتزی و شیوههای کاربرد آن در داستان های کودکان و نوجوانان
م تخرج از شاه امه میپردازن  .عباسی و جاللی ب ری ( )1393نیز کارکرد فانتزی را در
،کی د،گر از متون کهن زبان فارسی ،ع ی ج ی نامه بررسی مینما ،و ع اصر مرتبط با
فانتزی را در ا،ن اثر دستهب ی نموده ،تحلیل روانش اختی میک  .جمالی و خج ته
( )1391به بررسی کارکرد فانتزی بهع وان راهکاری برای کلیشهشک ی مخصوص ًا کلیشههای
ج یتی در آثار کودک و نوجوان پس از انقالب اسالمی میپردازن  .تحقیق ص ری نیا و
م فردان ( )1395نیز در واقع گونهش اسی فانتزی است در دو داستان صم بهرنگی به نامهای
اول وز و عروسن سخ گو و ال وز و کالغها .محم ی و روزبهانی (، )1391کی از
کودکانههای احم رضا احم ی به نام هفت روز هفته دارم را برای گونهش اسی فانتزی
انتخاب نمودهان و به تحلیل کارکرد و چگونگی فانتزی در ا،ن کودکانه پرداختهان ؛ اما در
خصوص کارهای تطبیقی در آثار کودک و نوجوان میتوان به بررسی تطبیقی کتابهای
داستانیتصو،ری عربی و فارسی و انگلی ی بر مب ای شگردهای تمرکززدا،ی با نگاهی به
داستانهای کاموای اضافی ،کرم سه نقطه و قصه قبل از خواب اشاره نمود که میرقادری و
احم ،ان ( )1394انجام دادهان  .پا،اننامهی کارش اسیارش فیروزم ( )1391با ع وان

بررسی تطبیقی رابطهی بی امت یت ،تمرکززدا،ی و توانم سازی در آثار داستانیتصو،ری
احم رضا احم ی ،محم رضا شمس ،آنتونی براون و مور،س س اک ،پژوهش البرزی و
همکاران ( )1392با ع وان «مقا ،ه اف انههای ا،رانی ،کتابهای داستانیتصو،ری ا،رانی و
خارجی بر مب ای مولفههای تفکر فل فی» و پا،اننامهی کارش اسیارش خانبانی ( )1391به
زبان آلمانی با ع وان تطبیق ادبیات معاصر فانتزی آلمان و ا،ران بر اساس آثار مارکو ها ،یس
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و آرمان آر،ن از جمله آثار قابل ذکر در ا،ن حیطه ی پژوهشی می باش  .پا،اننامه د،گری
در ا،ن ارتباط ،پا،اننامهی کارش اسیارش تخمافشان ( )1394با ع وان بررسی تطبیقی
ادبیات فانتزی کودک در فارسی و انگلی ی است که در آن عالوه بر تطبیق سبن نو ،گی
در ا،ن آثار به مقا ،هی نحوهی بازنما،ی حیوانات در آثار مورد مقا ،ه و نیز نحوهی بازنمود
مفاهیم اجتماعی در داستانهای فارسی و انگلی ی پرداخته میشود .الزم به ذکر است که
مقالهی حاضر بخشی از دستاوردهای همین پا،اننامه است.
 .3روش پژوهش
در ا،ن پژوهش ،دادهها از م ظر سبن نو ،گی بررسی ش هان  .برای بررسی دادهها،
نظر،هی زمانی هارال وا ،ر،ش 1بهکاررفته است .در ادامه برای کاملترش ن تحلیل دادهها
از م ظر سبن نو ،گی ،مؤلفههای مربوط به پیکرب ی متن و آرا،ههای زبانی باتوجهبه
مقالهی «ساختار و ع اصر داستان کوتاه» (بارونیان )23-16 :1387 ،انتخاب ش ن و دادهها
باتوجهبه آنها تحلیل ش ن .
 .1-3معرفی نظریهی هارالد واینریش
هارال وا ،ر،ش (رک .تاد،ه )1378 ،در مقالهای به نام «زمان ،نقل و بحث» ،زمانهای
فعلی را به دو گروه تق یم میک  :زمانهای حال و آ ،ه و نقلی که در بحث و تف یر
بهکار میرون و زمانهای گذشتهی ساده ،استمراری ،گذشتهی بعی و شرطی (البته در
زبان فران وی) که روا،ت را میسازن  .تق یمب ی وا ،ر،ش در زمانهای حال و گذشته
به شرح ز،ر است (به نقل از سجودی و ز،رراهی:)60 :1388 ،
 .1-1-3زمانهای دستهی حال
 .1-1-1 -3چشمانداز :راوی ،ا شخصیت ،د ،گاه خود را دربارهی زن گی ،دنیا و
ان انهای د،گر و به نوعی جهانبی ی خود را بهصورت وقا،ع بیزمان و حقا،ق کلی بیان
میک  .دربارهی راوی میتوان گفت آنچه روا،ت میک بیرون از بافت داستان قرار دارد
و خود م تقیم با خوان ه سخن میگو. ،
 .2 -1-1 -3پیشداستان :راوی قبل از شروع داستان خود ،در قالب تنگو،ی مق مهوار
دربارهی داستانش سخن میگو. ،
Herald Weinrich
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 .3 -1-1 -3روایت همزمان :ا،ن ق مت شامل چهار بخش توصیف لحظه ،رؤ،ا ،داستان
در حال و رخ ادهای تکراری است که همگی چ نقطهی مشترک دارن  :نخ ت ا ،که
همه ج بهی توصیفی دارن و چیزی را روا،ت میک ؛ د،گر ا ،که ن بتبه زمان
روا،تکردنشان حالت همزمانی دارن ، ،ا درحال رخدادن ه ت ، ،ا حالت تکراری دارن ؛
،ا در گذشته رخ دادهان و امکان رخدادن آنها در حال و آ ،ه وجود دارد.
 .1توصیف لحظه :ا،ن حالت توصیف محیط ،ا رخ ادی است که در لحظهی روا،تکردن
راوی ،ا شخصیتی که روا،ت میک در جر،ان است.
 .2رؤ،ا :ا،ن نوع روا،ت همزمان رؤ،ا،ی است که شخصیت میبی  .خوان ه از چشم او
آنچه را اتفاق میافت  ،لحظهبهلحظه میبی  .راوی هم صح ه را آنگونه که شخصیت
میبی روا،ت میک .
 .3داستان در حال :راوی ابت ا داستان را با زمان گذشته شروع میک  ،سپس در اواسط
آن با آوردن قی حاال ،بقیهی آن را با زمان حال بیان میک .
 .4رخ ادهای تکراری :رخ ادها،ی که روزانه در محیط تکرار میشون ،ا جشنها،ی که
ساالنه و هر چ وقت ،ن بار رخ میده .
 .4 -1 -1 -3گفتوگو :گفتوگو ،بهمع ای مکالمه و صحبتکردن با هم و مبادلهی
افکار و عقا ،است که در داستان م ظوم ،داستان ،نما،شنامه و ...بهکار میرود .گفتوگو
نیز از ع اصر مهم داستان است؛ پیرنگ را گ ترش میده و درونما،ه را معرفی میک
و عمل داستانی را به پیش میبرد .نو ،ه با بهکارگیری گفتوگو کاری میک تا روابط
اشخاص با هم شروع شود ،تعمیق پی ا ک  ،تص ،ق ،ا مج داً تص ،ق شود ،ت اوم پی ا
ک ،ا تمام شود( .بارونیان)1387 ،
 .5 -1 -1 -3نمایش صحنه، :کی از کاربردهای جالب زمان حال نما،ش عی ی صح های
ه
و
و
ن

