دوستان ناباب!

كتابهايي كه بايد از برنامه مطالعه كودكان حذف شوند

مقاله

اشاره

مرجان فوالدوند

میدانم شــما مقالهها و مصاحبههای بسیاری را در باب توصیه
به كتاب خواندن خواندهاید یا حتی نوشتهاید .چه كسی در اینكه
كتاب خواندن از ما آدم بهتری میسازد شك دارد؟ اما راستش را
بخواهید ،بعضی كتابها همیشه هم یاران مهربان بیآزار نیستند.
آنها همانقدر كه میتوانند دانای خوشزبان باشند و پند فراوان
دهند ،میتوانند مروجان بیرحم خشونت و جهالت هم باشند!
قرن ما شــاهد پدیــد آمــدن گروههایی افراطی اســت كه
وحشیگریهایشان پشتوانهای از كتابهایی دارد كه برای بیرحمی
و ستم استداللهای بهظاهر فلسفی میسازند و آنها را در دنیای
امروز ترویج و توصیه میكنند .این مختصر دربارة كتابهایی است
كه ممكن است اثرات مخرب و ماندگار بر روان كودكان بگذارند.

مقدمه
در این ســالها ،به رغم كم شــدن شــمارگان كتابها ،هر روز
بــا عنوانهای متعددی از كتابهای تــازه از چاپ درآمده روبهرو
هستیم .برخی ناشــران ،برای ادامة زندگی حرفهای خود به جای
تجدید چــاپ كتابهای خوب ،مجبور به چــاپ كتابهای تازه
هستند (زیرا دایرة مخاطبان و خریداران حرفهای و همیشگی كتاب
كمتر شده و ناشر برای نگهداشتن مخاطبان خود مجبور به چاپ
كتابهای تازه است) و همین موضوع راه نویسندگان ضعیفتر و
كتاب سازهای تقلبی را هم به بازار كتاب باز كرده است .بنابراین،
تعداد كتابهای بد به نسبت گذشته بیشتر شده است .این موضوع
در مورد كتابهای كودك و نوجوان معضل پیچیدهتری است ،زیرا
تعدادی از مردم ،حتی اگر خودشان كتاب نخوانند ،برای كودكانشان
كتاب میخرند .آنها به هر حال كتاب خواندن را فضیلت میدانند
و به مفید بودنش باور دارند؛ درست مثل اینكه اغلب دوست دارند
فرزندانشان درسخوان و راستگو باشند ،حتی اگر خودشان چنین
نیســتند .همین امر بازار كتابهای كودك و نوجوان را پررونقتر
از ســایر بخشهای نشر كرده اســت .گواه این ادعا ،بیشتر بودن
شمارگان كتابهای كودك نسبت به كتابهای بزرگسال است.
ایــن موضوع ،عالوه بر نیاز به تعدد عنوانهای تازه ،باعث شــده
بخش كودك و نوجوان در بازار نشــر پرســودتر باشد كه بالطبع
كتابسازی و سوءاستفاده از راه چاپ كتابهای بیكیفیت در آن
هم بیشتر است .در این متن تالش میكنیم برخی از كتابهایی را
كه باید از برنامة مطالعة كودكان كنار گذاشته شوند ،تا حد امكان،
دستهبندی و معرفی كنیم.
خستهكننده و كسالتآور
خطرناكتریــن كتابها به ظاهر بیآزارترین یا بیخاصیتترین
آنها هســتند! چرا؟ چون اگر پیامد اولین مواجهههای كودك با
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كتاب ،به جای ایجاد احساس لذت و سرگرمی ،خستگی و كسالت
باشد میتوانید مطمئن باشید كه كودك دیگر به میل خود به سراغ
كتاب نخواهد رفت و ممكن است واقعاً برای همیشه بخت داشتن
راهنمای خوبی مثل كتاب را از دســت بدهد .بچهها را ،دستكم
در اوایــل كار ،از كتابهایی كه صرفاً جنبه آموزشــی دارند و یا
داستانهایی كه ُكند و خستهكنندهاند دور نگه دارید .وادار كردن
كودك به خواندن كتابهای خستهكنندهای كه شما آنها را فقط
بهخاطر مفیدبودن انتخاب كردهاید ،درست مثل نگهداشتن كودك
در داالن دراز و تاریك و ماللآوری است كه میدانید به باغ روشن
و زیبای بزرگی میرســد ،اما این داالن ممكن است برای همیشه
كودك را از پا گذاشتن به آن باغ منصرف كند!
عادی كنندة خشونت
متهم ردیف یك در این موضوع داســتانهای ترسناكی هستند
كه برپایة صحنهها و اتفاقات خشــونتآمیز طراحی شدهاند .البته
داستانهای ترســناك واقعاً خوبی هم داریم كه خواندن آنها از
طریق همذاتپنــداری میتواند بیهیچ خطر واقعی برای كودك،
تجربة مواجهه با موقعیتهای بحرانی ،شجاع بودن و یاریرسانی را
فراهم كند ،اما غالباً كتابهای ترسناك كتابهایی بازاری هستند
كه ترس را میفروشند؛ ترسی بیدلیل و موهوم و غالباً آمیخته با
خشونت.
از آن خطرناكتــر ،كتابهــای بــه ظاهر بیگنــاه و رنگین و
خوشظاهری هســتند كه در میان داستان معمولیشان خشونت
را امــری روزمره و عادی جلوه میدهند .بیان ماجرای چوپانی كه
ســگش را میزند یا پیرزنی كه دم گربــهاش را میچیند و امثال
این كارها ،هنگامی كه در فضای داســتان رفتاری معمولی تلقی
میشود ،عادیسازی خشونت است و بهخصوص میتواند رفتارهای
پرخاشگرانه و دگرآزارانه را تقویت كند.
تلقین و تثبیتكنندة پیشفرضها
این اسمها را بخوانید و به اولین صفتی كه به ذهنتان میآید توجه
كنید :گرگ ،خرس ،روباه.
معموالً اولین صفتی كه به ذهن ما میآید ،اینها هستند :گرگ
بدجنس ،خرس شكمو ،روباه مكار.
گمــان نمیكنم تعداد زیادی از ما با گرگها ،خرسها یا روباهها
از نزدیك برخورد كرده باشــیم .پیشفرضهای ما را داستانهایی
ســاختهاند كه در كودكی خواندهایم .اما این موضوع چه اهمیتی
دارد؟
داشــتن پیشفرض ،ذهن ما را به قضاوتهای شــتابزده عادت
میدهد .كودكی كه ذهنش عادت كرده همة گرگها را بدجنس
و همة روباهها را مكار بداند ،راحتتر در دام قضاوت علیه كســی

