
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اين مقاله بيانگر خط فكري و انديشه اي گروه نيك انديشان نمي باشند و فقط براي 

 .واداشتن ذهن ها به چالش و انديشه ارائه شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  ماهي سياه كوچولونقد کتاب  و  بهرنگیصمد مصاحبه با همکالسی

  

و ديگر كتب داستاني و قصه به زبانهاي » و ماهي سياه كوچول«      صمد بهرنگي نويسنده ي كتاب 

. تبريز متولد شد »  چرنداب «  هجري شمسي در محله ي ١٣١٨آذري و فارسي ، در تيرماه سال 

  . خانه دار بوده است » سارا « شغل كارگري داشته و مادرش » عزت « پدرش 

ذكر خواهيم كرد چرا » صمد « نام      قبالً يادآور مي شود كه در اين مقاله ، نويسنده ي قصه را به 

كه صمد را از دوران تحصيل مخصوصاً يازده سال خدمت معلمي عموماً شاگردانش و مردم روستاها از 

صدا مي كردند و خود به اين صميميت مباهات مي » صمد « كوچك و بزرگ و زن و مرد همواره 

  زندگي وي عنوان مقاله تعيين شده با ذكر تاريخچه ي» ماهي سياه كوچولو « حاال كه كتاب . كرد 

  . خواهيم گفت » صمد « است ، ما نيز وي را 

پس از فراغت از تحصيالت دوره ي ابتدايي و دبيرستان آن زمان وارد دانشسراي » صمد      « 

دانشسراي مقدماتي ، مؤسسه ي فرهنگي آن زمان براي تربيت شغل معلمي . مقدماتي تبريز شد 

  . تأسيس شده بود 

از » آذرشهر «  در شهر ١٣٣٦     صمد پس از سپري كردن دو سال تحصيل در مهرماه سال 

شهرهاي آذربايجان شرقي به عنوان معلم ابتدايي استخدام شد و مدت يازده سال تا شهريور ماه سال 

» آخيرجان « ، » گوگان « ، » ماماقان « در روستاهاي ) لحظه ي غرق شدنش در رود ارس  ( ١٣٤٧

البته در طول يازده سال خدمت فرهنگي ، در دانشكده ي . دهات ديگر به شغل معلمي ادامه مي داد و 

ادبيات تبريز در رشته ي زبان انگليسي محصلي مي كرد چرا كه به نا به گفته ي ماكسيم گوركي 

همواره خويشتن خويش را شاگرد و محصل مي دانست ، ماكسيم گوركي » مادر « نويسنده ي كتاب 

، با گفتار و درايت و فراست مادري ، در تربيت » مادر « نويسنده و محقق و منتقد روسي در داستان 

فرزند خويش با تجسم رنج و سختي ها ، راه چاره ها را بيان داشته است كه در تمام ادوار در بين ملل 

  . مختلفه بايد تمام مردم مخصوصاً نوجوانان آن را بخوانند و بهره ببرند 

 صفحه اي ، البته پر محتوا و معني دار ، ماهي كوچولو را سنبلي براي زايش ٢٢  صمد نيز در كتاب    

و خيزش نوجوانان به صورت قصه پرورده است كه شالوده ي قصه بر خود محوري ، فرانگري ، اعتماد 



 

 

  . به نفس استوار است 

تهيه و » خنده « ري دوستان به نام      صمد در دانشسرا روزنامه ي ديواري به رسم آن زمان و همكا

با گفتار طنز و فكاهي ، موضوعات موجود در دانشسرا و سخنان و رفتار استادان را نقد و بررسي مي 

  . كرد 

     صمد در سال هاي حيات خويش خاصه در يازده سال معلمي در روستاها هيچوقت دنبال هدف و 

باور داشته و پيوسته از جوشش نفس خويش به مقصد خاصي نبود بلكه همواره خويشتن خويش را 

خود سازي مي پرداخت و مي خواست حيات و حركت و تحرك ذهنيش معنادار باشد ، و بعد سوم 

  .روانكاوي يا لوگوتراپي را اساس زندگي قرار داده بود 

چه      پرورش و آموزش را فقط در مدرسه و سر كالس درس پيگيري نمي كرد بلكه سقراط وار در كو

