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چکیده
من چه کسـى هسـتم؟ نوشـتۀ هانس ویلهلـم یکى از مجموعه داسـتان هاى والدو اسـت کـه هم اکنون 
دو کتـاب ترجمه شـده از ایـن مجموعـه بـا نام هاى دیگـر دروغ نمى گویم و قـرار بازى در سـاعت 3 نیز 
در دسـترس هسـتند. در کتاب من چه کسـى هستم؟ نویسـنده با گفت وگویى که بین مایکل پسربچه 
و والدو خرس عروسـکى برقرار مى کند، سـعى دارد درس خودشناسـى به کودکان بدهد، اما متأسـفانه 
هر سـؤال سـادة مایکل با یک پاسـخ پیچیده توسـط والـدو روبه رو مى شـود. این کتاب برخـالف دو اثر 
ترجمه شـدة دیگـر از ایـن نویسـنده، گفته هایش نه تنها براى مخاطب خردسـال راه گشـا نیسـت، بلکه 

ذهن او را درگیر مسـائلى مى کند که پاسـخ به آن ها اگر غیرممکن نباشـد، بسـیار دشـوار اسـت.

کلیدواژه
 خودشناسى، فلسفه براى کودکان، خداشناسى.

معرفى کوتاه
 مایـکل و دوسـتش والـدو بـراى دیـدن سـتاره ها از خانـه خـارج مى شـوند. آن هـا به آسـمان 
صـاف و زیبـاى شـب نـگاه مى کنند و مایـکل از آن همـه زیبایى در شـگفت اسـت. او از والدو 
سـؤال مى کنـد کـه چـه کسـى اسـت؟ والـدو بـه او مى گویـد او را خـدا آفریده اسـت. مایـکل 
بـه حـرف او اعتـراض مى کنـد و مى گویـد پـدر و مـادرش او را به دنیـا آورده اند. سـؤال مایکل 
بـدون جـواب باقـى مى مانـد و آن ها بـه خانه برمى گردنـد. والدو بـه مایکل مى گویـد که قبل 
از به دنیاآمـدن او خداونـد او را مى شناخته اسـت و... گفت وگـوى مایـکل و والـدو هرچـه پیش 
مـى رود، پیچیده تـر مى شـود و درنهایـت، مایکل براى تمامى پرسـش هایش پاسـخ مناسـبى 

نمى کند. دریافـت 
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نقد اثر
پرداختـن بـه مطالـب انتزاعـى آن هـم براى کـودکان امـرى بسـیار دشـوار و گاه غیرممکن 
اسـت. ابتدایى تریـن سـال هایى کـه مـا مجـاز به طـرح مطالـب انتزاعى هسـتیم، سـال  هاى 
اولیـۀ نوجوانـى اسـت. طـرح اینگونه مطالـب در دوران کودکى غیـر از این که آن هـا را درگیر 
سـؤال هاى بـدون پاسـخ مى کنـد، هیچگونـه فایـده اى بـراى آن هـا به همـراه نـدارد. در علم 
روانشـناختى کودك و نوجوان، طرح اینگونه مطالب را در سـنین یازده یا دوازده سـالگى مجاز 
مى دانند، زمانى که کودك آموخته اسـت برخى از مسـائل را اسـتداللى ببیند و برداشـت هاى 
ـ دوازده سـالگى قدرت تفکر  منطقى از آن داشـته باشـد نه احساسـى. کودك تا قبل از یازده 
انتزاعى ندارد و تنها قادر به اسـتنباط، اسـتقرار و عملیات عینى اسـت. پس مفاهیم انتزاعى 
را نـه به گونـۀ بزرگ سـاالن، بلکـه بـا دیـد کودکانـۀ خـود و به طریقـى بـا رویدادهـاى واقعى 
زندگـى اش ربـط مى دهـد تـا بتوانـد آن هـا را بفهمـد و تعریـف کنـد. به همین دلیـل، طـرح 
اینگونـه مطالـب بـراى کـودکان زیـر یازده سـال باید همـراه بـا شـناخت الزم از ویژگى هاى 
ذهنـى آن هـا باشـد. بایـد بدانیـم که بسـیارى از مسـائل را نمى تـوان به راحتى بـراى کودك 
خردسـال مطـرح کـرد؛ زیرا ظرفیـت ذهنى او هنوز بـه مرحلۀ درك و شناسـایى آن مفاهیم 
خـاص نرسیده اسـت. ازجملۀ این مسـائل مفاهیمـى مثل خدا، عشـق، مرگ، روح و... اسـت؛ 
مفاهیـم تجریـدى کـه کودك قادر نیسـت ماهیت آن هـا را به طـور ذهنـى ادراك کند، بلکه 

