· درﯾﺎﻓﺖ

۱۴۰۰/۰۸/۲۳

· ﺗﺄﯾﯿﺪ

۱۴۰۰/۱۲/۱۸

ﺷﮕﺮدﻫﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ و راﺑﻄﮥ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺮ در
»ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺼﺺ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن« ﻧﻮﺷﺘﮥ وارث اﻟﮑﻨﺪي
ﻧﻌﯿﻢ ﻋﻤﻮری *
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺗﺨﺘﯽ **

ﭼﮑﯿﺪه

ﮐـﻮدک ﻓﻄﺮﺗــﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰﮔــﺮا و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺗﻮاﻧــﺎﯾﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾــﯽ ﻧﯿــﺰ دارد .اﺳـﺘﻔﺎده از ﺷــﮕﺮد ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾــﯽ در ّ
ادﺑﯿــﺎت
ّ ّ
داﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ،زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق اﺳﺖ و آنﻫﺎ را آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻨـﺪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﯽ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸـﻨﺪ و ﺑـﺎ
ﭼﻪ روﺷﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺑﺮﺳـﻨﺪ .ﭘﮋوﻫﺶﮔـﺮان ادﺑـﯽ در زﻣﯿﻨـﮥ ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾـﯽ ﻣﺒـﺎﺣﺜﯽ داﺷـﺘﻪاﻧﺪّ ،اﻣـﺎ ﺑـﻪ

ادﺑﯿﺎت ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻮدک ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ؛ درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و واﮐﺎوی ّ
ّ
ادﺑﯿﺎت ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻮدک ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری اﺳـﺖ .ﻫـﺪف
ﻣﺎ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ واﮐﺎوی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداﺳﺘﺎﻧﯽ ﻗﺼﺺ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻘـﺮآن ﮐـﻪ در ﺣـﻮزۀ ّ
ادﺑﯿـﺎت
ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻮدک ﻧﮕﺎﺷﺘﻪﺷﺪهاﺳﺖ ،ﭘﯿﺸﮕﺎم ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺣﻮزۀ ّ
ادﺑﯿﺎت ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻮدک ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﭘﮋوﻫﺶ

ﭘﯿﺶ رو ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ – ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪ واﮐﺎوی ﺷﮕﺮدﻫﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾـﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﺳـﺖ و ﺑـﻪ روﯾﮑـﺮد آﻣـﺎری ﻧﯿـﺰ
ّ
ّ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ و در ﭘﺮدازش راﺑﻄﮥ ﻣﺘﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﻫﺮ دو راه ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﮐﯿﻔﯽ ﯾﻌﻨـﯽ ﻗﯿﺎﺳـﯽ و اﺳـﺘﻘﺮاﯾﯽ را ﻣـﺪ
ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪاﺳﺖ .ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ داﺳـﺘﺎنﻫﺎی اﯾـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ از ﻧﻈـﺮ راﺑﻄـﻪ ﻣﯿـﺎن ﻣـﺘﻦ و
ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﺷﮕﺮدﻫﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻤﺴﺎن ﺑﻬﺮه ﻧﺒﺮده و ﺑﺎ ﭘﺮرﻧﮓﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﺷـﮕﺮدﻫﺎ از دﯾﮕـﺮ ﺷـﮕﺮدﻫﺎ
ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪهاﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺷﮕﺮد ﻗﺮﯾﻨﻪای ) (% ۳۵/۳۱و ﺗﻘﺎﺑﻞ در زاوﯾﮥ دﯾﺪ ) ،(% ۲۵/۹۵ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﺑﺴـﺎﻣﺪ
را دارﻧﺪ و ﺷﮕﺮد ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ) (% ۰/۴۲ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺴﺎﻣﺪ را دارد.

ادﺑﯿﺎت ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪّ ،
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :راﺑﻄﮥ ﻣﺘﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺮّ ،
ﻗﺼﻪﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ،ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ ،ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮاﯾﯽ.

* داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻋﺮﺑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺆول(
** داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي رﺷﺘﻪ زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻋﺮﺑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز

n.amouri@scu.ac.ir
f.takhti@yahoo.com
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ّ
 -۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻋﻘﻠﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ .ﺳﻨﯿﻦ ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ زﯾﺮﺑﻨﺎ و ﺷﺎﻟﻮدۀ

ﺑﺰرﮔﺴــﺎﻟﯽ اﺳــﺖ و زﺑــﺎن ّ
ﻗﺼــﻪﻫــﺎی ﺗﺼــﻮﯾﺮی ،ﮐﻤــﮏ ﺷــﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑــﻪ ﭘــﺮورش اﻓﮑــﺎر و

اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .از آنﺟﺎﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑـﺮ ﺧﻠﻖوﺧـﻮ و
ّ
رﻓﺘﺎر ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ و اﻓﮑﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ آﻧـﺎن را ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻗـﺮار ﻣﯽدﻫـﺪ،
اﻏﻠﺐ داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ّ
ﻣﺼﻮر اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺷﮕﺮدﻫﺎ و ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن در ﭘـﺮورش
ذﻫﻦ ﮐﻮدک ﻧﻘﺸﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ» .آنﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳـﺪ

ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ ۲۲

آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ ﮐـﻮدک در
ﻣﺮﺑﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ درﺧﻮر ّ
ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ّ
ّ
ﺷﺨﺼـﯿﺖ
ﺗـﻮﺟﻬﯽ در ﺷـﮑﻞﮔﯿﺮی
ﮐﻮدک اﯾﻔﺎ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ« )ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح.(۲۹-۲۸ :۲۰۰۰ ،
ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮐﻮدک در داﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﺸﺎن از ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﺧﻼﻗﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻬﺮه
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪّ .اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ در ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ ﺿﻌﯿﻒ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد و از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻫﻨﺮی و اﺻﻮل ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﺮورش ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ و ﮐﻮدک را آنﭼﻨﺎن ﮐـﻪ ﻻزم اﺳـﺖ
ّ
ﻣﺠﺬوب ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؛ زﯾﺮا ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻨـﺮی ﮔﻮﯾـﺎ و ﺟـﺬاب ﻋﻨﺼـﺮ اﺳﺎﺳـﯽ داﺳﺘﺎنﻧﻮﯾﺴـﯽ
ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﺑﺪون ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن در اﻟﻘﺎی ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﺤﺘـﻮا ﺑـﻪ ﮐﻮدﮐـﺎن دﭼـﺎر ﻣﺸـﮑﻞ

ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ )اﻟﮑﯿﻼﻧﻲ .(۱۹ :۱۹۸۶ ،در ّ
ادﺑﯿﺎت ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ،
اﻓﮑﺎر ﮐﻮدک را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ارزش ﻣـﺘﻦ ﻧﻤﯽﮐﺎﻫـﺪ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﺮای
ﻓﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﮐـﻮدک و اﯾﺠـﺎد راﺑﻄـﮥ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺿـﺮوری اﺳـﺖ و ﺑﺎﻋـﺚ درک
ّ
زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮥ داﺳﺘﺎن و ﻟﺬتﺑﺮدن از آن ﻣﯽﺷﻮد .درواﻗﻊ وﺟﻮد ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷـﻮد
ﮐﻪ ﮐﻮدک ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه را ﺑﺎ رﻏﺒـﺖ و ﮐﻨﺠﮑـﺎوی دﻧﺒـﺎل ﻧﻤﺎﯾـﺪ )ﻣﺼـﻄﻔﯽ
ﻏﻨﯿﻤﺔ.(۱۳۲ :۱۹۹۴ ،

داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺎ ﻏﻨﺎی ّﻓﻨﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺧـﻮد ﻣﻤﺘـﺎز اﺳـﺖ و ﺑﺴـﯿﺎری از

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮐﻮدک از داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ﺳﻮد ﻣﯽﺟﻮﯾﻨـﺪ و از ﻣﻀـﺎﻣﯿﻨﯽ ﭼـﻮن :ﺻـﺒﺮ،
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ﻓﺪاﮐﺎری ،دﻓﺎع از ﺣﻖ ،ﯾﺎری ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن ،ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﻤﺮاﻫﺎن و ...ﮐﻪ اﺻﻞ و ﻫﺪف اﺳﺎﺳﯽ
زﻧﺪﮔﯽ آرﻣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻪ وﻓﻮر ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺳﻮد ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ ﺗﺎ
ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﻦ ارزشﻫﺎ ﺳﻮق دﻫﻨﺪ )أﺑﻮاﻟﺮﺿـﺎ .(۴۴ :۱۹۹۳ ،از
ﻣﻬﻢﺗــﺮﯾﻦ ﻣﺼــﺎدر داﺳــﺘﺎنﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎﻧــﻪ ،ﺑﻬﺮهﮔﯿــﺮی از ﻋﻨﺼــﺮ ﺣﯿــﻮان در داﺳــﺘﺎنﭘﺮدازی
ّ
ﺷﺨﺼـﯿﺖ اﺻـﻠﯽ و ﻗﻬﺮﻣـﺎﻧﯽ را ﺑـﻪ ﻋﻬـﺪه دارﻧـﺪ و در ﺟﺎﯾﮕـﺎه اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﻗـﺮار
اﺳﺖ .ﺣﯿﻮاﻧﺎت
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .زﯾﺮا ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )أﺑﻮﻣﻌﺎل.(۱۴۵ :۲۰۰۵ ،
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ّ
ﻗﺼﻪﻫﺎی ﻗـﺮآن ﮐـﺮﯾﻢ را ﺗـﺎ ﺣـﺪودی واﮐـﺎوی

ادب ﮐﻮدک از ﺳﻮی ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ّ
ادﺑﯿﺎت ﮐﻮدک ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻈﺮﯾـﮥ ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾـﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر از ﺳﻮی ﺧﺴﺮوﻧﮋاد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ .ﺧﺴﺮوﻧﮋاد در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ذﻫﻦ ﻣﺎ از ﺳﻮﯾﯽ ﮔﺮاﯾﺶ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﯾﺎ ﯾـﮏ ﺑﻌـﺪ ﯾـﺎ ﯾـﮏ
ﺳﻄﺢ از ﭘﺪﯾﺪه آن را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﺟﺬب ﮐﻨـﺪ و از ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ ،اﯾـﻦ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ را دارد ﮐـﻪ از
ﭘﺪﯾﺪهای ﮐﻪ آن را ﺟﺬبﮐﺮده ﯾﺎ ﻣﺠﺬوب آن ﺷﺪه ﺟﺪا ﺷﻮد ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪهای
دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ و ﺳﻄﺤﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮود و از اﯾﻦ راه ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ و ژرفﺗﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﺑـﺪ.
ﺗﻤﺎم آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻣﺎ ﺣﺎﺻﻞ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ دو ﻓﺮاﯾﻨﺪ ]ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮاﯾﯽ و ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ[ ﻣﮑﻤﻞاﻧﺪ.
ﭘﺲ ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮاﯾﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از درﮔﯿـﺮ و ﺟﺬبﺷـﺪن در ﯾـﮏ ﺑﻌـﺪ ،ﺟﻨﺒـﻪ ﯾـﺎ وﯾﮋﮔـﯽ از
واﻗﻌﯿﺖ و دﯾﺪن واﻗﻌﯿﺖ ﺗﻨﻬﺎ از ﯾـﮏ ﻧﻈﺮﮔـﺎه ،درﺣﺎﻟﯽﮐـﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾـﯽ ﮔﻮﻧـﻪای ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ
ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺶ آن درﺳﺖ در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﯾﺎدﺷﺪه اﺳـﺖ .آﮔﺎﻫﯽﻫـﺎی ﻣـﺎ از راه
ﻧﻮﺳﺎن ﭘﯿﻮﺳـﺘﮥ ذﻫـﻦ ﻣﯿـﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮاﯾـﯽ و ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾـﯽ ﺗﺸـﮑﯿﻞ و ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ«
)ﺧﺴﺮوﻧﮋاد.(۱۹ :۱۳۹۰ ،
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ »ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺼﺺ اﻟﺤﯿﻮاﻧـﺎت ﻓـﻲ اﻟﻘـﺮآن« ﻧﻮﺷـﺘﮥ وارث
اﻟﮑﻨــﺪي از دﯾــﺪﮔﺎه ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾــﯽ ﻣﯽﭘــﺮدازﯾﻢ .اﯾــﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ ﺷــﺎﻣﻞ ده داﺳــﺘﺎن ﺑــﺮای

ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ ۲۲

ﻗﺼﻪﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻣـﻮرد ّ
ﮐﺮدهاﻧﺪّ ،اﻣﺎ زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ّ
ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺷﮕﺮدﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮای ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

172

ﺷﮕﺮدﻫﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ و راﺑﻄﮥ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺮ در ...

ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ داﺳﺘﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ذﮐﺮﺷﺪه در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑـﺎ
ّ
ﺟﺬاب ّ
ﻣﺰﯾﻦ ﺷﺪهاﺳﺖ.
ﺗﺼﺎوﯾﺮ
در ﭘـــﮋوﻫﺶ ﭘـــﯿﺶ رو ﻃﯿـــﻒ وﺳـــﯿﻌﯽ از ﺗﻌﺎﻣـــﻞ ﻣﯿـــﺎن ﻣـــﺘﻦ و ﺗﺼـــﻮﯾﺮ را در
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداﺳﺘﺎﻧﯽ ﻗﺼﺺ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺷـﮕﺮدﻫﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾـﯽ ﺑﺮرﺳـﯽ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮا از روش ﮐﯿﻔﯽ -ﻗﯿﺎﺳﯽ ﺑﻬـﺮه ﻣﯽﺑـﺮﯾﻢ؛ ﺑـﻪ ﺷـﯿﻮهای ﮐـﻪ
راﺑﻄﮥ ﻣﯿﺎن ﻣـﺘﻦ و ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺷـﮕﺮدﻫﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾـﯽ ﻣﻄﺮحﺷـﺪه ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﮥ
ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ واﮐﺎوی ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ -ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺑـﺎ ﺗﮑﯿـﻪ ﺑـﺮ
روش آﻣﺎری و اراﺋﮥ ﺟﺪول و ﻧﻤﻮدار ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ و در ﭘﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ ۲۲

ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ:
 -۱ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﺷـﮕﺮدﻫﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾـﯽ ﺑـﺮ »ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻗﺼـﺺ اﻟﺤﯿﻮاﻧـﺎت ﻓـﻲ اﻟﻘـﺮآن«
ﻧﻮﺷﺘﮥ وارث اﻟﮑﻨـﺪي ﭼﮕﻮﻧـﻪ اﻣﮑـﺎن درک ژرفﺗـﺮی از آن را ﺑـﺮای ﺧﻮاﻧﻨـﺪۀ ﮐـﻮدک
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
 -۲ﺷﮕﺮدﻫﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮ را در اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻦ و ﺗﺼـﻮﯾﺮ
در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﯾﺎری ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ؟
 -۲ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﭘﮋوﻫﺶ
 -۲-۱ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﺛﺎر وارث اﻟﮑﻨﺪي

ّ
اﻟﻤﺼـﻮرة
ﻣﻘﺎﻟﮥ »اﻟﻘﺎرئ اﻟﻀﻤﻨﻲ ﻓﻲ أدب اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺸﯿﻌﻲ ﺳﻠﺴـﻠﺔ اﻷﺳـﻮة ،اﻟﻤﻮﺳـﻮﻋﺔ
ﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﻟﻮارث اﻟﮑﻨﺪي ﻧﻤﻮذﺟﺎ« از ﻃﺎﻫﺮه ﻃﻮﺑـﺎﺋﯽ و دﯾﮕـﺮان
) ،(۱۳۹۹ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ  ،۲۷اﻟﻌﺪد  ،۱ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻧﻨـﺪۀ
ّ
اﻟﻤﺼﻮرة ﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم از وارث
ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷﺳﻮة ،اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ
اﻟﮑﻨﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﮥ اﯾﺪن ﭼﻤﺒﺮز ﻣﯽﭘﺮدازد و اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ
ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﻣﺘﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ ﮐﻮدک ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
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ﺑﺎ ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﺖوﺟﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎمﺷﺪ ،ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﻻ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر
وارث اﻟﮑﻨﺪي ﭘﺮداﺧﺘﻪاﺳﺖ.
 -۲-۲ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ

ﻣﻘﺎﻟﮥ »اﻟﺪﻻﻻت اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﺘﻌﺒﯿﺮﯾﺔ ﻟﻤﻀﻤﻮن ﻗﺼﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻔﯿﻞ ﻓـﻲ رﺳـﻮم ﻋﯿﻨـﺔ ﻣـﻦ
أﻃﻔﺎل اﻟﺼﻔﯿﻦ اﻷول واﻟﺜﺎﻟﺚ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤـﺪارس اﻟﻘﻄﺮﯾـﺔ« از دﮐﺘـﺮ وﺿـﺤﯽ ﻋﻠـﯽ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻄﯿـﺔ ) .(۱۹۹۴در اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ،ﻓـﯿﻠﻢ ّ
اﻟﺴﻮﯾﺪي و دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ّ
ﻗﺼـﮥ ﻗﺮآﻧـﯽ

و ﻧﮕﺮش ﻫﺮ ﮐﻮدک را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮورش و رﺷﺪ ذﻫﻨﯽ ﮐﻮدک ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دادن ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺑﺎ آزادی ﮐﺎﻣﻞ و ّ
ﻣﻘﯿﺪﻧﺒﻮدن ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺧـﺎص
ّ
از ﻫﻨﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﺎﻧﯽ ذﻫﻨـﯽ ﻧﻬﻔﺘـﻪ در روح و ﻗﻠﺒﺸـﺎن را ﺑـﺮ
ّ
روی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﯿﺎوﻧﺪ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺎﺷﯽ  ۱۲۰داﻧﺶآﻣـﻮز ﻣﻤﺘـﺎز دﺧﺘـﺮ و ﭘﺴـﺮ
ّ
ﮐﻼس ّاول و ﺳﻮم دورۀ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ّ
ﺳﻨﯽ آنﻫﺎ  ۷ﺗﺎ  ۹ﺳﺎل اﺳـﺖ ۲۴ ،ﻧﻘﺎﺷـﯽ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ .ﮐﺘﺎب »ﻣﻌﺼـﻮﻣﯿﺖ و ﺗﺠﺮﺑـﻪ« از ﺧﺴـﺮوﻧﮋاد
) ،(۱۳۸۳ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﮕﺮدﻫﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰزدا ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎی ﺻﺒﺤﯽ ﻣﯽﭘـﺮدازد.
ﻣﻘﺎﻟﮥ » A genetic, epistemological reading of the Lambs’ tales from
 «Shakespeare and Persian folktalesاز Khazaie, Davood & Morteza

 (۲۰۰۷) Khosronejadو ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﮥ »ﺷﮕﺮدﻫﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ در ّ
ﻗﺼـﻪﻫﺎی اﯾـﺮان« از
ﻧﺪا ﻣﺮادﭘﻮر ) (۱۳۹۱ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﮕﺮدﻫﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﺳﺖ.