صمد بيش از حد . و بازار ، در سر خرمن ها ، خانه هاي روستاييان ، مد نظر گرفته و گسترش مي داد 

حرمت اخالقي و اجتماعي و معلمي خود را ارج نهاده و ديگران را نيز دوست مي داشت و حرمت افراد 

  . را با حفظ موجوديت نگه مي داشت 

 رفته و در جمع آنها شركت مي كرد و در امور زندگي به خانه ي روستاييان»صمد«     اغلب شب ها 

آنها را به وظايف اصلي و مسئوليت پذيري آشنا كرده و آگاهي الزم را با بيان قصه و داستان عمالً ارائه 

در سر خرمن ها وقت . سعي مي كرد تمام افراد روستاها ، معنايي براي زندگي خود بجويند . مي داد 

، شاگردان را به كمك والدين خودشان تشويق مي كرد و عمالً براي يافتن خرمن كوبي حاضر مي شد 

معنايي در زندگي كه اصل و اساس و نيروي اوليه براي هر فرد است آگاهي هاي الزم را مي داد ، البته 

خود نيز اغلب با آنها مشغول كار مي شد ، ضمن حضور در جمع مردم با بيان    داستان ها و قصه ها 

 از خرافه پرستي ، بدعت گذاري ، فالگيري ، جن گيري و طلسم و جادو و جادو گري ، كف بيني آنها را

  . و اقبال بيني مبرا مي ساخت و آنها را به خدمت زندگان تشويق و ترغيب مي كرد 

به .      صمد تابع اصول انساني و انسانيت بود و به واژه ي مسئوليت و عمل بدان در زندگي مقيد بود 

 كونفوسيوس براي رسيدن به كمال و تعالي رواني ، سخت براي مطالعه ي عميق ، ثبات قدم ، قول

  . پايبند بود ... پرسش و تحقيق ، صيقل انديشه و 

     صمد كاري نداشت كه شنوندگان وي مشتي كودكان معصوم در سر كالس ، يا گروهي كشاورز و 



 

 

اداري و غيره ، يا انبوهي با سواد بي فرهنگ و بي سواد يا جمعي كارگر يا توده اي كاسب و خانه دار ، 

با فرهنگ ، يا تعدادي كارفرما و ارباب و رعيت ، يا مدخداي يكه تاز و دهقان ساده انديش و صداقت 

پيشه و يا افراد روشنفكر تابع گروه گرا و حذب گرا و ايسم هاي سياسي ، اجتماعي ، مذهبي ، اخالقي 

 كه اراده مي كرد عريان و بدون قيد و شرط همراه با شخصيت يكتاي صمدانيت آنچه را. باشند ... و 

خود با دليل و بيان داستان ها به زبان آورده و عمالً هم اقدام و عمل مي كرد و از اينجاست كه همواره 

  . با صمديت طلوع كرد و با صمديت نيز غروب كرد 

  : اشاره شود » صمد«     بد نيست به معني كلمه ي 

، يعني توپ » تو پر«نهايتاً . به معني بي نيازي و عدم احتياج و كف نفس مي باشد » صمد     «

بسكتبال و فوتبال معني صمد نمي دهند ولي وزنه اي كه در پرتاب وزنه استفاده مي شود صمد است 

  »اهللا الصمد«و از آنجاست كه گفته مي شود 

س و خود بودن سوق مي داد ، كاميابي و شكست انسان را از آحاد مردم را به اعتماد به نف» صمد     «

خود خرد       مي دانست ، البته هم چنين است چرا كه موفقيت و عدم موفقيت هر كس به درجه ي 

سعي و مجاهدت و ممارست و  تمرين ، و به ميزان استقامت و قوه ي اراده ي خود شخص مربوط است 

  .  ، شانس و اقبال و اتكاء به غير ، انتظار كمك و مساعدت از ديگران نه به تصادف و اتفاق ، قضا و قدر

