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هچكيد
و شيوه) 1349(احمد اكبرپور هاي كودك مدرنش در داستاني روايتي پستبا سبك

و نوجوانان خود، تحول عظيمي را در ادبيات كودك معاصر كشورمان ايجاد كـرده 

خصوصبهها ميان نويسنده، شخصيتي جالبي هاي او معموالً رابطه در داستان. است

او قهرمان داستان شـدهو حتي خواننده وجود دارد كه باعث متمايز شدن كارهـاي

در ادبيـاتو هاي زندگي اهميت بسياري داردقدرت در تمامي عرصه هوممف. است

مي وضوح بيشكودك نيز به نويسندگان ادبيات كودك اغلـب چونشود؛ تري يافت

گاهي نويسندگان ادبيات كودك در آثار خـود روابـط قـدرت اما. بزرگسال هستند

مي سلسله و اميد بـيش مراتبي را و به اين ترتيب، به خوانندگان قدرت تـري شكنند

و روش اغلب به صـورت ناخودآگـاه از تكنيـك نويسندگاناين. دهندمي هـاي هـا

ا. گيرند توانمندسازي بهره مي دبيات كودك را با اين اين مقاله سعي دارد نويسندگان

آن تكنيك ها بتوانند آگاهانه در توانمندسـازي خوانندگانشـان سـهمي ها آشنا كند تا

و) 2004(با استفاده از تئوري توانمندسازي برگرفته از اليشـوا سـادان. داشته باشند
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 مقدمه.1

و نقش كليدي آن در شـكل و طـرز تفكركودكـان را اهميت ادبيات كودك دهـي افكـار
و اي شروع به نوشتن براي كودكان مـي هنگامي كه نويسنده. توان ناديده گرفتنمي كنـد

مي آن او. هـا بكنـد توانـد بـا آن دهد، چه كارها كـه نمـي ها را مخاطب اصلي خود قرار
در مي و يـا داستانيتواند و بـه نـاتوان هاي خود قهرمان كودك خـود را توانمنـد سـازد

مي همين ترتيب هم و محافظ تواند همين مفاهيم را در خوانندگانش القا چون يك رهبر
بيمي: كند و يا بالعكس مفهوم و يـا كـوچكي را بـه تواند مفهوم توانمندسازي عرضگي
ي ادبيات كودك مختـار اسـت كـه در آثـاردهبه همين سبب، هر نويسن. ها تلقين كند آن

در ايـن مقالـه نويسـندگان. خود از ترفندهاي مفهوم توانمندسازي استفاده كند يا نكنـد
و روش و راهبردها مي افزون بر معرفي مفهوم توانمندسازي كوشند ايـن مهفـوم هاي آن

مبررسي كنند را در برخي از آثار احمد اكبرپور شـود طـرح مـيو در نهايت اين پرسش
و نوجـوان معاصـر توانسـته اسـت كه آيا اكبرپـور بـه عنـوان يـك نويسـنده  ي كـودك

و به اين ترتيب، اين مفهوم را بـه خواننـدگان قهرمان هاي داستاني خود را توانمند سازد
و روش  هـاي تئـوري خود القا سازد؟ اگر پاسخ مثبـت اسـت، ايشـان از چـه راهبردهـا

و روش د؟ ممكن است تكنيكانتوانمندسازي بهره جسته هـايي كـه اكبرپـور در آثـار ها
و حتـي كار برده خود به و بـه ايـن ترتيـب نويسـندگان ديگـر و تازه باشند اند، خالقانه

آن خوانندگان مي و بـا اسـتفاده؛ها آگاهي يابند توانند از زيرا نوشتن امري خالقانه است
از چـه بـيش توانند هـر از تئوري توانمندسازي نويسندگان مي و بـه بهتـرين شـكل تـر

.خالقيت خود استفاده كنند

ي پژوهش پيشينه.2

و كودك هاي مربوط به ادبيات كودك به دليل رابطه در بحث ي غالب بزرگسالِ نويسنده
مي خواننده بررسي رابطه وي قدرت بين اين دو، جايگاه متمايزي پيدا و نويسندگان كند

) 1386(1براي مثال، استيونز. اند را در اين رابطه انجام دادههاي بسياري منتقدان پژوهش
و مقاله در كتاب و نقش ايدئولوژي موجود در زبـان پرداختـه ها هايش به بررسي اهميت

و چـه ناخودآگـاه خواننـدگان  و معتقد است كه نويسندگان ادبيات كودك چه خودآگاه

1 Stephens, John 
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بـه) 1386(خسـرونژاد.هنـدد خود را در معرض ايدئولوژي غالب اثر خـود قـرار مـي
ميي قدرت ميان بزرگ رابطه و تاكيد و كودك اشاره دارد كنـد كـه ادبيـات كـودك سال

سال آگاه همواره بـه كـودك ناآگـاه از طريـق ادبيـات است كه بزرگ» ادبيات آموزشي«
. دهد كودك آگاهي مي

. اش اسـتي بارز طرز فكـر نويسـنده نمونه،ي يك نويسنده از طرف ديگر، نوشته
و دستور خاص خود مـي و روان خواننـده نويسنده با به كارگيري لغات  توانـد بـر روح

و با اسـتفاده از تحليـل انتقـادي اين جنبه از ادبيات از ديدگاه زبان. اثرگذار باشد شناسي
و همكاران  و يارمحمدي بر اين باورند كه با اسـتفاده) 1389(گفتمان بررسي شده است

ا مياز تحليلِ و نتقاديِ گفتمان و» مدار ساختارهاي گفتمان«توان تأثير زبان را بر نگـرش
.ي افراد در جامعه بررسي كرد انديشه

ي ديگر قدرت كه همان توانمندسازي است، به عنـوان تئـوري در ادبيـات اما جنبه
شناسـي هـاي جامعـه تئوري توانمندسازي در اصل در بحـث. كودك بررسي نشده است

مي مطرح است مي پردازد كه چگونه اقليتو به اين مهم از هاي جامعه توانند با اسـتفاده
و با كمك رهبر به جايگاه واقعي خود دست يابند تكنيك ايـن نكـات بـه. هاي مشخص

.موجود است) 2004(طور مفصل در كتاب اليشوا سادان 

1يتوانمندسازو تئوري مفهوم.3

ميو گروههااي به دستهافراد در هر جامعه هـا بسـته بـهآن. شـوند هاي متفاوتي تقسيم
و گروه و يا هر وجه مشترك ديگري به هم نزديك شده و اعتقادات مشترك هـايي افكار

و گروهبنابراين وجود دسته. دهندرا تشكيل مي ي متفاوت از نظر جـنس، فرهنـگ،هاها
و غيره وجـود ايـن عوامـل.در جامعه امري طبيعي سـت شرايط اقتصادي، سن، مذهب

و. روابـط قـدرت متفـاوتي را نيـز بـه دنبـال دارد تبـع مختلف به  بسـياري از منتقـدان
و متخصصان جامعه اعمال و مديريت به اين مسئله معتقدند كه بررسي چگونگي شناسي

در واقـع، مفهـوم«. تـوان درك كـرد عملكرد قدرت را تنها با بررسي روابط قـدرت مـي 
).12: 22006،بيـرن(» سـت معنـي بـيي پوياي روابط بين افرادهقدرت خارج از محدود

1 A Theory of  Empowerment 
2 Beirne, Martin 
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دا ميشل اي از روابـط؛ او قـدرت را همچـون شـبكهردفوكو نيز به ايـن مسـئله اعتقـاد
 ). 11995:171كريسمس،(پندارد مي

و بـي گروهبه از سوي ديگر، توانمندسازي بر آن است كه چـاره هـايي كـه نـاتوان
و به و نفوذ افراد يـا گـروه خاطر چنين هستند هـاي قدرتمنـد قـرار ناتواني تحت تسلط

به«: رساند اند، ياري گرفته ميگروه محنتتوانمندسازي توجه جامعه را كند هايي جلب
بـراي» تغييـر اجتمـاعي«ايـن ). 22004:140سـادان،(» انـد كه نيازمند تغييـر اجتمـاعي 

مي اقليت اصهاي جامعه بسيار ضروري و هدف . لي توانمندسازي نيز همين اسـت نمايد
رسـد تعريـف زيـر از توانمندسـازي به نظـر مـي اما منظور دقيق توانمندسازي چيست؟

و توانمندسازي فرايند تغيير است؛ تغيير از حالت نـاتواني«:تري باشد جامع تعريف بهتر
و يـا در اختيـ  ارو عدم اقتدار به داشتن توانايي قدرت هرچند نسبي براي كنتـرل كـردن

