
 فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(

 پژوهشی-علمی

 23شماره پیاپی-4931 پائیز-ومسشماره -سال هشتم

  

 سبک روايی رمان باغ کیانوش اثر علی اصغر عزتی پاک 

 (113-186)ص
 احمد فروزانفر )نويسنده مسئول(4، زهرا ملکزاده2

  

14/4931/ 94تاريخ دريافت مقاله:  

 11/13/4931قطعی مقاله: تاريخ پذيرش
 

  چکیده

یی را برای شناسی یعنی تالش برای کشف زبان روایت، یا قواعد و امکاناتی که گفتار رواروایت

 ورد.او عوامل دخیل در قرائت روایت را به معاینه دقیق ناقد ادبی در می پذیر میکندخواننده فهم

ویژه در ارتباط با مخاطب نوجوان، نقش بسزایی های ذاتی خود و بادبیات داستانی  با توجه به ویژگی

ها و الگوسازی برای این گروه سنی دارد. واکاوی شگردهای مؤثر در در نهادینه کردن اندیشه

های نوین و دقیق نقد ادبی،  به مندی از شیوههپیشبرد یک روایت و یا بررسی کمبودهای آن با بهر

های ه اصالح و تقویت کاستیهای متعدد در حوزهلفان جهت بخشیده و بؤهای نویسندگی مشیوه

پرداخت روایت منجر خواهد شد. بخصوص که در زمینه ادبیات داستانی کودک و نوجوان دفاع 

برآنیم با تحلیل محتوای مضمونی و توجه در این جستار  مقدس جای چنین نقدهایی خالی است.

ش علی اصغر عزتی پاک که به غ کیانوشناسانه رمان بابه ساختارهای داستان، به بررسی روایت

ستیزی ایرانیان در دوره دفاع مقدس و پیش از آن تأکید دارد، بپردازیم و در حوزه طرح و تجاوز

روایی متن را بررسی شگردهای  سازی، زمان، شخصیت پردازی و سطوح روایی،پیرنگ، کانونی

 کنیم.

 

 سازی، زمان.یکانون پردازی،شخصیت ،سبک رواییباغ کیانوش،  :کلمات کلیدی

   مقدمه

اند نظام حاکم بر روایتهای داستانی را تدوین کرده و با توانستهپژوهشگران عرصه ادبیات، بمرور 
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عنوان دستور زبان حاکم بر روایتهای توان از آن باای دست یابند، که میشرح و بسط آن، به نظریه

پردازی و گ، ساختار زمانی، شخصیتندی همچون پیرنمهمه عناصر روایت»گوناگون، یاد کرد. 

ای روایی بدانیم، سازی که در ساختار روایت وجود دارند و باعث میشوند یک متن را نوشتهکانونی

« یدادت متفاوت با ادبیات در معنایی کلی، بجلوه میدر ادبیات کودک تا حدی یا گاهی بش

شناسی میان آنچه بواقع اتفاق در روایت (.555: درج در خسرو نژادنیکوالیوا های ناگزیر، دیگرخوانی)

)شکل روایت( تمایز حاکم است. هر روایت  )محتوای روایت( و چگونگی نقل آنچه اتفاق افتاده افتاده

داستان و متن. در یک کالم داستان شامل رخدادها و نیز افرادی است که  داستانی دو جزء دارد:

میزنند. حال آنکه متن روایی چگونگی عمل روایت  رخدادها را تجربه میکنند و دست به انجام کنش

شدگی، بازنمایی است و عمل روایت شامل مؤلف واقعی و مستتر، خواننده واقعی و مستتر، کانونی

جستارهایی در باب نظریه روایت و روایت ) مستقیم/ غیرمستقیم و یا سخن غیرمستقیم آزاد میباشد

نوجوان، به زبان نظریه و نقد ادبیات کودک و  نخستین کسانی که درباره . (51-51شناسی، 

از جمله نخستین  هیچ نظریه بخصوصی احساس نمیکردند.ای باند، هیچ نیاز ویژهانگلیسی قلم زده

دیگرخوانیهای ) متخصصان این عرصه افرادی چون النس سلوی، تاونزد، جفری تریز و... بودند

(. بعدها پژوهشگران حوزه ادبیات کودک و 6:-5:32::1خسرو نژاد، درج در پیتر هانتناگزیر، 

شناسی را وارد های روایت افرادی چون تودوروف کوشیدند تا روایتگیری از نظریهنوجوان با بهره

کیب، یومیکر، سیباک، کزمان و ادبیات کنند. از جمله این افراد محققانی چون پیترسون، مک

(. ماریا 11:انتقادی، -دی زبان شناختیروایت شناسی درآم )رک هیکمان را میتوان نام برد

از جمله متخصصان حوزه روایت در ادبیات کودک و نوجوان میباشد و از جمله کسانی  نیکوالیوا،

ای نشان داده و کوشیده ادبیات کودک و نوجوان توجه ویژه است که به روایت و ابعاد روایتمندی در

ان یا چگونه نقد ادبیات کودک از نظریه روایت )فراسوی دستور داست ای باعنواناست تا در مقاله

شناسی را در این حوزه مطرح کند. این نظریه پرداز ادبیات کودک و بهره میبرد؟( نظریه روایت

دازی، زاویه نوجوان همچنین به ویژگیها، ابعاد و مفاهیم روایتمندی و عناصر آن یعنی شخصیت پر

عقیده او ساختار روایی داستانهای این عرصه را تشکیل پردازد؛ عناصری که به دید و مسئله زمان می

میدهد. این مقاله با توجه به آثار موجود سعی کرده است، باغ کیانوش را که روایتی مربوط به 

های شناسی و نیز اندیشههای روایتاساس برخی نظریهنوجوانان با موضوع دفاع مقدس است؛ بر

  نیکوالیوا نقد کند.

شناسی ساختارگرای کودک و نوجوان، در ادبیات داستانی متعلق به این گروه استفاده از روایت

های بندی آنها در گروهود بتوانیم با فروکاستن متون به واحدهای کمینه و دستهشسنی، سبب می

البته  بندی آنها پرداخته و شگردهای رواییشان را آشکار نماییم.قابل ارزیابی، به ارزشگذاری و طبقه

یه در مقایسه با دیگر رویکردهای حوزه کودک و نوجوان هنوز نوپا و جدید است. در مقاله این نظر
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های تأثیرگذاری و نقاط ضعف و قوت متن، در نوع یم که ضمن توضیح و بازنمایی شیوهپیش رو برآن

و ببینیم بعنوان یک اثر مربوط  های اصلی روایت نیز دقت نماییمتبدیل، ترکیب و جایگزینی سازه

به نوجوانان، تا چه حد در معرفی گفتمانهای روایی مربوط به آنها در حوزه ادبیات دفاع مقدس 

شناسی آثار کودک و نوجوان پژوهشهای محدودی صورت گرفته که در باب روایت موفق بوده است.

 «رنگاهی به ابعاد روایتمندی در داستان سه سوت جادویی احمد اکبر پو»برخی از آنها عبارتند از: 

از عباس  «بررسی جایگاه زمان در اشعار روایی کودکان»عید حسام پور و شیدا آرامش فرد، از س

نقد »و از لیال رضایی،  «بررسی نقش و کاربرد راوی اول شخص در شعر روایی کودکان»جاهد جاه، 

یک » از فریده داوودی مقدم. «ای رضوی در ادبیات نوجوانانهداستانشناسی  روایتتحلیل و 

کتاب ماه در در مورد باغ کیانوش نوشته است و فریدون راد عنوان نقدی است که  «داستان و نصفی

های اما طی جستجو پیرامون نقد ه است.چاپ شد561شماره  - 5:31خرداد «کودک و نوجوان

 یافت نشد. شناسی نگریسته باشد،انجام شده، موردی که این داستان را از منظر روایت

   معرفی نويسنده و اثر

وی رمان باغ کیانوش را که به گفته نویسنده از  است. :5:5علی اصغر عزتی پاک متولد سال 

صفحه و 551در  5:33ی خالقانه دارد، در سالواقعیت نشأت میگیرد و بخش اعظم آن پرداخت

فصل برای گروه سنی نوجوان نوشته است. این اثر برنده جایزه کتاب سال دفاع مقدس و 51

آواز »و  «میمانیم پشت در»برگزیده جشنواره سراسری هنر آسمانی شده است. مجموعه داستان 

ای گروه سنی کودک و نوجوان از آثار بر «موج فرشته» و «ردیمگزود برمی»و  نویژه بزرگساال «بلند

 این نویسنده بشمار میرود. 

