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چکیده
در برخـى مـوارد کتاب هایـى مى خوانیـم کـه مـا را در معـرض پـاره اى اتفاقـات روزمـره مى گذارد. 
فقـط نـوع بیان آن ها داسـتانى و هنرى اسـت و اطالعـات خاصى در اختیارمان نمى گذارد و بیشـتر 
حالـت خبـرى دارد. فقـط یـک لذت داسـتانى و زیرجلـدى از خوانش آن نصیبمان مى شـود که آن 
هـم الزمـۀ مطالعـه اسـت و خالـى از لطف نیسـت، ولى کتـاب ماهى بـاالى درخت عالوه بـر ایجاد 
لـذت داسـتان خوانى نقطـۀ قـوت دیگرى نیـز دارد. پرسـش هاى متعـددى در ذهن خواننـده ایجاد 
مى کنـد و هرچیـزى کـه پرسـش محور باشـد، به طبـع آگاهـى به دنبـال خواهد داشـت. ایـن رمان 
اطالعـات خوبـى از علـم پزشـکى مى دهـد. در علـم پزشـکى هـر مرضـى موجـب بـروز یک سـرى 
خصوصیـات خـاص اخالقـى مى شـود. در این جـا با توجه به مشـکل مشـترك این بیمـارى در بین 
چهره هـاى معـروف جهـان مـا بـه آگاهى هایـى دسـت مى یابیـم و بهانه اى مى شـود براى شـناخت 
بهتـر انسـان هاى اطرافمـان؛ زیـرا آگاهـى باالتـر مسـاوى بـا قضـاوت کمتـر و همـدردى بیشـتر با 
اطرافیـان و روابـط انسـانى بهتـر را موجب مى شـود. همان طورکه ایـن اتفاق در کتـاب ماهى باالى 
درخـت افتـاد. زمانـى کـه یک مدرسـه علیـه اَلِى بـود و حتى بـراى همه دردسـر داشـت. کم کم با 

درك بیشـتر از نقـاط ضعـف و قـوت او نه تنهـا مشکل سـاز نشـد، بلکـه مؤثر هم واقع شـد.

کلیدواژه 
انسان، دنیاى کودکى، شخصیت، ارتباطات عاطفى، تعادل.

1.  مقدمه
ایـن رمـان بیشـتر از هرچیـز دیگـر رمـان شـخصیت اسـت و اگـر هـم حادثـه اى اتفـاق 
مى افتـد، بیشـتر بـراى شـخصیت پردازى اسـت و بهانۀ عناصر داسـتان براى هـر عملى اعم 
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از کشـمکش یـا تعلیـق بیشـتر بـه بهانۀ پیشـبرد شخصیت سـازى اسـت. حتـى در این جا 
خود بیمارى دیس لکسـیا بهانه اى براى بهره مندى بیشـتر از شـخصیت پردازى اسـت. پس 

بهتـر اسـت نقـد را از نقطه نظـر روان شناسـى انجـام دهیم.
نکتـه: بـراى درك بهتـر ایـن رمـان خوب اسـت به چندمـورد اشـاره کنیم. ایـن رمان 
بایـد حداقـل دوبـار خوانده شـود؛ دوم این که براى فهم بیشـتر آن بهتر اسـت به یک سـرى 
اطالعـات پزشـکى ازطریق تحقیـق حداقل اینترنتى دسـت پیدا کنیم. هرچنـد خود رمان 

همیـن بیمـارى دیس لکسـیا را به صـورت ساده شـده در سـطح اثر پخش کرده اسـت.

