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 چکیده
در پژوهش حاضــر كتاب تأدیب االطفال موضــوع تحلیل و ارزیابی ســبک شــناســی قرار 

آن هستند كه با درنظر  گرفته است. روش پژوهش مطالعۀ موردی است و نگارندگان در پی

داشتن متن و تصویر در كنار هم ویژگیهای منحصربفرد سبک این اثر را تبیین كنند. كتاب 

ا ترجمۀ مفتاح الملک كه پیش از صدور فرمان مشروطیت مستطاب تأدیب االطفال تألیف ی

نوشته و منتشر شده در زمرۀ نخستین آثار ادبیات كودک در زبان فارسی است كه تاكنون 

موضوع پژوهشهای دانشگاهی قرار نگرفته است. سبک شناسی دانشی است كه به بررسی 

نون الگوی كاملی برای تحلیل جنبه های ممتاز یک اثر از منظر زبانی و ادبی میپردازد. تاك

صویری در  ساحتهای چندگانۀ زبانی، ادبی و ت صور ادبیات كودک با توجه به  سبکی آثار م

ستند كه با تبیین جنبه های  ست. نگارندگان در پی آن ه شده ا شابه ارائه ن شهای م پژوه

قامه مختلف زبانی، ادبی و تصــویری این اثر ســبک منحصــر به فرد آن را آشــکار و دالیلی ا

كنند كه این كتاب را میتوان نخســتین اثر مصــور ادبیات كودک در زبان و ادبیات فارســی 

 قلمداد كرد. 
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Abstract 
In the current study the book of “Tadíb-alatfál” is the case of analyzing 

and evaluation. The study method is case study and the authors tried to 

clarify and explain style special properties of this book by considering text 
and illustration together. The great book of “Tadíb-alatfál” (written or 

translated by Meftah-ol-Molk) which was written and published before 

the constitutional revolution is one of the prototypes of Persian children’s 

literature. This book was not surveyed in any academic research until 
present. Stylistics is a knowledge of studying of distinct aspects of a 

literary work regarding the lingual and literary sides of the work. 

Illustrated children’s books are one category of children’s literature for 
which a thorough theory and methodology of stylistic analysis is not 

available in the Persian language. This study Hypothesis is that “Tadíb-

alatfál” is the first illustrated book in Persian children’s literature. 
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 مقدمه -1
ـــتند كه در آنها متن و بخش عمده ای از آثار ادبیات كودک، و نه نوجوان، كتابهایی هس

تصــویر دركنار هم به مخاطب ارائه میشــوند. این آثار دو نوع اصــلی دارند: كتابهای مصــور 

(illustrated books) ( ــویری ــویری، picture booksو كتابهای تص (. در كتابهای تص

صویر اولویت و  صویر ت صور متن و ت سبت به متن دارد؛ اما در كتابهای م شتری ن اهمیت بی

ست:  صویری را چنین تعریف كرده ا ستند. پری نودلمن كتاب ت سنگ ه كتابی كه از »هم

گویی میکند یا ای از تصــاویر مرتبط به هم یا متنی كوتاه یا بدون متن قصــهطریق مجموعه

(. با توجه به این تعریف تأدیب 214كودک، ص )از دریچۀ نگاه« اطالعاتی را منتقل میکند

صور  ست. در كتابهای م صور ا شود بلکه در زمرۀ آثار م سوب نمی صویری مح االطفال اثری ت

سترش  سته كننده، گ صویرها نقش محوری ندارند بلکه نقش آنها چنانکه خواهد آمد برج ت

ـــویر در این آثار  ـــت. متن و تص چه را بهتر بیان هر یک آن»دهنده و تقویت كنندۀ متن اس

شتری در ارائۀ حس و  صویر توانایی بی شود كه ت ضه مینمایند و هرگاه احساس  میکنند، عر

یدان می به م قال اطالعات دارد،  یا انت یدعاطفه  نان و ترویج « آ كان و نوجوا یات كود )ادب

 (.290خواندن، ص

های حلیل جنبههر كتاب مصـور را میتوان با رویکردهای متفاوتی تحلیل و ارزیابی كرد. ت

سب این جنبه صری و ارزیابی تنا ستانی، زبانی، ب ها با مخاطب با توجه به ویژگیهای ادبی، دا

االطفال پذیر هستند. در این پژوهش، كتاب مصور تأدیبشناختی و عاطفی مخاطبان امکان

ــی از این جنبهبا رویکرد ســبک ــناس در یک نگاه كلی،  مورد تحلیل قرار گرفته اســت.ها ش

شباهتها و تفاوتها با متون دیگر بکس ست كه متن یا متونی را از منظر  شی ا سی دان شنا

طرز ادائی كه از لحاظ مشخصات و »بررسی میکند. بهار سبک را چنین تعریف كرده است: 

وجوه امتیازی كه نســبت به هنرهای زیبای مشــابه دارد مورد مطالعه قرار گیرد و نیز روش 

(. بنا 16، ص1شناسی، ج)سبک« ممتازۀ خویش مشخص باشدنگارشی كه بوسیلۀ خواص 

شناسی سخن از سجیۀ عمومی اثر و جنبۀ ممتاز آن است. در بر گفتۀ بهار در دانش سبک

سبک شابهی دارد: آثار غربی حوزۀ  سبک، تعریف م سی نیز  سبک یعنی بیان زبانیِ »شنا

ـــیوۀ متمایزی از كاربرد زبان به منظوری خاص و »و « متفاوت « برای ایجاد تأثیری ویژهش

 (.18-20اسی، صشن)مبانی سبک

شــناســی ممکن اســت. یعنی بنابراین بررســی متون ادبیات كودک از منظر دانش ســبک

بررسی زبانی، ادبی متن و روشن كردن ویژگیهای متمایزكنندۀ سبکی آن و همزمان تحلیل 

ــور ادبیات كود ــاویر. نگارندگان بر آنند كه در مورد آثار مص ــرف متن و تص ــی ص ک، بررس

ــویر بی ــور كودک  -توجهی به تص ــویرگری جزئی از ماهیت كتاب مص با توجه به اینکه تص

ای چندساحتی به یک ساحت است و ارزش نیست، فروكاستن حوزهگرچه كامالً بی -است 



 1398 زمستان /46 پیاپی سبک شناسی نظم و نثر فارسی/ شماره /102

سی جنبه ضر برر شتار حا شی در نو صلی پژوه های خاص خالی از ایراد نمیتواند بود. هدف ا

ست كه این كتاب در قیاس با آثار تأدیب سبکی كتاب ضیۀ پژوهش این ا ست. فر االطفال ا

صر به فردی در حوزه سب همدورۀ خود، واجد ویژگیهای منح صری و تنا های ادبی، زبانی، ب

عاطفی با مخاطب است؛ ویژگیهای خاصی كه این كتاب را تبدیل به نخستین اثر -شناختی

ژوهش ارائۀ الگویی نظری و عملی اســت كه بر مصــور ادبیات كودک میکند. هدف فرعی پ

اساس آن بتوان آثار مصور ادبیات كودک را با در نظر قرار دادن متن و تصویر هردو، بررسی 

