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 چكيده

يايي خوانندهانديشه ي اين نگـرش شـكل گرفتـه كـه بـراي درون كتاب، بر پايه نهفته

و نويسنده يا مؤلف، براي آشكار ساختن معناي مورد گفتن يك چيز، دو فرد الزم است

ن چمبرز بر اين باور اسـت كـه ايد.كندنظر، روابطي را در اثر خود با خواننده ايجاد مي

مي»نهفته«ي كه او خواننده براي يافتن اين خواننده، خواند به روشي نيـاز اسـت كـه اش

و او را در در داستان و نوجوان، كودك را در مقام خواننـده بـه شـمار آورد هاي كودك

ـ ارااز همين رو، چمبرز روش پيشنهادي خود را براي اين كار.درون كتاب جاي دهد ه ئ

سو. دهد مي منتقدان ادبيات كودك در چند سال گذشته، به آثار داسـتاني احمـد از ديگر

و نوجوانان نيز از اين آثار استقبال كردهاكبرپور، توجهي ويژه داشته و كودكان از. انـد اند

سه اثر داستاني اكبرپـوري چمبرز،ي نظريههمين رو، اين پژوهش بر آن است تا بر پايه

. سازدها را آشكاري درون اين داستانخوانندهو كند را بررسي

، قطـار نهفتـهيخوانندهكلمات، ايدن چمبرز، امپراتوراحمد اكبرپور،:ي كليديهاواژه

. من نوكر بابام نيستم آن شب،
––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

3/10/88: تاريخ پذيرش30/7/88: تاريخ دريافت
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 مقدمه.1

و خواننده(آثار ادبي پيوسته سه عنصر بنيادين براي نقد پيش روي اهـل) نويسنده، متن

و شايد بتوان گفت، اين سه عنصـر مثلـث آفـرينش اثـر ادبـي، فن  و بوده است زيبـايي

مييدريافت معنا و از روزگـاران گذشـته تـاكنون، هـر يـك از آن آن را شكل هـا دهند

و جايگاه ويژه » نقـد نـو« پـيش از پيـدايش اي كـه به گونـه.اندي خود را داشتهاهميت

رابيي نقد زيرسلطهي گستره)فرماليسيم( و مفهوم اثر ادبـي و معني رقيب نويسنده بود

ميوجست پديد آورندهتنها در نيات  از»نقـد نـو«آغـاز بـاكمكم.كردندجو ، نويسـنده

و اولويـت بـه مـتن گردونه و يا در رديف دوم قرارگرفـت ي نقد ادبي كنار گذاشته شد

هانسو ل، مارتين هايدگربا ظهور فيلسوفان پديدارشناسي مانند ادموند هوسر. داده شد

و هسته ي اصلي برداشت معنايي از متن قرار گرفت؛ در جورج گادامر خواننده در مركز

آناين ديدگاه نمي -ي خود به دست مـي چه خواننده آن را با تجربهتوان هيچ معني جز
.آورد، بر او تحميل كرد

را با رويكردهاي متفاوت هاي گوناگونيپردازان ديدگاهدر پيوند با خواننده، نظريه

به دليـل طـرح ديـدگاه الگـوي ارتبـاطي1اند، اما در ميان اين افراد واين بوثكردههئارا

بنـدي از در يـك جمـع هاي روايتنظريهدر كتاب2اي دارد؛ واالس مارتينجايگاه ويژه

:كندميهئاراي الگوي ارتباطي فرايند زير را درباره گوناگونافراد هاي ديدگاه

-روايـت-روايت-راوي درون متن-لف درون متنؤم-تلويحيلفؤم-نويسنده

.ي واقعيخواننده-ي درون متنخواننده-ي نمونهخواننده-شنو

و پرداختن به هر يك از مفاهيم ياد شده در اين الگو به تفصـيل فـراوان نيـاز دارد

از. مراجعـه كـرد)119-115 صـص(توان به مارتين براي آگاهي بيشتر در اين باره مي

البتـه ايـن.ي درون مـتن اسـت جمله مفاهيمي كه در اين فرايند مطرح شـده، خواننـده

-خواننده«3و لنسر»ي تقليديخواننده«، گيس»مخاطب درون متن«مفهوم را رابينو ويتز 
او ويژگـي مهـم ايـن خواننـده آگـاهي ). 116: 1382مارتين،(» اندناميده»ي فراداستاني

و داستان را در پرتو اين آگاهي مي ي بر پايـه. خواندنسبت به داستان بودن داستان است

كنـد، بـراي خـودي واقعي هنگامي كه شروع به نقـل روايـت مـي نگارنده«اين ديدگاه

مي»شنونده/ خواننده« ناميد؛» الگومند«توان او را مي4كند كه به قول امبرتو اكواي تصور
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هنگـام آفـرينش[ي داسـتان مند چيزي نيست مگر تصويري كـه سـازندهي الگوخواننده

. هـاي خـود را بـه كمـك وي سـامان دهـد كند تا حرفمي خلق] داستان در ذهن خود

اي گفتند براي صحبت كردن بايد نخست شنوندهمي گونه كه استادان فن بيان قديمهمان

و آن گاه سخن را با اين مخاطب خيـالي تطبيـق پردازي خود را براي خود بازنمايي كرد

به سخن ديگر در اين ديدگاه شخصيت خواننـده بايـد دوگانـه ). 124: 1383آدام،(» داد

راو ديگـري خواننـده) الگومنـد(ي خيـالي يكي خواننـده: باشد ي واقعـي كـه داسـتان

مي. خواند مي و هـم مولف هم تصويري از خودش مـي«: گويدبوث در اين باره آفرينـد

گونـه كـه خـود سـازد؛ همـان اش را خود مـي اش؛ نويسنده خوانندهاز خواننده تصويري

و موفقدومش را مي آنسازد است كه اين خودهاي آفريـده شـده، يعنـي ترين خواندن

و خواننده در توافق كامل باشند ).138: 1961بوث،(» مولف

دي نقد، زمينهطرح چنين مطالبي در گستره يگر از منتقـدان اي فراهم آورد تا برخي

يكـي از ايـن افـراد كـه بـه. ادبيات كودك با همين رويكرد به ادبيات كـودك بپردازنـد 

 اسـت،5اي انجـام داده، ايـدن چمبـرز هـاي شايسـته اي جدي در اين باره پژوهش گونه

و منتشر ميي شكل ادبيفلسفه6بورككه كنث زماني« كرد، شايد هرگز گمـان را تاليف

ناميده بودشـان، راهكارهاي ارتباطي بعد فنوني كه او در اثر خود، دهه برد كه چهارنمي

راي مقالهدستمايه و نقـد ادبيـات كـودك ي كوتاه اما اثرگذاري قرارگيرد كه روند نظريه

و 1941متعلـق بـه سـالي شكل ادبـي فلسفهاولين انتشار. تاثير قرار دهدقاطعانه تحت

دخواننده«ي تاثيرگذار مقاله انتشـار 1985ي ايدن چمبرز در سال، نگاشته»رون كتابي

چمبرز در اين مقاله كوشيد بـه ايـن پرسـش پاسـخ).22: 1383خسرونژاد،(» يافته است

7»ي كودك نهفته در متن كيست؟خواننده«دهد كه 

و عملي داردمقاله در بخش نظري وي به تبيين ديـدگاه:ي چمبرز دو بخش نظري

خوخود درباره و در بخـش عملـي، انندهي و چگونگي يافتن آن پرداختـه ي درون متن

نو بچه«داستان وي را بر پايه8ي لوسي باستيننوشته» هاي گرين ديـدگاه خـود بررسـي

هـا، بـه مفهـوم واقعيت اين است كه بعضي كتـاب« به باور اين منتقد. تحليل كرده است

بهكلمه، كتاب كودكيويژه و از سـوي. اندمند، براي كودك آفريده شدهاي هدفگونهاند

بهديگر، كتاب انـد، امـا داراي ويژه براي كودكان، خلق نشدههايي وجود دارند كه هرگز،
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ميويژگي و ما به روشي نيازمنديم كه كـودك را در هايي هستند كه كودك را جذب كند

و نه بيـرون. مقام خواننده به شمار آورد روشـي كـه بـه درك. او را در درون جاي دهد

و كمك كند تا خواننده رابهتر ما از كتاب ياري رساند كـه كتـاب در پـي آن اسـت، اي

 ). 202: 1388 چمبرز،(» كشف كنيم

ي مسـتتر لزومـا خواننـده«البته بايد براين مطلب تاكيد كرد كه در ديـدگاه چمبـرز

اساي نيست كه مؤلف در ذهن خود داشته، بلكه خوانندهخواننده -خـود-ت كه اثراي

و ممكن است با نظر نويسنده در مخاطب يكسان باشـد يـايبارهدر خويش پنهان دارد

).23: 1383خسرونژاد،(» نباشد

ميبه كمك يافتن مفهوم خواننده و روش نقد آن تـوان از چگـونگيي درون متن

و خوانندهرابطه مي ميان نويسنده و از عناهـايي كـهي كودك كه در متن است، آگاه شد

چنـين«. وجوي آن بوده تا با خواننده در ميان گذارد، پـرده برداشـت نويسنده در جست

كند، يعنـي بـه فعـاليتي ادراكي آشكارا ما را به فراسوي درك انتقادي از متن راهبري مي

