
«چلچراغى در تاريكى»، روايتى از زندگى مرحوم استاد سيدعلى اكبر صنعتى است؛ روايتى منظم 
و بدون پيچدگى كه از نقطة الف (آغاز زندگى قهرمانى) شروع مى شود و با نظمى ّعلّى (سببى) در 
بستر زمان پيش مى رود. هر چيزى، حادثه اى و شخصيتى، سبب اتفاق بعد از خود مى شود. به همين 

دليل فهم داستان براى مخاطب بسيار آسان است.
در خوانش يك شرح حال يا بيوگرافى خواننده مى داند كه قرار نيست با حادثه اى خارق عادت 
يا عجيب و باورنكردنى روبه رو شود؛ برخالف ادبيات پست مدرن كه متن، با حساب و كتاب هاى 
خواننده مطابق نيست و حوادث براساس اتفاق و شانس رقم مى خورند. شما از ابتداى كتاب در قالبى 
معمول و مشخص قرار مى گيريد و مى توانيد حدس بزنيد كه كودك (قهرمان داستان) با مشكالت 
و دشوارى هاى زيادى كه عمدتًا مالى هستند، مواجه مى شود. در پايان هم با سعى و تالش، صبر 
و بردبارى، و توكل به خدا، هنرمندى به نام مى گردد. تم اصلى داستان ايمان و پشتكارى است كه 
قهرمان را به هدف اصلى مى رساند. خط و ربط و انسجام ماجراها هم به خاطر نظم زمانى مشخص 

و مرتب آن هاست.

روايت شناسى 
كتــــــاب 
«چلچــراغى
 در تاريــكى»

 فاطمه رضايى

(بر پاية زندگى استاد سيدعلى اكبر صنعتى)
اثر هادى سيف انتشارات كانون پرورش فكرى كودكان و 

نوجوانان براى گروه سنى «هـ»
تقديرشده در نهمين جشنواره كتاب هاى آموزشى رشد
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قهرمان «چلچراغى در تاريكى» در گذار از دنياى كودكى و مراحل نوجوانى و بزرگ سالى دچار 
بحران درونى يا هويتى (شخصيتى) نمى شود. در كشمكش ايمان و اعتقاد قرار نمى گيرد. نسبت 
به آرمان ها و آرزوهايشان، و اهداف يا اعتقاداتش دچار ترديد نمى شود. تنها تنش و درگيرى او با 
موقعيت ها، شرايط و وضعيت و محيط اطراف است. كشمكش درونى او فقط نزاع موقعيت ها با 

خواسته هاى دل اوست.
وقتى در كودكى روى چارقِد سفيِد گلداِر بى بى نقاشى مى كشد، يا بر ديوارهاى يتيم خانه با ذغال 
گل و بوته مى كشد، نزاع بين ميل شديد به نقاشى (نيروى محرك) و وحشت از عواقب كارى را كه 
مى داند ناخوشايند است (عوامل بازدارنده) تجربه مى كند. در اوج عقل و درايت، وقتى ديگران او را 
به خاطر رفتار خردمندانه و بزرگ ساالنه اش، به سرپرستى (دركارگاه قالى بافى يا خوابگاه يتيم خانه) 
مى گمارند، به پيروى از دلش شبانه كاج سبزى روى قالى مى بافد يا بر ديوار نقاشى مى كشد. و در 

نهايت هم در درونش نزاع بين عشق به فراگيرى هنر و دورى از مادر را مى يابد.
سيدعلى اكبر، فرزند سيدمحمدرضا، در خردسالى پدرش را بر اثر فقر و طاعون از دست مى دهد. 
مادر (بى بى) با كار براى ديگران و نشستن پاى «چرخو» (چرخ نخ ريسى) يگانه فرزندش را بزرگ 
مى كند. از همان كودكى عشق او به نقاشى را مى فهمد و برايش كاغذ و مدادرنگى تهيه مى كند. 
بى بى به علت ضعف و مريضى از عهدة خرج خانه برنمى آيد. على اكبر به يتيم خانه مى رود و بى بى 
هر هفته به او سر مى زند و محبتش را نثار يتيمان ديگر آنجا نيز مى كند. محبت پدرانة سرپرست 
خود  براى  را  او  فاميل  نام  نوجوان،  سيِد  مى شود  باعث  حاج على اكبر،  او  نام  هم  حاجى  يتيم خانه، 
انتخاب كند و نيز مرام و كنش مردانة او را كه كمك به كودكان يتيم و تالش براى تعليم وتربيت 