ﭘﮋوﻫﺶﮔــﺮان ﻧــﺎمﺑﺮده ﻋــﻼوه ﺑــﺮ ﺑــﻪ ﮐــﺎرﮔﯿﺮی ﺷــﮕﺮدﻫﺎی ﮐﺸﻒﺷــﺪه از ﺳــﻮی
ّ
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﭘﺮدازش ﺷـﮕﺮدﻫﺎی ﺗـﺎزهای در ّ
ادﺑﯿـﺎت ﮐـﻮدک ﺷـﺪﻧﺪ .ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣـﮥ
ﺧﺴﺮوﻧﮋاد،

ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ ۲۲

اﺻﺤﺎب ﻓﯿﻞ در  ۱۵دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان ﻧﯿﺰ درﺑﺎرۀ اﯾـﻦ
ﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﭙﺲ از ﮐﻮدﮐـﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ّ
ّ
ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻓـﯿﻠﻢ از
ّ
دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد اﯾﻦ ّ
ﻗﺼﮥ ﻗﺮآﻧﯽ را ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﻨﺪ و در ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ درواﻗﻊ ﻧﻘﺎﺷﯽ ،دﯾـﺪﮔﺎه
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»ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ راﺑﻄﮥ ﺑﯿﻨﺎﻣﺘﻨﯿﺖ ،ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی در آﺛﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮیداﺳﺘﺎﻧﯽ
اﺣﻤﺪرﺿﺎ اﺣﻤـﺪی ،ﻣﺤﻤﺪرﺿـﺎ ﺷـﻤﺲ ،آﻧﺘـﻮﻧﯽ ﺑـﺮاون و ﻣـﻮرﯾﺲ ﺳـﻨﺪاک« از ﻋﻄﯿـﻪ
ﻓﯿﺮوزﻣﻨﺪ ) ،(۱۳۹۱ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ در آﺛﺎر ّ
ﻣﺼﻮر داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد و راﺑﻄﮥ اﯾـﻦ
ﺷﮕﺮدﻫﺎ را ﺑﺎ ﺑﯿﻨﺎﻣﺘﻨﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اراﺋﮥ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺗـﺎزه ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ
ﭼﻨــﺪﯾﻦ ﮐﺘــﺎب ﺗﺼــﻮﯾﺮی ﭘﺮداﺧﺘﻪاﺳــﺖ .ﮐﺘــﺎب »ﻓـ ّ
ـﻦ اﻟﺮﺳــﻢ ﻋﻨــﺪ اﻷﻃﻔـﺎلّ ،
ﺟﻤﺎﻟﯿﺎﺗــﻪ
ّ
وﻣﺮاﺣﻞ ّ
ﺗﻄﻮره« از ﺳﻮﺳﻦ ﻋﺼﻔﻮر ) ،(۲۰۱۳ﻫﻨﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ را ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫـﺪ
و ﺑﺮای اراﺋﮥ ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ را ﺑﺎ ﮐﻮدﮐـﺎن ﻣﯽﮔﺬراﻧـﺪ و ﺑـﺎ ﺗﮑﯿـﻪ ﺑـﺮ اﻟﮕـﻮی رﺷـﺪ
ّ
ّ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻮدک از ﻣﺤﻘﻖ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ژانﭘﯿﺎژه از ﻣﯿﺎن ﻫﺰاران ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑـﻪﻃﻮر
ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ ۲۲

ﻓﻄــﺮی ﺗﺮﺳــﯿﻢ ﺷﺪهاﺳــﺖ ،دﺳــﺖ ﺑــﻪ اﻧﺘﺨــﺎب ﻣﯽزﻧــﺪ .ﺳﻮﺳــﻦ ﻋﺼــﻔﻮر ﺑــﺎ ﺑﺮرﺳــﯽ
ّ
ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﻟﮕﻮی ژانﭘﯿﺎژه ﻧﯿﺎز ﺑـﻪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ دارد .زﯾـﺮا ﻣﺮاﺣـﻞ
ﻣﻮﺟﻮد در آن ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﺑـﺮای ردﯾـﺎﺑﯽ اﺳـﺘﻌﺪاد ﻫﻨـﺮی ﮐﻮدﮐـﺎن ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻧﯿﺴـﺖ.
ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﮥ »ﺷﮕﺮدﻫﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی« از ﺳﻤﺎﻧﻪ ﻗﺎﺳﻤﯽ ) (۱۳۹۲و
رﺳﺎﻟﮥ »ﺷﮕﺮدﻫﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی داﺳﺘﺎﻧﯽ -ﺗﺼـﻮﯾﺮی ﻣﻨﺘﺨـﺐ )ﮔﺮوهﻫـﺎی
ﺳﻨﯽ اﻟﻒ و ب( ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ« از ﺑﺸﺮیﺳﺎدات ﻣﯿﺮﻗﺎدری )،(۱۳۹۳
ﺷﮕﺮدﻫﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ را در داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﮕﺮدﻫﺎی ﺗﺎزهای
را در ﺑﺮﻫﻢﮐﻨﺶ ﻣﺘﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﭘــﺲ از ﺑﺮرﺳــﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫــﺎی اﻧﺠﺎمﺷــﺪه ،در ﻣﯽﯾــﺎﺑﯿﻢ ﮐــﻪ ﭘــﮋوﻫﺶ ﭘــﯿﺶ رو
دﺳﺖآوردی ﻧﻮﯾﻦ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ ﺑـﻪ
ﻫﻢ را از ﻧﻈﺮﮔﺎه ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤـﺪه و اﺳﺎﺳـﯽ ﺑـﻪ راﺑﻄـﮥ ﻣـﺘﻦ و
ﺗﺼﻮﯾﺮ در ّ
ﻗﺼﻪﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد.
 -۳ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی

ژانﭘﯿﺎژه ) (۱۹۸۰-۱۸۹۶ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر اﺻﻄﻼح ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ
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ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻮدک از ﻧﻈﺮ ژانﭘﯿﺎژه ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :ﻣﺮﺣﻠﮥ ّاول از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳـﺎﻟﮕﯽ .در
اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﻠﻢ در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﻫﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ؛
ّ
ﻣﺮﺣﻠﮥ دوم از ﺳﯿﺰده ﻣﺎﻫﮕﯽ ﺗﺎ دو ﺳﺎﻟﮕﯽ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻂﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﮐـﻪ ﻫـﯿﭻ
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ را ﺗﺪاﻋﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺪون آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻏﺬ را ﭘـﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ؛ ﻣﺮﺣﻠـﮥ ﺳـﻮم از دو ﺗـﺎ
ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﮕﯽ .اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻏﺎز ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ذﻫﻦ ﮐﻮدک اﺳﺖ و درواﻗﻊ ﺗﺠﺮﺑﮥ ذﻫﻨـﯽ او
از ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﭘﺨﺘﮕﯽ ﻣﯽرﺳﺪ؛ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﭼﻬﺎرم از ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ .ژانﭘﯿﺎژه اﯾـﻦ
ﻣﺮﺣﻠــﻪ را دورۀ ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾــﯽ ذﻫﻨــﯽ ﮐــﻮدک ﻣﯽداﻧــﺪ؛ ﻣﺮﺣﻠــﮥ ﭘــﻨﺠﻢ از ﻫﻔــﺖ ﺗــﺎ دوازده
ﺳﺎﻟﮕﯽ .ژانﭘﯿﺎژه اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ ﺑﺼﺮی ﻣﯽﻧﺎﻣـﺪ و ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮐـﻮدک
.(۳۸-۳۷ :۲۰۱۳
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻄﺮحﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ژانﭘﯿﺎژه را ﻣﯽﺗﻮان در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮد و ﺗﻮﺿﯿﺢ
داد :رﺷﺪ ذﻫﻨﯽ ﮐﻮدک از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ّ
ﺣﺴـﯽ -ﺣﺮﮐﺘـﯽ اﺳـﺖ و
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل رﺷﺪ ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ؛ از ﭼﻬـﺎر ﺗـﺎ ﻫﻔـﺖ ﺳـﺎﻟﮕﯽ ﺑـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﮥ ﭘﯿﺶﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ
ﻣﯽرﺳﺪ و از ﻫﻔﺖ ﺗﺎ دوازده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺮﺣﻠـﮥ ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ ﻧﺎﻣﯿـﺪه ﻣﯽﺷـﻮد و در اﯾـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ
ﺗﻤﺮﮐﺰ ذﻫﻨﯽ ﮐﻮدک ﺑﻪ رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻣﺤــﻮر اﺳﺎﺳــﯽ ﭘــﮋوﻫﺶ ﭘــﯿﺶ رو ﻣﺮﺣﻠــﮥ ﭘﯿﺶﻋﻤﻠﯿــﺎﺗﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮاﯾــﯽ از
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺎرز آن اﺳـﺖ و ذﻫـﻦ ﮐـﻮدک ﻣﯿـﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮاﯾـﯽ و ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾـﯽ ﻫﻤـﻮاره در
ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ.

ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﻮدک ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮا اﺳـﺖّ .اﻣـﺎ از وﯾﮋﮔـﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾـﯽ ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﻃﺒﯿﻌـﯽ

ﺧﻮدش ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ ژانﭘﯿﺎژه ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮاﯾﯽ ﮐﻮدک ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ ﺧﻮدﻣﺤـﻮر دارد و
ﮐــﻮدک ﻧﻈــﺮ ﺧــﻮد را ﻋﻤــﺪه ﻣﯽداﻧــﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧــﺪ ﻧﻘﻄــﻪ ﻧﻈــﺮ دﯾﮕــﺮان را درﯾﺎﻓــﺖ ﮐﻨــﺪ.
ﺗﮏﺑﻌﺪیﺑﻮدن دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻮدک ﻣﻮرد دﯾﮕﺮی از ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻨﮕﺎم
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﻌﺪ آن را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ؛ ﻣﺜـﻞ آزﻣـﺎﯾﺶ ﺧﻤﯿـﺮ ﮐـﻪ ژانﭘﯿـﺎژه ﺑـﺎ

ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ ۲۲

ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ ذﻫﻨـﯽ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺮ درآورد ) ،Di Leo, 1983: 38ﻋﺼـﻔﻮر،
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ﮐﻮدﮐﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و وﻗﺘﯽ ﺷﮑﻞ ﺧﻤﯿﺮ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﮐﻮدک ﻣﯽﭘﻨﺪارد ﮐـﻪ وزن
ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮاﯾﯽ ﮐﻮدک ﺑﺮﮔﺸـﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ذﻫـﻦ اوﺳـﺖ.
آن ﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ
ِ

ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ذﻫﻦ ﮐﻮدک ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ درک ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺧﻤﯿﺮ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ

ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﯿﻢ )ﺧﺴﺮوﻧﮋاد و ﻫﺠﺮی .(۷۸ :۱۳۸۴ ،ﺧﺴﺮوﻧﮋاد ﻧﯿﺰ در ﻣﻌﺼـﻮﻣﯿﺖ و ﺗﺠﺮﺑـﻪ
ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻮدک از ﺗﻤﺮﮐﺰﮔﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ او را ﻋﺎدت
ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺑﻌﺪ ،ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ.
 -۴واﮐﺎوی ﺷﮕﺮدﻫﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ در »ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺼﺺ اﻟﺤﯿﻮاﻧـﺎت ﻓـﻲ
اﻟﻘﺮآن«
ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ ۲۲

 -۴-۱راﺑﻄﮥ ﻣﺘﻘﺎرن ﯾﺎ ﻗﺮﯾﻨﻪای

در ﺑﺮﺧــﯽ از داﺳــﺘﺎنﻫﺎ ﺗﺼــﺎوﯾﺮ آنﭼــﻪ را ﮐــﻪ ﻣــﺘﻦ ﺑــﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨــﺪ ،ﻫﻢﭼــﻮن ﺗﺮﺟﻤــﮥ
ّ
ﺗﺤﺖاﻟﻠﻔﻈﯽ ﻣﻮ ﺑﻪ ﻣﻮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﻣﺘﻦ ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﯾﮑﺴــﺎن ﻇــﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷــﻮﻧﺪ )ﮐﻌﺴــﯿﺲ ۱۸۰ :۲۰۱۰/۲۰۰۹ ،ﺑــﻪ ﻧﻘــﻞ از ﺧﻔــﺎﺟﻲ:۲۰۰۶ ،
 .(۱۱۵-۱۱۴در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن واژﮔﺎن و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ وﺟـﻮد دارد و واژﮔـﺎن
ﻫﻤﺎن داﺳﺘﺎﻧﯽ را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان در ﺗﺼﻮﯾﺮ دﯾﺪ و درواﻗﻊ ﺑـﻪ ﮐﻤـﮏ ﺗﺼـﺎوﯾﺮ ﯾـﺎ
ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋـﺎت رخ ﻣﯽدﻫـﺪ )» .(Nikolajeva & Scott, 2000: 225ﺑـﻪ
دﯾﮕــﺮ ﺳــﺨﻦ در اﯾــﻦ ﮐﺘﺎبﻫــﺎ ﺗﺼــﺎوﯾﺮ در ﺗﻘــﺎرن ﺑــﺎ ﻣــﺘﻦ ﭘــﯿﺶ ﻣﯽروﻧــﺪ و داﺳــﺘﺎن را
ﺑﻪﺻﻮرﺗﯽ آﯾﯿﻨﻪوار و ﺑﻪ دور از ﺗﻮﺻﯿﻔﺎت زاﺋﺪ ﺑﯿـﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و اﯾـﻦ اﻣﮑـﺎن را ﺑـﻪ ﺑﯿﻨﻨـﺪه
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ دﻧﺒﺎلﮐﺮدن ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﺣﺘﯽ ﺑﺪون ﺧﻮاﻧﺪن داﺳﺘﺎن ،ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﻣـﺘﻦ را
درﯾﺎﺑﺪ« )ﺗﺮﻫﻨﺪه.(۷۲ :۱۳۸۸ ،
ّ
در داﺳــﺘﺎن »ﻣﻠﮑــﺔ ّاﻟﻨﻤــﻞ« در ﺻــﻔﺤﮥ  ،۸ﻣــﺘﻦ و ﺗﺼــﻮﯾﺮ ﯾﮑــﯽ از ﺟــﺬابﺗﺮﯾﻦ
داﺳـﺘﺎﻧﯽ ﺗﺼـﻮﯾﺮی آﻓﺮﯾﺪهاﻧـﺪ .در ﻣـﺘﻦ از
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی راﺑﻄﮥ ﻗﺮﯾﻨـﻪای را در ﮐﺘﺎبﻫـﺎی
ِ
َ
َ
رﺳﺎﻧﺪن ﺻﺪای ﻣﻮرﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻤﺎن )ع( ﺑﺎ ﺑﺎد ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪﺷﺪهاﺳﺖ » َﺣ َﻤﻠ ْﺖ ُ
اﻟﺮﯾﺢ َﺻ ْﻮت
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َ َ
َ
ﺬه َاﻟﻨ ْﻤ ِﻠﺔ إﻟﯽ َﻣﺴـﺎﻣﻊ ّ
ﻟﻠـﻪ ُﺳـﻠ ْﯿﻤﺎن« )اﻟﮑﻨـﺪي .(۸ :۲۰۰۹ ،ﺑـﺎد ﯾـﮏ ﻣﻔﻬـﻮم
ﻫ ِ
ﻧﺒـﻲ ا ِ

اﻧﺘﺰاﻋﯽ اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮ ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻔﻬـﻮم اﻧﺘﺰاﻋـﯽ را ﺑـﻪ ﺻـﻮرﺗﯽ ﻋﯿﻨـﯽ و
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﺎﻧﺘﺰی و ّ
ّ
ﺗﻔﻨﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳـﺖ.
واﻗﻌﯽ ﺟﻠﻮه داده و ﺑﺎد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ
ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺎد ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻧﺴﺎﻧﺰ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش و زﺑﺎن دارد و ﺑـﺎ ﺣﻀـﺮت
ﺳﻠﯿﻤﺎن )ع( ﻧﺠﻮا ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﮐﺎﻧﻮن ّ
ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻮدک را ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺷﮕﺮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮ در ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی ﻗﺮﯾﻨﻪای ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﻋﻬﺪۀ ﻧﻤـﺎﯾﺶ
آن در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎندادن ﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑﺎﻃﻨﯽ و ذاﺗﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﻧﻈﯿﺮ ﺧﺸﻢ ،ﻧﻔﺮت ،ﻏﻢ و ﺷﺎدی اﺳﺖ.
ﻧﺪارد و ﻓﻘﻂ زاﯾﯿﺪۀ ذﻫﻦ ﺣﺴﺎدتﮔﺮ ﺑﺮادران ﺣﻀﺮت ﯾﻮﺳﻒ )ع( اﺳﺖ .اﯾـﻦ ﻣﻔﻬـﻮم در
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ .در داﺳﺘﺎن »اﻟﻨﺎﻗﺔ اﻟﻤﻌﺠﺰة« ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔـﺎن ﺣﻀـﺮت ﺻـﺎﻟﺢ )ع( از
دﺳﺘﻮر او ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺘﺮ را ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،ﺷﺎدی و ﺳﺮور آنﻫﺎ در ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﺻـﻔﺤﮥ
ّ
 ۱۰ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻧﯿﺰ در ﭼﻬﺮۀ آﻧﺎن ﻫﻨﮕﺎم دادن ﺧﺒﺮ ﮐﺸﺘﻪﺷﺪن ﺷﺘﺮ
و ﻓﺮاریدادن ّﺑﭽﻪﺷﺘﺮ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ .در ﺻﻔﺤﮥ  ۹داﺳﺘﺎن »اﻟﻐﺮاب اﻟﺬﮐﻲ« ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
َ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮی ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺪﺟﻨﺴـﯽ ﻗﺎﺑﯿـﻞ و ﺷ َـﻌﻒ او و
ﺗﻮاﺿﻊ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﻫﺎﺑﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﻣﺪهاﺳﺖ .در ﺻﻔﺤﮥ  ۷داﺳﺘﺎن »اﻟﺒﻘـﺮة اﻟﻨـﺎدرة«
ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺣﯿﺮاﻧﯽ و واﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻗﻄﻌـﯽ و ﻻزم اﻻﺟـﺮا ﺑـﻮدن
دﺳﺘﻮرات ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ )ع( را ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ اﻧﮕﺸﺘﺎن او در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺪول و ﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداﺳﺘﺎﻧﯽ راﺑﻄﮥ ﻗﺮﯾﻨـﻪای
ّ
ّ
ﺷﺨﺼﯿﺖﭘﺮدازی ﮐﺮدهاﺳﺖ و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺴﺎﻣﺪ را داردّ .اﻣﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮ ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ
ﺑﻪ ﻃﺮح و رﻧﮓ ﻟﺒﺎس ﻋﻨﺎﺻﺮ داﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻤﻮدار دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ ۲۲