دهـيم كـه نـه تنهـاهئـاراي ها را به شيوهدهد چگونه كتاببنيادين؛ فعاليتي كه نشان مي

ب عضي از آنها را بهتر درك كنند، بلكه خـود بـه كودكـان يـاري رسـانند تـا بـه كودكان

)203: 1388چمبرز،(» خوانندگاني ادبي بدل شوند

هـاي هوشمندانه، آن دسـته از كتـاب«ي اين روش اين است كه گفتني ديگر درباره

ميكودك را فهم و معقول ميداند كه كودك را آن چنانپذير بكه هست، و عـد او پذيرند

ميكتاب هايي. كشانندرا به درون متن مي رسانند تـا بـا معنـا كه به كودك خواننده ياري

و به هاي غيرادبي استفاده كنـد، توانـايي جاي آنكه از متن، براي هدفارتباط برقرار كند

بـراي يـافتن.ي ادبـي گسـترش دهـد چون يك خوانندهخويش را در دريافت متن، هم

دخواننده و به همين منظـور بايـد برخـيي نهفته ر كتاب به بررسي دقيق آن، نياز است

به فنون اصلي ـ رابطه را كه نويسنده ـي اش با خوانندهكار مي برد تا لحن وي مطلـوب

و فنـوني كـه در كتـاب. بنا نهاده شود، بررسي شود هـاي كـودك، جايگـاه مهمـي دارد

بنويسنده مي بهتواند به كمك آن ها، خواننده را اي كه وي نقـش گونهه درون متن كشد؛

و در خواسته ).204:همان(».هاي متن فعاالنه شركت جويدپيشنهادي كتاب را بپذيرد

كنـد، در هـر اثـري درون كتاب پيشنهاد مـي چمبرز سپس براي رسيدن به خواننده
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و شكافبايد عناصري مانند سبك، زاويه .هاي گويا را بررسي كردي ديد، طرفداري

 احمد اكبرپور در يك نگاه.2

كوتـاه رشـد احمد اكبرپور، از نويسندگان جـواني اسـت كـه توانسـته در مـدتي نسـبتاً

و شايسته و نوجـو در ادبيـات كـودك و به يكـي از نويسـندگان مطـرح اي داشته باشد

تـوان در دو آثـار پديـد آمـده از سـوي ايـن نويسـنده را مـي. نوجوان ايران تبديل شود

و بزرگي حوزه ي ادبيات كـودك سال تقسيم كرد، ولي به طور كلي او در گسترهكودك

از 1385تـا سـال پيوند با ادبيات كودكدر آثار اكبر پور. تر استشناخته شده :عبارتنـد

روياهـاي، وركلمـاتتامپرا،من نـوكر بابـام نيسـتم،شب به خير فرمانده، قطار آن شب
.شلوغهاي جنوبي، دختري ساكت با پرنده

و تحليل كرده كه نگـاه منتقـدان را در اين پژوهش، نگارنده داستان هايي را بررسي

و يا از سوي نهادهاي علمي مرتبط با ادبيات كودك به عنـوان  بيشتر به خود جلب كرده

و جوايزي  بـا ايـن. است يا بارها تجديد چاپ شده دريافت كردهاثر برتر برگزيده شده

و ويژگيهتوان خوانندپژوهش مي و بـهي درون متن هاي او را در ايـن آثـار پيـدا كـرد

ايـن چنـين در پـي هـم.ها از سوي مخاطبان پـي بـرد داليل مورد توجه قرار گرفتن آن

نگرش آگاهانه يـا«هايي از اين دست پاسخ داد كه رود، بتوان به پرسشتحليل انتظار مي

و ادبياتناآگاهانه و نوجوان آيـا او بـه«و؟»كودك چگونـه اسـتي نويسنده به كودك

 نگـرد يـا بـراي آنـان هـويتي مسـتقل در نظـر چون بزرگساالني نـاقص مـي كودكان هم

؟»گيردمي

ها داستاني خالصه.3

شب.3-1  قطار آن

و مادر از دستبنفشه، دختر بچه داده، شب هنگام در قطار با خـانم معلمـي اي پنج ساله

آن دو در راه بـا يكـديگر دوسـت. شـود ان اسـت، آشـنا مـيي كودكجوان كه نويسنده

مي مي و قرار گذارند، خانم معلم در يك روز جمعه به بنفشه تلفن بزند تا دوسـتي شوند

از. آنان ادامه يابد خانم معلم كه بايد براي تدريس به روسـتا بـرود، در ايسـتگاه بعـدي

و مادر بزرگش جدا مي ك. شودبنفشه و چهارم تاب، روايت ديگـري از خـانم فصل دوم
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و خـانم معلـم(خـود را معلم جواني است كه داستان هـاي بـراي بچـه) داسـتان بنفشـه

ميهاي بچهپاسخ.خواندكالسش مي دارد كه چگونـه داسـتانش ها، معلم را به انديشه وا

مياما او به جاي پايان.را به پايان ببرد بهبندي ذهني داستان عمالً وارد آن و قصـه شود

.دهدخاتمه مي

 ور كلماتتامپرا.3-2

اي در خواهد داستاني بخواند، درآغاز داستان، شـعري از يـك نوجـوان كـره پسركي مي

و دوستي آن ميپيوند با يكي شدن كشورهاي جهان و عالقهها ميخواند شود، شاعر مند

ي اسـت كـه بـهي دختركي چيني به نام سـاني قصه دربارهادامه.و كشور او را بشناسد

ـ دليل پاك كردن مرزهاي چين در كالس جغرافيـا، بـه دسـتور امپرا ور چـين در كتـاب ت

ميهمان قصه( مي. زنداني شده است) خوانداي كه پسرك . شـود پسرك با ساني دوست

و ساني مي اي به كـره خواهد با يكديگر براي يافتن شاعر نوجوان كرهنويسنده از پسرك

پساز همين. بروند ميرو يابـد، امـا، داستان ادامه مـي شودرك نيز مانند ساني وارد كتاب

.شود قهرمانان را به حال خود رها كندسرانجام نويسنده ناچار مي

 من نوكر بابام نيستم.3-3

رو، از همـين. كوشد، توجه پدرش را به خود جلب كندپسركي به نام داوود، پيوسته مي

و او را اين رفتار خشم بـرادران او را برمـي. دهدكارهاي او را در منزل انجام مي انگيـزد

و هاي پدر در چـاه توالـت مـي روزي يك دسته از اسكناس. زنندنوكر بابا صدا مي افتـد

داوود كـه بـا. هـاي خـود را در چـاه بفرسـتد شود، يكي از بچـه پدر حريص، بر آن مي

پدهاي برادرانش عاصي كنايه ميتر شده، در برابر تهديدهاي و سـرانجامر مقاومت كنـد

مييكي ديگر از فرزندان خانواده، پول .آوردها را از چاه بيرون

 هاي ياد شده كيست؟داستانينهفتهي خواننده.4

ي چمبـرز بايـدي نظريـه هاي يادشده برپايهداستان) نهفته(ي درون براي كشف خواننده

و شكاعواملي مانند سبك، زاويه هاي گويا را در هر داستان بررسـيفي ديد، طرفداري

:كرد
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 سبك.4-1

ميدربارهچمبرز انديشي است اگر تصور كنيم سـبك، بـه سـاختار ساده«:گويدي سبك

و گزينش واژگان منحصر مي ي نويسـنده سبك عبارت است از نوع اسـتفاده. شودجمله

و ناآگاهانهاز تصويرهاي ذهني، ارجاع و نيز فرضهاي آگاهانه هايي كه نويسندهيهي وي

ميواسطهاز ادراك بي بـه جـز ايـن، سـبك، نگـرش. سـازدي خواننده در ذهن خويش

و شخصيتنويسنده به باورها، به رسم و همـه هاي روايت را نيـز در بـر مـي ها ي گيـرد

مياي كه نويسنده دربارهها به كمك شيوهاين  چمبـرز،(» شـوند نويسد، آشـكار مـي شان

1388 :205.(

را هاييتوان پرسشمي چمبرز در بررسي سبك،ي با توجه به شيوه از ايـن دسـت

و آرام است: مطرح ساخت و صداي متن به طور كلي صدايي روشن، منظم  يـا آيا لحن

و نوجـوان سـخت اسـت؟  آيـا نويسـنده كوشـيده، برقراري ارتباط با آن بـراي كـودك

و خواننـده شده را ميـان اما كنترلاحساس ارتباطي صميمي« ي كـودك خـود دوم خـود

بينهفته بياش بنا نهد يا و  همـان،(»كنـد؟ هيچ كنترلـي ايـن ارتبـاط را برقـرار مـي پروا