سبکسبک سی كرد. الگوی  ستطاب شنا ضر برگرفته از كتاب م شتار حا سی در نو شنا

 شناسی بهار است كه با بررسی تصویری تلفیق شده است.سبک

 قلمرو و روش پژوهشپیشینه،  -2
ست رویکردی در پژوهشهایی كه با موضوع سبک صورت گرفته ا سی ادبیات كودک  شنا

سبکی در حوزۀ ادبیات  سیهای  شد. بدین معنا كه برر ضر یافت ن شتار حا شابه رویکرد نو م

صری فقط با توجه  سبکی حوزۀ هنرهای ب سیهای  صویر و برر فقط با توجه به متن فارغ از ت

صویر و فا صویری خارج به ت شاره شد كتاب ت رغ از متن صورت پذیرفته است. پیش از این ا

از محدودۀ موضوعی پژوهش حاضر است و موضوع پژوهش فقط ادبیات مصور كودک است. 

ـــد و نیز  ـــی رش ـــناس به منظور تبیین دقیق قلمرو پژوهش، ناگزیر از مبانی دانش روانش

ـــتفادطبقه ه خواهیم كرد. نظریۀ دیدگاه عمر یا بندیهای موجود در حوزۀ ادبیات كودک اس

پردازان ( رویکردی در روانشناسی رشد است كه نظریهlife perspectiveانداز عمر )چشم

صیف كردهاین حوزه آن را متعادل و همه جانبه شد، جنگر تو سی ر شنا (. 15، ص 1اند )روان

ساس این نظرگاه دورۀ  سالگی به نام  11تا  6سالگی به نام اوایل كودكی، دورۀ  6تا  2بر ا

ــط كودكی و دورۀ  ــوند. در دورۀ اوایل  20تا  11اواس ــناخته میش ــالگی دورۀ نوجوانی ش س

ـــط كودكی تفکر منطقی، مهارتهای  ـــترش پیدا میکنند؛ در اواس كودكی، فکر و زبان گس

ســوادآموزی، درک خود و اصــول اخالقی آغاز و مشــخص میشــوند و در دورۀ نوجوانی فکر 

(. با 16، ص1ئالیستی و ارزشها مشخص و تعریف میشوند )روانشناسی رشد، جانتزاعی و اید

ـــویری برای دورۀ اوایل كودكی و كتابهای  توجه به این نظریه میتوان ادعا كرد كتابهای تص

مصور برای دورۀ اواسط كودكی مناسب هستند. بخصوص با توجه به این مطلب كه در دورۀ 

خته است و سوادآموزی در اواسط كودكی آغاز میشود؛ اوایل كودكی هنوز كودک سواد نیامو

سیم ست كه با توجه به تق سط كودكی ا ضر دورۀ اوا سنی پژوهش حا بندی بنابراین قلمرو 

 های سنی ب و ج میباشد.متداول كتاب كودک در كشور ایران مطابق با گروه

توجهی وجود  دربارۀ پیوند متن با تصویر در پژوهشهای حوزۀ ادبیات كودک پیشینۀ قابل

سه نوع طبقه صور به  صویر را در كتابهای م ست: ندارد. قایینی نقش و جایگاه ت بندی كرده ا

كننده دارد. یعنی تصویرگر بخشی از متن را ( گاه تصویر در كتابهای مصور نقش برجسته1
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شتری میکند؛  سترش2برمیگزیند و بر آن تأكید بی صویر نقش گ دهنده دارد؛ ( در مواردی ت

ی تصــویرگر با برداشــتی خالقانه فضــاهای نویی بیش از آنچه در متن اســت به تصــویر یعن

صویر نقش كامل3میکشاند و متن را گسترش میدهد.  كننده دارد؛ بدین كننده یا تقویت( ت

معنی كه اگر نویسنده در بیان كنش یا احساسی به كمال نرسیده باشد، تصویرگر به كمک 

(. در 316كامل و تقویت میکند )تصویرگری كتابهای كودكان، ص او میشتابد و این موارد را

شناسی اثر عالوه بر الگو گرفتن از روش محمدتقی بهار با توجه جستار حاضر بررسی سبک

 گانۀ ذكر شده انجام میپذیرد.به موارد سه

ــت. ویژگیهایی كه در ادامه نام برده  ــر یکی از انواع پژوهش كیفی اس روش پژوهش حاض

ــود  ــت: میش ــر نگارندگان به 1علت انتخاب روش تحقیق كیفی بوده اس ( در پژوهش حاض

( نتایج پژوهش قابلیت تعمیم تحلیلی دارند 2آزمایی؛ اند و نه نظریهســازی بودهدنبال نظریه

( استداللهای ارائه شده بیشتر جنبۀ استقرایی دارند و نه قیاسی؛ 3و نه الزاماً تعمیم آماری؛ 

(. روش تحقیق 101ست و نه پیمایشی )ر.ک. به روش تحقیق كیفی، ص( بررسی موردی ا4

ـــر روش مطالعۀ موردی ) ـــت. مطالعات موردی به case studyكیفی پژوهش حاض ( اس

ـــی عمیق روندی، حادثه ای یا فعالیتی میپردازد )درآمدی بر روش تحقیق ای، برنامهبررس

ـــی هم در علوم (. مطالعۀ موردی اهمیت خود را به مثابۀ یک ر98كیفی، ص ویکرد پژوهش

ــیات و علوم دقیقه به دســت آورده اســت )روش تحقیق  ــانی و اجتماعی و هم در ریاض انس

ای است با استفاده از شواهد چندگانه از یک واحد ( و بررسی فشرده99مطالعۀ موردی، ص 

 (.166مستقل كه از لحاظ زمان و مکان محدود است )راهنمای عملی پژوهش كیفی، ص

ق( است كه 1335-ق1260االطفال اثر محمود بن یوسف مفتاح الملک مازندرانی )تأدیب

ـــت )تأدیب ـــی رموز وزارت خارجه بوده اس ـــری منش (. دربارۀ 4االطفال، صدر دورۀ ناص

الملک و آثار او در ســالیان اخیر پژوهشــهایی به انجام رســیده اســت كه از آن جمله مفتاح

ـــه پژوهش از نرگس پدرام و ـــاری به نامهای:  میتوان به س ـــفی خوانس ـــید علی كاش س

بی مهری به پیشــگامان: تأملی در بازنشــر كتاب »(، 41)فرهنگ مردم، ش « الملکمفتاح»

صلنامۀ نقد كتاب كودک و نوجوان، ش « االطفالتأدیب ستین گزیدۀ كودكانۀ »( و 11)ف نخ

ــلنامۀ نقد كتاب كودک و نوجوان، ش« مثنوی ــهای6)فص ــاره كرد. در پژوهش نامبرده  ( اش