آن ها تا پايان عمر بود.
كرده اند  سعى  تمثيلى،  داستان هاى  بيان  حتى  بزرگان،  زندگى  وقايع  كردن  روايت  با  قديم  از 
و  قابل قبول  به طبع  و  فهم  و  درك  قابل  ما  براى  كه  كنند  و «طبيعى سازى»  عادى  را  مفاهيمى 
پذيرش باشد. در زندگى ما هميشه مجموعه اى از طرح هاى اوليه يا «كالن طرح1» وجود داشته 
هر  آوردن  دست  به  كه «براى  است  اين  ما  زندگى  كالن  روايت هاى  از  يكى  مثال،  براى  است. 
چيزى بايد زحمت كشيد». به عبارت ديگر، «نابرده رنج گنج ميسر نمى شود». اين طرح كالن كه 
در شكل گيرى زندگى اجتماعى ما نقش ايدئولوژيك دارد، در روايت هاى متفاوت يك اصل طبيعى 
فرض شده است. اما آيا به حقيقت، اين شعار يك اصِل طبيعى است؟ آيا افراد موفقى كه امروز 
جامعه،  هنرمند  قشر  به خصوص  رسيده اند؟  گنج  به  رنج  با  همه  مى بينند،  خودشان  اطراف  بچه ها 
نقاشان، مجسمه سازان و... آيا آنان كه نام و ثروتى يافته اند، همگى با صرف كوشش و تالش مداوم 

يافته اند؟
در  تغيير  اينكه  بدون  مداوم اند،  سختى  و  رنج  حال  در  جامعه  در  عده اى  مى بينند  ما  نوجوانان 
زندگى شان پيش بيايد، وعده اى با داشتن سياست هاى كارى و آگاهى از مناسبات و روابط اجتماعى 
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كه  مى سازند  را  روايى  قالب هاى  از  مجموعه اى  اوليه»  دارند. «طرح هاى  موفق ترى  زندگى  و... 
براساس  را  صنعتى  مرحوم  زندگى  نويسنده،  مى گويد.  كالن3»  «روايت هاى  آن ها  به  «ليوتار2» 
مرحوم  زندگى  روايت  است.  كرده  روايت سازى  ما  سنتى  جامعة  در  موجود  كالن  طرح هاى 
عرصة  در  انسانى  نهضت  كردن  چون «برپا  كالنى  روايت هاى  از  است  پر  صنعتى  سيدعلى اكبر 

هنر»، «آرمان گرايى هنرمند»، «پذيرش رنج و فقر براى دستيابى به هنر» و... .
خوِد  و  دوستان  استادان،  زبان  از  داستان  جاى جاى  سيف،  هادى  نويسنده، 
مرحوم صنعتى به نصيحت جوانان مى پردازد و درس اخالق و زندگى مى دهد.
يكى ديگر از روايت هاى كالن در زندگى نامة صنعتى، «نقش و حضور 
زن در زندگى مردان» است. مادرى كه تمام عمر حامى پسرش بوده و 
گذشته  بزرگش  آرمان هاى  به  پسر  دستيابى  براى  خود  زندگى  از  حتى 
و  دلسوزى  مى زند.  صدا  سرور  و  شازده  آقا،  را  او  نوجوانى  از  است. 
نيز،  پسرش  سالمندى  زمان  در  حتى  كه  ايرانى»  «مادر  يك  جان نثارى 

نگران سرماخوردگى اوست.
صبورى  مى سازد. «با  و  مى سوزد  عمرى  نيز  صنعتى  مرحوم  همسر  مهرى، 
جمعيت ناآرام خانواده را اداره مى كند و براى بچه ها هم پدر است هم مادر» [چلچراغ، 
ص 323]. تا شوهرش به كار هنر بپردازد و در نهايت وقتى -مثل يك زن ايرانى- از خستگى غر 
مى زند و شكايت مى كند، با حرف هاى مادرشوهرش، چون «عروسى باوفا، متين و باحجب» ساكت 
و قانع مى شود! (همان، ص 342). اين ها همه روايت هاى كالنى هستند كه بر فرهنگ ما غلبه 

دارند و انتظار مى رود نسل امروز نيز آن ها را بپذيرد!
از  كه  روايتى  ساختار  دارد.  جريان  محدود  معنايى  حوزة  در  مشخص  روايى  ساختار  با  داستان 
يك طرف فهم نوجوان را از جهان شكل مى دهد و براى او معنايى از اين جهان مى سازد، و از 
طرف ديگر، حوزة معنايى او را از جهان محدود مى كند. ما در زمان خودمان پاى اين روايت ها 
مى نشستيم و انديشه هاى شكل گرفته از آن ها -يا همان روايت هاى كالن- را مى پذيرفتيم. اما 
مى خندند.  سيندرال  كارتون  به  حتى  رسيده اند.  دلزدگى  به  موجود  روايت هاى  از  امروز  بچه هاى 
آن ها به دنبال ساختارهاى روايتى متفاوتى هستند. روايت هاى ساختارشكنى مثل «شرك»! گويى 
از اسطوره هاى كالنى كه روزى به نظر مى رسيد پاسخ تمام مشكالت را دارند، نااميد شده اند و 
است.  نكرده  حل  را  آنان  از  مشكلى  هيچ  كه  مى دانند  ارزش گذارى هايى  و  ايدئولوژى ها  را  آن ها 
روايت هاى معاصر مى كوشند نوع هاى جديدى از روايت را ارائه كنند؛ حركت هايى بر ضد «گرند 

