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  چكيده

هـاي   هاي احمدرضا احمدي، براساس يكـي از رويكـرد   ترين داستاندر اين مقاله دو داستان از تازه
چمبرز براي شـناخت  . است تحليل شده) خوانندة نهفته در متن(محور از ايدن چمبرز  مهم خواننده

هاي گويا را  طرفداري و شكافهاي او، بررسي چهار عنصر سبك، زاوية ديد،  خوانندة نهفته و ويژگي
زبان ساده و روان، استفاده از عناصر آشناي . اند هاي كودك بسيار مهم كند كه در كتاب پيشنهاد مي

هاي نشين داستان هاي زيبا و دل  پذير، در كنار تصوير هاي ملموس و باور پردازي كودكانه و شخصيت
عام با سطح پايين دانـش و آگـاهي را جـذب    وسال و خوانندگان  سن توانند كودكان كم احمدي مي

تواننـد   دار برخي عناصـر مـي   وار و معنا ها، ساختار روايت و تكرار ترجيع ها و تناسب سازي فضا. كنند
 .ساالن را به تالش وادارند اي، نوجوانان و حتي بزرگ ذهن و تخيل خوانندگان كودك حرفه

ندة نهفته، داستان كودكاحمدرضا احمدي، ايدن چمبرز، خوان :واژگان كليدي    
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  مقدمه - 1
مؤلف ة شويم، از سلط تر مي يكمعاصر نزد ةچه به دورهاي ادبي هر نقد و نظريه ةدر گستر

بر متن و اهميت او در نقد كاسته و بر اهميت متن و سـپس مخاطـب در رونـد خـوانش     
هاي جديد، خواننده محور اصلي نقد است  برخي از رويكرد در. شود متن افزوده مي ةنقادان

هاي  ريهنقد و نظ ةاهميت خواننده در حوز. رود گذار بر متن به شمار مي و خود عامل تأثير
ـ    پردازان با رويكرد است تا بسياري از نظريه ادبي جديد، موجب شده  ةهاي متفـاوت بـه ارائ

جايگاه خواننده در فرايند تعامـل و ارتبـاط خواننـده، مـتن و      ةهاي گوناگون دربار ديدگاه
ها، فرايند ارتبـاطي زيـر را ارائـه     بندي برخي ديدگاه با جمع واالس مارتين. مؤلف بپردازند

  :دهد مي
 - شـنو  روايـت  - روايـت  - متن درون  راوي  - متن  درون  مؤلف - تلويحي  مؤلف - نويسنده

  ).116: 1389مارتين، (واقعي   ةخوانند - متن  درون   ةخوانند - نمونه  ةخوانند
 )1(،درون مـتن  ةخواننـد «مطرح شده در پيوند با اين فرايند ارتبـاطي،   يكي از مفاهيم

اي را  لف در آغاز آفرينش اثر، در ذهن خود خواننده يا شنوندهاين نگرش، مؤ ةبر پاي .است
اسـت،   سـاخته او خوان بـا تصـويري كـه از     هايش را هم ها و حرف كند تا انديشه تصور مي

 .اش آفرينـد و هـم تصـويري از خواننـده     مؤلف هم تصويري از خـودش مـي  «. دهد سامان 
  سـازد و   خـود دومـش را مـي    گونـه كـه   سـازد، همـان   اش را خـود مـي   نويسنده، خواننده

هاي آفريـده شـده، يعنـي مؤلـف و خواننـده در       ترين خواندن آن است كه اين خودموفق
  ).116: 1389به نقل از مارتين، ؛ بوث(» توافق كامل باشند

ادبيات كودك نيـز راه يافـت و برخـي از     ةنقد و نظري ةمحور به گستر ويكرد خوانندهر
مخاطـب و اهميـت برقـراري     ةحوزه با توجه به جايگاه ويـژ پردازان اين  منتقدان و نظريه

نقد خـويش قـرار دادنـد كـه از      ةارتباط مناسب با او در ادبيات كودك، اين رويكرد را پاي
گـويي   با هدف پاسـخ  1985چمبرز در سال . اشاره كرد توان به ايدن چمبرز ميان آنها مي

گذار  اي تأثير به نگارش مقاله ،»كودك نهفته در متن كيست؟ ةخوانند«به اين پرسش كه 
كـه در پـي   البته او بيش از آن .)22: 1382خسرونژاد، (پرداخت » درون كتاب ةخوانند«با نام 

 ةزمان خلـق اثـر باشـد، خواننـد     خيالي و ساختگي مؤلف در ةهاي خوانند شناخت ويژگي
گيـري كامـل    اي كه پس از شكل نهفته در متن را در كانون توجه قرار داد؛ يعني خواننده
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آيد و در كليت آن پنهان شده و ممكن اسـت بـا تصـور و نظـر نويسـنده       اثر به وجود مي
  ).23 :همان(مخاطب، يكسان باشد يا نباشد  ةدربار

كوشد تا كودك را در درون مـتن جـاي دهـد و او را در مقـام     اش مي چمبرز در مقاله
اي را كه كتاب در پـي   خواننده اي مستقل به شمار آورد و با كمك اين روش نقد، خواننده

نهفتـه در مـتن، بررسـي چهـار      ةاو براي شـناخت و درك خواننـد  . آن است، آشكار سازد
كنـد؛ عناصـري    هاي گوياي اثر را پيشنهاد مي ديد، طرفداري و شكاف ةعنصر سبك، زاوي

توانـد بـا    زيرا نويسـنده بـه يـاري آنهـا مـي      ،هاي كودك اهميت بسيار دارند كه در كتاب
راهكـاري كـه چمبـرز بـراي     . بخوانـد  واننده ارتباط برقرار كند و او را به درون متن فـرا خ

رساند كه با يـافتن   دهد، به منتقدان بزرگسال ياري مي بررسي آثار ادبي كودكان ارائه مي
هاي او و نوع نگرش خالق اثر به او را  ها و عناصري در خود متن، مخاطب اثر، ويژگي معيار

  .جاي كودكان بكاهند آشكار سازند و از ناكارآمدي خوانش به اي تا اندازه
درون متن، از سوي منتقدان پذيرفته  ةپيشنهادي چمبرز براي شناخت خوانند ةنظري

كار گرفته شد كه  هايي كه به نقد آثار كودك اختصاص داشت به شد و در تعدادي از مقاله
شنو و خوانندگان نهفتـه در   روايت«ِ  وانلوييس سالستاد با عن ةتوان به مقالاز آن ميان مي

ـ  )2(»گانـه  حالت خطاب سه: هاي مانوليتو گافوتاس مجموعه بـا نـامِ    مـاويس ريمـر   ةو مقال
   ).2010، 2مريو ر 2003 1سالستاد،( اشاره كرد» توصيفي، ضمني، واقعي: خوانندگان«

 ةبـه وسـيل   1382نخسـتين بـار در سـال     »درون مـتن  ةخوانند« ةبخش نظري مقال
 ادبيات كودك و نوجوان ةنامپژوهش 33- 34هاي پور ترجمه شد و در شمارهطاهره آدينه

متن كامل اين مقاله كه شامل دو بخـش نظـري و عملـي     1387در سال . به چاپ رسيد
به كوشـش   ادبيات كودك ةرويكردهاي نقد و نظري: هاي ناگزيرديگرخوانياست در كتاب 

يكي از . آن انجاميد ةهايي بر پايگيري پژوهشبه شكل مرتضي خسرونژاد انتشار يافت كه
 ةنظريـ  ةبـر پايـ  (نهفتـه در آثـار احمـد اكبرپـور      ةبررسـي خواننـد  « ةها مقالاين پژوهش

نخسـت   ةو در شـمار  1389ايـن مقالـه در سـال     .پور استسعيد حسام نوشتة» )چمبرز
نهفته را در سه اثر  ةندبه چاپ رسيده و نگارنده در آن خوان مطالعات ادبيات كودك ةمجل

                                                 
1. Salstad  
2. Relmer  
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مـن نـوكر بابـام    «و  »امپراطـور كلمـات  «، »قطـار آن شـب  « هـاي با نام داستاني اكبرپور
ـ   1389همچنين در سال . است چمبرز آشكار ساخته ة، با تكيه بر نظري»نيستم  ةسـه مقال

 ،»نهفته در مرباي شيرين هوشنگ مـرادي كرمـاني   ةخوانند«هاي پور با نامديگر از حسام
نهفته در آثار ادب پايـداري   ةخوانند«و » نهفته در آخرين عكس حميد اكبرپور ةانندخو«

  . است در اين زمينه منتشر شده) شريفي مشترك با فرشيد سادات(» احمد اكبرپور
 نامة چمبرز در ايران شكل گرفته، پايان ةهايي كه بر اساس نظرييكي ديگر از پژوهش
القاري الضمني في قصـص لينـا    ةـسدراري با عنوان سادات ميرقاد كارشناسي ارشد بشري

در بخش زبـان و ادبيـات عـرب دانشـگاه شـيراز انجـام        1390است كه در سال  الكيالني
  .است پذيرفته

هاي او،  متن و ويژگيدرون ةنهفت ةچمبرز و كوشش براي يافتن خوانند ةاهميت نظري
گـروه سـني    ةم كـه دربـار  رو شـوي  بـه  شـود كـه بـا آثـاري رو     تر احساس ميهنگامي بيش