   سطح داستانی

، همزمان با عروسی پسرِ مردی بنام کیانوش، 5:65در یکی از روستاهای نزدیک همدان و در سال 

وارد باغ پربار کیانوش که به خساست شهره   دو نوجوان به نامهای حمزه و عباس تصمیم میگیرند

های آن استفاده کنند. در این حین، کیانوش به باغ میرود و در آنجا بدست یک از میوهاست شوند و 

صدد رهایی وی ها درشود. بچهخلبان عراقی که با چترنجات در باغ وی فرود آمده است، اسیر می

آیند و حمزه با الهام گرفتن از داستانهایی که پدربزرگش در بیان خاطرات دوران نوجوانی برمی

از چگونگی مبارزه مردم با روسها برای او تعریف کرده است؛ موفق میشود مردم روستا و خود، 

گیریها و مأموران پلیس را آگاه کرده و از خطرات احتمالی جلوگیری نماید. داستان در خالل تصمیم

 کند.آفرینان آن بیشتر آشنا میرفته و مخاطب را با فضا و نقش ای هر یک از شخصیتها جلوهکنش

های داستان عالوه بنظر میرسد در پایان با دستگیری خلبان و ... با نوعی تحول روحی در شخصیتب

 شویم.روبرو می

http://www.noormags.com/view/fa/magazine/248
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/248
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/248
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/number/40253
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   رح و پیرنگط

دستور زبان ) انیم طرح و پیرنگ نقل حوادث است با تکیه بر روابط علت و معلولی.که میدچنان

نظم طبیعی  زپیرنگ با. در و به دو دسته باز و بسته تقسیم میشود (6:: 5:21اخوت،داستان، 

اما  نمیشود. ی دیده گشایگره داشته و معموالً در آن حوادث بر نظم ساختگی و قراردادی آن غلبه

گیری قطعی گشایی و نتیجهگرهو  ربدچمینظم ساختگی حوادث بر نظم طبیعی آن  پیرنگ بسته در

از نوع دوم  رنگ باغ کیانوشبندی پیمطابق این تقسیم .(23و  31)میرصادقی:  و محتومی دارد

واسطه شرایط حاکم بر آن، در هر بهایی است که ن جزو روایتو این داستا یعنی پیرنگ بسته است

گشایی و نتیجه قطعی اپیزود اتفاقات هیجان انگیزی رخ میدهد و هر کدام از این اتفاقات نیز با گره

تنبیه شدن آنان ، ماجرای خلبان با متنبه  ها بابطور مثال ماجرای میوه دزدی بچه به پایان میرسند.

ها به پایان میرسد. در هر سه داستان ها با متواری شدن روسیری او و ماجرای تپه اسبشدن و دستگ

در دو قسمت دیگر هم پیشرفت  قدرت نهایی در دست طرفی است که مورد تجاوز واقع شده است.

هایشان بوده و درونمایه کلی اثر مبارزه ر کنشها و جسارت شخصیتها دگیریپیرنگ، وابسته به تصمیم

با ظالم و دفع شر وی میباشد. انتخاب این نوع پیرنگ، باعث شده است که مخاطب احساس کند در 

ریزی کرده و اتفاقات ر نظر گرفتن امکانات خود، برنامهو با د هابدون نگرانی از ضعف هر بحرانی باید،

 را بسمت مورد نظر هدایت کند.

نامد؛ جابجایی عینی ات کودکان که پراپ آن را غیاب میز عنصرهای تکرار شونده در ادبییکی ا

قهرمان داستان یا انتقال او به سرزمینی ناشناخته است، که امکان کشف آزادانه جهان، بدون نظارت 

-:55 :درج در خسرونژاد، نیکوالیوادیگرخوانیهای ناگزیر، ) ورد.ابزرگساالن را برای وی فراهم می

( طرح کمرنگی از این الگو که مربوط به خروج حمزه و عباس از روستا و وارد شدن آنان به باغ 551

است، در داستان وجود  هاپدر بزرگ در جریان مربوط به روس کیانوش برای اولین بار و نیز حضور

ل برای له اوها در مرحشود اما اینجا بچهمیدارد. البته از نظر پراپ قهرمان برای کار مهمی غایب 

بنابر دیدگاهی که به ارسطو » ردند.گدزدی و در ماجرای تپه اسبها، از سر کنجکاوی وارد معرکه می

   های کودکان از این الگو پیرویمیگردد داستان باید دارای آغاز، میانه و پایان باشد. بیشتر داستان باز

 «وج و گره گشایی استافکنی، نقطه ا گره پیرنگ داستان دارای زمینه چینی، کنند ومی

در باغ کیانوش، نویسنده همزمان به ارائه دو داستان پرداخته است. در واقع سعی (. ::5همان:)

هاست در بطن داستان اول بگنجاند و از ماجرای مبارزه مردم روستا با روسکرده داستان دوم را که 

تفاده کند. البته بنظر میرسد مل اسگیری و عهنده و منبع الهام حمزه در تصمیمآن بعنوان یاری د

دستبرد پرده اول شامل توصیف عروسی و : توانیم داستان را به سه اپیزود یا پرده تقسیم نماییممی

در باغ تا انتهای روایت، پرده سوم ماجرای پرده دوم حضور خلبان عراقی  ،کودکانه دو نوجوان به باغ

را در  مرور حضور خودرا به مخاطب میشناساند و بیزهایی کوتاه خود که از پرده اول با گر هاتپه اسب
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های کتاب را به خود اختصاص یابد که یکی از فصلآنجا قدرت میو تا  نمایداندیشه وی تثبیت می

توان آن از این دید می کند.از شخصیت عباس به حمزه منتقل می داده، خالقیت و  قدرت رهبری را

ه از شیوه تداعی آزاد به پرداخت ماجرای پدربزرگ را یک رمان چند روایتی دانست که با استفاد

ها در بودن ماجرای مقابله مردم با روس ای ناخودآگاه بر الگو وارگی و منشأ اثرحمزه میپردازد و بگونه

های چند روایتی نیز به دیدگاه کالسیک شته است. اما در هر یک از داستانقضایای باغ تأکید دا

ز ستان را با زمینه چینی به میانه رسانده و در آنجا با گره افکنی ناشی اارسطو وفادار مانده و آغاز دا

و شکل از گشایی و پایان نزدیک شده است. البته در این میان به دحضور دشمن و رقیب به گره

هایی صورت پازلماجرای تپه اسبها و آوردن آن ب ته: یکی با تقطیعمند گشبهرهعنصر تعلیق و تحیر 

ه داستان؛ و دیگر با روایت لحظه به لحظ شوندن خواننده رنگ گرفته و کامل میکم در ذه که کم

داند که چه اتفاقی در شرف وقوع است و مانند بازیگران حاضر در صحنه نمیطوریکه مخاطب نیز ب

   در هر مرحله ناچار به انتخاب راهکار و مواجه شدن با نتایج تصمیمات خود میشود.

عامل شخصیت و کنش دو نوع طرح پلکانی و مارپیچی، و از نظر طرح شکلوفسکی با توجه به دو 

 .(51و55: اخوتدستور زبان داستان،) نمایدلسل و ترکیبی را از هم متمایز مینیز دو نوع داستان مس

سببی بوده و رفتار چند  -ی است و حرکت در آن، خطی و زمانیپلکانطرح باغ کیانوش، بیشتر 

شویم که موقعیت دآگاه خود با این حقیقت مواجه میواقع ما در ناخو شخصیت با هم مشابه است. در

یت خلبان عراقی و در عین حال روسهای ها بعنوان متجاوزین کم سال شباهتی نمادین با وضعبچه

ها، دارد. بعالوه نویسنده با انتخاب خط سیر نسبتاً ساده و به دور از پیچیدگی، مستقر در تپه اسب

لذتها، تردیدها کند تا قدم به قدم او را در معرض کنشها، های رخ داده شریک میرا در ماجرا نوجوان

عنوان بازیگران و ل، که بمخاطبان خود را نه به منزله روایت شنوهایی منفع ویها گذارد. و دلهره

ن اندیشه یرد که در شرایط مشابه ملزم به اندیشه و عمل هستند. ایگا در نظر میهایی پویشخصیت

 )بییید جلو جوجه ها؛ باید کاری برایم انجام بدهید!( و ششم های پنجمذاری فصلگدر نامخود را 

   نماید.من اگر جای حمزه بودم!( اثبات می)

هرچند نویسنده عناوین فصول به شکل معناداری با سیر روایی داستان مرتبط و آمیخته هستند. 

نداشته و پس از خواندن فصل و حتی کل ای انتخاب کرده که نقش افشاگرانه ها را بگونهاین نام

 بندی را،شاید بتوان این نوع فصل داستان، کشف این ارتباط برای مخاطب جذابیت داشته باشد.

 ه سعی میکند با بیزدایی و جلوگیری از تیپ سازی دانست، که طی آن نویسندگونه ای از آشنایی

مخاطبان در مورد روند نع قضاوت زودهنگام ها یا نامگذاری غیر مرتبط آنها مانام رها کردن شخصیت

ها بمنزله یک راوی، مراحل مهم ماجرای کلی را از دل جزییات در واقع خود عنواند. داستان گرد

 ورند.امی بیرون کشیده و در مقابل خواننده 

 کنش، شخصیت و تفکر در طرح
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های هر یک را به دستهبه طرح داستانی نگاه کرده و  فریدمن از سه منظر ِکنش، شخصیت و تفکّر

 (23-:3اخوت: دستور زبان داستان، ر.ک)گوناگونی تقسیم نموده است.