است که در داستان رخ داده است .در ا،ن نوع نیز همچون نقلِ گفتوگوها گو،ی خوان
به درون داستان میرود و از نزد،ن میبی ،ا ا ،که داستان به زمان خوان ه میآ،
جلوی چشمش نما،ان میشود .ا،ن ساخت از نظر دستوری در جمالت مرکب
بهصورت جملهی پیرو بع از افعال درونی میآ ،که مع ای اح اس ،فکر ،د ،ن و ش ی
را میرسان  .بهنظر میرس با گذشتهبودن افعال درونی ،فعلها،ی که پس از آنها میآ،
به حال تب ،ل میشون و نمیتوان با گذشته بیا . ،نوع دوم در جملهای م تقل بع از
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قی های «حال» و «االن» است .بهطورکلی در هر دو ساخت ،هر سه زمان حال و نقلی و
آ ،ه بهکار میرون ( .سجودی ،ز،رراهی)60 :1388 ،
 .6 -1 -1 -3نقلقول :ه گامی که میخواهیم گفتههای شخص د،گری را نقل ک یم،
میتوانیم از دو حالت مختلف استفاده ک یم :میتوانیم گفتههای شخص م نظر را عی اً (واو
به واو) تکرار ک یم (نقلقول م تقیم) ،ا از نقلقول غیرم تقیم استفاده ک یم.
 .2 -1 -3زمانهای دستهی گذشته
 .1 -2 -1 -3چارچوب اصلی داستان :در ا ،جا م ظور بررسی زمان بهکار بردهش ه برای
روا،ت داستان است .ا ،که هر نو ،ه برای روا،ت داستان از چه زمانی استفاده کرده است.
 .2 -2 -1 -3خاطرات شخصیتها :پس از چکی هی داستان ،خاطرات شخصیتها
بیشتر،ن کاربرد زمانهای گذشته را دارد .شخصیتهای داستان خاطراتی از زن گی خود
تعر،ف میک .
 .3 -2 -1 -3بیان رخدادها در گفتوگو :شخصیتها در گفتوگو با هم بهطور مرتب
کارها و رخ ادها،ی را بیان میک که از چ دهه تا چ ثانیه قبل اتفاق افتاده است.
ا،ن نوع با خاطره چ ان تفاوتی ن ارد ،جز ا ،که از نظر صوری ،خاطره بل تر و تنگو،ی
است؛ درحالیکه در ا،ن نوع ،جمالت کوتاهتر و در حین گفتوگوست .ممکن است ا،ن
گفتوگو فقط در ان ،شهی شخصیت باش .
 .4 -2 -1 -3داستان در داستان :کامالً روشن است ،ع ی ه گامی که طی داستان اصلی،
داستانی د،گر روا،ت میشود.
 .5 -2 -1 -3گزارش تاریخی :وقتی متن مان

،ن گزارش ،ا شرححال است که با

زمانهای گذشته بیان ش ه است.
 .2 -3سایر مؤلفههای در نظر گرفتهشده برای پژوهش
همانگونه که ذکر ش  ،مؤلفههای ز،ر بر اساس بارونیان ( )1387انتخاب گرد ،ه است و
ه ف از انتخاب آنها ،بررسی عمیقتر دادههای پژوهش است.
 .1تشبیه :1در علم بیان ،مان کردن چیزی است به چیزی د،گر .تشبیه مان گی مبت ی
بر کذب است ،ا با اغراق همراه است؛ ،ع ی با ،دو چیز را که در واقع به ،ک ،گر شبیه
Simile

1
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نی ت ،ا الاقل شباهتی آشکارا ن ارن  ،به هم مان ه ک یم .در تشبیه ،نو ،ه ،ا شاعر
شباهتی را ادعا و برقرار ،ا آشکار میک ؛ ب ابرا،ن ،جملهای که تمام ارکان تشبیه را داشته
باش اما مبت ی بر ص ق باش  ،چون مخیل نی ت ،تشبیه نیز بهح اب نمیآ. ،
 .2واجآرا،ی :1تکرار ،ن ،ا چ واج صامت ،ا مصوت در شعر ،ا در نثر است ،به گونهای
که آفر ،هی موسیقی درونی باش و بر تأثیر شعر بیفزا . ،موسیقی برخاسته از واجآرا،ی
صامتها عموم ًا مح وستر از موسیقی است که از واجآرا،ی مصوتها ا،جاد میشود.
 .3نامآوا :2به واژهای گفته میشود که از ص اهای موجود در طبیعت ،ا ص ای حیوانات
تقلی ش ه است .مان (آسمان) غرمبه ،شرشر (آب) ،جر ،گ (شک تن شیشه).
 .4نماد :3نشانهای است که میان صورت و مفهوم آن نه شباهت عی ی است و نه
رابطهی همجواری .بلکه رابطهای است قراردادی .نشانههای نماد،ن را نشانههای
غیرآ،کونین :)( 4نشانههای طبیعی ،نشانههای قراردادی و نشانههای وضعی نیز مینام .
 .5سبن :5سبن ،شیوهی خاصی است که نو ،ه ،ا شاعر برای بیان مفاهیم خود
بهکار میبرد؛ به عبارت د،گر ا ،که نو ،ه ،ا شاعر آنچه را گفته ،چگونه بیان کرده است.
ب ابرا،ن ،سبن شامل طرز ت ظیم و ترتیب عقا ، ،انتخاب واژگان ،تصو،ر خیال ،ساختار
و ت وع جملهها ،ضربآه گ ،تکرار ،ان جام ،تأکی  ،وح ت و لحن است.
 .6مکان و زمان :6هر داستانی از لحظهی مشخصی شروع میشود و پس از طی زمانی
که ممکن است ،ن دقیقه، ،ن ساعت، ،ن روز ،ا ...باش  ،به پا،ان میرس  .هیچ داستانی
ب ون زمان نمیتوان وجود داشته باش ؛ فقط م ت زمان در داستانهای مختلف فرق میک .
زمی ه در داستان و آثار نما،شی ،پذ،رش شخصیت و ت اسب او با محیط را ت هیل میک .
بیمکانی عارضهای است که نشان از پ هانکاری نو ،ه دارد تا از آزار و اذ،ت عوامل
مح ودک ه در امان باش  .بیمکانی در اثر نشانهی ا ،تا،ی جامعه است.
 .7تک ین :7به مجموعه روشها،ی گفته میشود که در صورتب ی روا،ت ،استفاده
میشون  .تأکی بر ا،ن نکته ضروری است که اوالً تک ین ،روش است .ثانی ًا ا،ن روش
1
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ت ها در فرم روا،ت بهکار میرود و نه در مع ای آن؛ به عبارت د،گر ،تک ین ابزاری است
در خ مت «چگونه گفتن» و نه «چه گفتن».
 .8زاو،هی د :1 ،در اصطالح داستان ،زاو،هی د ،به موقعیتی گفته میشود که نو ،ه
در روا،ت داستان اتخاذ میک و در،چهای است که پیش روی خوان ه میگشا ،تا او از آن
در،چه و مجرای بهخصوص ،حوادث داستان را ببی و بخوان .
 .9لحن :2طرز برخورد نو ،ه با اثر است ،بهطوریکه خوان ه آن را ح س بزن ،
درست مثل لحن ص ای گو ،های که ممکن است طرز برخورد او را با موضوع و
مخاطبش نشان ب ه ؛ مثالً تحقیرآمیز ،نشاطآور ،موقرانه ،رسمی ،ا صمیمی باش .
 10درونما،ه :3جانما،ه ،ا درونما،ه در داستان ،جهتگیری و د ،گاه نو ،ه را به
محیط پیرامون خود نما،ان میسازد .درونما،هی داستان که گاه از آن به فکر اصلی ،ا
مضمون و ،ا پیام داستان تعبیر میشود ،د ،گاه و جهتگیری نو ،ه است در قبال
موضوع داستان.
 .11پیرنگ :4نقشه ،طرح ،ا الگوی رخ ادها در ،ن نما،ش ،شعر ،ا قصه است؛ به
بیان د،گر ،پیرنگ ،توالی حوادث ،ا رخ ادهای داستان است .پرسشهای پیدرپی خوان ه
در سه زمان مطرح میشود :چرا آن اتفاق رخ داد؟ چرا ا،ن اتفاق میافت ؟ پس از ا،ن چه
اتفاقی روی خواه داد و چرا؟
 .4تحلیل دادههای پژوهش باتوجهبه مؤلفههای هارالد واینریش
 .1-4چشمانداز
اگر بخواهیم جهانبی ی را در آثار پاتر بررسی ک یم ،با ،متذکر شو،م که او بهآسانی د ،گاه
خود دربارهی دنیا ،مردم و ...را بیان کرده است .گاه بهصورت غیرم تقیم با بهکاربردن
تک ینها،ی در آثارش و گاه بهصورت روشن و آشکارا؛ برای نمونه ،لباس پوشان ن
شخصیتها در داستان ،حاکی از نوع نگاه و نگرش او است و اشارهای به اوضاع و احوال
دوران و،کتور،ا نیز دارد، .ا در داستان جانی موش شهری ،در پا،ان داستان بهطور واضح ،نظر
خود دربارهی زن گی روستا،ی و شهری را ع وان میک :
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“One place suits one person, another place suits another person. For my part
I prefer to live in the country, like Timmy Willie”.