. نظر و در توانايي آنها براي ارتباط با كودكان ترديد وجود داشته باشد مخاطبانش اختالف
نويسـي، نقـدهاي    اش در داستان يكي از نويسندگان كودك و نوجوان ايران كه سبك ويژه

احمدي با وجـود سـه دهـه فعاليـت      .بسياري را به دنبال داشته، احمدرضا احمدي است
اثر داسـتاني، يكـي از نويسـندگان فعـال و      چهل ادبيات كودك و انتشار ةمر در حوزمست
هاي او براي كودكـان  رود، اما برخي در مناسب بودن داستان آور اين حوزه به شمار مي نام

، آثـار او نگاشـته شـده    ةهـايي كـه دربـار    ها و مقاله در بيشتر نقد. و نوجوانان ترديد دارند
  :توان ديد هاي بسيار را مي پرسش همواره ردپاي شك و

چرا بايد گفت كار احمدي كودكانـه اسـت؟ چـه     اصالً ...كار احمدي براي كودكان مناسب است؟
برخي از منتقدان، اعتقاد دارند كه مخاطبـان   ؛)146: 1386يوسفي، (چيزي در كار او كودكانه است؟ 

تـرين   ترين و جدي مناسب ةر او را در زمركنند و برخي ديگر، آثا قرار نمي با آثار احمدي ارتباط بر
هـا طـول    و سـال ...  ]:به نقـل از خـود احمـدي   [؛ )40: 1380سيدآبادي، (دانند  آثار براي كودكان مي

زدنـد كـه ايـن     زيرا به ما اين اتهام را مـي  ،كودكان است ةهاي ما قص كشيد كه ثابت كنم كه كار
  ).128: 1389عليزاده، (... فهمند ها نمي ها را بچه قصه

دارانه و حتـي كوشـش احمـدي بـراي تغييـر ديـدگاه        هاي جانب با وجود برخي مقاله
اي بـه ايجـاد ارتبـاط و تعامـل مطلـوب ميـان آثـار احمـدي و         منتقدانش، هنوز هم عده

حاضر را بر آن داشـت تـا    ةاين مسأله نگارندگان مقال .نگرند ترديد مي ةمخاطبانش با ديد



  ...از احمدرضا دكبررسي دو داستان كو

 

١٠١  
  

 

  

 1392بهار   ، 23  شمارة

نهفتـه در مـتن، بـه بررسـي      ةاز سوي چمبرز براي يافتن خواننـد  شدهراهكار ارائه ةبرپاي
  .ها، پاسخي درخور بيابند تعدادي از آثار احمدي بپردازند و براي اين پرسش

با توجه به تعداد فراوان آثار احمدي و مجال اندك اين مقاله، آخرين آثار احمدي كـه  
احمـدي،  ( انـد  نتشار يافتها) كتاب خروس(و از سوي نشر نظر  1390نخست سال  ةدر نيم
چمبـرز بـه    ةنظريـ  ةنگارنـدگان مقالـه بـر پايـ    . ، براي بررسي انتخاب شدند)الف و ب1390

عمـر هفـت   «و  »ها روشن شـدند  جهان ناگهان چراغ ةدر هم« بررسي و تحليل دو كتابِ
هـا   پردازند تا در نهايـت بـه ايـن پرسـش     مي »كبريت كوتاه بود فقط يك لحظه بود چوب

سـاالن؟ ايـن    كودكـان يـا بـزرگ    :نهفته در آثار احمدي كيسـت  ةند كه خوانندپاسخ ده
ـ  هايي دارند؟ و اين كه نگرش آگاهانه يا نـا  خوانندگان نهفته چه ويژگي احمدرضـا   ةآگاهان

  احمدي به مخاطبانش چگونه است؟
  

  احمدرضا احمدي در يك نگاه - 2
) 1326( هفت سـال بعـد  . در كرمان به دنيا آمد 1319ارديبهشت  30احمدرضا احمدي 

هـا بعـد،    سـال . كـرد ه دنبال مشكالت و بيماري پدر به همراه خانواده به تهران مهاجرتب
بـا از ميـان    1340در سـال  » طـرح «شـعرش بـا نـام     ةاحمدي جوان با نخستين مجموع

پيشرو حركتي متفاوت در شعر معاصر ايـران شـد؛ حركتـي كـه      ،برداشتن مرز شعر و نثر
 »طُرفـه «بـه گـروه ادبـي     1343ي در سال و .آورد نام بر» موج نو«شعر  پس از چندي به

  نـادر ابراهيمـي، مهـرداد صـمدي، اسـماعيل      افـرادي چـون   پيوست؛ گروهـي بـا حضـور    
ادب و هنـر آن   ةاكبر رادي كـه تـالش داشـتند در گسـتر     و عالء، محمدعلي سپانلونوري

من حرفـي  ن كتابِ با نوشت 1348 احمدي در سال .روزگار آثاري نو و متفاوت پديد آورند
ادبيات كودك و نوجوان گذاشـت، امـا    ةپا به عرص كنيد ها باور مي دارم كه فقط شما بچه

يسي نو داستان ةمدت او در عرصآوري اين كتاب به توقف ناگهاني و طوالني توقيف و جمع
جوانـان  به كانون پرورش فكري كودكـان و نو  1349در سال  او. كودك و نوجوان انجاميد

ادبيات كودك و نوجوان در مركز توليد صـفحه و نـوار    ةهايش را در حوز پيوست و فعاليت
بزرگ برگزيدگان ادبيـات كـودك و نوجـوان و     ةكانون، عضويت در هيأت داوران جشنوار

هفت كمان، هفـت  هاي  با انتشار كتاب 1364او در سال  .بخش انتشارات كانون ادامه داد
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نويسي براي كودكـان و نوجوانـان روي آورد   دوباره به داستان ،دارمرنگ و هفت روز هفته 
داستان كودك و  چهلسال،  دفتر شعر و نثر بزرگسي  حدود .است كه تا امروز ادامه يافته

 ةپنج دهـ  ةهاي ادبي احمدي در گستر خواني حاصل فعاليت و شعر  ها دكلمه نوجوان و ده
  .گذشته است

نـوآوري احمـدي در ادبيـات    . سـبكي نـو و ويـژه دارد   احمدرضا احمدي در آثار خود 
هـانس   ةتـا يكـي از پـنج نـامزد نهـايي دريافـت جـايز        استكودك و نوجوان سبب شده

شـتاد و چهـار نـامزد    شناخته شود و نامش در فهرست صد و ه 2010كريستين آندرسن 
  .قرار بگيرد 2012آستريد ليندگرن  دريافت جايزة

تـوان بـه    ادبيات كودك و نوجـوان مـي   ةا احمدي در حوزاز ميان آثار فراوان احمدرض
 ؛هـاي كاغـذي   آن قايق ةهم ؛در باغچه عروس و داماد روييد بود ؛نوشتم باران، باران باريد
ـ  ديگر و هاي رنگين فرفرهو سبد حصيري  ؛كبوتر سفيد كنار آينه پسـرك هفـت    ةدر خان

  .بود اشاره كرد ،صندلي
  

  ها داستان ةخالص - 3
  ها روشن شدند جهان ناگهان چراغ ةدر هم داستانِ ةخالص - 1- 3

مداد رنگـي بـه او    ةكن و يك جعب شود كه مادر راوي يك پاك داستان از زماني شروع مي
كن كلماتي را كه افرادي ناشناس بـر روي تعـدادي   راوي با استفاده از مداد پاك. دهد مي

بـا  . نويسـد جـاي آنهـا مـي    را بـه كند و با مدادرنگي كلماتي ديگر اند، پاك ميكاغذ نوشته
بر روي يكي از كاغذها  :افتدآيند در جهان ميهاي جديد، اتفاقاتي خوش نوشته شدن واژه

ناگهـان   ؛نويسد گل سـرخ كند و با مداد قرمز ميبودند خنجر، راوي آن را پاك مي نوشته
غـذي  بـر روي كا . شـود رويد و جهان در رنگ قرمز غرق مـي جهان گل سرخ مي ةدر هم

 ؛نويسد روشنايي كند و با مداد زردرنگ ميبودند تاريكي، راوي آن را پاك مي ديگر نوشته
بـه  . شـود  زرد غـرق مـي  شوند و جهان در رنـگ  ها روشن ميجهان ناگهان چراغ ةدر هم

، نسيم، شادابي، جواني و همين ترتيب كلمات زندگي، باران، گندم، صلح، بهار، آواز، خنده
گزين كلمات مرگ، خشكي، گرسنگي، جنـگ، زمسـتان، هيـاهو، گريـه،     ، جاينم باراننم

اسـتان بـا محوشـدن نااميـدي و     شـوند و در نهايـت، د  توفان، بيماري، پيري و سـيل مـي  
رسد؛ در حالي كه كودكان جهـان  جاي آن، به پايان مي رنگ بهشدن اميدي ليمويي نوشته
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انـد بچيننـد و جهـان در    يـده يا كه در بهار روهاي خودرو ر روند تا شقايقها باال مياز تپه
  .است رنگ ليمويي غرق شده