در داﺳﺘﺎن »اﻟﺬﺋﺐ اﻟﺒﺮيء« در ﺻﻔﺤﮥ  ۲ﻣﺘﻦ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮگ وﺟـﻮد ﺧـﺎرﺟﯽ
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ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۱راﺑﻄﮥ ﻗﺮﯾﻨﻪای ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺮ داﺳﺘﺎن »اﻟﻐﺮاب اﻟﺬﮐﯽ«
)اﻟﮑﻨﺪي(۹ :۲۰۰۹ ،
ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ ۲۲

ّ
ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۲راﺑﻄﮥ ﻗﺮﯾﻨﻪای ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺮ داﺳﺘﺎن »ﻣﻠﮑﺔ اﻟﻨﻤﻞ«
)اﻟﮑﻨﺪي(۸ :۲۰۰۹ ،

 -۴-۲راﺑﻄﮥ ّ
ﻣﮑﻤﻠﯽ

در راﺑﻄﮥ ّ
ﻣﮑﻤﻠﯽ ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻌﻨﺎی واژﮔﺎن را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ واژﮔﺎن ،ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮ را
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ در اﯾﻦ ﺷﮕﺮد ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﭘﻮﯾـﺎﯾﯽ ﭘﯿﭽﯿـﺪهﺗﺮی
ﻧﺒﺴﺖ ﺑﻪ راﺑﻄﮥ ﻗﺮﯾﻨـﻪای ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ ).(Nikolajeva & Scott, 2000: 225

واژﮔﺎن و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﮐﺮدن ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﻨﺪ ﮐﻪ
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ﻫﯿﭻﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﮏ آن ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﯿﭻﯾﮏ ﺑﺪون دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎرت
آن را »ﺗﺜﺒﯿﺖﮐﺮدن« ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ .ﻫﺮ ﯾﮏ درﺑﺎرۀ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮی از ﮔﻔﺘﻦ
آن ﻧــﺎﺗﻮان اﺳــﺖ ﯾــﺎ دﯾﮕــﺮی ﺑــﻪ ﺳــﺨﺘﯽ آن را ﺑﯿــﺎن ﻣﯽﮐﻨــﺪ و ﻫﻤــﺮاه ﺑــﺎ ﻫــﻢ ﻣﻌﻨــﺎﯾﯽ
ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻓﺎﻗﺪ آن ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺗﻔﺎوتﻫﺎیﺷﺎن ّ
ﻣﮑﻤـﻞ
ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻧﻮدﻟﻤﻦ.(۹۷ :۱۳۸۹ ،
در داﺳﺘﺎن »اﻟﻐﺮاب اﻟﺬﮐﻲ« در ﺻﻔﺤﮥ  ۳و  ۴ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮ ﺑﺮای ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ،
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺮ را اﻓﺰاﯾﺶ دادهاﺳﺖ .راﺑﻄﮥ ﻣﺘﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺮ در اﯾـﻦ دو ﺻـﻔﺤﻪ
ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ راﺑﻄﮥ ّ
ﻣﮑﻤﻠﯽ در ﺳﻄﺢ ﺳﺎدۀ آن ﻣﯽرﺳﺪ .در ﻣـﺘﻦ ﺻـﻔﺤﮥ  ۳از ﺑـﻪ دﻧﯿﺎآﻣـﺪن
دارﻧﺪ ،دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺎﺑﯿﻞ از ﻗﺎﺑﯿﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑـﺎ اﺑﻬـﺎمآﻓﺮﯾﻨﯽ
ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .در ﻣﺘﻦ ﺻﻔﺤﮥ  ۴ﻣﻄﯿﻊﺑﻮدن و ﺳﺨﺖﮐﻮﺷﯽ ﻫﺎﺑﯿـﻞ و
ﮐﺎﻫﻠﯽ ،ﺳﺮﮐﺸﯽ و راﺣﺖﻃﻠﺒﯽ ﻗﺎﺑﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪهاﺳﺖ .در ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﭘﺴـﺮ ﺳـﺨﺖﮐﻮش
)ﻫﺎﺑﯿﻞ( ﺑﺎ ﻣﻮی ﻗﻬﻮهای و ﭘﺴﺮ راﺣﺖﻃﻠﺐ )ﻗﺎﺑﯿﻞ( ﺑـﺎ ﻣـﻮی ﻣﺸـﮑﯽ ﻣﺸـﺨﺺ اﺳـﺖ.
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﺻﻔﺤﮥ ّ ۳
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻮی دو ﻧﻮزاد ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺎﺑﯿـﻞ را از ﻗﺎﺑﯿـﻞ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮ دو ﻧﻮزاد را ﮐﻪ ﺷـﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴـﯿﺎری ﺑـﻪ ﻫـﻢ دارﻧـﺪ در رﻧـﮓ ﻣـﻮ
ﻣﺘﻔــﺎوت ﻧﺸــﺎن ﻣﯽدﻫــﺪ و ﻫﻤــﯿﻦ ﺗﻔــﺎوت ﻫﺎﺑﯿــﻞ و ﻗﺎﺑﯿــﻞ را در ذﻫــﻦ ﻣﺨﺎﻃــﺐ ّ
ﻣﺠﺴــﻢ
ﻣﯽﺳﺎزد و آنﭼﻪ ﻣﺘﻦ از ﮔﻔﺘﻦ آن ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ
ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﭘﻮﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ در آﻓﺮﯾﻨﺶ داﺳﺘﺎن ﺳﻬﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
در داﺳﺘﺎن »اﻟﺒﻘﺮة اﻟﻨﺎدرة« ﺳﻪ ﺻﻔﺤﮥ  ۱۰ ،۹و  ۱۱ﻓﻘـﻂ ﮔﻮﯾـﺎی ﺧﺮﯾـﺪن ﮔـﺎو ﺑـﻪ
ّ
ﭘﺴﺮﺑﭽﻪای ﮐـﻪ ﺻـﺎﺣﺐ ﮔـﺎو اﺳـﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪّ .اﻣـﺎ
وﺳﯿﻠﮥ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻣﺠﺎدﻟﮥ آﻧﺎن ﺑﺎ

ّ
ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ را ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ در ﺻﻔﺤﮥ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﮔﺎو و

 ۱۱ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﯾﮏدﯾﮕﺮ را در آﻏﻮش ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و اﺷـﮏ ﻣﯽرﯾﺰﻧـﺪ .درواﻗـﻊ اﯾـﻦ ﺗﺼـﻮﯾﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ را ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ ۲۲

ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه و در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﻢ دو ﻧﻮزاد ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻫﻢ
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در داﺳﺘﺎن »اﻟﺤﻮت اﻟﻤﻄﯿﻊ« در ﺻﻔﺤﮥ  ۴اﻓﺰون ﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎ ﺑـﻪ
ﺣﻀﺮت ﯾﻮﻧﺲ )ع( ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﺑﺖﻫﺎ و ﮐﺎرﻫﺎی روزﻣﺮه ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ ،ﺣﻀﺮت ﯾﻮﻧﺲ )ع( ﮐﻪ
ﺑﻘﭽــﻪﻧﺎﻧﯽ در دﺳــﺖ دارد ،درﺣــﺎل ﺗــﺮک ﺷــﻬﺮ اﺳــﺖ و ﺗﻨﻬــﺎ ﭘﺴـ ّ
ـﺮﺑﭽﻪای ﺑــﺎ ﭼﺸــﻤﺎﻧﯽ
اﺷﮏآﻟﻮد او را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ اوج ﺗﻨﻬـﺎﯾﯽ ﺣﻀـﺮت ﯾـﻮﻧﺲ )ع( ﺑـﻪ ﮐﻤـﮏ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
راﺑﻄﮥ ّ
ﻣﮑﻤﻠﯽ در ﻧﻤﻮﻧـﻪﻫﺎی ذﮐﺮﺷـﺪه ﻫﻤﮕـﯽ از ﻧـﻮع راﺑﻄـﻪای اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺮ
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﮐﻪ ﻣﺘﻦ از ﻋﻬﺪۀ ﺑﯿﺎن آن ﺑﺮ ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪّ .اﻣﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﯿـﺎن

ﺷﺪ ،دﯾﮕﺮ راﺑﻄﮥ ّ
ﻣﮑﻤﻠﯽ ،راﺑﻄﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮ از
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ﻋﻬﺪۀ آن ﺑﺮ ﻧﻤﯽآﯾﺪ .ﻧﻤﻮﻧﮥ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ در ﺻﻔﺤﮥ  ۴و  ۵داﺳـﺘﺎن »اﻟﺒﻘـﺮة اﻟﻨـﺎدرة« دﯾـﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .داﺳﺘﺎن در ﻣﺘﻦ اﯾﻦ دو ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ روزی ﺑﻨﯽاﺳـﺮاﺋﯿﻞ ﺑـﺎ ﺟﺴـﺪ
ﺗﺎﺟﺮی روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪاش اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﺎراﺣﺘﯽ دور ﺟﺴﺪ ﺣﻠﻘﻪ
ﻣﯽزﻧﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺘﻦ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۳راﺑﻄﺔ ّ
ﻣﮑﻤﻠﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺮ داﺳﺘﺎن »اﻟﻐﺮاب اﻟﺬﮐﻲ«
)اﻟﮑﻨﺪي(۴-۳ :۲۰۰۹ ،
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 -۴-۳راﺑﻄﮥ ﺗﻘﺎﺑﻠﯽ

اﯾﻦ راﺑﻄﻪ زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ واژﮔﺎن و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﻌﻨـﺎی ﺧﺎﺻـﯽ را
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮏ از ﺷﮑﻞﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ راﺑﻄﮥ ﺗﻘﺎﺑﻠﯽ ،ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ اﺳﺖ ﮐـﻪ در آن
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ واژﮔﺎن و ﺗﺼﺎوﯾﺮ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ اﺑﻬﺎم ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ
ّ
ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ وﺳﻂ ﺑﯿﻦ واژﮔﺎن و ﺗﺼﺎوﯾﺮ را در ﻧﻈـﺮ ﺑﮕﯿـﺮد و ﺑـﻪ ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ درﺳـﺖ از
ّ
آنﭼﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ) .(Nikolajeva & Scott, 2000: 226راﺑﻄﮥ ﻣﯿﺎن
ﻣﺘﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺮ راﺑﻄﻪای ﺿﺪ و ﻧﻘﯿﺾ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﺘﻦ ﺑﯿـﺎن
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﺳﺎﯾﭗ ۱۲۹ :۱۳۸۸ ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷـﻮارﮐﺰ» .(۱۵ :۱۹۸۲ ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺧﻮاﻧﻨـﺪه از
ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺻﻔﺤﻪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢﺷﺪه ،ﮐﺸـﻒ ﮐﻨـﺪ .ﭘـﺲ ﺑـﯿﻦ
ﮐﻼم و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻨﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ« )ﻧﻮدﻣﻦ.(۵۰ :۱۳۷۹ ،
ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداﺳﺘﺎﻧﯽ از ﺷﮕﺮدﻫﺎی ﺗﻘﺎﺑﻠﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدهاﺳـﺖ
ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮐﻮدک را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ و در آﻓﺮﯾﻨﺶ داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﺑﭙـﺮدازد.
راﺑﻄﮥ ﺗﻘﺎﺑﻠﯽ زاوﯾﮥ دﯾﺪ ﺑﺎ » «% ۲۵/۹۵از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺴﺎﻣﺪ راﺑﻄﮥ ﺗﻘﺎﺑﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
در داﺳﺘﺎن »اﻟﺒﻘﺮة اﻟﻨـﺎدرة«» ،اﻟﻬﺪﻫـﺪ واﻟﺨﺒـﺮ اﻟﯿﻘـﯿﻦ«» ،اﻟﺤـﻮت اﻟﻤﻄﯿـﻊ«» ،ﻣﻠﮑـﺔ
ّاﻟﻨﻤﻞ«» ،أﺑﺎﺑﯿﻞ اﻟﺴﻤﺎء« و »اﻟﻐﺮاب اﻟﺬﮐﻲ« ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺮ راﺑﻄﻪای ﺗﻘﺎﺑﻠﯽ وﺟـﻮد
دارد .زﯾﺮا ﻣﺘﻦ ﺑﺎ زاوﯾﮥ دﯾﺪ ﺳﻮم ﺷﺨﺺ )داﻧﺎی ﮐﻞ( رواﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد و راوی ﺧﻮد ﺑﯿﺮون
از ﻣﺘﻦ اﯾﺴﺘﺎده و ﺑﺮ ﻣﺘﻦ آﮔﺎﻫﯽ و اﺷﺮاف ﮐﺎﻣﻞ دارد؛ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﮔﺮ ﺑـﻪ ﺗﺼـﺎوﯾﺮ ﺑـﺪون
ﺧﻮاﻧﺶ ﻣﺘﻦ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ زاوﯾﮥ دﯾﺪ داﺳﺘﺎن ّاول ﺷﺨﺺ اﺳﺖ و ﯾﮑـﯽ از
ّ
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ )ﻗﻬﺮﻣﺎن( ،داﺳﺘﺎن را رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﮐﺎرﺑﺮد راﺑﻄﮥ ﺗﻘﺎﺑﻠﯽ رﻧﮓ ﺑﺎ » «% ۶/۳۸در داﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻌﺪ از راﺑﻄﮥ ﺗﻘﺎﺑﻠﯽ زاوﯾﮥ دﯾﺪ
در ﻣﺮﺗﺒﮥ دوم ﻗﺮار دارد .در داﺳﺘﺎن »ﻣﻠﮑﺔ ّاﻟﻨﻤﻞ« ﻣﺘﻦ ﻣﻮرﭼﻪﻫﺎ را ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎی ﺳـﻔﯿﺪ،
َُْ ْ ٌ ْ ٌ َ ٌَ َ ْ ُ ْ ُ
ـﯿﺾ ْ
واﻷﺻ ُ
ـﻔﺮ
زرد ،ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﯿﺎه ﺑﺮ ﻣﯽﺷﻤﺎرد» .اﻟﻨﻤﻞ أﻧﻮاع وأﺣﺠﺎم ﻋﺪﯾـﺪة ،ﻓ ِﻤﻨـﻪ اﻷﺑ
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ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻠﻤﺎت ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ﺗﺎ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺎﻣﻞ آنﻫﺎ را درک ﮐﻨﺪ؛ ﺣﺎل آنﮐـﻪ ﺗﺼـﺎوﯾﺮ او را

182

ﺷﮕﺮدﻫﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ و راﺑﻄﮥ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺮ در ...

