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جعفر میرزایی پرکلی
استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه رازی، کرمانشاه

ندا اکبری ورزقان
کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه رازی، کرمانشاه

۱. مقدمه
هر  در  غیرمستقیم،  یا  مستقیم  مختلف،  طرق  به  “خواننده”  مفهوم  در خصوص  تفکر 
ادبی،  نوشته های  به خصوص  نوشته ها،  اولین  به  آن  تاریخچة  و  داشته  وجود  دوره ای 
بازمی گردد. تاریخ این مفهوم به زمان افالطون )427-347پ م( در حمله به تأثیر منفی 
اهمیت  )catharsis( می رسد.  پاالیش  مفهوم  در طرح  )384-322پ م(  ارسطو  و  شعر 
Jafar Mirzaee and Neda Akbari, “Critical Child: An Examination of the “Reader” in Ali Ashraf 
Darvishian’s Our School’s Wall Newspaper,” Iran Namag, Volume 2, Number 1 (Spring 2017), 110-129.

ادبیات  و  زبان  دکتری  دانش آموختة   ،Jafar Mirzaee <jmirzaeep@gmail.com> پرکلی  میرزایی  جعفر 
انگلیسی دانشگاه رازی کرمانشاه  ادبیات  و  زبان  استادیار گروه  نیوزیلند،  انگلیسی دانشگاه ویکتوریای ولینگتون 
است. در کنار تدریس، به پژوهش در حوزه های ادبیات دورة رنسانس انگلستان )جان میلتون(، تفکر انتقادی )ژاک 
دریدا(، روایت شناسی، ادبیات فارسی کالسیک و معاصر، خوانش تصاویر، ادبیات کودک و ترجمة ادبی عالقه مند 

است. ترجمة نقدی بر بهشت گمشده و ترجمة نمایشنامة تاوان اثر آرتور میلر را منتشر کرده است.
ندا اکبری ورزقان <Neda Akbari <neda.akbari@yahoo.com، دانش آموختة کارشناسی ارشد زبان و ادبیات 
انگلیسی دانشگاه رازی کرمانشاه، به حوزة ادبیات کودک و نوجوان عالقه مند بوده و پایان نامة خود را در این حوزه 

به رشتة تحریر درآورده است.
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این مفهوم در آثار هوراس )Horace, 65-8 BC(، النجاینس و سخنوران یونانی ــ  رومی 
و پیروانشان به طور مشهود نمایان است و در سراسر دورة تجدید حیات ادبی نیز بدان 
پرداخته شده و اهمیتش تا دورة مدرن ادامه یافته است.1 با ظهور “نقد نو” در اواسط 
قرن بیستم، اهمیت این مفهوم تا حدودی نادیده گرفته  شد و در عوض، بر خود متن 
و مؤلفه های آن تأکید شد. موضوع اساسی در این رویکرد “تأثیر متن” بر خوانندگان 
است و اینکه “خوانندگاِن واقعی منفعل هستند و نه فعال، مفعول هستند و نه فاعل، 
موجوداتی برای سرگرمی، آموزش، تغییر، اصالح شدن یا نجات یافتن هستند.”2 در دهة 
1٩80م، با ظهور نقد خواننده محور به مفهوم خواننده توجهی ویژه شد و “به مخاطبان 
و  تفسیر  در  مخاطبان  نقش  و   )textually inscribed addressees( متن  در  محصور 

ارزیابی نیز توجه خاصی شد.”3

محققان علم روایت شناسی مفصاًل دربارة مفهوم “مخاطبان محصور در متن” در کنار 
مفاهیمی چون خوانندة ضمنی )implied reader(، خوانندة نمونه )model reader( و 
روایت شنو )addressee( بحث کرده اند. پیچیدگی این مفاهیِم در ظاهر مشابه و اختالف 
دیدگاه محققان در تفهیم آنها به حوزة بحث برانگیزی در علم روایت شناسی مبدل شده   
است و در نتیجه، مفاهیم جدیدی پیرامون آنها شکل گرفته است. با این همه، تا پیش 
از ایدن چمبرز )Aidan Chambers, b. 1934( هیچ یک از محققان به خوانندة کودک 
درون متن توجه ویژه ای نکرده  بودند. پیتر هانت )Peter Hunt, b. 1945( در ادبیات 
کودکان: تحول نقد، مقالة چمبرز با عنوان “خوانندة درون متن” را نقطة عطفی در عرصة 

ادبیات کودک می داند.4

سوال اساسی چمبرز این است که به راستی کتاب هایی وجود دارد که مخصوص کودکان 
کتاب  کلمه،  ویژة  مفهوم  به  کتاب ها،  “بعضی  است:  این  او  پاسخ  باشند؟  شده  نوشته 
کودک اند و به گونه ای هدفمند برای کودک آفریده شده اند. از سوی دیگر، کتاب هایی 
وجود دارند که هرگز، به ویژه برای کودکان، خلق نشده اند، اما دارای ویژگی هایی هستند 
چه  نوشته  می شوند  کودکان  برای  که  کتاب هایی  اما  می کند.”5  جذب  را  کودک  که 

1Gerald Prince, “Reader,” in Handbook of 
Narratology, eds. Peter Huhn and et al. (Berlin: 
Walter de Gruyter, 2009), 398-410; quote on 
398.
2Prince, “Reader,” 398.
3Prince, “Reader,” 399.
4Peter Hunt, Children’s Literature: The 

Development of Criticism (London: Routledge, 
1990), 90.

5ایدن چمبرز، “خوانندة درون متن،” در دیگرخوانی های 
ناگزیر: رویکردهای نقد و نظریة ادبیات کودک، ویراستة 
مرتضی خسرونژاد )تهران: کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان، 1387(، 113- 152؛ نقل از 115.
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ویژگی هایی دارند؟ اهمیت و نقش خواننده در رویکرد چمبرز کاماًل مشهود است و نظریة 
او با رویکرد خواننده محور و تأکید بر خوانندة کودک بنا شده  است. هدف اصلی او معرفی 
روش نقدی است که “کودک را در مقام خواننده به حساب آورد. او را در درون جای 
 دهد و نه در بیرون. روش نقدی که به درک بهتر ما از کتاب یاری رساند و کمک کند تا 

خواننده ای را که کتاب در پی آن است، کشف کنیم.”6

چمبرز در مقالة خود ادبیات را “گونه ای از ارتباط” تعریف می کند.7 او با اشاره به دیدگاه 
ساموئل باتلر )Samuel Butler, 1835-1902( می نویسد که “برای گفتن یک چیز دو فرد 
الزم است و وجود شنونده همان اندازه ضرورت دارد که گوینده. به بیانی دیگر، سخن گیر 
همان  قدر مهم است که سخن گو.”8 چمبرز به دو نوع خواننده توجه می کند: خواننده ای که 
نویسنده در ذهن خود به هنگام نگارش متن دارد، یعنی “خوانندة ضمنی” و خواننده ای که 
با خوانش دقیق متن و بررسی آن استنباط می شود، یعنی “خوانندة درون متن.” شناسایی 
ویژگی های خوانندة درون متن هدف اصلی نظریة چمبرز است. وی صراحتاًَ بیان می کند 
اثر خلق شده “به شکل پنهان گونه ای خواننده را در خود دارد که مخاطبش است.  که 
خواننده ای که ممکن است با نظر شخصی نویسنده در خصوص مخاطب یکسان باشد یا 
نباشد. آنچه از دیدگاه نقد ادبی اهمیت دارد، درک و تشخیص مفهوم این خوانندة نهفته 
در اثر است.”٩ نویسنده به هنگام آفرینش اثر از فنونی استفاده می کند تا “خواننده را به 
درون متن کشد؛ به گونه ای که وی نقش پیشنهادی کتاب را بپذیرد و در خواسته های 
 ،)point of view( زاویة دید ،)style( متن فعاالنه شرکت جوید.”10 چمبرز بررسی سبک
طرفداری )taking sides( و شکاف های گویا )tell-tale gaps( را برای شناسایی خوانندة 

درون متن پیشنهاد می کند که در بخش های بعدی به تفصیل بررسی خواهند شد.

نیل کاک،11 لوییس سالستاد12 و ماویس ریمر13 بخشی از نظریة چمبرز را اساس مطالعة 
خود در حوزة ادبیات کودک و نوجوان قرار داده اند. در ایران، بخش نظری این رویکرد 
چمبرز را نخست طاهره آدینه پور در 1382ش ترجمه و چاپ کرد. ترجمة کامل مقاله 

6چمبرز، “خوانندة درون متن،” 115.