(،ن مکان ،برای شخصی م اسب است و مکانی د،گر برای شخصی د،گر .اما من ترجیح
میدهم که در روستا زن گی ک م به مان تیمی و،لی).

تشخیص د ،گاه نو ،گان فارسی کاری ب یار سخت است .آنها د ،و جهانبی ی
خود را بهطور آشکارا بیان نکردهان  .ت ها چیزی که در دست ماست ،مجموعهای از
داستانهاست که بهه ف سرگرمی ،ا آموزش پشت سر هم قرار گرفتهان  .البته میتوان
ا،نگونه برداشت کرد که نو ،گان فارسی با نشاندادن ق رت برتری و هوش موجودات
ضعیفتر در برابر موجودات قویتر ،ا،ن د ،گاه را بیان کردهان که هرق ر هم کوچن و
ضعیف باشی  ،میتوانی با مشاوره ،ا ق رت تفکر بر مشکالت فائق آ،ی .
 .2-4پیشداستان
پاتر در داستانها،ش به دنبال مق مهچی ی نبوده است؛ چراکه مخاطبان ا،ن داستانها کودکان
بودهان و آنها دوست دارن سر،ع وارد داستان شون  .پاتر داستانها،ش را با «،کی بود ،کی
نبود» شروع کرده است اما گاهی در ابت ای داستان در ح ،کی دو جمله دربارهی داستان
توضیح داده است؛ برای نمونه ،در داستان آقای تاد از پاتر مق مهی ز،ر د ،ه میشود:
“I have made many books about well-behaved people. Now, for a change, I
am going to make a story about two disagreeable people, called Tommy Brock
and Mr. Tod”.

(کتابهای ب یاری دربارهی مردمان خوبرفتار نوشتهام .حال برای ت وع ،تما،ل دارم داستانی
ب و ،م که تامی بروک و آقای تاد ،نامی ه میشون ).
دربارهی دو شخصیت ناپ

،ا داستان ب جامین خرگوشه ا،نگونه آغاز میشود:

“It is said that the effect of eating too much lettuce is soporific.
I have never felt sleepy after eating lettuces; but then I am not a rabbit”.

(گفته ش ه است که تأثیر ز،ادخوردن کاهو ،خوابآلودگی است .من هرگز اح اس
خوابآلودگی بع از خوردن کاهو را تجربه نکردهام؛ چراکه خرگوش نی تم).

،ا در داستان د،گری به نام س جاب ناتکین ،داستان ا،نگونه آغاز میشود:

“This is a Tale about a tail-a tail that belonged to a little red squirrel, and his
name was Nutkin”.

(ا،ن داستانی است دربارهی ،ن دم-دمی که به س جاب قرمز کوچکی تعلق داشت و نامش
ناتکین بود).
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برخالف داستانهای پاتر که گاهی با مق مهای در ح دو جمله آغاز میش ،
داستانهای مجموعهی فارسی کامالً ب ون مق مه شروع میشون  .نو ،گان آغاز ا،ن
داستانها را با عبارت معروف «،کی بود ،کی نبود» شروع کردهان ،ا گاهی با طرح ،ن
سؤال خوان ه را به خوان ن داستان تشو،ق نمودهان .
 .3-4روایت همزمان
روا،ت همزمان خود در چهار بخش ج اگانه بررسی میشود:
 .1توصیف لحظه :باتوجهبه نظر،ه و ا،ن تق یمب ی که به توصیف لحظه در زمان
حال میپردازد ،نتوان تیم نمونهای نه در آثار فارسی و نه در آثار انگلی ی پی ا ک یم .ا،ن
نمونه نیازم راوی اول شخص است که در حین تعر،ف داستان به زمان حال ،حوادث
را هم ع وان ک اما متأسفانه ،ا خوشبختانه ،راوی م نظر ما در هر دو مجموعه ،سوم
شخص است ،ب ابرا،ن حوادث در زمان گذشته بیان ش هان .
 .2رؤ،ا :ا،ن نمونه در داستانهای انگلی ی و فارسی ،افت نش  .در هیچک ام از
داستانها ،شخصیتها رؤ،اپردازی نمیک .
 .3داستان در حال :میتوان نمونهی کوچکی را در داستان ساموئل وسکرز مشاه ه کرد:
“Now this is what had been happening to Tom Kitten, and it shows how
very unwise it is to go up a chimney in a very old house, where a person does
not know his way, and where there are enormous rats”.

(ا،ن چیزی است که بر سر تام گربه آم ه بود و آن نشان میده که چق ر ناعاقالنه است
که از دودکش ،ن خانهی ق ،می باال برو،م ،جا،ی که م یر را نمیش اسی و موشهای بزرگی
در آن وجود دارد).

مجموعه داستانهای فارسی کامالً با زمان گذشته روا،ت ش هان و فقط گفتوگوی
بین حیوانات به زبان حال است.
 .4رخ ادهای تکراری :شامل حوادثی ه ت که روزمره تکرار میشون ،ا آ،ینها و
جشنها،ی که ماهانه ،ا ساالنه برگزار میگردن  .در دو داستان از مجموعهی انگلی ی به
جشن کر ،مس اشاره ش ه؛ البته نه بهطور مفصل بلکه کامال گذرا و مختصر .اولی در
داستان خرگوشهای فالپ ی است:
“But next Christmas Thomasina Tittlemouse got a present of enough rabbitwool to make herself a cloak and a hood, and a handsome muff and a pair of
warm mittens”.
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(در کر ،مس بع  ،توماسی ا تیتل موش ه ،های از پشم خرگوش در،افت کرد که برای بافت
کاله و ش ل و ،ن جفت دستکش گرم ،کافی بود).

و دومی در داستان خانهی عروسکی است:

“He found a crooked sixpence under the hearth-rug; and upon Christmas Eve
he and HuncaMunca stuffed it in to one of the stockings of Lucinda and Jane”.

(او ،ن شش پ ی کج ز،ر فرش پی ا کرد .در شب عی کر ،مس او و هونکا مونکا ،آن را
در ،کی از جورابهای لوسی ا و جین قرار دادن ).

از جمله حوادث تکراری و روزمره در داستانهای پاتر میتوان به نمونهی روبهرو از
داستان تیمی نوک پا اشاره کرد:

“EVERY day they made several journeys and picked quantities of nuts. They
carried them away in bags, and stored them in several hollow stumps near the
tree where they had built their nest”.

(هر روز ،سفر میکردن و مق اری دانه و غله جمعآوری میکردن  .آنها ،دانهها را درون
کی ه حمل میکردن و آنها را درون چ ،ن ک هی درخت ،نزد،ن درختی که خانهشان را
ساخته بودن  ،ذخیره میکردن ).

در داستانهای فارسی به آ،ین و جشن خاصی اشاره نش ه است و دربارهی حوادث
تکراری و هرروزه میتوان به نمونهای در داستان اردک کاکل به سر اشاره کرد:
«او هر روز ک ار رودخانه میرود و گل میچی  .بخشی از گلها را به حیوانات میده و
بقیه را در خانهاش میگذارد و بذرشان را ج ا میک ».

 .4-4گفتوگو
در طول داستان اگرچه پاتر شخصیتها را توصیف میک و حالشان را برای مخاطب بازگو
مینما ، ،خود شخصیتها هم با هم به گفتوگو میپردازن و مکالمات ز،ادی بی شان انجام
میشود .معمو ًال زمان افعال پاتر در روا،ت داستان ،گذشته است اما شخصیتها به زمان حال
با هم به گفتوگو میپردازن ؛ برای نمونه در داستان کین و پتیپن میبی یم:
... “I shall die! I shall die! I have swallowed a patty-pan! Oh, my dear Ribby,
I do feel so ill!". "It is impossible, my dear Duchess; there was not a pattypan". Duchess moaned and whined and rocked herself about. "Oh I feel so
dreadful, I have swallowed a patty-pan!" . "There was nothing in the pie," said
Ribby severely. "Yes there was, my dear Ribby, I am sure I have swallowed
it!" "Let me prop you up with a pillow, my dear Duchess; where do you think
you feel it?" "Oh I do feel so ill all over me, my dear Ribby; I have swallowed
a large tin patty-pan with a sharp scalloped edge!”...
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«من میمیرم ،من میمیرم ،من ،ن پتیپن را بلعی هام .اوه ر،بی عز،ز من ،اح اس ناخوشی دارم».
«دوشس عز،ز ،ا،ن غیر ممکن است .پتیپ ی وجود ن اشت ».دوشس با ناله و شکوه خودش را
تکان میداد« .اوه ،اح اس وحشت اکی دارم ،من ،ن پتیپن را بلعی هام» .ر،بی با خشم گفت:
«چیزی درون کین نبود»« .ر،بی عز،ز ،چرا چیزی در آن بود .مطمئ م که آن را بلعی م»« .دوشس
عز،ز ،اجازه ب ه بالشتی پشت تو قرار دهم .کجا اح اسش میک ی؟»« .ر،بی عز،ز ،کامالً حس
ب ی دارم .من ،ن پتیپن فلزی با لبههای حلزونی شکل را بلعی م».