     صمد انسان و انسانيت و مسئوليت فرد را در خود محوري و خود مداري و جهان مداري و جهان 

  :شمولي مي دانست و به همين مناسبت بشنويم غزلي از رهي معيري 

  چند نداري خبر از گنج خويش           اي شده ناالن ز غم و رنج خويش           

  گوهر تو اشك سحرگاه تو             گنج تو باشد دل آگاه تو       

  كعبه ي حاجات مخوان دير را              مايه ي اميد مدان غير را 

  زانكه دلي را به دلي راه نيست              غير ز دلخواه تو آگاه نيست   

  ب مي كني از خويش كن هر چه طل           خواهش مرهم ز دل ريش كن 

     لذا صمد ماهي كوچولو را نشانه و سنبل قرار داده و راه و رسم زندگي كردن و بودن و نه داشتن را 

آموزش داده و راه هاي كسب دانش و هنرها را همراه با تجربه و مشاهده ي پديده هاي هنجار و نا 

  .هنجار 



 

 

ان و براي نونهاالن و فرزندان انسانها در اجتماعات      براي ماهي كوچولو در جمعيت و اجتماع ماهي

البته ماهي كوچولو و پرورش و تربيت آن قهرمان پروري نيست چراكه گاليله . انساني نشان داده است 

  : گفته است 

  ».بيچاره ملتي كه به قهرمان نياز دارد      «

مام ماهيان در جمعيت ماهيان اين است كه آحاد مردم در اجتماعات انساني و ت» صمد«     منظور 

  !تك تكشان ، خود ساخته و وارسته و مسئوليت پذير و بي همتا باشند نه پوچ گرا و دنباله رو 

پرسيده مي شود ؟ منظور .      در اين مقاله به واژه ي مسئوليت و مسئوليت پذيري اشاره شده است 

  چيست ؟ 

  :      نيچه فيلسوف آلماني مي گويد 

  ». كه چرايي براي زنده بودن دارد با هر چگونه اي خواهد ساخت كسي      «

     با مرور تواريخ فلسفي ـ اجتماعي بشريت در كل قاره ها ، كشورها مالحظه مي شود ، بشريت 

عموماً كائنات و   پديده ها و زندگي را مخاطب قرار داده و به عناويني به پرس و جو پرداخته و خود را 

  :ده و مدام مي گويندطلبكار قرار دا

     چرا فالن كار اين طور شد و يا فالن موضوع و مسئله چنين و چنان شد ، هيچوقت به خود نيامده 

حال . و از خويشتن خويش سؤال نمي كنند ، در حاليكه خود بشريت مورد سؤال است و مسئول 

  . نيم انحصاراً بهتر است كند و كاوي در اين مورد در پهنه ي ايران زمين بك

يان اقوام و گروه      در فرهنگ و ادبيات ما ايرانيان ، چه بين روشنفكران و تحصيل كرده ها و چه م

بي سواد چنين رسم و عادت شده است كه اكثراً از هر رويداد و هر پديده ي ناهنجاري هاي عامي و 

، سياسي باشد ، شاكي هستيم حال اين پديده ها فرق نمي كند ، اجتماعي باشد ، طبيعي باشد 

به هر حال تك تك ما ايرانيان انتظاراتي از زندگي داريم چون بر وفق مراد . باشد .... اخالقي و انساني و 

ما نمي چرخند  مي گوييم پس ديگر زندگي بي معني است نه هدفي دارد نه مقصدي و نه مقصودي 

ي فوراً با توسل به اوهام و خرافات و فوراً زبان به شكايت گشوده و براي رسيدن به هدف وهمي و خيال

، تقدير ، سرنوشت و شانس و بخت و اقبال را دخالت داده و حركت و جهش را تبديل به سكون و 

ولي با توجه به . را تبديل به مرگ و تسليم و نيستي مي كنيم غزلت و  رذالت ، و حيات و زندگي 



 

 

تصول لوگوتراپي كه از آن معناي هستي آدمي يا معنا خواهي يا بودن و آزادي مستفاد مي شود بايد 