1-1.  خالصۀ رمان
قصـه ى یـک نوجوانـى کـه از همـان ابتـدا بـا درس و مدرسـه مشـکل دارد. او حتـى در 
نوشـتن چنـد خـط بـراى معرفـى خـود دچار ضعف اسـت. کسـى که هر شـش کالسـش 
را در مدرسـه هاى متفـاوت گذارنده اسـت و نکتـۀ قابل توجـه این جاسـت کـه او در یـک 
صفحـه از دیکتـه اش یـک کلمـه را بـا صورت هاى متفـاوت مى نویسـد. دخترى که بسـیار 
گوشه نشـین اسـت و ایـن موضـوع بـا مونولوگ هایـى کـه دختـر در سراسـر داسـتان بـا 
خـودش دارد، مشـخص مى شـود. او در طـول دوران تحصیلـى بارهـا بـراى پاسـخ گویى به 
اشـتباهاتش از دفتـر مدرسـه خوانـده مى شـود. تـا حـدى  کـه ناظـم و مدیر مدرسـه امید 
چندانـى بـه پیشـرفتش ندارنـد. خواننده ابتـدا باورش مى شـود که او خنگى بیش نیسـت، 
ولـى در ادامـه مى فهمـد آن قـدر باهـوش اسـت کـه در طى چندین سـال سـابقۀ تحصیل، 
بیمـارى یـا بزرگ تریـن نقطه ضعـف خود را بـا توانایى هاى دیگرش پوشـانده، بـدون این که 

دوسـتانش بداننـد علـت اصلـى او براى تنبلى چیسـت.
 اَلِـى شـخصیت اصلـى داسـتان با نقاشـى و ریاضـى که منبـع اصلى قـدرت در این دو 
رشـته خیال پردازى اسـت، توانسـته شـش کالس را پشـت سـر بگـذارد، امـا در این مقطع 

درخت،  باالى  ماهى   ،(1395) مااللى.  لیندا  هانت، 
تهران،   کلهر،  مژگان  ویراستار:  نیرى،  پرناز  مترجم: 
ص،  16500  اول، 304  چ  فندق،  کتاب هاى  افق،  نشر 
تومان، 2000 نسخه، شابک: 978-600-353-229-8
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انساِن کودك، موجود ساده اى نیست

کـه یکى از مقاطع درسـى حسـاس اسـت، اتفاقاتى برایـش مى اُفتد که هم به نفعش اسـت 
و هـم بیمـارى یا نقطه ضعفـش را آشـکار مى کند.

عنصـر خیـر و شـر یـا سیاه وسـفید بـراى شـخصیت ها کـه در ایـن ردة سـنى بیشـتر 
قابل مفهـوم اسـت در رمـان به وضوح دیده مى شـود و از شـخصیت هاى خاکسـترى چندان 

خبـرى نیسـت، مگـر جسـیکا. او هـم در طول داسـتان به مـرور منقلب مى شـود.

2.  گذرى بر نقد ساختارگرایى
ورود به داسـتان خیلى سـاده و راحت انجام مى شـود. نویسـنده مثل یک میزبان گشـاده رو 
و صمیمـى مـا را بـه خوانـدن دعـوت مى کنـد و بـا خـود بـه داالن هـاى تودرتـوى رمـان 

مى کشـاند. ایـن کار را بـا اسـتفاده از تعلیق هـاى قـوى و انواع کشـمکش انجـام مى دهد.
عناصـر قـوى و برجسـته غیـر از شـخصیت پردازى قـوى، توصیفـات زیبـا، تشـبیهات 

عجیـب، تعلیقـات و کشـمکش هاى الیـه دار را در ارتباطـات انسـانى نشـان مى دهـد.

3.  پایان بندى رمان
پایان بنـدى طبـق قانـون کودکانه خوب و خوشـحال کننده تمام مى شـود؛ البتـه این قانون 
به علـت دنیـاى سـاده و کودکانـۀ آن ها صـورت مى گیـرد. در داسـتان ماهى بـاالى درخت 
ایـن خوشـحالى سـریع و به راحتـى صـورت نمى گیـرد، بلکـه همراه بـا برخـى تلخى هایى 
اسـت کـه همه بـا درایت آقـاى دانى یلز و صبورى گروه سـفید رمـان اَلى و آلبرت و کیشـا 

به سـرانجام خوش مى رسـد.

