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Introduction: The aim of this study is to evaluate the effects of the reader’s 

presence and participation in the stories of Sobhi Suleiman. With the initial reading 

of the desired stories, it is assumed that the author has been influenced by the child's 

specific intellectual and linguistic framework in the creation of each of these stories. 

In modern literary criticism, the reader plays such an important role in reading and 

receiving the meaning of the text that many theorists in this field consider the reader 

as the main purpose of creating the text. This requires that the constituent elements 

of the text (author, reader, and message) have a proper and logical relationship with 

one another. In contemporary literary texts, it is the reader who chooses the text, and 

his choice affects the different stages of a literary relationship. If the author selects 

his audience while creating a work of art, he places the text in a circle of rules and 

special tastes of the reader. Deviating from any of them causes a noticeable decrease 

in the reading of that text by the reader. This approach in literary criticism is known 

as the mental presence of the reader in the text. In contrast, there is another approach 

believing in the indifference of literary texts to the reader's tastes and moods. They 

state that it is the writer who plays a pivotal and fundamental role in the emergence 

of a literary text. If the reader of such texts is a child, due to the complexity of the 

content and its wide vocabulary, the texts will fail to attract the child’s attention and 

to be welcomed. 

Methodology: The present research seeks to analyze the children's stories written by 

Sobhi Suleiman, a contemporary Egyptian novelist, based on the descriptive-

analytical method and the theory of the text reception and its adaptation to the child's 

literary texts. So far, several illustrated story collections have been published by this 

author. In this research, some of his short stories were randomly selected. These 

stories are generally written for age groups "B" and "C". The term "latent reader" 

was first coined by Aiden Chambers. To reach the latent reader, elements such as 

style, perspective, advocacy, and rational gaps must be explored. The style is the 

manner of using the language to convey meaning and to connect the author's 

secondary self and the reader within the text. It includes the choice of words, 

sentence structure, and the author's attitude toward beliefs and customs. The 

perspective is to place the reader (child) at the center of the story and to tell the story 
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through his or her presence. The element of advocacy means understanding the 

child's world, aligning with it, and creating the conditions for the child to participate 

in the story as a reader. Thus, the author expects the child to both accompany the 

story and distance himself from it so that he can understand the story deeply. The 

rational gaps in this regard include infrastructure (content) and superstructure (form) 

gaps. 

Results and Discussion: In contemporary criticism, the author's dominance over the 

text gradually diminishes and the reader finds the main role. Therefore, in such a 

critique, a special look is taken at the position of the text and its interpretive power 

and the position of the audience and the way of receiving it. In children's literature, 

critics of reader-centered texts emphasize that the more attention the writer pays to 

the child and emphasizes the conditions of his presence as a complementary element 

of the text, the better the text is. They pursue the originality of children's literature 

neither in the eyes of the child's writer nor in the text, but in its ultimate goal, the 

reader (child). The results show that the above stories are closely related to the 

child's world. This is because, throughout the stories, the author uses techniques 

such as spelling, spacing characterization, dual structures, rotational rotation, prior 

awareness, and context with the aim of encouraging the child to read or listen to the 

rest of the story and making him or her an agent. 

Conclusion: Before writing the stories, Sobhi Suleiman had a general idea of the 

child's mental world, and this foreknowledge has given the texts of the stories a 

relational structure. To achieve this goal, he has left some spaces in the text blank or 

removed parts of the text by some dots. In order to receive the desired meaning, the 

child emphasizes his presence in the text and enjoys this mutual interaction through 

filling the blanks and suggesting different solutions for the characters of the story. In 

these stories, there are two ways of creating gaps in the common characterization; a 

character with a special physical dimension is introduced with different physical 

characteristics, or the phenomenon that plays a major role in the story is introduced 

significantly different from the adult world in terms of internal and emotional 

dimension.  

 

Keywords: Singer presence, Spelling, Characterization distance, Context, Sobhi 

Suleiman. 