7چمبرز، “خوانندة درون متن،” 116.

8چمبرز، “خوانندة درون متن،” 116.

٩چمبرز، “خوانندة درون متن،” 116.

10چمبرز، “خوانندة درون متن،” 120.

11Neil Cocks, “The Implied Reader. Response 
and Responsibility: Theories of the Implied 
Reader in Children’s Literature Criticisim,” in 
Children’s Literature: New Approaches (London: 

Routledge, 2004), 93-117.
12Louis Salstad, “Narrative and Implied Readers 
in the Manolito Gafotas Series: A Case of Triple 
Address,” Children’s Literature Association 
Quarterly, 28:4 (2003), 219-222.
13Mavis Reimer, “Readers: Characterized, 
Implied, Actual,” Jeunesse: Young People, Texts, 
Cultures, 2:2 (2010), 1-12.
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بعد از چند سال در کتاب دیگرخوانی های ناگزیر: رویکردهای نقد و نظریة ادبیات کودک 
به چاپ رسید. سپس، خوانش هایی از آثار کودک و نوجوان بر اساس این رویکرد صورت 
گرفت. سعید حسام پور از محققانی است که در زمینة روشنگری مفاهیم نظریة چمبرز و 
نیز استفاده از آن در خوانش آثار برجستة حوزة ادبیات کودک و نوجوان ایران مقاالتی 
چاپ کرده است.14 همچنین، بشری سادات میرقادری در پایان نامة خود با عنوان “خوانندة 
نهفته در داستان های لینا الکیالنی” به بررسی خوانندة درون متن در آثار منتخب این 
نویسندة سوری پرداخته  است. در این پژوهش ها برای معرفی نظریة چمبرز از “الگوی 

ارتباطی” استفاده شده است که واالس مارتین در کتاب نظریه های روایت آورده است:

روایت ــ    متن ــ    درون  راوی  متن ــ    درون  مؤلف  تلویحی ــ    مؤلف  نویسنده ــ   
روایت شنو ــ   خوانندة نمونه ــ   خوانندة درون متن ــ   خوانندة واقعی.15

)Writer- implied author- dramatized author- dramatized narrator- 
narrative- narratee- model reader- authorial reader- real reader (

از  است.  ترجمه کرده  متن“  را ”خوانندة درون   authorial reader الگو، شهبا  این  در 
سوی دیگر، آدینه پور برای مفهوم The Reader in the Book چمبرز به طور مستقل و 
بر اساس عنوان مقالة چمبرز معادل لفظ به لفظ ”خوانندة درون کتاب“ را انتخاب کرده  
است. به نظر می  رسد که آدینه  پور از ترجمة شهبا اطالع نداشته است و این ترجمه های 
داریم  اعتقاد  هستند.  یکی  مفهوم  دو  این  کنند  تصور  خوانندگان  شده  باعث  نزدیک 
ترجمة آدینه  پور پذیرفتنی است و شهبا می  بایست برای مفهوم authorial reader معادل 
مناسب تری انتخاب می کرد.  مارتین توضیح می دهد که model reader خواننده ای است 
متن  از  می تواند  ویژگی هایش  یا  است  شده  ترسیم  متن  طریق  از  “ویژگی هایش  که 
 authorial استنباط شود.” شهبا این عبارت را به “خوانندة نمونه” ترجمه کرده است و
reader  ــ  که به “خوانندة درون متن” ترجمه شده  است ــ  خواننده ای است که “مشابه 
مخاطبان واقعی است که توسط نویسندة ضمنی مورد خطاب قرار می گیرند. برخالف 
خوانندة نمونه، این خواننده از داستان بودِن داستان آگاه است . . . و متن را با چنین 
دانشی می خواند.”16 متأسفانه محققانی همچون حسام پور، که احتمال می رود فقط به 

در  نهفته  خوانندة  “بررسی  حسام پور،  14سعید 

ایدن  نظریة  پایة  )بر  اکبرپور  احمد  داستان های 
 1 شمارة   ،1 دورة  کودک،  ادبیات  مطالعات  چمبرز(،” 
)138٩(، 101- 127؛ سعید حسام پور و فرشیدسادات 
شریفی، “بررسی خوانندة نهفته در متن در سه داستان 

ادب پایداری از احمد اکبرپور،” ادبیات پایداری، دورة 
2، شمارة 3 و 4 )138٩(، 146-113.

15واالس مارتین، نظریه های روایت، ترجمة محمد شهبا 

)چاپ 6؛ تهران: هرمس، 1382(، 116.
16مارتین، نظریه های روایت، 154.
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معادل های فارسی مفاهیم چمبرز و مارتین و دیگران توجه داشته اند، متوجه نشده اند 
که مفهوم “خوانندة درون متن” چمبرز نه به مفهوم authorial reader مارتین که به 

مفهوم model reader نزدیک است.

با  داستان هایی  و  مقاالت  نگارش  با  را  نویسندگی  )ز. 1320ش(  درویشیان  علی اشرف 
درون مایة سیاسی ــ  اجتماعی و انتقادی برای بزرگساالن آغاز کرد. او بعدها و در نتیجة 
“تحوالت روحی و روانی” به نوشتن برای کودکان و نوجوانان، ولی با همان درون مایه، 
اهتمام ورزید.17 کودکان در داستان های او کودکانی متفکرند که پابه پای بزرگساالن علیه 
بیداد و ستم قیام می کنند. آثار کودک او ارزشمند تر از دیگر آثارش دانسته شده اند و 
داستان بلند روزنامة دیواری مدرسة ما در این بین به منزلة اثری پرمحتوا و قوی شناخته 

می شود که تاکنون برای نوجوانان نوشته شده  است.18

سوال اساسی این است که نویسنده چگونه توانسته با قرار دادن خوانندة کودک کماکان 
درون مایه ها و اهداف سیاسی ــ  اجتماعی و انتقادی خود را دنبال کند؟ به تصویر کشیدن 
نامالیمات زندگی فرودستان در جامعه ای مملو از فقر، بی عدالتی و نابرابری برای مخاطب 
بزرگسال مشکل نیست، اما برای مخاطب کودک این مهم چندان ساده به نظر نمی رسد. 
نویسنده از چه شیوه هایی برای رسیدن به این هدف بهره می گیرد و تا چه حد در انجام 
آن موفق بوده  است؟ اگر خوانندة درون متن اثر یک کودک است، آیا نویسنده تالش 
کرده  است او را با خود همراه کند و به او در دریافت الیه های زیرین معنایی متن کمک 
رساند؟ در این پژوهش، نگارندگان مقاله با بررسی داستان روزنامة دیواری مدرسة ما بر 

پایة نظریة چمبرز تالش می کنند به این پرسش ها پاسخ دهند.

۲. علی اشرف درویشیان در یک نگاه
علی اشرف درویشیان در سال 1320 در محلة آبشوران کرمانشاه در خانواده ای تنگدست 
متولد شد و در جامعه ای فقیر رشد کرد.1٩ در 1337، با گذراندن دانشسرای مقدماتی، 
به مدت هشت سال در روستاهای گیالن غرب و اسالم آباد  غرب به شغل معلمی مشغول 
بود. در 1345، در دانشگاه تهران در رشتة ادبیات فارسی و سپس در کارشناسی ارشد 

از  پس  سیاسی  داستان  “نخستین  گرجی،  17مصطفی 

انقالب اسالمی: بررسی و تحلیل گفتمان داستان سلول 
18 از علی اشرف درویشیان،” نقد ادبی، سال 5، شمارة  

187 )13٩1(، 71- ٩6؛ نقل از 74.

)تهران:  نقد  بوتة  در  درویشیان  آثار  کازرونی،  18جعفر 

ندای فرهنگ، 1377(، ٩3.
1٩مریم غفاری جاهد، “سال های ابری: نگاهی به رمان 

سال های ابری علی اشرف درویشیان،” کتاب ماه ادبیات، 
سال 1، شمارة 11 )1386(، 48- 58؛ نقل از 48.
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روان شناسی تربیتی به ادامة تحصیل پرداخت. از 1350 تا 1357، به سبب نوشتن از 
این والیت و فعالیت های سیاسی سه بار دستگیر و سرانجام ممنوع القلم شد.20 نخستین 
رمان او، از این والیت، خوانندگان بسیاری یافت و تولد نویسندة تازه ای از مکتب گورکی 
را بشارت داد.21 سپس رمان آبشوران )1354(، مجموعة داستان فصل نان )1357( و 
همراه آهنگ های بابام )1358( را منتشر کرد. نام مستعار درویشیان “لطیف تلخستانی” 

است که برخی از آثار خود را بعد از انقالب با این نام به چاپ رسانید.