ازبنديجمله).206ص و پيچيده؟ و ساده هستند يا تركيبي چـه ها چگونه است؟ كوتاه

و انتزاعـي  و توصـيفي هسـتند يـا ذهنـي ؟ افعالي بيشتراستفاده شده؟ بيشـتر محسـوس

و ديرياب هستند يـا محسـوسنداموجود در متن چگونه تصويرهاي و انتزاعي ؟ پيچيده

پسنوآورانه، درگيرو ساده؟ با وجود سادگي و جذابند يا تكراري، و بيش از كننده زننده

 حد ساده؟

 قطار آن شبدر سبك.4-1-1

و تلفن، كودكي پنج ، خانم معلمي هاي يك دبستانساله، بچهحضور عناصري مانند قطار

و همراه، مادربزرگي دل و همراه، به متن كمك كرده تا هم تصاوير بـه كـار مهربان سوز

و هم سادگي زبان و،رفته، با دنياي كودكي در پيوند باشند مصـنوعي نشـان داده نشـود

و. انسجام نسبتا خوبي در اين اثر پديد آيد بـراي نمونـه شخصـيت بخشـيدن بـه قطـار

و سازگار استآن به خوبي با انديشهتصويرهاي پس از  و تخيالت كودكانه متناسب .ها

).11: 1378اكبرپور،(»و رفت توي يك تونل» تاالق تولوق تاالق«: قطار گفت«
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و دمـش پيـدا نبـود قطار مثل اژدهاي توي افسانه« و جاي سـر » ها دراز كشيده بود

).13 همان،(

مط« مئن شد كه سالم است دوبـاره آن نزديك ظهر بنفشه گوشي را برداشت، وقتي

).27-26همان،(» دلي لي لي لينگ، را گذاشت سر جايش

و كوتاهي جملهزبان ساده وي داستان هاي آن، خلق تصويرهاي زيبا، صداي قطـار

و هم و تاثيرگـذار تـا پايـان داسـتان(چنين صداي زنگ تلفن سوت آن كه عنصري مهم

و سـادگي طـرح آن، از جملـه مـه هـا در خلـق اداو شركت دادن بچه) است ي داسـتان

و مخاطـب را بـه مواردي است كه سبكي نسبتا دلنشين براي مخاطب پديد آورده است

.كندخوبي با خود همراه مي

 ور كلماتتامپرادر سبك.4-1-2

تر است؛ از همـين رو طـرح ور كلمات نسبت به قطار آن شب قدري پيچيدهتسبك امپرا

د و براي دريافت آن به درنگآن پيچيدگي بيشتري برخـي مواقـع.نياز اسـت بيشتريارد

و حضور تصويرهاي فـانتزي در هاي آن نيز قدري طوالنيجمله تر از قطار آن شب شده

:ور كلمات به قدرت تخيل بيشتري نياز داردتامپرا

:هاطوالني شدن جمله-

ازهتجربگي پسرك نزديك بود كار دستشان بدهد؛ زيـرا بـراي لحظـبي« اي سـرش

» آلــوده، كســي ديگــر متوجــه نشــدكتــاب خــارج شــد ولــي بــه جــز ســربازي خــواب

).63: 1384اكبرپور،(

و زيبا- :تصويرهاي فانتزي

بي« و رمز كلمات افتادپسرك و به فكر راز وقتي روي شـيب حرفـي. كار ننشست

و با  و نـوري در چشـمآنشست انش رامش از كمرگـاه آن بـه پـايين لغزيـد، لبخنـد زد

شد. درخشيد مي. به سفرشان اميدوارتر توانست از حرفي به حرفي ديگر حاال به راحتي

توانست بيشترين لذت را بـرايش داشـتهمي»خ«يا»ج«،»ح«عبور از حروفي مثل. برود

).38 همان،(» باشد

مي« و زماني كه باز هم توجهي نمـي سرباز براي آخرين بار فرمان ايست كنـد دهد
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ميدست روي  ميماشه و به طرف مغزش شليك ها به شكل اما اين بارگلوله.كندگذارد

و كلماتي از اسلحه بيرون مي و مثل هالهحروف . گيرنـد اي اطراف سرش را فرا مـي آيند

و دفترچـه يون سوك با ديدن آن همه كلمه به شـوق مـي و اش را بيـرون مـي آيـد آورد

ميشروع به نوشتن شعر تازه ).66 ان،هم(» كنداش

و مايـهي درنگ بـا درون اين تصويرهاي شايسته ي داسـتان كـه تاكيـد بـر همـدلي

و زمينـه را بـراي مشـاركت ملتو صلح ميان دوستي هاست، به خوبي متناسـب اسـت

ميبيشتر مخاطب فراهم مي و سبكي هـا بـه سازد كـه بـا وجـود برخـي پيچيـدگي آورد

هممخاطب امكان مي و كشـف بيشـتر دسـت دهد با فرايند داستان و به درنـگ راه شود

.بزند

 من نوكر بابام نيستمدرسبك.4-1-3

و زباني ساده دارد؛ اما برخي از واژه و پيرنگ و اصطالحات به كـار اين داستان، طرح ها

و هـاي رفته در آن نسبت به داستان بيشـتر بـا دنيـاي كلمـات امپراتـور قطـار آن شـب

و روستايي البته. سالي متناسب است بزرگ و تصويرهاي كودكانه طنز موجود در اين اثر

ميو زنده و خـوانشي آن باعث شود، مخاطب به خوبي با فرايند داستان همراهي كنـد

ميبراي نمونه به برخي از موارد پيش. كننده نباشدآن براي او خسته :شودگفته اشاره

و مقداريآب« و چندتا قمقمه آبانبار تا نصفه خالي است و خاشاك روي ها خار

مي. اندجمع شده و بزرگظهرها كه هوا گرم هـا آيند، با بچهترها از خانه بيرون نميشود

ميدزدكي مي مي. كنيمرويم توي آن شنا ها از باال شيرجه بزنم توي خواهد مثل بچهدلم

).23: 1383اكبرپور،(»امآب ولي هنوز جرات نكرده

و بـه طـرفش سـنگي برمـي. سوسك باال رفته اسـت طرف ولي روم همانمي« دارم

مي. كنمپرت مي و روي سوسـك پـر از خـاك مشتي كاهگل از ديوار كنده و سـر شـود

مياي بعد باللحظه. شود مي ميهايش را و آرام راه ).همان(» افتدتكاند

و روان همراه با موقعيت و نسبتاًزبان ساده هم هاي طنزآميز ي ايـهمچنين درونشاد

و موجـب مـي ثر را فـراهم مـيؤي پيدايش سبكي مـ اعتراضي داستان زمينه شـود سـازد

. بخش شودنش اثر براي مخاطب لذتاخو
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و مخاطـب بـراي،گفتههاي پيشزبان به كار رفته در داستان زباني نسبتا ساده است

مي. ارتباط با آن مشكلي ندارد و اما به نظر روانـي الزم رسد هنوز اين زبان بـه پختگـي

و گاه مي و فرودهـايي را در آن ديـد؛ نرسيده است گـاهي از جملـه ايـن كـه توان فراز

تـوان چنـين مـواردي را ها به رواني كالم آسيب زده است؛ چون نميانگاريبرخي سهل

آنلغزش و و در شـمار ويژگـيراهاهاي زباني كودك ناميد هـاي سـبكي آثـار كـودك

. نوجوان آورد

ي مفعول پس از فعل كه كـاربرد آن در هـر سـهي نشانه»را«نه استفاده از براي نمو

ميگونه،شودداستان ديده مي ميكناي سكته در كالم ايجاد و از رواني نوشته :كاهدد

كدامشان جـرأت نكردنـد سـنجاق كـوچكي از ها چنان ترسيده بودند كه هيچبچه«

)22: 1384رپور،اكب(» بردارندرا موهاي سر ساني جدا شده بود

و روان نبودن كالمنمونه :اي از ناهماهنگي افعال

و همانكنش را درميدخترك پاك« طور كـه زيرچشـمي بـه معلـم پيـر نگـاه آورد

خطي عالمتكند، همهيم و هايي كه كشورهاي جهان را از هم جدا كرده بـود پـاك ها

خط. كند مي و بعـد بـه سـراغ هاي اطراف كشـور چـين را پـاك كـر اول از همه ده بـود

ميوقتي معلم پير متوجه بازيگوشي. كشورهاي ديگر رفته بود و با سـرعت بـه اش شود

» هاي مـرز يونـان را بـه طـور كامـل پـاك كنـد آيد او توانسته بود تا نزديكيطرفش مي

.)11همان،(

ها از رواني كالمو تغيير فعل»كه«هاي مركب به كمك حرف ربط استفاده از جمله

و روشن نيست در اين عبارات نويسنده كوشـيده، از زبـان يـك كـودك يـا  كاسته است

ي بزرگسال؛ چون استفاده از تركيـبي داستان را بگويد يا يك نويسندهنوجوان خالصه

و تركيبـات كـه تناسـب چنـداني بـا واژه در كنار ديگر واژه» اول از همه«گفتاري ي هـا