ُ ََ َ
ُ
ْ
ﺠﺎﻣ ُـﻪ َﺑ َ
واﻟﻤ َﺘ ّ
ـﯿﻦ اﻟﮑﺒﯿـﺮ َ
ﺨﺘﻠـﻒ ْأﺣ ُ
واﻟﺼـﻐﯿﺮ ُ
واﻷﺣ ُ
ﻮﺳـﻂ« )اﻟﮑﻨـﺪي،
ﺗ
ـﺎ
ﻤ
ﮐ
واﻷﺳﻮد
ﻤﺮ
ِ
ِ
(۲ :۲۰۰۹؛ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎ ،ﻣﻮرﭼﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎ رﻧﮓ ﺑﻨﻔﺶ و ﻣﻠﮑﺔ ّاﻟﻨﻤـﻞ ﺑـﺎ

ّ
ﺷﺨﺼـﯿﺖﭘﺮدازی ﺑـﺎ »۱/۲۷
رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪهاﺳـﺖ .ﮐـﺎرﺑﺮد ﺗﻘـﺎﺑﻠﯽ

 «%در ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺳﻮم ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در داﺳﺘﺎن »اﻟﻨﺎﻗﺔ اﻟﻤﻌﺠﺰة« در ﺻﻔﺤﮥ  ۶و  ۷ﺑﺎ وﺟﻮد
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آنﮐــﻪ ﺑﻨﯽاﺳــﺮاﺋﯿﻞ از ﺣﻀــﺮت ﺻــﺎﻟﺢ )ع( ﺑــﺮای اﺛﺒــﺎت ﭘﯿــﺎﻣﺒﺮی ﺧــﻮد درﺧﻮاﺳــﺖ
ْ ُ َ َ ً ّ ً
ﺑﯿﺮونآوردن ﺷﺘﺮی ﻗﺮﻣﺰ ﺑـﺎ ّﺑﭽـﻪاش از ﻣﯿـﺎن ﺻـﺨﺮهﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ »إن ﮐ ْﻨـﺖ ﻧﺒ ّﯿـﺎ َﺣﻘـﺎ
ََ َ ُ َ َ َ ً َ َ َ َ َ
َْ َُ َﱠ َ ُ َ
ﻨﺎك ُﻟﯿ ْﺨ َ
ـﺮج َﻟ َﻨـﺎ ﻣ ْ
ـﻦ َ
ـﯿﻦ
ﺑ
ﻫ
ﻚ
ﺑ
ر
ﻮ
ﻋ
ﺪ
ﺘ
ﻟ
ﺮﯾﺐ
اﻟﻘ
ﻓﺴﻨﺬﻫﺐ ﻣﻌﻚ ﺟﻤﯿﻌﺎ إﻟﯽ ذﻟﻚ اﻟﺠﺒ ِﻞ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ً َْ َ َ
ُ
ﺮاء َﻣ َﻊ ﻓ ِﺼ ِﯿﻠﻬﺎ« )ﻫﻤﺎنّ ،(۷ :۲۰۰۹ ،اﻣﺎ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷـﺘﺮی ﻗﻬـﻮهای و
ﺨﻮر ﻧﺎﻗﺔ ﺣﻤ
اﻟﺼ ِ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪون ّﺑﭽﻪاش دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦﺟﺎ آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ راﺑﻄﮥ ﺗﻘﺎﺑﻠﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺮ
ّ
ﺷﺨﺼﯿﺖﭘﺮدازی ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ.
در رﻧﮓ و
در داﺳﺘﺎن »ﻣﻠﮑﺔ ّاﻟﻨﻤﻞ« در ﺻـﻔﺤﮥ  ۷ﻣـﺘﻦ ﺣﮑﺎﯾـﺖ از آن دارد ﮐـﻪ از ﻣﻮرﭼﮕـﺎن

َ َ ْ
راﺣـﺖ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺎر ﺧﻮد را رﻫﺎ ﮐﻨﻨـﺪ و ﺑـﻪ ﺳـﺮﻋﺖ ﺑـﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎیﺷـﺎن ﺑﺮوﻧـﺪ »و
ُ
ُ
ُ
ُ
ُﺗﻨﺎدي ْ
ﺑﺄﻋﻠﯽ َﺻ ِﻮﺗﻬﺎ َﻋﻠﯽ َاﻟﻨ ْﻤﻞ) :ﯾﺎ ﱡأﯾﻬﺎ ا ّﻟﻨ ْﻤﻞ ْادﺧﻠﻮا َﻣ َﺴ ِﺎﮐ َﻨﮑ ْﻢ ﻻ َﯾ ْﺤ ِﻄ َﻤ ﱠﻨﮑ ْﻢ ُﺳﻠﯿﻤﺎن
ِ
ُ ُُ ُ ْ َْ ُ َ َ َ ّْ ُ َ َ َ َ َ َََ ُ َ َ َ ُ ُْ ً
وﺟﻨﻮده وﻫﻢ ﻻ ﯾﺸـﻌﺮون( .ﺳـﻤﻊ اﻟﻨﻤـﻞ ِﻧـﺪاءﻫﺎ وﺗـﺮك ﻋﻤﻠـﻪ وأﺧـﺬ ﯾﻌـﻮد ﻣﺴـﺮﻋﺎ إﻟـﯽ
َ ْ َ َ ُ ُ
ََ
ُ
ُ ّ
َ
ﻠﯿﻤﺎن َ
ﯿﻮاﻧﺎت ُ
واﻟﺠ ُ
َ
ﻨﻮد َﻋ ْ
ﻠـﯿ ِﻬ ْﻢ وﺗﻬﺸ ُـﻢ
واﻟﺤ
ﺪوس ﺧﯿﻮل ُﺳ
ﺴﺎﮐ ِﻨﻪ َودﺧﻞ ﻓﯿﻬﺎ ،ﮐﻲ ﻻﺗ
ﻣ ِ
َ
َ ُ
ُ ُ
ْ َ َُ ُ َ
َ
ﻨﻮد َ
ون ْأن َﯾ َﺮی َﻫﺆﻻء ُ
اﻟﺠ ُ
وﻫـﻮ َﯾـﺪ ﱡب
اﻟﺠﯿﺶ ّاﻟﻨ ْﻤـﻞ ِﻟ ِﺼـﻐ ِﺮ َﺣ ْﺠ ِﻤ ِـﻪ
وﻫﺬا
أﺟﺴﺎدﻫﻢ ،د
َ
َْ َ ُ َ ْ
رزﻗ ِﻪ« )ﻫﻤﺎنّ ،(۷ :۲۰۰۹ ،اﻣﺎ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻮرﭼـﻪﻫﺎ ﻫﻤﮕـﯽ ﻧـﻪ
ﻋﻠﯽ اﻷرض ﯾﺒﺤﺚ ﻋﻦ ِ
ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎر ﺟﻤﻊآوری ﻏﺬا را رﻫﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ آذوﻗﻪﺷﺎن را ﻣﺤﮑـﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧـﺪ و
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آذوﻗﻪ ،ﺣﺮﮐﺖﺷﺎن را ﻧﯿﺰ ﮐﻨﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
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ّ
ﺷﺨﺼﯿﺖﭘﺮدازی ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺗﺼﻮﯾﺮ  ٤راﺑﻄﮥ ﺗﻘﺎﺑﻠﯽ رﻧﮓ و
داﺳﺘﺎن »اﻟﻨﺎﻗﺔ اﻟﻤﻌﺠﺰة« )اﻟﮑﻨﺪي(۶ :۲۰۰۹ ،

 -۴-۴راﺑﻄﮥ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﯾﺎ ﭘﯿﺶ اﻓﺘﺎدن ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﻣﺘﻦ

ﻧﻤﻮﻧﻪای از داﺳﺘﺎنﻫﺎی ّ
ﻣﺼـﻮر ﻧﯿـﺰ وﺟـﻮد دارﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﺗﺼـﻮﯾﺮ و ﻣـﺘﻦ ﺑـﺎ ﻫـﻢ
ﻫﻢﺧﻮاﻧﯽ دارﻧـﺪّ ،اﻣـﺎ ﺗﺼـﺎوﯾﺮ ،ﺟﺰﺋﯿـﺎﺗﯽ را ﺑـﻪ ﻣـﺘﻦ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﻨـﺪ و روح ﻣـﺘﻦ را دﮔﺮﮔـﻮن
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ )ﮐﻌﺴﯿﺲ ۱۸۰ :۲۰۱۰/۲۰۰۹ ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﻔﺎﺟﯽ .(۱۱۵-۱۱۴ :۲۰۰۶ ،در
اﯾﻦ راﺑﻄﻪ در ﻣﺘﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎری ﺗﻌﺪادی ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داده ﻧﺸﺪهاﺳـﺖ
و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ را ﭘﺮ ﮐﻨﺪّ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺘﻔﺎوت از آنﭼﻪ در ﻣـﺘﻦ ﻧﻮﺷـﺘﺎری ﺑﯿـﺎن ﺷﺪهاﺳـﺖ ،ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑـﻪ
ﮔﺴــﺘﺮشدﻫﻨﺪه و ﺗﻘﻮﯾﺖﮐﻨﻨــﺪۀ آن ﻫﺴــﺘﻨﺪ ).(Nikolajeva & Scott, 2000: 230
درواﻗﻊ ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﻌﮑﺎس آن ﭼـﻪ در ﻣـﺘﻦ آﻣـﺪه اﺳـﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ ﮔﺴـﺘﺮش
ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﺳﻨﺎرﯾﻮی ّ
ﻗﺼﻪ اﺑﺘﮑﺎری ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ )دروﯾﺶ.(۶۰ :۲۰۰۳ ،

ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ ۲۲

ّ
ﺗﺼﻮﯾﺮ  ٥راﺑﻄﮥ ﺗﻘﺎﺑﻠﯽ زاوﯾﮥ دﯾﺪ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺮ داﺳﺘﺎن »ﻣﻠﮑﺔ اﻟﻨﻤﻞ«
)اﻟﮑﻨﺪي(۱۱ ،۵ ،۲ :۲۰۰۹ ،
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در داﺳﺘﺎن »اﻟﺒﻘﺮة اﻟﻨﺎدرة« در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺻﻔﺤﮥ  ۸اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦﮐـﻪ ﻣﻔﻬـﻮم ﻣـﺘﻦ را در
ﺧﻮد دارد ،داﺳﺘﺎﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ّاﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤـﺎن درونﻣﺎﯾـﻪ ،ﺑﯿـﺎن ﻣﯽﮐﻨـﺪ و آن را ﮔﺴـﺘﺮش
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ دو ﮔﺎو ﻧﺎراﺣـﺖ و ﺧﺸـﻤﮕﯿﻦ ﺗﺮﺳـﯿﻢ ﺷﺪهاﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﮔﺎوی ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺑﺎزی و ﺷﺎدی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﺎﺣﺒﺶ اﺳﺖ ﺣﺴﺎدت ﻣﯽورزﻧﺪّ .اﻣﺎ در ﻫﯿﭻ
ﺟﺎی ﻣﺘﻦ داﺳﺘﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ.
ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮ در ﺻﻔﺤﮥ  ۴داﺳﺘﺎن »اﻟﮑﻠﺐ اﻟﺤﺎرس« ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﮐﺸﯿﺪن ﺑﺎزی و ﺷﺎدی
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ّﺑﺮه ،ﻣﺎﻫﯽ و ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﮐﻪ در ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺣﯿﺎﺗﯽ داﺳﺘﺎن ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪارﻧـﺪ ،ﺑـﺮ ﻫﯿﺠـﺎن
داﺳﺘﺎن و ﻧﮕﺎه ﮐﻮدک و ﺑﺎزﺧﻮرد او از ﻣﺘﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد.
ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ ۲۲

ﺗﺼﻮﯾﺮ  ٦راﺑﻄﮥ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺮ داﺳﺘﺎن »اﻟﮑﻠﺐ اﻟﺤﺎرس«
)اﻟﮑﻨﺪي(٤ :٢٠٠٩ ،

ﺗﺼﻮﯾﺮ  ٧راﺑﻄﮥ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺮ داﺳﺘﺎن »اﻟﺒﻘﺮة اﻟﻨﺎدرة«
)اﻟﮑﻨﺪي(۸ :۲۰۰۹ ،
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 -۴-۵ﺳﭙﯿﺪﻧﻮﯾﺴﯽ

ّ
ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی آﻓﺮﯾﻨﺶ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻟﺬتﺑﺨﺶ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ در ﻣـﺘﻦ ﯾـﺎ

ﻫﻤﺎن »ﺳﭙﯿﺪﻧﻮﯾﺴﯽ« اﺳﺖ» .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣـﺎﻫﺮی ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺷـﯿﻮه ﺗﻤﺎﯾـﻞ دارﻧـﺪ ،ﺗـﺎ
اﻧﺪازهای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺮدان ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای رواﯾﺖ ﺧﻮد
را ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آن را در ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ؛ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﯾـﺎ ﻣﻌﻨﺎﻫـﺎی ﻣﻤﮑـﻦ در ﻣـﺘﻦ راﻫﻨﻤـﺎﯾﯽ ﮐﻨـﺪ .ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه ،ﻫـﻢ ﭼـﻮن
ﮐﺎرﮔﺮدان ﻧﻤﺎﯾﺶ ،ﺑﺎ واردﮐﺮدن ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه و اﻧﺘﻈﺎرات او را
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﮑﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را در ﺻﺤﻨﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣـﯽآورد« )ﭼﻤﺒـﺮز،
در داﺳﺘﺎن »اﻟﻐﺮاب اﻟﺬﮐﻲ« در ﻣـﺘﻦ ﺻـﻔﺤﮥ  ۱۱ﻣﯿـﺎن ﻫﺎﺑﯿـﻞ و ﻗﺎﺑﯿـﻞ ﺟـﺪال در
ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﯾﻦ ﺟﺪال ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻗﺎﺑﯿﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .ﻗﺎﺑﯿﻞ ﻣﺎت و ﻣﺒﻬﻮت و آﺷﻔﺘﻪ اﺳـﺖ
و ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﺴﺪ ﺑﺮادرش ﭼﻪ ﮐـﺎر ﮐﻨـﺪ .در ﻫﻤـﯿﻦ ﻫﻨﮕـﺎم ﮐﻼﻏـﯽ را ﻣﯽﺑﯿﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ
ﻣﻨﻘﺎرش زﻣﯿﻦ را ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺟﺴﺪ ﮐﻼﻏﯽ را در زﯾﺮ ﺧﺎک دﻓﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪّ .اﻣﺎ در ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﻧـﻪ
ﺟﺪال و درﮔﯿﺮی دو ﺑﺮادر ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺟﺴﺪ ﮐﻼغ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ اﯾﻦ ﺧﻮاﻧﻨـﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﮑﺎف را ﭘﺮ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎﮐﺮدن ﺑﺨﺶﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن از ﺗﻤﺮﮐـﺰ ﺻـﺮف ﺑـﺮ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰد .ﭘﺲ در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻫﻤﺎن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻼﻏﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺣﺎل
ﻣﺪﻓﻮنﮐﺮدن ﮐﻼﻏـﯽ دﯾﮕـﺮ در ﺧـﺎک اﺳـﺖ و ﻗﺎﺑﯿـﻞ ﻣﺸـﺎﻫﺪهﮐﻨﻨﺪۀ ﻣـﺎﺟﺮا اﺳـﺖ .در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درﻧﯿﺎﻣﺪهاﺳﺖ.
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ﺗﺼﻮﯾﺮ  ٨ﺳﭙﯿﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺮ داﺳﺘﺎن »اﻟﻐﺮاب اﻟﺬﮐﯽ« )اﻟﮑﻨﺪي(۱۱ :۲۰۰۹ ،
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 -۴-۶رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ

ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ از اﯾﻦ ﺷﮕﺮد ،ﺧﻮاﻧﻨﺪه داﺳﺘﺎن را از زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺷﮕﺮد ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روﯾﺪادﻫﺎی »اﻟﻒ ،ب ،ج« در ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت »ج،
ب ،اﻟـﻒ« ﻣﯽآﯾﻨــﺪ و ﻧـﻮﻋﯽ ﺑﺎزﮔﺸــﺖ زﻣــﺎﻧﯽ ﯾـﺎ ﻣﮑــﺎﻧﯽ روی ﻣﯽدﻫـﺪ .ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐــﺰ
ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ ﮐﻮدک از ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺟﺪﯾـﺪی دﻧﺒـﺎل
ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺧﺴﺮوﻧﮋاد .(۲۰۰-۱۹۸ :۱۳۸۳ ،اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺷﮕﺮدی اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑﺮﺷـﺖ ﺑـﺮای
ﺑﺎزداﺷﺘﻦ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ از ﻏﺮقﺷﺪن در ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد و آن را دوﺑﺎرهﺳﺎزی ،ﺗﮑﺮار و
ّ
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ »او از راه اﯾﻦ دوﺑﺎرهﺳﺎزی ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ اﻣﮑﺎن
ﯾﺎ ﺑﺎزﺗﺎﺑﺎﻧﯿﺪن وﻗﺎﯾﻊ و

ّ
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﺑﺒﯿﻨـﺪ و ﯾـﺎ ﺑﺸـﻨﻮد ،دﯾـﺪن از
ﻣﯽدﻫﺪ روﯾﺪادﻫﺎ و ﯾﺎ
ﻃﺮﯾــﻖ واﺳــﻄﻪ – و ﯾــﺎ ﺑﺎزدﯾــﺪن و ﺑﺎزﺷــﻨﯿﺪن -ﺗﻤﺎﺷــﺎﮔﺮ را از ﻓــﺮورﻓﺘﻦ در روﯾــﺪادﻫﺎ و
دﺳــﺘﺨﻮش ﻋﻮاﻃــﻒ ﺷــﺪن ﺑــﺎز ﻣــﯽدارد و ﻓﺎﺻــﻠﮥ ﻻزم ﺑــﺮای اﻧﺪﯾﺸــﯿﺪن ﻣﺴــﺘﻘﻞ و
ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﯽ را ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآورد« )ﺗﻌﺎوﻧﯽ.(۴۱ :۱۳۵۵ ،
در داﺳﺘﺎن »اﻟﻐﺮاب اﻟﺬﮐﻲ« در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺻﻔﺤﮥ  ۱۱ﮐﻼغ ﺑﺎ ﻣﻨﻘﺎرش زﻣﯿﻦ را ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﺗﺎ ﺟﺴﺪ ﮐﻼغ را ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎزد و ﻗﺎﺑﯿﻞ ﻧﻈﺎرهﮔﺮ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻧﻮﻋﯽ دوﺑﺎرهﺳﺎزی و ﺗﮑﺮار و ﯾـﺎ
ﺑﺎزﺗﺎﺑﯿﺪن وﻗﺎﺋﻊ در ذﻫﻦ ﮐﻮدک ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﮐﻨﺪن زﻣﯿﻦ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻗﺎﺑﯿﻞ و
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ﭘﻨﻬﺎنﺳﺎزی ﺟﺴﺪ ﺑﺮادرش ﻗﺎﺑﯿﻞ اﺳﺖ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﺗﺼـﻮﯾﺮ درﻧﯿﺎﻣﺪهاﺳـﺖ.
در اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻧـﺰاع دو ﮐـﻼغ و دﻓﻦﮐـﺮدن ﮐـﻼغ ﻣـﺮده ﺗﮑـﺮار و ﺑﺎزﺗﺎﺑﺎﻧﯿـﺪن ﻣـﺎﺟﺮای
درﮔﯿﺮی ﻫﺎﺑﯿﻞ و ﻗﺎﺑﯿﻞ و دﻓﻦﮐﺮدن ﺟﺴﺪ ﻗﺎﺑﯿﻞ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﻣـﺎﺟﺮا ﺑـﻪ ﻧـﻮﻋﯽ ﺗﮑـﺮار
ﻣﺎﺟﺮای دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.
در داﺳﺘﺎن »اﻟﺤﻮت اﻟﻤﻄﯿﻊ« در ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﺻـﻔﺤﮥ  ۱۱ﺣﻀـﺮت ﯾـﻮﻧﺲ )ع( در ﺣـﺎل
ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﺮدم اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﻤﺎن وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺘﻦ را در ذﻫﻦ ﮐﻮدک ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ و ﺗﮑـﺮار
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ّ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﯾﻮﻧﺲ )ع( در ﺣﺎل ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺎﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ در
درﯾﺎ ﺑﺮاﯾﺶ رخ داده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﮑﺮار و دوﺑﺎرهﺳﺎزی ﻣﺎﺟﺮا ﺑـﻪ ﺧﻮاﻧﻨـﺪۀ ﮐـﻮدک اﻣﮑـﺎن