بنظر  طرح کنشی، ترحم انگیز، قهرمانی، منتقم واحساساتی یا شورانگیز. از نظر کنش داستانی:-الف

ا ه بطرح قهرمانانه و شورانگیزی وفادار مانده است کغ کیانوش در هر سه اپیزود خود برسد بامی

دوره نوجوانی و بینیِ کمتر قابل پیش های اخالقیِرود و بر اساس ویژگیکنش شخصیتها پیش می

تهورهای مربوط به آن، مخاطب را در هیجان درک شرایط جدید سهیم میکند. در این اثر تک تک 

 پوشی به سبک و سنگین کردنهای پیشین خویشند و بدون پردهگیریشخصیتها در گرو تصمیم

اه پردازند. گاه این قضاوتها به سبب شرایط، درونی و به شکل واگویه و نجواست و گدیگر میرفتار یک

و یا عباس و حمزه خود را ها ی رد و بدل شده بین کیانوش و بچههازمینه بروز یافته و با دیالوگ

ه دهد. در مواردی هم مثل مورد خلبان، اوج اندوه و احساس فرد نسبت به آنچه مرتکب شدنشان می

 شود.صورت اشک و گریه نمایش داده میب

تگی شود و تغییر و تحول از ناپخر آن شخصیت مهمتر از کنش تلقی میاز نظر شخصیت که د -ب

 آزمونی و منحط. کند: شخصیت بالغ، اصالح طلب،به سمت بلوغ و پختگی حرکت می

یی چون جنب و جوش، هاانی هستند که ویژگیاز آنجا که قهرمانان و کنشگران اصلی داستان نوجوان

، درس گرفتن از تجارب خود و شیطنت، ریسک کردن برای ورود به مناطق جدید، آزمون و خطا

میتوان نتیجه  ، های ایشان مشهود استهای گذشتگان، در کنشها و راهنماییمندی از تجربهبهره

بعنوان کسی و مخصوصاً حمزه گرفت که شخصیت آزمونی و بالغ در طرح باغ کیانوش غلبه داشته 

سیری که  گونه غیر مستقیم تحت آموزش و در حال الگوپذیری از پدربزرگ بوده است؛ درکه ب

کند دهند، هویت جمعی گذشتگانش را در خود متبلور کرده و کاری میحوادث پیش رویش قرار می

، که در فصل دوازدهمنانهای بالغی قرار بگیرد که نامشان در یاد بماند. چکه در زمره شخصیت

 ماند. گوید: اسمت یادم میطاب به وی میکسانی که برای بردن خلبان آمده اند خفرمانده 

ای از وضعیت فکری، احساسات، باورها و وجهه نظر شخصیت: تفکر از نظر تفکر بعنوان مجموعه-پ

ست. جایگاه تفکر در طرحِ این داستان از دو دیدگاه قابل بازبینی ا نامتوهم. ، فرهیخته، آشکارکننده

های متجاوز که شامل د دشمنان و نیروهای بیگانه. نیرویکی از دید نیروهای خودی، و دیگر از دی

تدریج بواسطه اشتباهات و و ب؛ تفکری آشکار کننده دارند شوندیها و نظامیان عراقی مروس

تجارب ما نیروهای خودی افرادی هستند که زیرکانه و با برخورداری از اشوند. تعدیهایشان تنبیه می

گذشته خود و پدرانشان، رو به کمال داشته و از تفکر فرهیخته بهره مند هستند. حتی حمزه هم 

رای تبرئه کردن خویش و التماس که در ابتدای دستگیر شدن به دست کیانوش بدنبال فرصتی ب

ای دست ز چنگ خلبان، به اقدامات شجاعانهشت، در حین تالش برای رهایی کیانوش و عباس امیگ

  زند که خود او را نیز متعجب میکند.می
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یان خوش و خشنودی آفرین، و بندی ساختاری یا همان پاهای کودکان معموالً دو پایاندر داستان

های درونی قهرمان داستان؛ با هم همراهند. اختی یعنی به تعادل رسیدن درگیریبندی روانشنپایان

ساختاریش  که ادبیات کودک بسیاری از الگوهایاموالً پایان خوش دارند و از آنجهای قومی معقصه

ز طرف . اسنتی این ژانر، پایان خوشی دارندهای ومی وام گرفته است، بیشتر داستانهای قرا از قصه

بندی کمدی پیروی کرده، یعنی مطابق های دور، همیشه از صورتدیگر ادبیات کودک از گذشته

شود و د میستان سرکوب شده، در پایان قدرتمنپیرنگ داستان کمدی، شخصیتی که در ابتدای دا

 551:درج در خسرونژاد نیکوالیوادیگرخوانیهای ناگزیر، )کندع طرح داستان بسمت باال میل میدرواق

دو قاعده مستثنا نبوده است و داستان، این همانطورکه کامالً مشهود است باغ کیانوش از  .(555و

د. بعالوه حمزه و عباس که در ابتدا مورد خشم و گذارانی خشنودی آفرین را به نمایش میپای

های کمدی، ابتکار عمل را گرفته بودند؛ مطابق پیرنگ داستانخشونت و ضرب و شتم کیانوش قرار 

به دست گرفته و مدیریت شرایط را بر عهده میگیرند و در آخر هم حمزه بعنوان شخصیت برتر 

ها نیز دقیقاً همین اتفاق میافتد. یعنی اهالی که وسدر ماجرای مرتبط با ر مورد تقدیر قرار میگیرد.

ابتدا مجبور شده بودند ارزاق خود را تسلیم بیگانگان کنند، در انتها بر دشمن پیروز شده و آنها را از 

خواننده نوجوان را که در حال تپه و شهر بیرون مینمایند. درنظرگرفتن چنین پایانهایی، ذهن 

پیرامون خود و شکل دهی به ذهنیت وی در مورد چگونگی تعامل با آوری اطالعات از دنیای جمع

ت میکند و عمالً اثرات تربیتی مستقیمی ای روشن هدایان است؛ بسمت امید به ساخت آیندهاطرافی

 بر وی دارد. 

از خواندن کتاب، پس ای که خواننده ست؛ بگونهقوت باغ کیانوش تصویری بودن آن یکی از نقاط

باس را از نزدیک دیده، همراه ، کفشهای عکنار تماشاچیان رقص چوپی ایستاده احساس میکند در

ها وارد باغ شده و در میان درختان پر از میوه آن نفس کشیده است. همه اینها بواسطه قدرت بچه

نویسنده در تصویرسازی فضاها اتفاق میافتد. اما شاید در برخی موارد مثل توضیح رقص چوپی 

ن نوجوان خود را که دلبستگی چندانی به فضاهای سنتی این چنینی ندارند، از قسمتی از مخاطبا

دست بدهد. که البته این نمونه، هم بمنزله شاهدی بر تداوم زندگی و حیات و شادی مردم در 

فضاسازی داستان مؤثر است و هم بواسطه توضیح فرهنگ بومی حاکم بر زمینه داستان اهمیت 

دائماً مخاطب را با خود همراه ر پیشبرد باغ کیانوش نقش بسیاری داشته و که حوادث داز آنجا .دارد

روبرو هستیم اما با توجه به  حادثه مدارتصور کنیم با داستانی در نگاه اول  ممکن است کنند؛می

ها و در یک های شخصیتسازها و تصمیمگیریتأکید فراوانی که نویسنده در توصف درونیات، الهام

 را یک داستان شخصیت محور نیز دانست.توان آن نها در ذهن خواننده دارد، میزش آکالم پردا

  کانون سازی

 شناسی به روایت از طریق تعامل میان زاویه دید نویسنده، راوی، شخصیت و خوانندهروایت
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شنویم و زاویه دید، یعنی چشم فردی که ا باید میان صدایی که از راوی  میمیپردازد. برای شروع م

ن رویدادهای داستان را مینگریم، تفاوت بگذاریم. زیرا صدا و زاویه دید در ادبیات کودک بندرت با آ

که صدا از آن راوی بزرگسال و زاویه دید متعلق به یک کودک است. روایت یکی هستند. بطوری

ر شناسی ما را وادار میکند که میان آنکه سخن میگوید، آنکه بعنوان کانون ساز میبیند و آنکه د

گاهی که (.  562-563دیگرخوانیهای ناگزیر، ) تفاوت بگذاریم ،جایگاه کانونی شونده دیده میشود

ش، کند و حوادث را از دیدگاه دانک یا چند شخصیت داستانی محدود میراوی دیدگان خود را به ی

یم. میگوی درونی یا سوم شخص دانای کل محدودبه آن زاویه دید  بیند،احساس و ادراکات آنان می

زاویه دید درونی ممکن است ثابت باشد؛ یعنی یکی از اشخاص داستانی، رخدادها را نقل کند. یا 