به خود آمده و بياموزيم و باورمان بشود كه زندگي از ما چه انتظاري دارد نه اينكه ما چه انتظاري از 

  . زندگي داريم 

     ما نه تنها بايد از پرسش معناي زندگي بپرهيزيم بلكه بايد قبول كنيم اين پرسشي است كه 

زندگي هر روز و هر ساعت از ما مي كند و پاسخ را نيز بايد با كار و رفتار صحيح و شايسته داد نه با 

  !گفتار و تصور 

 است بلكه بايد بداند كه خود      در نهايت پرسيدن اينكه معناي زندگي فرد چيست ؟ سخت اشتباه

او مورد سؤال است ، به عبارتي ساده تر ، هر فرد جوابگوي زندگي خويش است و هر فرد وظيفه و 

مأموريت دارد كه در مقابل هر پديده و موقعيت اتخاذ تصميم كرده و سرنوشت متعارف خود را رقم 

  . ل پديده و سرنوشت محتوم وهمي اصالً بشر سرنوشت ساز است نه محكوم و تسليم در مقاب. زند 

     هر فرد وظيفه اي و رسالتي دارد كه بايد انجام دهد ، او در اين وظيفه و رسالت جانشيني ندارد ؛ 

و زندگي نيز قابل برگشت نيست ، وظيفه ي هر فرد يكتاست و و فرصت وي نيز براي انجام آن 

رفتن اين مسئوليت مي بيند و يادآور مي شود پس لوگوتراپي اصل و مقصود وجود را در پذي. يكتاست 

  . احساس و قبول مسئوليت در زندگي ، هدف نگري نيست بلكه معني نگري است 

.  سالگي افول كرد ، عرض زندگي برايش مطرح بود نه طول آن ٥٤كه در » بوعلي سينا«     چنانكه 

ت فرصت ها همراه با فرا انديشي بر همانطوري كه همگان اطالع دارند ، همواره رسالت خود را با شناخ

  . جهان ، و جهانيان ثابت كرده است 

اخذ » صمد«نيز جانشيني براي رسالت و يكتايي خود نمي پنداشت حال ممكن بود » صمد     «

دكتري در زبان انگليسي را هدف مي نگريست ولي تا به آن نرسيده همواره لحظه به لحظه ي زندگي 

  . ساخت خود را عمالً معنا دار

از موقع حركت از جويبار تا رسيدن به دريا به دنبال معنا » صمد«نيز به تأسي از » ماهي كوچولو     «

خواهي بود و در تمام اجتماعات مسير حركت ، وحدانيت خويشتن را همراه با فرانگري به نمايش مي 

ر انحصاراً از نظر بيشت» ماهي كوچولو«و پرورده ي او » صمد«مالحظه مي شود شخصيت . گذاشت 

  . لوگوتراپي تجزيه و تحليل شده است 



 

 

اولدوز و كالغ « صفحه اي كتاب هاي ديگري نيز است به نام ٢٢را به غير از اين قصه ي » صمد     «

 صفحه و ١٢٠و كند و كاو در مسايل تربيتي به زبان فارسي در » تلخون«، » كچل كفتر باز«و » ها

  . دهها قصه ي آموزنده 

را در تبريز به اشتراك دوستان نشر مي داد كه بعد از اندك زماني طبق » آدينه« او روزنامه ي     

چرا كه زندگي اكثر . معمول و روش متداول در تمام ازمنه بين ايرانيان ، از نشر آن جلوگيري كردند 

ار است تا بر ايرانيان متكي به خواست غير و اميال وهمي و خيالي ، بيشتر بر جهل و مستوري استو

و ديگر افسانه هاي » مثلها وچيستان«صمد همچنين كتابي به اسم . روشنگري و خرد انديشي 

  . آذربايجان به همكاري دوستان نوشته بود 

     صمد نوشتارهاي فارسي زبانان را به اسلوب و تشخيص خويشتن از جمله شاملو ، نيما ، فروغ فرخ 

 به زبان آذري برگردانده و در دسترس آذري هاي خطه ي ايران زمين را... زاد ، اميد و   آل احمد و 