ﺗﺼﻮﯾﺮ  ٩رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺮ داﺳﺘﺎن »اﻟﺤﻮت اﻟﻤﻄﯿﻊ«
)اﻟﮑﻨﺪي(۱۱ :۲۰۰۹ ،

 -۴-۷اﻏﺮاق

اﻏﺮاق ،ﮔﻮﻧﻪای زﯾﺎدهروی در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺻﻔﺘﯽ ﭘﺴـﻨﺪﯾﺪه ﯾـﺎ ﻧﮑﻮﻫﯿـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻃﻨـﺰ
ّ
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی داﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸـﻤﺎن
ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻏﺮاق ﺣﺎﻻت و ﻣﻨﺶ
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﺎﺑﺎوراﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺎ زﯾـﺎدهروی در ﮐﻮﭼـﮏﮐﺮدن و ﺑـﺎ ﺑﺰرگﮐـﺮدن ﯾـﮏ
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ﻣﯽدﻫﺪ روﯾﺪادﻫﺎ را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از زﺑﺎن ﺣﻀﺮت ﯾﻮﻧﺲ )ع( ﺑﺸﻨﻮد.
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روﯾﺪاد ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺨﺎﻃﺐ را از ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮐﺸـﺎﻧﺪ )وﻫﺒـﻪ واﻟﻤﻬﻨـﺪس،
 ،۳۲۷ :۱۹۸۴ﻣﯿﺮﺻــﺎدﻗﯽ و ﻣﯿﺮﺻــﺎدﻗﯽ )ذوﻟﻘــﺪر( ،۲۲ :۱۳۷۷ ،ﺧﺴــﺮوﻧﮋاد:۱۳۸۳ ،
 ،۱۷۴ﻣﻄﻠﻮب.(۱۸۷-۱۸۰ ،۲۰۰۶ ،
در ﺗﺼﺎوﯾﺮ داﺳﺘﺎن »ﻣﻠﮑﺔ ّاﻟﻨﻤﻞ« ﮔﻮﻧﻪای زﯾﺎدهروی در رﺧﺪادﻫﺎ و ﺻـﺤﻨﻪﻫﺎ دﯾـﺪه
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﺑﺰرگﻧﻤﺎﯾﯽ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ آذوﻗﻪ ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﮥ ﻣﻮرﭼـﻪﻫﺎی ﮐـﺎرﮔﺮ ،ﻧﮕـﺎه ﮐـﻮدک
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ .داﻧﻪﻫﺎی ﮔﻨﺪم ،ﻣﯿﻮهﻫـﺎ و ﺣﺸـﺮهﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﻣﻮرﭼـﻪﻫﺎ ﺣﻤـﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ از ﻣﻮرﭼﻪﻫﺎ ﺑﺰرگﺗﺮ
ﺟﻠﻮهﮔﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .درواﻗﻊ اﯾﻦ اﻏﺮاق و ﺑﺰرگﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺎون ،ﻫﻤﮑﺎری
ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ ۲۲

و ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺎر ﻣﻮرﭼﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮ در دﯾﺪﮔﺎن ﮐﻮدک ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷـﺪ و ﻧﮕـﺎﻫﺶ را ﻣﺘﻤﺮﮐـﺰ
ﺳﺎزد.
 -۴-۸ﺗﻌﺎدل و ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل

ّ
ّ
وﺿﻌﯿﺘﯽ از ﺗﻌﺎدل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﯾﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧـﺎن ،ﺑﯿﺸـﺘﺮ،
»در ﻣﻘﺪﻣﮥ ﻫﺮ داﺳﺘﺎن
ﺑﺮ ّ
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﻧﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺤﺮانآﻓﺮﯾﻦ
اﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ و ﻋﺪم ﺗﻌﺎدﻟﯽ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورد ﮐﻪ آﻧﺎن  -ﻗﻬﺮﻣﺎن ﯾﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن-
در ﺟﺴﺘﺠﻮی رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ ﺗﻌـﺎدﻟﯽ ﺗـﺎزه ،ﻧﺎﭼـﺎر از ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾـﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧـﺪ« )ﺧﺴـﺮوﻧﮋاد،
 .(۱۹۲-۱۹۱ :۱۳۸۳اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﯿﺰ ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻤﺮﮐﺰ او
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﻌﺎدل آﻏﺎزﯾﻦ دور ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮ ّ
از ّ
وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺷـﻮد.

ّاﻣﺎ ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﺎدل و ﻋـﺪم ﺗﻌـﺎدﻟﯽ
ﮐــﻪ در ﻣــﺘﻦ وﺟــﻮد دارد را در ﺗﺼــﻮﯾﺮ ﺑــﻪ ﻧﻤــﺎﯾﺶ ﺑﮕــﺬارد .ﺗﺼــﻮﯾﺮﮔﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداﺳــﺘﺎﻧﯽ
ّ
ﻗﺼﺺ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت در ﺑﯿﺸﺘﺮ داﺳﺘﺎنﻫﺎ در ﻧﺸﺎندادن اﯾﻦ ﺷﮕﺮد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدهاﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در داﺳﺘﺎن »اﻟﺒﻘﺮة اﻟﻨﺎدرة« اﺑﺘﺪا ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻣﺘﻌﺎدل و ﺧﻮﺷـﺎﯾﻨﺪ ﻣﻮاﺟـﻪ
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در ﺻﻔﺤﮥ  ۳ﮔﺎو ﻗﻬﺮﻣﺎن ّ
ﻗﺼﻪ ﻫﻤﺮاه ﺻﺎﺣﺒﺶ در ﺣـﺎل ﺑـﺎزی و
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ﺷﺎدی اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺧﺮﺳﻨﺪی در ﭼﻬﺮه و ﺧﻠﻖوﺧﻮی ﮐﻮدک ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .اﯾﻦ ﺗﻌﺎدل و
ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﺻﻔﺤﮥ  ۸ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮدّ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺎه در ﺻﻔﺤﮥ  ۹ﺗﺎ  ۱۱ﻫﻨﮕﺎم درﺧﻮاﺳﺖ

ّ
وﺿـﻌﯿﺖ ﻧﺨﺴـﺖ
ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮔﺎو ﺑﻪ وﺳـﯿﻠﮥ ﺑﻨﯽاﺳـﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻬـﺮۀ ﮔـﺎو و ﺻـﺎﺣﺒﺶ از

ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﺄﯾﻮس و ﺑﻬﺖزده و ﻧﮕﺮان ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد و ﮐـﻮدک ﺑـﺎ
ﺗﻤﺎم وﺟﻮد اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ را ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ آن ﻫﻢزادﭘﻨﺪاری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻧﺎﺗﻌﺎدﻟﯽ در ﭼﻬﺮۀ ﻣﺮدان ،زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗـﻨﺶ و ﺑﺤـﺮان
روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪّ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﻇﻬﻮر اﺑﺎﺑﯿﻞ از ﺑﺤﺮان ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻌـﺎدل دﺳـﺖ
ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﻌﺎدل و آراﻣﺶ در ﺻﻔﺤﮥ  ۱۱ﺑـﺎ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﻣﺮدﻣـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ درﮔـﺎه ﺧﺪاوﻧـﺪ
ﺷﮑﺮﮔﺰاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ.
ﺧﻂ ﺑﺮای ﻧﺸﺎندادن ﺣﺮﮐـﺖ ﺗﺼـﺎوﯾﺮ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪﺳـﺰاﯾﯽ دارد و ﺑـﺎ ﮔـﺰﯾﻨﺶ ﺧﻂﻫـﺎی
ّ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﻣﻨﺤﻨﯽ ،ﻋﻤﻮدی ،اﻓﻘﯽ ،ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ و ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﻨﺪی ﯾﺎ ﺳـﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐـﺖ
ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﻧﻤـﺎﯾﺶ داد )ﻋﺒـﺪ .(۱۰۱۰ :۲۰۱۰ ،ﺗﺼـﻮﯾﺮﮔﺮ ﺗﻌـﺎدل در ﺗﺼـﺎوﯾﺮ را در اﻏﻠـﺐ
ﻣــﻮارد ﺑــﺎ ﺧﻂﻫــﺎی اﻓﻘــﯽ و ﻋﻤــﻮدی و ﻧﺎﺗﻌــﺎدﻟﯽ در ﺗﺼــﺎوﯾﺮ را ﺑــﺎ ﺧﻂﻫــﺎی ﻣــﻮرب و
ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
در داﺳــﺘﺎن »اﻟﺤــﻮت اﻟﻤﻄﯿــﻊ« در ﺻــﻔﺤﮥ  ۵آراﻣــﺶ ﻗﺒــﻞ از ﻃﻮﻓــﺎن و اﯾﺴــﺘﺎﯾﯽ
ّ
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺑﺎ ﺧﻂﻫﺎی اﻓﻘﯽ و ﻣـﻨﻈﻢ ﻧﺸـﺎن داده ﺷﺪهاﺳـﺖ و ﮐﺸـﺘﯽ ﺑـﻪ آراﻣـﯽ در درﯾـﺎ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎ ﻧﯿﺰ آرام اﺳﺖّ .اﻣﺎ در ﺻـﻔﺤﮥ  ۶و  ۷و  ۸ﺑـﺮای ﻧﺸـﺎندادن
ّ
ﻧﺎآراﻣﯽ و ﺗﺸﻮﯾﺶ اﻣﻮاج درﯾﺎ ﺑـﺎ ﺧﻂﻫـﺎی ﻣـﻮرب و ﻧـﺎﻣﻨﻈﻢ ﻧﺸـﺎن داده ﻣﯽﺷـﻮد ،وﻟـﯽ
ﺳــﺮاﻧﺠﺎم اﯾــﻦ دﻟﻬــﺮه و ﺗﺸــﻮﯾﺶ ﻧﯿــﺰ ﭘﺎﯾــﺎن ﻣﯽﭘــﺬﯾﺮد و در ﺻــﻔﺤﮥ  ۹و  ۱۰ﺑــﺎ ﺑــﻪ

ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ ۲۲

در داﺳﺘﺎن »أﺑﺎﺑﯿﻞ اﻟﺴﻤﺎء« در اواﯾـﻞ داﺳـﺘﺎن در ﺻـﻔﺤﻪﻫﺎی  ۴و  ۵ﺑـﺎ آﺳـﻮدﮔﯽ
ّ
ّ
ﺧﯿﺎل و رﻓﺎه ﺣﺎل ﻣﺮدم ﻣﮑﻪ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑـﺮای ﻧﺸـﺎندادن ﻣﮑـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺮﮐـﺰ
ﺗﺠﺎری ﻣﻬﻢ ،ﺷﺎدی و ﻫﯿﺎﻫﻮ و آﻣﺪ و رﻓﺖ ﻣﺮدم ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻤﺎﯾـﺎن اﺳـﺖّ .اﻣـﺎ در
ّ
ﺻﻔﺤﮥ  ۶ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏﺷﺪن ﺳﭙﺎه اﺑﺮﻫﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﻪ و اﯾﺠﺎد رﻋﺐ و وﺣﺸـﺖ در دل ﻣـﺮدم اﯾـﻦ
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ﺗﺼﻮﯾﺮﮐﺸﯿﺪن ﺳﺎﺣﻠﯽ آرام و ﺣﻀﺮت ﯾﻮﻧﺲ )ع( ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ ﻟـﻢ داده اﺳـﺖ ،ﺑـﺎر
دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺎدل ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .در داﺳﺘﺎن »اﻟﻨﺎﻗـﺔ اﻟﻤﻌﺠـﺰة« ﻫـﻢ در ﺻـﻔﺤﮥ ۱۱
ﻧﺎزلﺷﺪن ﻋﺬاب ﺑﺮ ﮐـﺎﻓﺮان ﺑـﺎ ﺑـﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﮐﺸـﯿﺪن ﺧﺎﻧـﻪﻫﺎ ﺑـﺎ ﺧﻂﻫـﺎی ﮐـﺞ و ﻣﻌـﻮج و
آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﯽﻗﺮار در ﻣﻌﺮض دﯾﺪﮔﺎن ﮐﻮدک ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ ۲۲

ﺗﺼﻮﯾﺮ  ١٠ﺗﻌﺎدل و ﻧﺎﺗﻌﺎدﻟﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺮ داﺳﺘﺎن »اﻟﻨﺎﻗﺔ اﻟﻤﻌﺠﺰة«
)اﻟﮑﻨﺪي(۱۱ :۲۰۰۹ ،

 -۴-۹ﭘﯿﺶآﮔﺎﻫﯽ

ﭘﯿﺶآﮔﺎﻫﯽ ﺷﮕﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮ در اﺛﺮ ادﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﻨـﺪه
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﺪس و ﮔﻤﺎن از ﺣﺎدﺛﻪای ﻗﺒﻞ از وﻗـﻮع ﺧﺒـﺮ ﯾﺎﺑـﺪ )ﻣﯿﺮﺻـﺎدﻗﯽ و ﻣﯿﺮﺻـﺎدﻗﯽ
)ذواﻟﻘﺪر( ،۵۴ :۱۳۷۷ ،وﻫﺒﻪ و اﻟﻤﻬﻨﺪس» .(۱۲۳ :۱۹۸۴ ،در اﯾﻦ ﺷـﮕﺮد ،ﺑﯿﻨﻨـﺪه ﺑـﺎ
ّ
ﻣﺸﺎﻫﺪۀ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ درﺑﺎرۀ ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎ ﯾﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ دﺳـﺖ ﻣـﯽآورد و
ﭘﺲ از روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ آنﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ذﻫﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺎز ﻣﯽﮔـﺮدد«
)ﻗﺎﺳﻤﯽ.(۱۳۹ :۱۳۹۴ ،
در داﺳﺘﺎن »أﺑﺎﺑﯿﻞ اﻟﺴﻤﺎء« در ﺻﻔﺤﮥ  ۹رمﮐﺮدن ﻓﯿﻞ ﻧﺰول ﺑﻼ را ﻗﺒﻞ از وﻗـﻮع در
ذﻫﻦ ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آنﭼﻪ در ﺻﻔﺤﮥ  ۱۰ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﻣﯽآﯾﺪ از ﻗﺒـﻞ در ﻧﻈـﺮ ﮐـﻮدک
ّ
ﻣﺠﺴﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
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در داﺳﺘﺎن »اﻟﺒﻘﺮة اﻟﻨـﺎدرة« در ﺻـﻔﺤﮥ  ۱۰ﻋـﺪم رﺿـﺎﯾﺖ از ﻓـﺮوش ﮔـﺎو در ﭼﻬـﺮۀ
ﺻﺎﺣﺐ ﮔﺎو ﭘﯿﺪاﺳﺖ و ﮔﺎو ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﺧﻮاﺳـﺘﮥ ﮐـﺎﻓﺮان از ﺻـﺎﺣﺒﺶ ﭼﻬـﺮهای ﻧﮕـﺮان
دارد .در ﮔﻮﺷﮥ ﺑﺎﻻی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﻢ ﮐﯿﺴﻪای ﭘﺮ از ﺳﮑﮥ ﻃﻼ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ اﺳـﺖ و ﮔﻮﯾـﺎ ﻫـﺮ
ﭼﻨﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﮔﺎو از ﻓﺮوش ﮔﺎو ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪ اﺳـﺖّ ،اﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻓﮑـﺮ ﭘـﻮل و درآﻣـﺪ اﺳـﺖ .ﭘـﺲ
درواﻗﻊ اﯾﻦ ﺳﮑﻪﻫﺎ از ﻓﺮوش ﮔﺎو در آﯾﻨﺪه ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ  ١٢ﭘﯿﺶآﮔﺎﻫﯽ ﻣﺘﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺮ داﺳﺘﺎن »اﻟﺒﻘﺮة اﻟﻨﺎدرة« )اﻟﮑﻨﺪي(۱۰ :۲۰۰۹ ،

ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ ۲۲

ﺗﺼﻮﯾﺮ  ١١ﭘﯿﺶآﮔﺎﻫﯽ ﻣﺘﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺮ داﺳﺘﺎن »أﺑﺎﺑﯿﻞ اﻟﺴﻤﺎء« )اﻟﮑﻨﺪي(۹ :۲۰۰۹ ،
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 -۴-۱۰ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ

اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓﻫﺎ ﺑﻪ اﯾـﻦ ﻣﻌﻨـﺎ ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺨﺎﻃـﺐ ﻓﻘـﻂ از اﺛـﺮ ﻫﻨـﺮی ﻟـﺬت ﺑﺒـﺮد ،ﺑﻠﮑـﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮ ﺑﺎﯾﺪ رﻧﮓﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ آن ﺳـﺮوﮐﺎر دارد و
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ّ
ﺗﻮﺟـﻪ ﻣﺨﺎﻃـﺐ را ﺑـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ﺧﺎﺻـﯽ ﺟﻠـﺐ ﮐﻨـﺪ ،از رﻧـﮓ اﺻـﻠﯽ

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺑﻬﺘﺮ داﺳﺘﺎن از رﻧﮓﻫـﺎی ّ
ﻣﮑﻤـﻞ ﺑﻬـﺮه ﻣﯽﮔﯿـﺮد .ﺗﺼـﻮﯾﺮﮔﺮ
رﻧﮓﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد و از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﺮ رﻧﮕـﯽ در ﭘﯿﺸـﺒﺮد ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﺑﻬـﺮه ﻣﯽﮔﯿـﺮد؛ ﯾﻌﻨـﯽ از ﺑـﺎر
ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ رﻧﮓﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ذﻫﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔـﺬارد
)ﻋﺒﺪ .(۳۷-۳۶ :۲۰۱۲ ،از اﻧﻮاع درﺟﻪﺑﻨﺪی رﻧﮓﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ رﻧﮓ ﺗﯿـﺮه و روﺷـﻦ ،ﺳـﺮد و
ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ ۲۲