و رواني جملهي افعالچنين ناهماهنگهم گفتاري ندارند، .ها كاسته استاز زيبايي

و نـامطلوب در دنيـايأهـاي نامـ گفتني ديگر در اين باره كاربرد برخـي واژه نوس

مي«كودكي است؛ براي نمونه  و يـواش دسـت مـي مادر با پاي برهنه گـذارد آيد بيـرون

).21همان،(» بچه مگر مرغ مرگ روي سرت نشسته؟:امروي شانه

و نوجوانان چنـدان قابـل درك»مرغ مرگ«ي رسد، كنايهيبه نظر نم براي كودكان
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.باشد

و زبـان كمتر از دو داستان قطار آن شببه طور كلي چنين مواردي در ديگر است

و رواناين داستان ساده ت. تر استتر وأدر اين داستان، كيد نويسـنده بيشـتر بـر روايـت

در.و توصـيف در آن نقـش كمتـري داردرگـري بـوده اسـت، از همـيني روايتشيوه

مي هاي، توصيفوركلماتتامپرا هـاي هـا كـه نمونـه شود؛ در اين توصـيف فراواني ديده

را–هاي يـاد شـده مانند نمونه-درخشان فراواني دارد، گاهي زبـان، سـختگي درخـور

و همين موارد اندك مي،ندارد .كاهد قدري از برقراري ارتباط مناسب با مخاطب

و تـري با وجود اين كه توصيف نقش پررنگ نوكر بابام نيستممن در يافتـه اسـت

و فـرود) اول شـخص(راوي–ي ديد مـن گيري از زاويهدليل آن نيز بهره اسـت، فـراز

يك استكلمات امپراتورزباني كمتر از  ميو اسـتفاده. شوددستي بيشتري در زبان ديده

و فراهم آوردن فضايي . هاي بارز اين اثر استشاد از ديگر ويژگي از زبان طنزآميز

ي ديدزاويه.4-2

و سبك، هم و خواننـده را در نگاه چمبرز لحن بيان چون يك كل، پيوند ميـان نويسـنده

ميبه بهبه سخن ديگر، تصوير خواننده. دهدسرعت شكل سرعت خلـق مـيي نهفته را

است، نويسندگان تمايـل دارنـد ايـني پنهان آن، كودك كه خوانندههايي دركتاب«. كند

) در كتـاب(ي ديدي به شدت متمركز در خود ثـانوي خـويش رابطه را با انتخاب زاويه

مي. تحكيم بخشند و بـا گـذر از از همين رو، آنان كودك را در مركز داستان، قرار دهند

ميهستي او، هر و احساس گفتني است محدودكردن كانون توجـه بـه. شودچيزي ديده

ميزاويه راي ديد كودك، از يك سو به نويسنده كمك كند تا حضور خود دوم خـويش

و ازسـوي ديگـر، اگـر كـودك  در كتاب، در ميدان ادراكي كودك خواننـده حفـظ كنـد

و با او ارتباط دوستانه برقـرار كنـد، بـه درون نويسنده ي پنهان در داستان را كشف كند

چـون ابـزاري بـرايي ديد، نه تنهـا هـم زاويهگونه است كه بدين. شودكتاب جذب مي

ميآفرينش رابطه و خواننده عمل كند، بلكه درست مانند يك حالل، نگـرشي نويسنده

و او را در جهت خوانندهغيرادبي كودك به خواندن را نيز به كناري مي اي كه كتـاب نهد

).207: 1388 چمبرز،(» دهددر پي آن است، تغيير مي
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ميويهبراي تحليل زا :هاي زير را مطرح كردتوان پرسشي ديد

و هسـتي راوي داستان كودك است يا بزرگسـال؟ ايـن راوي، كودكانـه بـه جهـان

مينگرد يا بزرگ مي نگرد آيا مـواقعي را ساالنه؟ با وجود اين كه راوي كودكانه به جهان

ن توجـه روايـت ساالنه يا خود نويسنده باشـد؟ كـانو توان يافت كه نگاه، نگاه بزرگمي

اي هسـت كـه بـه كـودك مخاطـبي ديد به گونـه سال؟ آيا زاويهكودك است يا بزرگ

جايي براي مشاركت او در عمـل روايـت بـاقي با پرگوييي ديدن بدهد يا راوي اجازه

و شخصيتگذارد؟ فاصلهنمي قـدر اسـت؟ او خـود يكـي از ها چـهي راوي با حوادث

بشخصيت و از درون داستان ميهاست و ماجراها راوي قهرمـان-مـن(نگرده حوادث

و بـاو در نتيجه فاصله) يا داناي كل محدود و ماجراهـا نيسـت يـا از بيـرون اي ميان او

و بـيي ديد در پي خوانندهنگرد؟ به طور كلي زاويهفاصله به داستان مي تـاثير اي منفعل

و منتقد؟است يا خواننده  اي فعال، پرسشگر

و ديد مهميبود اگر بگوييم زاويه گزاف نخواهد تاثيرگـذارترين عنصـر، در تـرين

و بهرهنونويسي داستان ي مشاركت فعال مخاطب گيري درست از اين عنصر زمينهاست

.سازدرا فراهم مي

 قطار آن شبي ديد در زاويه.4-2-1

و دختري پنج ساله به نام بنفشه،يزاويه ي كـانون زاويـه ديد در اين داستان متغير است

و چهارم(ها البته در برخي فصل. ديد است چگونگي نوشتن داستان از سوي خانم) دوم

بيمعلم در اين كانون قرار مي .ي روايت پـيش، نيسـت ارتباط با دختر پنج ساله گيرد كه

دآن چه و نوجوان شدهيهايگر از داستانموجب تفاوت اين داستان با بسياري ، كودك

بهشيوه و روايتگيري نويسنده از زاويهرهي گري است؛ قرار گرفتن چند روايـتي ديد

و فراهم آوردن نشانه و زمينهدر دل روايت اصلي هـا هاي الزم براي باز بودن روايـت ها

براي نمونه بـه چنـد. كندبه مشاركت هرچه بيشتر مخاطب در ساختن داستان كمك مي

:شودشگرد اشاره مي

و معلـم اسـت، بـه هنگامي كه مخاطب در انتظار شنيدن سرانجام مالقات دخترك

ميباره زاويه يك و بـر زنـدگي خـانمي ديد راوي از زندگي دخترك تغيير جهت دهـد
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ميمعلم نويسنده آمـوزانش اي را بـراي دانـش كند كه داستان دخترك پنج سالهاي تمركز

آنمي و از ميخواند مخاطب با اين شگرد،.ن بسازندي داستان را خودشاادامه خواهدها

و در نظر گـرفتن برخـي پـيش  هـا بـراي پايـان فـرض افزون بر همراهي با كالس درس

و خانم معلم ارتباط برقرار سازد؛ چون راوي هيچ  داستان، بايد بتواند ميان زندگي بنفشه

.كندي مستقيمي به اين ارتباط نمياشاره

و دخ هم تركوچولـو كـه پـدر بنفشـه آن را بـراي چنين، در داستان دوستي پيرمـرد

ميدخترش مي فهمد با وجود اين كه دختـرك داسـتان قـول داده، پـس از خواند، بنفشه

بيمهاجرت، به پيرمرد نامه بنويسد، نامه ميهاي وي را و پيرمـرد بـر تخـت پاسخ گذارد

ميدر اين. ميردبيمارستان مي ين بـوده پنـدارد، حقيقـت همـ جا مخاطب نيز مانند بنفشه

اي كه با مخاطبان خود ارتبـاط دارد، است، اما چند صفحه بعد در روايت خانم نويسنده

مياز يكي از مخاطبانش نامه او همان دخترك داستان نويسنده بوده كـه. دارداي دريافت

راي خود به نويسنده گفته، از شما گله دارم؛ چون من جواب نامـه در نامه هـاي پيرمـرد

تداده و ايـن تنـاقض بـه مخاطـب.اما آخرين لحظـه در بيمارسـتان در كنـارش بـوده ام

و او هم ممكن است اشتباه كنديادآوري مي همين. كند كه نويسنده، همه چيزدان نيست

و او را برداشت، به مخاطب اجازه مي و دور از خـود نپنـدارد دهد نويسنده را با فاصـله

و در نتيجه داناي كل همه و همدلي كندچيزدان نداند .با او بيشتر احساس صميميت

ي ديد در اين داستان، زمينـه را بـراي حضـوري استفاده از زاويهبه طور كلي شيوه

ميهرچه بيشتر خواننده فراهم مي و او را در آفرينش داستان با خود همراه .سازدآورد

ي ها در زاويـه گيري از اين شيوه، برخي كاستيبا وجود هنرنمايي نويسنده در بهره

و روايت در اين داستان ديده مي :شودديد

مي- تواند خاطرات دوسالگي خود را بـه بنفشه كه دختري پنج ساله است، چگونه

و جزيي مانند  هاي روي پيراهن مـادر يـادشگل«ياد آورد؛ آن هم خاطراتي بسيار دقيق

و يك بار كه با سرعت مي ومي آيد صورتشان محكـم بـه خواست برود توي آغوش او

).10: 1378 اكبرپور،(» هم خورده بود

را- و بـدون هـيچ اشـتباهي جزييـات فكـر بنفشـه مادر بزرگ بنفشه خيلي دقيق

مي: كوچولو با خودش گفت«: خواند مي . خوانـد اگر مادر من زنده بود برايم كتاب قصه
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و گفت هـا مـال بعضـي.دها كه كتاب قصه نيسـتني كتابهمه: مادر بزرگ او را بوسيد