ادبیات  را در  برجسته ای  آثار  بهرنگی )1318-1347ش(  از صمد  پیروی  با  درویشیان 
کودک و نوجوان خلق کرده  است که عبارت اند از رنگینه )1353(، ابر سیاه هزار چشم 
کی   ،)1357( ما  مدرسة  دیواری  روزنامة   ،)1357( قرمز  کالش  طال  گل   ،)1357(
آثار،  این  در   .)1358( بچه ها  کتابخانة  در  آتش  و   )1357( جان  داداش  برمی گردی 
درویشیان با توجه خاص خود به کودکان و نوجوانان سعی دارد امید برای مبارزه با ظلم 
و ستم را به شیوة هنری نشان دهد.22 او تالش می کند با نگارش آثاری انتقادی “مردم 

را از خواب جهل و بی خبری بیدار سازد و آنها را به اندیشه وادارد.”23

۳. خالصة داستان روزنامة دیواری مدرسة ما
اشرف راوی و شخصیت مرکزی داستان است که سال اول دبیرستان را به تازگی شروع 
کرده است. در آغاز داستان، تصویری ناخوشایند از فقر خانواده و تابستان پر از کار اشرف 
در کنار بازیگوشی ها و دنیای سادة کودکانه اش ارائه می شود. سیلی مدیر بر صورت او 
به  از دانش آموزان  و یکی  به مدرسه، فلک کردن مرغابی های مدرسه  در آستانة ورود 
دست مدیر و زیردستانش در اپیزودهایی پراکنده فضایی هراس انگیز از مدرسه به تصویر 
می کشد. آقای هوشیار، معلم دلسوز و فهمیدة ادبیات که نهایتاً مدیر او را اخراج می کند، 
مدیر  همدست  ادبیات،  جدید  معلم  پریشان،  آقای  شده  است.  توصیف  خالصه  بسیار 
است. انتشار روزنامة  دیواری مرکز اپیزودهای بعدی روایت است. دانش آموزان نخست 
روزنامه ای با تأیید اکراه آمیز مدیر مدرسه با عنوان “ناقوس ایران” چاپ می کنند. مدیر 
انتشار روزنامه مخالفت می کند، ولی دانش آموزان مقاومت می کنند و روزنامة  ادامة  با 
“نبرد” را منتشر می کنند. سیروس، دانش آموز خبرچین و فتنه گر، با همدستانش چماقی 

“نقد  عثمانی،  مکیه  و  جهان تیغ  خلیلی  20مریم 

علی اشرف  از  ابری  سال های  رمان  جامعه شناختی 
درویشیان،” فصل نامة ادبیات داستانی، سال 1، شمارة 

1 )13٩1(، 113- 132؛ نقل از 116.
ایران  داستان نویسی  سال  صد  میرعابدینی،  21حسن 

)چاپ 5؛ تهران: نشر چشمه، 1377(، 546. 
22میرعابدینی، صد سال داستان نویسی ایران، 2٩8.

23نسرین علی اکبری و طاهره کوچکیان، “سال های ابری 

از نگاهی نواتوبیوگرافی-رمان،” جستارهای ادبی، دورة 
4، شمارة 15٩ )1386(، 1٩3- 218؛ نقل از 1٩7.
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می شوند برای سرکوب اشرف و دوستانش. آنها در مقابل روزنامة “چماق ایران” را منتشر 
می سازند. بعد از کشمکش های بسیار، سرانجام اشرف و دوستانش روزنامة “پیروز” را به 

شیوة زیرزمینی منتشر می کنند.

4. بررسی داستان روزنامة دیواری مدرسة ما بر اساس نظریة چمبرز
در این قسمت تالش خواهد  شد با بررسی چهار عنصر سبک، زاویة دید، طرفداری و 
شکاف های گویا در داستان روزنامة دیواری مدرسة ما بر پایة نظریة چمبرز به پرسش های 

مطرح شده در بخش مقدمه پاسخ داده شود.

4. ۱. سبک
چمبرز سبک را چنین تعریف کرده است: 

نوع استفادة نویسنده از تصویرهای ذهنی، ارجاع های آگاهانه و ناآگاهانة وی و نیز 
در ذهن خویش می سازد.  بی واسطة خواننده  ادراک  از  نویسنده  که  فرضیه هایی 
به جز این، سبک نگرش نویسنده به باورها، به رسم ها و به شخصیت های روایت را 
نیز در برمی گیرد و همة اینها به وسیلة شیوه ای که نویسنده درباره شان می نویسد، 

آشکار می شوند.24

 چمبرز معتقد است یک کتاب خوب که برای کودکان نوشته می شود بهتر است متعادل، 
انتزاعی از مفاهیم واقعی  گوش نواز، روان و ساده باشد. نویسندگان باید به جای مفاهیم 
و ملموس برای بیان افکار استفاده  کنند.25 چمبرز تأکید می کند که در ادبیات کودک 
بهتر است لحن صدا روشن، سرراست، مؤدب، مستحکم، منظم، آرام، بی پیرایه و از جنبة 
زبان شناسانه ساده باشد و احساس ارتباطی صمیمی، اما کنترل شده، از سوی بزرگسال را 
میان خود دوم او و خوانندة کودک نهفته اش بنا نهد.26 در نهایت، چمبرز سبک را مهم ترین 
عنصری می داند که به سرعت “رابطة میان نویسنده و خواننده” را شکل می دهد و تصویری 
از خوانندة درون متن می سازد.27 از دید او، برای شناخت سبک یک اثر می بایست موارد زیر 
بررسی شوند: ساختار جمالت و شبه جمله ها، شکل پاراگراف بندی در بخش های گوناگون 

اثر، تصاویر و آرایه های ادبی استفاده شده، بیان و لحن. 

24چمبرز، “خوانندة درون متن،” 120.

25چمبرز، “خوانندة درون متن،” 42.

26چمبرز، “خوانندة درون متن،” 123.

27Aidan Chambers, “The Reader in the Book,” 
in Booktalk: Occasional Writing on Children and 
Literature (New York: Harper, 58-34  ,(1985; 
quote on 42.
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4. ۱. ۱. سبک روزنامة دیواری مدرسة ما
درویشیان از زبان فارسی رسمی و کتابی برای روایت این داستان استفاده کرده  است؛ 
حتی نقل قول های مستقیم شخصیت ها نیز به این زبان بیان شده اند. با این همه، کلمات 
و جمالت عامیانة داستان تالش نویسنده را برای کم کردن فاصله  بین دنیای کودکی و 
بزرگسالی نشان می دهد. به همین سبب، لحن داستان برای خواننده تا اندازه ای صمیمانه 
و گوش نواز است. برای مثال، می توان به استفاده از کلمات “بیخ”28 و “میانه”2٩ اشاره کرد. 
راوی از واژه های گویش کرمانشاهی مانند “مدرسه مان،” “پپو،” “نخود گل و کشمش” و 
“گبرگه” نیز استفاده کرده  است. خوانندگان این داستان مردم ایران اند که با زبان فارسی 
رسمی آشنا هستند؛ اگر عبارتی از گویش کرمانشاهی استفاده می شود، در پاورقی معنی 
آن آمده  است. نویسنده در این داستان از گویش محلی کمتر استفاده کرده، چون در این 
صورت خوانندة غیربومی “مجبور است مرتب به زیرنویس ها توجه کند تا معنی کلمات 
غلیظ محلی را دریابد.”30 نویسنده همچنین از اسامی نمادین برای شخصیت ها استفاده 
می کند: “آقای هوشیار” معلم ادبیات که دوست دار و حامی بچه هاست و “آقای پریشان” 

معلم ادبیات جدید که همدست مدیر است.