ﮔﺮم ،ﺳﯿﺎه ،ﺳﻔﯿﺪ و ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی اﺷﺎره ﮐﺮد )ﮐﻌﺴﯿﺲ .(۱۴۴ :۲۰۱۰ /۲۰۰۹ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧـﮓ در
ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و ّ
ﺗﺤﺮک ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﺑﺎزی ﺑـﺎ رﻧﮓﻫـﺎ و ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﺗﯿﺮﮔـﯽ ﺑـﻪ
روﺷﻨﯽ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﺎﻧﯽ ﺗﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ )ﻋﺒﺪ.(۱۰۱۳ :۲۰۱۰ ،
اﯾﻦ ﺷﮕﺮد در داﺳﺘﺎن »اﻟﻬﺪﻫﺪ واﻟﺨﺒﺮ اﻟﯿﻘﯿﻦ« دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐـﻪ در ﺻـﻔﺤﮥ  ۱۲ﺑـﺎ
ﺑﺎزی رﻧﮓﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪهاﺳﺖ .رﻧﮓ آﺑﯽ روﺷﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻧﻮراﻧﯽ و ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻗﺼـﺮ
ﺷﯿﺸﻪای ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ و رﻧﮓﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ،ﺻﻮرﺗﯽ روﺷﻦ و ﻃﻼﯾﯽ اﯾـﻦ آراﻣـﺶ را دو
ﭼﻨﺪان ﮐـﺮده اﺳـﺖ و ﻋـﺎﻟﻤﯽ روﺣـﺎﻧﯽ را ﺳـﺒﺐ ﺷﺪهاﺳـﺖ .اﯾـﻦ درﺣـﺎﻟﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در
ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎ رﻧﮓﻫﺎﯾﯽ ﺗﯿﺮه و ﺗﻨﺪ دارﻧﺪ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ  ١٣ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺮ داﺳﺘﺎن »اﻟﻬﺪﻫﺪ واﻟﺨﺒﺮ اﻟﯿﻘﯿﻦ«
)اﻟﮑﻨﺪي(۱۲ :۲۰۰۹ ،
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 -۴-۱۱ﺧﻮدارﺟﺎﻋﯽ

ﺗﮑﺮار و ﺑـﺎزﮔﻮﯾﯽ ﺣـﻮادث ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪﻫﺎی ّ
ﻣﺘﻨـﻮع در ادب ﮐـﻮدک راﯾـﺞ اﺳـﺖ .ﮐـﻮدک ﺑـﺎ

ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺣـﻮادث ﺗﮑـﺮاری ﮐـﻪ از ﺟﻬﺘـﯽ ﺑـﻪ ﻫـﻢ ﻣﺮﺑـﻮط ﻫﺴـﺘﻨﺪ،
ﺣـﻮادث را ﺑـﻪ ﻫـﻢ ارﺟـﺎع ﻣﯽدﻫـﺪ َ)ز ﯾﺘـﻮﻧﻲ .(۶۱ ،۲۰۰۲ ،داﺳـﺘﺎنﻧﻮﯾﺲ ﯾـﺎ ﺗﺼــﻮﯾﺮﮔﺮ
ّ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ را ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ .ﺗﮑﺮار در داﺳـﺘﺎن ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ از ﻣﻮﻓ ّﻘﯿـﺖ روﻧـﺪ
داﺳﺘﺎن ﻧﻤﯽﮐﺎﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻟﮕﻮ ﯾـﺎ ﻧﺴـﺨﻪای ﻧـﻮ را در ذﻫـﻦ ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨـﺪ .ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه ﯾـﺎ ﺗﺼـﻮﯾﺮﮔﺮ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺗﮑﺮارﻫﺎ را ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺳﺎزد و اﯾﻦ ﺗﮑﺮارﻫﺎ را ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻟﺤﻈـﻪای
ﻗﻄﻌﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮﻧﺪ و داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ )دﻟﻮز .(۲۰۴-۲۰۱ ،۱۳۹۲ ،ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ
از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﮑﺮار ،ﯾﮏ ﺻﺤﻨﻪ ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ارﺟﺎع داده ﻣﯽﺷـﻮد .ﻣﺨﺎﻃـﺐ ﻫﻨﮕـﺎم
اﺛﺮ و ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﭘـﯿﺶ و ﭘـﺲ در ﺣﺮﮐـﺖ اﺳـﺖ )ﻗﺎﺳـﻤﯽ:۱۳۹۴ ،
 ،۱۳۸ﻣﯿﺮﻗﺎدری.(۹۶ :۱۳۹۳ ،
در داﺳﺘﺎن »ﻣﻠﮑﺔ ّاﻟﻨﻤﻞ« ﺣﻤﻞ ﺳﯿﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮرﭼﻪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ ﺷـﮕﺮد اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر در ﺻﻔﺤﺎت ﺗﮑﺮار ﺷﺪه وﻟـﯽ در ﻫـﺮ ﺻـﻔﺤﻪ ،ﺣﻤـﻞ ﺳـﯿﺐ در ﺟﺎﯾﮕـﺎﻫﯽ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪای دﯾﮕﺮ ﺷـﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .ﺳـﯿﺐ در ﺻـﻔﺤﻪﻫﺎی  ۷ ،۴ ،۳و ۱۱
آذوﻗــﮥ ﻣﻮرﭼــﻪﻫﺎی ﮐــﺎرﮔﺮ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺟﺎﺑــﻪﺟﺎ ﻣﯽﺷــﻮدّ ،اﻣــﺎ در ﺻــﻔﺤﮥ  ۱۰در ﺷــﻤﺎر
ﻫﺪﯾﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺣﻀﺮت ﺳﻠﯿﻤﺎن )ع( ﺑﻪ ﻣﻠﮑﺔ ّاﻟﻨﻤﻞ داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﯿﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪۀ ﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ رﺟﻮع ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎ ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﺳﺖ ﻣﯽزﻧﺪ و اﯾﻦ روﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.
 -۴-۱۲ﻫﻤﯿﻦ و ﻫﻤﺎن

ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﻌﻨﺎدار ﻫﺴﺘﻨﺪّ ،اﻣﺎ ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪای دﯾﮕﺮ،

ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﺻـﻔﺤﮥ ﺑﻌـﺪ را ﻧﯿـﺰ ﮐﺎﻣـﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ .اﯾـﻦ ﺷـﮕﺮد ﺑﺎﻋـﺚ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﺑﻪ دو ﺗﺼﻮﯾﺮ ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﻣﺪاوم
ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎ ،ﺗﻔﺎوتﻫﺎ و ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ )ﻗﺎﺳﻤﯽ.(۱۴۳ :۱۳۹۴ ،

ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ ۲۲

روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ رﺟﻮع ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﻣﻌﻨﺎی
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ُ
در داﺳﺘﺎن »اﻟﻄﺎﺋﺮ اﻟﺘﺮاﺑﻲ« در ﺻﻔﺤﮥ  ۶ﯾـﺎران ﺣﻀـﺮت ﻋﯿﺴـﯽ )ع( ﮔـﺮد او ﺟﻤـﻊ
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎ آراﻣﺶ و ﻓﺮاغ ﺧـﺎﻃﺮ ﺑـﻪ ﻧﺼـﺎﯾﺢ او ﮔـﻮش ﻓـﺮا ﻣﯽدﻫﻨـﺪ .در اﯾـﻦ ﺻـﻔﺤﻪ،
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺪر و ﻓﺮزﻧﺪی را در ﺟﻤﻊ ﯾﺎران ﺣﻀﺮت ﻋﯿﺴﯽ)ع( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣـﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺳـﭙﺲ در
ﺻﻔﺤﮥ  ۷ﺑـﺎ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﻣـﺎدر و ﮐـﻮدﮐﯽ ﻧﮕـﺮان ﻣﻮاﺟـﻪ ﻣﯽﺷـﻮﯾﻢ ﮐـﻪ ﺑـﺎ زور و اﺟﺒـﺎر ،ﻣـﺮد
ﺧﺎﻧﻪﺷﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎنﺷﺎن ﺑﻪ زﻧﺪان و ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺎه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﭼﻬـﺮه و رﻧـﮓ ﻟﺒـﺎس
ﮐﻮدک و ﻣﺮد ﺻﻔﺤﮥ  ۷ﺗﺪاﻋﯽﮐﻨﻨﺪۀ ﺻﻔﺤﮥ  ۶اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ ﮐـﻮدک اﻟﻘـﺎ ﻣﯽﺷـﻮد
ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدک و ﻣﺮد ،ﻫﻤﺎن ﮐﻮدک و ﻣﺮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﺮفﻫﺎی ﺣﻀـﺮت
ﻋﯿﺴﯽ )ع( ﮔﻮش ﻣﯽﺳﭙﺮدﻧﺪ .ﮐﻮدک واداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ ۲۲

ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ دو ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻨﮕﺮد و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ  ١٤ﻫﻤﯿﻦ و ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺮ داﺳﺘﺎن »اﻟﻄﺎﺋﺮ اﻟﺘﺮاﺑﯽ«
)اﻟﮑﻨﺪي(۷-۶ :۲۰۰۹ ،

 -۴-۱۳ﻫﻤﺎﻧﻨﺪی

رﻧﮓﺳﺎزی ،ﻧﻮع اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻨﺎﺻﺮ و اﺷﮑﺎل ﻫﻨﺪﺳـﯽ ،ﮐـﻮﭼﮑﯽ ﻓﻀـﺎﻫﺎ ﯾـﺎ ﺑﺰرﮔـﯽ آنﻫـﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ و ﻧﺤﻮۀ ﺑﻪ ﮐـﺎرﮔﯿﺮی آنﻫـﺎ در ﻫـﺮ اﺛـﺮ ﻫﻨـﺮی ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺗـﻮازن و
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ ﯾﺎ از ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﯿﺮد )ﻋﺒﺪ.(۳۷ :۲۰۱۲ ،
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ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﻣﺸـﺎﺑﻪ روﺑـﻪرو ﺷـﻮد و ﺑـﺮای ﮐﺸـﻒ ﺷـﺒﺎﻫﺖﻫﺎ و
ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻣﯿﺎن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ از ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑـﺮ ﯾـﮏ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد )ﻗﺎﺳﻤﯽ.(۱۳۸ :۱۳۹۴ ،
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداﺳﺘﺎﻧﯽ ﻗﺼﺺ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت رواﯾﺖﮐﻨﻨﺪۀ ﺑﺨﺶﻫـﺎﯾﯽ از ﻗـﺮآن اﺳـﺖ .ﺑـﯿﻦ
ّ
ﺗﻤﺎﻣﯽ داﺳﺘﺎنﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﻨﻄﻘﯽ وﺟﻮد دارد و ﻃـﺮح ﻟﺒـﺎس و
ّ
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی داﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ آن ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ اﺳﺖ؛ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ
ﺷﮑﻞ و رﻧﮓ

ّ
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ داﺳﺘﺎن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ،از ﻧﻈﺮ ﭼﻬﺮه ،رﻧـﮓ
ای ﮐﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن و
ﻣﻮ ،ﺣﺠﻢ ،ﺷـﮑﻞ و ﺑﻠﻨـﺪی ﻣـﻮ ،ﻧـﻮع ﭘﻮﺷـﺶ از ﻗﺒﯿـﻞ ردا ،ﺑـﺎﻻﭘﻮش و دﺳـﺘﺎر ﺗﻔـﺎوت
ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و ﭘـﯽدرﭘـﯽ روﺑـﻪروﺳـﺖ .ﺗﺼـﻮﯾﺮﮔﺮ در ﻫـﺮ داﺳـﺘﺎن ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪﻃﻮر
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﺗﺮﺳـﯿﻢ ﻟﺒـﺎس ،ﭼﻬـﺮه و ﻣـﻮ ﺑـﻪ ﺷﺒﯿﻪﺳـﺎزی دﺳـﺖ زده اﺳـﺖ ﺗـﺎ آنﺟـﺎﮐـﻪ
ّ
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﺟﻠﻮهﮔﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷـﮑﻞ و ﻇـﺎﻫﺮ ﺳـﺮﺑﺎزﻫﺎ در داﺳـﺘﺎنﻫﺎی »اﻟﻬﺪﻫـﺪ واﻟﺨﺒـﺮ اﻟﯿﻘـﯿﻦ«،
ُ
»اﻟﻄﺎﺋﺮ اﻟﺘﺮاﺑﻲ« و »أﺑﺎﺑﯿﻞ اﻟﺴﻤﺎء« ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧـﺪ؛ ﯾـﮏ ﻧـﻮع ﮐـﻼه ﺑـﻪ ﺳـﺮ
دارﻧﺪ و ﻟﺒﺎﺳﺸﺎن ﯾﮑﺴﺎن ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗـﺰﺋﯿﻦ ﺷـﺪهاﺳـﺖ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ در داﺳـﺘﺎن »اﻟﮑﻠـﺐ
ً
اﻟﺤﺎرس« ﭼﻬﺮۀ دو ﮐﻮدک ﻋﯿﻨﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﻫﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﯾﺮ  ۱۵ﻫﻤﺎﻧﻨﺪی ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺮ داﺳﺘﺎن »اﻟﻬﺪﻫﺪ واﻟﺨﺒﺮ اﻟﯿﻘﯿﻦ«
)اﻟﮑﻨﺪي(۶ :۲۰۰۹ ،

ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ ۲۲

ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ .ﭘﺲ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮐﻮدک در ﺳﺮاﺳـﺮ اﯾـﻦ ﺳﻠﺴـﻠﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺑـﺎ ﻧـﻮﻋﯽ
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ﺗﺼﻮﯾﺮ  ١٦ﻫﻤﺎﻧﻨﺪی ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺮ داﺳﺘﺎن »اﻟﮑﻠﺐ اﻟﺤﺎرس« )اﻟﮑﻨﺪي(۱۰ :۲۰۰۹ ،

ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ ۲۲

 -۴-۱۴ﺟﺪال ذﻫﻨﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎن

ّ
ﺷﺨﺼـﯿﺖ داﺳـﺘﺎﻧﯽ ﺑـﺎ ﺧـﻮدش اﺳـﺖ و او را ﺑـﺮ
ﮐﺸﻤﮑﺶ ذﻫﻨﯽ ،ﻧﻮﻋﯽ ﺟﺪال دروﻧﯽ
دوراﻫﯽ ﻋﺎﻃﻔـﻪ و اﺻـﻮل اﺧﻼﻗـﯽ ﻣﯽﻧﻬـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﺣـﺪﯾﺚ ﻧﻔـﺲ ﯾـﺎ ﺧﻮدﮔـﻮﯾﯽ ،اﻓﮑـﺎر و
ّ
ﺷﺨﺼﯿﺖ داﺳﺘﺎﻧﯽ
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ زﺑﺎن آورد و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه از اﻓﮑﺎر و ﻣﻘﺎﺻﺪ
ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﺟﺮﯾﺎن اﻓﮑﺎر و ﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ او ﺑﺎ ﺟﻬﺎن اﻃﺮاﻓﺶ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد )ﻣﯿﺮﺻﺎدﻗﯽ و ﻣﯿﺮﺻﺎدﻗﯽ )ذواﻟﻘﺪر( ،۸۳-۸۲ :۱۳۷۷ ،وﻫﺒﻪ و اﻟﻤﻬﻨﺪس،
 ،۱۴۵ :۱۹۸۲ﻣﯿﺮﺻﺎدﻗﯽ.(۶۰۱-۵۸۹ :۱۳۹۴ ،
در داﺳﺘﺎن »اﻟﺒﻘﺮة اﻟﻨﺎدرة« در ﺻﻔﺤﮥ  ۱۱ﭘﺴـﺮک ﻧﻮﺟـﻮان ﺑـﺮ دوراﻫـﯽ ﻓـﺮوش ﮔـﺎو ﮐـﻪ
ّ
ﺟﺪاﯾﯽ و دلﮐﻨﺪن از آن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و ﺟﺎنﮐﺎه اﺳﺖ و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ دﺳـﺖآوردن ﺳـﮑﻪﻫﺎی
ﻃﻼ وﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ ﻣﻌﯿﺸـﺖ ﺧـﺎﻧﻮاده ،دﭼـﺎر درﮔﯿـﺮی ﺷـﺪﯾﺪ ذﻫﻨـﯽ
ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ و ﺟﺪال ذﻫﻨﯽ در ﮔﻮﺷﮥ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪهاﺳﺖ.
در داﺳــﺘﺎن ﺣﻀــﺮت ﯾﻮﺳــﻒ )ع( ،ﺟــﺪال و ﮐﺸــﻤﮑﺶ ﻫﻤــﻮاره در ﻣﯿــﺎن ﺑــﺮادران
ّ
ﺣﻀﺮت ﯾﻮﺳﻒ )ع( ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ّ
ﻣﺤﺒﺖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﭘﺪرﺷﺎن ﻧﺒﺴـﺖ ﺑـﻪ ﯾﻮﺳـﻒ )ع( وﺟـﻮد
دارد و آﻧﻬﺎ در ﭘﯽ آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺑﺮادرﺷﺎن ﯾﻮﺳﻒ )ع( ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﺪال و درﮔﯿـﺮی
ذﻫﻨﯽ در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای داﺳﺘﺎن در ﺻﻔﺤﮥ  ۲ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ.

ﺷﮕﺮدﻫﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ و راﺑﻄﮥ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺮ در ...

