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چکیده
کتاب سرزمین مادرى شهرزاد، مجموعه نقدهاى سندى مؤمنى است که سال ها در مطبوعات به 
نقد ادبى، به ویژه کتاب هاى کودك و نوجوان پرداخته است. نقدهاى این منتقد با توجه به عناصر 
حرکت  مصادیق  نقد  به سوى  خود  ادبى  نظریه  از  او  است.  جسورانه  و  آموزشى  و  است  داستانى 

مى کند. این کتاب با اشکاالت ویرایشى همراه است.

کلیدواژه
نقد ادبیات کودك و نوجوان، نقِد نقد، عناصر داستان، آموزش داستان نویسى

و  زبان  رشتۀ  در  نقد  و  تدریس  زمینۀ  در  که  یک  دهه  است  به  نزدیک  مؤمنى،  سندى 
ادبیات فارسى فعالیت مى کند. او نویسندة مجموعه داستان وقتى زنبق براى مرده باشد 
و مجموعه داستان کولى با شکالت تلخ است. وى همچنین براى نشریه هاى عصر، تحلیل 
روز، عصر پنج شنبه، کتاب ماه کودك و نوجوان و فصلنامۀ نقد کتاب کودك و نوجوان 
چندین معرفى و نقد کتاب نوشته است. همچنین، چندین سال نیز در جایگاه دبیر انجمن 
شیراز  ادبى  فضاى  در  همچنان  و  مى کند  فعالیت  شیراز  در  هنرى  حوزة  داستان نویسى 

فعالیت دارد. 
فردشاد،  آثار زهرا  مادرى شهرزاد نقدهایى را بر   سندى مؤمنى در کتاب سرزمین 
شهربانو بهجت، فاطمه فروتن، اعظم سبحانیان، مرضیه جوکار و لیال برزگر نوشته است. 
این نقدها مبتنى بر چهارچوب نظرى است. نویسنده، نخست توضیح دقیقى از مبحثى ارائه 
مى دهد که قرار است داستان را براساس آن تحلیل کند و سپس خود داستان را بررسى 
مى کند. همچنین، احمد اکبرپور، نویسندة ادبیات کودك و نوجوان نیز در مقدمۀ خود 
بر این کتاب، ویژگى هاى نقد سندى مؤمنى را بررسى کرده و محتواى آن را نقدهایى از 
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جنس ادبیات نامیده است.
کتاب سرزمین مادرى شهرزاد از دید نگارنده چندین ویژگى و همچنین چندین ضعف 

دارد. در گام نخست ویژگى ها را برمى شمرم و پس ازآن به ضعف هاى آن اشاره مى کنم.
وى  مى کاود.  را  داستانى  عناصر  ریزبینى  نقادانه اى  با  اثر  این  در  مؤمنى  سندى   .1
نخست تک تِک عناصر داستانى را شرح مى دهد و  سپس آن ها را در داستاِن مدنظرش 
تحلیل مى کند؛ عناصرى مانند شروع داستان، ناپایدارى، گسترش، بحران، تعلیق، نقطۀ 
اوج، پایان بندى و گره گشایى. ازاین رهگذر، مؤمنى براى تبیین هریک از عناصر داستانى 
فقط به تعریف خود از عناصر داستانى و خوانده ها و داشته هاى ذهنى اش وابسته نیست، 
مصطفى  طاهرى،  فرزانه  مورگان،  ادوارد  ازجمله  منابعشان)  نویسنده (و  چندین  از  بلکه 
مستور، شهریار مندنى پور و فتح اهللا بى نیاز نقل قول مى کند. درنتیجه، این کتاب ازاین نظر، 
کتابى آموزشى براى آشنایى با عناصر داستان و به کاربردن این عناصر، در تحلیل داستان 
عناصر  به کارگیرى  شگرد هاى  با  آشنایى  براى  شهرزاد  مادرى  سرزمین  همچنین  ا ست. 

داستانى براى تحلیل آثار خالقانۀ داستان بسیار کارامد است. 
جسارت  و  جرئت  منتقد،  جایگاه  در  مؤمنى  سندى  تحلیلى  شیوة  برجستۀ  نکتۀ   .2
در ابرازنظرهاى فردى  است و ازاین حیث، درخور ستایش است؛ مثًال ایشان دربارة ردپاى 
نویسنده در داستان مى نویسد: «همیشه اعتقاد داشته ام نویسنده مى بایست موضوعى را 
براى نوشتن انتخاب کند که بشناسد. اگر از عشق مى نویسد خود نیز عشق را تجربه کرده 
باشد... مسئلۀ دیگرى که به آن باور دارم این است که نویسنده نمى تواند بدون گذاشتن 
تجربه هاى  از  بزرگى  و  کوچک  خرده هاى  همیشه  بنویسد.  را  داستانى  خود  از  رّدپایى 
(مؤمنى،  مى کنند»  جاخوش  مى شوند،  داستان  که  کلماتى  میان  نویسنده  شخصى 
1395:58). چنین شیوة نظردهى به نمونه آورى (fact) نیاز دارد و براى این منظور در 
دارد:  نمونه اى  چنین  تأکیدبر  مشتى ممدلى  ماشین  بر  سوار  شاهزاده اى  داستان  بررسى 