الملک ذكر شده كه در نوشتار حاضر از آن استفاده شده مطالبی دربارۀ زندگی و آثار مفتاح

الملک نبوده اســت. در شــناســی آثار مفتاحاســت اما رویکرد این پژوهشــها بررســی ســبک

یب تأد تاب  ـــنگی از ك چاپ س خه  ـــ كه مجموع، كمتر از ده نس فال موجود اســـت  االط

شــهای قبلی انجام شــده اســت )فصــلنامۀ نقد كتاب كودک و شــناســی آنها در پژوهنســخه

ها وجود نداشت و بررسی ( و به سبب اینکه تفاوت چندانی بین این نسخه214نوجوان، ص

سخه سۀ ن سخهو مقای ضر بود و برخی از ن های كتاب افتادگی ها خارج از هدف پژوهش حا
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سخۀ كتابخانۀ ملی این كتاب مربوط به سال  شتند، ن صفحه است  209قمری كه  1300دا

ای كامل و نسبتاً واضح است. نقاشیهای این نسخه )مانند برای بررسی انتخاب شد كه نسخه

 نسخ دیگر( را سید محمد نقاش اصفهانی كشیده است.

ــت كه:  ــه( به زعم محققان نمونه1دلیل انتخاب این اثر این اس ــیص نما از ادبیات ای خص

اثر در تألیف اثر برای كودكان، پیشـــگام و پابرجا ( مؤلف 2كودک دورۀ مشـــروطه اســـت؛ 

ــت و تعداد قابل توجهی اثر برای كودكان بوده ــتین مؤلفان كتاب كودک اس ــت. از نخس اس

هایی از نقد و نظریۀ ادبیات كودک وجود دارد كه در ( در آثار او نمونه3تألیف كرده اســت. 

چه ذكر شــد فرضــیۀ پژوهش نتبیین رویکرد آموزشــی اثر وی به كار خواهد رفت. و چنا

ست كه تأدیب ضر این ا سی حا صور ادبیات كودک در ادبیات فار ستین كتاب م االطفال نخ

 است.

شناسی چنین گفته شناسی خود دربارۀ وسعت و شمول سبکبهار در مقدمۀ كتاب سبک

ست:  سنده سبک»ا سبک هر نوی صور كرد...  ستقل و مجزی ت شی م سی را نمیتوان دان شنا

(. او 18، ص1شــناســی، ج)ســبک« طرز بینش و ادراک اوســت از جهان بیرون حاكی از

( حکمت و علوم یا همان بررسی بینش و ادراک نویسنده، 1شناسی را شامل دو بخش سبک

 (. 18، ص 1شناسی، ج( فنون ادبی دانسته است )سبک2و 

سه سی ادبی به  ست. برر شده ا سیم  سبکی به پنج بخش تق سی  ضر برر  در پژوهش حا

ــم1بخش  ــده 3( ویژگیهای زبانی، و 2الخطی، ( ویژگیهای رس ــیم ش ( ویژگیهای ادبی تقس

است. بررسی بینش و ادراک نویسنده در قالب ویژگیهای مضمونی و آموزشی انجام پذیرفته 

است و، چنان كه در مقدمه بدان اشاره رفت و عالوه بر این دو، تصاویر و ارتباط آنها با متن 

 گیهای تصویری اثر، بررسی شده است.نیز در قالب ویژ

 تحلیل سبکی كتاب مصور تأدیب االطفال -3
، 6تا  1كتاب تأدیب االطفال ســه بخش دارد. بخش نخســت مقدمۀ نگارنده از صــفحۀ 

صفحۀ  صفحۀ 184تا  6بخش دوم بیست حکایت از  سوم خاتمۀ كتاب از  تا  184، و بخش 

صویر رنگی و 209 صویر 25. در این كتاب یک ت صویر رنگی  ت سفید وجود دارد. ت سیاه و 

سفید در بخش دوم كتاب آورده  سیاه و  صویرهای  ست و ت صفحۀ نخست كتاب ا سرلوحۀ 

سخۀ  3شده است كه مرتبط با حکایتها هستند. در بخش  نوشتار حاضر همۀ ارجاعات به ن

 چاپ سنگی كتاب، كه شرح آن ذكر شد، هستند و عین متن كتاب نقل شده است.

 الخطییژگیهای رسمو -1 -3
ضور ندارند  سش و تعجب در متن ح سجاوندی از قبیل نقطه، كاما، عالمت پر عالمتهای 

ست. فقط یک بار در متن كتاب از عالمت پرانتز به  شار آن طبیعی ا كه با توجه به تاریخ انت

(. در متن كتاب عالمتهای فتحه و كسره اصالً به 35نشان نقل قول استفاده شده است )ص
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شود:  كار شم میخورد كه برای نمونه برخی ذكر می سیار به چ ضمه ب ست اما عالمت  نرفته ا

ُشد )ص6(، تُحفه )ص5حُکما، عُقال )ص (، دُنیا، مُبتال 16(، مردُم، خُوبی )ص9(، چُون، رُوز، 

ـــمه47(، رُوی، اُو، خُود )ص40)ص ها را میتوان توجیه كرد كه برای (. ذكر برخی از این ض

ضمه كلمۀ مخاطب نوآموز  شی دارد اما مثالً  ست كه نگارندگان « اُو»جنبۀ آموز نمونه ای ا

و « او»توجیهی برای آن پیدا نکردند. حتی اگر فرض كنیم برای آموزش صـــامت كشـــیدۀ 

شدن آن با حرف  شتباه گرفته ن ستثناهایی در متن یافت « واو»ا ست باز ا شده ا شته  نگا

( با عالمت ضمه به معنی صامت بلند 47وراخ )صمیشود كه این فرض را رد میکند مثالً: سُ 

ضمه و وُزرا )ص 47، مو )ص«او» صامت كوتاه 47( بدون عالمت  ضمه به معنی  ( با عالمت 

ستفاده شده است: محبّت )ص«. اُ» صین، محمّد، 43عالمت تشدید در تمام متن ا (، متشخّ

در متن نوشته نشده  ( و ... . سركش حرف گاف اصال66ً(، متحیّر، اذیّت )ص 48مذمّت )ص

(، هركز 83(، كول میزد به جای گول میزد )ص 81است: كوش كند به جای گوش كند )ص

 (، و ... .96به جای هرگز )ص 

ست «ها» شده ا ی جمع تا حد ممکن در متن كتاب پیوسته به كلمۀ قبل از خود نوشته 

ستها )ص شیها )ص51برای نمونه: د سکها )ص40(، ناخو ( به جای 6ص(، تحفها )15(، عرو

ـــارع التزامی به ندرت در متن كتاب به « ب»ها. ( به جای خانه59ها و خانها )صتحفه مض