  
  كبريت كوتاه بود فقط يك لحظه بود عمر هفت چوب  داستانِ ةخالص - 3- 2

داستان ماجراي كودكي است كه پدرش هنگام سفر، نشاني و كليـد بـاغي قـديمي را بـه     
دهد تا به باغ بـرود و انـار    به او مي - كبريت دارد كه هفت چوب - كبريت  همراه يك جعبه

آنهـا در  . جـا بـرود  هنگام بـه آن گرمي هوا در روز، شبكند به دليل بچيند، اما سفارش مي
  .ها خنك استسال هوايي گرم دارد و فقط شب ةكنند كه همشهري بندري زندگي مي

ها، مراحل گونـاگون راه   راوي يك شب پاييزي با روشن كردن هر يك از چوب كبريت
رسـد، امـا درسـت در     گذارد و به درختان انار مـي  را پشت سر مي...) انه، تاكستان ورودخ(

در همان لحظه نـور  . تواند انارها را بچيند شود و نمي هايش تمام مي هنگام، كبريت همين
ها را از درختان ها را ببيند و آن ر نور آن، انارتواند د كند و راوي مي مهتاب باغ را روشن مي

رسـيده  كه سپيده فـرا   حاليگردد و در  مي ها، مسير رفته را باز س از چيدن اناراو پ. بچيند
  .رود ها به خواب مي رسد و در كنار انار است به خانه مي

  
  گفته كيست؟نهفته در دو داستان پيش ةخوانند - 4

اسـاس  نهفته در آثار احمـدي بر  ةطور كه پيش از اين گفته شد، براي كشف خوانند همان
هاي گوياي آنها بررسي شوند كـه   ديد، طرفداري و شكاف ةبرز، بايد سبك، زاويچم ةنظري

ـ    همچنين نگارندگان اين مقاله كوشـيده . در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد  ةانـد بـا ارائ
تر شدن مباحـث ايـن نظريـه و     هاي چمبرز به صورت طرح چند پرسش، به روشن ديدگاه

  .ياري رسانند  شده در هر بخش رك بهتر مخاطبان از مصاديق بررسيد
  

  سبك - 1- 4
. هـا دارد هاي معمول واژگان و ساختار جملـه  اي فراتر از مرز سبك در نگاه چمبرز، گستره

اي كـه نويسـنده بـا آن بـه      داند؛ شـيوه  كاربرد زبان از سوي نويسنده مي ةاو سبك را شيو
و از ايـن راه، معنـاي   پـردازد   نهفتـه در مـتن مـي    ةثانوي خويش و خوانند خود آفرينشِ

سـبك داسـتان در رويكـرد چمبـرز، نـوع      . كنـد  مطلوب خويش را به مخاطب منتقل مي
ـ  هاي آگاهانـه و نـا   هاي ذهني، ارجاع نويسنده از تصوير ةاستفاد هـايي   او و فرضـيه  ةآگاهان
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: 1387چمبـرز،  (سـازد   خواننده در ذهن خـويش مـي   ةواسط است كه نويسنده از ادراك بي
تـوان بـه    چمبرز در بررسي سبك، براي تحليل سبك يك اثر مـي  ةوجه به شيوبا ت). 120

  :هاي زير بود هايي براي پرسش دنبال پاسخ
 اند يا دشوار؟ هاي موجود در متن ساده واژه - 

 است يا افعال ذهني و انتزاعي؟ از افعال محسوس و توصيفي بيشتر استفاده شده - 

 ند يا بلند و پيچيده؟ا ها كوتاه و سادهساختار نحوي جمله - 

 آيا مخاطب توانايي برقراري ارتباط با لحن و صداي حاكم بر متن را دارد؟ - 

نـد يـا تكـراري و    ايـاب؟ جـذاب   ند يا پيچيـده و ديـر  ا تصاوير متن محسوس و ساده - 
 كننده؟ خسته

 چينش عناصر داستان چگونه است؟  ةو شيو) روابط علّي و معلولي روايت( رنگ پي - 
  

  ها روشن شدند جهان ناگهان چراغ ةدر هم سبك داستانِ - 1- 1- 4
هـا   هـا، جملـه   واژگان، فعـل (نحوي ساز اين اثر از ساختار واژگاني و  عوامل و عناصر سبك

هـايي عميـق    رنگ و ساختار روايي، در عين سادگي ظاهري، اليه گرفته تا تصاوير، پي...) و
دهد كه انتخاب ي زباني داستان نشان ميهانگاهي گذرا به ويژگي .درنگ دارند ةو شايست

خـوان بـا دنيـاي     شخص و گزينش راوي كـودك، واژگـاني سـاده و هـم     روايتي اول ةشيو
هاي كوتاه و قابل فهم و لحني روشن و آرام را بـه  توان، جمله كودكانه، افعالي حركتي و پر

  .است دنبال داشته
اي  تـوان بـه گسـتره    ها، مـي  جمله ها و ها، فعل تر بر چگونگي چينش واژهبا درنگ بيش

تـاريكي و  «هاي  ها دست يافت؛ در تقابل قرارگرفتن واژه پهناور از معاني و مفاهيم و نشانه
تـر   معناي هر يـك از آنهـا را روشـن   ... و» خشكي و باران«، »مرگ و زندگي«، »روشنايي

رنـگ   سـبز  ةواژكـه   بـراي نمونـه زمـاني    .است ساخته و بار معنايي آنها را دو چندان كرده
 دل با راوي، رويشِشود، مخاطب نيز همراه و هم مي» يگرسنگ« ةجايگزين كلم» گندم«

بيند و به دنبال آن طعم تلخ هاي سبز و شادماني كودكان فارغ از گرسنگي را مي زار گندم
  .شود برابر مياست، برايش چند دار يافته گرسنگي كه ديگر نمودي عيني و جان

خوانـدن،  دويـدن، خنديـدن، آواز  (بخـش   و شـادي تحـرك   هاي پر كاربرد مناسب فعل
دريا، بـرف، بـاران، خرگـوش،    (، توصيف عناصر پويا و خوشايند براي كودكان ...)روييدن و
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هاي كوتاه، از ديگر عواملي هستند كـه بـه   و جمله» ناگهان«قيد  ة، تكرار پيوست...)بازي و
اند و تنهـا شـماري   وير داستان ساده و كودكانهتر تصابيش .اند پويايي داستان ياري رسانده

  :اند ياب اي دير اندك از آنها انتزاعي و تا اندازه
جهان  .هاي موسيقي روييد هاي خالي نرگس نُت در گلدان. بمباران به پايان رسيد: ها گفتند راديو

  ).16: الف1390احمدي، ( در رنگ آبي غرق شد، جهان آبي شد

هاي مناسـب   اين جذابيت حاصل فضاسازي. نداادگي، جذابتصاوير داستان در عين س
هـا، قرينـه    ها، غرق شدن جهـان در رنـگ   توصيف حركت به جاي حالت، تكرار رنگ. است

كلمـات در كنـار يكـديگر     ةنشيني هوشـمندان  ها، همشدن فصل بهار با رويش اميد در دل
  .و تازگي تصاوير نقش دارند انگيزي همگي در دل ،...و) ان و فراواني محصول و شادمانيبار(

نويسنده براي روايـت اثـرش، سـاختار     .توجه است ةساختار روايي داستان نيز شايست
روايتي كوتـاه و   ةدارند بر هاي داستان در است؛ از اين رو هر يك از بخش اي را برگزيده ذره

. سـازند  ا مـي پيوندند و روايتي كلي ر اي اتصالي به هم مي اند كه در نهايت با حلقهمستقل
كـن و يـك جعبـه مـدادرنگي      مادرم به من يك پاك« ةيعني جمل ،آغازين داستان ةجمل
  .اتصال را بر عهده دارد ةنقش اين حلق ،»داد

بـا ايـن    ؛رنگي فشرده است بر اين اساس هر قطعه از داستان روايتي بسيار كوتاه با پي
افكنـي   ، گره)تعادل(ت ابتدايي گيري از موقعي تفاوت كه از فرم كالسيك روايت يعني بهره

ايـن   .اسـت  پيـروي نكـرده  ) تعادل تـازه (گشايي و موقعيت پاياني  ، گره)عدم تعادل(و اوج 
اي  بدان معناسـت كـه روايـت هـر بخـش، نخسـت بـا عـدم تعـادل و نوشـته شـدن واژه           

 پيشين و بازتاب ذهنـي  ةتازه با واژ ةشدن واژشود، سپس با جايگزين آفرين آغاز مي بحران
در روايت كالن داستان هم اثري از آغاز، ميانـه و   .رسد راوي از اين دگرگوني به تعادل مي

اي كوتـاه آغـاز    شود؛ داستان با جملهپايان روايي به معناي معمول و مرسوم آن ديده نمي
جـايي   بـه  شود و در قطعاتي جداگانه، بدون ترتيب و توالي زماني و حتي با قابليت جـا  مي

تـوان   شـود و مـي   نهايي نيز، پاياني قطعي براي روايت محسـوب نمـي   ةقطع .بديا ادامه مي
  .همانند ديگر به آن افزود ةها قطع ده