و مشق است  ).همان(درس

و بـدون خواندن فكر افراد گاهي اوقات ممكن است، اما نه اين قدر دقيق، بي وقفه

و ترديد مي. اندكي اشتباه نمايد كه قرار گرفتن مواردي از اين دسـت، در داسـتاني چنين

مييكه آفريننده ييم اشـتباه،ي مخاطـب احتـرام بگـذارد، اگـر نگـو كوشد به انديشهآن

و از توانايي اثر به شكلكم بسيار اغراق دست ميدهي خوانندهآميز است .كاهدي نهفته

 كلمات امپراتوري ديد در زاويه.4-2-2

ميزاويه و داستان در سه سطح روايت :شودي ديد در اين داستان متغير است

و در هنگـام خوانـدن بـاايروايت پسركي كه در حال خواندن داستان تازه. الف اسـت

ميشخصيت داستاني ميكه ميخواند، دوست و به درون كتاب اين روايت بـه. رودشود

.شودميهئاراصورت سوم شخص 

ور درونتـي چين، با فرمـان امپرا روايت دختركي چيني كه به دليل پاك كردن نقشه.ب

و با پسرك روايت پيشين دوست مي ين روايت هم به صـورتا. شودكتاب زنداني شده

.شودميهئاراسوم شخص 

به.ج و در حد اظهـارنظري كوتـاه گونهروايت نويسنده كه در اوايل داستان، اي محدود

ميوارد داستان مي و ديدگاه خود را بيان دكند، اما در ميانهشود رست مانند هاي داستان،

و به ايفايمييك شخصيت وارد داستان  مينقش شود هـا بـه ايـن بخـش. پـردازد خود

ميبه اين شيوه راوي مداخله. شودصورت اول شخص، روايت مي شود؛ در اين گر گفته

ي برخـي مـوارد بـاو دربارهكند شيوه راوي هرگاه دلش بخواهد، در داستان دخالت مي

.گويدمخاطب سخن مي

مي«براي نمونه بزنـد كـه تواند حدس فكر كرد اگر چند صفحه از كتاب را بخواند

(كتاب به درد بخوري هست يا نه گوييم كه اين روش درستي اسـت ولـي ايـن ما نمي.
و به صفحه از صفحه.) خواندطوري كتاب مي كهي اول گذشت  اكبرپور،(» ....اي رسيد

1384 :9-10.(

و)29-25(هـاي صـفحه-شد، نويسـنده، در دو قسـمت كه پيشتر اشارهالبته چنان
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و حـوادث داسـتان بـا ديگـر هاي داستان در كنشيكي از شخصيتمانند-)91-96( ها

ميشخصيت و به كمك اين شـگرد مخاطـب را بيشـتر بـا خـود همـراه ها شريك شود

:سازد مي

و بـرخالف ميـل مـن روي پسرك وقتي ناهارش را خورد از پلـه« هـا پـايين آمـد

و بعـد دنبالـه اي اسـتراحت مـي اول خيال كردم چند لحظه. تختخوابش دراز كشيد كنـد

ميقصه از....هرچند كار درستي نبود ولي از روي ناچاري صدايش كردم.... خوانداش را

بـا عصـبانيت ... ببخشيد فقط بـه خـاطر: كشيدم با اين حال گفتمكار خودم خجالت مي

هـا هميشـه بـه فكـر شـما نويسـنده: گاه گفتآن.... تختخواب انداخت خودش را روي

ه قصه ).26-25همان،(»..ستيدي خودتان

و پاياننمونه ميبندي داستان كه بر عهدههايي از اين دست شودي خواننده گذاشته

ميصبيش از پيش مخاطب را در متن من .سازدفانه سهيم

 من نوكر بابام نيستمدري ديد زاويه.4-2-3

مني زاويه و چون-ديد در اين داستان، اول شخص يا راوي يكـي راوي قهرمان است

ميي هاست، آن را زاويهاز شخصيت البته نويسنده از مـن. نامندديد اول شخص دروني

و سه نفر از شخصيت- گـري را هاي داستان، روايـت راوي چندگانه استفاده كرده است

اصلي، پسري ده دوازده ساله است با وجود چندگانه بودن راويان، راوي. به عهده دارند

گيري از اين شيوه، صـميميت بيشـتري بهره. به او، محور روايت استو حوادث مربوط 

و مخاطب پديد مي و راوي بهتـر مـي را ميان راوي و آورد توانـد، احساسـات، عواطـف

و حقيقت ميهيجانات دروني خود را به خواننده منتقل كند .شودمانندي اثر نيز بيشتر

گفته، در اين است كـه در ايـن پيش ديد در اين داستان با دو داستانيتفاوت زاويه

و نمـيينوع زاويه توانـد در آفـرينش ديد حضور مخاطـب چنـدان محسـوس نيسـت

امـا نويسـنده بـراي. حوادث داستان همراه شود يا دست كم چنين احساسي داشته باشد

هـا اشـاره بـه آن بهره گرفته اسـت كـه ديگري بيشتر مخاطب از شگردهاي همراه كردن

.خواهد شد

ي ديد در اين داستان كه با خواننده نيـز در پيونـد اسـت، هاي زاويهيكي از كاستي
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تك. ها، پدر استراوي در يكي از فصل-اين است كه من هـايي گويياو در اين بخش،

و مفهـوم دارد كه مخاطب سخنان او بيشتر بزرگ ساالن هستند تـا كودكـان؛ چـون معنـا

در هايبسياري حرف ).43-41صص همان،.رك( يابندنمياو را كودكان

 طرفداري.4-3

و نوجوانان، قرار دادن كودك در ورزد، در آثار چمبرز تاكيد مي پديد آمده براي كودكان

مركز داستان به تنهايي، به معناي ايجاد رابطه با او نيست؛ چه بسا در برخي آثار كـودك، 

.كند محور داستان باشد، اما اثر نتواند كودكان را جذب

و مشـاركت او گفتني مهم در پيوند با ديدگاه چمبرز اين است كه همراهي كـودك

و درك همدالنه و او لزوما نبايد به گونهيدر آفرينش داستان اي باشد كـه در همدسـتي

و مهـارتهم.با او اغراق صورت گيرد همراهي چنين، در نظر داشـتن توانـايي، هـوش

هايي نيست كه مخاطب كودك يـا نوجـوان نتوانـد بـانمخاطب به معناي آفرينش داستا

مـ پديد آثار و سـازنده برقراركنـدؤآمـده ارتبـاط : نويسـد چمبـرز در ايـن بـاره مـي.ثر

و« و ابتـدايي رخ دهـد خـود را نويسـنده طرفداري ممكن است به شكل بسيار ناپختـه

همآرام آرام اين پشتيبا]و[....كودك، نشان دهد آشكارا پشتيبان صرف دسـتي او بـا ني به

).202: 1388چمبرز،(»كودك تبديل شود

ميبراي :هاي زير پاسخ گفتتوان براي نمونه به پرسشتحليل عنصر طرفداري

و دنيايهاينگاه نويسنده به شيطنت- كودكي چگونه است؟ آيا نويسـنده كودكانه

و رفتارهاي دانـد؟ن بزرگساالن نمـي او را برضد قوانيماهيت متفاوت كودكي را پذيرفته

و بزرگساالن را دست مـي آيا نويسنده با مخاطب كودك انـدازد؟ آيـا خود دوست است

و ارزياب و آنان را مفسر مي نويسنده منتقد بودن كودكان را پذيرفته و اجـازه متن دانـد

و تجربه دسـت مي و به اكتشاف دهد برخي از مطالب متن را كودكان، خود آشكار كنند

؟ نويسـنده متفاوت با نويسنده داشـته باشـد هايينند؟ آيا مخاطب او حق دارد ديدگاهبز

 يادشده هنگام آفرينش اثر خود، توجه كرده است؟ هايبيشتر به كدام يك از پرسش

شب.4-3-1  طرفداري در قطار آن

و بهرهي چنان كه پيشتر گفته شد، زاويهدر اين داستان هم گيري ديد نقشي محوري دارد
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و پيشياز اين نوع زاويه بـرد حـوادث ديد، مشاركت مؤثر مخاطب در آفرينش داستان

رو طرفـداري نويسـنده از مخاطـب پنهـان، بيشـتر در از همين. ته استآن را در پي داش

پيوند با همين شگرد است؛ نويسنده به توانايي مخاطب خود در مشاركت براي پيشـبرد 

و كوشيد هاي الزم، او را در اين كـار بـا خـوده با فراهم آوردن زمينهداستان باور داشته

و حتا به گونه . اي غير مستقيم فرايند نگارش يك داستان را بـه او بيـاموزد شريك سازد