ماضی « می(. »55بیند )ص( و به51صورت جدا نوشته شده است: دست او را به بندد )ص

ست: نمی دیدند  شده ا صورت جدا و پیوسته نوشته  ضارع اخباری به هر دو  ستمراری و م ا

(، میخورد 46( و نمیکرد، نمینمود )ص22كفتند )ص (، می23ری )ص(، نمی شــما98)ص 

پیوسته به متمم نوشته شده است: « به»( و ... . حرف اضافۀ 60(، میخواهم بروم )ص47)ص

( دربارۀ قیدهایی كه 87آفتاب بود )ص  بغروب(، نزدیک 57قاضــی بردند )ص بحضــوراو را 

(، لباســشــان 57نه زد كه بیهوش كشــت )صتازیا بقدریدارند نیز چنین اســت: او را « به»

شود )ص بطوری شان داخل ب ستخوان شده بود كه كویا نزدیک بود آب در ا ی «را(. »89تر 

(، ترا 195(، ایشانرا )ص185مفعول گاه پیوسته و گاه گسسته نوشته شده است: چیزیرا )ص

باالی ه عالوه بر 152(، قرآن را )ص163( و حرف را )ص163)ص كاربرد (. عالمت همزه 

به كار رفته اســـت: وقتی قصـــیدۀ از پدر خود « ای»یا « یی»متداول امروزی گاه به جای 

ای؛ این كتاب مشتمل است یی یا قصیده( به جای قصیده104گرفته بود كه حفظ كند )ص 

های مشتق و مركب گاه سرهم و یی. كلمه( به جای خاتمه6بر بیست حکایت و خاتمۀ )ص

گیر میکردد گیر در جملۀ در خواطر آنان جایاند: جایته شـــدهگاه به صـــورت جدا نوشـــ

(، 22دوزی )ص (، كُل22ذات )ص(، خوش11(، بیحیا )ص9نشست )ص(. بی كار نمی2)ص

الخطی ذكر شــده در هر ســه بخش كتاب (. موارد رســم51(، زخمدار )ص50دلتنک )ص

 یکسانند و تفاوتی از این منظر بین سه بخش دیده نمیشود.
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 ویژگیهای زبانی -2 -3

شتن جمله صلی متن دا سیار از ویژگی زبانی ا ستفاده ب «  تا»و « كه»، «واو»های كوتاه و ا

ــم  ــوص در بخش حکایتها و خاتمۀ كتاب این مورد زیاد به چش ــت؛ به خص بین جمالت اس

 15(، 1جمله )ص 5ها در هر صفحه به این قرار است: میخورد. در بخش مقدمه تعداد جمله

(. از بخش حکایتها تعداد 5جمله )ص 11( و 4جمله )ص 5(، 3جمله )ص 11(، 2جمله )ص

شود: جمله صفحه به منزلۀ نمونه ذكر می سه  (، 98جمله )ص 21(، 12جمله )ص 23های 

های ســـه صـــفحه به مثابۀ نمونه ذكر (. از بخش خاتمه نیز تعداد جمله172جمله )ص 18

(. بنابراین با توجه 203جمله )ص 23( و 193جمله )ص 22(، 187جمله )ص  18میشــود: 

به اینکه ابعاد همۀ صفحات كتاب و حاشیۀ آن به جز صفحۀ نخست و صفحات تصاویر، كه 

حاشـــیۀ بیشـــتری دارند، با هم برابر هســـتند، در دو بخش حکایتها و خاتمۀ كتاب تعداد 

ی از جمالت بیشتر از مقدمه است. به منظور روشن شدن ویژگی كوتاه بودن جمالت قسمت

شخصی را پسری مسعود نام بود كه در تربیت او سعی بسیار »حکایت نخست نقل میشود: 

ـــعود هم  ـــتاده بود تا خواندن قرآن و كتابها را یاد بکیرد مس مینمود و او را بمکتب فرس

بخواندن درس شوق زیاد داشت یکروز بمعلم خودش كفت كه عید نزدیک شده و بیشتر از 

میخواهم در این ســه ماهه ســعی كنم و تا عید هر كتابی را كه  ســه ماه بعید نمانده اســت

ها موجب شــده اســت شــبکۀ اســتداللی (. كوتاه بودن جمله6)ص« باشــد بتوانم بخوانم....

ستان افکنیها، گرهپیرنگ ساده و قابل فهم شود و گره گشاییها، تعلیق، بحران و نقطۀ اوج دا

 ساختار خطی و سرراستی داشته باشند.

سیار از  ویژگی ستفاده ب ست؛ مثالً: او را « را»زبانی دیگر در متن ا ضافه ا به جای حرف ا

( معادل به او شربت و ... میداد؛ او را علمی نیاموخته 12شربت و شیرینی و میوه میداد )ص

ــام زبیده را میکفت )ص73بود )ص ــافۀ مركب به 115( هر صــبح و ش (. در متن حروف اض

ـــم میخورد مانند: مرا بکذ یک قدح  بر روی(. 79پدر خودم بروم )ص  به پیشارید كه چش

 (.112معامله نزد او می آمدند )ص از برای(. زنهائیکه 66چینی افتاد )ص

ــت: خالف كفتۀ پدر و مادرت مکن « میم»فعل نهی در اغلب موارد با  ــده اس ــاخته ش س

سوس مخور )ص 64)ص شده« نون»(. اما افعال با 198(؛ بر كار كذشته اف ست: هر  منفی  ا

ـــت ... )ص  (. كاربرد فعلها در 85(؛ كفتۀ پدر را كوش نمیداد )ص162قدر قوت كرد نتوانس

سخن دراز منُما )ص  صورت قدیمی دارد: با بزركان  سادگی هنوز در مواردی  متن به رغم 

ستهزا 18(، با آنها قسمت مینمود )ص28(، زحمتهای مرا بیفایده نکردانید )ص197 ( بر او ا

ــله آوردن یک فعل دیگر در 124میکنند )ص ــتفاده از فعل به شــکل مفعولی و بالفاص (. اس

ــر بودند از دیوانکی محمد  ــیار اســت: جمعی كه حاض ــیده كریختندمتن بس (، 51)ص ترس

( و 75)ص چرانیدبرده می(، كوسفندهای او را به صحرا 64... )ص بوسیده كفتصورتش را 
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ـــتر در بخش حکایتها 104)ص كرفته میخواندبمیل خود كتاب خود را  (. كاربرد اخیر بیش

 دیده میشود.