میافتد كه با او متفاوت است .برچسب زدن به گروهی از مردم ،یكی
از مصداقهای همین موضوع است .اینكه مردم فالن شهر چنیناند
یا عربها چناناند و فارسها چنین ،شاید در دوران بیتنش صلح
مشكل چندانی ایجاد نكند ،اما در بزنگاههای تاریخی میتواند آتش
جنگهــای قومی ،مذهبی یا نژادی را مشــتعل كند .فردی كه از
كودكی تفاوتها را شــناخته و احترام به آن را آموخته باشــد ،به
راحتی علیه گروه دیگر برانگیخته نخواهد شد.
تقسیمكنندةجنسیت
كتابهایی كه در داستان یا بازی ،توانایی خلق و رفتار خاصی
را به یك جنس نسبت میدهند و دنیای كودكان را به دو بخش
زنانه و مردانه تقسیم میكنند ،معموالً آسیب شخصیتی عمیقی
بــه كودك خواهند زد .یادمان باشــد كه هر مــردی در روانش
نیمهای زنانه دارد و هر زنی نیمهای مردانه .كودكان ،بهخصوص
پیش از ســن بلوغ ،نیازمند رشــد یافتن هر دو نیمه هستند تا
پسران در بزرگسالی به مردانی با توانایی مهر ورزیدن ،مراقبت
كردن و همدلی تبدیل شــوند و توانایی درك زنان را نیز داشته
باشند (كه یكی از مهمترین نكتههای پایداری زندگی خانوادگی
اســت) و زنان نیازمند رشــد نیمة مردانهای هستند كه آنها را
قادر میســازد افرادی مســتقل و كارامد و منطقــی ،با توانایی
اســتدالل و تصمیمگیری باشــند و نیز بتوانند با مردان تعاملی
انســانی و سازنده داشته باشــند .این گونه كتابها امكان درك
و شــناخت و پرورش نیمة دیگر شخصیت و روان كودكان را از
آنها سلب میكنند.