و افـزايش توانـايي او در به سخن ديگر در اين اثر، نويسنده بـه رشـد ذهنـي مخاطـب

ميخوانش فعاالنه . كندي متن كمك

و پدر بنفشه ستان مانند مادرداهاي شخصيت اي با بنفشه پيونـد همدالنـه نيز بزرگ

و رفتار ناشايستي با او نمي هـا را در آفـرينش اثـر چنين معلم كالس، بچههم.كننددارند

و با احترام به ديدگاهخود شريك مي . نگـردي پايـان داسـتان مـي هاي آنان دربـاره سازد

ي نويسـنده، از مخاطـب خـود دارانـهو جانبنههايي نشانگر درك همدالچنين ويژگي

. است

در.4-3-2  كلمات امپراتورطرفداري

: شودطرفداري از مخاطب در اين اثر به چند شكل ديده مي

ديد در پيوند است؛ نويسنده با كشاندن مخاطب به درون متن زمينهييكي با زاويه

اه شدن نويسنده با شخصـيت اصـلي ديگري با همر. سازدرا براي مشاركت او فراهم مي

و پاسخ به نياز او براي رفتن به درون كتاب، ارتباط دارد؛ نويسـنده بـه شـيوه  ايداستان

ميفانتزي زمينه و به او اجازه مـيي الزم را براي پرواز خيال مخاطب فراهم دهـد، آورد

و به فلسفه و تجربه دست بزند و به اكتشاف .ديشدزيستن بيني به سفر برود

و مفهـوم اثـر در پيونـد اسـت پيچيده ايـن(ترين شكل طرفداري در اين اثر با معنا

): گويا دارد،كـه بـه آن پرداختـه خواهـد شـد هايشكل، پيوند تنگاتنگي با عنصر شكاف

و غير مستقيم به مخاطب خود مانند يك فيلسوف مـي  و از او نويسنده، با ظرافت نگـرد

شدرخواست مي و فلسـفه خصيتكند، همراه با زيسـتن بينديشـد؛يهاي داستان به معنا

و تصوير ساده شروع مي ساني، در كالس جغرافيا، بـه(شوداين درخواست با يك كنش

و محدودهجاي پاسداشت مرزها روي نقشه، خط ايـن .) كنـد هاي مرزها را محـو مـي ها
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ميكنش به ظاهر ساده با شعر نوجوان كره و انگيـزه اي تركيب و اكتشـافي شود سـفر

ميجهان را در شخصيت و مخاطبان فراهم در. آورد هاي داستان ايـن موضـوع آرام آرام

و از شخصيت. يابدسراسر داستان گسترش مي و مخاطبـان بايـد سـفركنند هاي داسـتان

و كينه و هاي انسان آشـنا جويينزديك با پيامدهاي جنگ و بـه اهميـت دوسـتي شـوند

پييك مي.ش پي ببرنددلي بيش از و انديشـه آنان حتي و توانند با رفتـار هايشـان، خلـق

آنتخوي استبدادي امپرا و سرانجام به اين باور برسـند كـه هـا ور چين را دگرگون كنند

و دوستي ميان همهاگر بخواهند مي .ها مؤثر باشندي ملتتوانند، در ايجاد صلح

 طرفداري در من نوكر بابام نيستم.4-3-3

و روايت بيشتر حوادث داسـتان از نگـاه يـك كـودكي زينش زاويهگ ديد اول شخص

مي( ي مناسـبي را فـراهم آورده تـاو دو نوجوان زمينه) آيدساره، دختر اللي كه به زبان

همنويسنده بتواند با شخصيت و به جـاي محكـوم كـردن هاي كودك داستان دست شود

شينافرماني آن و هاي كودكانه را جزو لوازم كودكي بـه شـمار طنتها به آنان حق بدهد

و هنجارشكني و شيطاني نداندآورد .هاي آنان را پليد

) من نوكر بابام نيستم(طرفداري از حقوق اجتماعي كودك مخاطب از عنوان كتاب

و انقالبي،شود، اين عنوان عصيانشروع مي ي كودكـاني گويي فرياد اعتراض همه گرانه

ساالني ناقص نگريسـتهو به آنان تنها مانند بزرگ اندناديده انگاشته شده است كه تاكنون

و دم  شده كه چون تـوان تشـخيص درسـت را ندارنـد، بايـد تسـليم بزرگترهـا باشـند

.رندوبرنيا

وي بـرادران راوي داسـتان، داوود، پررنـگ هـاي كودكانـه اين مفهوم، بـا شـيطنت

آنبرجسته مي -گويند، ولي با افتادن پـولمي» ...نوكر بابا«داوودها در آغاز فقط به شود؛
از. نامنـدمي» او را نوكر بابا تو مستراح« هاي پدر در چاه توالت، داوود كـه پيشـتر هـم

ميشيطنت و چرخيدن نگاههاي برادرانش آزرده ها به طـرف او بـراي شد، با اين حادثه

و نويسـي پـدر عصـيان مـي رفتن در چاه، برضد خواسـته  و همـدل بـا كنـد نده همـراه

و مخاطب خود، اين سركشي را تاييد مي .كندشخصيت داستان

ميپيشي اصليافزون برحادثه :توان اين طرفداري را ديدگفته، در موارد ديگر نيز
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و انـداختن آن در چـاه هاي حاج حمزه، در دزديدن كفششيطنت بچه- مشدي نوروز

).69: 1383اكبرپور،(اش توالت در روز عروسي

گـرد بـراي برداشـتن مـواد خـوراكيي دورههـا پشـت وانـت فروشـنده پريدن بچـه-

).62همان،(

 همان،(خسيس، براي كمك به ساخت يك اتاق در مدرسه ها از جيب پدردزدي بچه-

 انگيز در داستان است، بـا سـكوت اين حادثه كه يكي از حوادث بسيار هيجان).76-77

ميتند انگيز پدرشگفت هـاي بيشـتري سـازي شود كه شايد بهتر بود با زمينهمزاج، همراه

و  و عصباني چنـدان روشـن نيسـت همراه باشد؛ چون تغيير نگرش ناگهاني پدر خشن

.تري داردنياز به داليل قوي

اي بسيار ظريـف در نـوع طرفـداري نويسـندهي درنگي كه به گونهمطلب شايسته

وجديده مي ،ايسـتد ود اين كه داوود، در برابر زورگـويي پـدر مـي شود، اين است كه با

در آوردبر زبان نمـي گاه حرف ناشايستي هيچ و حتـا در يـك صـحنه كـه داوود سـنگ

و پدر را تهديد مي و بـه ايـن ترتيـب، دست به اقدام خاصي نميكند، دست گرفته زنـد

.اكبرپور نوع طرفداري خود را آشكار كرده است

 هاي گوياشكاف.4-4

و متن بايـد بـه گونـه سپيدخواني در نقدهاي امروزي جايگاه ويژه اي اي پيدا كرده است

آنچينشكل گرفته باشد كه نقطه و هايي در آن وجود داشته باشد تا خواننده ها را پركند

-ها به دو شكل عمدهچينچمبرز براين باور است كه اين نقطه. از خوانش آن لذت ببرد
و بـه شكاف«ي نخست، گونه: شوندي زير مطرح مي و سـطحي هسـتند هـاي صـوري

ميفرض هايي كه شوند كه نويسنده از خواننده در ذهن خويش دارد؛ فرضهايي مربوط

هـاي او را سـبك نويسـنده، فرضـيه. ممكن است با آگاهي يا عدم آگاهي شـكل گيرنـد 

زي نهفته براي حل مسئلهي توانايي خوانندهدرباره و نحو، آشكار مـي هاي مربوط به بان

مي. كند هاي نويسنده بـه چيزهـاي گونـاگون، فرضـيه توانيم از راه ارجاعبه اين ترتيب،

و هر آنچه مربوط به خواننـده هاي وي را درباره و آداب اجتماعي يي باورها، سياست

و ايناين شكاف....نهفته است، دريابيم هـا، كـه بـه مشـتركات فرضيه گونههاي ارجاعي
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بيراد برمياف آناهميتگردد، نسبتاً قدر در متن غالب شوند كه افرادي كـه اند؛ مگر آنكه

بههمان فرضيه و انزوا كنند ها را ندارند امـا آن دسـته. هنگام خواندن، احساس بيگانگي