ــطه»و « بجهه» ــطۀاند: در متن به كار رفته« به علت»یا « برای»در معنای « بواس  بواس

ست كه مرا از این میوهخرافت  سین35های خوب و لذیذ منع میکند )صپیری ا بجهه  (، ح

ساخته  شنیدن جمیع اهل خانه را با خود مهربان  سطۀبود و اطاعت و حرف  محبتی كه  بوا

نکتۀ آخر در  (.103با پدر و مادر خود داشـت هیچ چیز از حق ایشـان فرو نمیکذاشـت )ص

ــتعمال برخی كلمات نادر یا كاربردهای نادر كلمات اســت كه ذكر میشــوند:  حوزۀ زبان، اس

( 6غولی در فرهنگ معین(، عیدیّه )ص( به معنی خرافی )ر.ک. مدخل نیش3غولی )صنیش

( به جای برنخاست، حسین برخواسته در 59عنی عیدی؛ برنخواست و حركت نکرد )صبه م

ست )ص سندلی )ص106را بر روی خود ب سته؛  صندلی؛ 66و  11( به جای برخا ( به جای 

( به معنی طاقچه؛ از خارج حفظ كردن 66( به معنی چاق؛ رفع یا رفعه )ص120قطور )ص

( احتماالً به این 149)ص «از خارج حفظ كند هر چه مینویسد و میخواند همه را»در جملۀ 

معنی كه بیرون از مکتب حفظ كند؛ و حق زحمت در جملۀ حمزه خلیفۀ من است و بر من 

آموز ای باشـــد به معنی دانش( كه باید از اصـــطالحات مکتبخانه158دارد )ص حق زحمت

د؛ و كاللت آموزان دســـتورهایی بدهارشـــد یا كمک معلم كه اجازه داشـــته به دیگر دانش

 ( به معنی كُندی )ر.ک. مدخل كاللت در فرهنگ بزرگ سخن(173)ص

 ویژگیهای ادبی -3 -3
صور خیال كم بهره  صر بدیع و بیان و  سوم از عنا متن كتاب به خصوص در بخش دوم و 

چون »الملک دلیل این موضـــوع را در مقدمه چنین بیان كرده اســـت: برده اســـت. مفتاح

فروشی و اظهار فصاحت نبود مخصوصاً در سهولت عبارات آن و فضیلتمقصود از این كتاب 

عدم رعایت ســجع و قافیه و بکار نبردن عبارات عربی و اشــعار نیز تعمد كرد تا بفهم اطفال 

(. بنابراین مؤلف آگاهانه ادبیت متن را به نفع مخاطب در سطح پایینی 5)ص« نزدیک باشد

استفادۀ فراوان از تکرار و ترادف است تا حدی كه حفظ كرده است. ویژگی عمدۀ ادبی متن 

آموزی نیز در استفاده میتوان آن را ویژگی سبکی زبانی و ادبی اثر نام نهاد. حتماً جنبۀ زبان

ــت. نمونه ــته اس هایی از تکرار و ترادف از متن كتاب كه جنبۀ از تکرار و ترادف دخالت داش

(؛ 15جوی كنند یعنی آهســته حرف بزنند )ص زبان آموزی دارند ذكر میشــود: اكر دو نفر ن

ست )ص شه در فکر پاكی و تمیزی ا (؛ مفارقت و دوری 46(؛ كثافت و ناتمیزی )ص16همی

ـــفاهت )ص(؛ كمی56(؛ كُند و زنجیر )ص143)ص ( و ... . عالوه بر 167عقل و حماقت و س

سال معموالً صیتهای بزرگ شخ ستانها كودک و نیز  صلی همۀ دا صیتهای ا شخ  این چون 

ستند تکرار كلمات و معنا كردن آنها روایت را گاه  شی ه معلمان یا والدین در محیطی آموز

 حتی باورپذیرتر نیز كرده است.



 1398 زمستان /46 پیاپی سبک شناسی نظم و نثر فارسی/ شماره /108

ست كه مفتاح شخص ا سانتر را در متن ذكر در برخی موارد م الملک اول چند بار كلمۀ آ

صفحات  ست؛ مثالً كلمۀ پارچه در  شوارتر را آورده ا سپس كلمۀ د سه بار  26و  25كرده و 

ذكر شده و پس از آن كلمۀ قماش تکرار شده  26تکرار شده سپس كلمۀ قماش در صفحۀ 

ست مثالً: این تحفۀ خوب و  شده ا سجع یا جناس  ست. تکرارها در متن گاهی تبدیل به  ا

یۀ مرغوب )ص هد (؛ 197(؛ كم كفتن و كم خفتن )ص173(؛ كاللت و ماللت )ص28این 

ست. چنان كه ذكر 171)صكناره كرفتن و دوری كردن  سیار پایین ا سامد آن ب ( و ... كه ب

ضاد در متن  ست. برعکس كلمات مت سبکی كتاب ا شد آوردن مترادفها در كنار هم ویژگی 

ست و نمونه صورت تركیب عطفی نیامده ا سیار اندک كتاب به  ضاد در متن كتاب ب های ت

سجع و جناس وجود د ضاد و  ارد كه چون مقدمۀ كتاب شمارند. فقط در بخش اول كتاب ت

ست:  شتری بهره برده ا ست و البد جنبۀ راهنمایی معلمان را نیز دارد از ادبیت بی بر آینه »ا

ضمیر هوشمندان روزكار ظاهر و آشکار است كه خواطر اطفال خوردسال در بدایت سن كه 

شی نیندوخته صل نکرده كه نیک رهنوز علمی نیاموخته و دان ا از بد اند و عقل آنها قوت حا

ــورتی  ــام هركونه نقش و ص ــناخت مانند لوحی قابل ارتس ــت توانند ش ــت را از كاس و راس

( در این بخش از متن دو تضــاد: نیک و بد، راســت و كاســت به كار رفته؛ 1)ص« میباشــد

ــبیه نیز در این  ــجع و جناس نیز دارند. یک تش ــت س ــت و كاس نیاموخته و نیندوخته، راس

كان به لوح تشبیه شده است. در متن كتاب تشبیه بسیار كم بخش به كار رفته و ذهن كود

های تشــبیه در متن كتاب: كار بد تعداد اســت و اســتعاره و كنایه اصــالً وجود ندارد. نمونه

 64(؛ مثل باران بهاری اشکش جاری بود )ص 58ماند )صمانند بوی سیر و پیاز پنهان نمی

تفرق و چندان دور میشدند كه آواز پدر خود آمدند مثل خیل م(؛ تا از منزل بیرون می70و 

(؛ او را كشـــان كشـــان بزندان برده و مثل مال بخیل حبس كردند 83را نمیشـــنیدند )ص

ــافۀ تشــبیهی زنک كدورت )ص55)ص ــافۀ اقترانی نیز در متن (. نمونه102( و اض ای از اض

 (.62هست: چشم خِفّت )ص

شم نمیخو سامد دیگری در متن به چ ای از اغراق در كتاب وجود رد. نمونهآرایۀ ادبی پر ب

شود  شان داخل ب ستخوان شده بود كه كویا نزدیک بود آب در ا شان بطوری تر  س دارد: لبا

ــنیدن حرف مادر ( و نمونه89)ص ــطۀ این كارها و نش ــحق بواس ــتهالل: اس ای از براعت اس

ــد و آن ]،[ چنان بود كه ... )ص ــیمان ش ــید و پش ــزای خود رس جرای (. در ادامه ما36بس

 اسحاق نقل شده است.