مکالمه بین شخصیتهای داستانهای فارسی نیز وجود دارد .آنها بهراحتی با هم
ارتباط برقرار میک و از زن گیشان میگو . ،نمونهای از مکالمههای بین آنها را
میتوانیم در داستان گور،ل نارگیلی نوشتهی مژگان شیخی ببی یم:
نارگیلی با ص ای کلفتش گفت« :نخیر! بی ار بی ارم! فقط دارم فکر میک م .دلم میخواه به
همهچیز با دقت نگاه ک م و فکر ک م» .گور،لها خ  ،ن  .از ا،ن شاخه به آن شاخه پر ،ن و
گفت « :فکر میک ؟! چه حرفها!» .گور،ل انگوری گفت« :آخر فکرکردن به چه دردی
میخورد؟ چه کار م خرهای! به نظر من تو گور،ل ت بلی ه تی» .گور،ل خپله گفت« :به هیچ
دردی هم نمیخوری .وقتی ا،نطوری آو،زان میمانی و فکر میک ی ،خیلی خ هدار میشوی».

 .5-4نمایش صحنه
گاهی پاتر در داستانها،ش عاقبت شخصیتها را ع وان کرده است که در ا،ن صورت
آنها را با فعل حال نوشته است؛ برای نمونه ،در توصیف عاقبتِ کار جی جر و پیکلز
نوشته است:
;“Ginger is living in the warren. I do not know what occupation he pursues
he looks stout and comfortable”....”Pickles is at present a gamekeeper”.

(جی جر در محل نگه اری حیوانات زن گی میک  .نمیدانم که به چه شغلی مشغول است،
اما ت وم و راحت بهنظر میآ . ،پیکلز در حال حاضر شکاربان است).

،ا در داستان ساموئل وسکرز عاقبت گربههای ماده را ا،نگونه بیان کرده است:

“Moppet and Mittens have grown up into very good rat-catchers”. ... “They
go out rat-catching in the village, and they find plenty of employment. They
charge so much a dozen, and earn their living very comfortably”.

(ماپت و میتن به شکارچی موش تب ،ل ش هان  .آنها در روستا به شکار موش میپردازن و
کارگر ب یاری در ا،ن زمی ه پی ا کردهان  .آنها ح ود دوازده نفر را سرپرستی میک و ما،حتاج
زن گی خود را بهآسانی فراهم میک ).

همانطور که قبالً گفته ش داستانهای مجموعهی فارسی کالً به زمان گذشته نوشته
ش هان به جز مکالمات بین شخصیتها.
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 .6 -4نقلقول
در داستانهای پاتر ،راوی خود او است؛ اما گاهی مکالماتی بین شخصیتهای داستان
شکل میگیرد و در ب یاری مواقع پاتر از زبان شخصیتها جمالتی را نقل میک ت کتته
معموالً نقلقول م تقیم ه ت ، ،ع ی کلمهبهکلمه از زبان شخصیت داستان تعر،ف
ش هان ؛ برای نمونه ،در داستان کین و پتیپن میبی یم:

... “Come in good time, my dear Duchess," said Ribby's letter, "and we
will have something so very nice. I am baking it in a pie-dish—a piedish with a pink rim. You never tasted anything so good! And you shall
eat it all! I will eat muffins, my dear Duchess!" wrote Ribby”.
(نامهی ر،بی ا،نگونه بود« :دوشس عز،ز ،بیا تا اوقات خوشی بگذرانیم و ما چیزی ب یار
عالی خواهیم داشت .من آن را در ظرف کین میپزم ،ظرفی با لبهی صورتی .تا به حال چیزی
به خوشمزگی آن نچشی های و تو تمام آن را خواهی خورد و من کلوچه خواهم خورد»).

نقلقول در مجموعهی فارسی هم بهصورت م تقیم بهکار رفته است .راوی داستان را
روا،ت میک و در جا،ی آن را بهطور م تقیم از زبان شخصیت قصه تعر،ف میک ؛
برای نمونه ،در داستان مغازهی دم فروشی از مژگان شیخی دار،م:
فردای آن روز ،دوباره زنگولهی در مغازهی خانم سمور به ص ا درآم  .ا،ن بار هم گوشسیاه
آم ه بود .دم بار،ن و بل ی که روز گذشته خر ،ه بود ،توی دستش بود .خانم سمور از جا،ش
بل ش و گفت« :چی ش ه خرگوش جوان! دمی که خر ،ه بودی ،اشکالی دارد؟» گوشسیاه با
خجالت و گوشهای آو،زان گفت« :نه...اشکالی که ن ارد .فقط به درد من نمیخورد».

 .7-4چارچوب اصلی
داستانهای پاتر اغلب به زمان گذشته روا،ت ش هان ؛ چراکه نو ،ه برای تعر،فکردن
چارچوب اصلی داستان با ،زمان فعلش را گذشته بهکار برد برای مثال در داستان
خرگوشهای فالپ ی:
“...Then the mouse came out of her jam pot, and Benjamin took the paper bag
off his head, and they told the doleful tale. Benjamin and Flopsy were in
despair, they could not undo the string.But Mrs. Tittlemouse was a resourceful
person. She nibbled a hole in the bottom corner of the sack”.

(سپس موش از شیشهی خود بیرون آم و ب جامین کیف کاغذی را از سر او بیرون کشی و آنها
به نقل داستان محزون پرداخت  .ب جامین و فالپ ی در مخمصه بودن  .آنها نمیتوان ت ط ابها
را باز ک  .اما خانم تیتل موش فردی دانا بود .او سوراخی در گوشهی پا،ین کی ه ا،جاد کرد).
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نمونهای از چارچوب اصلی داستانهای فارسی از داستان اردک کاکل به سر نوشتهی
فروزن ه نعمتاللهی انتخاب ش ه است که مان داستانهای انگلی ی به زبان گذشته
روا،ت ش ه است :اردک کاکل به سر توی ،ن مزرعه زن گی میکرد .در آن مزرعه حیوانهای
کوچن و بزرگ د،گری هم بودن  .نزد،ن مزرعه ،ن رودخانه بود .ک ار رودخانه پر از گل بود.
اردک کاکل به سر هر روز ک ار رودخانه میرفت .ک ار گلها مینش ت و از د ،ن آنها لذت
میبرد .نزد،ن غروب ،ن دسته گل میچی و به مزرعه بر میگشت .او شاخههای گل را به
دوستانش ه ،ه میداد .چ شاخه را هم به النهی خودش میبرد .توی النهی او همیشه پر از
گل بود .وقتی که گلها،ش خشن میش ن  ،دانهها،شان را ج ا میکرد و نگه میداشت.

 .8 -4خاطرات شخصیتها
در هیچک ام از دو مجموعه ،افت نش ؛ چراکه هیچ خاطرهای از زبان شخصیتها نقل نش ه
است.
 .9 -4بیان رخدادها در گفتوگو
نمونهای در داستان پیتر خرگوشه از مجموعه داستانهای انگلی ی:

“NOW, my dears," said old Mrs. Rabbit one morning, "you may go into

the fields or down the lane, but don't go into Mr. McGregor's garden: your
”Father had an accident there; he was put in a pie by Mrs. McGregor.
(خانم خرگوشه ،ن روز صبح گفت :عز،زانم شما میتوانی وارد مزارع ،ا کوچهها شو ،اما
وارد مزرعهی آقای گرگور نشو . ،پ رتان آنجا حادثهای برا،ش اتفاق افتاد او توسط خانم گرگور
درون کیکی قرار داده ش ).