3.  نظر شخصى
به نظرم اگر کسى را از صمیم قلب دوست داشتید، این کتاب را برایش هدیه بخرید.

4.  اسم داستان و تصویر روى جلد
نمى دانـم افـراد بـا دیـدن تصویـر روى جلد کتاب و اسـم داسـتان در تصمیم گیـرى خرید 
چقـدر مصمـم مى شـوند یـا منصـرف. درهرصـورت، به نظـرم وجود تضاد در اسـم داسـتان 
یـک نـوع جـذب و دفع و عالمت سـؤال براى خواننـده ایجاد مى کند. ماهى بـاالى درخت؟ 
ایـن چـه نـوع از ماهـى اسـت کـه بـاالى درخـت زندگـى مى کنـد؟ آیـا درخـت تـوى آب 
اسـت؟ چـه نـوع درختـى؟ معمـوالً هیـچ درختـى تـوى آب وجـود نـدارد. این همـه تضاد 
باعـث ایجـاد پرسـش هایى در ذهـن خواننـده مى شـود که شـاید مخاطب را بیشـتر جذب 
خوانـدن کتـاب کنـد. تصویـر جلـد کتاب بـا محتویات کتـاب و شـخصیت اصلى داسـتان 
منطبـق اسـت و بعـد از خوانـدن آن تصویـر ملموس تر مى شـود و غیرممکن هـا را در ذهن 

انسـان، به ویـژه انسـان کـودك ممکن مى سـازد.
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5.  سخنى چند براى مترجمان
ممکـن اسـت بسـیارى بـا شـنیدن واژة مترجـم ایـن معنـى در ذهنشـان نقش  ببنـدد که 
مترجـم کسـى کـه بر دو زبان مسـلط اسـت و به سـادگى مى توانـد نوشـته اى را از زبانى به 
زبـان دیگـر برگردانـد. ایـن امر خطیر و مهـم را کسـى نمى تواند درك کند، مگـر این که بر 
دو زبـان مسـلط باشـد. ترجمـه در همین امـور سـاده و گفت وگوهاى روزمـره گاهى اوقات 
در حـد خود بسـیار سـخت اسـت. پیدا کـردن معادل هـاى سـادة روزمره کارى بس دشـوار 
اسـت و نیـاز بـه ارجـاع فرهنـگ لغـت آن زبـان دارد. اگـر کاِر برگـردان بخواهد در سـطح 
تخصصى تـر و به خصـوص در حـوزة ادبیـات انجـام پذیـرد، رسـالت مترجـم بس دشـوارتر 
خواهـد شـد؛ زیـرا ایـن کار به نوعى پل سـازى بیـن روح  و روان انسـان ها از دو دیار متفاوت 
بـا آداب ورسـوم، فرهنـگ، جغرافیـا و تاریـخ آن هـا خواهـد بـود. درواقـع، اگر یـک مترجم 
ادبیـات، بـه ادبیـات، آداب و فرهنـگ دو ملت اشـراف نداشـته باشـد، هرگـز نمى تواند کار 
موفقـى انجـام بدهـد. یـک مترجـم ادبیـات قبـل از کار ترجمـه بایـد نویسـنده هم باشـد. 
گرچـه در عمـرش هیـچ کتاب تألیفى هم به نامش ثبت نشـده باشـد. الزم اسـت در این جا 
به سـهم خـودم از مترجمـان عزیـز تقدیر و تشـکر کنم؛ زیرا آنـان نقطۀ اتصال مـا با جهان 

در عرصه هـاى ادبـى، فرهنگـى، جغرافیایـى و هزاران دغدغۀ دیگر انسـانى هسـتند.