بـراى فهـم و تعریـف آن احتیاج بـه مصداق هـا و معادل هاى بیرونـى دارد.
براسـاس نظریـۀ پیـاژه کـه یـک نظریـۀ مرحله اى اسـت، رشـد شـناختى عبارت اسـت 
مرحلـۀ  صـورى.  عملیـات  و  عینـى  عملیـات  پیش عملیاتـى،  حسـى حرکتى،  مرحلـۀ  از 
پیش عملیاتـى بیـن 2 تـا 7 سـالگى اسـت (سـن موردنظـر نویسـندة کتـاب من چه کسـى 
هسـتم؟) علـت نام گـذارى ایـن مرحله بـه پیش عملیاتى آن اسـت که کـودك در این مرحله 
هنـوز قـادر به تفکـر عملیاتى یا تفکر منطقى نیسـت. در ایـن مرحله، زبان کمـک زیادى به 
رشـد شـناختى کـودك مى کنـد و او را قـادر مى سـازد تـا پدیده هـا و امور مختلـف را به طور 
نمادیـن بررسـى کنـد و مفاهیم مختلف را بشناسـد. توانایى اسـتفاده از نمادها و اندیشـیدن 
براسـاس آن هـا کارکـرد نشانه شـناختى نـام گرفته اسـت. به طـور مثـال، کلمـۀ «صندلى» یا 

ویلهلم، هانس. (1395)، من چه کسى هستم؟ مترجم: لیال 
دیانى، ویراستار: مجید راستى، تهران، انتشارات شورا، 28 
شابک:  (شومیز)،  بیاضى  نسخه،   3000 تومان،   6000 ص، 

978-964-789-080-9
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پرسش در جواب پرسش

تصویـر یـک صندلـى بـراى بازنمایى یک صندلى اسـت که عمـًال موجود نیسـت. به عبارتى، 
کودك نمى تواند براى تشـخیص به دیدگاه شـخص دیگرى تکیه کند. او کلمات را براسـاس 
تجـارب خـود تفسـیر مى کنـد و بـه کار مى بـرد و به همین دلیـل، بـه نسـبتى کـه کـودکان 