 .10 -4داستان در داستان
ا،ن نوع روا،ی نیز در مجموعه داستانهای فارسی و انگلی ی ،افت نش .
 .11 -4گزارش تاریخی
متن داستانهای فارسی و انگلی ی به زمان گذشته روا،ت ش ه است و فقط گفتوگوها
به زمان حال است.
 .5بررسی دادهها از منظر مؤلفههای انتخابی
 .1 -5نمونههایی از کاربرد تشبیه
در مثال ز،ر میتوان نمونهای از تشبیه را در داستان پیتر خرگوشه مشاه ه کرد:

بررسی تطبیقی سبکشناسی فانتزی در ادبیات کودک در زبان فارسی و انگلیسی

187

“The Flopsy Bunnies were as soft as cotton puffs. Mr. MacGregor ran like the
”wind after Peter Rabbit.

(خرگوشهای فالپ ی بهنرمی پ به بودن  .آقای منگرگور بهسرعت باد بهدنبال پیتر خرگوشه
حرکت کرد).

،ا در داستان ساموئل وسکرز:

“The chimney stack stood up above the roof like a little stone tower...
He pushed it in front of him with his paws, like a brewer's man trundling
”abarrel.

(دودکش باالی سقف به مان برج س گی کوچکی ،قرار گرفته بود .او با پ جهها،ش آن را به
سمتش هل داد به مان مرد آبجو فروشی که ظرف آبجو را میغلتان ).

متأسفانه در داستانهای فارسی هیچ مثالی برای آرا،هی تشبیه ،افت نش  .بیاتر،کس پاتر
از ا،ن آرا،ه ب یار استفاده کرده است؛ چراکه باعث جلبنظر خوان ه میشود و به داستان
ز،با،ی میبخش  .در داستانهای فارسی ا،ن پژوهش چیزی به چیزی تشبیه نش ه بود.
 .2 -5واجآرایی
ت ها نمونهای که در داستانهای انگلی ی ،افت ش در مثال ز،ر وجود دارد که در داستان
تیمی نوک پا از بیاتر،کس پاتر ،بیان ش ه است:
”“Timmy Tiptoes lived in a tall tree.

(تیمی نوک پا روی درخت بل ی زن گی میکرد).

واجآرا،ی آرا،های زا،ا نی ت؛ ،ع ی نمیتوان نمونهی ب یاری از آن را در ،ن اثر پی ا کرد.
از طرفی ،بیشتر در شعر رواج دارد تا داستان کوتاه .در باال ت ها مثالی که در داستانهای
انگلی ی پی ا کرد،م را ذکر نمود،م اما متأسفانه چیزی در داستانهای فارسی ،افت نش .
 .3 -5نمونههایی از کاربرد نامآوا
پاتر در داستانها،ش از نامآوا ب یار استفاده کرده است .برای نمونه ،در داستان
خرگوشهای فالپ ی نوشته ش ه:
“From the lawn beyond the garden came the distant clacketty sound of them
”owing machine. The blue bottles buzzed about the wall.

(از چم زار پشت باغ ص ای کلت کلوت ماشین چمنزنی به گوش میرسی  .خرمگسها در
ک ار د،وار وز وز میکردن ).

نمونهای در داستان آقای تاد:

“Inside the house there was a great crash and splash, and the noise of a pail
”rolling over and over.
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(از درون خانه ص ای ر،زر،زکردن و چلپچلوپ و همچ ین ص ای سطل غلتانی م ام به
گوش میرسی ).

داستان ساموئل وسکرز:

”“Mrs. Tabitha became more and more distracted, and mewed dreadfully.

(خانم تبیتا پر،شان و پر،شانتر ش و با ناراحتی میومیو میکرد).

نامآوا را میتوان در داستانهای مجموعهی فارسی هم مشاه ه کرد؛ برای مثال ،در
داستان چه ص ای مهربانی از مژگان شیخی در جا،ی از داستان گفته ش ه است:
 ...در همین وقت ص ای قورقوری به گوش رسی ...
،ا در داستان سفر دور و دراز از مژگان شیخی آم ه است ... :خانم مرغه ق ق میکرد و
به دنبال غذا میگشت...آقا خروسه هم با ،ن قوقولی قوقوی بل به او آفر،ن گفت...

نمونهای هم در داستان آقا موش باهوش نوشتهی شکوه قاسم نیا وجود دارد:
 ...گربه افتاد توی آب .قلپقلپ آب خورد و میومیو ص ا کرد.

 .4 -5نماد
پاتر در داستان پیتر خرگوشه از پرن گان بهصورت نماد،ن استفاده کرده است .سه خواهر پیتر
ال ،ک واخت و روزمره ،همراهی میک که نشانده هی ماللت
را دو پرن ه با رفتاری کام ً
رفتار آن سه خرگوش است .آنها دست به خطر نمیزن و بهدنبال ماجرا نی ت  .از طرف
د،گر پرن گانی که ناظر شرا،ط پیتر ه ت  ،نشانده هی امی ن  .ا،ن پرن گان گ جشن ه ت
و پیتر با راه ما،ی آنها و با امی گرفتن از آنها خود را از مخمصه میرهان  .در صح های که
پیتر از ترس و ناامی ی گر،ه میک  ،موشی به تصو،ر کشی ه ش ه است که مشغول حمل بار
است و نمیتوان به پیتر کمن ک و ا،ن صح ه نمادی از کابوسهای ما است که در آن گیر
کردها،م و دنیا و موجودات آن درگیرتر از آنی ه ت که بتوان به کمن ما بیا . ،هیچ
نمونهای در داستانهای فارسی ،افت نش  .البته هرک ام از شخصیتهای داستانها خود نمادی
از شخصیت ان انی ه ت که بهصورت فانتزی به تصو،ر درآم هان .
 .5 -5سبک
پاتر در انتخاب لغات ب یار دقیق بوده و به زبان ساده و م اسب تأکی داشته است .سبن
نوشتن پاتر نشانده هی سبکی ز،با با توصیفات غ ی است .او از نامآوا و جمالت موزون
کوتاه هم برای شک تن نثر خود استفاده کرده است .بیشتر لغات داستانهای پاتر از
داستانهای عمو ر،موس ،ر،شه گرفتهان  .پاتر سعی کرده است که داستان را تا جای
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امکان برای کودکان ساده و قابل فهم روا،ت ک  .او حتی در بعضی ق متها برای
سادهترش ن متن ،به توضیح کلمات میپردازد؛ برای مثال در داستان جی جر و پیکلز دار،م:

“Ginger and Pickles gave unlimited credit. Now the meaning of "credit" is
this-when a customer buys a bar of soap, instead of the customer pulling out
a purse and paying for it-she says she will pay another time”.

(ترجمهی نو ،ه :جی جر و پیکلز بینها،ت ن یه میدادن  .حال مع ی ن یه ا،ن است؛ وقتی
مشتری قالب صابونی میخرد ،به جای درآوردن کیف پول و پرداخت آن ،میگو ،که دفعهی
بع پرداخت خواه کرد).

سبن م حصربهفرد داستانهای فارسی چیزی جز زبان ساده و عامیانهی آنها نی ت.
کلماتی که گاه شک ته بیان میشون و جمالتی که گاه بیفعل رها میشون  ،نشانده هی
ه جارگر،زی نو ،گانی است که از صمیم قلب برای کودکان نوشتهان ؛ برای نمونه،
شکوه قاسم نیا که از نو ،گان ب ام ا،ن مجموعه است ،با وجود توانا،ی و آگاهی
تک یکی ،به مخالفت و سرپیچی از عرف و نُرم ادبیات کودک پرداخته و به شکل عام انه
گرا،ش ،افته است .دلیل ا،ن گرا،ش را نمیتوان ت ها به صرفهی
به کتابهای عامهپ
اقتصادی م حصر دان ت .او با اعتقاد و توجیه تئور،ن خاصی ،نگارش کتابها،ش را بر
ترجیح داده است .نو ،گان داستانهای فارسی
و م تق پ
کتابهای جش وارهپ
از جمالت کوتاه استفاده کردهان  .خیلی کم پیش میآ ،که در آن داستانها جمالت
مرکب وجود داشته باش  .همین و،ژگی و سبن نو ،گی باعث ش ه است که داستانها
ب یار ساده و مفهوم باش  .و زبان صمیمانهی نو ،ه در آن مشخص است.
 .6 -5مکان و زمان
بیاتر،کس پاتر بهعلت شیوهی زن گی کودکیاش بیشتر داستانها،ش را از نظر مکانی ،در
مزرعه روا،ت کرده است .او در کودکی به همراه وال  ،ش از مزارع سرسبز د ،ن کرده
است و م تی را هم در همان طبیعت بکر گذران ه است .پاتر بهخاطر ت ها،یاش با
حیوانات ب یاری خو گرفته بود .چهب ا که همین کودکی ،تأثیر ب زا،ی در مکان
داستانهای او داشته است .اکثر شخصیتهای داستانها،ش را حیوانات مزرعه تشکیل
میده مان موش و گربه و خوک و اردک و ...البته حیوانات از مکانهای دور و بر
مزرعه را هم وارد داستان کرده است مان قورباغه و روباه که بهترتیب در برکه و ج گل
زن گی میک  .مزرعه و تصو،ر آن در اکثر داستانها ملموس است و پاتر گاهی ما را به
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النهی موشی میبرد و گاهی خوان هاش سر از النهی خرگوشها درمیآورد؛ برای مثال
توصیف کوتاهی از النهی تیتل موش را آوردها،م:
“Once upon a time there was a wood-mouse, and her name was Mrs. Tittle
mouse. She lived in a bank under a hedge. Such a funny house! There were
yards and yards of sandy passages, leading to storerooms and nut-cellars and
seed-cellars, all amongst the roots of the hedge. There was a kitchen, a parlour,
a pantry, and a larder. Also, there was Mrs. Tittle mouse's bedroom, where she
”!slept in a little box bed