شخص، در بیرون از گاهی راوی سوم  .یت نقل شود متغیر باشد؛ یعنی داستان از دیدگاه چند شخص

حال هیچ توضیحی میکشد؛ ولی در عین ایستد اما بسان دوربین همه جا سرک فضای داستان می

قط به ارائه گزارش از سخنان، و خود را ف دهدیرائه نمرباره احساسات و افکار اشخاص داستانی اد

عینی یا زاویه دید بیرونی از این دیدگاه بعنوان راوی سوم شخص  کند.ها محدود میها و صحنهکنش

 در داستان مورد(.  113-:15 ،جستارهایی در باب نظریه روایت و روایت شناسی) یاد میکنند

آفرینان روایت  بحث، غیر از فصل دهم که کانونی ساز پدربزرگ است و کانونی شوندگان تمام نقش

گاه درونی  تپه اسب، که باز هم پدربزرگ را هم شامل میشود؛ آنکه سخن میگوید، دانای کلی است؛

ند، میبیئه گزارش از آنچه شخصیت حمزه او گاه بیرونی، محدود، ثابت و پنهان که خود را به ار

ند، با او بیند، با او حدس میزیجایی است که حمزه حضور دارد. با حمزه مکند. او همانمحدود می

مرور خاطرات میپردازد، میوه میخورد، تنبیه میشود، تصمیم میگیرد، سرزنش نگران میشود، با او ب

ش مخاطب گوو نجواهای درونی وی را ب . به درون او سرک میکشدنمایدمیکند و قهرمانانه عمل می

 .میرساند

  شخصیت پردازی

اساس بردهد، ایشی رخ میکه از طریق به یاد سپاری افزخود را پردازی شخصیتگرماس الگوی 

این  دهنده و رقیب تنظیم میکند.یاری کننده، هدف،: فرستنده، فاعل، دریافتشش نقش )کنشگر(

های یابد. البته در اغلب داستان طبیقتواند به نحو سودمندی با طیفی از متون ترغم سادگی میمدل ب

اشند معنای دقیق کلمه اصالً شخصیت نبوده و بیش از آنکه عینی بامروزی، فرستنده و هدف ب

در . (551- 555انتقادی، -روایت شناسی درآمدی زبان شناختی)شوند اموری انتزاعی محسوب می

د به بهشت کیانوش؛ فاعل و داستان اول فرستنده، کنجکاویهای کودکانه عباس و حمزه برای دستبر

بته برخ کشیدن زیرکی و های باغ و المندی از میوهکننده، حمزه و عباس؛ هدف، بهرهدریافت

شان در نفوذ به حیطه حفاظت شده صاحب خسیس آن؛ یاریگر، مجلس عروسی و غفلت توانایی

ه آزاد کردن کیانوش، ها هستند. در ماجرای مربوط به خلبان و مسئلکیانوش؛ و رقیب، بداقبالی بچه
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کننده، کیانوش؛ فاعل، عباس و حمزه؛ یاریگر، ها؛ دریافتنده، وجدان و ضمیر ناخودآگاه بچهفرست

فضای باغ؛ رقیب، خلبان؛ و هدف، رهایی کیانوش است. در جریان تجاوز روسها، فرستنده، 

فاعل، مردم روستا؛ دار شده اهالی روستا؛ دریافت کننده و خورده و غرور جریحهاحساسات لطمه

یاریگر، اتحاد مردم، رهبری کربالیی نوروز، باد مخالف و تاریکی شب؛ هدف، شکست دادن و بیرون 

راندن قوای متجاوز و رقیب، خود روسها هستند. همانطورکه میبینیم، مطابق الگوی داستانهای 

ست دشمن و خروج امروزی فرستنده در هرسه مورد، امری درونی و وجدانی بوده است و هدف، شک

شناسی نوجوان بطور انفعال همان چیزی است که در رواناز موضع انفعال میباشد و این خروج از 

   خودکار در وی ایجاد شده و با پرورش دادن در مسیر صحیح هدایت میشود.

نویسندگان از  ودر طول تاریخ، همواره ابزاری برای تربیت بوده است چنانچه ادبیات کودک 

جستند. ی ویژه یا الگوهای اخالقی سود میهایبه مثابه سخنگوی باورها و نظریه ی داستانیهاشخصیت

که صدا ازآن شخصیت بینیم حتی هنگامینظر گرفتن بزرگسال بودن راوی، میعالوه بر آن با در 

سوی فهم درست میکند تا خواننده را ب کودک داستان است؛ صدای یک بزرگسال او را همراهی

بنابراین وجود راوی بزرگسال برای دست کم، اندکی راهنمایی کودکان نیز از الزامات  هدایت کند.

در هر سه . (553و 565دیگرخوانیهای ناگزیر، )رود شمار مینویسی برای کودک ب بوطیقای داستان

همواره یک نقش و شخصیت بزرگسال در کنار نوجوانان داستان حضور دارد. روایتِ باغ کیانوش، 

کبار کیانوش است، یکبار خاطرات پدربزرگ و یکبار هم کربالیی نوروز در داستان روسها. این نقش ی

در ماجرای باغ، کیانوش بعنوان هر انسان عادی که بطور طبیعی از مال و ثروتش صیانت میکند 

ها گوشزد میکند که چوب خوردن آنها به جهت ورود بی اجازه در حین تنبیه بچه وارد عمل شده و

مردم است. در واقع، او در حکم وجدان و قوانین حاکم بر جامعه است که گوشزد میکند حتی  به باغ

دزدهایی کم سال باشند خواه  حضور متجاوز در حریم شخصی افراد، خواه آن تجاوزگران، میوه

ها و خواه روسها، بخودی خود جرم محسوب شده و مستوجب عقاب است؛ چه رسد به آنکه بعثی

   لم مضاعفی نیز اتفاق بیفتد.دست درازی و ظ

سازی و حضور جدی حمزه و عباس میرسد با دو نوع در ماجرای خلبان، که نوبت به تصمیم

هدایتگر روبرو میشویم. یکی جرأت و خالقیت عباس و دیگری نقش الگووارگی خاطرات پدر بزرگ. 

رد و با سخنانش مردم را در قطعه تپه اسب، کربالیی نوروز ابتکار عمل و رهبری را بر عهده میگی

نسبت به شرایط آگاه کرده و برای مبارزه با ظلم تشویق میکند. در هر سه روایت کسی وجود دارد 

ای که در موفقیت باغ کیانوش ح را به دیگران نشان میدهد. نکتهکه متناسب با شرایط، راه صحی

که راوی نوجوان را در مجلس مؤثر است، غیرمستقیم بودن این آموزش است. درواقع اینگونه نیست 

د و وادار ای بنشاند و محاکمه یا وادار به یادگیری نماید. بلکه او را در شرایط عمل قرار میدهموعظه

   های خود و دیگران میکند.به استفاده از اندوخته
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ای وانیم این نکته را با دیدگاههتهای یتیمند و ما میهای کودک، بچهشمار بیشتر قهرمانان داستان

توانند به مثابه ها میای تحلیل کنیم. درواقع شخصیتاجتماعی، روانشناختی و یا زندگینامه-تاریخی

های روانشناسانه معین و یا بازتابی گروه اجتماعی خود، دارندگان ویژگیای از نمادهای زمانه، نماینده

: درج در خسرونژادوالیوا نیکدیگرخوانیهای ناگزیر، ) از زندگی و عقاید نویسنده در نظر گرفته شوند

د به باغ، طرحِ عباس از جمله قهرمانان یتیم داستانهای کودک است که در ماجرای دستبر. (556

های دیگر روستا را بر عهده دارد. پدر وی در کودکی فوت کرده و او با مادرش نقشه و تشویق بچه

ا از نگاه نویسنده این موضوع رزندگی میکند. از نظر شرایط اقتصادی در وضع بدی به سر میبرد و 

خوبی منتقل میکند. مخصوصاً که کفشهای های قدیمی و مندرس عباس بحمزه و با توصیف کتانی

دهد تا برای خواننده این تصور پیش نیاید که شرایط زندگی می دو نوجوان را در کنار هم قرار

ای از رفتارهای عباس پاره طور ضمنیطلبیده است. همین یتیم بودن، بستایی چنین مطلبی را میرو

ود. در واقع شرا نیز در ذهن مخاطب توجیه کرده و باعث نگاهی دلسوزانه و از روی ترحم، به وی می

عباس را از یک شخصیت شرور و بد ذات به کودکی تبدیل میکند که خشونتش بواسطه سختیهای 

   اری است.ها به جهت فقر و ندو ولعش در جمع کردن و بردن میوه زندگی و حرص

ونی. توصیف پردازی بیرونی گرایش دارند تا درها بیشتر به شخصیتدر ادبیات کودک نویسنده

این ترتیب، تصویری یک نویسنده بکار میبرد، زیرا ب ترین ابزاری است کهبیرونی یک شخصیت آسان

ی توصیف اغلب برا های رواییزارهگدهد. ادبی در اختیار خواننده قرار می سر راست از شخصیت

های شخصیتها از قبیل خصوصیات ظاهری، موقعیت اجتماعی، منش و اخالق، بسیاری از ویژگی

احساسات زودگذر یا وضعیت روحی و هوش و کنش شخصیت داستان استفاده شده و عالوه بر 

کنشهای شخصیتها آموزشی بودن، خوانندگان را بسوی تفسیری معین از شخصیت هدایت میکنند. 