داستانهای عامیانه و برانگیزندة هنجارهای اجتماعی
اغلب قصههای عامیانه نهتنها برای سرگرمی ،بلكه برای آموزش
هنجارهــای اجتماعی زمانة خود به كودكان ســاخته شــدهاند.
این داســتانها شیرین و دوستداشــتنی هستند و همچنان در
میان كتابهــای كودكان حضور پررنگی دارنــد .ولی نكتة قابل
تأمل اینجاســت كه طی زمــان ،برخی از ایــن هنجارها تغییر
كرده یا منسوخ شدهاند اگرچه داســتانها هنوز تغییر نكردهاند.
مث ً
ال خاله سوســكه داســتانی برای آمــوزش هنجارهای زندگی
خانوادگی به كودكان بوده اســت .بــه دختران میآموزد كه همه
مردان زنهایشــان را كتك میزنند و آنها بهتر اســت مردی
را بــرای ازدواج انتخاب كنند كه مالیمتر كتك بزند! به پســران
ف كنندهاند و تو باید آنها را تأمین
نیز میآموزد كه زنان مصــر 
كنــی و در عوض حــق داری آنها را كتك بزنــی ،اما زیادهروی
نكن! خیلی از ما این داســتان را از روی بازنویسیهای متعدد آن
برای كودكانمان خواندهایم ،در حالیكه واقعاً و به شــكل آگاهانه
نمیخواهیم فرزندانمان را با چنین هنجارهایی بزرگ كنیم .پس
در انتخاب داســتانهایی از این دست ،باید به هنجارهایی كه به
كودك آموزش میدهند ،آگاه باشیم.
داستانهای بازنویسیشده
ممكن است ما به فالن نویسندة تازه اعتماد نكنیم یا نویسندگان
جدید را كمتر بشناسیم یا بپسندیم .اما اسم بزرگانی چون سعدی،
جامی و موالنا به راحتی میتواند ما را به خریدن بازنویســیهای
فــراوان از آثار آنها قانع كند .در این موارد ،افزون بر آنكه خطر
افتادن به دام بازنویسیهای پر اشتباه و بیكیفیت وجود دارد (كه
میتوانــد خواننده را برای تمام عمر از آثــار بزرگ ادبیات فراری
دهد) ،انتخاب نامناسب داستانها و نامتناسب بودن آنها با ذهن
و سن مخاطب خطرناكتر است.
این كتابهــا در اصل برای كودكان نوشــته نشــدهاند ،اغلب
مضمونهای آنها برای كودكان مناسب نیست .داستانهایی كه
متضمن صحنههای اروتیك یا خشونتآمیز هستند و یا مناسبات
ارباب ـ رعیتی و آقایی ـ نوكری را عادی و پذیرفته شــده نشــان
میدهند ،متأسفانه در بازنویسیها ،با ظاهر كودكانه و تصویرهای
كارتونی و رنگی ،فراوان دیده میشــوند .پــس دیدن نام بزرگ
فردوسی ،جامی و نظامی بر جلد كتابها ،به معنی مناسب بودن
آن كتابها برای كودكان نیست.
در پایــان نكتة ظریفــی باقی میماند .اینكــه اگر حتی كتاب
فوقالعادهای را بدون در نظر گرفتن نیاز و پسند و عالقة مخاطب
انتخاب كنیم ،او تجربة مطالعة موفقی نخواهد داشت .پس حتی از
میان كتابهای خوب هم ممكن است انتخابهای اشتباه صورت
بگیرد و مخاطب را گریزان كند.
شكی نیســت كه آدمیزاد برای زندگی بهتر نیازمند دوستی با
كتاب است ،اما لطفاً مراقب این دوستان ناباب هم باشید!
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