و محيط اين تغيير حالت مشـهود خـود را در بهبـود. داشتن زندگي شخصي، سرنوشت
و  » دهـد مـي توانمندسازي در توانـايي كنتـرل زنـدگي نشـان]هم چنين[توانايي كنترل

توانـد مـا را در در نظر گرفتن اين تعريـف، تئـوري توانمندسـازي مـيبا). 144:همان(
و بررسي دقيق فرايند . هاي توانمندسازي ياري دهدتحليل

توانمندسـازي شخصـي،«: توان به سه دسته تقسيم كـرد فرايند توانمندسازي را مي
و توانمندسازي رهبر تـوانيم مفهـوم با بررسي اين سه دسته مـي.»توانمندسازي گروهي
. توانمندسازي را به طور دقيق بررسي كنيم

3توانمندسازي شخصي.3-1

اسـتعداد نهـاني«زيـرا گروه نقش مهمي در فراينـد توانمندسـازي دارنـد؛ تك تك افراد
و توانايي ايجاد تغيير يكي از مولفه... توانمندسازي  هاي طبيعـت در هر فرد وجود دارد

به اين ترتيب، هر انساني قادر است زنـدگي خـود را تغييـر).145: همان(» انسان است
پ  وجـود چنـين تمـايلي در افـراد. يـدا كنـد دهد تا بتوانـد بـر نيروهـاي غالـب تسـلط

را هاي روان خاستگاه و شـاملمي» شناسي ساخت روان«شناسانه دارد كه سادان آن نامـد

 
1 Chrismas, Simon. 
2 Sadan, Elisheva 
3 Individual empowerment 
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: گيرنـدي توانمندسازي شخصي را در بر مـي هاي روانشناسانهشود كه جنبهدو دسته مي
).79-77:همان(2»شناختي ساخت«و1»ساخت شخصيت«

يك» ساخت شخصيت« مي به در4نيو برو3نيد دروافراشود كه پيوستار ربط داده
و نـي يـك شـخص درو).77:همـان(گيرند دو نهايت اين پيوستار قرار مي از خـودش

و بنابراين از عدم اقتدار خود به او بـه. خوبي آگاه اسـت محيط اطراف آگاهي كافي دارد
و در نهايت با استفاده از هوشاندازه كهي كافي تجربه دارد و خالقيت خود قادر است

 نـي هاي ديگـري كـه يـك شـخص درو توانايي. كنترل سرنوشت خود را در دست گيرد
و توانـايي اسـتفاده از تصـميم قدرت تصـميم: دارد، به اين شرح است بـراي هـا گيـري

مي«ها اين توانايي. دستيابي به اهداف و شخصيت فرد را شكل در ميـزان تـأثير ... دهنـد
).75:همان(» موثرنداشگيفرد بر زند

و تحـت نفـوذ قرارني، شخص برويدر مقابل شخص درون دارد كه قدرتي نـدارد
و بنابراين ضعيف بـاقي مـينيهاي شخص درواو توانايي. است  او هـيچ. مانـد را ندارد

و كنترل سرنوشت خـود را در توانايي دروني ندارد كه بتواند قدمي براي خودش بردارد
الزم به ذكر. نيازمند استيبه اين ترتيب، او همواره به كمك شخص درون. دست گيرد

و بيرونـي هاي جامعه است كه تعاريفي كه سادان در بحث شناسي خود از افـراد درونـي
كه ارائه مي و برون ما از افراد دروندهد با تعاريفي گرا در روانشناسـي سـراغ داريـم گرا

.كامال متفاوت است
از«؛ به معنـي،»خود ارزشي«يعني» شناختي ساخت« و اطمينـان وجـود ايـن بـاور

ميتوانايي ايجاد تغيير در جنبه آنهاي زندگي كه ).77:همـان(» كـرد هـا را كنتـرل توان
هنگامي كه فـردي. داردنيزرا اين ويژگييدرون توان به راحتي ادعا كرد كه شخصمي

. هاي خويش آگاه باشد، پس از جايگاه خويش در زندگي نيز آگاهي دارد از قابليت
و ارزش هـا، توانـايي پيشرفت در مهارت«به اين ترتيب، توانمندسازي شخصي هـا

ميرا» به خود و).84:همان(گيرد در بر عزت نفـس زماني كه شخصي خود را بشناسد
مي بيش و روابـط اجتمـاعي تري داشته باشد، مـوثرتراش تواند در زندگي شخصي خود

 
1 Personality construct 
2 Cognitive construct  
3 Internal persons 
4 External Persons 
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و شرافت نفسـش را افـزايشق چنينهماو. باشد ادر است كه زندگي خود را تغيير دهد
.ستااين همان هدف توانمندسازي شخصي. دهد

1توانمندسازي گروهي.3-2

راو آينـد براساس شـرايط مشـترك گـرد هـم مـيي،و چه برونيافراد چه درون گـروه
مي به و ارتباط داشتن اسـت،نياز گروه«. آوردندوجود » باهم زيستن، به هم اعتماد كردن
يكـي3»ارتباط برقـرار كـردن«و2»گروه«يي كلمهدر زبان انگليسي ريشه).86:همان(

يهاي مشـترك به اين ترتيب، ويژگي).2004:86؛ به نقل از سادان، 41990،هندلر(است 
كننـد، در توانمندسـازي گروهـي از اهميـت بسـياري كه برقراري ارتبـاط را آسـان مـي

ي بـه واسـطه. تر باشد، گـروه نيـز پايـدارتر اسـت هرچه اين رابطه محكم. برخوردارند
و كنتـرل بـيش توانمندسازي گروهي، افـراد مـي و تواننـد بـه قـدرت تـري بـر زنـدگي

و قادر به انجام هيچ عكس. نوشتشان دست يابندسر العملـي اگرچه در ابتدا ناتوان بودند
اي كـه حرفـه فـرد اما گروه همواره نيازمند يك رهبر اسـت؛ يـك ). 111: همان(نبودند 

ي سوم توانمندسازي از به همين دليل، دسته. گروه را براي رسيدن به اهدافش ياري كند
.»توانمندسازي رهبر«: استاي برخوردار جايگاه ويژه

5توانمندسازي رهبر.3-3

و براي تحقـق آن شويم كه توانمندسازي فرايند سادهدر اين مرحله متوجه مي اي نيست
درتر از دو مرحلهاين مرحله پيچيده. به يك رهبر نياز داريم واقـع ايـني گذشته است؛

و بـدون برنامـه رهبر نمي.ستي اصلي فرايند توانمندسازيمرحله هسته تواند تصادفي
ميي را كه سادان روش. در فرايند توانمندسازي مداخله كند گونه اين، كند به رهبر كمك

هـاي بهتـر كـردن روش«8،»تجهيزكننـده«7،»كنندگيتسريع«6،»تواناسازي«: شمارد برمي
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را هفت2.»ياري تخصصي«1،»اجتماعي كي ادبيـات كـود توان در حيطهمي روش ديگر
):129-126:همان( يافت

3»ارتباط دهنده«-

مي همانطور كه از نام اين روش بر مي تا آيد، رهبر همواره تالش افراد گـروه را بـه«كند
و گرده شبكه«و» يكديگر نزديك كند در» هايي ها را تشكيل دهد تا بتواند بهتر بـا افـراد

و اين رابطه را بهبود ببخشد  ).126:همان(ارتباط باشد
و اطالعات«- 4»دادن آگاهي

و آگـاهي بـه مـردم اسـت توانـد بـراي او مـي.يكي از وظـايف رهبـر دادن اطالعـات
مي اطالع درك برخـي از اطالعـات گاهي.داند، اقدام كندرساني از هر طريقي كه صالح

از دادن اطالعات بـه مـردم دليليا حقايق براي مردم دشوار است، اما رهبر نبايد به اين 
و بـه مـردم آن را بخشـي از وظيفـهدبرعكس، او بايـ. ورزداري خودد ي خـود دانسـته
هايي كه قدرت توسط آن خود را بـر يكي از روش). 127و126: همان( كندرساني اطالع

امـا بـا كمـك ايــن روش،. سـت كنـد، نگـه داشـتن مــردم در نـاداني مـردم مسـلط مـي 
بهميو البته با كمك رهبر توانمندسازي و راه جديـدي را تواند ناداني مردم پايان دهـد

.ها نشان دهد براي غلبه بر تسلط قدرت به آن
5»ايجاد الگو«-

و ارتباطات«در جامعه رهبر نقش ي مهم اما نكته. بر عهده دارد» الگو را در رفتار جمعي
غيرمستقيم بـه افـراد به طور نه به طور مستقيم، بلكهداينجاست كه رفتار مورد پسند باي