 
 



 عربي معاصر ادب نقد علمي فصلنامة دو

 (1041) علمي 32/ پياپي پنجم و بيست/ دوازدهم سال/ پژوهشي مقاله

 
 

 يصبح یهکودکان هایتخیل کودک در داستان یهپرورش قودر  نهفته یهخوانندکارکرد 
 سلیمان

 
 دانشگاه زابل ،کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی یهآموختدانش، سمیه اکبری

 دانشگاه زابل ،استادیار زبان و ادبیات عربی، 1آبادیعبدالباسط عرب یوسف
 دانشگاه زابل ،ان و ادبیات عربیاستادیار زب، اد عبدالله زادهؤف

 
 24/11/1044تاريخ پذيرش:  13/43/1044تاريخ دريافت: 

 
 یدهكچ

، نویسنده بر متن یهسلط شدناستهکشدن نقش خواننده در فرایند تولید متن و برجستهباتوجه به در نقد معاصر 
ادبیات نقد  شود.دریافت وی می یهو نحو خوانندهموقعیت همچنین به موقعیت متن و توان تفسیری آن و  هویژ ینگاه

متن آن نماید،  بیشتر فراهمرا  کودکخواننده/ذهنی های حضور ادیب زمینه اندازه ه هرکد ید دارکتأته كبر این ن کودک
را نه در نزد  کودکاصالت ادبیات  محورنقد خواننده. است برخوردار یاچندبارهاز قابلیت خوانش و  رساتر است

حاضر پژوهش  بر همین اساس در. دنکدنبال می ه در هدف آن، یعنی خوانندهكو نه در درون متن، بل کودکادیب 
مورد خوانش قرار  سلیمان يصبحمنتخب از  یههای کودکانداستانتحلیلی، -بر روش توصیفی با تكیه شودمیتالش 

دهد نتایج نشان می. و تحلیل گردد ها استخراجآندر متن  کودک حضور ذهنی گیرد و شگردهای مورداستفاده جهت
های وارهتوجه به طرحبا کوجود دارد که کودساختی های ژرفشكاف ،موردبحثهای داستاندر متن و محتوای 

همچون استفاده از شگردهایی با ها ه نویسنده در این داستانکل كشبدین؛ کندمی میلكترا  هاآنذهنی خود، 
گاهیپیش و ، ساختارهای دوبخشی، چرخش َدَورانیپردازیاف شخصیتكسپیدنویسی، ش ل خواننده را تخیی هقو ،آ

 آورد.هایی از متن فراهم میمیل بخشكاو را در خلق و یا ت تکمشار یهانگیزد و زمینبرمی
 

 سلیمان.ي ، صبحساختارهای دوبخشیپردازی، اف شخصیتكشسپیدنویسی،  ،خوانندهذهنی  حضورها: کلیدواژه
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 مقدمه

تعداد ه کتا جایی ؛دارددر خوانش و دریافت معنای متن نقش مهمی ادبی جدید، خواننده  نقد در
چنین  یهدانند. ریشیش متن را خواننده می، غایت اصلی پیدااین حوزهپردازان نظریهزیادی از 

ز ا اوید وی بر موقعیت خواننده و دریافت صحیح کشعر ارسطو و تأ یهتوان در نظریمی ری راكتف
با و پیام(  خواننده، مؤلفمتن ) یهه عناصر سازندکاست  آناین امر  یهرد. الزمکمتن دنبال 

 خواننده خلق روحیاتمتناسب با  ید؛ لذا باید متننباشداشته ارتباطی مناسب و منطقی دیگر كی
 متن را دریافت ، جهانخویش و باورهای ذهنی هاتأثیرات محیط، تجربهوی با توجه به  شود تا
 ،انتخاب ویو  ندکه متن را انتخاب میکاین خواننده است  معاصر نیز متون ادبیدر  نماید.
اثر،  کخلق یدهد. اگر مؤلف هنگام میتأثیر قرار ادبی را تحت یهرابط کهای مختلف یمرحله

 و سالیق خاص آن خوانندهای از قوانین ، در این صورت متن را در دایرهنمایدمخاطبش را انتخاب 
ها باعث افت محسوس در خواندن آن متن توسط خواننده از آن کعدول از هریه کدهد میقرار 

در این صورت مؤلف باید پیش از خلق متن،  باشد کودکعنوان مثال اگر خواننده، به. شودمی
گاهی است داشته باشد و این پیش کودکلی از دنیای ذهنی کتصوری  ه به آن متن ادبی ساختاری کآ