  . قرار مي داد 

از طرف شوراي كتاب به عنوان كتاب برتر و برگزيده » ماهي سياه كوچولو« كتاب ١٣٤٧     در سال 

معرفي شد و باز همين كتاب با نقاشي فرشيد مثقالي برنده ي جايزه ي نمايشگاه بولون ايتاليا سال 

  .  شده است ١٩٦٩بي نيال براتيال وا چكسلواكي به سال  جايزه ي  و برنده ي١٩٦٩

به اكثر زبان هاي خارجي ترجمه شده است هم » ماهي سياه كوچولو«     در خاتمه بگويم كه كتاب 

ديگر در بين ما و انسانها نيست در حالي » صمد«بحث و گفتگو داريم گويا » صمد«اكنون كه در مورد 

فوراً در » وظيفه ي ما تعليم دادن است نه تحريم كردن«چنين نيست في المثل اگر گفته شود كه اين 

صفحه » لذات فلسفه«مي يابيم كه اين عبارت از طرف سقراط حكيم پيشنهاد شده است و در كتاب 

  . درج شده است » ويل دورانت« نوشته ي ٣٢٨ي 

فكر و انديشه ي سقراط و معناي هستي آدمي      با كمي دقت متبادر مي شود كه هنوز هم محصول 

  . در زايش و خيزش است 

     آري افرادي كه معنا خواه و معنا جو هستند تولد و مرگ بر آنان متصور نيست چرا كه خورشيد را 

طلوع و غروب خورشيد يك امر صَُوري و اعتباري است كه . در حقيقت طلوع و غروبي در بين نيست 

لذا نور خورشيد يا به طريق اولي واژه ي حق و حقيقت و محتواي آن . داول است در بين جماعات مت



 

 

معنا خواهي و مسئول بودن همواره هست نهايت اصل معنا چون نور خورشيد هر لحظه اي در محلي 

  . و قاره اي و در ذهني متبلور مي شود البته به زبانهاي مختلف و در ادوار مختلف 

در » صمد«و در بين ما فقط مي توان گفت . با ماست » صمدها«و »  دصم«     پس با اين بيان 

  .  در رود ارس غروب كرد ١٣٤٧شهريورماه سال 

  :     استاد دكتر حسين بنايي بنيانگذار سازمان ملي پيشاهنگي چنين گفته است 

  آنچنان زي كه چو از حادثه بر باد روي      « 

  »ي معنا نگذارد كه تو از ياد رو لطف          

واقع در » نودژ «      با اين بيان تمثيلي اگر روزي من نويسنده ي اين مقاله بخواهم از زادگاه خود 

 كيلومتري آن قرار دارد به طرف جزيره ي قشم در ١٠جنوب غربي شهرستان گرگان كه تقريباً  در 

كنم الزم است از درياي عمان و خليج فارس به عنوان سياح ، طبيعت گردي و ايران گردي را تجربه 

شهرهاي شاهرود ، دامغان ، سمنان ، جندق ، طبس ، نايبند ، كوهبنان ، زرند ، شهداد ، كرمان ، بافت 

من . عبور كنم تا به جزيره ي قشم به وسيله ي بلم و قايق برسم ... ، جيرفت ، ميناب و بندر عباس و 

ا جاذبه هاي طبيعي و آثار تاريخي نو سفر مصمم و سرنوشت ساز در خالل حركت از اين شهرستان ه

و فرهنگي و گروه هاي جماعات مختلف را با آداب و رسوم و فرهنگ مختلف ديده و همواره مشغول 

كند و كاو بوده و تجارب و مشاهدات خود را همراه با اطالعات و آگاهي ، مسئوليت و معنا جويي 

 مثالً در كوير نمك شباهنگام .خويشتن خويش را بيشتر و بيشتر احساس و لمس خواهم كرد 

به ( ستارگان را نظاره خواهم كرد و سحرگاهان شبنم كويري را مشاهده خواهم كرد و در دشت لوت 

 جلد كتاب درباره ١٣تعبير استاد پرويز كردواني استاد دانشگاه و كوير شناس مسلم ايراني نگارنده ي 