6.  نقد روان شناختى ازنظر ژان پیاژه
در اول اشـاره شـد ایـن رمان بیشـتر رمان شـخصیت اسـت. پس بـراى نقد آن بهتر اسـت 
بـه مفاهیـم پایـه و مراحل رشـد انسـانى از تولـد تا 11 سـالگى و بعدازآن اشـاره اى شـود. 

ابتـدا بـا مفاهیم پایـه اى شـروع مى کنیم.

6-1.  تعادل و تعادل یابى
-  تعـادل: یـک حالـت تـوازن شـناختى بیـن درك مـا از جهـان هسـتى و تجربه هاى مـان 

است.
طرح هـاى  بیـن  ذهنـى  هماهنگـى  به منظـور  جسـت وجو  به معنـاى  تعادل یابـى:    -

شـناختى بـا اطالعـات کسب شـده از محیـط.
اَلِـى به راحتـى توانسـته بـود در مدرسـه بیـن نقطه ضعف خود و مدرسـه تعادلـى ایجاد 
کنـد کـه تـا آن  زمان هنوز کسـى نمى دانسـت او چه مشـکلى دارد، بلکه فکـر مى کردند او 
فقـط تنبـل درس نخوان اسـت. درواقـع، او یک تعادل بسـیار ظریف و موذیانـه برقرار کرده 
بـود و ایـن تعـادل با عوض شـدن معلم مدرسـه به  ناپایـدارى رسـید و دوباره درسـت روى 

نقطۀ تعادل نشسـت.

6-2.  طرح واره
-  الگوهـاى سـازمان یافته بیـن اندیشـه و عمـل کـه در تعامـل بـا انسـان و محیـط بـه کار 
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مى رود.
-  بهتریـن الگـوى او کـه بتواند بین عمـل و اندیشـه اش در تعامل با افـراد و جامعه قرار 

گیـرد، بى اعتنایـى موذیانـه بـه اطرافیان و سـپس معلمش آقـاى دانى یلز بود.

6-3.  سازگارى
-  تغییراتى که در یک فرد براى پاسخ به محیط ایجاد مى شود .

او ابتـدا بیشـتر در کشـمکش با افراد بود و در طول داسـتان با تبعیـت از الگوى رفتارى 
معلم به این سـازگارى رسـید.

6-4.  جذب درون سازى
-  کوشـش بـراى فهـم یـک چیـز جدیـد ازطریـق جـاى دادن آن در درون چیزهایـى که از 

قبـل در ذهن خـود داریم .
او اعمـال و رفتـار اطرافیـان را جـذب کـرده و ازطریـق توانمنـدى خیال پـردازى و 

تصویرسـازى ذهنـى مشـکل بیرونـى اش را بـا خـود حـل مى کنـد.

6-5.  انطباق درون سازى
-  فراینـد تغییـر سـاختارهاى شـناختى پیشـین به گونـه اى کـه بـا آن چـه درك مى شـود، 

شود . متناسـب 
اَلِـى مـدام بـا دیـدن آدم هاى سـفید در اطرافـش مثل آلبرت و ِکى شـا و آدم هاى سـیاه 
مثـل ِشـى و ِجسـیکا روند شـناخت و برخـورد خـود را با اطرافیـان تغییر داده و سـعى در 

انطبـاق دادن آن مى کند.

6-6.  سازمان
-  سـازمان دادن، ترکیب کـردن، مرتب کـردن و ترتیـب تـازه دادن بـه رفتارهـا و افکار در 

منسـجم . نظام هاى 
ایـن رفت وبرگشـت هاى داسـتانى و حـوادث و کشـمکش ها همه به نوعى براى رسـیدن 
بـه نظـم و سـازمان دادن در امـور زندگـى انجـام مى گیـرد. مـدام برخـورد با دیگـران براى 

سـازمان دهى در جاى جـاى رمـان دیـده مى شـود.