مؤمنــى، ســندى. (1395)، ســرزمین مادرى شــهرزاد: 
ــوان،  ــودك و نوج ــاى ک ــر کتاب ه ــد ب ــت نق هف
تهران، نشــر حــوا، 102 ص،   8800 تومان، 500 نســخه،

شابک: 978-600-6777-87-0
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آموزش با حرکت از نظریه به نقد

رویدادها  مکان  هستند.  همنام  نویسنده  با  داستان ها  اصلى  شخصیت  داستان،  این  «در 
محل تولد و زندگى نویسنده است. به نظر مى رسد، نویسنده هوشمندانه کودکى هاى خود 

را به تصویر کشیده است» (همان: 59).    
عمل  ماهرانه  و  نکته سنجانه  بسیار  نقدهایش  بیان  براى  واژه گزینى  در  مؤمنى   .3
مى کند و بهترین و مؤثرترین واژه ها را براى بیان منظورش به کار مى گیرد. براى نمونه، 
است،  مریم  به نام  کوچکى  دختر  دربارة  که  هستم  جن خانه  نگهبان  من  رمان  نقد  در 
درون مایۀ آن را در سه واژه خالصه مى کند. وى مى نویسد: «کلیدواژه هاى مفهومى رمان 
در  (مریم)  رمان  اصلى  شخصیت  که  بدین ترتیب  است.  و «تغییر»  و «آگاهى»  «ترس» 
چرخۀ این سه مفهوم بزرگ مى شود» (همان: 62). ازاین دید، خواننده با این سه  واژه از 
سیر تدریجِى تحول شخصیت (درون مایۀ) باخبر مى شود؛ همچنین مؤمنى پراکنده گویى 
نظرى،  چارچوب  تبیین  از  پس  و  برمى گزیند  را  خود  نظرى  چارچوب  نخست  نمى کند. 
خالصه اى از داستان ها را تعریف مى کند و سپس نقد خودش را گام به گام پیش مى برد. 
ازاین رهگذر، خواننده به تدریج از چارچوب نظرى منتقد به سمت نقد اثر مى غلتد و پیش 
طرح  گام،  نخستین  از  منتقد  درواقع،  نمى کند.  خستگى  و  دلزدگى  احساس  و  مى رود 

نقدش مشخص است؛ درنتیجه به پرتگاه زیاده گویى و نامنسجم گویى نمى افتد.
با همۀ این توصیف ها، مؤمنى در کتاب سرزمین مادرى شهرزاد، برى از خطا نیست. 
درنتیجه، هم ازنظر معناکاوى و هم ازنظر ویرایشى چندین سهل انگارى دارد که آن ها را 

در ادامه ذکر مى کنیم.
1. مؤمنى در بخش تحلیل شخصیت (در صفحۀ 50) به درستى تنهایى آدم ها را به 
تجربۀ مدرن شدن آن ها نسبت مى دهد؛ زیرا ویژگى انسان سنتى، تجربه و بازتاب غربت 
و ویژگى انسان مدرن، تجربه و بازتاب تنهایى است، اما نکتۀ مهم این جاست که نویسنده 
براى  مى کند.  خالصه  دیگران  از  جداافتادن  و  فیزیکى  تنهایى  در  را  تنهایى  انواع  همۀ 
نمونه، در نقد داستان شاهزاده اى سوار بر ماشین مشتى ممدلى دخترى به نام شهرزاد از 
اسم خودش ناراضى ا ست و براى تغییر آن تالشى ناموفق دارد و ازاین نظر، درگیر تنهایى 
از سنخ و از جنِس «هویت» مى شود؛ زیرا او با هویتى ازپیش ساخته شده، مشکل دارد، اما 