در هـايي هسـتند كـه خواننـده را هاي گويا كه اهميت بيشتري دارند، شـكاف از شكاف

 ). 206: 1388 چمبرز،(»ت خوانندساختن معنا به مشارك

مي خسرونژاد در بخش بـودن يكي از رازهاي لذت«: نويسدپيوند با همين موضوع

و نيـز، سـپس پـر-يافتن مسـاله-هاي سپيد متن متن براي كودك همين يافتن قسمت

مس-كردن آن ي كودك اگر بتواند در عمـل بـه تسـهيل متن ادبي ويژه....است-لهأحل

و در همـان حـال موفـق بـه اين فر ايند ياري رساند به او لذتي ژرف نيز خواهد بخشيد

و بـدين شـكل اسـت كـه در نهايـت، ادبيـات  برقراري ارتباط با وي نيز خواهد گرديد

).213-212: 1383خسرونژاد،(»كودك، به خود نيزتحقق خواهد بخشيد

و بررسي شكاف ميهايبراي تحليل اهاتوان پرسشگويا را در نظـر ين دست يي از

و اسـطوره-فرهنگي-علمي خاص ها، اصطالحاتآيا در متن واژه: گرفت اي يـا آداب

ميويژه رسوم هاي ذهني خواننده واگـذار آن را به زمينهشود كه نويسنده معناي اي ديده

آنهايي بر جايكرده باشد؟ آيا در متن ابهام د؟ خواننده باشيها بر عهدهمانده، كه كشف

هـاي گونـاگون از آيا ساختار روايت به شكلي هست كه به خواننده اجازه دهد برداشت

و نيـاز بـه پـيش(متن داشته باشد؟ شروع داستان چگونه است؟  ناگهـاني شـروع شـده

و بـي هـيچ ابهـامي شـروع شـده هايي از سوي مخاطب دارد يا با مقدمهفرض اي رسـا

هاي ديگري را براي مخاطـب فـراهم پايان بندييآيا پايان بندي داستان، زمينه) است؟

 آورد؟مي

شبهايشكاف.4-4-1  گويا در قطار آن

:هاي زير ديدگويا را به شكلهايتوان شكافدر اين داستان، مي

و شـكل روايـت پديـد آمـدهيزاويهيجاهاي خالي كه در نتيجه.4-4-1-1 . انـد ديد

و برجسته هـاي خـالي را در ايـن داسـتان شـكل از شـكاف تـرين شايد بتوان مهم ترين

.ي ديد بررسـي شـده اسـت اين موضوع در بخش زاويه.مربوط به همين بخش دانست

ميافزون بر موارد پيش گفته در بخش زاويه :ي زير نيز اشاره كردتوان به نمونهي ديد
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ميداستان به گونه- بعـد. نه، نـه: مادربزرگ گفت«: شوداي ناگهاني به شكل زير شروع

ي شـروع خواننـده را ايـن شـيوه).9: 1378 اكبرپور،(» از آن ديگر كوچولو هيچ نگفت

و علت نـه، نـه سازد، برخي فرضيهناگزير مي ي هـاي قاطعانـه ها را در ذهن خود بسازد

.بزرگ را حدس بزند مادر

و مفهوم ويژهشكاف.4-4-1-2 الي شـدن اي در پيوند هستند؛ مانند خـ هايي كه با معنا

او تصميم گرفت، ديگـر)62ص همان،( هاي خانم معلم نويسنده در پايان داستاندست

و بيرون آوردن او از اتاق چنـين كـاري را كـرد  ننويسد يا تنها براي جلب اعتماد بنفشه

 ....يا

درهم شب( عنوان داستان چنين، و مفهوم متضادي نهفته است كه بـا) قطار آن معنا

و ماجراه و برگشـتي دارد، هـم اي حوادث آن مربوط است؛ قطـار چـون حالـت رفـت

رامفهوم وصل را مي و هم مفهوم جدايي اين مفهوم هم با تعليقي كه در داسـتان. رساند

و معلم به بنفشه زنگ نمياصلي پديد مي و هم با داستان پيرمرد آيد زند، در پيوند است

ميو كوچولو كه به جدايي آن س.انجامدها هـا، در فرضـيهيديگر، با وجود همـهوياز

و در داستان ديگر، كوچولو در نامـه پايان داستان اصلي، خانم معلم نزد بنفشه مي اي رود

و مي دركنـار پيرمـرد گويد تا آخرين لحظـه به خانم نويسنده، بر اشتباه او تاكيد ورزيده

.بوده است

م كه در جمله هاي گوياييشكاف.4-4-1-3 آنيها ديده و در هـا ترديـد وجـود شـود

مي: دارد خواهد به خانم معلم شماره تلفـن را بدهـد، چـون مانند هنگامي كه مادربزرگ

ميخواب اين ترديد زمينه را براي حضـور.دهدآلود هست، دو سه مرتبه شماره را تغيير

و حدس ميي شمارههاي ديگر دربارهمخاطب . آوردي واقعي فراهم

آن بعد«و و گفت] معلم[ از از ناچاري معلم دو روسـتا هسـتم يكـي ايـن: خنديد

و آن طـرف بـه خـوبيهابهام در واژ).11همان،(» طرف، يكي آن طرف هاي اين طـرف

ميزمينه را براي برداشت . آوردهاي گوناگون فراهم

ميهاي گويايي كه در نام شخصيتشكاف.4-4-1-4 -براي نمونه تا نيمه: شودها ديده
-ي داستان، نام دختر پنج ساله كوچولو است، اين ابهام هر چند بعـدها برطـرف مـي ها

و كوچولـو، چنين، در قصههم. سازدشود، زمينه را براي سپيدخواني فراهم مي ي پيرمرد
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و مخاطبـان خـود مـي ها بيان نمينام هيچ كدام از آن تواننـد نـام دلخـواه خـود را شود

و كوچولو كنند . جايگزين پيرمرد

 كلمات امپراتورهاي گويا در شكاف.4-4-2

:هاي زير ديدگويا را به شكلهايتوان شكافدر اين داستان، مي

و زاويههاي گويايي كه به دليل شيوهشكاف.4-4-2-1 : انـدي ديد پديد آمدهي روايت

و اظهار نظر درباره نش اي كـه سـخناي برخي موارد، به گونهحضور نويسنده در داستان

 فكر كرد اگـر چنـد صـفحه از كتـاب را بخوانـد«: اندازدخواننده را بيشتر به ترديد مي

نهمي گوييم كـه ايـن روش ما نمي(. تواند حدس بزند كه كتاب به درد بخوري هست يا
و به صـفحه اي از صفحه)خوانددرستي است ولي اين طوري كتاب مي ي اول گذشت

).10-1384:9 اكبرپور،(» ....رسيد كه

مي«و . رودواي سرم دارد گـيج مـي: با خودش گفت. گذشتبا سرعت از كشورها

نتيجـه. از پرواز در آسمان سرگيجه گرفته بود ولي هنوز هم چـين را پيـدا نكـرده بـود

-ميكه قهرمانان قصه ما به درست يا غلط بودن نتايجي(. چين خيلي دور است: گرفت
ه)گيرند كاري نداريم ).12همان،(» ...ي كشورهاي آمريكاي جنوبي گذشتمهوقتي از

چگونگي درهم آميخته شدن روايت ساني، دختركي چيني، كه از روزگاران كهـن

است، با روايت پسركي شايد ايراني كه مشغول خواندن داستان دخترك است، بـه معنـا 

ـ  و ت و سرانجام حضـور نويسـنده در داسـتان و تخيل نياز دارد دأسازي پيشـبردرثير او

و مخاطـب را وا هاي داسـتان مـي ها بر ابهامماجراها، در قالب يكي از شخصيت افزايـد

و تخيل خود اين نقطهمي .ها را پر كندچيندارد، متناسب با انديشه

:شـود بنـدي داسـتان ديـده مـي هـاي جملـه هاي گويايي كه در شيوهشكاف.4-4-2-2

و رنگ تنشان...« » به علت تابش آفتاب بـه رنـگ مـس در آمـده بـود شايد برهنه بودند

مي).12همان،( . دهد، به عوامل ديگر نيز فكر كنداستفاده از قيد شايد به مخاطب اجازه

آنصداي ناوچه«چنين، هم زداي جنگي آرامش در بيشـتر: ملوان گفـت. جا را به هم

و گاه گداريمواقع به خاطر مقداري خاك نبرد مي ها هرچه منتظـر بچه ....به خاطر كنند

مي. ماندند چيز ديگري نشنيدند آنشايد بدين وسيله و خيال -ها، جـواب خواست، فكر
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و دقيق .)52همان،(» تري براي آن بيابندهاي بهتر

بـراي نمونـه: شـود هـا ديـده مـي هاي گويايي كه در برخي توصيفشكاف.4-4-2-3

و بـه جـاي كـره، اشـتباه مـيهكه پسرك براي پيدا كردن نقش هنگامي هـايي ديگـر كنـد

آن رود، مي و هوايي ميگاه راوي تنها به توصيف شرايط آب و تشـخيص جا بسنده كند

).14-12همان،(گذارد نام كشور يا منطقه را به خواننده وامي

ي دختـرك از روي تفـنني بخشي از جهان كـه در آغـاز بـه گفتـه شدن نقشهپاك

ك و عميق نار شعر نوجوان كرهصورت گرفته، در اي، تبديل به يك مفهوم نمادين انساني

ميمي و حوادث داستان پيوندي ژرف پيدا و مانند يـك زنجيـر شود كه با تصويرها كند

بني شخصيتهمه و ميمايهها و. كندهاي داستان را به هم وصل ارتباط مفهوم دوسـتي

و خون و جنگ و كتـاب ) ور كلمـاتتامپرا( عنوان كتابريزي، با اتحاد به جاي دشمني

اي كه براي همراهـي بـا به گونه( ور چين به كتابتي فراوان امپراخواندن پسرك، عالقه

يك مفهـوم) دهد، دخترك درون كتاب زنداني شوداحساسات مردم، با زيركي فرمان مي

ميعميق ميبا توجه به موارد پيش. سازدتر و( توان گفت، ميان فرهنـگ گفته كـه كتـاب

و ارزش) خواني نماد آن استكتاب ميو اخالق . شـود هاي انساني پيوندي ژرف برقرار

و پيوندهاي چند سويههم ي آن با مطالب كتـاب، شايسـتهيچنين، ابهام در عنوان كتاب

رود يـاي كتـاب اسـت كـه بـه درون كتـاب مـي ور كلمات، خوانندهتدرنگ است؛ امپرا

ور چـين كـه سـختتور، در كتاب زنداني شده، يا امپراتن امپرادخترك چيني كه به فرما

و كتابدلبسته ي مخاطبان نوجواني كه با پرواز خيـال خـود خواني است يا همهي كتاب

ميو به شيوه و دنيايي خيـالي را تجربـه مـي اي فانتزي، به درون كتاب ايـن. كننـد روند