راوی از زمان ماضی ساده، ماضی استمراری و ماضی بعید در روایت استفاده کرده  است. 
جمالتی که زمان آنها ماضی ساده یا استمراری است باعث کم رنگ شدن فاصلة زمانی 
بین کودکی و بزرگسالی راوی می شود و داستان را باورپذیرتر می کند. در مقابل، استفاده 
از زمان ماضی بعید چنین حسی در خواننده القا می کند که راوی اول شخص  ــ  آگاهانه 
یا ناآگاهانه ــ   از دوران کودکی خود فاصله می گیرد و نگرشی بزرگساالنه عرضه می کند؛ 

از این قسمت در بخش زاویة دید تحت عنوان “کانونگر متغیر” بحث خواهد شد.

ساختار جمالت بیشتر ساده، کوتاه و ملموس اند: “به مدرسه می رفتم،”31 “این بار دوم بود 
که او را می دیدم.”32 گاهی هم جمالت بلند و از لحاظ تصویر پردازی پیچیده می شوند، 
مانند “پپوها که قاصد پاییز بودند و گنجشکان همیشه شاد که گویی چینه دان هاشان پر 
از نخود گل و کشمش بود از روی بام ها در پرواز بودند”33 که در  این حالت باز هم برای 

خوانندة کودک قابل  درک اند.

ما  مدرسة  دیواری  روزنامة  درویشیان،  28علی اشرف 

)تهران: شبگیر، 1357(، 17.
2٩درویشیان، روزنامة دیواری، 18.

30کازرونی، آثار درویشیان در بوتة نقد، 13.

31درویشیان، روزنامة دیواری، 5.

32درویشیان، روزنامة دیواری،7.

33درویشیان، روزنامة دیواری، 5.

34درویشیان، روزنامة دیواری، 7.
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آرایه های ادبی ، مانند تشبیه که دریافت آنها برای خوانندة کودک ساده تر است و به 
در سینه ام سنگینی  “نفس  تشبیه  بیشترند.  داستان  در  می انجامد،  عمیق تری  درک 
می کرد. مثل وقتی که بادکنکی را باد می کردم”34 ترس راوی را کودکانه و ملموس 
با هدف تشویق، تحریک و فعال  می نمایاند. آرایه های ادبی و استعاری داستان، گاه 
نگه داشتن خوانندة کودک از سطح توصیفات ساده و صرفاًَ کودکانه فاصله می گیرند 
با این تغییر آگاهانه در بیان داستان، خوانندة کودک رفته رفته  و پیچیده می شوند. 
زدن  قدم  راوی  که  زمانی  مثال،  برای  تبدیل می شود.  منتقد  و  فعال  به خواننده ای 
دانش آموزان  وحشت  و  هراس  باعث  که  می دهد  توضیح  مدرسه  حیاط  در  را  مدیر 
آهوان  گلة  “چون  می کند:  استفاده  فراوان  شاعرانة  و  ادبی  تشبیهات  از  می شود،35 
و  باشند”  دیده   را  گربه  که  جوجه هایی  سان  “به  گریزان،”  موجی  “چون  وحشی،” 
طول  در  برمی انگیزد.  را  کودک  خوانندة  تخیل  آرایه ها  این  وحشی.”  گربة  “چون 
از  دانش آموزان  ترس  فقر،  به  غیرمستقیم  و  استعاری  صورت  به  نویسنده  داستان، 
می کند:  اشاره  راوی  به خصوص  و  شخصیت ها  زندگی  سختی های  و  مدرسه  مدیر 
“اول شکمش پیدا می شد بعد خودش”36 که کنایه ای است از فربه و ثروتمند بودن 
می دهد  روی  آن  در  اتفاقات  بیشتر  که  مکانی  مثابه  به  مدرسه  انتخاب  مدیر.  آقای 
انتخابی متفکرانه و هنرمندانه است، چرا که از یک سو با زبانی نمادین به انتقاد از 
حکومت و اوضاع نابسامان جامعه پرداخته می شود و از سوی دیگر، زندگی کودکان 
در چنین جامعه ای در قالبی تمثیلی بیان می شود که همگی خواننده ای فعال و پویا 

می کنند. طلب 

ساختار روایی داستان نیز شایستة درنگ است. نویسنده در هر بخش روایتی کوتاه و 
مستقل از خاطرات دوران کودکی خود نقل می کند. در آغاز داستان، بخش های مجزا 
گاهشمارانه  و  خطی  ساختاری  داستان  نیمة  از  می کنند.  بیان  را  پراکنده  رخدادهای 
 )flashback/analepsis( حاکم می شود. در قسمت های ابتدایی داستان گذشته نگری ها
است  محرکی  و  چالش  نخستین  اپیزودهای  می دهند.  غیرخطی  ساختاری  داستان  به 
برای پویایی و رشد خوانندة کودک. تصاویر به کار رفته، ساختار روایت و در کل سبک اثر 

به دنبال خواننده ای فعال و مؤثر در فرایند خوانش است.

35درویشیان، روزنامة دیواری، 10.

36درویشیان، روزنامة دیواری، 12.
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4. ۲. زاویة دید
کانون  مشاهده  و   )voice( صدا  مفهوم  دو  راوی  عالوه  بر  روایت شناسی،  مطالعات  در 
)focalization( نیز بررسی می شوند. ممکن است روایت را راوی روایت کند، اما صدای شخص 
دیگری شنیده  شود یا حتی اتفاقات از زاویة دید  شخص دیگری مشاهده  شود. با استفاده 
از این فنون در داستان های کودک می توان دنیای داستان را با دیدی کودکانه نشان داد و 
خواننده را با خود همراه  ساخت. به همین منظور، نویسنده معموالً نقش شخصیت های اصلی 
داستان را به کودکان می دهد و داستان را دربارة کودکان، ماهیت متفاوت زندگی آنها و در کل 
دغدغه های دنیای کودکی بنا می نهد. خواننده با زاویة دید کودکانه می تواند نگرانی ها، احساسات 
و هر آنچه را در کانون توجه کودک قرار دارد درک کند. چمبرز در این باره چنین می نویسد: 

هم تراز با آفرینش خوانندة نهفته و نیز نیاز نویسنده به جذب کودک خواننده به 
کتاب، محدود کردن کانون توجه به زاویة دید کودک به نویسنده کمک می کند تا 
حضور خود دوم خویش را در کتاب در میدان ادراکی کودک خواننده حفظ کند. 
از طرف دیگر، کودک نیز، که نویسندة نهفته در کتاب را می یابد ــ  نویسنده ای که 
می توان با او دوست شد، زیرا از تبار کودکی است ــ  به درون کتاب جذب می شود. 
او تصویر خوانندة کودک نهفته در متن را می پذیرد و پس از آن، می خواهد و حتی 
آرزو می کند که خود را به نویسنده و کتاب بسپارد و به دنبال آنچه تجربة کتاب 

پیشنهاد می دهد حرکت کند.37

ایجاد رابطه  بین نویسنده و خواننده  از نظر چمبرز، زاویة دید نه فقط وسیله ای برای 
به  را  او  از بین می برد و  را  به منزلة نوعی حاّلل، نگرش غیرادبی خواننده  بلکه  است، 
خواننده ای تبدیل می کند که کتاب در پی اوست.38 طرح سوال های زیر به منظور بررسی 
زاویة دید و چگونگی روایت پردازی اساسی است: راوی داستان کودک است یا بزرگسال؟ 
کانون مشاهدة داستان از  آن کیست؟ آیا داستان از کانون توجه خود راوی می گذرد؟ 
اگر  دارند؟  کودکانه  دنیای  به  نسبت  نگرشی  متفاوت اند ــ  چگونه  کانونگر ــ  اگر  و  راوی 
این نگرش کودکانه است نویسنده و شخصیت های بزرگسال داستان چه نگرشی دارند؟ 
آیا راوی یا کانونگر در بین شخصیت های داستان اند؟ فاصلة آنها با اتفاقات و کنش های 
داستانی چگونه  است؟ این فاصله چه تأثیری در جذب خوانندة کودک دارد؟ آیا شیوة 
روایتگری و کانون شدگی در برانگیختن خوانندة کودک و فعال کردن او در خوانش متن 

.3738Chambers, “The Reader in the Book,” 42چمبرز، “خوانندة درون متن،” 128.
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مؤثر است؟ به عبارت دیگر، آیا روایت پردازی به نحوی است که مشارکت و دقت خواننده 
را برای یافتن پاسخ سواالت و ابهامات به وجود آمده طلب   کند؟ آیا راوی زبان و نگرشی 

بی چون وچرا را متصور می کند و جایی برای خوانندة فعال باقی نمی گذارد؟

4. ۲. ۱. زاویة دید در داستان روزنامة دیواری مدرسة ما
در آغاز روایت، راوی اول  شخص مفرد درونی است. اشرف بچه مدرسه ای است که خاطرات 
دوران کودکی خود را بازگو می کند. این داستان ساختار روایتی قطعه ای دارد و بسامد 
گفت وگوها پایین است. این امر سبب می شود زاویة دید به آنچه راوی می گوید محدود 
 شود. تحقیق حاضر نشان می دهد که در این روایت، نویسنده به گونه ای منحصربه فرد از 
“راوی اول شخص متغیر” و “کانونگر متغیر” استفاده کرده  است که هر یک به نوبة  خود 

در جذب و فعال سازی خوانندة کودک درون متن بسیار کارگر واقع شده اند. 