در؛)127:همـان(» نشـان دادن«بلكـه بـا» تـذكر دادن«جامعه منتقل شود؛ نـه بـا  زيـرا
مي جامعه . شود، ساختار سلسـله مراتبـي وجـود نـدارد اي كه توانمندسازي در آن اعمال

را رهبر همان كارهاي روزمره«بنابراين، مي اي دهـد، امـا انجام مـي،دهند كه مردم انجام
ميها طور همزمان ارزشبه بـا انجـام ). همـان(» كنـدي مهم توانمندسازي را نيز تقويت

را تبليـغ ساختار بدون سلسله مراتب،دهند، رهبر در اصل آنچه كه مردم عادي انجام مي
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كنـد، بلكـه آن را در رفتـارش بـهي برابري سخنراني نمي، او دربارهبراي نمونه. كندمي
. كندمردم منتقل مي

1»ها تنظيم دقيق ارزش«-

هـاي مهمي كه در اين قسمت مطرح است، اين است كه گاهي مردم اصالً از ارزشنكته
به اين ترتيب، يكي ديگر. ها سروكار دارند، هيچ اطالعي ندارندو مسائل مهمي كه با آن

آن از وظايف رهبر اين است كه ارزش هـا هاي جامعه را براي مردم روشن سازد تا مردم
و در ذهن دا در پيوند با همبن موضوع به مـوارد زيـر اشـاره سادان. شته باشندرا بدانند

و مشكالتشان؛«: دارد ي رهبـري كه نيروي بالقوه اين... توانايي مردم در شناسايي نيازها
و چه زن وجود دارد؛]مردم[در همه و تعلـق ... چه مرد نياز به ابراز داشتن حس غرور

 ). 128:انهم(» به جامعه؛ اهميت مسئوليت گروهي
2»ها بهتر كردن مهارت«-

آن شناسي مهارت هاي جامعه در بحث را هاي اجتماعي بسياري وجود دارند كه رهبـر هـا
آن تعيين مي و بر آن است كه همواره ي امـا نويسـنده ). 127:همـان(ها را رشد دهد كند

تواند از هر مهارتي استفاده كند؛ به اين ترتيب كـه، يـا ادبيات كودك در داستان خود مي
دهـد يـا در طـول داسـتان مهـارتي خود قهرمان داستان آن مهارت را ماهرانه انجام مـي 

. شود آموزش داده مي
شك«- 3»ايجاد

مي» چرا«ي كند، كلمهدر زباني كه رهبر استفاده مي از. كندنقش مهمي بازي با اسـتفاده
و فكر كردن دربـاره  و موضـوع اين كلمه، رهبر مردم را به شك وا هـايي مسـائل مهـم

او. دارد مي مي«به اين ترتيب، و بـراي پيـدا كـردن راه به مردم حـل آموزد كه شك كنند
را به پرسش كشيدن مسائل، مهم). 128:همان(» كاوش كنند حل اسـت؛هتر از پيدا كردن

 بـه نقـل از سـادان،:41984،گارسـيا-سـرانو(» هدف ترويج رويكرد انتقاديست«،ونچ
هاي قدرت اين است كه مردم را وابسته بـه خـودش رهـا يكي از تكنيك). 2004:128

مي،اما در توانمندسازي. كند به. دهدرهبر فكر كردن انتقادي را ترويج به بياني ديگر، او
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كهمردم مي آن گويد و هر و تصميم بگيرند، آن براي خودشان فكر كنند هـا گفتـه چه به
. شود را نپذيرندمي
1»ي رهبرغيررسمي بودن مداخله«-

ي غيررسـمي جويانه هاي مداخله هاي افراد از روش تواند براي پرورش مهارترهبر مي
و اشتباه، بازخورد، تحليل«همچون استفاده كنـد» انتقاديمشاهده، تفكر گروهي، امتحان

زيـرا نبـود؛ي غيرمستقيم از اهميت بسياري برخوردارندهاي مداخله اين روش). همان(
و رهبـر مـي» فاصله«آگاهي در برخي موارد منجر به وجود  شـود، كـه اصـالً بين مـردم

و خوشايند نيست قابل راهـي پيـدا كنـد كـه احتمـال بايـد بنابراين، رهبر ). همان(قبول
را،ي غيرمستقيمجويانه هاي مداخله اين روش. اي از بين برودين فاصلهوجود چن رهبـر

.دنرساندر تحقق بخشيدن به اين مهم ياري مي
هـاي اجتمـاعي بررسـي سـازي را در محـيط چنانچه بخواهيم روند تئوري توانمند

ويسـندهن: اما در ادبيات اين چنين نيست. هاي ذكر شده نياز داريم كنيم، به تمامي روش
ميدر واقع نقش رهبر را بازي مي و با نوشتن اثر خود اثـر خواننـدگانش بـر توانـد كند

در عـين حـال،. كنـد به اين ترتيب، او تنها از چنـد روش خـاص اسـتفاده مـي. بگذارد
ميبهنيز اند را هاي ديگري كه مناسب طبيعت ادبيات نويسنده روش هر نويسنده. بردكار

و  و همــينبســته بــه ذوق هــاي طــور بــا اســتفاده از خالقيــت خــود روشاســتعدادش
ميتوانمندسازي خاصي را در آثار خود به سازي كـه هاي توانمند در اينجا روش. بردكار

و دوچرخه، من نوكر بابا نيستماكبرپور در  و غول ،به كار بـرده اسـت روياهاي جنوبي،
.دشوبررسي مي

 كر بابا نيستممن نوتوانمندسازي در رمان.4

مي اين رمان برخالف ديگر رمان و به دنيـاي هاي اكبرپور تاحدي از فانتزي فاصله گيرد
مي).1385نعيمي،(شود رئال نزديك مي و قهرمـان اين داستان در يك روستا اتفاق افتد

جز سه فصل كتـاب، شـش فصـل از ديـدبه. داستان پسري نوجواني است، به نام داوود
مي-شخص مفرداول- داوود به ايـن ترتيـب، انتظـار داريـم كـه بـه عنـوان. شودبيان

و راوي، داوود شخصيتي درونشخصيت اصلي  و توانمند داشـته باشـد، امـا داستان گرا

 
1 Informality in the Professional intervention 
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پ گفتـه بـه. چنين نيسـت او« گـران ژوهشي يكـي از بـا]داوود[رفتـه رفتـه محوريـت
مي[دهدماجراهاي ديگري كه رخ مي آن.]شودكم جا كه در آخر داستان، او تنها يك تا

 پـس از ايـن توضـيح كوتـاه بـه بررسـي ). 100: 1383بامـداد،(» گر عادي اسـت نظاره
مي در رمان يادتوانمندسازي . پردازيم شده

و وظيفه با وجود اينكـه حـاج حمـزه. شناس بوده استداوود همواره پسري مطيع
و پدرساالر است، اما داوود به دليل او پدري خسيس همـين مطيـع بـودنش هيچگـاه از
و وقتي كه خود را با برادرانش و مهـراب-كتك نخورده است و يحيي مقايسـه-يونس

ميمي و[كننـد دانم كـه بـه مـن حسـودي مـيمي«: بالدكند، حسابي به خودش يـونس
مي.]يحيي در]پـدر[وقتـي.امآيد كه من تا حاال از دست پدر كتـك نخـورده زورشان

ميزند مي از).9، 1387، اكبرپـور(» روند تـو سـوراخ مثل موش اينكـه داوود تـا حـاال
داوود ارزش تلقـي از نظـرو همواره مطيـع او بـوده اسـت، پدرش كتك نخورده است، 

و بـه همـين دليـل داوود را مسـخرهي اما درباره. شود مي دو برادر ديگر اينچنين نيست
و او را مي مي» نوكر بابا«كنند ).9-8:همان(د زننصدا

هاي داوود غيرقابـل العمل دو برادر نسبت به خودشيرينيتوان گفت كه عكسنمي
آن. باور است ميها باعرضه چون به قول خودشان خورنـد، امـا نـوكر اند كه از بابا كتك
العمـل اما عكس)!9:همان(»شدعرضه داشت كه نوكر بابا نمي]داوود[اگه«: بابا نيستند

در آن مي ها ،كنـد نمايد؛ چراكه، همانطور كـه داوود اعتـراف مـي برابر پدر بسيار طبيعي
و حتي مادر هم مـي زند، وقتي پدر در مي آ ترسـد  كنـد پنهـان مـي شـپزخانه خـود را در