ﺗﺼﻮﯾﺮ  ١٨ﺟﺪال ذﻫﻨﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺮ داﺳﺘﺎن »اﻟﺒﻘﺮه اﻟﻨﺎدره« )اﻟﮑﻨﺪي(۱۱ :۲۰۰۹ ،

ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ ۲۲

ﺗﺼﻮﯾﺮ  ١٧ﺟﺪال ذﻫﻨﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺮ داﺳﺘﺎن »اﻟﺬﺋﺐ اﻟﺒﺮیء« )اﻟﮑﻨﺪي(۲ :۲۰۰۹ ،
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ﺟﺪول) (۱ﺷﮕﺮدﻫﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداﺳﺘﺎﻧﯽ ﻗﺼﺺ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن
ﺷﮕﺮد

داﺳﺘﺎن
ﻗﺮﯾﻨﻪای
ﻣﮑﻤﻠﯽ

ﺗﻘﺎﺑﻠﯽ زاوﯾﻪدﯾﺪ
ّ
ﺷﺨﺼﯿﺖﭘﺮدازی
ﺗﻘﺎﺑﻠﯽ

اﻟﻬﺪﻫﺪ
اﻟﺒﻘﺮة اﻟﻨﺎدرة
واﻟﺨﺒﺮ اﻟﯿﻘﯿﻦ
ﺻﻔﺤﮥ
ﺻﻔﺤﮥ
ﺻﻔﺤﮥ
10 ،5 ،4 ،3و١١
2ﺗﺎ ١٢
6 ،3و ٧
ﺻﻔﺤﮥ ،5 ،4
ﺻﻔﺤﮥ 4
*
*
10 ،9و ١١
ﺻﻔﺤﮥ 2ﺗﺎ ١١
*
ﺻﻔﺤﮥ 2ﺗﺎ  ١١ﺻﻔﺤﮥ 2ﺗﺎ ١٢
ﺻﻔﺤﮥ 6و ٧
*
*
*
ﺻﻔﺤﮥ 8 ،7 ،6 ،2
*
*
*
و٩
ﺻﻔﺤﮥ 2و ٨
*
*
*
ﺻﻔﺤﮥ 4و ٥
*
*
*
ﺻﻔﺤﮥ 11
*
*
*
اﻟﻨﺎﻗﺔ اﻟﻤﻌﺠﺰة

اﻟﺤﻮت
اﻟﻤﻄﯿﻊ
ﺻﻔﺤﮥ
6 ،5 ،3ﺗﺎ ١١

ّ
ﻣﻠﮑﺔ اﻟﻨﻤﻞ

اﻟﺬﺋﺐ
اﻟﺒﺮيء
ﺻﻔﺤﮥ
2ﺗﺎ ١١

اﻟﮑﻠﺐ
اﻟﺤﺎرس
ﺻﻔﺤﮥ
3 ،2و  ٥ﺗﺎ ١١

اﻟﻄﺎﺋﺮ
ُ
اﻟﺘﺮاﺑﻲ
ﺻﻔﺤﮥ
2ﺗﺎ ١١

ﺻﻔﺤﮥ
2ﺗﺎ ١١

*

*

*

*
*

اﻟﻐﺮاب
أﺑﺎﺑﯿﻞ
اﻟﺬﮐﻲ
اﻟﺴﻤﺎء
ﺻﻔﺤﮥ  ٥ ،٢ﺗﺎ
ﺻﻔﺤﮥ
١٠
2ﺗﺎ ١١
ﺻﻔﺤﮥ 4 ،3و
*
١١
ﺻﻔﺤﮥ 2ﺗﺎ  ١١ﺻﻔﺤﮥ 2ﺗﺎ ١١

*

*

*

*

ﺻﻔﺤﮥ 2ﺗﺎ ١١
ﺻﻔﺤﮥ 7

*

*

*

*

*

ﺻﻔﺤﮥ 2ﺗﺎ ١١

*

*

*

ﺻﻔﺤﮥ 4

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ﺻﻔﺤﮥ 11

*

*

*

*

*

اﻏﺮاق

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ﺗﻌﺎدل و ﻧﺎﺗﻌﺎدﻟﯽ
ﭘﯿﺶ آﮔﺎﻫﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ

ﺻﻔﺤﮥ 3ﺗﺎ ١١
ﺻﻔﺤﮥ 10

*

ﺻﻔﺤﮥ 11

ﺻﻔﺤﮥ 5ﺗﺎ ١١

ﺻﻔﺤﮥ ،4 ،3
10 ،7 ،6و ١١

ﺻﻔﺤﮥ 11

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ﺻﻔﺤﮥ 12

ﺻﻔﺤﮥ 10

ﺻﻔﺤﮥ 4ﺗﺎ ١١
ﺻﻔﺤﮥ 9

*

*

*

*

*

*

*

*

*

ﺧﻮدارﺟﺎﻋﯽ

*

*

*

*

*

*

ﻫﻤﯿﻦ و ﻫﻤﺎن

*

*

*

*

*

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪی

*

ﺟﺪال ذﻫﻨﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎن

ﺻﻔﺤﮥ 11

ﺻﻔﺤﮥ 6و ٧
ﺻﻔﺤﮥ ،7 ،6
9 ،8و ١١

ﺗﻘﺎﺑﻠﯽ رﻧﮓ
اﻓﺰاﯾﺸﯽ
ﺳﭙﯿﺪﻧﻮﯾﺴﯽ
رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ

ﺻﻔﺤﮥ 9 ،6 ،5و
١١

*

*

ﺻﻔﺤﮥ 10

*

*

*

*

*

ﺻﻔﺤﮥ ،4 ،3
10 ،7و ۱۱

*

*

*

*

*

*

*

*

ﺻﻔﺤﮥ 10

ﺻﻔﺤﮥ 10

ﺻﻔﺤﮥ 3

*

ﺻﻔﺤﮥ 2

*

*

ﺷﮕﺮدﻫﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ و راﺑﻄﮥ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺮ در ...
0.85 5.53

0.85

2.12

0.42

10.63

35.31

1.27
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2.12

0.85

1.27

1.27
3.82

25.95

1.27

6.38

اﻓﺰاﯾﺸﯽ

ﺗﻘﺎﺑﻠﯽ رﻧﮓ

ّ
ﺷﺨﺼﯿﺖﭘﺮدازی
ﺗﻘﺎﺑﻠﯽ

اﻏﺮاق

رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ

ﺳﭙﯿﺪﻧﻮﯾﺴﯽ

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ

ﭘﯿﺶ آﮔﺎﻫﯽ

ﺗﻌﺎدل و ﻧﺎﺗﻌﺎدﻟﯽ

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪی

ﻫﻤﯿﻦ و ﻫﻤﺎن

ﺧﻮدارﺟﺎﻋﯽ
ﺟﺪال ذﻫﻨﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎن

ﻧﻤﻮدار ) (۱ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺷﮕﺮدﻫﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداﺳﺘﺎﻧﯽ
ﻗﺼﺺ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداﺳﺘﺎﻧﯽ راﺑﻄﮥ ﻗﺮﯾﻨﻪای دارای ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﺑﺴـﺎﻣﺪ اﺳـﺖ و ﮐـﺎرﺑﺮد آن از
ّ
ﺑـــﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣـــﻞ ﻣﻮﻓ ّﻘﯿـــﺖ ﺗﺼـــﻮﯾﺮﮔﺮ در ﻧﺸـــﺎندادن ﮐﻨﺶﻫـــﺎی ﺑـــﺎﻃﻨﯽ و ذاﺗـــﯽ

ّ
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی داﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺨﺎﻃـﺐ ﻧﯿـﺰ در ﺣـﺎﻻﺗﯽ ﻫـﻢ ﭼـﻮن:
ّ
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﻤﺮاﻫـﯽ و ﻫﻢزادﭘﻨـﺪاری ﮐﻨـﺪ.
اﻧﺪوه ،ﺳﺮور ،ﺧﺸﻢ و ﻧﻔﺮت ﺑﺎ
ّ
دﯾﮕﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓ ّﻘﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮ در ﮐـﺎﺑﺮد راﺑﻄـﮥ ﻗﺮﯾﻨـﻪای ،ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﻧﺸـﺎندادن ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ
ذﻫﻨﯽ و اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﯿﻨﯽ و ﻣﻠﻤﻮس اﺳﺖ .اﮔـﺮ ﮐـﺎرﺑﺮد راﺑﻄـﮥ ّ
ﻣﮑﻤﻠـﯽ در اﯾـﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺖ ،راﺑﻄﮥ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﻣﯽﯾﺎﻓـﺖ،
ّاﻣﺎ درﺻﺪ اﻧﺪک راﺑﻄﮥ ّ
ﻣﮑﻤﻠﯽ از ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و ّ
ﺗﺤﺮک راﺑﻄﮥ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
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ﺗﻘﺎﺑﻠﯽ زاوﯾﻪ دﯾﺪ

ﻣﮑﻤﻠﯽ

ﻗﺮﯾﻨﻪای
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ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ از راﺑﻄﮥ ﺗﻘﺎﺑﻞ در زاوﯾﮥ دﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾـﺪ و از اﯾـﻦ ﻃﺮﯾـﻖ
ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ و اﻧﺴﺠﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداﺳﺘﺎﻧﯽ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾـﺪ .ﺑﻬﺮهﮔﯿـﺮی از
راﺑﻄﮥ ﺗﻘﺎﺑﻞ در رﻧﮓ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻦ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﮐﺎﻧﻮن ّ
ﺗﻮﺟـﻪ ﮐـﻮدک را ﻣﺘﻤﺮﮐـﺰ
ﻣﯽﺳﺎزد .ﮐﺎرﺑﺮد راﺑﻄﮥ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ؛ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻧﻤـﺎﯾﺶ ﺑﯿﺸـﺘﺮ آن در ﺗﺼـﺎوﯾﺮ،
ّ
ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی داﺳﺘﺎﻧﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﮕﺮد ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﻫﻢ درﺻـﺪی
ﻋﻤﻖ و ﻏﻨﺎی
اﻧــﺪک دارد و ﺗﺼــﻮﯾﺮﮔﺮ از رﻧﮓﻫــﺎی ﺛﺎﺑــﺖ اﺳــﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﺳــﺖ ﮐــﻪ اﯾــﻦ اﻣــﺮ از ﻗــﺪرت
ﻓﻀﺎﺳﺎزی ﮐﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺼﻮﯾﺮﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ّ
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑـﺎ ﺗﻐﯿﯿـﺮ رﻧـﮓ
ﻓﻀﺎ را دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎزد و ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﺷﮕﺮدﻫﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ در اﯾـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداﺳـﺘﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪای اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ ۲۲

ﺷﮕﺮدﻫﺎی ﻗﺮﯾﻨﻪای ) ،(% ۳۵/۳۱ﺗﻘﺎﺑﻞ در زاوﯾﮥ دﯾﺪ ) ،(% ۲۵/۹۵ﺗﻌﺎدل و ﻧﺎﺗﻌﺎدﻟﯽ
) (% ۱۰/۶۳و ﻫﻤﺎﻧﻨــﺪی ) (% ۵/۵۳ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ ﺑﺴــﺎﻣﺪ را دارﻧــﺪ و ﺷــﮕﺮدﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿــﺮ
ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ) ،(% ۰/۴۲ﻫﻤﯿﻦ و ﻫﻤﺎن ) (% ۰/۸۵رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ) (% ۰/۸۵و ﺟﺪال
ذﻫﻨﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎن ) (% ۰/۸۵ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻋﺮﺑﯽ
 -أﺑﻮرﺿﺎ ،ﺳﻌﺪ ) ،(۱۹۹۳اﻟﻨﺺ اﻷدﺑﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل ،أﻫﺪاﻓﻪ وﻣﺼﺎدره وﺳﻤﺎﺗﻪ ،رؤﯾـﺔ

إﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﻋﻤﺎن  -اﻷردن :دار اﻟﺒﺸﯿﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ.
 -أﺑﻮﻣﻌــﺎل ،ﻋﺒــﺪاﻟﻔﺘﺎح ) ،(۲۰۰۵أدب اﻷﻃﻔــﺎل وأﺳــﺎﻟﯿﺐ ﺗــﺮﺑﯿﺘﻬﻢ وﺗﻌﻠــﯿﻤﻬﻢ

وﺗﺜﻘﯿﻔﻬﻢ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﯽ ،ﻋﻤﺎن  -اﻷردن :دار اﻟﺸﺮوق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ.

 زﯾﺘﻮﻧﻲ ،ﻟﻄﯿﻒ ) ،(۲۰۰۲ﻣﻌﺠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻧﻘﺪ ّاﻟﺮواﯾﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﯽ ،ﺑﯿـﺮوت-

ﻟﺒﻨﺎن :ﻣﮑﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن ﻧﺎﺷﺮون /دار اﻟﻨﻬﺎر ﻟﻠﻨﺸﺮ.
 -ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ،إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ) ،(۲۰۰۰أدب اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﺎﺻـﺮ )رؤﯾـﺔ ﻧﻘﺪﯾـﺔ

ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ( ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﯽ ،ﻧﺼﺮ -اﻟﻘﺎﻫﺮة :ﻣﮑﺘﺒﺔ اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﮑﺘﺎب.
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 ﻋﺼﻔﻮر ،ﺳﻮﺳﻦ )ّ ،(٢٠١٣ﻓﻦ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔـﺎل ،ﺟﻤﺎﻟ ّﯿﺎﺗـﻪ وﻣﺮاﺣـﻞ ّ
ﺗﻄـﻮره،

اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﯽ ،ﻗﻄﺮ :وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻟﺘﺮاث.
 اﻟﮑﻨﺪي ،وارث ) ،(٢٠٠٩اﻟﺒﻘﺮة اﻟﻨـﺎدرة وﻧﺒـﻲ اﻟﻠـﻪ ﻣﻮﺳـﯽ ﻋﻠﯿـﻪ اﻟﺴـﻼم ،رﺳـﻮم:ﻃﯿﺒﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﺗﻠﻮﯾﻦ رﻗﻤﻲ :ﻣﻠﯿﺤﺔ ﺣﺴﻦ ،اﻹﺷﺮاف ّ
اﻟﻔﻨﻲّ :
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺎﺳـﻤﻲ ،ﺗﺼـﻤﯿﻢ
وﺗﻨﻔﯿﺬ :ﺷﺮﮐﺔ ﻧﻮر ﻟﺮﺳﻮم اﻷﻃﻔﺎل ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ،ﺟـ  ،١دار اﻟﺒﺮاق ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ.
 -ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ،اﻟﻬﺪﻫــﺪ واﻟﺨﺒــﺮ اﻟﯿﻘــﯿﻦ وﻧﺒــﻲ اﻟﻠــﻪ ﺳــﻠﯿﻤﺎن ﻋﻠﯿــﻪ

اﻟﺴﻼم ،رﺳﻮم :ﻓﺮدوس ﻣﻨﻌﻢ ،ﺗﻠﻮﯾﻦ رﻗﻤﻲ :ﻫﺪی ﻧﻌﯿﻢ ،اﻹﺷـﺮاف ّ
اﻟﻔﻨـﻲّ :
ﻣﺤﻤـﺪ

اﻟﻘﺎﺳﻤﻲ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ وﺗﻨﻔﯿﺬ :ﺷـﺮﮐﺔ ﻧـﻮر ﻟﺮﺳـﻮم اﻷﻃﻔـﺎل ،اﻟﻄﺒﻌـﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿـﺔ ،ﺟــ  ،۲دار
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ،اﻟﻨﺎﻗﺔ اﻟﻤﻌﺠﺰة وﻧﺒﻲ اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﯿـﻪ اﻟﺴـﻼم ،رﺳـﻮم:ﻓﺮدوس ﻣﻨﻌﻢ ،ﺗﻠﻮﯾﻦ رﻗﻤﻲ :ﻫﺪی ﻧﻌﯿﻢ ،اﻹﺷﺮاف ّ
اﻟﻔﻨﻲّ :
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺎﺳﻤﻲ ،ﺗﺼـﻤﯿﻢ
وﺗﻨﻔﯿﺬ :ﺷﺮﮐﺔ ﻧﻮر ﻟﺮﺳﻮم اﻷﻃﻔﺎل ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ،ﺟـ  ،۳دار اﻟﺒﺮاق ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ،اﻟﺤﻮت اﻟﻤﻄﯿﻊ وﻧﺒﻲ اﻟﻠﻪ ﯾـﻮﻧﺲ ﻋﻠﯿـﻪ اﻟﺴـﻼم ،رﺳـﻮم:ﻃﯿﺒﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﺗﻠﻮﯾﻦ رﻗﻤﻲ :ﻣﻠﯿﺤﺔ ﺣﺴﻦ ،اﻹﺷﺮاف ّ
اﻟﻔﻨﻲّ :
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺎﺳـﻤﻲ ،ﺗﺼـﻤﯿﻢ
وﺗﻨﻔﯿﺬ :ﺷﺮﮐﺔ ﻧﻮر ﻟﺮﺳﻮم اﻷﻃﻔﺎل ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ،ﺟـ  ،۴دار اﻟﺒﺮاق ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ،اﻟﮑﻠﺐ اﻟﺤﺎرس ّوﻗﺼﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﮑﻬﻒ ،رﺳـﻮم :ﻃﯿﺒـﺔ
ﻋﺒﺎس ،اﻹﺷﺮاف ّ
اﻟﻔﻨـﻲّ :
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﺗﻠﻮﯾﻦ رﻗﻤﻲ :ﺳﻮﻻف ّ
ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﻘﺎﺳـﻤﻲ ،ﺗﺼـﻤﯿﻢ