4. ۲. ۱. ۱. تغییر راوی از “من” به “ما”
داستان  نیمة  در  ولی  است،  “-م”  یا  “من”  مفرد  اول شخص  راوی  روایت،  آغاز  در 
درویشیان  داستان  اصلی  درون مایة  می شود.  تبدیل  “-یم”  یا  “ما”  راوی  به  به تدریج 
اتحاد افراد جامعه برای ایجاد تغییر و بهبود شرایط سیاسی ــ  اجتماعی است. داستان 
با تصویری از ذهنیت کودکانة راوی و بازیگوشی های او در راه مدرسه آغاز می شود: “به 
مدرسه می رفتم. از کوچه های پرپیچ وخمی که بی پایان به نظر می آمدند، می گذشتم. 
کشمش  و  گل  نخود  از  پر  جیبم  و  بودم  کرده  پس انداز  را  خود  روز  دو  روزانة  پول 
از زبان راوی اول  شخص مفرد روایت می شود،  اپیزودهای کوتاه اول داستان  بود.”3٩ 
اما هرچه پیش می رویم صیغة راوی اول  شخص به جمع تبدیل می شود. او به تدریج 
ذهنیت  به  او  فردی  نگرش  و  ذهنیت  و  می شود  در جمع همشاگردی های خود حل 
ادبی  انجمن  تا  بدهد  اجازه  که  کردیم  تقاضا  مدیر  آقای  “از  می شود:  تبدیل  جمعی 
می رود  پیش  آنجا  تا  اتحاد  این  کردیم.”41  تهیه  را  مجله  جلد  “ابتدا  یا  کنیم”40  دایر 
که در آخر داستان دیگر “من” معنا ندارد و هرچه هست ذهنیت، آرزوها، نگرانی ها و 
تالش های “ما” است. داستان این گونه پایان می یابد: “برای نام مجله زیاد دچار زحمت 
نشدیم. روی تابلوی دکان پدر عباس نوشته بود ‘خیاطی پیروز’ ما هم نام مجله مان 

را ‘پیروز’ گذاشتیم.”42

3٩درویشیان، روزنامة دیواری، 5.

40درویشیان، روزنامة دیواری، 21.
41درویشیان، روزنامة دیواری، 24.

42درویشیان، روزنامة دیواری، 28.
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اما  مظلوم،  و  فقیر  دانش آموزان  جمع  به  او  تدریجی  پیوستن  با  راوی  فردی  ذهنیت 
متفکر مدرسه با اهداف و فعالیت های مشترکشان تغییر می کند و با ذهنیت و نگرش 
جمع متحد می شود. تغییر راوی در داستان با ظرافت خاصی صورت می گیرد و خوانندة 
کودک در هر مرحله بیش از پیش به دنیای جمعی کودکان احساس تعلق می کند. وقتی 
کودکان فقیر زندانی شده در انبار مدرسه فریاد برمی آورند که “ما هم آدمیم . . . ما هم 
آدمیم . . . ما هم آدمیم . . .”43 و باید مانند دانش آموزان خانواده های ثروتمند در جشن 
شرکت کنیم و مدیر ظالم مدرسه در نهایت به خواستة آنها تن می دهد، خوانندة کودک 
با آنها هم صدا می شود و فریاد می زند و در آخر نیز در جشن به همراه آنها شادی می کند. 
در آخر داستان، خوانندة کودک خود را دیگر عضوی از گروه پرتالش اشرف و دوستانش 
می داند و با تمام وجود خود را در پیروزی انتشار مجلة “پیروز” سهیم می داند. راوی که 
در آغاز روایت پر از هراس، نگرانی، خستگی و تنگدستی است، در پایان داستان پر از 
شور و شوق، تالش و امید جمعی می شود. خواننده نیز همچون نویسنده که خود دوم 

خویش را غرق دنیای اشرف کرده است، خود را به اشرف و دنیای او می سپارد.

4. ۲. ۱. ۲. کانونگر متغیر 
در روایت هایی با راوی اول  شخص معموالً راوی و کانونگر شخص واحدی هستند و همه چیز 
از نگاه راوی روایت می شود. در این داستان، کانون مشاهده تغییر می کند. کانونگر اصلی 
همان اشرف بچه  دبیرستانی است، اما این نگرش، هرچند کوتاه و گذرا، گه گاه تغییرمی کند 
و بزرگساالنه می شود. کانونگر بزرگسال در بین شخصیت های داستان نیست و فاصلة او با 
شخصیت ها و کنش های داستانی حس می شود. این فاصله در جذب خوانندة کودک تأثیر 
منفی ندارد و حتی در برانگیختن خوانندة کودک در خوانش متن مؤثر است. درویشیان 
تالش می کند از دنیای بزرگساالن تصویری ارائه کند، اما این امر در کنار حفظ کیفیت 
کودک پسند متن است. اشرف بزرگسال در مقام کانونگر موقت گاهی عبارات و جمالتی 
را البه الی جمالت اشرف دبیرستانی عرضه می کند که سبک و دیدگاهی بزرگساالنه و 
با  این همه، حتی در چنین لحظاتی خوانندة کودک فعال می بایست  با  متفکرانه دارد. 
درنظرگرفتن دیگر ویژگی های متن به دیدگاه بزرگساالنة طرح شده بیندیشد و آن را درک 
 کند. این انتظار باالی درویشیان از خوانندة کودک با نگاه انقالبی او به زندگی همخوانی 
دارد. برای مثال، وقتی راوی آتش گرفتن یکی از سینماهای شهر را هنگامی که دانش آموزان 
در کالس اند روایت می کند، کانونگر خردسال بر شخصیت دوران کودکی خود متمرکز است، 

43درویشیان، روزنامة دیواری، 16.

44درویشیان، روزنامة دیواری، 12.
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ولی ناگهان از این کانون دور می شود و اشرف بزرگسال است که می گوید: “شور و شوق 
عجیبی به سینما در همة ما بود. چه کارها که برای رفتن به سینما نمی کردیم!”44 کانونگر 

بزرگسال شور و شوق به سینما رفتن دوران کودکی را عجیب توصیف می کند. 

4. ۳. طرفداری
باید توجه داشت که اگر نویسنده ای ــ  خواه به  چمبرز در مقالة خود می نویسد: “البته 
ضرورت، خواه به عمد ــ  کودک را در مرکز داستان قرار داد، این به معنای ایجاد رابطه 
اشاره   )William Mayne, 1928-2010( میین  ویلیام  به  نیست.”45 چمبرز  کودک  با 
می کند. میین با مرکزیت  دادن به کودکان کوشید آثاری برای کودکان خلق کند، ولی 
تکنیک هایی که به کار برد به انزوای خوانندة کودک انجامیده  است. چمبرز اذعان می دارد 
که یک اثر کودک و نوجوان به صرف استفاده از راوی کودک یا انتخاب شخصیت های 

کودک نمی تواند عنصر طرفداری و همراهی را پدید آورد. 