ترجمهی نو ،ه، :کی بود ،کی نبود، .ن موش ج گلی با نام خانم تیتل موش وجود داشت.
او در لبهی ،ن پرچین زن گی میکرد .چه خانهی جالبی! راهروهای ش ی ز،ادی در آن وجود
داشت که به انبار غله و دانه ختم میش ن و همه در بین ر،شههای پرچین بودن  .در خانهاش،
آشپزخانه ،اتاق نشیمن ،شربتخانه و گ جهی خوراک وجود داشت .در اتاق خواب ،خانم تیتل
موش درون جعبهی کوچکی میخوابی .

زمان هم همانطور که گفته ش در داستانهای پاتر متفاوت بوده است برای نمونه در
داستان جمیما اردک گودال که طی چ روز اتفاق میافت  ،پاتر نوشته است:

“She set off on a fine spring afternoon along the cart-road that leads over the hill”.

(ترجمهی نو،

ه :او در ،ن عصر بهاری عازم جادهای ش که به سمت تپه کشی ه میش ).

مکان داستانها در مجموعهی فارسی متفاوت است .گاهی ج گل ،گاهی رودخانه و
گاهی روستا .نو ،گان در ا،ن مجموعه مکان داستان را ان کی بیان کردهان و بالفاصله
به روا،ت قصه پرداختهان  .زمان هم در ا،ن داستانها متفاوت بوده است و هر داستان در
مح ودهی زمانی خاصی اتفاق افتاده است .در داستان چه ص ای مهربانی از مژگان شیخی،
داستان از نظر مکانی در رودخانه و از نظر زمانی در طول ،ن روز اتفاق میافت  .مکان
در داستان سفر دور و دراز از مژگان شیخی خانهای ق ،می در روستا،ی کوچن است.
داستان طی ،ن شبانهروز اتفاق میافت اما همچ ان ادامه دارد .نو ،ه در پا،ان داستان
ذکر میک که دو سال و چهار ماه و نوزده روز از آغاز داستان گذشته است .در داستان
گور،ل نارگیلی از مژگان شیخی ،مکان ج گلی سرسبز است و داستان از نظر زمانی طی
دو فصل اتفاق میافت که بهار و تاب تان است.
 .7 -5تکنیک
پاتر زنی ق رتم در عرصهی نو ،گی بود و ص البته که او برای جذابکردن
داستانها،ش از تک ینهای متفاوتی استفاده کرده است .بیاتر،کس پاتر ب یار دقیق و
ر،زبین بود .او با وسواس و ظرافت به چیزها،ی که طرحشان را میکشی  ،نگاه میکرد.
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گفته ش ه است که بیاتر،کس پاتر اسامی کاراکترهای داستانها،ش را از روی اسامی س گ
قبرهای ،ن گورستان الهام گرفته است که ا،ن را میتوان تک ین ح اب کرد؛ کاری که
کمتر به ذهن نو ،گان د،گر رسی ه است .استفاده از تک ین نامگذاری در داستانهای
فارسی کمتر به چشم میخورد .در داستانهای بررسیش ه ،نو ،ه از نام خود حیوانات
استفاده کرده است و آنها را با عبارت آقا ،ا خانم ،مخاطب قرار داده است.
از د،گر و،ژگیهای آثار پاتر ،نقاشیهای آبرنگ ز،با،ی است که با داستانها همراه
کرده است .قبل از نوشتن آثار کودکان ،پاتر ،نقاش طرحهای علمی بوده است و همین
مهارت الزم را به او داده است تا کتابهای خود را هم نقاشی ک  .اگرچه کتابها،ش
مصور ه ت  ،اما فهم داستانها ب ون تصاو،ر هم کامالً ممکن است .در واقع طرحهای
آبرنگی بهخاطر واقعیتر نشاندادن داستانها بهکار رفته است .او شخصیتهای حیوانی
را در نقاشیهای خود با لباس م اسب با طبقهی اجتماعی آنها طراحی کرده است .پاتر
برای کشی ن نقاشیها از قلم و دوات استفاده کرده است و بع آنها را با آبرنگ کامل کرده
است .او حیوانات را با جزئیات بیشتری ن بتبه پسزمی ه رسم کرده است و همچ ین از
ق مت سفی کاغذ برای نشاندادن نور ،استفاده کرده است .در بعضی از داستانها نقاشی
را تکمیلک هی قصه قرار داده است؛ برای نمونه ،جمله را بهگونهای نوشته است که
ال در داستان خانم ماپت:
خوان ه ناخواسته به عکس و نقاشی رجوع میک مث ً
!“This is a Pussy called Miss Moppet, she thinks she has heard a mouse
This is the Mouse peeping out behind the cupboard, and making fun of Miss
Moppet. He is not afraid of a kitten”.

(ترجمهی نو ،ه :او گربهای به نام خانم ماپت است .او فکر میک که ص ای موشی را
ش ی ه است .ا،ن موش است که از پشت کم دزدکی بیرون آم ه است و سربهسر خانم ماپت
میگذارد .او از گربه نمیترس ).

نو ،گان خوب کتاب کودکان ،تخیل را در آثارشان بهکار میگیرن و پاتر هم م تث ا
نبوده است .او دنیا،ی خلق کرده است که در آن حیوانات ،و،ژگیهای ان انگونه دارن .
حیوانات کتابها،ش خانواده و اح اسات دارن  .آنها تمامی حاالت و حرکات ان انی
را بهگونهای واقعی دربر دارن و گاهی بهق ری واقعی به تصو،ر کشی ه ش هان که آدمی
فراموش میک شخصیت مورد عالقهاش در داستان حتی وجود خارجی هم ن ارد.
داستان پیتر خرگوشه ،اولین کتاب او که ترکیبی از تخیل و موقعیتهای خشن و
واقعی است ،به زبانی واضح نوشته ش ه است تا تجربهای لذتبخش برای خوان ه باش .
پاتر با استفاده از ا،ن تک ین ترکیب ،خود را به ،کی از بهتر،ن نو ،گان پ او،کتور،ا،ی
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تب ،ل کرد .تک ین در داستانهای پاتر بهکاربردن چیزی عجیبغر،ب ،ا ناش اخته نی ت،
بلکه سادهتر،ن مهارتهای او بهع وان نو ،ه را تک ین تلقی میک ؛ از زبان شیوا و
سادهاش گرفته تا نقاشیهای آبرنگ از حیوانات ان انگونه .تک یکی که داستان س جاب
ناتکین پاتر را ب یار ز،با کرده است ،بهکاربردن معماها،ی است که ناتکین برای جغ
تعر،ف میک  .خوان ه عالقهی ز،ادی به ا،نگونه داستانها دارد؛ چراکه دوست دارد
بهدنبال جواب آنها بگردد اما پاتر هیچگاه به آنها جواب ن اده است .نمونهای از آن
معماها را در ز،ر میبی یم:
“Old Mr. B! Riddle-me-ree! Hitty Pitty within the wall, Hitty Pitty without
”!the wall; If you touch Hitty Pitty, Hitty Pitty will bite you