مي«: ترسداما نوكر بابا نمي). همان( ميولي من و در را باز وقتـي بـا سـرعت. كـنم روم
مي كندآيد داخل به من نگاه نميمي و برايولي وقتي شـان علـف روم سراغ گوسفندها
ميمي ميريزم يا به نخل توي حياط آب ميدهم، پـس ). همان(» شوددانم كه خوشحال

و راضي نگه طور كه در مبحث اما همان. داشتن پدر داردداوود سعي در خوشحال كردن
و هـم در اينجـا داوود، هـم بـه عنـوا-توانمندسازي اشاره شد، فرد ضعيف ن نوجـوان

در اينجـا-بايد قدرت اين را داشته باشد تـا بـا منبـع قـدرت-داستان شخصيت اصلي
و با قدرتي كه رهبر-پدر مي-نويسنده- مواجه شود دهد، به شخصيتي به تدريج به او

-داسـتانش شخصـيت اصـليي اما اكبرپور چنين تصميمي دربـاره. توانمند تبديل شود
هم-حداقل در آغاز داستان و حتي از نظر فكري را شخصيت اصليندارد داستان خـود
و توانمند نمي . سازدمتمايز
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او بـه. شـود ماجراي اصلي داستان درست بعد از ورود پدر بـه خانـه شـروع مـي
-10:همـان(افتـد رود، اما يك دسته اسكناس از جيبش به درون چاه مـيمي دستشويي

مي). 12 :همـان(» كس مسـتراح نـره پوال معلوم نشده، هيچتا تكليف«كند كه پدر حكم
مي). 12 اي يـك مـرد تـوان گفـت كـه شخصـيت كليشـه شخصيت ديكتاتوري پدر، كه

و همين ميايرانيست، و كلماتي كه انتخـاب طور ساالر بودنش را توان از لحن صحبتش
هم. كند، فهميدمي ميچون يك سياست پدر خواهـد بـراي رسـيدن بـه مدار خسيس كه

و بـي  قـدرت بـراي سـود خـودش اسـتفاده كنـد، بسـيار هدف خـود، از افـراد نـاتوان
و در عين حال مضحك به فرزندانش اعالم مي كه«كند كه سخاوتمندانه هر كدام از شما

و پولترزرنگ ميدهها را در بياوريد باشيد  تاكيد اضافه شده است،(» آيد تومان گيرتان

و بزرگ آماده مـي دانش را براي مسابقهپدر گو اينكه فرزن).14:همان سـازد، اي باشكوه
ي بزرگـي نصـيبش نامد كه در مقابل اين پيـروزي جـايزهمي» زرنگ«ي مسابقه را برنده

و منفعـت تا اينجا اكبرپور توانسته طرز رفتـار مسـتبد! شودمي طلـب منبـع قـدرت را انه
. خوبي نشان داده است به

تـوان داوود را توانمندسـازي شـده گـاه نمـي هيچ،ادياز ديدگاه توانمندسازي انفر
مي. گرا نيستوجه درون شخصيت داوود به هيچ. تصور كرد داند كه بـه دليـل مطيـع او

او اش، پدر از او انتظار دارد كه يك بار ديگر خوشبودن هميشگي خـدمتي خـود را بـه
مي. ثابت كند اين مـادر. هيچ كاري نيستترسد كه قادر به انجام اما داوود آنقدر از پدر

و به همين دليل سعي مـي است كه مي كنـد، داوود را از داند كه چه قرار است پيش آيد
مي«: چشم پدر دور نگه دارد اما باز بـا وجـود)!20:همان(» كنم، تو برومن سرشو گرم

مي«: تواند فرار كنداين، او حتي نمي ميكلون در را و يم بـه پاهـا. روم تـو كوچـه اندازم
اگـر پـدر بـود. ام كـه عقـابي را ديـده باشـد مثل خرگوشـي شـده. زمين چسبيده است

ي در ابتـدا داوود نـاتواني)!21:همـان(»» مثل خري كه توي گـل گيـر كـرده«: گفت مي
.داستان كامالً مشهود است

دليـل آن هـم شـايد. آيدمي پديدي عمه مهوان اما انگار تغييري در داوود در خانه
ي خـدا، دخـل دوني اگه پوال رو در بيارن ديگه هميشهمي«:ي عمه مهوان باشدها حرف

تر ها، داوود انگار مصمم پس از شنيدن اين حرف).24:همان(» ده؟بابات بو سوسك مي
بيمي بـه ايـن. اطـاعتي از پـدر باشـد شود كه اصالً در چاه نرود، حتي اگر اين به معني

ميآيند ترتيب، وقتي برادرانش مي كهتا او را به خانه برگردانند، او جيغ مـن تـو«: كشد
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ن العملي كه داوود در مقابل منبع قدرت اما تنها عكس)!30:همان(»رم...ي...م...مستراح
مي: دهد، در خانه استنشان مي و به چاه نرفتن داوود مجبور شود براي دفاع از خودش

ميناگهان صداي گريه«: سنگي بردارد ميي عمو از و من مـي...شودان مردها بلند ترسـم
مي. برم سنگم را باال مي و فوري برمـي عمو دستش را مـردم .... گـردد گيرد روي سرش

يكمي ميخندند، ولي بابا و مـي هو عصباني ! اگـه جرئـت داري بـزن«: آيـد جلـو شـود
» شـوم بابا سنگي توي دست گرفته كه اگر بزند مثـل گنجشـك لـه مـي»!ي مردني پسره

مي).33:همان( د، بـه آيـ نمـيبرشود كه از سنگ زدن به پدر كـاري وقتي داوود متوجه
ميباالي پشت ميبام و تهديد كند كه اگر او را اذيت كننـد، خـودش را بـه پـايين گريزد

و مخالفت در مقابل منبع قدرت در ايـن قسـمت).34:همان(كند پرت مي تنها مقاومت
و واكـنش زياد دوام نميخورد كه البته به چشم مي و ما ديگر شاهد رفتارهـا هـاي آورد

و به مرور او به يـك شخصـيت عـادي تبـديل توانمندسازي شده از سوي داوود نيستيم
و معرفتـي كسـب نمـي«؛شودمي و همـان او نسبت به ابتداي رمـان، هـيچ تحـول كنـد

 ). 100: 1383بامداد،(» كندشخصيت ثابتي را كه در ابتدا دارد، تا انتهاي رمان حفظ مي
و بيش تمامي شخصيت. در اين رمان، از توانمندسازي گروهي خبري نيست ها كم

و شخصيت آن و ما شاهد هيچ دگرگوني در طرز فكر و ثابت هستند در. ها نيستيم ايستا
شخصيت اصلي اين مهراب، برادر بزرگ داوود، است كه به دستور كدخدا ناگهان،پايان

ميشداستان مي و پسرعموي خود را بـه همـراه پـول ود؛ او به چاه دستشويي هـاي رود
مي). 103-1387:96،اكبرپور(آورد پدرش از چاه بيرون مي نشيندو داوود تنها به تماشا

ميو وقتي كه مهراب درون چاه مي مي«: خوانيمرود، چنين نوكر بابـا تـو«: گويمتو دلم
مي»!مستراح  ). 100:همان(» آيدولي فوري از خودم بدم

مي-هادر طول داستان بچه آنكه و نيازمند قدرت دانسـت توان -ها را گروه ناتوان
و نوجوانـان در بازيگوشـي«. هاي مخصوص به خودشان را دارند شيطنت هـاي كودكـان

ميآن. هاي زندگي استاين داستان هم تابع ساير عرصه كنند، بـا هـم ها به هم حسادت
ميگالويز مي و حتي با هم در درس خواندن رقابت و شيطنتشوند شان اين است كنند

و دست پـور مهـدي(» شـان را مسـخره كننـد شويي رفـتن كه همديگر را دست بيندارند
همآن). 101: 1385 عمراني، ي عجيبي به سنگ پرت كـردن بـه يكـديگر چنين عالقه ها

دم، بـا تيركمـان بـه قليـان زدن، هـاي مـر ها شامل دزديدن كفـش اما شيطنت بچه. دارند
آب آبتني و غيـره انبار، ديد زدن يكديگر در توالت، دزديكردن در كـردن از جيـب پـدر
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. رسـد ها به اوج خود مـي است كه با رفتن پسرعموهاي داوود به چاه براي دزديدن پول
ه نه تنهـا گو اينك. مانداگرچه در پايان، با گير كردن علمناز در چاه اين شيطنت ناكام مي

و اكبرپور اين شيطنت كودكانه را تاييد نمي كنـد، بلكـه بـا توصـيفي كـه از زبـان داوود
ميميبرنقاشي تصويرگر  وقتـي كـه علمنـاز را از چـاه بيـرون. كندآورد، او را تنبيه هم