تـالش   .گيري طرح داستان در ذهن راوي است ديگر ويژگي متفاوت اين روايت، شكل
شـمولي   هـا و جهـان   راوي براي بهبود اوضاع، تغيير ناگهاني جهان پس از جـايگزيني واژه 
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دهند، همگـي بازتـاب درگيـري ذهنـي      ها كه طرح اصلي داستان را تشكيل مي ونيدگرگ
در حقيقت مخاطب اين داستان شاهد بازنمـايي ذهـن   . ندا ها و موضوعات راوي با اين واژه

هـا و   ها و يـافتن خـوبي   ها و تلخي كودكي است كه با نگرشي آرماني در پي زدودن زشتي
  . ه قلمرو كوچك ذهن و كاغذ محدود بماندهايش ب هاست، حتي اگر تالش زيبايي
  

  كبريت كوتاه بود فقط يك لحظه بود عمر هفت چوب سبك داستانِ - 2- 1- 4
هايي كوتاه و روان و لحني  گر، واژگاني ساده، جمله داستان از زبان كودكي جستجو روايت

ي است كه ا ها تا اندازه كوتاهي جمله. است روشن و شفاف را براي مخاطب به همراه آورده
ندرت  كوتاه با حروف ربط هستند، به ةهاي طوالني كه حاصل پيوند دو يا چند جمل جمله

  :شوند در داستان ديده مي
ران تـا   در آن فرصت كوتاه در روشنايي كبريت سوم قايق را پيدا كردم سوار قايق شدم مرد قـايق 

  ).10: ب1390احمدي، (خواند به تاكستان رسيديم  رسيدن به تاكستان آواز مي

رنگ تصـاوير و توصـيفات در آن    گفتني ديگر در پيوند با سبك اين داستان، نقش كم
ها، زمان كوتـاه مشـاهدات راوي و    كبريت تاريكي شب، كوتاهي عمر روشنايي چوب .است

اش،  هـاي گونـاگون بـراي رسـيدن بـه مقصـد نهـايي        ها و مكان پرش سريع او از موقعيت
تر از خلـق تصـاوير در   اين جستجوي شـبانه بيشـ   ةگون ارشاست تا روايت گز موجب شده

كانون توجه قرار گيرد؛ از اين رو مخاطب در اين داستان با توضيحاتي گذرا، كلّي و عاري 
  .رو است به از تصوير رو

اساس ساختار خطي و ترتيب زماني شكل گرفته و درك و دريافت اثر رروايت داستان ب
رنگ اثر، چگـونگي   پي ةتوجه دربار ةشايست ةنكت. است ردهرا براي مخاطب هموار و آسان ك

ها و  خواننده در اين داستان با دو گروه از تعليق .هاي موجود در آن است ها و پرسش تعليق
هـاي مقطعـي و گـذرا هسـتند كـه       ها و تعليق گروه نخست، گره: شود رو ميها روبه پرسش

 ةتوان به لحظ براي نمونه مي كه رسند ميشوند و به وضعيتي پايدار  بسيار سريع گشوده مي
. اشاره كـرد  )18: ب1390احمدي، (تر خاموش شدن كبريت هفتم  وزيدن باد و احتمال سريع

شود كه اگر بـاد كبريـت را خـاموش كنـد و راوي      مخاطب با خواندن اين بخش نگران مي
به ياري طـاووس  درنگ گره اين مشكل  شود؟ اما بي هاي خالي را ببيند، چه مي نتواند سبد
. دارد گشايد و روشنايي كبريت را از وزش باد در امان مـي  شود؛ او چترش را مي گشوده مي
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كه او هنوز موفـق   شود در حالي هاي راوي تمام مي داستان نيز هنگامي كه كبريت ةدر ادام
ند در توا شود كه با اين شرايط او چگونه مي است، اين تعليق ايجاد مي ها نشده به چيدن انار
بـاغ را روشـن    ةگردد، اما در همين لحظه مهتاب همـ  ها را بچيند و به خانه باز تاريكي، انار

  .سازد پذير مي كار را براي راوي امكان ةكند و ادام مي
شـوند و در مـتن    گاه گشـوده نمـي   هايي هستند كه هيچ ها و پرسش گروه دوم، تعليق

ال وجود دارد كه نويسنده يافتن پاسخ ايـن  البته اين احتم .پاسخي براي آنها وجود ندارد
هـاي خـود بـراي آنهـا      خوانندگان گذاشته باشد تا با تكيه بر توانايي ةها را بر عهد پرسش

ها به دليل ايجاد شـكاف در مـتن و اهميتشـان     اين گروه از تعليق. شرح و تفسيري بيابند
اثـر جـاي   هـاي   نويسـي و شـكاف   سـپيد  ةدر جذب مشـاركت مخاطـب، بيشـتر در حـوز    

ـ  اين در بخش شكاف بر گيرند، بنا مي هـايي از آنهـا اشـاره     ههاي گوياي اين داستان به نمون
توان گفت، احترام نويسـنده بـه خواننـده و سـهيم سـاختن او در       مجموع ميدر. شود مي

گفته، سبكي روان و دلنشين را براي اين هاي پيش داستان در كنار ويژگي ةخوانش فعاالن
  .است آوردهداستان پديد 

  
  ديد ةزاوي - 2- 4

 ةهاي جذب مخاطب و برقـراري ارتبـاط ميـان خواننـده و مـتن، شـيو       يكي ديگر از روش
ديدگاه چمبرز، نويسندگان كتاب كـودك بـراي برقـراري     ةبر پاي. ديد است ةانتخاب زاوي

ديد، بـا   ةديد كودكانه بهره گيرند، زيرا اين نوع زاوي ةبهتر اين ارتباط، تمايل دارند از زاوي
تر مخاطـب  دلي بيشـ كودكانه، همراهـي و همـ   ةگذراندن همه چيز از صافي نگاه و انديش

ديـد   ةبه بيان ديگـر، محـدود كـردن كـانون توجـه بـه زاويـ        .كودك با اثر را در پي دارد
دوم خـويش را در كتـاب، در    كنـد تـا حضـور خـود     مدارانه، به نويسنده كمك مي كودك

نهفته در  ةاز سوي ديگر، كودك نيز كه نويسند. ه حفظ كندميدان ادراكي كودك خوانند
بـه   - توان با او دوست شد، زيرا از تبار كودكي اسـت  اي كه مي نويسنده -  يابد كتاب را مي

پذيرد و پـس از   كودك نهفته در متن را مي ةاو تصوير خوانند. شود درون كتاب جذب مي
چه نده و كتاب بسپارد و به دنبال آنويسكند كه خود را به ن خواهد و حتي آرزو مي آن مي
ديـد، نگـرش كـودك را در     ةاز ايـن رو زاويـ   .دهد، حركت كند كتاب پيشنهاد مي ةتجرب

  ).127: 1387چمبرز، (دهد  اي كه كتاب به دنبال آن است، تغيير مي جهت خواننده
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ميـان  مـا بايـد   . ديد است ةبرخي از مفاهيم مرتبط با زاوي  تفاوت ،درنگ ةشايست ةنكت
نگـريم،   هـاي داسـتان را مـي    ديد، يعني چشم فردي كه با آن رويداد ةو زاوي  صداي راوي

ها  در برخي از داستان. ديد داستان هميشه يكي نيستند ةتفاوت بگذاريم؛ زيرا صدا و زاوي
از . ديـد آن بـه يـك كـودك تعلـق دارد      ةسال است، اما زاوي صداي راوي از آنِ يك بزرگ

سـاز يـا    شخصيت كانون(بيند  و آن كه مي) راوي(گويد  ن آن كه سخن ميرو بايد ميا اين
تفـاوت  ) شـده يـا مـورد تمركـز     شخصـيت كـانوني  (شود  و آن كه ديده مي) كنندهتمركز

كننده اسـت، زيـرا مـوقعيتي     در ادبيات كودك اين نكته در خلق ذهنيت، تعيين. بگذاريم
طـور   ديد متن اسـت و بـه   ةزاوي ةير سلطتر آثار ز، در بيشدهد كه متن از موضوع ارائه مي

كنـد،   كودك، رها شدن از ذهنيتي كه مـتن بـه آنـان تحميـل مـي      ةمعمول براي خوانند
ديـد راوي در ادبيـات كـودك بسـيار      ةتوان گفت، انتخـاب زاويـ   رو مي ازاين .دشوار است

  ).568: 1387نيكواليوا، (اهميت دارد 
هاي محـوري زيـر را    توان پرسش ط با آن ميديد اثر و مفاهيم مرتب ةبراي تحليل زاوي

  :مطرح كرد
 سال؟راوي داستان كودك است يا بزرگ - 

 ساالنه؟نوع نگرش راوي به هستي كودكانه است يا بزرگ - 

 سال؟كانون توجه روايت كودك است يا بزرگ - 

تـوان يافـت كـه    آيا مواقعي را مـي ، نگردراوي كودكانه به جهان ميكه  با وجود اين - 
ساالنه يا ديدگاه شخصي نويسنده جـايگزين نگـاه راوي درون مـتن شـده     اه بزرگنگ

 باشد؟ 

هاست و ها چقدر است؟ او خود يكي از شخصيتراوي با حوادث و شخصيت ةفاصل - 
 و ،اي ميان او و ماجراها نيسـت نگرد و درنتيجه فاصلهحوادث مياز درون داستان به 