(ترجمه نو ،ه :آقای ب پیر! هیتی پیتی با د،وار ،هیتیپیتی بی د،وار؛ اگه به هیتیپیتی
دست بزنین ،هیتیپیتی شما رو گاز میزنه).
خوان ه با خوان ن داستانهای پاتر دچار سردرگمی نمیشود .او بهراحتی شخصیتها
را میش اس و با آنها آش ا است .شخصیتها در داستانهای پاتر تکرار میشون ؛ برای
نمونه ،اگر ،ن داستان دربارهی خرگوشی به اسم پیتر است ،داستان بع ی دربارهی
ب جامین پ رعموی او است و بازهم پیتر جزو شخصیتهای اصلی است .حتی گاهی در
داستانی از شخصیتی نام برده ش ه است اما بهدلیلی به خوان ه گفته ش ه که او قرار است
با آن شخصیت در داستان د،گری به طور کامل آش ا شود .ا،ن پیوستگی بین داستانها،
تک یکی است که کمتر در مجموعههای د،گر ،افت میشود .گو،ی پاتر مجموعهای از
حیوانات مزرعه و ج گل و برکه را دور هم آورده است ،برا،شان اسم گذاشته است و از
روابط آنها سخن گفته است.
شیوهی صفحهآرا،ی در کتابهای پاتر ساده و متعارف ،اما دقیق و فکرش ه است .در
هر دو صفحه از کتاب، ،ن صفحه به متن و د،گری به تصو،ر اختصاص داده ش ه است.
صفحات کتاب تعادل و توازن دارن و از نظر بصری قانونم و متوازن .
دربارهی داستانهای فارسی ،شا ،مهمتر،ن تک یکی که بتوان در نظر گرفت ،روا،ت
عامیانه و محاورهای قصه است .نو ،گان ا،ن مجموعه ،داستانها را بهگونهای روا،ت
کردهان که کودک با ش ی ن آن هیچ مشکلی در فهم داستان ن ارد و بهراحتی میتوان
شخصیتها را تصور ک  ،گو،ی آنها واقعی ه ت  .تک ین د،گری که در داستانهای فارسی
به چشم میآ ، ،تصو،رگری قصهها است .هرک ام از ا،ن کتابها ،ن تصو،رگر دارد و هر
قصه شامل تصو،رها،ی گو،ا ،ساده و جذاب است که توجه هر کودکی را جلب میک .
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شمارهگذاری کتابها را شا ،بتوان تک یکی برای جذب خوان ه دان ت .هر کتاب که چ ،ن
قصه دارد ،با شمارهای برچ ب خورده است که به خوان ه میفهمان نمونهی د،گری از ا،ن
کتابها و قصهها را میتوان تهیه ک  .در داستانهای فارسی گاهی قصه دربارهی حشرات و
موجودات کوچن دنیا است و گاهی هم قصهها دربارهی اشیا نوشته ش هان  .سادهتر،ن
چیزها،ی که در پیرامون ما وجود دارن  ،در داستان جان میگیرن و اتفاقاتی را پشت سر
میگذارن  .ا،ن خود تک یکی عالی برای جلبتوجه کودکان است .ا،نگونه خیالپردازیها برای
کودکان مان اک یژن است و بهکثرت نمونهای از تخیالت زن هی آنها را در نقاشیها،شان
د ،ها،م .تک ین جاندادن به اشیا حتی ز،باتر از ان انی جلوهدادن حیوانات است؛ چراکه ا،ن فن
ب یار ج  ،و بهروز است و ع هی کمی از نو ،گان از آن استفاده کردهان .
 .8 -5زاویهی دید
در تمام داستانهای بیاتر،کس پاتر و داستانهای فارسی ،راوی خود نو ،ه است .نو ،ه
از شیوهی روا،ت سوم شخص استفاده کرده تا بتوان با دستی باز افکار و اعمال شخصیتها
را به تصو،ر بکش  .داستان از زبان نو ،ه نقل میشود ،او به توصیف شخصیتها و مکانها
میپردازد و گاهی با شیوهی نقلقول م تقیم ،گفتوگوی بین آنها را نشان میده .
 .9 .5لحن
ازآنجاکه داستانهای پاتر برای کودکان نوشته ش ه است ،از لح ی ب یار ساده و صمیمی
استفاده کرده است .هر کودکی با خوان ن داستانها،ش سر شوق میآ ،و با اشتیاق انتظار
پا،ان داستان را میکش  .پاتر به گونهای داستانها،ش را شروع کرده است که گو،ی
مادربزرگمان مشغول قصهگو،ی است .وقا،ع تلخ و شیر،ن بهق ری هوشم انه روا،ت
ش هان که تأثیری جز آموزش و لذت در کودکان ن ارد .لحن نو ،گان داستانهای
فارسی نیز کامالً صمیمی و عامیانه است .آنها با سادهتر،ن زبان و شیوهی نگارش به
روا،ت داستان پرداختهان .
 .10-5درونمایه
درونما،هی داستان پیتر خرگوشه از مجموعه داستانهای پاتر ،دروکردن کاشتهها است؛
،ع ی آدمی هر کار بک به خود او بازمیگردد .در ا،ن داستان پیتر با نافرمانی از
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نصیحتهای مادرش خود را درون مخمصهی بزرگی میان ازد و عواقب کارش را هم
میبی  .در کتابهای پاتر ان انها ،شخصیتها،ی ه ت که با ،از آنها ترسی ؛ ز،را که
آنها باعث ص مه به حیوانات میشون ؛ برای نمونه ،در داستان پیتر خرگوشه ،آقای
منگرگور ،زمان ز،ادی را صرف گرفتن پیتر میک ؛ چراکه او خرگوشها را به چشم
آفت باغچه میبی  .ا،ن موقعیتهای خشن نشانده هی تجربهی پاتر بهم زلهی عالم
زب هی طبیعی و نقش او بهمثابه زنی و،کتور،ا،ی است.
در داستان د،گری از پاتر به اسم آقای تاد ،درونما،ه چیز د،گری است .پاتر با نوشتن
ا،ن داستان ع وان کرده است که از نوشتن کتابهای خوب دربارهی افراد خوب خ ته
ش ه است؛ ازا،نرو ،ا،ن داستان را دربارهی شخصیتهای شرور نوشته است ازجمله
آقای تاد و گورگن که در توصیفشان ا،نگونه نوشته است:
“Nobody could call Mr. Tod "nice." The rabbits could not bear him; they could
smell him half a mile off. He was of a wandering habit and he had foxey
whiskers; they never knew where he would be next”.
“Tommy Brock was a short bristly fat waddling person with a grin; he grinned
all over his face. He was not nice in his habits”.

(ترجمهی نو ،ه :هیچکس آقای تاد را (خوب) نمیدان  .خرگوشها نمیتوان تحملش
ک  .آنها از فاصلهی نیمما،لی ،بو،ش را استشمام میک  .آقای تاد جای ثابتی ن ارد و او سبیلهای
روباهگونهای دارد و خرگوشها نمیدان جای بع ی او کجا است .تامی بروک ،فردی چاق بود
که پوزخ ی بر لب داشت و به په ای صورتش نیشخ میزد که عادت پ  ،های نبود).

،کی د،گر از داستانها،ی که محتوای خوبی و ب ی را همراه کرده است ،داستان
خرگوش ب عصبانی است که در آن عاقبت ب یکردن بهخوبی تصو،ر ش ه است؛ البته
بهگونهای که تأثیر خوبی در کودکان داشته باش  .پاتر ب ی خرگوش را با ا،ن کلمات
ع وان کرده است:
“This is a fierce bad Rabbit; look at his savage whiskers, and his claws and
his turned-up tail”.

(ترجمهی نو ،ه :ا،ن ،ن خرگوش ب خشن است .به سبیلهای زبر و پ جهها و دم
برگشتهاش ،نگاه ک ی ).