مي مي نخ«: كندآورند، اكبرپور او را چنين توصيف و مثل دوك ريسي مچالـه شـده بـود
و كثافت از مي آب  ). 1387:100،اكبرپور(» كردلباسش چكه

استفاده كرده است؛» ارتباط دهنده«او از روش. استاكبرپور رهبر،در اين داستان
نويسـنده«اسـتي ديد اول شخص را براي داستانش برگزيـده به اين ترتيب كه، زاويه

همبا شخصيت]توانسته است[... م هاي كودك داستان و بـه جـاي حكـوم دسـت شـود
و شيطنت كردن نافرماني آن هـاي كودكانـه را جـزو لـوازم كـودكي ها به آنان حق بدهد

و شيطاني نداند به و هنجارشكني آنان را پليد در ). 1389:118،پـور حسـام(» شمار آورد
ي ديد اما چرا اكبرپور اين زاويه. پور را پذيرفتي حساميك نگاه كلي شايد بتوان نتيجه

و اجازه نميدهرا بسط نمي و عكـسد هـاي العمـل دهد خواننده شاهد تغييرات اساسي
تـوان سـنگ پـرت كـردن، ديـد زدن يكـديگر در انقالبي از سوي داوود باشد؟ آيا مـي 

و كندن سر آن را با بي و كشتن گنجشك » هاي كودكانـه شيطنت«رحمي، جز دستشويي
مي» هنجارشكني«و يا كهبه حساب آورد؟ درواقع اي هـاي كودكانـه شـيطنت توان گفت

آن ارزشضد اند، كه در اين رمان ذكر شده ها را به خواننـدگان هايي هستند كه اكبرپور
» هـا بهتر كردن مهـارت«و»ها تنظيم دقيق ارزش«پس اكبرپور از روش. كندخود القا مي

.كرده استناستفاده به خوبي
قهرمان داسـتانشيا اصلي شخصيتتوانست با انتخاب داوود به عنوان اكبرپور مي

راو شخصيت را-پردازي بهتر، نه تنها خود داوود بلكه خوانندگان خود كه معموالً خود
در امـا همـان. توانمنـد سـازد-كننـد پنـداري مـي ذاتبا قهرمان داسـتان هـم  طـور كـه

و حتـي وجه داوود را توانمند نمـي توانمندسازي انفرادي ذكر شد، اكبرپور به هيچ كنـد
. آوردتوجهي در شخصيت او به وجود نميغيير قابلت

و تئـوري توانمندسـازي نهفتـه در آن ايـن پور دربارهحسام چنـيني عنوان كتـاب
]كـذا[) من نوكر بابـام نيسـتم(طرفداري از حقوق كودك مخاطب از عنوان«: نويسد مي

هشروع مي و انقالبي، گويي فرياد اعتراض ي كودكـاني مـه شود، اين عنوان عصيانگرانه
و به آنان مانند بزرگاست كه تاكنون ناديده انگاشته شده ساالني ناقص نگريسته شده اند
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و دم برنياورنـد » كه چون توان تشخيص درست را ندارند، بايد تسليم بزرگترهـا باشـند
مياي كه حسامنكته). 118:همان( كند، درصورتي قابل قبول بود كـه اكبرپـور پور اظهار

به توانسته  خصـوص بـه هاي خـود، قابل قبولي در شخصيت شكلبود توانمندسازي را
و مـبهم از ... داوود شخصيت اصلي داستان«اما. داوود، به كار برد جز يك شـكل كلـي

و» من نوكر بابا نيستم«ي اي كه در همين جملهسازد؛ شكل كليخود نمي ريختـه شـده
گونه تنهـا بـه اعتراض» فرياد«پس آن ). 125: 1385، نعيمي(» مانددر همين حد باقي مي

و در عنوان رمـان ديـده مـي  و همـين صورت شعار و مخالفـت و مقاومـت طـور شـود
اكبرپور نتوانسـته اسـت از روش. ماندشخصيت داوود در حد همين يك جمله باقي مي

 خصـيتيشتواننـد بـا چنـين نـدرت مـي زيـرا خواننـدگان بـه؛استفاده كند» ايجاد الگو«
به ذات هم و او را بنابراين اكبرپور بـه عنـوان يـك. عنوان الگو انتخاب كنند پنداري كنند

. نويسنده نتوانسته است تئوري توانمندسازي را با موفقيت در اين داستان پياده كند

در.5 و دوچرخهتوانمندسازي  غول

و دوچرخه فضاي داستان و به ويژه بـا با داستانغول مـن نـوكر بابـا هاي ديگر اكبرپور
و داستان نويسنده خود يكي از شخصيت. متفاوت است نيستم و دوچرخـه هاست  غـول

كنـد كـه پدر داستانش را با يـك دزد شـروع مـي. كندرا براي دخترش درسا تعريف مي
مي).4: 1388اكبرپور،(» يك پسر بچه است« خـهي دوچرخواهد كـه از يـك مغـازه او

بهدار دوچرخهاي بدزدد، اما حواسش نيست كه مغازهفروشي، دوچرخه هـم وصـل ها را
و تا مي آنكرده ميها فرار كند، تمام دوچرخه خواهد با يكي از و دزد پا به فـرار ها افتند

مي).8-4:همان(گذارد مي ،نويسـنده؛ چـون رسد كه قهرمان داسـتان درساسـت به نظر
ميسليقه داستان را مطابق با ميي او و حتي آن را تغيير در. دهدنويسد به عنـوان مثـال،

كند تا دزد را بگيرنـد، امـا وقتـي او را بـه زنـدان ابتداي داستان، درسا پليس را خبر مي
مي مي ميبرند، دلش براي او و به پدرش » بابايي، بـرويم دزد را آزاد كنـيم«: گويدسوزد

در)8:همان( ميو نويسنده با كمك و مادرش كه نقاش است، موفق شـوند دزد را از سا
مي. زندان آزاد كنند و در جنگـل تاريـك آن سپس سربازها دنبالشان هـا را بـا تيـر آينـد

و داستان ايـن اما اين قسمت داستان را نيز درسا نمي. كنندزخمي مي گونـه پـيش پسندد
اش را بيني كـه همـهمي«:يمگومي».طوري ننويساين! بابايي، خيلي بدجنسي««: رودمي

».فقـط همـين يـك بـار«: گويدمي».شودنمي«: گويممي»!خط بزن«:گويدمي».امنوشته
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هـايو به اين ترتيب، خط بـزرگ روي نوشـته).13(»»قول«: گويدمي» قول؟«: گويممي
مي12ي صفحه كنـد، امـا قصـه را پس نويسنده مطابق ميل درسا عمل مـي. شودتوجيه

ميگ آن ميونه كه خود . نويسدخواهد
ميدر ادامه و او بچهي داستان شخصيت مهم ديگري معرفي غـولي اسـت كـه شود

و بـه ايـن ترتيـب، بچه. كنددر جنگل زندگي مي غول، مثل دزد، عاشق دوچرخه اسـت
مي آن و حتي نويسنده هم اسمش را نمي. شوندها با هم دوست داند اما دزد اسمي ندارد
دوباره اينجاست كه درسا نـام بـرادر كوچـك خـودش، سـينا، را بـراي دزد انتخـابو 
مي. كند مي .توانيم، درسا را قهرمان داستان بدانيم پس از اين نگاه

جـز در آيـد، بـه با نوشتنش بـه كمـك درسـا مـي پيوشتهنويسنده در طول داستان
در! شود قسمت آخر كه نويسنده نيز گرفتار غول مي ابتداي داستان، وقتي كـه براي مثال

ميدزد را زنداني كرده و درسا مياند مـادرش«: خـوانيم خواهد كه او را آزاد كنند، چنين
و زندان بلند نگاه مـي. كشدديوارهاي بلند زندان را مي دزد. كنـد درسا به جنگل تاريك

مي از پشت ميله مي. كندها به سربازهاي مسلح نگاه . يده استكنم درسا حسابي ترسفكر

و مـي اما او پايش را روي كاغذ مـي تاكيـد(»» بـرويم دزد را آزاد كنـيم«: گويـد كوبـد

مي).8:همان اكبرپور، و جديت درسـا بـراي رسـيدن بـه از اين جمالت توانيم پشتكار
و جنگل تاريك نمي. هدفش را دريابيم و باز به پدر اصرار او از ديوار بلند زندان ترسد،

و مادر به درسا كمـك مـي. كمك دزد بروندكند تا به مي در. كننـد اما در اينجا نويسنده
در-كنيممدرن اكبرپور را بررسي نميي نگارش پستاينجا شيوه اگرچـه ايـن موضـوع