قیم برای معرفی آنهاست. رفتارهای بیرونی و واکنش در برابر رویدادهای گوناگون مستروشی غیر

پردازی از راه کنشها نیز در شخصیت میتواند راهی برای نشان دادن خلق و خوی شخصیتها باشد.

پردازی بیرونی قرار میگیرد با این تفاوت که خواننده آزاد است که اعمال اشخاص زمره شخصیت

: درج در خسرو نژادنیکوالیوا دیگرخوانی های ناگزیر، )ابق فهم خویش تفسیر کندداستان را مط

هر چند باغ  کیانوش در پرداخت شخصیتهای خود، از هر دو شیوه استفاده میکند، اما  .(:56و 565

پدربزرگ او، به ناچار از گر محدود، در مورد کسانی غیر از حمزه و باز هم بواسطه انتخاب کانونی

بعنوان مثال خواننده  پردازد.قضاوت دیگران، به معرفی اشخاص میو یا بیان  های ایشاننشطریق ک

از ها و با توصیفات ایشان از حمل مخفیانه میوه ها و... درمییابد. است کیانوش را از زبان بچهخس

ه این پردازی است که به نویسندسازی از ابزارهای نیرومند شخصیت آشنایی زدایی یا بیگانهکه آنجا

مجال را میدهد تا شخصیتها را در موقعیتهای غریب قرار دهد و در نتیجه داستان را برای خواننده 

در باغ کیانوش خواننده طی سه مرحله در موقعیتهایی قرار میگیرد که پیش از  ،هیجان انگیزتر کند
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لبان و در روایت خ ها، بعد ماجرایاشته است. اول در جریان دزدی بچهآن امکان تجربه شان را ند

نان روستا در دل ها. ابتکار مردم در برابر روسها و مخصوصاً حضور مخفیانه نوجوانهایت تپه اسب

گیری برای انجام کاری ببیند و طب هر لحظه خود را در معرض تصمیمشود مخایمعرکه باعث م

ت یک خلبان دشمن در کسو عالوه بر آن تجربه رو در رو شدن با هیجان فضا را احساس نماید.

که یا بزرگتر و نقطه اتکایی وجود ندارد و یا اگر هست، نمیتواند بواسطه اسارت جنگی، آنهم در جایی

   حضور مؤثری داشته باشد از اتفاقاتی است که هم هیجان انگیز و هم نادر میباشد.

گونگی پردازی در ادبیات کودک نقل سخن مستقیم و بیان چهای شخصیتترین شیوهیکی از معمول

ها یا قیدهای ویژه اند. بکار بردن فعلشناسای به ما میصیت را بی هیچ واسطهگفتن آن است، که شخ

عدیل کرده و در برداشت ما از تو حتی یک توضیح اضافه میتواند تعبیر و تفسیر ما را جرح و 

ترین ن شخصیت شده و از درونیدر شیوه بازنمایی ذهنی، خواننده وارد ذه شخصیت مؤثر افتد.

 . (565: )همانیابدها و حالتهای ذهنی وی باخبر شده و بر احساسات ناگفته او اشراف میفکر

عزتی پاک از این دو شیوه نهایت استفاده را کرده و حتی میتوان گفت در مواردی مسیر افراط 

بدین های فارسی را درکالم خلبان عراقی گنجانده تا ت. تاجاییکه بشکلی غیرطبیعی واژهپیموده اس

صورتیکه اگر بجای اینکار با توجه به  طریق کانال ارتباطی ملموسی بین او و مخاطب ایجاد کند. در

فارسی با  آشنایی مخاطب فارسی زبان با برخی واژگان پرکاربرد قرآنی و اشتراک بسیاری از کلمات

های خلبان و ه اشارهر انتقال مفاهیم را برعهدها استفاده میکرد و باقی مسیعربی، از این دست واژه

لطمه کمتری به پرداخت شخصیت خلبان وارد میشد و ذهن  غریزه ادراک مخاطب میگذاشت،

شخصیت را از جهات مختلف میتوان بررسی »یکی بیشتری را با وی حس میکرد. خواننده نیز نزد

فضا و با زبان و گویش، ارتباط شخصیت  شناسی داستان،شناسی، نامکرد. از نظر نقش کنشی، معنی

  .(5:1-5:6: اخوتدستور زبان داستان، )»مکان و عواملی نظیر اینها 

با توجه به اینکه حادثه مداری در باغ کیانوش غلبه داشته و شخصیتها در جریان حوادث به  -5

نند، نویسنده از ککنش میپردازند و با عملکرد خود جریان داستان را بسوی نقطه اوج هدایت می

  استفاده میکند.   عنوان اصلیترین روش شناساندن آنها به مخاطب،کنشگری افراد ب

های معنایی کلمات که از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت عاطفی و مشخصهعزتی پاک از بار  -1

واننده با آنها هم ذات که خاطب با احساسات طرف خودی و کسانیاست، برای همراه کردن مخ

ی از واژگان نشان دار او بطرز جالب و البته تقریباً نامحسوسکند استفاده کرده است. پنداری می

ال خفه شدن است؛ حمزه ای که خلبان روی درخت درحصحنه نماید. بعنوان مثال دراستفاده می

رود میمیرد دیگر، می» و عباس در همین مورد میگوید: «روداآلن جانش در می»گوید: ذوق زده می

سیار استفاده کرده کنند، بالقا می مثبتی که طراوت و شادابی را. یا در توصیف باغ از کلمات «جهنم

ای . عالوه برآن تپه«هایش روشن بودندهای زردآلو مثل چراغ در میان برگدانه» گوید:است. مثالً می
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اند و اسبها، چادرها و آالت نظامیشان را در آن مستقر کرده ها در آن مستقر شده بودهکه روس

شود و این مطلب به شکل لکه به اسم تپه اسبها شناخته میعنوان تپه روسها، ب بابودند؛ نزد مردم نه 

-ها را نشان میدهد. نمونهمقداری روسسبت به متجاوزین و فرومایگی و بیناخودآگاه، تحقیر مردم ن

صیتها هایی از این دست در میان توصیفاتی که نویسنده در کالم راوی یا حمزه و یا هر یک از شخ

و در زمره نقاط قوتی است که به ارتباط میان مؤلف و خوانندگان  سیار دیده میشودآورده ب

   داستانش میفزاید.

در نام شناسی شخصیت باید توجه داشته باشیم که اسم افراد تا چه حد بیان کننده خصوصیات  -:

ی عامیانه این هات یا خیر. در بیشتر اوقات در قصهوی بوده و آیا عامل تأیید یا انزجار روایی اس

های نمادین که برخی از آنها به مفاهیم استفاده از اسم ن یا تمثیلی دارد.ارتباط گونه نمادی

شمار های تشخص بخشی به کنشگران بداستان نیز اشاره دارند؛ از شیوهاساطیری و ادبی بیرون از 

ای ناخودآگاه از آن وجود دارد و شاید نویسنده بگونه نکته جالبی که در داستان)همان( ید. امی

،  «کربالیی نوروز»استفاده کرده است؛ هدایتگری تفکر ایرانی و شیعی در کل داستان میباشد. نام 

ر روزگاری هم یادآور تن به ذلت ندادنی حسینی است، هم تداعی کننده نوروزی ایرانی و هم یادآو

شود هالی وارد معرکه میا ها و کسی که بعنوان یک نقش کلیدی پیش ازنو پس از ایام ستم روس

و  «عباس»نام دارد. در ماجرای باغ هم شاهد حضور دو نام از همین دست، یعنی  «مرد علی»

شود و درهم آیی شناخته می «سید الشهدا»عنوان  و حمزه)ع( در میان مسلمانان باهستیم « حمزه»

 شود.ن یادآور میداستابا عملگر نهایی یعنی حمزه باز هم همان نقش عاشورایی را در هدایت 

ی اسطوره در ستم درحقیقت داستان نه تنها با یک بزرگتر، که با یک فرهنگ مادر و مبدأو با نوع

  شود. می ستیزی هدایت

هم از طریق راوی و زبانی که برای ساختن شخصیتی بکار میبرد  ،ارتباط میان شخصیت و زبان -1

نحو، تکیه کالم، تأکید  ، گویش، دایره لغات،و هم از مسیر توجه به زبان خود شخصیت و سیاق کالم

ن حادثه یعنی همدان های او قابل بررسی است. با اینکه در داستان به محل دقیق رخ دادو مکث