به  در نقد ادبی ،باشدمی ار در پژوهش حاضر نیزکه اساس کرد كاین رویبخشد. اطی میارتب
ه قائل به کردی دیگر وجود دارد ك، رویدر مقابل. شودشناخته می حضور ذهنی خواننده در متن

ه نقش کو این ادیب است  بوده خوانندهو روحیات  سالیقبه نسبت  /ادیبمتن ادبیتوجهی یب
 به دلیلباشد،  کودکچنین متونی  یهیدایش متن ادبی دارد. اگر خواننددر پ محوری و اساسی

 کودکخواننده/چشم از  -همسو نیست کودکه با جهان ک- آن یهو واژگان گستردمحتوا پیچیدگی 
 این اصل را نیز باید پذیرفت که هر متِن ادبِی  ،از دیگرسو .شودنمیو استقبالی از آن  افتدمی

نیز، جهاِن  ککودی ادبیات حوزهاست و هر ادیب  کدنیای کوددیدگاهی در مورد  بیانگر انهکودک
و  کهای مفروض کودتشخیص سلیقه»لذا  ند.کذهن خویش را ترسیم می یهساخت یهکودکان
شخصی مؤلف باید صورت  تجارب ی، یا بر مبناویت وجوه همگانی و جهانی شخصیت شناخ

: 2991)ایفانكوس، « ای از این دوانشناسی و تربیتی و یا آمیختههای علوم رواساس یافتهگیرد یا بر
19.) 

 یهای روشن برای جامعسازی برای آیندهو ادبیات مختص وی بیانگر زمینه دکتوجه به کو
، او را در مسیر کها و مفاهیم صحیح به کودتواند با القای آموزهمی کانسانی است. ادبیات کود

)محمد عطاء، های مثبت و ارزشمند را در وجود وی نهادینه سازد پیاممناسب تربیت قرار دهد و 
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تخیل خویش اهدافی واال را دنبال  یهو از او شخصیتی خالق و سازنده بسازد که با قو( 12: 2991
 (.14: 2141)عطیه، کند می

 یهتحلیلی و با استناد به نظری-یه بر روش توصیفیكتشود با در پژوهش حاضر تالش می
 يصبحمنتخب از  یهانکودکهای ، به تحلیل داستانکودکمتون ادبی  بریافت متن و انطباق آن در

داستانی  یهنون از این نویسنده چند مجموعکپرداخته شود. تا رنویس معاصر مص، داستانسلیمان
انتخاب وی وتاه کداستان  چنددر این پژوهش به صورت تصادفی  هکاست مصور به چاپ رسیده

 هدف از پژوهشاست. نگاشته شده« ج»و « ب»برای گروه سنی  ها عموما  این داستان دید.گر
 يصبحهای در داستان کودک خواننده/ تکحضور و مشار هایجلوهحاضر، بررسی و ارزیابی 

آفرینش  رود نویسنده درگمان می موردبحثهای داستانی هزیرا با خوانش اولی ؛باشدیسلیمان م
. بر این باشدقرار داشتهک ودکخاص  زبانیری و كچارچوب فتأثیر تحتها ستاندااین دام از کهر

گاه با ه صبحی سلیمان بهکفرض بر این است اساس  گاه یا ناخودآ نظر به دنیای ذهنی طور خودآ
 است. را مدنظر داشته( ک)کود شهایخاص داستان یهنحوی جدی خوانند، به کودک

 به این سؤاالت نیز پاسخی در خور ارائه دهد: این پژوهش همچنین سعی دارد تا 
 سلیمان چه جایگاهی دارد؟ يصبحمنتخب های داستان در کودک. 2
دام ک موردبحثهای در داستان کودک حضور ذهنیجهت  ترین شگرد مورداستفادهبرجسته. 1

 است؟
 

 پژوهش یهپیشین
 جمله: ند؛ از آنداختپرهای متعددی به بررسی ارتباط متن با خواننده وهشنون پژکتا

)پژوهشنامه  «محورنقد ادبی خواننده» ی خود با عنوانهزاده در مقالاقبالمایكل بنتون و شهرام 
نقد ادبی معتقد است خواننده نقش اساسی و محوری در ( 2447: 11ی ادبیات کودک، شماره