ي موفـق در شايد بتوان اكبرپور را نخستين نويسـندهو ادبيات كودك كشورمان نوپاست
نبلكه تنها شيوه-اين زمينه دانست مياي كه . سازد، مهـم اسـت ويسنده درسا را توانمند

مـادرش. نويسـم من يك نردبام برايش مـي. ديوارهاي زندان خيلي بلندند«: نويسداو مي
مي. كند كه خوابشان برده استسربازهايي را نقاشي مي :همـان(» روددرسا از نردبام باال

بي).9 و او اين درساست كه با احتياط كامل ز جيـب سـرباز خـواب سروصدا كليـد را
ميبرمي و دزد را آزاد و همواره از آنجا كه درسا به تنهايي نمي. كنددارد تواند كاري كند

مي به كمك و مادرش نياز دارد، ـ پدر بـه عـالوه،. بـدانيميتوانيم او را شخصـيت برون
و مثل ديگر شخصيت . ها ثابت استشخصيت درسا تغيير چنداني ندارد

ج مي. البي دارداما دزد شخصيت شـويم كـه او شخصـيت از ابتداي داستان متوجه
ب چوندارد؛نيدرو حتي حاضر-دوچرخه-اشدست آوردن شي مورد عالقهه او براي
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كه. است دزدي كند و وقتي و همسايهمغازه«او شجاع است زننـد، ها او را كتك مـي دار
كوچكي، گريه نكردن ويژگي مثبتي براي كودكي به اين).7:همان(» كنداو گريه نمي... 

مي. شودتلقي مي و اين درساسـت او حتي تواند با جسارت تمام از دست مردم فرار كند
آن«: كندكه پليس را صدا مي مياطراف مغازه ميقدر شلوغ . تواند فرار كنـد شود كه دزد
مي. كنداز صف اول فرار مي و).7:همان(» كنداز صف دوم فرار جـود سـن پس دزد با

خواهـد درسـا را چنين وقتي كه غـول مـيهم. تواند براي خود تصميم بگيردكمش مي
ميبخورد، دزد نمي و و بـه ايـن ترتيـب درسـا را نجـات» بيا مـرا بخـور«: گويدگذارد

شـود، بـاز هـمو در آخر داستان نيز وقتي كه با غول دوسـت مـي).16:همان(دهد مي
هـاي يـك هـا همـه ويژگـي اين. ند تا با هم بازي كنندگيرد كه پيش غول بماتصميم مي

نحو به خواننده بهترين شخصيت توانمندسازي شده است، كه اكبرپور در اينجا آن را به 
. كندالقا مي

مي بچه و جالب اين است كـه نـام غـول در عنـوان غول نيز نقش مهمي بازي كند
با وجـودي. پوشي كردتان چشمتوان از نقش او در داسپس نمي! داستان هم وجود دارد

ميي شخصيتغولي بيش نيست، اما همه كه او بچه او لباس به تـن دارد. ترسندها از او
اما در ابتـداي كـار بسـيار خشـن بـه نظـر.ي عجيبي به دوچرخه داردو مثل دزد عالقه

بهدرسا كه از ترس دندان».شب بخير آدميزاد«: گويدمي«: رسد مي ميهايش ...دخـور هم
ميمي]نويسنده[گوش مرا . ... غول باالي سرمان ايستاده است بچه و پرت كند توي گيرد
مي.اشخانه مي. آيندبقيه تند توي خانه مينعره و من«: گويدكشد خوب شد كه آمديد،

مي).15-14:همان(»» خيلي گرسنه بودم و نويسـنده او حتي توانمندتر از نويسنده نمايد
ميبه مجرد اين و» الفـرار«: نويسـد كنـد، مـي كه فرصت پيدا و بـه ايـن ترتيـب خـودش

ميخانواده مي).23:همان(دهد اش را از دست غول نجات توان گفت كه غول قلـب اما
و معناي دوستي را مي شـود، دزد را وجـه حاضـر نمـي او بـه هـيچ. فهمـد مهرباني دارد

و در آخـر هـم ها عالقهآن. بخورد و خـانوادهي مشترك دارند اش مهلـت بـه نويسـنده
آندهد تا برايش دوچرخه مي و . خوردها را نمي اي بياورند

توانيم توانمندسـازي گروهـي را در اند، نميهاي داستان اندك از آنجا كه شخصيت
در. آن بررسي كنيم اكبرپـور بـه عنـوان. پـردازيم اينجا بـه توانمندسـازي رهبـر مـي اما

مي نويسنده، نقش رهبر را و بـه بازي اش را هـاي اصـلي خـوبي توانسـته شخصـيت كند
ابتدا با استفاده از زاويه ديد اول شخص مفرد، خـود را بـه خواننـدگانش. توانمند سازد
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و به اين ترتيب مي صميميت بيش«نزديك كرده و مخاطب پديد آورد تري را ميان راوي
درو راوي بهتر مي و هيجانات وني خود را به خواننده منتقـل تواند، احساسات، عواطف

و حقيقت مي مانندي اثر نيز بيشكند پس اكبرپـور بـه ). 1389:115، پورحسام(» شودتر
.است گرفتهبهره» ارتباط دهنده«خوبي از روش 
و»ها بهتر كردن مهارت«او از روش را نيز بهره گرفته حداقل به خوبي دو مهـارت

ال غيرمستقيمبه طور  ميبه خوانندگان به. نويسي استاول، مهارت داستان. كندقا او قدم

و به اين ترتيـب، بـه طـور غيرمسـتقيم، قدم داستان را با كمك دخترش درسا مي نويسد
و او حتي طبق ميل درسا عمل مـي. آموزدفرايند نوشتن داستان را به خوانندگان مي كنـد

و دوباره نوشاجازه مي مي. ته شوددهد كه قسمتي از داستان حذف شود رسد كـه به نظر
چهاي به داستانكودكان با خواندن اين داستان نگاه تازه و بسا بخواهند نويسي پيدا كنند

اين مهارت از ديدگاه تئوري توانمندسازي در ادبيـات كـودك بسـيار. آن را امتحان كنند
مي چونمهم است؛  پيام خود را تواند اين تنها راهبردي است كه نويسنده به عنوان رهبر

و نوجوانان برساند آن. به كودكان ها را تشويق به نوشـتن حال اگر با نوشتن خود بتواند
.استهتوان گفت كه در فرايند توانمندسازي بسيار موفق بودكند، مي

مي. مهارت دوم، مهارت نقاشي كشيدن است و بـا نقاشـي مادر درسا نقاشي كشـد
و مي خود فرايند داستان را براي درسا مي. كنددزد آسان و در آخـر غول نيز نقاشي كند

و دزد با زغـال در حـال كشـيدن دوچرخـه هسـتند داستان مي اگرچـه. خوانيم كه غول
و تاييـد كـرد، امـا خـود نمي توان نقاشي كشيدن غول بر روي ديـوار را ارزش دانسـت

ميمهم است كه بچه نقاشي كشيدن مهارتي ي تخيل خـود را تقويـت توانند با آن قوهها
. كنند

تنظـيم دقيــق«اكبرپـور بـراي رســاندن مفهـوم توانمندســازي بـه خواننــدگانش از
آن» ايجاد الگو«و»ها ارزش هـا نيز استفاده كرده است كه به دليل نزديكي ايـن دو روش

در طول داستان اكبرپور بـه طـور غيرمسـتقيم، بـه چنـد ارزش. كنيمرا با هم بررسي مي
و اكبرپـور بـه ها در شخصيت اين ارزش. كندمياشاره  هاي اصلي داستان وجـود دارنـد

مي طور غيرمستقيم آن و به اين ترتيب زمينهها را تاييد در ساز ايجـاد ايـن ارزش كند هـا
: ها از اين قرارند برخي از اين ارزش. شودخوانندگانش مي

و وفا- و اسـمش غول وقتي كه بـا كسـي دوسـت مـي: دوستي را روي ديـوار شـود
نويسـم، هايي كه آن طرف مـي اسم«: نويسد، تا ابد با او دوست استدوستانش مي
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هـايش را بـر روي غول اسـم قربـاني).21:همان(» توانم پاك كنمتا آخر عمر نمي
. نويسدديوار ديگري مي

و هم درسا هر دو شجاع: شجاعت- و اين ويژگي را به خوانندگان نيز القا هم دزد اند
. كنندمي

مي: مهرباني- و با وجودي كه پليس را خبر كند، اما دلش براي دزد درسا مهربان است
ميمي و تصميم . گيرد كه او را نجات دهد سوزد

مي: گويي راست- ميهر بار كه غول حرفي و مادرش قسم خورد كـه زند، به جان پدر
ياگر اسم دوست««: گويدراست مي و يـك ادم مـي هايم را اين طرف ننويسم، رود