خانم مؤمنى این نوع تنهایى را در معناى عام آن (جداافتادگى) درنظر مى گیرد.
اسم هاى  و  نقل قول ها  نامشخص بودن  دارد.  نقص  چند  کتاب  این  ویرایشى  ازنظر   .2
خاص: براى مثال، نقل قول هاى مستقیمى که نویسنده از کتاب هاى دیگر مى آورد بدون 
گیومه  است و به همین علت خواننده دچار سردرگمى  مى شود (رك: صفحه هاى 16، 17، 
18، 19، 24، 44 و...). همچنین اسامى خاص و  اسامى داستان ها را بدون این که ایرانیک 
مطالب  خواندن  در  را  خواننده  و  مى آورد  متن  بین  در  باشد،  کرده  (بولد)  برجسته  یا 
به سختى و کندى در خوانش مى اندازد؛  براى نمونه، به دو اسم خاص در این جمله دقت 
کنید: «ماجراى مریض شدن خالۀ شهربانو و برداشتن ملوسى عروسک مورد عالقۀ خاله اش 
که درنهایت از دنیا مى رود، به خدا من دزد نیستم را داستان مى کند» (مؤمنى، 1395: 
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40). هر دو اسم «ملوسى عروسک» و «به خدا من دزد نیستم» اسم خاص هستند. یکى 
اسم شخصیت داستان و دیگرى نام یکى از داستان هاست. در هر دو نمونه، خواننده نیاز 
به درنگ دارد تا این دو اسم را از کل متن جدا کند و به سردرگمى نیفتد. به جز نکته هاى 
از  را  خود  تا  کند  تالشى  چه  باید  خواننده  که  کنید  دقت  جمله  پیچیدگى  به  یادشده، 

دست انداز این جمله بگذراند و مفهوم مدنظر نویسنده را دریابد! 
(ص  جمله  نخستین  در  و  نقد  نخستین  در  درازنویسى:  و  مجهول  فعل  کاربرد   .3
سه انگشتى ها  محلۀ  متولد  دارد: «رمان  درازنویسى  و  است  مجهول  جمله  ساختار   ،(14
در چهار روایت به رشتۀ تحریر درآمده است». این جمله را باید به صورت معلوم درآورد و 
نام نویسندة رمان را در ابتداى جمله گذاشت و فعل «به رشتۀ تحریر درآورد» را نیز از 
درازنویسى درآورد و به فعل معلوم «نوشته است» تغییر داد: «زهرا فرشاد، رمان متولد محلۀ 
سه انگشتى ها را در چهار روایت نوشته است». یا در صفحۀ 15، نویسنده، فعلى مجهول را 
براى خود به کار مى برد و دربارة شیوة نقد خود مى گوید: «جهان اثر رمان موضوع دیگرى 
است که در بررسى، به آن توجه شده است. نحوة روایت رمان نیز موردبررسى قرار خواهد 
گرفت». این جمله باید به این صورت درآید تا هم فاعل جمله مشخص شود و هم اثر 
مستقیمى بر روى خواننده بگذارد: «جهان اثر رمان موضوع دیگرى است که در بررسى، 

به آن توجه کرده ام. نحوة روایت رمان را نیز بررسى خواهم کرد».
4. تجمع فعل: در زبان فارسى، بار اصلى جمله بر روى فعل است. درنتیجه هرچه 
اما  مى یابد،  دست  جمله  مفهوم  به  راحت تر  خواننده  و  است  رساتر  باشد،  کوتاه تر  جمله 
اگر جمله طوالنى باشد یا نویسنده چندین فعل را در پایاِن آخرین جمله بیاورد، متن 
پیچیده و نادلچسب مى شود: «حیوانات طبقۀ سرمایه دار با حیوانات طبقۀ کارگر و قشر 
که  را  مفهومى  اجتماعى شان،  نقش  و  تفاوت  همین  به  تبع  و  هستند  متفاوت  هنرمند 
باید  جمله  است» (ص15). که  متفاوت  نمایش مى گذارند،  از خصوصیت هاى انسانى به 
هنرمند  قشر  و  کارگر  طبقۀ  حیوانات  با  سرمایه دار  طبقۀ  «حیوانات  درآید:  به این شکل 
از  را  متفاوت  مفهومى  اجتماعى شان،  نقش  و  تفاوت  همین  به تبع  و  هستند  متفاوت 

خصوصیت هاى انسانى نمایش مى دهند [تصویر مى کنند]».
خطاهاى  درنتیجه،  کم اثر؛  و  مجهول  فعل هاى  از  است  پر  کتاب  سراسر  دراین معنا، 
ویرایش  کتاب  این  که  بگوییم  است  بهتر  و  است  زیاد  بسیار  کتاب  این  در  ویرایشى 
نشده است؛ بنابراین، این کتاب و کتاب هاى هم نظیرش باید ویراستارى شوند تا خواندن 

آن ها براى خواننده آسان و لذت بخش باشد. 
5. ارجاع دهى: نویسنده به بعضى از مطالبى که از دیگران نقل مى کند، ارجاع نمى دهد؛ 

براى نمونه:
قدیمى ترین فابل هاى موجود مربوط به یونانیان و متعلق به قرن هاى هفتم  «ظاهراً 
و هشتم قبل از میالد است. بیشتر این فابل ها از شخصى به نام ایزوپ نقل شده است. او 

مردى الکن و گوژپشت و زشت رو اما دانا و فرزانه از مردم یونان بود» (ص 15). 