 ویژگیهای مضمونی و آموزشی -4 -3
ستین دوره شروطه نخ سال برای بچهدورۀ م شاعران بزرگ سندگان و  ست كه نوی ها ای ا

داســتان مینویســند و شــعر میســرایند و تأدیب االطفال در زمرۀ نخســتین این آثار اســت 

ره كودک یک بزرگسال ناقص (. اما در این دو221)فصلنامۀ نقد كتاب كودک و نوجوان، ص
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شمار می ستانهای كتاب -آید و ادبیات كودک رویکرد تعلیمیبه  تهذیبی دارد. در یکی از دا

من هم خوب نیست با شما دروغ بکویم »و از زبان مادر یکی از شخصیتها چنین میخوانیم: 

ستید شما كوچک و نادان ه شنفکری ا72)ص« بجهه اینکه  شهایی از جامعۀ رو ین (. در بخ

سانه ست )زیباییها توهمها برای بچهتفکر وجود دارد كه آثار خیالی و اف ضر ا سی زا و م شنا

ــمندان »االطفال چنین مینگارد: الملک در مقدمۀ تأدیب(. مفتاح92ادبیات كودک، ص هوش

ـــنیدن و خواندن  ـــت كه تا میتوانند اطفال خود را از ش مملکت را الزم و واجب عقلی اس

تربیت عامی نادان بخیاالت فاســده غولی كه اشــخاص بیز عقل محال نیشافســانهای دور ا

ــنیدن اینکونه  ــطۀ خواندن و ش ــن بواس خود جمع كرده حفظ كنند و نکذارند در بدایت س

شق صص و حکایات ع سد و از خواندن ق سانهای بی معنی عقاید آنها فا آمیز خیاالت آنها اف

های شفاهی را دور های سنتی و قصهیز افسانه(. بنابراین او ن3)ص « مشوب و پریشان كردد

غولی )خرافی( و مضـر به احوال كودكان میداند. با چنین رویکردی اسـت كه از عقل و نیش

صیت خیالی و حتی  شخ ست و نیز هیچ  ستان تخیلی و غیر واقعی نی در متن كتاب هیچ دا

با موضوعات مختلف  حیوان سخنگویی در متن حضور ندارد. مباحث تعلیمی در موارد زیاد و

 بندی و ارائه میشوند:در متن حضور دارند كه در ادامه طبقه
ــته ــت، آداب و رفتار اجتماعی و در مجموع دس ای از تعالیم كتاب در حوزۀ رعایت بهداش

مواردی اســت كه اخالقی نیســتند و میتوان آنها را تعلیمهای رفتاری نامید. تعلیم آداب در 

بخش دوم و ســوم كتاب به صــورت مســتقیم بســیار پررنگ اســت. نمونۀ كاملی از آن ذكر 

رد كلی كتاب در این موضـوع اسـت. در حکایت دوم، مادری میشـود كه نشـان دهندۀ رویک

دخترش را نصیحت میکند و رفتار دختری به نام خورشید خانم را نمونۀ رفتار خوب معرفی 

ست مادرش كفت ای دخترک من این دختر كه می»میکند:  شید خانم ا سمش خور بینی ا

شنو و باادب كه همه كس او ر سیار با كمال و حرف  ست ب ست دارند و پدر و دختری ا ا دو

شود با كمال  صبح كه از خواب بیدار می سبب آنکه هر روز  ستند به  ضی ه مادرش از او را

ـــی و بی زحمت از جای خود برمی ـــبح كریه و خوش ـــی بچها در اول ص خیزد و مثل بعض

بدخلقی نمیکند پس لباس خود را میپوشد و بدن و لباس خود را پاک كرده و وضو میگیرد 

آورد و تا شــام جمیع حركات و رفتار او شــایســته و خوبســت و عادت را بجا می و نماز خدا

شبها وقت خوابیدن پدر و مادرش می ست كه  شدن آنها كرده ا صبحها وقت بیدار  خوابد و 

بیدار میشــود و پس از آنکه خود را پاک و تمیز كرد و لباس خود را پوشــید عروســکها و 

مینشیند و با آنها بازی میکند و مثل پارۀ بچها نیست اسباب بازی كه دارد كرفته در كوشۀ 

پرسد و نمیکوید كه در میان خانه برود و شیطنت كند و حرفی را كه مناسب او نیست نمی

و اكر دو نفر نجوی كنند یعنی آهسته حرف بزنند نزدیک نمیرود كه بحرف آنها كوش بدهد 

تمام روز خوشــحال و خرم اســت و و ازاینجهه كســی او را فحش نمیدهد و اذیت نمیکند و 
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سیار خوب میخواند و در مهمانیها حاال در مکتب سخ را ب ست قران و خطهای ن خانۀ دخترها

و تماشـــاكاهها و جمعیتها و كوچها هركز از نزد مادرش دور نمیشـــود و بی اذن و رضـــای 

شه تن و لباس خودش را پاک و پاكیزه نکاه میدارد و  پیش مادرش هیچ كاری نمیکند همی

ست غذا میخورد و هركز با خاک و  ست را شوید و با د ست خود را می از غذا و بعد از غذا د

شود و عادتهای كند و بر زمین بی فرش نمیكل بازی نمی سهای او چركین ب شیند كه لبا ن

بد ندارد مثل آنکه انکشت به بینی خودش بکند بلکه همیشه بینی خود را پاک نکاه میدارد 

ـــم 16تا ص  12)ص « مادرش باو بکویندبی انکه پدر و  الخط كتاب نقل مطلب عین رس

شد(. مانند نمونۀ اخیر در همۀ داستانها لحن یکدست و سازگار با درونمایۀ داستان است و 

 ساختار داستان مبتنی بر رابطۀ علی معلولی ساده و قابل فهم است.
ست. نم ستۀ دیگر از تعالیم كتاب مربوط به موارد اخالقی ا شود: فرزند ونهد هایی نقل می

ناعت 71باید هیچ چیز را از پدر و مادر خودش پنهان نکند )ص ـــیه به عفت و ق (، توص

ستی و امانت )ص90)ص ستی و را صیه به در سوم كتاب نیز این 113(، تو ( و ... . در بخش 

(، بی 197ها بسیار دیده میشوند: هرچه به خود نپسندی به دیکران نپسند )صقبیل توصیه

های رفتاری های اخالقی پایینتر از توصیه( و ... . بسامد توصیه199تکبر و فروتن باش )ص 

 است.
نخست تأكید  نکات قابل توجه دیگری نیز در حوزۀ آموزشی در این اثر به چشم میخورد.