در آثاری که به نظر چمبرز می توان آنها را ادبیات کودک نامید، از جمله آثار انید بالیتون 
)Enid Blyton, 1897-1968(، خوانندة کودک از آزادی الزم برای پروراندن تخیالت 
بپردازد و حتی گاهی  تفریح  و  بازی  به  برخوردار است و می تواند شیطنت کند،  خود 
اوقات شرور و مخرب باشد، البته محدود به دنیای کودکی. زمانی  که یک خوانندة کودک 
چنین داستانی را می خواند، در دنیایی غوطه ور می شود که بسیار به دنیای او نزدیک  
است. از نظر چمبرز، “طرفداری ممکن است به شکل بسیار ناپخته و ابتدایی رخ دهد و 
]نویسنده[ خود را آشکارا پشتیبان صرف کودک نشان دهد.”46 او معتقد است نویسنده 
باید تالش کند تا با استفاده از استراتژی های گوناگون همدستی با خواننده را ایجاد و 

آن را حفظ  کند.

به منظور بررسی عنصر طرفداری در داستان درویشیان سعی شده  است به سواالت زیر 
پاسخ داده  شود: آیا نویسنده کودک را همان گونه که هست می پذیرد و او را در بایدها 
و نبایدهای دنیای بزرگساالن محصور نمی کند؟ آیا خوانندة کودک آزادی کافی برای 
پروراندن تخیالت خود دارد و می تواند شیطنت کند؟ آیا خود دوم نویسنده به دنیای 
کودکان نزدیک می شود و به پشتیبانی یا همدستی با آنها می پردازد؟ آیا نویسنده بدون 
افراط با خوانندة کودک صمیمی می شود و به کودکان اجازه می دهد تا از اسرار مگو، 

45چمبرز، “خوانندة درون متن،” 128.

46چمبرز، “خوانندة درون متن،” 130.



123 ایران نامگ، سال ۲، شمارۀ ۱، بهار ۲۰۱۷/۱۳۹۶

به دور از چشم بزرگساالن، باخبر شوند؟ آیا عنصر طرفداری باعث می شود که خوانندة 
و  عاطفی  فکری،  لحاظ  از  و  بپذیرد  را  نویسنده  صمیمیت  و  وفاداری  کودک،  ضمنِی 

احساسی خود را به متن بسپارد؟

4. ۳. ۱. طرفداری در داستان روزنامة دیواری مدرسة ما
در این داستان، نویسنده نگاهی طرفدارانه و هم َدردانه به دنیای کودکان دارد. اشرف، 
اشاره  به زندگی سخت و فقیرانة خود و خانواده اش  اول  شخص، در آغاز روایت  راوی 
می کند و اشاره اش به “دست های پینه بسته” و “جای سیلی آفتاب” بر صورت خود گواه 
و  “نخود گل و کشمش”  و شادی خوردن  پرسه زدن کودکانه  البته  اوست.  ادعای  این 
تماشای “پپوها” و “گنجشک ها” در راه مدرسه هم جزیی از دنیای راوی است که بیان 
آنها خواننده را به دنیای کودکانه دعوت می کند. نویسنده با انتخاب یک بچة دبیرستانی 
در مقام راوی خود دنیای کودکانة او را به رسمیت می شناسد و چنان از نگاه او در زندگی 
غرق می شود که خوانندة کودک را با خود همراه می کند. خود دوم نویسنده در راوی 
اول  شخص غرق شده و با او و دنیای او همراه شده  است. این همراهی از اول داستان 
اتفاق می افتد و چنان که در قسمت زاویة دید اشاره شد، راوی اول  شخص مفرد “من” 
یا “-م” در اپیزودهای آغازین داستان در نهایت در راوی اول  شخص جمع “ما” یا “-یم” 
حل می شود و طرفداری اش قوی تر می شود، چرا که خود دوم نویسنده حتی خود را به 
دنیای یک کودک هم محدود نمی کند و آرام آرام در جمع و در “ما” کودکان حل می شود 
و بدین ترتیب، طرفداری او از دنیای کودکان و شخصیت های کودک جمعی و همه گیر 
می شود. این طرفداری قوی و گیرا خوانندة کودک را جذب و با گروه و دنیای کودکان 

همراه می سازد.

خود دوم نویسنده ماهیت متفاوت دنیای کودکان را درک کرده  است و در کنار دانش آموزان 
و در مقابل دنیای شخصیت های بزرگسال داستان قرار می گیرد که سردستة آنها مدیر 
مدرسه است. دانش آموزان به خود حق می دهند جز کتاب های درسی و “کلیله و دمنه” و 
آنچه مدیر دیکته می کند به دیگر کتاب ها و مطالب نیز توجه  کنند. علت تأسیس روزنامة 
 دیواری زیرکانه مطالعة “کلیه  و  دمنه” عنوان می شود و نویسندة رازدار این موضوع را برای 
دنیای  به  داستان  بزرگسالی که در  بیان می کند. معدود شخصیت های  خوانندة کودک 
آقای هوشیار معلم و پدر  آنها هستند  را می فهمند و طرفدار  آنها  نزدیک اند و  کودکان 
عباس هستند. این شخصیت ها در کنار خود دوم نویسنده هم سو با درون مایة اصلی داستان 
 ــ  “شما جوانید، وقتتان زیاد است. دنیا با خوبی ها و بدی هایش مال شماست. خورشید، 
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ماه و آسمان با همه بزرگی. آری، عزیزانم، خودتان را اذیت نکنید” ــ  47 تالش می  کنند و 
حال آنکه حضور فیزیکی آنها در داستان چندان قوی نیست. فقط این درون مایه است 
که شخصیت و اعتقاداتشان را می شناساند. آقای هوشیار به سبب نزدیک بودن به دنیای 
کودکان و طرفداری از آنها اخراج می شود. او نماد خود دوم نویسنده است که در پایان 
داستان به پدر عباس تبدیل می شود. خود دوم نویسنده در شخصیت های آقای هوشیار و 
پدر عباس تجلی می باید و با آنها دوست می شود و حتی خود را با دنیای دیگر بزرگساالن 

داستان غریبه می سازد و آنها را به تمسخر می گیرد و کودکانه از آنها انتقاد می کند. 

به  ایران”(  “چماق  روزنامة  )ناشران  همدستانش  و  سیروس  درویشیان،  داستان  در 
نیز  اعتقاد خود  این  برای  و  معتقدند  دوستانش  و  راوی  تالش  و  اعتقادات  با  مخالفت 
می کوشند. حضور این شخصیت ها، اتفاقاتی که برای آنها می افتد و رفتار متفاوت آنها به 
این حقیقت اشاره  دارد که نویسنده دنیاهای دیگر را به رسمیت می شناسد و به خواننده 
اجازه می دهد اگر مایل است خالف نویسنده فکر کند. مخاطب درویشیان اجازه دارد با 
دیدگاه های متفاوت دیگر آشنا شود و پذیرندة صرف افکار و عقاید نویسنده ای نباشد که 

به گروه راوی و دوستانش تعلق دارد.

نویسنده در هنگام خلق اثر خود به جنبه های متفاوتی از طرفداری توجه داشته  است. 
جنبة عاطفی و احساس همدردی با راوی داستان و دیگر دانش آموزان که به سبب فقر 
و تنگدستی خانواده هایشان زندگی سخت و طاقت فرسایی دارند در جای جای داستان 
نمایان است و مخاطب کودک را برای ابراز همدردی با خود همراه می کند. برای مثال، 
اشاره به تابستان پر از کار و عاری از تفریح و زندانی شدن در مدرسه به علت پوشیدن 
لباس های مندرس. طرفداری از جنبة حقوق اجتماعی و شهروندی هم در داستان نمودی 
بارز دارد. همراهی نویسنده با دانش آموزان در این زمینه تا جایی اهمیت پیدا می کند 
که به نقدی تیز و نیش دار بر ساختار نظام حاکم آموزشی و تربیتی بزرگساالن منتهی 

می شود و سعی دارد دانش آموزان را به احقاق حقوقشان تشویق کند.

4. 4. شکاف های گویا
بر طبق نظریة چمبرز، بررسی عنصر شکاف های گویا از دیگر عواملی است که در شناخت 
ویژگی های خوانندة نهفته در متن سودمند  است. برخی از نویسندگان فضای کمی برای 
خواننده به منظور مذاکره یا تعامل با متن باقی می گذارند. چمبرز دو نوع شکاف را در 

47درویشیان، روزنامة دیواری، 28.
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نظریة خود معرفی می کند: شکاف  صوری یا سطحی و شکافی که “خواننده را به چالش 
می کشد تا در فرایند معناسازی شرکت کند.”48 نوع اول مفروضاِت آگاهانه یا ناآگاهانة 
نویسنده دربارة خواننده اش را نشان می دهد. این نوع شکاف ها و ارجاعات مفروضات او در 
خصوص سیاست، آداب و رسوم اجتماعی و همانند آن را آشکار می سازد. چمبرز تأکید 
می کند که شکاف های بیش  از  حد در متن خواننده را با احساس بیگانگی مواجه می کند. 
نوع دوم شکاف ها نیازمند مشارکت فعال خواننده و درگیر بودن او با متن است تا بتواند 
معنای دقیق آن را آشکار سازد. بنابراین، استفادة هنرمندانه از تکنیک های گوناگون برای 

پدید آوردن شکاف ها الزمة دعوت خواننده به تعامل با متن است.