 نگرد؟  مييا از بيرون و با فاصله به داستان 

 ةاي هسـت كـه بـه كـودك مخاطـب اجـاز      روايتگري به گونه ةديد و شيو ةآيا زاوي - 
ديدن، تجربه كردن و لذت بردن از مشاركت فعاالنه در خـوانش مـتن را بدهـد؟ يـا     

  هـا جـايي بـراي مشـاركت مخاطـب بـاقي        ابهام ةنويسنده با روشن كردن هم /راوي
 /سازد كه بايد بـه صـداي مسـلط راوي    ر ميگذارد و از او موجودي منفعل و ناظنمي

  نويسنده گوش دهد؟
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  ها روشن شدند جهان ناگهان چراغ ةدر هم ديد در داستانِ ةزاوي - 1- 2- 4
هـاي   راوي كودكي اسـت كـه زنـدگي انسـان    . ديد داستان، اول شخص دروني است ةزاوي

نگـرش كلـي   . اسـت  ويژه كودكان و زنان را در كانون توجه روايت خود قرار دادهبه ،جهان
ـ   ةها از شـيو  حاكم بر اثر، نگرشي كودكانه است، اما راوي در برخي بخش  ةنگـرش كودكان

  :شودساالنه وارد ميانديشه و نگاه بزرگ ةرود و به گسترخود فراتر مي
  سيل: روي كاغذي نوشته بودند

  نم باران نم: اي نوشتم سيل را پاك كردم با مداد نقره
هـاي   هـاي آينـده خوشـه    هاي جهان ناگهان كودكان براي سال كستاننم باران در تا در نم

احمـدي،  (اي شـد   اي غرق شد، جهـان نقـره   جهان در رنگ نقره. انگور را به مادران سپردند
  ).30: الف1390

  جنگ: روي كاغذي نوشته بودند
  صلح: جنگ را پاك كردم با مداد آبي نوشتم

بمباران به پايـان رسـيد در   : ها گفتند د راديوها را روشن كردن كودكان جهان ناگهان راديو
جهان در رنگ آبي غرق شد، جهان آبـي  . هاي موسيقي روييد هاي خالي نرگس نُت گلدان

  ).16: همان(شد 

ـ       اگر نشانه تر بيشـ  ةهايي مانند خـط كودكانـه، اسـتفاده از مـدادرنگي و نگـاه كودكان
ن مخاطب تقويت شـود و راوي  سال بودن راوي در ذهبزرگ ةها نباشد، شايد فرضي بخش

هاسـت، ويژگـي    تر از اين نشـانه  تر و مهم اي كه فرا سال تصور كند، اما نكتهرا فردي بزرگ
راوي اين داستان شـبيه شـازده كوچولـوي داسـتان آنتـوان       .نظير راوي است خاص و كم

هـاي  سنت اگزوپري است؛ كودكي كه ادراك، تفكـر و تخيـل نيرومنـدي دارد و دريافـت    
هاي جهان را با تعابير متفـاوت و  ها و زيباييحاصل از نگرش عميق و ژرف خود به زشتي

  :كشدبه تصوير مي  انگيز و كودكانه البته خيال
  مرگ: روي كاغذي نوشته بودند

  زندگي: مرگ را پاك كردم با مداد آبي نيلي نوشتم
ـ   ازي كردنـد جهـان در   كودكان جهان ناگهان به كنار دريا آمدند با توپ آبي نيلي رنـگ ب

  ).10: همان(رنگ آبي نيلي غرق شد جهان آبي نيلي شد 

بلكه مخاطبش را نيز به فكر كردن دعـوت   ،تنها خودش متفكر و انديشمند استاو نه
رود كه درك درسـت آنهـا نيازمنـد تفكـر و      او به سراغ موضوعات و مفاهيمي مي .كندمي
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هاي ناشي  عنايي اين مفاهيم بينديشد و پيامددرنگ است؛ از اين رو مخاطب بايد به بار م
هاي موجود در مـتن كشـف و   ها را با استفاده از نشانهاز فراگيرشدن آنها در زندگي انسان

  .درك كند
آينـد،   مي ثبت به نمايش دردر اين داستان، تصاويري كه به دنبال جايگزيني كلمات م

ا دارند، تنها به صورت برشي كوتـاه و  چيني و شرح و بسط فراوان ر كه قابليت مقدمهبا اين
مشـاركت ذهنـي مخاطـب و پـرورش قـدرت       ةشوند و همين مسأله زمين فشرده ارائه مي
  .آورد او را فراهم مي ةتخيل و انديش

او . هـاي داسـتان اسـت    راوي با حوادث و شخصـيت  ةدرنگ ديگر، فاصل ةشايست ةنكت
ا تصوراتش را از تأثير اين كلمـات  اگرچه در عالم واقعيت فاعل كُنشي خاص نيست و تنه

گـذارد، در قلمـرو خيـاالت و تصـورات      ويژه كودكان به نمـايش مـي   ها به در دنياي انسان
از اين رو شايد  ؛اش، منشأ تغييرات و تحوالت اساسي در بهبود اوضاع جهان است كودكانه

سويه، از حـوادثي  اي دوراوي در رابطه. راوي قهرمان به شمار آورد -  بتوان او را نوعي من
هـا  دنياي تخيلي و بر روي كاغذ بر آنپذيرد و در  دهد تأثير ميميكه در دنياي واقعي رخ 

راوي با حوادث را كـم كـرده و پيونـدش را بـا      ةاين ارتباط دوسويه، فاصل. گذارد تأثير مي
  .است تر ساختهداستان محكم

    
  تاه بود فقط يك لحظه بودكبريت كو عمر هفت چوب ديد در داستانِ ةزاوي - 2- 2- 4

. اول شخص دروني و راوي آن كودكي ساكن شـهري بنـدري اسـت    ،روايت داستان ةشيو
كودكي است، كُنشگر اصلي داستان نيز  ةهاي پاياني دور رسد در سال راوي كه به نظر مي

او به سفارش پدر در شبي پاييزي، تنها به جسـتجوي بـاغ قـديمي و چيـدن انـار       .هست
جمالت كوتاه و اطمينـان و قطعيـت   . شودز درون با حوادث داستان درگير ميرود و ا مي

كنـد و مخاطـب را    راوي در روايت اين سفر كوتاه، تسـلط او را بـر سـير روايـت القـا مـي      
  .كشاند مطيعانه به دنبال خود مي

اي از طـرز نگـرش او و    بيشتر تمركز راوي، بر روايت اين سـفر شـبانه اسـت و نشـانه    
هاي پاياني داسـتان   شود؛ حتي در بخش اش در متن ديده نمي حاالت روحي احساسات و
هـا   تواند انار شود و به دليل تاريكي نمي هاي او در نزديكي درختان انار تمام مي كه كبريت

  .شود را بچيند، هيچ نشاني از نگراني، ترس و يا هر احساس ديگري در او ديده نمي
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وجه نخسـت و  در  :ي در اين داستان دو وجه داردروايتگري راو ةرسد شيو به نظر مي
او  ةآمـد شـبان  و حوادثي را كه در طول رفت ةنماياند كه راوي هم طور مي سطحي آن، اين
بـراي   - البتـه در قالـب قطعـاتي جداگانـه     - ت كاسـ و كم است، پيوسته و بي به باغ رخ داده

گذارد، اما  باقي نمي اي هحرف معمولي و غير ةكند و ابهامي براي خوانند مخاطب تعريف مي
كـه   - هاي فراوان در جزئيات داستان ها و ابهام تر آن، افزون بر پرسش در وجه ديگر و ژرف

ابهـامي بـزرگ بـر     - طور گسترده به آنها پرداخته خواهد شد هاي گويا به در بخش شكاف
ن هـاي راوي در ايـ   افكند و آن چرايي اين سفر و چگونگي كُـنش  كليت داستان سايه مي

هـاي جداگانـه و كوتـاه راوي از مراحـل      گيري اين ابهـام، روايـت   دليل شكل. مسير است
راوي پـس از  . هاسـت  در حقيقت هر مرحله به كوتاهي عمر كبريـت  كه گوناگون راه است

كند كـه ايـن يعنـي     ها را روايت مي اي كوتاه، لحظات بسيار كوتاه روشنايي كبريت مقدمه
  :جزئيات آن ةتوضيح دربارترين  توصيف مسير رفت با كم

كبريت اول را روشن كردم عمر كبريت كوتاه بود فقط يك لحظـه بـود در آن فرصـت كوتـاه در     
  ).7: ب1390احمدي، (روشنايي كبريت اول كليد باغ قديمي را در اتاق پدرم پيدا كردم 

در  كبريت دوم را روشن كردم عمر كبريت كوتاه بود فقط يك لحظـه بـود در آن فرصـت كوتـاه    
هـاي تپـه پـايين آمـدم بـه كنـار        هاي تپه را پيدا كردم با سرعت از پله روشنايي كبريت دوم پله

  ).9: همان(رودخانه رسيدم 

روايت مربوط به بازگشت راوي به خانه در نور مهتـاب نيـز، بـه كوتـاهي و فشـردگي      
  . روايت مربوط به رفتن او به باغ است

  
  طرفداري - 3- 4

محـوري   شخصـيت  كودكانه بـودن يـك اثـر، كـودك بـودنِ      ةدرباريكي از باورهاي رايج 
با توجه بـه مطـالبي كـه در بخـش     . داستان و يا قرار دادن كودك در مركز داستان است