 باشد.د پاسخ دادههای مخاطب خاص خوه به خواستهکبهترین متن، آن متنی است معاصر دارد و 
نظریة التلقي النقدیة وإجراءاتها التطبیقیة في النقد العربي » یهنامدر پایانعمیرات أسامة 

نقش خواننده در القای متنی زیبا، چند متن را به  جدیدِ  با خوانِش (، 1722-1727) «المعاصر
ید بر این فرضیه، کتأ با قرار دادن حضور خواننده، فرضضمن همین شیوه مورد تحلیل قرار داد و 

  نقاط ضعف و قوت برخی از این متون را بررسی نمود.
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: 24،العددفهم الدین) «أربعة أنواع القارئ والفهم» ی خود با عنوانهیحیی محمد در مقال
تقسیم نموده و  نگر و متواضعبین، منفیعالی، کوته یههر متن را به چهار دست یهخوانند (،1721

 ها را ارائه و ارزیابی نموده است.از این خواننده کتوسط هری سطوح دریافت متن
 درون متن پرداختند یهخوانند یهه به طور اختصاصی به نظریکهمچنین چندین اثر یافت شد 

از « های ناگزیردرون متن: دیگرخوانی یهخوانند»تاب ک، در این زمینه شدهنوشته ترین اثرمهم که
میل كدر ت کودکبرای حضور فعال که معتقد است در این اثر  مبرزچاست. ( 2440)یدن چمبرز آ

 های گویاافكدید، طرفداری و ش یه، زاویکسب اساسی یهچهار مؤلفباید  ،یا خلق اثر هنری
تاب چند کها را به انواع مختلفی تقسیم نمود و در بخش دوم از این مؤلفه ک. وی هریمدنظر باشد

 . تحلیل نمود ار مؤلفهبر اساس این چهرا نمونه متن 
انه را مورد تحلیل و کودکادبی  های، متناو یهژوهشگران متعددی با تأسی از نظریپس از وی، پ

 جمله: بررسی قرار دادند؛ از آن
دیدگاه  یهور بر پایبرپکنهفته در آثار احمد ا یهبررسی خوانند» یهپور در مقالسامسعید ح

سعی دارد تا بر اساس دیدگاه چمبرز، به (؛ 2449: 2ی مارهمطالعات ادبیات کودک، ش« )چمبرز
ی گونه پی به خوانندهی شده به قلم احمد اکبر پور بپردازد و ایننقد و بررسی سه اثر داستانی نوشته

 درون آن ببرد. 
ی عنوان مقاله «برپورکسه داستان ادب پایداری از احمد ا : درنهفته در متن یهبررسی خوانند»

: 1-4ی )ادبیات پایداری، شماره  استپور و سیدفرشید سادات شریفی قلم سعید حسامبه دیگری
و « شب به خیر فرمانده»، «اگر من خلبان بودم» هایبررسی داستان باکه در آن نویسندگان ( 2497

 هها کوشیدبه این نتیجه رسیدند که اکبرپور در این داستانچمبرز  یبر اساس نظریه« قاب آسمانی»
 ،کودک که آورد فراهم فضایی آنان، با شدنهمراه و داستان حوادث در کودک دادنشرکت با تا است
 به مربوط حوادث در تواندمی حتی مخاطب این بداند. سهیم داستان آفرینش در تاحدی را خود

 .باشد داشته تأثیرگذار نقشی جنگ
فولة: دراسة فی قصص فی أدب الط نظریة القارئ الضمنی» یهدر مقال کیانی و همكارانحسین 
ی چمبرز به نقد سه داستان از (،بر اساس نظریه2492: 1ی)نقد ادب عربی، شماره «يلینا الكیالن

ها بهتر از در رمان سندهیاسلوب نو»اند که بندی رسیدهلینا الكیالني پرداخته و به این جمع
 یو ادب یو علم یمبان هاست. سطحهبلند بهتر از مجموع یهابلند، و در داستان یهاداستان