ز فرهنگ بومی منطقه است روبرو و در آغاز متن نیز با رقص محلی که قسمتی ا شوداشاره می

 واند از طریق گویش یا کالم به خاستگاه قصهکه بتهای چندانیها نمونهشویم؛ اما در کالم شخصیتمی

در مورد کاربرد  ید.استان تقویت کند بچشم نمیاها را با زمینه داشاره کرده و ارتباط میان شخصیت

داستان در حد اطالعات نوجوانان نوشته شده و بجهت فضای  واژگان و دایره لغات باید گفت،

ال و نیز کلمات محلی نامأنوس که باعث روستایی زمینه داستان، کلمات تخصصی یا سطح با

اند و از این جهت هر ها به متن بار نشدهحقیقت کلمهدیرفهمی متن گردد در آن وجود ندارد. در 

ای چون شالن شالن و ... استفاده از توابع و کلمات شکسته چند نویسنده در برخی موارد نسبت به

 سب با محیط روستایی که به فهم بیشتر فضا کمکهای آشنا و متناروی کرده است؛ اما واژهزیاده
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  کند، استفاده شده است. می

ترین رابطه ارجاعی را با یا کالم تنها عنصر روایی که قوی از میان سه عنصر شخصیت، واقعه -5

-روایت شناسی درآمدی زبان شناختی) شان میدهد، زمینه داستانی است.شرایط جهان واقع ن

تواند به ساختن شخصیت و فرآیند روایتگری کمک میتا حدود زیادی  ( که115: 5:36انتقادی، 

 کند و حتی مثل یک شخصیت جاندار در واداشتن اشخاص داستان به رفتارهای گوناگون مؤثر

بردن میزان واقعیت های داستانی غیر نمایشی در باالباشد. مکان از طرح قصه تبعیت میکند و زمینه

تقیم نقش مهمی دارند. هر زمینه داستانی از طریق راوی و پردازی غیر مسنمایی و شخصیت

اطب نویسنده، یا خود شخصیت و یا بصورت غیر مستقیم و با گفتگوی اشخاص داستان به مخ

ای که داستان در آن اتفاق (توجه به منطقه و زمینه561-563ن:ود. )هماشمعرفی و شناسانده می

گاه تغییر زمینه داستانی  فرد آن مؤثر باشد.حصر بگشایی کردن مجاز منتواند در رمزمیافتد می

عنصر در زمینه داستانی  ترینشاید معمولترین و مهم حلی برای مشکالت است.راه مساوی با یافتن

عنوان مرکزی برای کل روایت و جوالنگاهی اساسی برای تعیین حالت و شکل دادن به خانه، ب

ها میخواهیم بدانیم کجاییم در قرائت روایت(. 116-113شمار رود )همان:یع بداستان شخصیتها و وقا

خص از زمان و مکان وقوع رخداد بدست آوریم. در زمانی مش-های حجمیداریم نشانهو تمایل 

ها و نقش آن در پیشبرد داستان اهمیت قش مکان در ارتباط با سایر مؤلفهشناسی کارکرد و نروایت

   .(121و 125وایت شناسی، جستارهایی در باب نظریه روایت و ر) دارد

اغ است با تمام زوایایش. در باغ کیانوش مکان داستان، روستایی در حوالی همدان و مکان متن ب

آن قرار  ها که در میانهدرختهای گوناگون و مخصوصاً راجی های باغ، کلبه واقع در آن،حتی علف

شاید  گردد.ینه داستان میحول محور مکان و زمگویی همه چیز اند. داشته و سربه فلک کشیده

بتوان گفت به نوعی همین زمین، فارغ از باغ بودن یا تپه اسب بودنش، مورد نظر و دارای اهمیت 

است. گویی این زمین، همان خانه و مأوایی است که بعنوان مرکزی برای کل روایت در نظر گرفته 

کالم عباس، روایت و  زه و نیزها و گفتار حمه داستانی بیشتر با نگاه، اندیشهشود این زمینمی

شود و هم در مقایسه با اشیایی های کالمی استفاده میهم از کمیتو در توصیف آن، شود بازنمایی می

عنوان مثال برای ملموس کردن ارتفاع ب شود.ارند قرار گرفته و توضیح داده میکه کمیت استاندارد د

جا از دیوار های پر برگشان جا بشاخهند که قد کشیده بودند و چتر هایی تنومدرخت»درختان: 

نکته  .«هایشان پنجه انداخته بودند به دیواردرختهای کوتاه بادام که شاخه»در مقابل: «گذشته بود

ست که باغ بعنوان یک موجود جاندار، یک انسان و باید مورد توجه قرار بگیرد این مهم دیگری که

ریکه جانداری در تمام اجزای آن جاری است. یک شخصیت اثر گذار در نظر گرفته شده است. بطو

زردآلوهای زرد » : یا «باغ آهسته آهسته نزدیک آمد» ها به باغ آمده:در صحنه نزدیک شدن بچه

   . «آمدند ایستادند جلوی صورتش
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توصیف مستقیم یا غیرمستقیم ظاهر اشخاص چه از نظر خصوصیات جسمی و طبیعی مانند قد،  -6

یتهای جسمی و چه از نظر اجتماعی مانند وضع لباس پوشیدن، آرایش سر و ترکیب صورت و معلول

دستور زبان صورت، رفتارهای اجتماعی و... در ساختن یک شخصیت بسیار مؤثر واقع میشود. )

یرونی منعکس کننده ذات درونی مخصوصاً که اغلب فرض میشود که ظاهر ب (5:3-511داستان، 

رهنگی و زیست شناختی، ظاهر فرد را با هویت و شخصیت او و از طرف دیگر سنتهای مهم ف است

مرتبط میدانند؛ بطوریکه اولی را بیانگر و حتی پدیدآورنده دومی بحساب آورده و درمواردی مثل 

روایت شناسی  مدل مو و حاالت چهره که تحت کنترل فرد است، شخصیت را مسئول آن میدانند.)

 .(:56-561انتقادی، -درآمدی زبان شناختی

عزتی پاک، درمواردی به توصیفات اینچنینی پرداخته و شمایی کلی از پوشش و وضعیت ظاهری 

 بعنوان نمونه در توضیح پوشش روسها میگوید: اشخاص داستان، در اختیار مخاطب قرار داده است.

 مواردی چون رنگ مو و . درباره عباس«یونیفرم سربازها سبز زیتونی است با کاله پوستهایی گرد»

شود. در در مقاطع گوناگون توضیح داده می ، کیفیت کفشها و فرز بودن وی در دویدن،چشم و لباس

کفشهای نو و مارکدارش اشاره  ای لباس وی و در جای دیگر بهمورد حمزه یکجا به رنگ قهوه

ها با آن کت و شلوار نوی که به مناسبت عروسی پسرش به تن کرده، و کیانوش از نظر بچه شودمی

 انوش را پوشیده است :ندارد. قسمتی که خلبان لباسهای کییچ شباهتی به کیانوش همیشگی ه

کرد این مرد بد لباس کیانوش نیست، فقط قد بلندش بود و موهای سیاه چیزهایی که مشخص می»

انی در مورد سر و ما اطالعات چند های اینچنینی،ا غیر از این مطالب و برخی نمونهام «و پرپشتش

ای هم به متن م. که البته این کم اطالعی، لطمهو شخصیتهای دیگر نداری هاپوشش بچه شکل و

 گیریهای افراد دقیق شود.خواننده بیشتر روی کنشها و تصمیموارد نکرده است و اتفاقاً باعث شده 

   زمان

شمارانه عمده بحث مؤلفه زمان که براساس آرای ژرار ژنت استوار است این است که میان زمان گاه

-سطح داستان و زمان متن الزاماً ارتباط برابر و مستقیمی برقرار نیست. زمان داستان، رابطه گاه

شمارانه میان حوادث داستان است بدانگونه که در اصل رخ داده است و زمان متن چگونگی 

 جایگزین کردن این حوادث در سطح متن. 