نريتيوها» يا «روايات كالن».
صحبت بر سر اين نيست كه نبايد بچه ها با زندگى نامة بزرگان عرصة علم و هنر آشنا شوند، 
يا زندگى نامه ها و حسب حال ها (زندگى نامه هاى خودنوشت) ارزش و اهميت كمى دارند. برعكس، 

روايت 
زندگى مرحوم 

سيدعلى اكبر صنعتى پر 
است از روايت هاى كالنى 

چون «برپا كردن نهضت انسانى 
در عرصة هنر»، «آرمان گرايى 
هنرمند»، «پذيرش رنج و فقر 

براى دستيابى به هنر» و... 
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به خاطر اهميت و نقش تربيتى ارزشمندى كه افراد بزرگ در نسل امروز و آيندة ما دارند، بايد به «فرم 
جديد» براى ارائة انديشه، هنر و دانش آنان بينديشيم. بايد «نگاهى جديد» به زندگى گذشتگان 
داشته باشيم. نصايح تكرارى به شعار تبديل مى شوند، حال آنكه «نگاه تازه و عادت زدايى» قدرت 
يعنى  به «خرده روايت»ها،  كالن،  روايت هاى  جاى  به  مى شود  مى كند.  افزون  را  انديشه  و  درك 
«بازنمايى» بخش هايى از زندگى و حوادث و وقايعى پرداخت كه ذهن خواننده را به تفكر و انديشه 
وادارد. به جاى اينكه به صورت منفعل در مقابل القاى انديشة نويسنده قرار بگيرد، براى درك و 

نگاه جديد به متن و نيز جهان هستى، به حركت و تكاپو بيفتد.
براى مثال، مرحوم صنعتى در عمر 90 سالة خود بسيارى از حوادث سياسى، اجتماعى و فرهنگى 
روزگار خود را درك كرده است و با بسيارى از بزرگان چون ملك الشعرا بهار، مرحوم دهخدا، 
نيما يوشيج و ديگر هنرمندان نقاش و خطاط خاطرات مشترك داشته كه در كتاب به آن ها اشاره 
شده است. هر كدام از اين ها مى تواند تلنگرى براى تفكر و نگرش تازه باشد (بدون تحليل و آوردن 
ساخته  مصدق  از  او  كه  را  مجسمه اى  جماعت  روز  يك  وادارد).  انديشه  به  را  خواننده  فقط  دليل 
است، گل باران مى كنند و فرداى آن روز، عده اى به نمايشگاه او هجوم مى آورند و مجسمه را خرد 

مى كنند.
در  محرومان،  چهرة  ساختن  براى  را  عمرش  تمام  و  بود  مردمى  هنر  طرفدار  صنعتى  مرحوم 
نفع  به  تهران  توپخانة  ميدان  در  دائمى  نمايشگاه  اويك  كرد.  صرف  بيچارگان  و  بندماندگان 
محرومان داشت. نمايشگاه چهاراه كالج خود را -كه آن زمان باالشهر بود- به ميدان راه آهن آورد 
تا عامة مردم از آن بازديد داشته باشند. از اينكه ميوه فروش ها اجناسشان را به داخل نمايشگاه بردند 
و كنار مجسمة حافظ و مولوى پرتقال بم فروختند، ابرو در هم نكشيد و حضور «شاهنامه»خوانان 
و فال حافظ گيران را در نمايشگاه استقبال مردمى دانست. اما در جريان انقالب، «ميوه فروش هاى 
همساية نمايشگاه، در سوداى تسخير مكان نمايشگاه، در نقاب انقالبى بودن به نمايشگاه هجوم 

آوردند و شكستند و ويران كردند مجسمه ها را، و خاك آن ها را توبره كردند!» (همان، ص 346).
مفهوم هنر مردمى چيست؟ با هنر عامه پسند چه تفاوتى دارد؟ هر كدام چه نسبتى با زيبايى شناسى 
بيان،  نحوة  بايد  اما  دهد،  پاسخ  سؤال ها  اين  به  (زندگى نامه)  بيوگرافى  يك  نيست  قرار  دارند؟ 
سؤال برانگيز باشد و خواننده (نوجوان) را به انديشه وادارد. به جاى اينكه چلچراغى در تاريكى دست 

او دهد، افروختن شمعى را به او بياموزد.

 پى نوشت
1. masder plot

2. ليوتار، ژان- فرانسوا، در كتاب «گزيدة مقاالت روايت»، اثر مارتين مكوئيالن.
3. grand narrative
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