تواننـد ذهـن مخاطـب را بـه ديگـر، مـي اي در پيوند با مفاهيممفاهيم، هر كدام به گونه

و به ابتكارهايي تازه دست بزند و از او بخواهند درنگ كند و كوشش وادارند .حركت

و گسترده آن به طور كلي اين مفاهيم ها در داستان، باعث شده كه مخاطـب، بودن

و تازه پنسبت به دو داستان ديگر، از نظر معنا در مفاهيمي متفاوت و اندكي تـر يچيـده تر

و كشف معنا و براي درك تري نياز داشـته باشـد؛ هاي آن نيز به بينش وسيعانديشه كند

و بزرگ و يا كودكي و شهر . سالي هستندمفاهيمي كه فراتر از يك كشور
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 هاي گويا در من نوكر بابام نيستمشكاف.4-4-3

و شيوهواقع نگاه كامالً كهي ديد گيري از زاويهي بهرهگرايانه در اين داستان، باعث شده

بااين متن  و كشـف در مقايسه دو متن پيشين، ظرفيت بسيار كمتـري بـراي معناسـازي

و مفاهيم مربـوط بـه آن، فضـايي. داشته باشد هـر چنـد با وجود اين، در عنوان داستان

مي براي معناسازي اندك و عصيانفراهم گرايانـه شود؛ مخاطب بايد اين مفهوم اعتراضي

و بتواند با توجه به فضاي موجـود در داسـتان، بـهر و بازسازي كند ا براي خود، تحليل

مي. ساالن بپردازدي خود با بزرگتبيين رابطه بر تواند، منظور عبارت عنوان را عصيان او

همبزرگ ضد و سـاالن بـراي ساالنش از بزرگساالن تلقي كند يا آن را درخواست خود

.حقوق پايمال شده كودكان، تفسير كندبه رسميت شناخته شدن 

 گيرينتيجه.5

و نوجوانان ماهيتي متفاوت در نظر اكبرپور اين واقعيت را پذيرفته كه بايد براي كودكان

و آنان را بزرگ و. سـاالني نـاقص نپنداشـت گرفت از نگـاه اكبرپـور، كودكـان منتقـدان

و مـي گـر ندار به يـك نصـيحتيمفسراني هوشمند هستند كه نياز تواننـد بـا درك نـد

و خود مفهوم نهفته در آن را كشف كنندزيبايي در. هاي متن، از متن لذت ببرند اكبرپور

آن،هاي گوناگونهاي خود به شيوهداستان ي حضـور مخاطـب ها اشاره شد، زمينه كه به

بيرا در متن فراهم مي و هـاي مخاطـب، احتـرام فروشي براي معناسازي هيچ فضلآورد

ميبا وجود اين، هنوز برخي كاستي. ايل استق .شودها در آثار اين نويسنده ديده

از قطـار آن شـبي تحليل آثار يادشده بايـد گفـت، در نگري، دربارهدر يك با هم

و ابزار روش نقد چمبرز، زاويه ي اي در كشف خوانندهي ديد نقش برجستهميان عناصر

تـو شكاف پنهان اثر دارد؛ چون سبك، طرفداري ي ثير چگـونگي زاويـهأهاي گويا زيـر

و شيوه با توجه به مطالب يادشده شايد بتوان گفت مخاطب. اندي روايت قرارگرفتهديد

و نوجواني قرار گرفته است .پنهان اين داستان، بيشتر فردي است كه ميان كودكي

و هستيكلمات امپراتوردر هـاي شـكافي اثـر، شناسـانه، با توجه به مفاهيم ژرف

و زاويه و پشـتيباني گويا در مركز قرار گرفته و طرفداري اين عنصـر را حمايـت ي ديد

و زبان اثر مانند عناصر ديگر قوي نيستمي با توجه به مطالب ياد شده شايد بتوان. كنند

و بـه گفت مخاطب پنهان اين داستان، بيشتر فردي است كه در ميانـه  ويـژه در پايـان هـا
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.واني قرار گرفته استي نوجدوره

شـود؛ چـون هـر چنـد مخاطـب نوعي دوپارگي ديده مـي من نوكر بابام نيستمدر

و نوجوانان هستند، مخاطبان پنهان -تر اثـر، بـزرگ نويسنده، كودكان نزديك به نوجواني
، صـداي راوي تر اين سخن بهتر است به مطـالبي از كتـاب براي دريافت دقيق. اندساالن

آني انتخاب درباره9ا والي باربار نوشته و مخاطبان ه ها اشـار هاي پيش روي نويسندگان

و نظريهي كنيم كه پيتر هانت در مقاله : بـه آن پرداختـه اسـتي نقد ادبيات كودك، نقد

از]، ممكن استنويسندگان[ نخست، آنان« و بنـابراين بـراي مخـاطبي يگانـه بنويسـند

. ن، ممكن است از خطاب جداگانه اسـتفاده كننـد كه آنا دوم اين. خطاب يگانه بهره برند

و خودآگاه، كودك را مخاطب قرار مي و در جمله راويان اين نويسندگان، آشكارا -دهند
ميهايي ديگر يا با لحني ديگر به بزرگ و سومين حالـت، حـالتي ...كنندسال نيز خطاب

ازاي....زمان را به كار گيرنداست كه نويسندگان ممكن است خطاب هم ن كار با استفاده

ي سـال گيرنـده رسد كه براي مخاطـب قـرار دادن بـزرگ همان لحن جدي به انجام مي

-اي كه راوي بـزرگي داستان، به گونهرود يا با سهيم كردن رازآميزانهروايت به كار مي
و مخاطب كودك بتوانند به تلفيق عالقه ميسال » ...رسـد هاي خود دست يابند، به انجام

مي).33: 1388، هانت( ، فريـاد اعتـراض راوي مـن نـوكر بابـام نيسـتم رسـد در به نظر

قهرمان به همان اندازه كه براي هوشياري كودكان است، براي اصـالح رفتـار ناشايسـت

سال بـه او نويسنده با دادن بخشي از روايت به بزرگروهميناز. ساالن نيز هستبزرگ

و مخاطب اين دفاعيـات بيشـتر بـزرگ دهد از رفتارهاي خود دفاعمياجازه  سـاالن كند

سال شنيده نشـود،ي بزرگاگر صداي اعتراض اين اثر از سوي جامعه. هستند تا كودكان

.چه بسا به ناهنجاري بينجامدحركت كودكان براي رسيدن به حقوق خود 

دري دورهتوانـد همـه با توجه به مطالب ياد شده، مخاطب پنهان اين اثر مـي  هـا را

و پـس از آن برگيرد؛ از يك و نوجوانان به دليل برجستگي عنصر طرفـداري سو كودكان

همسبك طنزآميز اثر به كتاب جذب مي و كـه هنـوز ماهيـت سـاالني چنين بـزرگ شوند

و در شـماراهنوز خوانش آثار ادبي را فرا نگرفتـهو اندمستقل كودكي را باور نكرده نـد

و تن و طنزآميز داسـتان ها از سبك واقعخوانندگان فعال نيستند و سرراست آن گرايانه  از

ميو در شمار مخاطبان نهفته برندلذت مي مي. گيرندي كتاب قرار نمايـد بنابراين، چنين
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.زمان بهره برده استاكبرپور در اين داستان از خطاب هم
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1. Wayne Booth 
2. Wallace Martin 
3. Lanser 
4. Umberto Eco 
5. Aiden Chambers 
6. Kenneth Burke  

و مقاله.7 بـه مـتن جابجـاي كودك واقعـي خواننده«ي ديگر چمبرز را به نام اين مقاله

و نوجوان شـماره نخست در پژوهشنامه» دهد؟ پاسخ مي 33و34هـايي ادبيات كودك

و پـس از آن بـا چاپ رسيده به پور باز گردان طاهره آدينه65-53صص ويـرايش است

منتشـر شـده) 1388( تاليف مرتضي خسـرونژاد هاي ناگزير ديگرخوانيجديد در كتاب 
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هـايو راهنمـايي پـيش از انتشـار هـا خسرونژاد به دليل در اختيار گذاشـتن ايـن مقالـه 
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8. Lucy Boston 
9. Barbara Wall 
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