تجـارب متفاوتـى دارنـد، مى تواننـد تصـورات ذهنى متفاوتى هم داشـته باشـند.
کـودکان هنـگام فراگیـرى واژه هـاى انتزاعـى خیلـى زود به دنبـال ادراك عینـى آن هـا 
مى رونـد. تجربیـات ذهنـى ماهیتى کامـًال متفاوت در محیـط کـودك دارد. کارى که کودك 
بـراى یادگرفتـن یـا فهمیـدن واژه هـاى انتزاعـى باید انجـام دهد، مشـاهدة گفتار بـه همراه 
موقعیت هـا و رخدادهـاى محیطـى و سـپس ارتبـاط دادن آن هـا بـه تجربیـات و فرایندهاى 
ذهنـى اسـت. باوجودایـن، واقعیـت ایـن اسـت کـه کـودکان ایـن واژه هـاى انتزاعـى را یـاد 
مى گیرنـد. واژه هایـى ماننـد گرسـنگى، درد، لـذت یـا مفاهیـم پیچیـده اى همچـون دروغ، 
محبـت و... بـراى مثـال، واژة «درد». کـودك ابتـدا با موقعیتى کـه دیگران ایـن واژه را به کار 
مى برنـد، روبـه رو مى شـود. بـا تکـرار ایـن واژه در شـرایط مشـابه آن را بـه خاطر مى سـپارد. 
کـودك مى بینـد، وقتـى زمیـن مى خـورد و احسـاس درد مى کنـد، مـادر ایـن واژه را بارهـا 
بـه کار برده اسـت؛ ماننـد «دسـتت درد گرفـت؟»، «دلـت درد مى کنـد؟»، «سـر درد دارى؟» 
این جـا کـودك یـک مصـداق عینى را براى احساسـى که دارد، پیـدا مى کند و حـاال واژة درد 
بـراى او معنـا مى شـود. کـودك بایـد به خاطـر بیـاورد واژة درد را کـه در ذهن خـود ذخیره 
کرده اسـت بـا تجربـۀ دردى کـه هم اکنـون احسـاس مى کنـد، مرتبط اسـت. پـس از این که 
کـودك چندین بـار واژه هـاى خاص را با احساسـات خاص تجربـه کرد، اطالعـات کافى براى 
تشـخیص این که چه صورت هاى آوایى، با چه احساسـى مربوط اسـت را برخوردار مى شـود. 
کـودك بـا تجربه کـردن بیشـتر مى توانـد صحـت کار خـودش را بیازمایـد و بفهمـد کـه آیا 
صـورت آوایِى درد با احسـاس درد مرتبط اسـت یـا خیر؟ واژه هایى مانند دروغ، عشـق، مرگ 
و... بـراى کـودك موقعیت هاى محیطـى و حاالت ذهنى خاصى دارند. به طورکلى، تشـخیص 
ایـن واژه ها در مقایسـه با احساسـات، با دشـوارى بیشـترى همراه  اسـت؛ زیـرا این ها مفاهیم 
محـض (غیراحساسـى) هسـتند. کودك براى رسـیدن به ایـن مفاهیم بایـد در موقعیت هاى 
پیچیده تـرى دسـت به اسـتنتاج بزنـد؛ چـون ایـن احساسـات و مفاهیـم در محیـط کـودك 
وجـود عینـى ندارنـد تـا کـودك ماننـد یـک پدیـده آن هـا را مشـاهده یـا لمس کند. شـاید 
بهتریـن راه بـراى پرداختـن بـه اینگونه مفاهیـم، درصورتى که از آن ها سـؤال شـود، راحت و 
آشـکار حـرف زدن دربـارة آن هـا باشـد و بهتر اسـت هرجـا در پاسـخ گویى به آن ها احسـاس 