ها بسيار اهميت دارند و يكـي از شـرايط اساسـي     توان گفت اين معيار پيش گفته شد، مي
كـافي بـراي كودكانـه بـودن      ترديـد، شـرط   روند، اما بي هاي كودكان به شمار مي داستان
تواند به ايجاد ارتبـاط بـا    ديدگاه چمبرز، اصل و عنصري كه مي ةبر پاي .ها نيستند داستان

دلي بـا  او ياري رساند، اصل همراهي و همـ  مخاطب كودك و به درون متن كشيده شدن
 البته براساس اين نظريه، لزومي ندارد كـه نويسـنده بـراي   . داري از اوست كودك و جانب
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آميـز عمـل كنـد و خـود را آشـكارا طرفـدار        اي اغراق نهفته، به گونه ةپشتيباني از خوانند
سـاالن قـرار   صرف كودك نشان دهد و تا جايي پيش برود كه كودك را در مقابـل بـزرگ  

  ).130: 1387چمبرز، ( دهد
هـاي بررسـي عنصـر طرفـداري در      تر شدن محور با توجه به اين مطالب و براي روشن

  :هاي زير را مطرح كرد توان پرسش مي يك اثر،
 كودكي چگونه است؟كودكانه و دنيايهاينگاه نويسنده به شيطنت - 

او را بـر ضـد قـوانين    آيا نويسنده ماهيت متفاوت كودكي را پذيرفتـه و رفتارهـاي    - 
 داند؟ساالن نميبزرگ

 اندازد؟ساالن را دست ميخود دوست است و بزرگ آيا نويسنده با مخاطب كودك - 

نهفتـه و احتـرام بـه توانـايي      ةاش با خوانند دستي آيا نويسنده براي نشان دادن هم - 
دهد برخـي از مطالـب مـتن را كودكـان،     ارزيابي و انتقاد در وجود مخاطب، اجازه مي

 خود آشكار كنند؟

هايي متفاوت با نويسـنده داشـته باشـد يـا بايـد تنهـا       آيا مخاطب حق دارد ديدگاه - 
 او باشد؟هاي  افكار و انديشه ةپذيرند

هـاي طرفـداري در مـتن     يك از جنبـه  نويسنده در هنگام آفرينش اثر خود به كدام - 
  ....)عاطفي، عقالني، حقوق اجتماعي و هايجنبه(است؟  بيشتر توجه كرده

  
  ها روشن شدند جهان ناگهان چراغ ةدر همطرفداري در داستانِ  - 1- 3- 4

اسـت؛   ري متفاوت از كودك و دنياي كودكي بـه نمـايش گذاشـته   راوي اين داستان تصوي
شناسد و بـا معنـاي    ها را مي گراست، جنس واژه آل راوي خردسال اين اثر هوشمند و ايده

آگاه اسـت و بـه تغييـر و بهبـود اوضـاع جهـان         و بدي  هاي خوبي آنها آشناست، از پيامد
مادرش هم بـا دادن يـك   . كند ش ميانديشد و براي رسيدن به اين هدف، كودكانه تال مي

  .آورداين تغيير را براي او فراهم مي ةكن، زمين رنگي و پاك جعبه مداد
كودكـان،   ةرويـدادها و اتفاقـات گونـاگون بـر احسـاس و انديشـ        تأكيد راوي بر تأثير

تالش راوي براي بيان اين نكته است كه كودكان بيش از ديگـران از حـوادث    ةدهند نشان
زمـين   ةتـرين سـاكنان كـر    پذيرند و حتي شايد بتـوان آنـان را مهـم    تأثير مي خوب و بد

حسـي مخاطبـان    دلي و هـم وليت راوي، همـ نگراني و احسـاس مسـؤ  اين تأكيد، . دانست
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بينند با از ميـان رفـتن تـاريكي، جنـگ،      آنان نيز هنگامي كه مي .كودك را به دنبال دارد
 و  خواننـد  خندنـد، آواز مـي   شـوند، مـي   يكودكان جهان شاد م ةهم... گرسنگي، خشكي و

تـا چـه انـدازه در    ... يابند كه وجود روشنايي، صـلح، گنـدم، بـاران و   درمي ،كنند بازي مي
هـا و   كودكان جهان حق دارند از اين نعمـت  ةها مؤثر و ارزشمند است و هم زندگي انسان

  .ها لذت ببرند زيبايي
كـردن  ، هـم از قضـاوت  »نوشته بودند«ل نويسنده يا راوي با اشاره نكردن به مرجع فع

نخسـت اهميـت قـرار دارد،     ةچه در درجدهد كه آنمي پرهيزد و هم نشان افراد مي ةدربار
او بـا روايـت   . هاي تلخ و دردناك در جهـان اسـت، نـه عـامالن اصـلي آنهـا      وجود واقعيت

دهـد   خواننده مي ها، اين امكان را بهها و زشتيها در مقابل بدي ها و ترسيم زيبايي خوبي
  :آنها بينديشد ةها آگاه شود و دربارها و بديتا از نتايج و اثرات خوبي

  جنگ: روي كاغذي نوشته بودند
  صلح: جنگ را پاك كردم با مداد آبي نوشتم

بمباران به پايـان رسـيد در   : ها گفتند ها را روشن كردند راديو كودكان جهان ناگهان راديو
جهان در رنگ آبي غرق شد، جهان آبـي  . هاي موسيقي روييد تهاي خالي نرگس نُ گلدان

  ).16: الف1390احمدي، ( شد

كـه نمايـانگر نـوع     از آن   با اين حال بايد گفت، عنصر طرفداري در اين داسـتان بـيش  
هـا،   ذهنيـت (ساالن باشد، به صورت بازتاب دنيـاي درونـي كـودك     كودك و بزرگ ةرابط

احمـدي بـه    ةآگاهان اساس نوع نگرش آگاهانه يا نافته و برنمود يا...) احساسات و تخيالت،
  .است كودك و دنياي كودكي بنا شده

  
  كبريت كوتاه بود فقط يك لحظه بود عمر هفت چوب طرفداري در داستانِ - 2- 3- 4

گر، فعال و  چشم كودكي جستجو ةشخص و روايت داستان از دريچ ديد اول ةگزينش زاوي
نهفتـه سـنگين    ةطرفداري داستان را به سود خواننـد  ةكفمستقل، در همان نگاه نخست 

پـذيرد   وليتي را ميؤهايش را باور دارد و مس راوي با وجود سن كم، خود و توانايي .كند مي
تنهـا خـود راوي، بلكـه پـدر و     نـه . هاي يك كودك به نظر برسـد  كه شايد فراتر از توانايي

پـدر راوي بـا دادن    .اعتمـاد دارنـد  هـاي او   مادرش و حتي نويسنده به هوش و توانمندي
او  ةسفر شـبان  ةو زمين  اوليه ةكبريت، انگيز نشاني كليد باغ قديمي و همچنين هفت چوب

مادر بنا بر طرح داستان در آغاز سفر خواب اسـت و در پايـان و هنگـام    . آورد را فراهم مي
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چيـزي   هنگـام او از خانـه  خـروج شـب   ةاسـت، دربـار   بازگشت راوي هم كـه بيـدار شـده   
نويسنده نيز بـدون مداخلـه، پيشـبرد روايـت را بـر      . كند خواست نمي پرسد و او را باز نمي
 ةكس در هيچ موقعيتي، راوي را به دليل ترك خانـه در نيمـ   هيچ. راوي نهاده است ةعهد

كـردن كبريـت كـه بيشـتر كودكـان از      شب، گذر از رودخانه و رفتن به باغ و حتي روشن
  .كند شوند، سرزنش نمييانجام آن بازداشته م
ران گرفته تا طاووس و مهتـاب،   عناصر داستان، از اسب و مرد قايق ةافزون بر اين، هم

، والـدين و  گـويي نويسـنده  . دارنـد  آيند و موانع را از پيش روي او برمي به ياري راوي مي
تـا   انـد  پيمـان شـده   كديگر هـم اساس عهدي نانوشته و نامعلوم با يديگر عناصر داستان بر

 .گر داشته باشند، در هنگام نياز به يـاري راوي بشـتابند   كه حضوري مسلط و مداخلهآن بي
در . شب در كنار رودخانه منتظر راوي است تا او را به تاكسـتان برسـاند   مرد قايقران نيمه

وزد و  همچنين هنگامي كه باد مي. تاكستان نيز اسب در انتظار است تا او را به باغ برساند
كنـد تـا    هد كبريت هفتم را خاموش كند، طاووس چترش را روي كبريت پهن ميخوا مي

شود و او به دليـل   هاي راوي تمام مي باد آن را خاموش نكند و در نهايت وقتي كه كبريت
ايـن عناصـر   . كنـد  هـا را بچينـد، مهتـاب شـروع بـه درخشـش مـي        تواند انار تاريكي نمي

  .كنند مراهي ميرسان، راوي را در راه بازگشت هم ه ياري
هـاي   هـا و تقابـل   نويسنده و پشتيباني نامحسوس ديگر عناصر، تعارض ةدرك همدالن