در اطراف شهر شهداد با هشتاد هزار ) هران ي كوير نمك در دشت لوت ايران ، انتشارات دانشگاه ت

پس از طي مسافتي در اين دشت . كيلومتر مربع تپه هاي شني ، كلوتها و تپه ماهورها روبرو مي شوم 

نخل ها ، درختان پسته ، باغات مركبات جلوه گري مي كنند در همين موقعيت از دور كوه جفتان پر 

ي شود كه سخت محل غور و بررسي را براي من ايجاب مي ديده م) بيشتر در فصل زمستان ( از برف 

  .كند 

     نهايتاً من نو سفر در مسير حركت با هنجاري ها ونا هنجاري هاي پديده هاي طبيعي ، اجتماعي 



 

 

روبرو مي شوم كه در خور كند و كاو و لوگوتراپي ... ، اخالقي ، فرهنگي و انساني ، سياسي ، اقتصادي و 

  . است 

نقاشي و ترسيم شده است جدا از اين » صمد«نيز كه به وسيله ي » ماهي سياه كوچولو«ب      كتا

  . مقاله بايستي در يك جلسه ي ديگر نقد و بررسي شود 

     اينك به اختصار پديده ها ورويدادهاي سير حركت ماهي كوچولو از جويبار محل زادگاه تا دريا 

  : ذكر مي شود 

  لخورده  قصه گويي ماهي سا- ١     

   مذاكره و گفتگوي ماهي كوچولو با مادرش - ٢     

  .  ماهيان ديگر يعني همسايگان به طرف سر و صدا كشيده مي شوند - ٣     

  .  ماهي سياه با ماهيان حرف مي زند و مصمم به حركت مي شود - ٤     

   ماهي كوچولو داخل بركه - ٥     

   ماهي سياه ميان جمعيت قورباغه ها -٦     

  .  خرچنگ ، ماهي كوچولو را فريب مي دهد - ٧     

 مارمولك ، ماهي كوچولو را راهنمايي كرده و طريق نجات را در مسير حركت و گرفتاري ها - ٨     

  . نشان مي دهد 

  .  ماهي سياه با ماهيان رودخانه روبرو مي شود - ٩     

  .  ماهيان رودخانه دنبال ماهي كوچولو مي روند - ١٠     

  .  مرغ سقّا ماهيان را مي بلعد - ١١     

  .  ماهيان به مرغ سقّا التماس مي كنند - ١٢     

  .  مرغ سقّا ماهيان را فريب مي دهد - ١٣     

  .  ماهي كوچولو طريق نجات را پيش مي گيرد - ١٤     

  .  ماهي سياه به دريا مي رسد - ١٥     

   آرامش ماهي سياه - ١٦     

  .  ، ماهي كوچولو را شكار مي كند  ماهيخوار- ١٧     



 

 

  .  ماهي سياه ، طريق دانش را پيش گرفته ، نجات مي يابد - ١٨     

  .  بار دوم ماهي سياه گرفتار مي شود - ١٩     

  .  ماهي سياه قاتل خود را مي كشد - ٢٠     

ليت خود را فرضي و صوري نبود بلكه مسئو» نودژي «      البته حركت ماهي كوچولو مانند نوسفر 

  . شناخته بود و عمالً هم پيگيري مي كرد 

  :      در خاتمه شعري از حبيب يغمايي بخوانيم كه اهل جندق بود و اهل علم 

  من و بخت و شادي و غم با هم      «  

  كرديم سفر به ملك هستي ز عدم              

       چون نوسفران به نيمه ره ، بخت بخفت

  » من ماندم و غم شادي ره خود گرفت و            

     مصرع آخر اين رباعي يادآور اين گفته ي نيچه فيلسوف آلماني است كه در جواب پرسش جواني ، 

  : آرزو كرده است 

از من مي خواهي چيزي برايت آرزو كنم ، من برايت درد و رنج را آرزو خواهم كرد ، چون هيچ      « 

  .»نيست چيز به اندازه ي اين دو ، عامل تصفيه ي روح 

  

  

  »پايان « 

       

        

   

         

        