   نظم و ترتیب

رابطه زمانی میان زمان سطح داستان و زمان سطح متن معتقد  ژنت براساس این رابطه به سه نوع

ای انی حوادث در داستان و متن رابطهاست: نظم، تداوم یا دیرش و بسامد. گاهی میان نظم زم

متناظر برقرار است. از اینرو رابطه زمانی میان این دو سطح، عادی و طبیعی است. گاهی میان این 

منجر به دو نوع زمان پریشی در سطح متن میشود: گذشته نگری یا دو زمان اختاللی رخ میدهد که 

یشود، آنگاه زمان در روایت داستانی گاهی بخشی از داستان نقل م تأخر؛ و آینده نگری یا تقدم.
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)گذشته نگر بیرونی(. گاه روایت بجایی در  ای پیش از آغاز روایت رجعت میکندروایی به گذشته

)گذشته نگر درونی(. گاهی  ا این ارجاع در درون داستان اصلی قرار دارداوایل داستان برمیگردد؛ ام

-)گذشته ورد یا به درون آن میپرداگذشته نگر بیرونی از دل روایت اصلی سر بر می نیز دوره زمانی

در ادبیات کودک  . (163و 163جستارهایی در باب نظریه روایت و روایت شناسی، ) نگر مرکب(

ستانهای نوجوانان نیز این بسیار معمول شده که پسگریزهای تکراری و تو در معاصر و بویژه در دا

دیگر ) تو، عمل متقابل سطوح گوناگون زمانی و دیگر الگوهای پیچیده زمانی مورد استفاده قرارگیرد

گونه ا در ادبیات کودک همه گیرند. اینپیش گریزها و پیشگویی رویداده. (:52خوانیهای ناگزیر، 

میانگیزد که توجه بیشتری نسبت به رویدادی نشان دهد که ممکن است پس  نده را برجمالت خوان

به دو ماجرا:  شودگر بیرونی در این روایت مربوط میگذشته ن. (521همان:از آن اهمیت پیدا کند)

های باغ دستبرد ند به میوههای دیگری که پیش از حمزه و عباس سعی داشتیکی دستبردهای بچه

و این  رگ حمزه راوی و کانونیگر آن استر، داستان تپه اسبها و اتفاقاتی که پدربزو دیگ بزنند

شود  شود. در واقع هر بار که قرار است حرفی از تپه اسبها زدهت اخیر بارها در داستان تکرار میروای

 نماید. از این روش برای هدایت حمزه و به تبع آن داستان در مسیریاین گذشته نگر بیرونی رخ می

مشابه آنچه در مقابله با روسها رخ داده استفاده شده و نقشی اساسی در پیشبرد داستان درجهت 

بیان اپیزود سوم باغ کیانوش، یعنی تپه اسبها، در ابتدا با  رسیدن به آن نقطه نهایی مورد نظر دارد.

زدیک، باخبر سگریز به گذشته نپیش گریزهایی از زبان حمزه آغاز میشود. بدین ترتیب که با یک پ

های روستا از تپه اسبها میخ جدیدی پیدا کرده اند. بعد با پسگریزی که عامل ایجاد شویم که بچهمی

درباره  شویم.آتش گرفتن تپه و فرار اسبها می آن نیز خود اوست وارد صحنه فینال واقعه، یعنی

مل تقدم و تأخرهایی شااپیزود اول و دوم، ما با یک روند مسلسل و خطی روبرو هستیم که البته 

هروقت طایفه کیانوش جشنی دارند، بالیی به » بطورمثال در کالم مادر عباس: شود.جزئی هم می

و این مطلب ذهن  کند.حمزه صدای موتوری را که نزدیک میشود حس مییا اینکه  «سرشان می آید

 مخاطب را متوجه حضور احتمالی کسی مثل کیانوش مینماید. 

   تداوم يا ديرش

داوم، رابطه میان زمان حوادث سطح داستان و مدت قرائت حوادث مزبور در سطح متن است. در ت

 واقع تداوم به این پرسش پاسخ میدهد که چه اندازه از زمان سطح داستان در سطح متن نمود پیدا

تداوم داستان یکی از مهمترین . (121جستارهایی در باب نظریه روایت و روایت شناسی، )میکند

رهای روایی است؛ زیرا آهنگ یا ضرب متن را تعیین میکند. رمانهای نو کودک معموالً مدت عنص

های داستان بیشتر به ه روایتها کمترند و در عوض، صحنهزمان بسیار کمتری دارند. بنابراین خالص

کنند و جزئیات برایشان ودکان در اینجا و اکنون زندگی میجزئیات میپردازند. مخصوصاً که ک

درمورد عنصر تداوم باید گفت که پیرنگ داستان کودک نمیتواند سالهای بسیار به  یت دارد.اهم
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درازا بکشد. گاه ممکن است قسمت زیادی از داستان به توصیف مدت زمان کوتاهی اختصاص یافته 

دلیل اهمیتی است که شرایط مورد وصف برای ت به دقت توصیف شوند. این کار بو همه جزییا

ر های زندگیشان میبینیم بنظیتها را در یکی از حساسترین لحظهو از آنجا که ما شخص کودک دارد.

. (521-526 : درج در خسرو نژاد نیکوالیوادیگر خوانیهای ناگزیر، میرسد که زمان کش آمده است )

های توصیفی باغ کیانوش بگواه داستان در مدت زمانی حدود چهار الی پنج ساعت اتفاق میافتد. مکث

های نمایشی و گفت و گوهای شخصیتها، مطلبی است که کاهند و یا صحنهاز سرعت پیرنگ می که

کامالً بر حذف و خالصه گویی غلبه دارد و از این جهات روایت با تداومی که در داستانهای کودک و 

ایگاه درواقع افراد در همانجایی که اآلن قرار دارند و برایشان ج نوجوان سراغ داریم، همخوان است.

گذریم.با ی گذشته زندگیشان عبور کرده و میشوند و از کنار سالهاسرنوشت سازی است، توصیف می

این دید باید باغ کیانوش را در زمره ادبیات نوی کودک و نوجوان قرار داد. حتی در مورد تپه اسبها 

ه تجربه ک هم درنگهای توصیفی و پرداختن به صحنه و جزییات غلبه داشته و پدربزرگ آنچه را

نیز پیش گریزها و پسگریزهای تودرتوی متعددی  یو در بیان و کندکرده جزء به جزء بیان می

که  با روسها کاری میکنیم» گوید:یی نوروز خطاب به اهالی روستا میوجود دارد. بطورمثال کربال

ده از تقدم، . و بدینگونه با استفا«مثل عقربی که در آتش گیر کرده نیششان برود توی کله خودشان

 کند. آماده روبرویی با حوادث بعدی می مخاطب را با نوعی پیش آگهی دادن،

  بسامد

بسامد تعداد دفعات تکرار حوادث سطح داستان و تعداد نقل آن حوادث در سطح متن است. بسامد 

اتفاق به سه نوع اصلی تقسیم میشود. مفرد، مکرر و بازگو. مفرد، نقل یکبار آنچه یکبار در داستان 

افتاده است. مکرر، نقل چندبار آنچه یکبار در داستان اتفاق افتاده است. بازگو، نقل یکبار آنچه 

.  (121 جستارهایی در باب نظریه روایت و روایت شناسی،) چندبار در داستان اتفاق افتاده است

مچون مفهومی کودک از زمان هید؛ زیرا درک اشمار میاز ابزارهای مهم ادبیات کودک ب بسامد یکی

ای و غیرخطی است. رویدادهای تکراری و معمول بر دایره ابدی زمان تأکید میکنند تا بر دایره

لیل در بنابراین الگوهای تکرارشونده از اهمیت بیشتری برخوردارند و بهمین د جریان خطی آن.

پدربزرگ هر نوش در باغ کیا .(522-523دیگرخوانیهای ناگزیر، )  یابندداستانها بیشتر بازتاب می

اره دارد. این که و این تکرار به چرخه دورانی و مکرر تاریخ اش را تکرار میکند خود زمستان روایت

ای در مختصات جغرافیایی متفاوت، افراد بگونه های مختلف با آن شود و در هر دورهتاریخ تکرار می

تان، بارها و بارها در ذهن نوجوان شوند. این ماجرا یک بار اتفاق میافتد اما تا پایان داسمی روبرو

و عموال با بسامد مفرد روبرو هستیم کند. در دو اپیزود دیگر ماعی شده و او را به خود مشغول میتد

یکی از گویی غلبه دارند، کمتر با بسامد از نوع بازگو مواجه میشویم. خالصه ها براز آنجا که صحنه

 دشمن در جنگ میباشد که مدتی است شروع شده: های نادر، در مورد حمالت هواییاین نمونه
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صدا همانطورکه نزدیک میشد، تبدیل به صدای آشنایی میشد که حمزه در این سالها به آن »

 . «خوگرفته بود

   سطوح روايی

متن نمود عینی داستان است. آنچه در متن مهم است نوعی ارتباط روایی است که شامل فرایند 

سیمور چتمن الگوی  مقام گوینده، به خواننده در مقام مخاطب نیز میشود.انتقال پیام از مولف در 

ارتباط روایی خود را اینگونه ارائه میدهد: مؤلف واقعی+ مؤلف مستتر+ )راوی( + )روایت شنو( 

ممکن است در درون یک داستان، روایت دیگری نیز بیاید. . +خواننده مستتر+خواننده واقعی

 هایش موضوع روایتگری است، خود نیز میتواند راوی داستان باشد.شخصیتی که اعمال و رفتار

ای خود هر روایت میانی تابع روایت درونهاینگونه روایت در روایت سطوحی الیه الیه دارد که در آن 

در این ساختار سلسله مراتبی، باالترین سطوح نسبت به اولین روایت، جایگاهی به مراتب  است.