سـاالن را از ميـان برداشـته و آنهـا را دوسـتانه در كنـار هـم قـرار         ميان كودك و بـزرگ 
اي صـورت   هـا بـه گونـه    هـا و يـاري   ايـن حمايـت   ةافزون بر اين بايد گفت هم. است داده
ماد به نفس و احساس استقالل راوي آسيب وارد نشود و آزادي عمـل  گيرند كه به اعت مي

  .او در مسير اين سفر كوتاه شبانه مخدوش نگردد
  

  هاي گويا شكاف - 4- 4
 ةتواند با برانگيختن انديشـه و تخيـل مخاطـب، زمينـ     هاي مؤثر كه مي يكي ديگر از روش

نويسـي،   سـپيد  .ياسـت هـاي گو  نويسي يـا ايجـاد شـكاف    مشاركت او را فراهم آورد، سپيد
 ةچمبـرز، هـر نويسـند   ة هاي موجود در متن است كه بـه گفتـ   چين هاي خالي و نقطه جا

كوشد تا در اثرش بـر جـاي بگـذارد تـا خواننـده را در سـاختن معنـا و حتـي          ماهري مي
  ).133: 1387چمبرز، (خواند  آفرينشگري به مشاركت فرا



  ...از احمدرضا دكبررسي دو داستان كو

 

١١٥  
  

 

  

 1392بهار   ، 23  شمارة

سازد و جايي براي گفتگوي خواننـده   يهنگامي كه نويسنده معاني اثر خود را آشكار م
گـذارد، مخاطـب تنهـا بـه تطـابق بـا مـتن         معنا باقي نمي ةبار با نويسنده بر سر توافق در

گـاه  ت چنداني به دنبال ندارد، امـا آن سويه براي او لذ شود و اين فعاليت يك خوانده مي فرا
ر    گذارد تا خواننده در راه رسي هايي در متن مي كه نويسنده، شكاف دن به معنـا آنهـا را پـ

خوانـد و ايـن تعامـل     مي ها فرا كند، ذهن و خيال او را به فعاليت و تالش براي كشف ابهام
  ).211- 216: 1382خسرونژاد، (آورد  سويه، لذتي ژرف را براي مخاطب به ارمغان مي دو

ايـن  زيرا تا زماني كه خواننـده   ،گير است البته در اين تعامل، نقش خواننده نيز چشم
اين . اي كه در جستجوي كشف معنا باشد، ايجاد نخواهد شد چالش را نپذيرد، هيچ رابطه

اي  زيـرا او بايـد بـه شـيوه     ،كند تر مي كودك را سنگين ةهاي نويسند وليتؤموضوع بار مس
چمبـرز،  (بنويسد كه كودك را به چگونه خواندن و چگونه پذيرفتن اين چالش هدايت كند 

1387 :135.(  
هاي صـوري و سـطحي   نخست، شكاف: اندهاي گويا دو دسته باور چمبرز، شكافبنابر 

شـوند؛ تصـويري   كه به تصويري كه نويسنده از خواننده در ذهن خويش دارد، مربوط مي
هـاي او را   سبك نويسنده، فرضـيه . كه ممكن است با آگاهي يا عدم آگاهي او شكل گيرد

. كنـد هاي مربوط به زبان و نحو، آشكار مـي ألهنهفته براي حل مس ةتوانايي خوانند ةدربار
هاي وي را  هاي نويسنده به چيزهاي گوناگون، فرضيهتوانيم از راه ارجاعبه اين ترتيب، مي

. نهفته است، دريـابيم  ةچه مربوط به خوانندها، سياست، آداب اجتماعي و هر آنباورة دربار
خواننـد و نسـبت    ا به مشاركت ميهايي هستند كه خواننده را در ساختن معندوم، شكاف

   ).134: همان(نخست، بيشتر اهميت دارند  ةبه دست
هـايي ماننـد    هاي گويا در يك اثر ادبي بايد در پي پاسخ به پرسش براي بررسي شكاف

  :هاي زير بود پرسش
 يا آداب و رسـوم و اي اسطوره، فرهنگي، علميخاص ها، اصطالحات آيا در متن واژه - 

هاي ذهنـي خواننـده واگـذار    آن را به زمينهشود كه نويسنده معناي  يده مياي دويژه
 كرده باشد؟ 

براي نمونه (خواننده باشد؟  ةها بر عهدهايي وجود دارد كه كشف آنابهام آيا در متن - 
ها با استفاده از قيدهاي ترديـد ماننـد   ها، ابهام در جملهابهام در ظاهر يا نام شخصيت

  ....)، ممكن است واالًشايد، احتم
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هـاي گونـاگون را   برداشـت  ةاي هست كه به خواننده اجاز آيا ساختار روايت به گونه - 
هايي از سوي مخاطـب اسـت   فرضبدهد؟ داستان ناگهاني شروع شده و نيازمند پيش

ديگر هايبنديپايان ةبندي داستان، زمين اي رسا و بدون ابهام دارد؟ آيا پايانيا مقدمه
  آورد؟  مخاطب فراهم مي را براي

  
  ها روشن شدند جهان ناگهان چراغ ةدر هم هاي گويا در داستانِ شكاف - 1- 4- 4

نهفتـه   ةنويسي براي ايجاد تعامل ميان خـود و خواننـد   نويسنده در اين اثر از شگرد سپيد
  :هاي زير قابل بررسي است شكاف هاي گوياي اين داستان در محور. است بهره برده

هـاي ظـاهري راوي در ايـن     نـام، سـن، جنسـيت و نشـانه     :پردازي صيتشكاف در شخ
است تا راوي را با هر اسـم،   داستان نامعلوم است و نويسنده به مخاطبان اين اجازه را داده

خواهند تصور كنند و به اين ترتيب در خلق بخشي از اثـر سـهيم    سن و جنسيتي كه مي
نكتـه باشـد كـه او بـيش و     اند بيانگر اين تو همچنين هويت مبهم و كلّي راوي مي .گردند

كودك نوعي است؛ كودكاني با هر اسم و جـنس و نـژاد و مليـت     ةچيز، نمايندپيش از هر
ها در كنار احساسات و تخيل آزاد و رهايشان، آنها را بـه  شان به دنيا و پديدهكه نگاه ويژه

  .اند جايگزين راوي باشدتو جا كه هر يك از آنها ميكند، تا آن نزديك و حتي شبيه مي هم
اي كوتـاه و ناگهـاني و بـدون دادن هرگونـه      داستان با مقدمه :شكاف در ساختار روايت

 .»رنگـي داد  كن و يك جعبه مداد مادرم به من يك پاك«: شود ذهني آغاز مي ةزمين پيش
خ هاي منفي و تل هاي مثبت جايگزين واژه پس از آن، در قطعاتي جداگانه اما همانند، واژه

شوند و سپس تأثير اين جايگزيني به صورت تحولي بزرگ و البته ناگهـاني در جهـان    مي
يابد و در نهايت داستان بـدون   روايي به همين شكل ادامه مي ةاين زنجير. يابد بازتاب مي

غيرمنتظـره، ذهـن مخاطـب را بـراي پـرورش        اين پايان. رسدرويدادي ويژه به پايان مي
  .گذارد روايي آزاد مي ةاين زنجير ةاختن ادامخياالت و تصوراتش و س
انگيز روايي در اين داسـتان، ابهـام در چگـونگي بـه      بر هاي چالش يكي ديگر از شكاف

تحـول   .كردن كلمات مثبت با منفـي اسـت  وجود آمدن تغييرات ناگهاني پس از جايگزين
رسـش را در  جاي منفـي، ايـن پ   درنگ جهان پس از نوشتن كلمات مثبت بهناگهاني و بي

توان با نوشتن يـك واژه، تحـولي بـزرگ در جهـان     كند كه آيا ميذهن خواننده ايجاد مي
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گـل سـرخ، دنيـا     ةآيا بـا نوشـتن كلمـ    ،بارد باران، باران مي ةآيا با نوشتن واژ! ايجاد كرد؟
  ! دهد؟ها پايان مي جنگ ةصلح، به ادام ةو آيا نوشتن واژ ،شودگلستان مي

با اطمينان راوي در بازگوكردن روايت، بيـانگر بـاور او بـه وقـوع     لحن محكم و همراه 
ها در تغيير جهان ايمان دارد و بر ايـن  گويي او به تأثير ملكوت واژه .اي استچنين مسأله

آورد و نگـارش  بار، يأس و نااميدي را به همراه مي باور است كه نوشتن كلمات تلخ و اندوه
  .كارد ها مي و شادماني را در دل انسانهاي خوب و مثبت، بذر اميد  واژه

هاي موجود در روايت، يكي ديگر از شكاف :ها ها و رنگ ابهام و شكاف در ارتباط ميان واژه
در . هاسـت  هـا بـا رنـگ    خواني برخي از واژه شكاف حاصل از ابهام در چگونگي ارتباط و هم

نمونه علت در كنار هم  شماري از قطعات، كشف راز اين ارتباط چندان دشوار نيست؛ براي
و » تـاريكي، روشـنايي و رنـگ زرد   «، »خنجر، گل سرخ و رنگ قرمـز «قرار گرفتن كلمات 

هاي روشن و قابل فهم است، اما درك چگونگي ارتباط رنگ» گرسنگي، گندم و رنگ سبز«
نارنجي، نيلي و پرتقالي با بهـار، آواز و جـواني، آسـان نيسـت و نيازمنـد انديشـه و درنـگ        