آمیز نیز نکوهش شده فراوان كتاب بر موضوع صداقت است تا آنجا كه حتی دروغ مصلحت

( 71)ص« آمیز جایز است ولی باز عیب و نقص شمرده میشودوغ مصلحتاكرچه در»است: 

ستید»و نیز:  شما كوچک و نادان ه شما دروغ بکویم بجهه اینکه  ست با  « من هم خوب نی

 الملک بر صداقت و صداقت با كودكان را میرساند.( كه تأكید فراوان مفتاح72)ص
سک دینی و تأكید بر  ست: دوم تأكید بر به جا آوردن منا چکونه »خواندن و حفظ قرآن ا

سفندان را بر یادكرفتن قران ترجیح میدهی سیار بر 80؟[ )ص«]چوپانی كو (. كه در موارد ب

 آن تأكید شده است.
سوم مواردی است كه نویسنده برخی صفات نیکو و ناپسند را ذاتی و جبلّی دانسته است: 

 فطرتاًرا دوست میداشت و او  القصه بواسطۀ این حركات و رفتار نیک حسین همه كس او»

(؛ 149)ص« تنبل بود بالطبععلی »(؛ 108)ص« با عموم بندكان خدا با محبت و مهربان بود

معلوم نیســـت كه این دختر بعد از این مقدمه ازین صـــفت بد بركشـــت یا آنکه بر كبر و »

كه زوال نخوت خود باقی مانده و تا زنده بود بهمین حالت بود بجهه آنکه تکبر صفتی است 

حمزه نیز عالوه بر زشتی صورت و قباحت منظر طبعی خشن »(؛ 167)ص« آن مشکل است

 (.169)ص « و نامالیم داشت
چنان كه مشخص است مضمونهای داستانی، پیامها و نصیحتهای مستقیم و غیرمستقیم 
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 كتاب همواره با توصیفهای عینی و در سطح شناختی مخاطبان بیان و مطرح شده است.

 ویژگیهای تصویری -5 -3
شد انجام  شاره  صویر كه در مقدمه به آن ا صاویر با توجه به انواع رابطۀ متن و ت سی ت برر

صویر رنگی و  صفحۀ اول  25میپذیرد. كتاب یک ت صویر رنگی  سفید دارد. ت سیاه و  صویر  ت

شان میدهد كه میتواند  ست كه دو فرشتۀ كودک را ن ست و نکتۀ قابل توجهش آن ا كتاب ا

ی بر موضوع كتاب یعنی ادبیات كودک و پاكی كودكان باشد. دیگر تصویرها مربوط به داللت

ست و  شده ا سنگی انجام  صویرگری به روش متداول در چاپ  ستند. ت بخش دوم كتاب ه

 ویژگی عمدۀ آن نداشتن عمق و پرسپکتیو است.

ـــته ـــاویری میپردازیم كه نقش برجس ـــت به تص یفا كنندۀ متن را اكننده یا تقویتنخس

درصد تصاویر كتاب، محیط مکتبخانه را نشان میدهند  28تصویر،  25تصویر از  7میکنند: 

ــفحات:  5كه  ــویر درون مکتبخانه )ص ــویر حیاط  2( و 153و  144، 139، 122، 8تص تص

شیده164و  159مکتبخانه )ص صویر ك اند كه كامالً همگام با اوج و فرود در پیرنگ ( را به ت

دیده میشود، رحل و قرآن، لوح،  1-3ط مکتبخانه، چنان كه در تصویر داستانهاست. در محی

قلم، دوات و شــالق در همۀ تصــاویر به چشــم میخورد و نظم و ترتیب شــاگردان در مقابل 

بندی دارند كه بندی تصــاویر اســت. همۀ تصــویرهای كتاب قابدهندۀ تركیبمعلم شــکل

گرا بودن همه در ند. تصاویر به دلیل واقععنصر نظم و جنبۀ تعلیمی داستانها را تقویت میک

ــده ــیحاتی همراه ش ــتند و با توض ــطح تجربه و فرهنگ مخاطب آن هس اند كه درونمایۀ س

 های مضمونی داستان را آشکار میکند. داستانها و جنبه

كننده دارند و مضمون كتاب را برجسته و تقویت دستۀ عمدۀ تصاویر كتاب نقش برجسته

سترشمیکنند. تعداد مح صویرهای كتاب نقش گ دهندۀ متن را ایفا میکنند؛ مثالً دودی از ت

ای به قلیان و كشیدن آن نشده است اما عنصر قلیان در سه تصویر در متن كتاب هیچ اشاره

صویر     ست چنان كه در ت صویرگر ا سترش متن به دست ت شانگر گ ست كه ن از كتاب آمده ا

صا 2-3 شی این ت ست. كاربرد آموز شخص ا ویر برانگیختن قوۀ خالقیت و تخیل مخاطبان م

 است.

بندی در ادامه دالیل اثبات فرضــیه كه در ضــمن بحث به آنها اشــاره شــد تحلیل و طبقه

ــود. طبقه بندی این دالیل با توجه به اثر ادبیات كودک و نوجوان )ابراهیمی و دیگران( میش

 انجام شده است.
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 لوح، قلم، دوات، شالقعناصر محیط مکتبخانه  -1 -3تصویر 
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 گسترش متن با عنصر تصویری قلیان -2 -3تصویر

 
 بندی عناصر سبکی اثرتحلیل و طبقه -4

االطفال با توجه به عناصر سبکی فرضیۀ نگارندگان در آغاز پژوهش این بود كه اثر تأدیب
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ادبیات های زبانی، ادبی و تصــویری( منحصــربفردی كه دارد نخســتین اثر مصــور )در حوزه
شد جمع ست. با توجه به تحلیلهایی كه ذكر  بندی دالیل اثبات این كودک به زبان فارسی ا

 فرضیه به قرار زیر ارائه میشود:
ــای واقعگرا كه اغلب در مکتبخانه اتفاق می1 ــتانهای كتاب به دلیل انتخاب فض افتند ( داس

 متناسب با مخاطبان آن است.
 و قابل فهم برای مخاطب دارد. ساده ( پیرنگ داستانها شبکۀ استداللی2
 معلولی قابل فهم برای مخاطب است.-( ساختار داستانها مبتنی بر رابطۀ علی3
ستانها ساختاری خطی و ساده و متناسب افکنی، تعلیق، بحران، اوج و گره( گره4 گشایی دا

سرراست و گشایی با مخاطبان دارد. حركت داستانی و پسایند رویدادها تا رسیدن به گره
 رو به سوی هدف مشخص نگارنده است.

( تحول پیرنگ همگام با تحول شخصیت پیش میرود و تناقضی در این زمینه در داستانها 5
 آید.به چشم نمی

( همۀ شخصیتهای كتاب بدون استثنا از میان كودكان همدوره با مخاطبان كتاب انتخاب 6
 اسب با اوست.اند كه امکان همدلی به مخاطب میدهد و متنشده

سر و دختر به یک ( تأدیب7 صیتهای پ شخ ست كه  شروطه ا االطفال از محدود آثار دورۀ م
 نسبت در داستانهای آن حضور دارند و نقش ایفا میکنند.