ميدفعه آن مي. خورمها را و مادرم راست يك دفعه دو تا غول».گويم به جان پدر
ميپير، كله و با هم مـي شان را از توي سقف در ي مـا راسـت بچـه«: گوينـد آورند

مي مي ).18:همان(»» خواهد با تو دوست شودگويد، فقط
و دزد بايد زنداني شود- ميو: دزدي كار بدي است بيند كـه دزد دارد فـرار قتي درسا

بيمي ميكند، تواند كاريو حتي نويسنده هم نمي»!پليس. پليس«: زند اختيار فرياد
و پليس دزد را زنداني مي ).8-7:همان(كند كند

مي: بايد احتياط كرد؛مراقب بوددبراي انجام كارهاي مهم باي- خواهـد وقتي كه درسا
و در آخـر هـم موفـق مـي دزد را از زندان نجات  شـود دهد، بسيار محتاط اسـت

).10-9:همان(
،ها در يك يـا چنـد شخصـيت اصـلي، اكبرپـور با قرار دادن هر يك از اين ارزش

و غول را به عنوان الگو به خواننـدگانش معرفـي مـي هـر يـك از ايـن. كنـد درسا، دزد
آنها، ويژگي شخصيت هـا الگـوي مـوردنظر را بـراي هايي دارندكه اكبرپور با استفاده از

.فرايند توانمندسازي خود به وجود آورده است
و البتـه بايـد گفـت كـه ايـن روش روش ديگري كه اكبرپور از آن بهره مي گيـرد

و در تئوري توانمندسازي سادان وجـود نـدارد، روش  از«مختص ادبيات است اسـتفاده
ننـده خـط بزرگـي را بـر روي خوا12ي به عنوان مثال، در صـفحه. است»ي تخيلقوه

مينوشته به اين ترتيب، اكبرپـور بـه. شودها نمياما اين خط مانع خواندن نوشته. بيندها
را.ي ديگري از داستان را بيان كرده استطور غيرمستقيم گونه امـا بـا اينكـه درسـا آن

مينمي و نويسنده آن را عوض ميپسندد شـود كـه كند، اين فرصت براي خواننده ايجاد
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و با استفاده از قوه اي ديگـر داسـتان را بـه پايـاني تخيل خود، به گونهبه فكر فرو رود
.دسانبر

در.6  روياهاي جنوبيتوانمندسازي
و بيش فضاي روياهاي جنوبي عمـه مهـوان، آوردرا به ذهن مـي من نوكر بابا نيستم كم

رئـال من نوكر بابا نيسـتمي با اين تفاوت كه درونمايه هاستنيز اسم يكي از شخصيت
و روياگونـه بيش، آيدطور كه از عنوان برمي، همانروياهاي جنوبياست، اما  تر فـانتزي

و دوچرخه با داستان. است تا واقعيت و دوچرخـه متفاوت اسـت؛ غول مـاجراي غـول
در روستا اتفاق من نوكر بابا نيستممثل روياهاي جنوبيي شهري است، اما يك خانواده

و خرافات بيشافتد، البته با طرز فكر متفاوتمي . تري تر
و قهرمان اين او پسر.ي كوچكي است كه اسم نداردنوجوان نويسنده رمان،راوي

و دلش براي عمه مهوان مي تر مردان واليـت مـا بـراي بيش«سوزد؛ چون مهرباني است
و مخارج زندگي مي بته مـرد او خيلـي سـالال. رفتند خارجه؛ مثل مرد عمه مهوانخرج

آندو برابر بيش. پيش رفته بود امـا مـرد).9: 1384اكبرپـور،(» ...كه من دنيا بيايم تر از
و عمه مهوان هر چند وقت يك بار از راوي مي خواهد كه براي او عمه مهوان بازنگشت

مي. نامه بنويسد ، امـا آيد كه مرد عمه مهوان در دريا غرق شده اسـت از داستان چنين بر
و بـرايش نامـه مـي عمه مهوان نمي و در خيـالش خواهد مرگ همسرش را بپذيرد دهـد

مينامه را. كندهايي نيز از شوهرش دريافت شايد به همين علت مـردم ده، عمـه مهـوان
و حتـي راوي در ابتـداي ديوانه مي و هر بار كه او بـا كسـي كـاري دارد، مـردم پندارند

)!7:همان(» دا نصيب كافر نكندخ«: گويندداستان، چنين مي
و متن داستان پر است از تخيالت راوي كه گاهي اوقات بـا توصـيفات، تشـبيه هـا

مي استعاره و جريان سيال ذهن نويسنده درهم و صفحهها و سطرها مثل فصل(ها آميزند
مي) پنجم و خواننـده را كنند، به طوري كه خيال با واقعيت يكي مـي ادامه پيدا بـه شـود

مي. برددنياي ديگري مي :توان به قسمت زير اشاره كرد براي نمونه
خواهـد جـايي بـروم كـه دلـم مـي«: توي انشايي كه مال پارسال بود نوشـته بـودم

آن هيچ و كوهي ها نتوانم قدر بزرگ كه سالكس تا به حال نرفته باشد؛ جايي مثل جنگل
رو».جايش را بگردم همه و مينوري در آسمان خاموش عمـه. شد؛ مثل هواپيما بود شن



و تابستان،1ي شماره،4سال/ي مطالعات ادبيات كودك جلهم )7پياپي( 1392بهار 132

و شايد هم دريا بود و كوه بزرگ بود؛ وقتي كه با سـياهي چشـمانش. مهوان مثل جنگل
مي.زدحرف مي )35:همان(. نشستو ترسناك؛ وقتي كه نوك بام

هاي ديگر داستان بسيار متفاوت است؛ شـايد ايـن بـه شخصيت راوي با شخصيت
و قوهاين دليل است كه راوي قصه مي بـرخالف ديگـر.ي تخيل بسيار قوي داردنويسد

ميقهرمان توان گفت كه شخصيت قهرمان داسـتان در طـول داسـتان دچـار هاي اكبرپور
مي. شودتغيير مي رود؛ اگرچه ايـن سـفر او براي پيدا كردن مردان دريا به تنهايي به سفر

بيخيالي در ابتداي داستان وقتـي كـه با وجود اينكه). فصل هشتم(تأثير نيست ست، اما
و مـادرش مـي عمه مهوان براي نوشتن نامه به سراغش مي : گويـد آيد، او نيز همانند پدر

مي» خدا نصيب كافر نكند،« شود كه عمه مهوان مهربان اسـت اما در طول داستان متوجه
ميو شايد به همين دليل به خواب بي رود تا براي يـك سـال هـم كـه شـده، بي زيتون

مي.ي عمه مهوان شودهبچ دوسـت داشـتم«: نويسداو حتي در ابتداي فصل پنجم چنين
مي. نذر عمه مهوان باشم .زدكـس از عمـه مهـوان حـرف نمـي رفتم هيچآن وقت هرجا

مي«: گفتكس نميهيچ و پري نامه حتـي مـادرم جـرأت».نويسدعمه مهوان براي جن
جو«: كرد كه بگويدنمي و سال و حواس درستي نداشـت بيچاره تو سن »» اني هم هوش

و ديگـران پـس مـي).33:همان( و موقعيـت خـود -تـوان گفـت كـه راوي از شـرايط
مي- مخصوصاً عمه مهوان و خودآگاهانه سعي كند بـا كمـك بـه عمـه كامالً آگاه است

و خـودش انتخـاب.ي خودش را نيز بنويسدمهوان قصه او در اين كـار مصـمم اسـت
و با تالش زياد به خواب بـي كند كه بچه مي بـا. رودبـي زيتـون مـيي عمه مهوان شود

تـوان شخصـيت راوي را از ديـدگاه توانمندسـازي انفـرادي، توجه به اين اوصـاف مـي 
. دانستيشخصيتي درون

امـا از ديـدگاه توانمندسـازي. توانمندسازي گروهي باز جايي در اين داستان ندارد
اول اينكه بار ديگر اكبرپـور. روش توانمندسازي اشاره كردتوان حداقل به سه رهبر، مي

و با استفاده از زاويه ديد اول شخص مفرد، فاصله ي خود را با خواننده بسيار كـم كـرده
و خوانندگانش ايجاد كرده است به اين ترتيب، صميميت بيش او. تري را بين خود پـس

:بهره گرفته است» ارتباط دهنده«از روش 
ما- ي قصـه كه در ادامـه ...اش كوه بلندي است؛ كوهي مارپيچ تا دريا فاصله واليت