میگوید. ژنت این سطح عالیتر را سطح فراداستانی  ز آن موضع روایت خود را بازعالیتر دارد و راوی ا

مینامد. درمرحله بعد با سطح داستانی یعنی خود رخدادها که در سطح فراداستانی روایت میشوند 

در وهله بعد سطح زیر داستانی وجود دارد و نمونه آن داستانهایی است که اشخاص  روبرو میشویم.

یف میکنند. راوی فراداستانی، سطح داستانی و راوی بافت داستانی، سطح زیرداستانی داستانی تعر

  . (511و 515-513بوطیقای معاصر،  روایت شناسی:) را روایت میکند

 و خواننده واقعی با مختصاتی که از وی سراغ داریم مولف واقعی باغ کیانوش همان عزتی پاک است 

ای از ویژگیهای تجاوزستیزی، . مولف مستترِ این اثر با مجموعهایمنیز، ما هستیم که اثر را خوانده

کننده فضای روستا و شیطنتهای کودکان نوجوان های فرهنگ بومی، تجربهآشنایی با برخی شاخصه

و ... شناخته میشود. درمقابل، خواننده مستتری که متن در ناخودآگاهِ نویسنده برایش نگاشته شده، 

تجوگر و در پی هویت بخشی بخود میباشد. راوی، دانای کل محدود و روایت نوجوان، کنجکاو، جس

صدایی که میشنویم از آن راوی و چشمی که با  اپیزود اول، دودر  شنو نیز همراه ضمنی راوی است.

آن میبینیم از آن حمزه است. در داستان سوم، اول صدای حمزه را بعنوان راوی میشنویم و کم کم 

نوان راوی اصلی و البته کانونی سازی که با چشمان خود شاهد ماجرا بوده است صدای پدربزرگ بع

رنگ گرفته و واضح میشود. ابتدا بنظر میرسد روایت پدربزرگ از نوع میانی و تابع روایت حمزه 

حکایت ه بیشتر پیش میرویم این حس تقویت میشود که گویی روایت اصلی همان چاست، اما هر

صور زمانی تقویت میشود که نویسنده آن را از سایه درآورده و با اختصاص و این ت پدربزرگ است

 ند.کیک فصل کامل به جزییات مربوط به آن، زوایایش را پرداخته و در ذهن مخاطب روشن می

ای، کارکردهای گوناگونِ کنشی، توضیحی و مضمونی روایت زیرداستانی در خصوص روایتهای درونه

برخی روایتهای زیرداستانی میشود که کنش نخستین روایت را ادامه دارد. کارکرد کنشی شامل 

داده یا به پیش میبرند. کارکرد توضیحی زمانی اتفاق میافتد که سطح زیر داستانی، سطح داستانی 
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را تبیین میکند و به این پرسش پاسخ میدهد که چه رخدادهایی موقعیت کنونی را ایجاد کرده 

دیده میشود که روابط حاکم میان سطح زیرداستانی و داستانی، روابطی اند؟. کارکرد مضمونی وقتی 

قیاسی یعنی متکی بر مشابهت و تضاد است. قیاسی که به همانندی نزدیک است و سطح 

ورد، در زبان فرانسه به ساختار گودال آینه و رونوشت سطح داستانی در میازیرداستانی را بصورت 

راوی و روایت فراداستانی در اثر عزتی . ( 515- 513 معاصر،روایت شناسی:بوطیقای ) مشهور است

شود برای حضور وی بعنوان ای میپاک حمزه است که بعد بواسطه بیان خاطرات پدربزرگ، وسیله

راوی یک روایت زیر داستانی. روایتی که هم از جهت مضمون و هم از نظر کنش، نقشی توضیحی و 

باشد. در واقع ماجرای در حال رخ دادن است مرتبط مینون هدایتگر با روایت اصلی که در اک

برد و براساس نخستین روایت حمزه را به پیش می پدربزرگ است که در نقش یک هادی کنش

داستانی را تبیین کند، گویی شرایط سطح یاسی که در ذهن شنونده ایجاد میشباهتهای فراوان، با ق

 سازد.کرده و روشن می

   ویراپذيریدريافتمیزان

ان است. در متون کم میزان دریافت پذیری راوی از نهایت پوشیدگی بنهایت آشکارگی، در نوس

ای که بتواند درباره اشخاص چیزهایی از جمله های آشکارگی راوی بیشمار است. راویارزشتر نشانه

رباره شخصیت اطالعات د ناخودآگاه یا آنچه آنها آگاهانه مخفی میدارند، بر زبان براند، منبع مستقل

ید. این اطالعات ممکن است در زمینه توصیف مکان، تعیین هویت شخصیتها، خالصه بشمار میا

زمانی، توصیف شخصیت، ارائه گزارش از آنچه شخصیتها به ذهن خطور نداده یا بر زبان نرانده اند و 

مقوله قضاوتهاست. درنهایت نقد و نظر باشد. شاید آنچه موضع اخالقی راوی را بیشتر آشکار میکند، 

عمد به یک گروه ای که بکه اهمیت یک موقعیت خاص را بگونهبعد از آن، تعمیم پذیری قرار دارد 

باید توجه داشت که کاربرد پانوشت در یک  یا اجتماعی عظیم از انسانها اطالق شود، تعمیم میدهد.

اره روایت خود اظهارنظر خود توجه را به حضور راوی که دربر داستانی نامتعارف است و خود باث

میکند؛ معطوف نموده و بر وضعیت متن بعنوان یک مصنوع تأکید میکند. بعالوه از ارزش باورپذیری 

در .   (5:1- :5:2 روایت شناسی:بوطیقای معاصر،متن یا اعتمادپذیری راوی و یا هر دو میکاهد )

ها و کارگزاری برای انتقال اندیشهوان باغ کیانوش راوی خود را از متن کنار کشیده و از حمزه بعن

ند. بنظر میرسد از آنجا که راوی کسوت کاطالعاتی که قصد انتقالش را به مخاطب دارد، استفاده می

و برای یک بزرگسال را داشته و حمزه از سنخ مخاطبان اصلی داستان است، این انتخاب، آگاهانه 

پذیری شاید بزرگترین ویژگی باغ ه است. تعمیما نوجوانان انجام شدتر بارتباط شفافتر و بی واسطه

که اساس داستان بر این تناسب و همسانی بناشده و  کیانوش از این زاویه بشمار آید. مخصوصاً

گشایی داستان دارد. قضاوتهای داستان از نظر شخصیتها اعالم میشود و راوی در نقش اصلی در گره

ران در صحنه را منتقل میکند. مثالً در مورد هر سه قسمت خود را کنار کشیده و تشخیص حاض
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تعریفی که از هویت شخصیتهای  روسها از زبان کربالیی نوروز حرف زده و ظلم آنها را بیان میکند.

یرد نسبت به آنچه در برابر ما به تصویر کشیده گمی داستان بواسطه قضاوت یا توصیف ایشان صورت 

زیاد نیست. راوی بیش از آنکه در نقش یک صدای واحد  میشود تا خود وادار به نتیجه گیری شویم

و یک فرد مقتدر وارد شود، آنچه رخ داده را در برابر ما به تصویر میکشد تا خود استنباط شخصی 

ویسنده بیش از خود را نسبت به حوادث و اشخاص داشته باشیم. این امر باعث شده گرایش ن

 نزدیک با مخاطب در میان بگذارد.  و جزییات را از باشدها مت توصیف صحنههای زمانی بسخالصه

  گیرینتیجه

قسمت اعظمی از طرح  ار آورد. اثری کهباغ کیانوش را قطعاً باید در جرگه آثار کودک و نوجوان بشم

ها و اشخاص، بیشتر در توصیفات و پرداخت صحنه و دربجلو می هب نوجوانانبا کنشهای را داستان 

عزتی پاک با استفاده از یک طرح  .گویی استبه جزء و تسلط صحنه بر خالصهجزء وامدار توصیفات 

ای که داستان میانی با بسامد مکرر خطی و مسلسل و در عین حال شیوه داستان در داستان، بگونه

خود، تکرار شرایط مشابه را تداعی کرده و بر کارکرد مضمونی داستان میانی و به بلوغ رساندن 

م، تأکید میکند؛ از پیشگریزهای بیرونی و درونی استفاده کرده و ذهن مخاطب را با داستان اول و دو

. این رفت و برگشتها از انتقال آن است، هماهنگ و همراه مینمایدآنچه خود میداند و درصدد 

یکنواخت بودن بافت توصیفی و صحنه محور اثر بشدت کاسته و متن را از کندشدن و نابودی 

ه است. در این روایت شگردهای داستان نویسی جدید بر متن بار نشده اند بلکه ضرباهنگ نجات داد

به فراخور حال و به تناسب گروه سنی مخاطب و نیز فضایی که داستان در آن رخ داده، از آنها در 

سیک داستانهای کودک و های کالدر بیشتر شاخصها متمایل به نمونهراستای بیان روایتی که 

 استفاده شده است. باشد، نوجوان می

 منابعفهرست 
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 .151-:53، صص3شماره 
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