ناتوانـى کردیـم، بـدون خجالـت بـه او بگوییم که پاسـخ درخـور فهـم او را نمى دانیم.
اصـل کلـى که بیشـتر کارشناسـان آن را تأییـد مى کنند، این اسـت کـه بگذاریم بچه ها 
گفت وگو را هدایت کنند و ما با طرح سـؤال موضوع را تا جایى که مى شـود سـاده و سـپس 
پیگیـرى کنیـم. حـرف زدن دربـارة مفاهیم محض (غیراحساسـى) با کودکان بسـیار پیچیده  
و فهـم آن توسـط کـودکان در حد جادو اسـرارآمیز اسـت، اما واقعیت این اسـت که کودکان 
ایـن واژه هـا را یاد مى گیرند و به دنبال پاسـخ مناسـب هسـتند. در گفت وگویى کـه بین والدو 
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و مایـکل صـورت مى گیـرد، این رابطه برعکس اسـت؛ یعنى این والدو اسـت کـه براى مایکل 
طـرح سـؤال مى کنـد و به عبارتى، سـؤال هاى سـادة مایکل را تبدیل به پاسـخ هاى سـخت و 
پیچیـده مى کنـد کـه هرکـدام صدها سـؤال بى جواب دیگـر را بـراى این گروه سـنى در دل 
خـود پـرورش مى دهـد. طـرح مفاهیمـى مانند خلق یک انسـان یـا روحى که بـه آن دمیده 
مى شـود کـه در ایـن کتـاب توسـط والـدو؛ یعنـى داناى کل مطـرح مى شـود، کـودك را در 
مقابـل مفاهیمـى قـرار مى دهد کـه درك و فهم آن براى گروه مخاطب کتاب ممکن نیسـت. 
ازآن جاکـه رشـد شـناختى کـودك همزمان با دورة ابتدایى اسـت، الزم اسـت مـا به تدریج به 
او کمـک کنیـم تا بتواند عملیات منطقى عینـى را انجام دهـد و رخدادهاى عینى و ملموس 
را درونـى کـرده و در ذهن خود اسـتنتاج نماید. البته ظرفیت هاى رشـدیافتۀ شـناختى او در 
ایـن مرحلـه بـه یارى وى خواهد شـتافت و به او اجـازه خواهد داد تا وقایع را تعبیر و تفسـیر 
کنـد، لـذا ما در مقطـع پایانى دورة ابتدایى مجـاز خواهیم بود، مفاهیم محض (احساسـى) را 
بـا کمک گرفتـن از رویدادهـاى طبیعى براى کـودکان مطرح کنیم و با این کار شـاید بتوانیم 

براى پاسـخ گویى به مفاهیم غیراحساسـى بسـتر مناسـبى را فراهم آوریم.
بنابـر تعاریفـى کـه در بـاال عرضه شـد، اگـر مى خواهیم براى کودك بنویسـیم، نخسـت 
بایـد دنیـاى ذهنى او را بشناسـیم و ایـن امر تنها با خواندن کتاب هاى روانشناسـى تخصصى 
امکانپذیـر نیسـت، بلکـه باید بـه میان کودکان رفت و بـا آن ها به زبان خودشـان به گفت وگو 
نشسـت و دیدگاه هاى آن ها را دربارة مسـائل مختلف پرسـید تا متوجه نوع نگاه خاص آن ها 
بـه مسـائل در اقلیم هاى متفاوت شـد. ازآن جاکه کتاب ترجمه اسـت، هم به لحـاظ اقلیمى و 
هـم به لحـاظ ترجمۀ ضعیـف، متأسـفانه در انتقال مفهوم دچار مشـکل شده اسـت. در کتاب 
مـن چـه کسـى هسـتم؟ ضمـن این که ایـن نکتۀ مهـم رعایت نشـده، بـراى پاسـخ گفتن به 
سـؤال اصلـى نویسـنده از یـک مفهـوم انتزاعى دیگر کمـک گرفتـه شده اسـت. در این جا به 

برخى از پرسـش و پاسـخ هاى مایکل و والدو اشـاره مى شـود.
مایکل مى پرسد: من چه کسى هستم؟

والدو جواب میدهد: یک پسر کوچک که خداى مهربان او را آفریده است.
مایکل مى پرسد: آیا پدر و مادرم مرا به دنیا نیاورده اند؟

والدو جواب مى دهد: البته، اما این خداوند است که همۀ موجودات را آفریده است.
مایکل مى پرسد: آیا روح من درون بدن من است؟

والدو جواب مى دهد: وقتى تو به دنیا آمدى روح تو وارد بدن...
مایکل مى پرسد: آیا روح من درون بدن من است؟

والدو جواب مى دهد: نه کامًال...
نتیجه گیرى نهایى مایکل: من آفریدة خدا هستم.