(شايد به آن جا هم برويم )9:همان.
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ترين مهارتي كه اكبرپور در اين داستان به طور غيرمستقيم به خوانندگانش القـا مهم
مي. نويسي استكند، مهارت داستان مي و راوي هر جا كه رود، دفترش را به همراه دارد

آن كنداگر نه، سعي مي و سپس . ها را يادداشت كنـد كه تمام جزئيات را به ذهن بسپارد
و روانـي كار راوي چندان هم آسان نيست، چون او سعي دارد تمـامي حـاالت روحـي

بـي داد زدم بـي«: آيـد هايي كه نوشتنشان غيـرممكن مـي خود را نيز توصيف كند؛ لحظه
بي)28:همان(»ها را بنويسمي اينخواهم همه مي بي زيتون از راويو حتي در خواب،

ميها را كه نمي اين«: پرسدچنين مي پـس بـه ايـن).36:همـان(» تواني؟تواني بنويسي؛

ي كلمـه. كنـد بتوان گفت كه راويِ اكبرپور به عنوان يك الگـو عمـل مـي شايدترتيب، 

خ» شايد« واننـدگان ارائـه اينجا مهم اسـت، چـون توصـيفاتي كـه راوي از خـودش بـه
و شـايد برخـي نتواننـد بـا شخصـي كـه خـود بـه مي دهـد، چنـدان خوشـايند نيسـت

مي» هاي ديوانگي« همخودش اعتراف و از او الگو بگيرند ذاتكند، :همـان(پنداري كنند
33 .( 

و ارزشي كه اكبرپور براي راوي خود در نظـر مـي مهم گيـرد، مصـمم ترين ويژگي
داستان راوي تصميم خود را در مورد كمك به عمه مهـوان بيـان از اواسط. بودن اوست

من«: كندمي اوكردهلجولي كـ دلم مـي. را بياورم]مرد عمه مهوان[ام كه ه او را خواهـد

مي).29:همان،تاكيد اضافه شده است(» پيدا كنم شود كه در مدرسه، معلم راوي متوجه
ر«: نويسد راوي داستان مي .ي دفترم نوشته بـودما بياورم، همه را گوشههمين كه بايد او

مي«: گفت. معلممان ديد توانـد ولـي آدم مـرده نمـي«: گفـت».بله«: گفتم» نويسي؟قصه

و غريب اسـت گفتم قصه مال آدم».بيايد مي. هاي عجيب و بايد ايندلم طـور خواست

:ش منصرف كندتواند او را از تصميمحتي تنبيه معلم هم نمي).30-29:همان(»شدمي

ميهمين كه بايد بچه- بيي عمه مهوان دنيا شده. اختيار گفته بودم با صداي بلندشدم
و صدا مي. بود پر از سر و االغ داشتند را. آمدند طرفمپنجره و دسـتانم ناگهان معلم آمد

:گرفت، محكمِ محكم
و قصه استبگو، بلند بگو كالس مهم« ».تر از االغ

ي عمه مهوان چگونه بچه: تر براي من اين بود؛ اينولي مهم».تر اسـت مهم«: گفتم-

و قصه استكالس مهم«: ولي به ناچار چهل بار نوشتم شدممي )30:همان(».تر از االغ
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مي راوي هم كـه با وجـود ايـن: گيردچنين براي رسيدن به هدفش تصميم بزرگي
و بايد درس بخواند، براي  اينكه داسـتانش را تمـام كنـد، تصـميم دو تا تجديدي آورده

و بدون اينمي و تنها كه به كسي چيزي بگويد، كنار دريـا بـرود گيرد كه صبح زود تك
و بـاالخره بعـد از او تمام روز را منتظر مـي.و شهر مردان دريا را از نزديك ببيند شـود

 ). فصل نهم(شود آن شهر را ببيند غروب خورشيد موفق مي
و به طـور قابـل روش توانمندسا تـوجهي در زي ديگري كه اكبرپور براي اولين بار

و فانتزي است بهروياهاي جنوبي  و«. وجود آورده است، ساختن يك دنياي خيالي رويا
و همكـاران، پورخـالقي(»ي ديگر ورود نويسـنده بـه عـالم فـانتزي اسـت خواب شيوه

مي).1389:62 آبه نظر بينـد بـه خـواب پـوش را مـيبيرسد كه راوي هر بار كه مردان
مي مي ميرود؛ اما او اين حالت را با مهارت توصيف و تواند خواننده را نيز با خـود كند،

و مجازي ببرد و ناممكني. به اين دنياي خيالي در اين عالم فانتزي، همه چيز امكان دارد
ا. نيست كه ممكن نشود سـت را شايد اكبرپور درسـي كـه راوي از عمـه مهـوان گرفتـه

مي«: خواهد به خوانندگانش بدهد مي خواست به من بفهماند كه مثـل خـودش شايد هم
ميبه دنيا نگاه كنم؛ يعني آن آنطور كه آدم دلش اكبرپـور،(» طور كـه هسـت خواهد؛ نه

مي).48: 1384 و رويا واقعي به نظر آيدو چنين حالتي تنها .تواند در عالم قصه

يگيرنتيجه.7

و تكنيكاز ي معاصـر هاي پست مدرن، احمد اكبرپور به عنوان نويسندهديدگاه ترفندها
و نوجوان، در جايگاه ويژه ، نويسندگان ادبيات كودك مشـهور دنيـا. اي قرار داردكودك

و لــوييس كــارول، اننــدم تئــوري هــاي از روش نيــز ســيلور اســتاينشــل روآلــد دال
مي استفاده كردهتوانمندسازي  و وان آثار ايـن نويسـندگان را بـا نويسـندگان ايرانـيت اند

)1(.مقايسه كرد
در اين مقاله نگارندگان سـه داسـتان اكبرپـور را از ديـدگاه تئـوري توانمندسـازي

اكبرپور نتوانسـته در اين رمان من نوكر بابا نيستم،عنوان انقالبي باوجود. بررسي كردند
. به خوانندگانش القا كندبه عنوان يك رهبر مفاهيم توانمندسازي را 

و دوچرخـهدر. اما در دو داستان ديگر وضعيت كمي متفاوت است قهرمـان غول
. كند، اما اكبرپور از چند روش توانمندسازي بهره گرفتـه اسـت داستان تغيير خاصي نمي

كنـد، امـا بـاز نيز با وجود اينكه شخصيت قهرمان داستان تغيير مـي روياهاي جنوبي در
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چون اكبرپور به عنوان رهبر نتوانسته اسـت. او را به عنوان الگو در نظر گرفتتوان نمي
و معقول جلوه دهد اكبرپور حتـي. شخصيت او را حداقل براي خوانندگانش قابل قبول

مي. گيردنامي براي راوي در نظر نمي در دركل توان به ايـن نتيجـه رسـيد كـه اكبرپـور
و دوچرخه داستان  و بسـيار عـالي از غول تئـوري توانمندسـازي اسـتفاده كـرده اسـت

و هم بـه آگـاهي خواننده مي امـا. اش اضـافه كنـد تواند با خواندن داستان هم لذت ببرد
و استفاده از خالقيت روش روش داستان و نويسي اي نوآورانـه هاي توانمندسازي جديد

آن هستند كه مي اكبرپور .كند ها را به خوانندگانش معرفي
اله سعي شد با معرفي تئـوري توانمندسـازي، مخاطبـان را بـا چگـونگي در اين مق

و عملكرد آن آشنا كنيمروش و قـوه. ها ي خالقيـت خـود، بـا اسـتفاده از ايـن تئـوري
و نوجوان كشورمان مي توانند آثار قابل تـوجهي خلـق نويسندگان معاصر ادبيات كودك

مي. كنند و نوجوان با خلق آثار توانمندسازي شده، ايـن توانند نويسندگان ادبيات كودك
و نوجوانان بدهند كه خـود را از قيـد محـدوديت  و هنجارهـا فرصت را به كودكان ،هـا

با نوشتن آثار توانمندسـازي شـده، نويسـندگان. حداقل با خواندن يك رمان، رها سازند
يي رفتـار هنجارشـكنانه دهند كـه حـداقل دربـاره اين شانس را به خوانندگان خود مي

فكـر كـردن- اگر نويسندگان بتوانند اين مهـارت مهـم. قهرمان اصلي داستان فكر كنند
و هنجارهـاي زنـدگي روزمـرهي واقعيتدرباره و بـه-هـا را در آثـار خـود بگنجاننـد

ي نويسـنده-توان گفت كه رسالت خود را به عنوان رهبـر خوانندگان خود القا كنند، مي
و نوجوانان . اندم رسانيدهبه انجا-كودكان
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و لوييس كارول .در آثار روآلد دال
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