درکل ،داستانهای کودکان در عین داشتن جذابیت و خالقیت ،مضمون ،ادگیری
داشتهان  .تا کودک هم از داستان لذت ببرد و هم بهطور غیرم تقیم با اعمال خوب و ب
آش ا شود؛ چراکه تأثیر آن دو برابر است .داستانهای پاتر هم م تث ا نبودهان  .در هر
داستان میتوان در ک ار جذابیت و هیجان قصه ،درونما،های از عواقب نافرمانی ،ح ادت،
گ تاخی ،اعتماد نادرست و ...را مشاه ه کرد.
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درونما،ه در داستانهای فارسی هم کامالً ج بهی آموزشی دارد .کودک با خوان ن هر
قصه مطلبی میآموزد و بهطور همزمان از قصه هم لذت میبرد .در داستانها خوبی و
ب ی و زشتی و ز،با،ی در ک ار هم آم هان تا کودک را به واقعیت نزد،ن ک  ،آنهم به
شیوهای غیرم تقیم؛ چراکه ا،ن داستانها فانتزی ه ت و در واقعیت اتفاق نمیافت .
 .11-5پیرنگ
ال پیوسته
بیاتر،کس پاتر در داستانها،ش از و،ژگی توالی استفاده کرده است .او حوادث را کام ً
به تصو،ر کشی ه است بهگونهای که خوان ه با خوان ن و دنبالکردن داستان در جر،ان
مرحلهبهمرحلهی داستان قرار میگیرد .او با بهکاربردن قی ها و جمالت ربط وقا،ع را ،کی
پس از د،گری بیان کرده است و هیچ ابهامی برای خوان ه باقی نگذاشته است؛ برای نمونه،
در جمالت ز،ر از داستان آقای تاد ،شاه پیشبرد مرحلهبهمرحلهی داستان ه تیم:
“One day he was living in a stick-house in the coppice, causing terror to the
family of old Mr. Benjamin Bouncer. Next day he moved into a pollard willow
near the lake, frightening the wild ducks and the water rats”.
“In winter and early spring he might generally be found in an earth amongst
the rocks at the top of Bull Banks, under Oatmeal Crag”.

(ترجمهی نو ،ه :روزی او در خانهای چوبی در بیشه زن گی میکرد و باعث ا،جاد وحشت
برای خانوادهی ب جامین بان ر میش  .روز بع در ک ار بی نزد،ن در،اچه ،سک ی میگز ،و
اردکهای وحشی و موشهای آبی را میترسان  .در زم تان و اوا،ل بهار ،او بهطورکلی در جا،ی
بین س گها در باالی ساحل بال و ز،ر پرتگاه اوتمیل د ،ه میش ).

نمونهای از پیرنگ را در داستان دم مخملی ،نوشتهی فروزن ه نعمت اللهی در ا ،جا ذکر
ال رعا،ت ش ه است:
کردها،م .همانطور که مشاه ه میشود ترتیب و توالی داستان کام ً
پا،یز خیلی زود از راه رسی و هوا سرد ش  .برگ درختها از شاخهها افتاد .و بالخره ،ن روز
باران ت ی شروع به بار ،ن کرد .بع از آن روز ج گل خیس و سرد بود .خانم س جاب و
بچهها،ش مجبور بودن تمام روز در خانه بمان  .فقط گاهی خانم س جاب به ت ها،ی از النه
بیرون میرفت تا برای بچهها،ش غذا،ی پی ا ک و بیاورد .پا،یز تمام ش و زم تان رسی  .برف
همه جا را پوشان .

 .6بحث و نتیجهگیری
در بررسی داستانهای فانتزی م تخب فارسی و انگلی ی ا،ن پژوهش ،به تفاوتها و شباهتهای
ب یاری دست ،افتیم .شباهت اصلی در زمی هی ادبیات فانتزی در ا،ن دو مجموعه ا،ن است که
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نو ،گان تالش داشتهان با جاندادن به حیوانات و ان انی جلوهدادن آنها ،خوان ه را تحت
تأثیر قرار ده و ا،ن دقیق ًا تعر،فی است که ما از ادبیات فانتزی در ذهن دار،م؛ ا ،که اشیا و
حیوانات پیرامون ما بتوان و،ژگیهای ان ان را به خود بگیرن و واقعی بشون  .در هر دو
مجموعه ،حیوانات میتوان صحبت ک و زن گیای مان ان انها داشته باش  .تفاوتها،ی
که در بهتصو،رکشی ن ادبیات فانتزی در ا،ن دو مجموعه وجود دارد ،گاه مربوط به متن اثر و
ال عامیانه بهعم
گاه مربوط به ساخت آن است؛ برای مثال ،در مجموعهی فارسی از زبانی کام ً
استفاده ش ه است .جمالت شک ته بهکار رفته است و گاهی فعلها حذف ش هان  .درصورتیکه
زبان داستانهای انگلی ی عامیانه نی ت اما صمیمانه و ساده است .درونما،هی ا،ن داستانها تا
ح ز،ادی به هم شباهت دارن و بیشتر ج بهی آموزشی دارن  .تفاوتها،ی که در سبن
نو ،گی بررسی ش مان درونما،ه ،آرا،هی ادبی ،نماد ،نقلقول و ،...بهروش ی تفاوت بین آثار
را نشان میده  .حس وسواس و دقت در آثار انگلی ی بیشتر د ،ه میشود .بیاتر،کس پاتر با
وسواس خاصی بع از روا،ت داستانها،ش ،خود به طراحی آنها پرداخته است .داستانها،ش
را بهصورت مفصل روا،ت کرده است ،بهگونهای که خوان ه با تنتن شخصیتهای داستانها
آش ا میشود و بهطور کامل در جر،ان قصه قرار میگیرد؛ اما ا،ن وسواس در داستانهای فارسی
مشاه ه نمیشود .داستانها ب یار کوتاه و خالصه روا،ت ش هان ؛ گو،ی نو ،ه تالش داشته
است که به سرعت سر اصل مطلب برود .طراحی داستانها را افراد د،گری انجام دادهان .
نو ،گان داستانهای فارسی آن صمیمیت نو ،هی داستانهای انگلی ی با شخصیتهای
داستانش را ن ارن  .آنها شخصیتها را سرسری تعر،ف کردهان و بهجای نامنهادن آنها ،از
کلمهی آقا ،ا خانم استفاده کردهان  .درصورتیکه پاتر چ ان به حیوانات داستانها،ش شخصیت
داده است که گو،ی عمری با آنها زن گی کرده است .رابطه بین تصاو،ر و متن در داستان های
انگلی ی هم ب ته و مکمل است .چ ین رابطهای در داستانهای فارسی وجود ن ارد و بهنظر
میرس که تصاو،ر فقط نقش متممی و پیوستی دارن  .در داستانهای پاتر ،واقعیت و تخیل
بهصورتی همعرض و همارزش وجود دارن  .ک ار هم قرارگرفتن د ،علمی و دقیق او به سبب
ال باورپذ،ر
سالها مطالعه روی گیاهان و حیوانات ،در ک ار ط زی ظر،ف و تخیلی که بهطور کام ً
به نما،ش گذاشته میشود ،باعث جذابیت و مان گاری آثار او ش ه است .از طرف د،گر مجموعه
ال ساده و محاورهای به تحر،ر درآم هان  .جمعی از
داستانهای فارسی هم ،با زبانی کام ً
نو ،گان سرش اس در عرصهی ادبیات کودک ،توان تهان مجموعهای قوی از داستانها،ی را
خلق ک که هیچ کودکی از خوان ن آن ملول نخواه گشت .اگرچه تع د نو ،گان در ا،ن
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مجموعه ،کار ما برای تشخیص سبکی واح را مختل کرده است؛ اما سادگی و نثر محاوره
چیزی است که در تمام ا،ن آثار مشترک است .تفاوتهای موجود در ا،ن دو مجموعه را
میتوان در سبن و روش نو ،گی دان ت .متن داستانهای انگلی ی ،پربارتر و
ال بیر،ا و محاورهای ه ت .
محافظهکارانهتر نوشته ش ه است و برعکس داستانهای فارسی کام ً
تفاوتها،ی هم در بهکاربردن آرا،ههای ادبی بین دو مجموعه ،پی ا کرد،م؛ برای نمونه ،کاربرد
تشبیه و واجآرا،ی که در داستانهای انگلی ی با استقبال روبهرو است ،در داستانهای فارسی
مالحظه نمیشود .درست است که بخشی از بهکارگیری آرا،ههای ادبی م وط به ذوق و سلیقهی
نو ،ه است اما بخش اعظم کاربرد آن برای غ یترکردن و جذابترکردن اثر تا ح ی الزامی
است؛ ازا،نرو از نظر ما استفادهنش ن آن در داستانهای فارسی ،نقص به ح اب میآ . ،امی
است که بیان ا،ن تفاوتها و شباهتها ،ذهن خوان ه را دربارهی ادبیات فانتزی بین دو زبان
متفاوت ،باز ک  .ه ف ما در ا،ن پژوهش چیزی جز تطبیق آثاری مح ود و نتیجهگیری بر
اساس آنها نبوده است؛ ازا،نرو ،ممکن است با بررسی آثاری بیشتر و گ تردهتر ،نتا،ج
متفاوتتری حاصل شود .اما با وجود ا،ن تالش کردها،م تا ا،ن م یر را تا ح ی برای خوان ه
هموار ساز،م.
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