وﺗﻨﻔﯿﺬ :ﺷﺮﮐﺔ ﻧﻮر ﻟﺮﺳﻮم اﻷﻃﻔﺎل ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ،ﺟـ  ،۵دار اﻟﺒﺮاق ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ.
ُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ،اﻟﻄﺎﺋﺮ اﻟﺘﺮاﺑﻲ وﻧﺒـﻲ اﻟﻠـﻪ ﻋﯿﺴـﯽ ﻋﻠﯿـﻪ اﻟﺴـﻼم ،رﺳـﻮم:ﻃﯿﺒﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﺗﻠﻮﯾﻦ رﻗﻤﻲ :ﻣﻠﯿﺤﺔ ﺣﺴﻦ ،اﻹﺷﺮاف ّ
اﻟﻔﻨﻲّ :
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺎﺳـﻤﻲ ،ﺗﺼـﻤﯿﻢ
وﺗﻨﻔﯿﺬ :ﺷﺮﮐﺔ ﻧﻮر ﻟﺮﺳﻮم اﻷﻃﻔﺎل ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ،ﺟـ  ،۶دار اﻟﺒﺮاق ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ.
ّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ،ﻣﻠﮑﺔ اﻟﻨﻤﻞ وﻧﺒﻲ اﻟﻠـﻪ ﺳـﻠﯿﻤﺎن ﻋﻠﯿـﻪ اﻟﺴـﻼم ،رﺳـﻮم:ﻃﯿﺒﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﺗﻠﻮﯾﻦ رﻗﻤﻲ :ﻫﺪی ﻧﻌﯿﻢ ،اﻹﺷﺮاف ّ
اﻟﻔﻨﻲّ :
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺎﺳـﻤﻲ ،ﺗﺼـﻤﯿﻢ
وﺗﻨﻔﯿﺬ :ﺷﺮﮐﺔ ﻧﻮر ﻟﺮﺳﻮم اﻷﻃﻔﺎل ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ،ﺟـ  ،۷دار اﻟﺒﺮاق ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ.
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اﻟﺒﺮاق ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ.
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ،اﻟﺬﺋﺐ اﻟﺒﺮيء وﻧﺒـﻲ اﻟﻠـﻪ ﯾﻮﺳـﻒ ﻋﻠﯿـﻪ اﻟﺴـﻼم ،رﺳـﻮم:ﻃﯿﺒﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﺗﻠﻮﯾﻦ رﻗﻤﻲ :ﻣﻠﯿﺤﺔ ﺣﺴﻦ ،اﻹﺷﺮاف ّ
اﻟﻔﻨﻲّ :
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺎﺳـﻤﻲ ،ﺗﺼـﻤﯿﻢ
وﺗﻨﻔﯿﺬ :ﺷﺮﮐﺔ ﻧﻮر ﻟﺮﺳﻮم اﻷﻃﻔﺎل ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ،ﺟـ  ،۸دار اﻟﺒﺮاق ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ،أﺑﺎﺑﯿﻞ اﻟﺴﻤﺎء وﺟـﯿﺶ أﺑﺮﻫـﺔ اﻟﺤﺒﺸـﻲ ،رﺳـﻮم :ﻃﯿﺒـﺔﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﺗﻠﻮﯾﻦ رﻗﻤﻲ :ﻣﻠﯿﺤﺔ ﺣﺴـﻦ ،اﻹﺷـﺮاف ّ
اﻟﻔﻨـﻲّ :
ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﻘﺎﺳـﻤﻲ ،ﺗﺼـﻤﯿﻢ
وﺗﻨﻔﯿﺬ :ﺷﺮﮐﺔ ﻧﻮر ﻟﺮﺳﻮم اﻷﻃﻔﺎل ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ،ﺟـ  ،۹دار اﻟﺒﺮاق ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ،اﻟﻐﺮاب اﻟﺬﮐﻲ ّوﻗﺼﺔ اﺑﻨﻲ آدم ﻗﺎﺑﯿـﻞ وﻫﺎﺑﯿـﻞ ،رﺳـﻮم:
ﻋﺒـﺎس ،اﻹﺷـﺮاف ّ
اﻟﻔﻨـﻲّ :
ﻃﯿﺒﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﺗﻠـﻮﯾﻦ رﻗﻤـﻲ :ﺳـﻮﻻف ّ
ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﻘﺎﺳـﻤﻲ،
ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ ۲۲

ﺗﺼـﻤﯿﻢ وﺗﻨﻔﯿــﺬ :ﺷــﺮﮐﺔ ﻧــﻮر ﻟﺮﺳــﻮم اﻷﻃﻔــﺎل ،اﻟﻄﺒﻌــﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿــﺔ ،ﺟـــ  ،۱۰دار اﻟﺒــﺮاق
ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ.
ّ

 ﻣﺼــﻄﻔﯽ ﻏﻨﯿﻤــﺔ ،ﻋﺒــﺪ اﻟﻔﺘــﺎح ) ،(۱۹۹۴ﺣﺎﺟــﺎت اﻟﻄﻔــﻞ ﻟﻠــﻨﻔﺲ واﻟﺒــﺪن ،اﻷدبّ
واﻟﻔﻦ واﻟﻤﻮﺳﯿﻘﯽ واﻟﻤﻬﺎرات ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ،دار اﻟﮑﺘﺐ/روﻟﻲ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻹﻋﻼن.

 اﻟﮑﯿﻼﻧﻲ ،ﻧﺠﯿـﺐ ) ،(۱۹۸۶أدب اﻷﻃﻔـﺎل ﻓـﻲ ﺿـﻮء اﻹﺳـﻼم ،اﻟﻄﺒﻌـﺔ اﻷوﻟـﯽ،ﺑﯿﺮوت :ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
 ﻣﻄﻠﻮب ،أﺣﻤﺪ ) ،(۲۰۰۶ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺒﻼﻏﯿﺔ وﺗﻄﻮرﻫﺎ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟـﯽ،اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﺑﯿﺮوت  -ﻟﺒﻨﺎن :اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮﺳﻮﻋﺎت.
 -وﻫﺒﻪ ،ﻣﺠﺪي و ﮐﺎﻣﻞ اﻟﻤﻬﻨﺪس ) ،(۱۹۸۴ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ

واﻷدب ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ،ﻟﺒﻨﺎن :ﻣﮑﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎن.
ﻓﺎرﺳﯽ

 ﺗﻌﺎوﻧﯽ ،ﺷﯿﺮﯾﻦ ) ،(۱۳۵۵ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﺮﺷﺖ ،ﺗﻬﺮانّ :ﻣﺆﺳﺴﮥ اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ.

ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ،درآﻣـﺪی ﺑـﺮ ﻓﻠﺴـﻔﻪ ّ
ّ
ادﺑﯿـﺎت
 -ﺧﺴﺮوﻧﮋاد ،ﻣﺮﺗﻀﯽ )،(۱۳۸۳

ﮐﻮدک ،چ  ،۲ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﮐﺰ.
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 -ـــــــــــــــــ ) ،(۱۳۹۰ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﻓﻠﺴـﻔﯽ ﮐﻮدﮐـﺎن را ﭘـﺮورش

دﻫﯿﻢ ،ﺿﻤﯿﻤﮥ ﮐﺘﺎبداﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻓﮑﺮی ،ﻣﺸﻬﺪ ،ﺑﻪﻧﺸﺮ.
 دﻟﻮز ،ژﯾـﻞ ) ،(۱۳۹۲ﺳـﯿﻨﻤﺎ  ،۱ﺣﺮﮐـﺖ  -ﺗﺼـﻮﯾﺮ ،ﺗﺮﺟﻤـﮥ ﻣﺎزﯾـﺎر اﺳـﻼﻣﯽ ،چ ،۱ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﯿﻨﻮی ﺧﺮد.

 ﻣﯿﺮﺻﺎدﻗﯽ ،ﺟﻤﺎل )ّ ،(۱۳۹۴ادﺑﯿﺎت داﺳﺘﺎﻧﯽ ،چ  ،۷ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﺳﺨﻦ.
 -ﻣﯿﺮﺻــﺎدﻗﯽ ،ﺟﻤــﺎل و ﻣﯿﻤﻨــﺖ ﻣﯿﺮﺻــﺎدﻗﯽ )ذواﻟﻘــﺪر( ،(۱۳۷۷) ،واژهﻧﺎﻣــﻪ ﻫﻨــﺮ

داﺳﺘﺎنﻧﻮﯾﺴﯽ ،ﺗﻬﺮان :ﮐﺘﺎب ﻣﻬﻨﺎز.
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ

epistemological reading of the Lambs’ tales from Shakespeare
and Persian folktales. The Charles Lamb Bulletin, 137, 15-23.

ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ

ّ
ﻣﺠـﻼت اﻷﻃﻔـﺎل ّ
اﻟﻌﺮﺑﯿـﺔ«،
 دروﯾﺶ ،ﺣﻨﺎن )» ،(۲۰۰۳ﻋﻼﻗـﺔ اﻟـﻨﺺ ﺑﺎﻟﺮﺳـﻢ ﻓـﻲاﻟﻤﻮﻗﻒ اﻷدﺑﻲ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ  ،۳۳اﻟﻌﺪد  ،۳۸۹ﺻﺺ .۶۱-۵۷
 ﻃﻮﺑﺎﺋﯽ ،ﻃﺎﻫﺮه ،ﻋﺒـﺎس ﻃﺎﻟـﺐ زاده ﺷﻮﺷـﺘﺮی و ﺣﺴـﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠـﻪ و ﺣﺴـﯿﻦ ﻧـﺎﻇﺮی)» ،(٢٠٢٠اﻟﻘﺎرئ اﻟﻀـﻤﻨﻲ ﻓـﻲ أدب اﻟﻄﻔـﻞ اﻟﺸـﯿﻌﻲ ﺳﻠﺴـﻠﺔ اﻷﺳـﻮة ،اﻟﻤﻮﺳـﻮﻋﺔ
ّ
اﻟﻤﺼﻮرة ﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﻟﻮارث اﻟﮑﻨﺪي ﻧﻤﻮذﺟـﺎ« ،دراﺳـﺎت ﻓـﻲ
اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ  ،٢٧اﻟﻌﺪد  ،١ﺻﺺ .١٥٢-١٢٧

ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ ۲۲

- Di Leo, Joseph H., Children’s Drawings as Diagnostic Aids.
(New York: Brunner/ Mazel, 1973).
- Di Leo, Joseph H., Interpreting Children’s Drawings. (New
York: Brunner- Routledge, 1983).
- Nikolajeva, Maria & Scott, Carole. (2000). “The Dynamics of
Picture book Communication”. Children's Literature in
Education. Vol. 31, No. 4, P. 225-238.
- Nikolajeva, Maria & Scott, Carole. (2006) .How Picture books
Work. Great Britain: Routledge.
- Khazaie, Davood & Morteza Khosronejad. (2007). A genetic,
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 اﻟﺴﻮﯾﺪي ،وﺿﺤﯽ ﻋﻠﯽ ،ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻄﯿﺔ )» ،(۱۹۹۴اﻟﺪﻻﻻت اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﺘﻌﺒﯿﺮﯾﺔﻟﻤﻀﻤﻮن ﻗﺼﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻔﯿﻞ ﻓﻲ رﺳﻮم ﻋﯿﻨـﺔ ﻣـﻦ أﻃﻔـﺎل اﻟﺼـﻔﯿﻦ اﻷول واﻟﺜﺎﻟـﺚ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺪارس اﻟﻘﻄﺮﯾﺔ« ،ﻣﺠﻠﺔ ﺣﻮﻟﯿﺔ ﮐﻠﯿـﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿـﺔ – ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻗﻄـﺮ ،اﻟﻌـﺪد
 ،۱۱ﺻﺺ .۲۸۳-۲۱۴
 ﻋﺒﺪ ،إﻟﻬﺎم ﺻﺒﺤﻲ )» ،(۲۰۱۲اﻟﺨﻂ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﮑﻮﯾﻦ ﻓـﻲ ﻓـﻦ اﻟﺮﺳـﻢ اﻟﻤﻌﺎﺻـﺮ«،اﻷﮐﺎدﯾﻤﻲ ،ﺻﺺ .۴۶-۲۹
 -ﻋﺒﺪ ،ﺳﻬﯿﻞ ﻧﺠﻢ )» ،(٢٠١٠اﻟﺤﺮﮐﺔ ﻓﻲ ﻓﻦ اﻟﺮﺳﻢ« ،ﻣﺠﻠـﺔ ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﺑﺎﺑـﻞ ،اﻟﻌﻠـﻮم

اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ  ،١٨اﻟﻌﺪد  ،٤ﺻﺺ .١٠١٧ ،١٠٠٣
ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ ۲۲

ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ
 -ﺗﺮﻫﻨــﺪه ،ﺳــﺤﺮ )» ،(۱۳۸۸راﺑﻄــﻪای ﻧــﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﯿــﺎن ﻣــﺘﻦ و ﺗﺼــﻮﯾﺮ« ،ﮐﺘــﺎب ﻣــﺎه

ﮐﻮدکوﻧﻮﺟﻮان ،ش  ،۱۴۴ﺻﺺ .۸۲-۷۱
 ﭼﻤﺒﺮز ،اﯾﺪان )» ،(۱۳۸۲ﺧﻮاﻧﻨﺪۀ درون ﻣﺘﻦ« ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻃﺎﻫﺮه آدﯾﻨﻪﭘﻮر ،ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥّ
ادﺑﯿﺎت ﮐﻮدکوﻧﻮﺟﻮان ،ش  ۳۳و  ،۳۴ﺻﺺ .۶۵-۵۳

 ﺳﺎﯾﭗ ،ﻟـﻮرﻧﺲ .آر )» ،(۱۳۸۸ﮐﺘﺎبﻫـﺎی ﺗﺼـﻮﯾﺮی ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﮐـﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ« ،ﺗﺮﺟﻤـﮥﺳﺤﺮ ﺗﺮﻫﻨﺪه ،ﺣﺮﻓﮥ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ،ش  ،۳۰ﺻﺺ .۱۳۵-۱۲۸

 ﺧﺴﺮوﻧﮋاد ،ﻣﺮﺗﻀﯽ و ﻫﺠﺮی ،ﻣﺤﺴﻦ )» ،(۱۳۸۴ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ در ّادﺑﯿﺎت ﮐﻮدک ﻫـﻢ
ﻫﺪف اﺳﺖ و ﻫﻢ روش« ،ﮐﺘﺎب ﻣﺎه ﮐﻮدکوﻧﻮﺟﻮان ،ش  ،۹۰ﺻﺺ .۸۳-۷۳
 -ﻗﺎﺳﻤﯽ ،ﺳﻤﺎﻧﻪ )» ،(۱۳۹۴ﺷـﮕﺮدﻫﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾـﯽ در ﺗﺼـﻮﯾﺮ و ﺑـﺮﻫﻢﮐﻨﺶ ﻣـﺘﻦ و

ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮی« ،ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ّ
ادﺑﯿـﺎت ﮐـﻮدک ،س  ،۶ش  ،۳ﺻـﺺ

.۱۵۰-۱۲۴
 ﻧﻮدﻟﻤﻦ ،ﭘﺮی )» ،(۱۳۷۹ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﮐﺘﺎبﻫـﺎی ﻣﺼـﻮر« ،ﺗﺮﺟﻤـﮥ ﻋﺒـﺎس ﻧـﺎدریﻗﻄﺐ اﻟﺪﯾﻦ ،ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ادﺑﯿﺎت ﮐﻮدکوﻧﻮﺟﻮان ،ش  ،۲۲ﺻﺺ .۵۵-۴۵
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 -ﻧﻮدﻟﻤﻦ ،ﭘﺮی )» ،(۱۳۸۹ﭘﯿﻮﻧﺪ واژﮔﺎن و ﺗﺼﺎوﯾﺮ« ،ﺗﺮﺟﻤـﮥ ﺑﻨﻔﺸـﻪ ﻋﺮﻓﺎﻧﯿـﺎن ،ﮐﺘـﺎب

ﻣﺎه ﮐﻮدکوﻧﻮﺟﻮان ،ش  ،۱۵۶ﺻﺺ .۹۷-۸۸
ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ
 ﻓﯿﺮوزﻣﻨﺪ ،ﻋﻄﯿﻪ )» ،(۱۳۹۱ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘـﯽ راﺑﻄـﮥ ﺑﯿﻨﺎﻣﺘﻨﯿـﺖ ،ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾـﯽ وﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳــﺎزی در آﺛــﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮیداﺳــﺘﺎﻧﯽ اﺣﻤﺪرﺿــﺎ اﺣﻤــﺪی ،ﻣﺤﻤﺪرﺿــﺎ

ﺷﻤﺲ ،آﻧﺘﻮﻧﯽ ﺑﺮاون و ﻣﻮرﯾﺲ ﺳﻨﺪاک« ،ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷـﺪ ،ﺷـﯿﺮاز:
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز.
ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ،ﺷﯿﺮاز :داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز ،واﺣﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ.

 ﻣﺮادﭘﻮر ،ﻧﺪا )» ،(۱۳۹۱ﺷﮕﺮدﻫﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ در ّﻗﺼﻪﻫﺎی اﯾـﺮان« ،ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣـﻪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ّ
ادﺑﯿﺎت ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان ،ﺷﯿﺮاز :داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز.
 ﻣﯿﺮﻗــﺎدری ،ﺑﺸﺮیﺳــﺎدات )» ،(۱۳۹۳ﺷــﮕﺮدﻫﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾــﯽ در ﮐﺘﺎبﻫــﺎیداﺳﺘﺎﻧﯽ-ﺗﺼـﻮﯾﺮی ﻣﻨﺘﺨـﺐ )ﮔﺮوهﻫـﺎی ﺳـﻨﯽ اﻟـﻒ و ب( ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘـﯽ

ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ« ،رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮی رﺷﺘﮥ زﺑﺎن و ّ
ادﺑﯿـﺎت ﻋﺮﺑـﯽ ،اﺻـﻔﻬﺎن :داﻧﺸـﮕﺎه
اﺻﻔﻬﺎن.
ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ
 -ﮐﻌﺴﯿﺲ ،ﺑﺪرة )» ،(۲۰۱۰ /۲۰۰۹ﺳﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ اﻟﺼﻮرة ﻓﻲ ﺗﻌﻠـﯿﻢ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿـﺔ«،

ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺑﮑﻠﯿﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻗﺴـﻢ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿـﺔ و آداﺑﻬـﺎ ﻟﻨﯿـﻞ ﺷـﻬﺎدة
اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ :ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس )ﺳﻄﯿﻒ(.

ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﮥ ﻧﻘﺪ ادب ﻋﺮﺑﯽ ﺷﻤﺎرۀ ۲۲

 -ﻗﺎﺳﻤﯽ ،ﺳﻤﺎﻧﻪ )» ،(۱۳۹۲ﺷـﮕﺮدﻫﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾـﯽ در ﮐﺘﺎبﻫـﺎی ﺗﺼـﻮﯾﺮی«،

... ﺷﮕﺮدﻫﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ و راﺑﻄﮥ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺮ در
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Abstract

Decentralization techniques and the relationship
between text and image in Animal Stories
Collection in the Quran by Al-Kindi
Naeem Amouri*

The child is naturally centralized and also has the ability to
decentralize. The use of decentralization techniques in children's
fiction creates the groundwork for creative thinking and prepares them
to know how to think logically and how to think in order to achieve
results. Literary scholars have debated the issue of decentralization but
have not addressed the Quranic literature of the child and Research and
analysis of children's Quranic literature is very necessary and Our goal
in this research is to be the pioneer of further research in the field of
children's Quranic literature by analyzing the collection of animal
stories in the Quran that has been written in the field of children's
Quranic literature. This study with a descriptive - interpretive approach
has investigated the techniques of decentralization and has also paid
attention to the statistical approach and in processing the relationship
between text and image, both ways of analyzing qualitative content
that are deductive and inductive, have been considered. The findings of
this study showed that the stories of this collection have not used the
same tricks of decentralization in terms of the relationship between the
text and the image, and have been left out of other tricks by
highlighting some of the tricks. In such a way that the symmetrical
trick (35.31%) and the contrast in the counterpointing (25.95%) have
the highest frequency and the background trick (0.42%) has the lowest
frequency.
Keywords: the relationship between text and image, children's
fiction, Quran stories, Decentralization, Centralism.
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