6-7.  ساخت
سـاختمان ذهـن یـا اندیشـه هاى فـرد؛ واکنش هاى ارثـى نوزاد، پس از گذشـت نخسـتین 
روزهـاى زندگـى، ازطریـق تجـارب او تغییـر مى یابنـد و بـه مکانیسـم هاى تـازه اى تبدیل 

مى شـوند کـه سـاخت هاى شـناختى نـام دارند .

انساِن کودك، موجود ساده اى نیست
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7.  مراحل رشد شناختى
نظریـۀ پیـاژه یـک نظریـۀ مرحلـه اى اسـت. براسـاس نظریـۀ او، مراحـل رشـد شـناختى 
عبارت انـد از مرحلـۀ حسـى ـ حرکتى، پیش عملیاتـى، عملیـات عینـى و عملیـات صـورى.
پیـاژه معتقـد بـود ایـن مراحل توالـى ثابتى دارنـد. به این معنا کـه افراد در هر کشـور و 
فرهنگـى بـه ترتیب یکسـانى ایـن مراحل را مى گذارنند. دامنۀ سـنى مطرح شـده ازسـوى 
پیـاژه، تقریبـى اسـت، برخى کودکان ممکن اسـت مرحلـه اى را زودتر یـا دیرتر طى کنند.

مراحـل پیاپـى هسـتند، ولـى الزم نیسـت کـه کـودکان حتمـاً یـک مرحلـه را قبل از 
ورود بـه مرحلـه اى دیگر به اتمام برسـانند. بدین معنا کـه امکان دارد کـودك در حین ورود 
بـه مرحلـۀ عملیاتـى هنـوز در مرحلـۀ حسـى ـ حرکتى هـم وجود داشـته باشـد و علت آن 

مى توانـد بـه محیـط و ارث و تغذیـه و رشـد جسـمانى کودك نیـز بازگردد.
پیـاژه مدعـى اسـت کـه همۀ کـودکان بایـد از مراحل مشـابه و بـا ترتیب مشـابه عبور 

کننـد، گرچه سـرعت عبـور همۀ آنان یکسـان نیسـت.

مراحل رشد شناختى شامل موارد زیر است:
-  مرحلۀ حسى ـ حرکتى، تولد تا 2 سالگى؛

-  مرحلۀ پیش عملیاتى، 2 تا 7 سالگى؛
-  مرحلۀ عملیات عینى، 7 تا 11 سالگى؛

-  مرحلۀ عملیات صورى،11 سالگى به بعد.
ازآن جاکـه منظـور اصلـى مـا از مراحـل رشـد شـناخت، پیش عملیاتـى بـه بعد اسـت، 

دیگـر بـه مرحلـۀ حسـى ـ حرکتى نمى پردازیـم.

7-1.  مراحل پیش عملیاتى
درك مفهـوم بقـا یا نگهدارى ذهنى ازسـوى کودکان اسـت. مفهوم بقاى عـدد، طول، مایع 
(6 تا 7 سـالگى)، مفهوم بقاى ماده (7 تا 8 سـالگى) مفهوم بقاى سـطح 9 تا 10 سـالگى.

طبقه بندى کردن، بازگشت پذیرى، ردیف کردن، این همانى، جبران، عدم تمرکز.

7-2.  مرحلۀ صورى عملیاتى
کسـب توانایـى تفکر برحسـب امور انتزاعى و تسـلط بـر قوانین منطق صورى. اندیشـه هاى 
کـودکان در ایـن مرحلـه عالوه بر اشـیاى محسـوس، مـوارد احتمالى و فرضى را نیز شـامل 
مى شـود؛ یعنـى ایـن دوران مى توانـد اوج تخیـل در کودکان باشـد و دنیاى اطـراف خود را 
بیشـتر بـا خیال ترسـیم مى کننـد. نوجواناِن مرحلـۀ تفکر صـورى، آرمان گرا و ناسـازگارند 