هاي موجود  نامعلوم بودن هويت نويسندگانِ واژگان منفي نيز، از ديگر شكاف. نده استخوان
  .هاي گوناگون مخاطب را به دنبال دارد در اين داستان است كه برداشت

  
  كبريت كوتاه بود فقط يك لحظه بود عمر هفت چوب هاي گويا در داستانِ شكاف - 2- 4- 4

شود كـه در ادامـه بـه     هاي اين اثر ديده مي شهاي گويا در شماري از عناصر و بخ شكاف
  :شود آنها اشاره مي

نام، سن و جنسيت راوي در اين داستان نيز نـامعلوم اسـت؛    :پردازي ابهام در شخصيت
گر كتاب، با بـه تصويركشـيدن راوي بـه شـكل پسـركي كوچـك، بخشـي از         البته تصوير

ال فرصـت مشـاركت خواننـده    است، با اين حـ  هاي مربوط به اين بخش را پر كردهشكاف
  .چنان باقي استسهيم شدن در بخشي كوچك از اثر همگذاري راوي و  براي نام

هـاي   ها و بخـش  اين داستان، شكاف ةروايت فشرد :شكاف در چارچوب و ساختار روايت
اي كه خواننده از همان بنـد آغـازين   گونه سپيد بسياري را در آن به وجود آورده است، به

هايي در علت به سفر رفتن پـدر، سـفارش   شود؛ ابهام رو مي به هاي بسيار رو بهامداستان با ا
زمـاني ميـان    ةهـا و همچنـين فاصـل    او به راوي براي رفتن به باغ قـديمي و چيـدن انـار   

  .مسافرت پدر و رفتن راوي به باغ
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از آنهـا، موجـب   تـر  به ةها و تالش راوي براي استفاد كبريتعمر كوتاه روشنايي چوب
ايـن موضـوع ذهـن    . هاي گوناگون شـده اسـت   ها و مكان ش و گذر سريع او از موقعيتپر

هاي ذهني و تصورات خود، بـه بازسـازي ايـن     گذارد تا با توجه به زمينه مي خواننده را باز 
  .ها در ذهن خود بپردازدها و مكانموقعيت

ضـور اسـب و   شب، ح روشن نبودن داليل حضور مرد قايقران براي بردن راوي در نيمه
هـاي   هـا در بـاغ قـديمي، از ديگـر شـكاف      همچنين چگونگي از پيش آماده بـودن سـبد  

درنگ ديگر، ابهام در چگونگي برخورد مادر  ةشايست ةنكت. برانگيز اين داستان است چالش
راوي و  ةهاي انـار، غيبـت شـبان    سبد ةبا راوي پس از بازگشت او به خانه است؛ مادر دربار

اين بخش از روايـت، مخاطـب را بـه ايـن     . كندشب هيچ پرسشي نمي  هترك خانه در نيم
 .است راوي از پيش هماهنگي صورت گرفته اندازد كه شايد ميان مادر و گمان و ترديد مي

آيـد كـه پـس چـرا راوي تصـميم       اگر پاسخ را مثبت بينگاريم، اين پرسش به ذهـن مـي  
ـ  ةگيرد هنگامي كه مادر خواب است، نقش مي اغ را عملـي كنـد؟ اگـر پاسـخ را     رفتن به ب

خانه و آن هم بـدون   ةرا راوي به دليل ترك شبانچمنفي فرض كنيم، باز هم بايد پرسيد 
ها، فرصتي اسـت   شود؟ سكوت راوي در اين موقعيت خواست و سرزنش نمي هماهنگي، باز

  .هاي متن تالش كند براي مخاطب تا براي پر كردن شكاف
  

  گيري نتيجه - 5
ادبيـات كـودك    ةنظران حـوز  ها و مشكالتي كه برخي از منتقدان و صاحب غهيكي از دغد

ها بـه دنبـال خـوانش مـتن      نظريه ها و اند، نارسايي برخي از نقد رو بوده به همواره با آن رو
جاي كودكان است؛ خوانشي كه به دليل وجود عواملي مانند گستردگي گروه مخاطبان  به

هـاي گونـاگون در    هـا و عالقـه   ي آنان، وجود سليقهكودك، تفاوت در سطح دانش و آگاه
طور دقيـق   ساالن از كودكان و دنيايشان، ممكن است بهميان آنها و شناخت نسبي بزرگ

ايـن  . خـوان نباشـد   آثار، منطبـق و هـم   ةو كامل با خوانش خود كودكان و نظر آنان دربار
آثـار ادبـي در    خـورد  باز ةشود كه منتقدان ادبيات كودك نتوانند دربار موضوع موجب مي
ها و شرايطي، بيشترين و بهترين  كه چه گروهي از آنان و با چه ويژگيميان كودكان و اين

  .كنند، با اطمينان و قاطعيت نظر بدهند ارتباط را با اين آثار برقرار مي
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دهـد، بـه    با وجود اين، راهكاري كه چمبرز براي بررسي آثار ادبي كودكـان ارائـه مـي   
ها و عناصري در خود متن، مخاطب  رساند كه با يافتن معيار سال ياري ميزرگمنتقدان ب
اي آشكار سـازند و از ناكارآمـدي    هاي او و نوع نگرش خالق اثر به او را تا اندازه اثر، ويژگي
  .جاي كودكان بكاهند خوانش به

عمـر هفـت   «و »هـا روشـن شـدند    جهان ناگهان چـراغ  ةدر هم«هاي  بررسي داستان
دهـد كـه    چمبـرز نشـان مـي    ةبراساس نظري »بريت كوتاه بود فقط يك لحظه بودك چوب

هاي گويـا و   شكاف ةجايگاه ويژ. انگيز دارند بر هاي احمدي ساختاري ويژه و چالش داستان
هـا را بـه   و آن  هـاي او تـأثير گذاشـته    اسـتان هـاي ديگـر د   سبك در آثار احمدي بر بخش

هايي كه با وجود سادگي ظاهري، بـا   است؛ متن كرده اليه تبديل طنين و چند هايي پر متن
ايـن  . كننـد  هر بار خواندن، مخاطب را به سرزميني تازه و بكر از معاني ممكن هدايت مي

ادبيات كودك و نوجـوان را   ةمسأله همان عاملي است كه برخي از فعاالن و منتقدان حوز
دكـان ترديـد كننـد و درك    هـاي او بـراي كو   دارد تا در مناسب بـودن داسـتان   بر آن مي
  .فهم آنان بدانند ةهاي او را بيرون از داير داستان

توانند طيفـي گسـترده از مخاطبـان     رو مي اين اند؛ از هاي احمدي سهل ممتنع داستان
زبان ساده و روان آنها، استفاده از عناصر آشنا و كودكانـه،   .بگيرند سنين گوناگون را در بر 

پـذير و ايجـاد حـس     هاي ملموس و بـاور  پردازي يت، شخصيتدرك روا سير منظم و قابل
هـا،   هاي زيبا و دلنشـين كتـاب    آشنايي در پي تكرار شدن برخي از عناصر، در كنار تصوير

سال و خوانندگان عام با سطح پايين دانش و آگـاهي را جـذب   و سن توانند كودكان كم مي
پـردازي، سـاختار    د در شخصـيت هـاي موجـو   ها، ابهـام  ها و تناسب سازي وجود فضا. كنند

دار برخي از عناصر نيز قابليت به تـالش واداشـتن ذهـن و     وار و معنا روايت و تكرار ترجيع
سـاالن را در فراينـد خـوانش    اي، نوجوانان و حتـي بـزرگ   تخيل خوانندگان كودك حرفه

هـاي   ف اليـه هاي تازه و كش سازي توانند آنان را با تالش براي معنا متن دارند و مي ةفعاالن
  .تر اثر، به درون متن بكشانند عميق

هـاي   ههـا و دغدغـ   ها، خيال گر ذهنيت هاي احمدي روايت درنهايت بايد گفت داستان
در راوي كودك داسـتان   .هاي او توانمندند كودكان داستان. ندا كودكان در سنين گوناگون

برآمده از آگـاهي و تفكـر،    ةگرايان آل با نگرش ايده ها روشن شدند جهان ناگهان چراغ ةهم
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پسرك داستان ديگر نيز به دنبال سفارش پدر با حسـي  . خواستار تغيير و تحول دنياست
تواند از مراحـل گونـاگون    باوري، در سفري شبانه به باغ، مي طلبي و خود ناشي از استقالل

آثـار  تصوير متفاوت كودكان در . اش دست يابد بگذرد و سرانجام به مقصود و مقصد نهايي
او آگاهانـه   .است نگرش متفاوت او به كودك و دنياي كودكي شكل گرفته ةاحمدي، بر پاي

انگيـز كودكـان را    بيني، توانايي تفكر انتقادي و تخيـل شـگفت   آگاهانه، فهم بسيار، تيز يا نا
درك و فهم كودكان  ةاو داير كه توان دريافت متني آثار او ميهاي درون از نشانه. باور دارد

ها  توانند زيبايي مي  داند و معتقد است آنان بدون توضيحات بيشتر نويسنده محدود نمي را
  .و ظرايف متن را درك كنند و به كشف مفاهيم عميق نهفته در متن بپردازند
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