 ( لحن داستانها یکدست و سازگار با درونمایۀ داستانها و گفتگوی شخصیتها است.8
 اند.ظور سرگرمی او نیز نوشته شده( داستانها عالوه بر قصد تهذیب مخاطب به من9
ستان هم10 صویرگری كتاب كامالً با متن دا صویری ت ستا و واقع( از منظر ت ست؛ را گرایانه ا

سب به هم  سم ندارد )تعادل و تنا سیونی سپر صالً جنبۀ اك صویرگری ا سبب كه ت به این 
سم ندارد )جزئی سیونی ست و اغراق ندارد(، امپر سم ندارد نخورده ا سوررئالی ست(،  نگر ا

جزای تصویر وجود ندارد(، كوبیسم و آبستره هم نیست )انتزاعی و )روابط غیرواقعی بین ا
 تجریدی نیست(. 

( تصاویر همگام با داستانها در طرح و تركیب كلی كتاب و بر پایۀ اوج و فرودهای پیرنگ 11
 اند.داستانها سازماندهی شده

های محیط زندگی و دنیای فرهنگی مخاطبان اســت و ( تصــویرگری در ســطح تجربه12
 وضیحی كه با هر تصویر همراه شده است سطح كتاب را به مخاطب نزدیک میسازد.ت
 دهندۀ متن موجب برانگیختن قوۀ تخیل مخاطب هستند.( تصاویر گسترش13
سته كننده و تقویت14 صاویر برج كنندۀ متن تنگناهای كالمی متن را برطرف میکنند و ( ت

 های هر موضوع و مضمون را گسترش میدهند.جنبه
 آهنگ تصاویر و متن متوازن است.( ضرب15
 آموزان نوآموز است.( قطع كتاب، اندازۀ حروف و سفیدخوانی كتاب متناسب با فارسی16
الخط كتاب با به كار بردن برخی عالمتهای ســجاوندی كه در دورۀ مورد بررســی ( رســم17

 نه بوده است.متداول نبوده است و توجه كاتب به خوانایی خط متناسب كودكان مکتبخا
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ضمنی در متن ( كاربرد مترادفها و معنی كردن كلمه18 صورت  صطالحات جدید به  ها و ا
 ویژگی آموزش غیرمستقیم زبان در این اثر را نشان میدهد.

صاویر 19 سب اندازۀ ت صویر و تنا صاویر با متن، توجه به جزئیات متن در ت سب اندازۀ ت ( تنا
 است. نسبت به یکدیگر ویژگی مشخصۀ كتاب 

 ( پیام و مضمون داستانها اغلب عینی و در سطح شناخت مخاطب است.20
 
 گیرینتیجه -5

بندی پژوهش حاضر را چنین ارائه كرد: سبک، یا به تعبیر بهار در بیانی كلی میتوان جمع
ـــجیۀ عمومی كتاب تأدیب االطفال را میتوان واقعگرایی تعلیمی نام نهاد. در مکاتب ادبی س

مکتبها رئالیسم یا واقعگرایی نام دارد كه ویژگیهای عمدۀ آن در تقابل با مکتب غرب یکی از 
سم، برون ستند )مکتبهای ادبی، جرمانتی صی بودن ه شخ ، ص 1گرایی، عینی بودن و غیر 

االطفال، چنانکه در بخش بررســی ســبکی آن مشــخص گردید، همین (. متن تأدیب291
تصــویرگری هم پژوهندگان قائل به ســبکهای خصــایص عام را دارد. از دیگر ســو در بحث 

مختلف تصــویرگری هســتند از جمله: رئالیســم، اكســپرســیونیســم یا بیان آزاد احســاس، 
صالت دریافت و ... )ادبیات كودک و نوجوان، ص سم یا ا سیونی صویرگری 202امپر شیوۀ ت  .)

ضر نیز با توجه به این ویژگی عمده كه هیچ عنصر تخیلی در آن به چش آید م نمیكتاب حا
ست. قطعاً تأدیب سم ا سبک رئالی شبیه به  سبکی  االطفال همۀ ویژگیهای مکتب از منظر 

سبکی این  شی را ندارد اما ویژگیهای عمومی و  سم در نقا سبک رئالی سم در ادبیات و  رئالی
ای به نام واقعگرای تعلیمی جای میدهد. ویژگی دیگر اثر، به زعم نگارندگان، آن را در دسته

عاطفی مخاطب آن است. بنابراین با توجه به بیست -تن تناسب آن با سطح شناختیاین م
االطفال دلیل ذكر شـــده در قســـمت قبل و جمعبندی مباحث میتوان نتیجه گرفت تأدیب

 نخستین كتاب مصور ادبیات كودک در زبان و ادبیات فارسی است.
 پیشنهاد برای پژوهشهای آینده -6

حاضر دالیلی ارائه شده است مبنی بر اینکه به رغم تأكید  در پژوهشهای پیشینۀ پژوهش
ـــت یا تركیبی از مفتاح الملک بر ترجمه بودن كتاب تأدیب االطفال این اثر تألیف خود اوس

ست )بی شگامان، صترجمه و تألیف ا (. اما نگارندگان حدس میزنند به این 217مهری به پی
سبک واقعگرایانۀ مفتاح ست و نیز به الملک در ادبیعلت كه  سابقه ا سیار كم  سی ب ات فار

ــغل او در وزارت خارجه كه ایجاب میکرده زبانهای خارجی را بداند، احتمال دارد  ــبب ش س
متن كتاب ترجمۀ آزادی از كتابی باشـــد كه عنوان و مشـــخصـــات آن دانســـته نیســـت. 

از زبان  االطفال كهاین كتاب مسمی بتأدیب»الملک در مقدمۀ كتاب چنین مینویسد: مفتاح
سی نقل نمود شده بود از عربی بپار سه بعربی ترجمه  (. بنابراین 5االطفال، ص)تأدیب« فران

ــنگر یکی از  ــت كه میتواند روش ــی پیدا كردن این حلقۀ مفقوده اس ــنهاد پژوهش یک پیش
شگران آتی میتوانند با در  شد. افزون بر این پژوه شور ایران با مبدأهای ادبیات كودک در ك

سی دورهنظر گرفتن  ضر را در برر شنهادی پژوهش حا های مختلف ادبیات كودک روش پی
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ثار این دوره كار بگیرند. عالوه بر این میتوان همین روش را برای نوعی آ به  یازمایند و  ها ب
سۀ آثار دوره صور ادبیات كودک و مقای سی تطبیقی آثار م شنا ها یا زبانهای مختلف به سبک

 كار بست.
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