.(84 (همان: 
کـودکان همسـن اَلِـى همـه آرمان گـرا هسـتند و آرمـان یعنـى آمـال و آرزوهایـى که 
شـاید بـا واقعیـت فاصلـۀ زیـادى داشـته باشـد. آرمان گرایـى و وجـود نقطه ضعفـى کـه 
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مفهـوم آن بـراى اکثریت غیرقابل درك اسـت، او را به صورت کودکى ناسـازگار در مدرسـه 
شناسـانده، ولـى بـا اسـتدالل علمى و رشـد تفکر صـورى امکان پذیر مى شـود. سـه توانایى 
عملیـات صـورى (اسـتدالل منطقى دربارة ایده هـاى فرضیه اى، تدویـن و آزمون فرضیات و 
تکنیـک و کنتـرل متغیرهـا) امـکان به کارگیرى روش علمـى را که در آن بـراى یک پدیدة 
موردمشـاهده چنـد تبییـن ممکـن پیشـنهاد و به صـورت منظـم آزمـون مى شـود، میسـر 

مى سـازند.

8.  رشد اخالقى
1.  دورة اخـالق دیگرپیـرو از 6 تـا 10 سـالگى، در این دوره کـودکان متکى بر نظر و قضاوت 

هستند؛ دیگران 
2.  دورة اخالق خودپیرو از 10 و 11 سـالگى، کودکان داراى دید نسـبى گرا هسـتند و 

بیشـتر به نیت افـراد اهمیـت مى دهند.

9.  جمع بندى
ایـن رمـان به صـورت خطـى بـوده و از نقطۀ آ شـروع و در نقطـۀ ب تمام مى شـود. دغدغۀ 
اصلـى رمـان مطرح کـردن مشـکل مشـترك انسـان هاى نابغـه  اسـت کـه سـال ها به خاطر 
درك نکـردن اطرافیـان دچـار آسـیب هاى جـدى روحـى و روانـى شـده اند. درحالى کـه 
اگـر ایـن شـناخت کافـى بـود آدمـى زاد مى توانسـت از وجـود ایـن نابغه هـا براى پیشـبرد 
علـم بسـیار اسـتفاده کند و به جـاى ایجاد دسـت انداز در مسیرشـان تسـهیالت و امکاناتى 
برایشـان فراهـم مى کـرد تـا به نفـع جامعۀ بشـرى عمـل کنند. موضـوع مطرح در سراسـر 
داسـتان این همانـى رمـان بـا رمـان آلیـس در سـرزمین عجایـب اسـت. ایـن داسـتان را 
پدربـزرگ اَلِـى برایـش خوانده اسـت. او بارهـا اتفاقـات بیرونى را بـا ارجاع به دنیـاى خیالى 
آلیـس در سـرزمین عجایب مقایسـه مى کند و درواقع مشـکالت بیرونى را بـا دنیاى خیالى 

رمـان آلیـس در سـرزمین عجایـب بـراى خـودش حل وفصـل مى کند.
نکتـۀ دیگـر قابل توجه در داسـتان این اسـت کـه خواندن کتـاب براى کـودکان چقدر 
مى توانـد بـه آن هـا توانایى ببخشـد تـا بتوانند دنیـاى دیگـران را هم به راحتـى قبول کنند 
و در ذهنیـت آنـان خاطـره اى بسـازند کـه تـا عمـر دارنـد در روح و روانشـان باقـى بمانـد. 
تصویـر فوق العـاده مثبـت و مانـدگار در ایـن داسـتان ارتباط بچه هـا و مادر با پـدر خانواده 
کـه به علـت شـغلش مجبـور اسـت دور از آن ها زندگـى کند. مکالماتـى که بینَ الِـى و پدر 

و پسـر و مـادرش صـورت مى گیرد، بسـیار روان شـناختى و قابل تأمل اسـت.

انساِن کودك، موجود ساده اى نیست