بهره گرفتـن از احساسـات کـودکان بـراى بیـان اینگونـه مطالـب نه تنها بـه آن ها کمکى 
نمى کنـد، بلکـه آن هـا را به بیراهه خواهد کشـاند. شـاید اگر نقـش داناى کل را پـدر یا مادر 
مایـکل بـازى مى کردنـد، بـاب گفت وگـو بسـته باقـى نمى مانـد و ایـن امـکان را بـه مایـکل 
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مـى داد تـا گـره کـورى را کـه در کتـاب بـاز نشـده، بتواند با دسـتان پدر یـا مـادر به گونه اى 
بـاز کنـد. کامـًال مشـهود اسـت کـه نویسـنده از پاسـخ گفتن بـه سـؤاالتى کـه خـود مطرح 
کرده اسـت، فـرار مى کنـد و هـر سـؤال را بـا یـک سـؤال بى جـواب دیگـر پاسـخ مى دهـد و 

درنهایـت خواننـده را در یـک دور باطـل رهـا مى کند.
تصاویـر کتـاب بخش مثبت کتاب اسـت که کامًال فضایى صمیمـى و کودکانه را به وجود 
آورده اسـت و ایـن امـکان را به خوانندة خردسـال مى دهـد تا به دنیاى مایکل نزدیک شـود و 
بـا او بـه دنبال پاسـخ باشـد؛ هرچند که نـاکام مى ماند. عنوان کتاب من چه کسـى هسـتم؟ 
خواننـده را جـذب خـود مى سـازد و او را تشـویق مى کنـد تـا سـر از ماجـرا درآورد. انـدازة 
حـروف و به خصـوص رعایـت سـفیدخوانى در کتـاب براى خوانندة خردسـال کامـًال مطلوب 
اسـت. بهتر بود در صحافى کتاب به جاى سـوزن دوخت از چسـب اسـتفاده مى شـد تا امکان 

آسیب رسـانى به خوانندة خردسـال را کـم مى کرد.
در پایـان الزم اسـت، قـدرى هـم از ایـن نویسـندة پُـرکار آلمانى صحبت کنـم. او نه تنها 
بـراى کـودکان کتاب مى نویسـد، بلکـه تصویرگرى آن ها را هـم خود عهده دار اسـت. او بیش 
از 200 کتـاب کـه بیشـتر دربـارة صلح، دوسـتى، گذشـت و مفاهیم اخالقى اسـت، منتشـر 
کرده و به زبان هاى مختلف در دسـترس کودکان قرار داده اسـت. دو کتاب دیگر از او توسـط 
همیـن مترجـم به چاپ رسیده اسـت کـه در هرکـدام به یک نکتۀ اخالقى اشـاره شده اسـت. 
در کتـاب دیگـر دروغ نمى گویـم در نفـى دروغ گویـى و این کـه گفتـن یـک دروغ چـه بـار 
سـنگینى را بـر دوش مـا مى گـذارد، صحبت کرده اسـت. در ایـن کتاب تأکید شده اسـت که 
گذشـت زمـان نیـز نمى توانـد از بـار دروغ کم کنـد، بلکه لحظه به لحظه سـنگین تر مى شـود 
تـا جایـى کـه مـا زیـر بـار ایـن دروغ لِـه مى شـویم. در کتـاب قـرار بازى سـاعت 3 نویسـند 
قصـد دارد بـه ایـن نکتـه اشـاره کنـد که بـراى احترام گذاشـتن بـه دیگـران باید نسـبت به 
قولـى کـه مى دهیـم، متعهـد باشـیم و بـه وقتـى کـه دیگـران مى گذارنـد، اهمیـت بدهیم؛ 
هرچند راه حل هاى پیشـنهادى نویسـنده چندان معقول نیسـت، اما پیام به خواننده منتقل 

مى شود.
پرسـش هایى کـه در انتهـاى کتاب آمده اسـت ایـن امـکان را به وجود مـى آورد تا کودك 
در بازخوانـى کتـاب دقـت بیشـترى کند، البته نـه در خوانش اول چون ذهـن او در ابتدا تنها 
درگیـر ماجـرا اسـت و کمتر به جزئیات توجه دارد. این سـؤال ها شـاید در خوانش هاى بعدى 

بـه کمـک او آید تا درك بهترى از مطالب ارائه شـده داشـته باشـد.
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