شکاف ها یا جاهای خالی و نقطه چین هایی درون متن به خواننده فرصت می دهد تا لذت تبدیل 
شدن به خواننده ای فعال و پویا را تجربه  کند. عدم ایجاد چنین فرصت هایی به یک طرفه شدن 
متن و تسلط کامل نویسنده و البته انفعال خواننده خواهد انجامید. مسئولیت ایجاد چنین 
فضایی برای نویسندة کودک سنگین تر است. پرسش های زیر در بررسی شکاف های گویا 
اساسی اند: در متن چه اصطالحات و واژه هایی از نظر فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و علمی 
نیازمند توضیح اند؟ آیا نویسنده دریافت آنها را به خوانندة کودک وامی گذارد؟ چه سواالتی 
به سبب شخصیت پردازی اثر برای خواننده مطرح می شود؟ آیا نویسنده یافتن پاسخ این 
سواالت یا برقراری ارتباط های الزم را به خوانندة خود واگذار می کند؟ پرداخت ساختار اثر 
ادبی، مخصوصاً قسمت آغازین و پایانی آن، به گونه ای هست که سواالت، شکاف ها، و شاید 

پیش فرض هایی را برای خواننده ایجادکند یا آشکارا همه چیز را بدون ابهام بیان می دارد؟

4. 4. ۱. شکاف های گویا در داستان روزنامة دیواری مدرسة ما
شکاف های صوری در این داستان به دو گروه تقسیم  می شوند: 1. شکاف های فرهنگی و 
2. شکاف هایی که بنا بر شرایط سیاسی ــ  اجتماعی و کودکی نویسنده پدید آمده اند. باید 
متذکر شد که هیچ کدام از این شکاف ها تداخلی در روند خوانش کتاب ایجاد نمی کنند و 
در واقع می شود آنها را به فرض هایی مربوط دانست که نویسنده دربارة توانایی خواننده 
در نظر می گیرد. از جمله شکاف های فرهنگی می توان به ذکر عنوان کتاب کلیله و دمنه 

اشاره کرد که برای اغلب خوانندگان کودک شکاف تلقی شود.

از شخصیت ها  برخی  نظر  دارند.  نوع دوم شکاف های صوری جنبة سیاسی ــ  اجتماعی 
را “مرکز فساد”  از آن جمله  است. مدیر، سینماها  به عوامل و حوادث داستان  نسبت 

48Chambers, “The Reader in the Book,” 46.
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می نامد، اما چرا؟ نویسنده در متن هیچ گونه توضیحی دربارة آن نمی دهد و از خوانندة 
کودک انتظار می رود چنین شکافی را با در نظر گرفتن دیگر جنبه های شخصیتی مدیر 
“بعضی ها  جملة  در  کند.  شناسایی  مدرن  پدیده های  و  زندگی  دشمن  را  او  و  دریابد 
می گفتند که این شیر خشک امریکایی هاست و می خواهند ما را مریض کنند و شاید 
افکاری صحبت می کند که در ذهن عموم مردم آن زمان  هم بکشند،”4٩ راوی دربارة 
از شرایط  برای خوانندگان کودکی که اطالعی  از متن  این قسمت  رسوخ کرده  است. 
سیاسی ــ  اجتماعی دوران کودکی نویسنده ندارند شکافی دشوار تلقی می شود. انتخاب 
تصویر امیرکبیر برای عکس روی جلد روزنامة “نبرد” و بعدها لگدمال شدن تصویر او 
نداده  توضیحی  این خصوص  در  نویسنده  دارد.  بار سنگین سیاسی  که  است  اشاره ای 
 است، جز تقابل عکس امیرکبیر با عکس مدیر مدرسه روی جلد روزنامة “چماق ایران.”

4. 4. ۱. ۱. شکاف های زبان نمادین
 اسامی نمادینی چون آقای هوشیار، معلم ادبیاتی که اخراج می شود؛ آقای پریشان، معلم 
ادبیات جدید؛ امید، دوست مقاوم و انقالبی راوی؛ نیز اسم “مدرسة ایران” و روزنامه ها 
)“ناقوس ایران،” “نبرد،” “پیروز” و “چماق ایران”( همگی خوانندة پویایی را برای درک 

معنای نمادین  طلب می کنند.

4. 4. ۱. ۲. شکاف در شخصیت پردازی
 شخصیت های این داستان به دو گروه تقسیم می شوند: 1. مدیر مدرسه و دیگر کارکنان 
مدرسه به همراه دانش آموزانی چون سیروس که بسیار ظالم، خشن و البته ثروتمندند 
و 2. راوی و دوستانش به همراه آقای هوشیار و پدر عباس. باید توجه  داشت که در این 

روایت فهم شکاف شخصیت ها با شکاف ساختاری مرتبط است.

گروه اول در نیمة نخست روایت مسببان رعب و وحشت و خشونت در مدرسه معرفی 
می شوند و مدرسه را از محیطی امن و آموزشی به زندان تبدیل می کنند. علت چنین 
رفتارهایی را راوی یا نویسنده بیان نمی کند و خواننده خود باید شخصیت پردازی را در کنار 
ساختار در نظر بگیرد و به فهمی از موضوع دست  یابد. مدیر چرا به راوی سیلی می زند؟ 
چرا مرغابی ها و امید را فلک می کنند؟ رفتار سیروس در نیمة دوم داستان چرا عجیب و 

غریب و فتنه انگیز است؟

4٩درویشیان، روزنامة دیواری، 14.
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به  راستی  هوشیار  آقای  است.  بسیار  سوال  نیز  دوم  گروه  شخصیت های  خصوص  در 
کیست و چرا با دیگر بزرگساالن متفاوت است؟ چرا خواستة او ایجاد روزنامة  دیواری 
برای مدرسه است؟ اگرچه شخصیت بزرگسال آقای هوشیار اصلی ترین شخصیت گروه 
دوم است، اما  جز دو پاراگراف توضیحی دربارة او عرضه نمی شود. چرا این فرد با وجود 
غایب بودن و اخراج زودهنگام در مقابل گروه مدیر و همدستانش حضوری پررنگ دارد؟ 
شخصیت پردازی پدر عباس هم در آخر داستان به چند خط محدود می شود، ولی گویی 
به  نیازی  داستان  آخر  در  فعال  کودک  خوانندة  می شناسد.  را  او  سال هاست  خواننده 
شخصیت پردازی مفصل پدر عباس ندارد، چرا که آقای هوشیار را شناخته  است و حاال 
پدر عباس با چند خط به سادگی معرفی می شود. خواننده خود دوم نویسنده را شناخته 
و  توضیح می پذیرد  با چند خط  را  عباس  پدر  و  آقای هوشیار  به همین علت  و   است 

می شناسد. آنها همگی دلسوزان و طرفدارن کودکان و دنیای آنهایند.

4. 4. ۱. ۳. شکاف ساختار دوبخشی
 داستان آغازی ناگهانی دارد و خواننده را یکباره در دنیا و ذهنیت کودکانة راوی اول 
شخص غرق می کند. اپیزودهای آغازین داستان )هفت اپیزود( اتفاقات پراکنده ای را به 
از روایت  این بخش  منظور تصویرگری شخصیت مدیر و همدستانش روایت می کنند. 
مملو از دلهره و وحشت راوی و دانش آموزان به سبب خشونت و آزار و اذیت مدیر و دیگر 
کارکنان مدرسه است. به  راستی این مکان مدرسه است یا زندانی با زندانبانانی بی رحم؟ 
در قسمت اول، اتفاقات آشفته و بدون توالی زمانی و مکانی آمده اند که بر میزان جو 
خفقان و زندان گونة محیط مدرسه می افزاید. در نیمة دوم روایت و با معرفی امید در 
کسوت دانش آموزی مقاوم، هنرمند و شاعر، روحیة تالش و مقاوت دمیده شده و ساختار 
خطی و منظمی بر روایت حاکم می شود و در آخر نیز به نظم و آرامش “پستوی دکان 

پدر عباس” و تابلویی می انجامد که نوید پیروزی می دهد.

شکاف هایی که این ساختار دوبخشی پدید می آورد بیش از هرچیز بر مضمون و هدف اصلی 
روایت تأکید دارد: تصویری خشن و ناامیدکننده از دنیا و زندگی راوی در کنار بزرگساالنی 
ظالم در مقابل تصویری از تالش ها وامیدهای افراد این جامعه و مقاومت هوشمندانة آنها 
در راه رسیدن به حق و آرزوهای خود. شکاف های نیمة نخست به لحن سرد، پر از دلهره 
و وحشت و رفتارهای ظالمانة بزرگساالن مدرسه مرتبط است که با وارد شدن به قسمت 
دوم این سواالت و شکاف ها با ایستادگی و تالش انقالبی دانش آموزان و حمایت فکری 

آقای هوشیار و پدر عباس )بزرگانی از تبار کودکان و دنیای پر از امید آنها( پایان می یابد.
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4. 4. ۱. 4. شکاف در داستان های تمثیلی 
شکاف عمده ای که اگر خواننده آن را درنیابد نمی تواند به الیه هایی زیرین معنایی داستان 
دست  یابد، شکافی است که هم به زبان نمادین داستان و هم ساختار روایی قطعه ای  و 
تمثیلیی آن مربوط می شود. واقعیت آن است که خواندن داستان های نمادین برای کودکان 
همه،  این  با  می شود.  دو چندان  تمثیلی  روایت های  در  چالش  این  و  است  چالش برانگیز 
کلیدهایی در متن درویشیان قرار  دارد تا خوانندة کودک راه پرکردن این شکاف عمده را 
پیدا  کند. نام نمادین “مدرسة ایران” و نام روزنامه ها مانند “چماق ایران” و “ناقوس ایران،” 
وقتی در چارچوب روایت های تمثیلی قرار می گیرند معنای مد نظر نویسنده را آشکار می کنند 
که اشاره به ملت و کشور است. این نوع دوم از شکاف است که به گفتة چمبرز خواننده را 
به چالش می کشد تا او را در معناسازی شرکت دهد. درک معنای سطحی کالن روایت های 
مجزای فلک کردن مرغابی ها، جشن و شورش دانش آموزان فقیر زندانی شده در انبار مدرسه 
و تأسیس روزنامة  دیواری ــ  که دربرگیرندة مراحل گوناگون یک فعالیت اجتماعی ــ  انقالبی 
است ــ  چندان کار سختی نیست، اما یافتن معنای تمثیلی این داستان ها خواننده ای فعال 
و پویا می طلبد. این شکاف عمده ترین شکاف متن است. در این داستان، درویشیان تالش 
می کند ظلم و بی عدالتی را در جامعه ای کوچک مانند مدرسه به تصویر بکشد. مدرسة ایران 
نمادی از کشور ایران و مدیریت ظالمانة آن نماد حکومت آن دوران است. مستخدم و ناظم 
مدرسه نمایندة عوامل اجرایی دولت و دانش آموزان نمایندة اقشار مختلف جامعه اند. بنابراین، 
اگرچه سبک نویسنده ساده و قابل فهم است، اما درک استفادة نویسنده از زبان نمادین و 
ساختار روایت تمثیلی برای اشاره به دغدغه های ذهنی اش مانند فقر، بی عدالتی و در کل انتقاد 

از جامعه نیازمند خوانندة کودکی فعال و باتجربه است. 

5. نتیجه گیری
بررسی داستان  روزنامة دیواری مدرسة ما بر اساس نظریة چمبرز نشان می دهد که این 
می تواند ذهن خوانند گان  که  است  برخوردار  منحصر به فرد  و  ویژه  از ساختاری  داستان 
کودک را در فرایندی خالق و سازنده به  کار گیرد و به دنیای درون متن بکشاند. درویشیان 
با استفاده از زبان فارسی رسمی و لحن صمیمانه، در کنار استفادة مالیم از واژه های گویش 
کرمانشاهی، اسامی نمادین، زمان های فعلی متفاوت، جمله بندی ساده و کوتاه، به کار بردن 
تشبیهات بیشتر و آرایه هایی دشوار تخیل برانگیز کمتر و بهره گیری از ساختار روایی خاص 
به پویایی خوانندة کودک متن خود کمک چشمگیری می کند. داستان او ساختار روایتی 
تکه تکه دارد و از “راوی اول شخص متغیر” و “کانونگر متغیر” به صورتی منحصربه فرد 
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استفاده کرده  است. درویشیان با غرق  کردن خود دوم نویسنده در راوی اول  شخص، به 
رسمیت  شناختن دنیای کودکانه، توجه به جنبه های عاطفی و حقوق اجتماعی کودکان 
طرفداری از خوانندة کودک را به کمال می رساند. او همچنین با ایجاد شکاف زبان نمادین، 
شخصیت پردازی، ساختار دوبخشی و داستان های تمثیلی در کنار شکاف های فرهنگی و 
سیاسی ــ  اجتماعی هرچه بیشتر به شکل گیری خوانندة کودکی پویا و فعال کمک می کند.

است  بچه  دبیرستانی  گروه  یک  آرمان های  و  دغدغه ها  ذهنیت ها،  روایتگر  او  داستان 
که به منظور احقاق حقوق و رسیدن به ارزش های خود تالش می کنند. کودکانی که 
درویشیان به تصویر می کشد نسبت به محیط اطراف و ظلم هایی که بزرگساالن بر  آنها 
روا می دارند آگاه و هوشیارند. در واقع، او با قراردادن کودکان در مقام مخاطب اثر خود 
در  پی آشنا کردن آنها با درون مایه ها و اهداف سیاسی ــ  اجتماعی و انتقادی خاص خود 
انقالبی رشد دهد. تصویرپردازی  باورهای  با تفکرات و  بوده  و کوشیده است کودکان را 
درویشیان از دنیای کودکان در این داستان نشان دهندة نگرش ویژة او به کودکان است. 
شیوة دعوت خوانندة کودک در این اثر نشان می دهد که نویسنده برای دنیای درونی، 
قابلیت های منحصر به فرد، توانایی تفکر انتقادی و حتی مشارکت و تالش انقالبی کودکان 
مسئول،  هوشیار،  بزرگساالنی  کودک  خوانندگان  او،  نظر  از  است.  قائل  ویژه ای  ارزش 
امیدوار، مقاوم و البته بازیگوش و معصوم اند که نوید بخش آینده ای روشن خواهند بود. 

ادبیات کودک و نوجوان در زمرة تاثیرگزارترین انواع ادبی به  حساب می آید که به فراخور سن 
کم و ذهن جست وجوگر مخاطبان خود شکل می گیرد. این نوع آثار، برخالف سبک  و سیاق 
ساده و بی تکلف خود، همواره رسالت بیان عمیق ترین مفاهیم، اندیشه ها و آموزه های تربیتی را 
برای کودکان برعهده داشته اند. حقیقت این است که آثار این حوزه را بزرگساالن می نویسند و 
خوانند گان بزرگسال نیز نقد و بررسی می کنند. حال این سوال مطرح است که این تالش ها تا 
چه اندازه با نیازها و عالیق خوانندة کودک تناسب دارد؟ چمبرز با نگاه ویژة خود به این سوال 
توجة بزرگساالن را به موضوعات و ویژگی های اساسی در این خصوص معطوف کرده  است. 
تالش این مقاله ترسیم فضای مطالعات ادبیات کودک در ایران تحت تأثیر نظریة چمبرز، بیان 
خالصه ای از نظریة چمبرز و نقد اثری برجسته از درویشان به عنوان نویسنده ای شناخته شده 
در حوزة ادبیات کودک ایران بود. با این همه، نویسندگان مقاله امیدوارند هدف مهم دیگری را 
نیز محقق کرده باشند و آن بیان این نکته که خلق آثار برای کودکان تا چه  اندازه می بایست 
هوشمندانه و دقیق صورت گیرد و نویسندگان چقدر می باید نسبت به حساسیت کار خود 

آگاهی داشته باشند و بدین منظور اهتمام به خرج دهند.