 توان مخاطِب یاساس م نی. بر اابدییها ارتقا مبلند و رمان یهاها تا داستاناز مجموعه زیخواننده ن
 «ها را نوجوان فرض کرد.و رمان لندب یها را کودک، و مخاطب داستان هاداستان یمجموعه
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بررسی »ی خود با عنوان ر مقالهپور و سید فرشید سادات شریفی همچنین دسعید حسام
به  (،2494: 1-2نقد کتاب کودک و نوجوان، شماره « )نهفته در شماره تلفن بهشت یهخوانند

پردازند و به ی مرضیه جوکار میی نهفته در داستان شماره تلفن بهشت نوشتهبررسی عنصر خواننده
ای هوشمند و منتقد بوده و نویسنده هدر این اثر، خوانندی نهفته رسند که خوانندهاین نتیجه می

 .در فرایند خوانش متن همراه سازد سعی داشته تا او را
از احمدرضا  کودکنهفته در دو داستان  یهخوانند»ی پور و همكاران در مقالهسعید حسام

 نهفته یخواننده» یهینظر ی هیتا بر پادر پی آن هستند (، 2494: 12ی نقد ادبی، شماره« )احمدی
بالش من به خواب رفته  یپروانه رو ،یچمبرز، دو داستان از آثار احمدرضا احمد دنیاز ا« در متن

 را مورد بررسی قرار دهند.  ییتنها ،یبود و دخترک، ماه
نهفته در متن پنج رمان  یهپایش خوانند» ی خود با عنوانهنامف در پایانااشربنیراضیه سادات 

ی نهفته ی خوانندهضمن بررسی و تحلیل نظریه ؛(2494) «اخیر یهنوجوانان در ده یهبرگزید
دهه  یدهیعنوان آثار برگزبه نیکه توسط منتقد رانینوجوان ا اتیپنج اثر از ادب یبه بررسچمبرز، 

 ند.پردازیاند مشدهشناخته ریاخ
عنوان  «درون متن یهخوانند یهنظری یهاز احمدرضا احمدی برپای کودکبررسی دو داستان »
ی ادب مجله 14ی باشد که در شمارهمی زهرا پیرصوفی املشی و همكارانی دیگری به قلم مقاله

 یكیبراساس ( به چاپ رسیده است و نویسندگان در این مقاله سعی دارند تا 2491پژوهی گیالن )
ی در همه»ن ، دو داستاچمبرز )خواننده نهفته در متن( دنیمهم خواننده محور از ا یها كردیاز رو

را « عمر هفت چوب کبریت کوتاه بود فقط یک لحظه بود»و « ها روشن شدندجهان ناگهان چراغ
 تحلیل نمایند.

هوشنگ مرادی کرمانی بر نقد و بررسی آثار » ی خود با عنوانهنامابراهیمی در پایانپریوش 
ادی کرمانی بر های هوشنگ مرپس از بررسی داستان ؛(2491) «ایدن چمبرز یهاساس نظری

 یکرمان یآثار مراد یخوانندگان نهفته»ی چمبرز، به این نتیجه رسیده است که اساس نظریه
نهفته آن  میارتباط با متن به کشف مفاه یو ضمن برقرار تندیمتفكر، سرشار از عشق و معنو

 شیهااستاننوجوانان و بزرگساالن را به خواندن د تواندیآثار او م یژرفا نیهمچن .پردازندیم
 «. را به دنبال آورد گرید نیو لذت سن زدیبرانگ

 یهانکودکهای نهفته در داستان یهبررسی خوانند» یهقری در مقالباکلثوم صالحی و پیمان 
 یبه بررس»؛ (2491: 11ی )لسان مبین، شماره «ایدن چمبرز یهریا تامر براساس نظریکز
در  ایگو یهاو شكاف یطرفدار د،ید یهیواسبک، ز یعنی درون متن؛ ینهفته یخواننده یهالفهؤم
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« رتام ای، از زکر«قالت الورده للسنونو»و « لماذا سكت النهر» یهاچند داستان کوتاه از مجموعه
نهفته، در  یخواننده یهالفهؤتامر با درنظر گرفتن م»رسند که پردازند و به این جمع بندی میمی

 یهیداشته است. انتخاب زاو یادیالت کوتاه متناسب با کودک، دّقت زساده و جم یهاانتخاب واژه
مذکور  یهاداستان اتیخصوص گریاز کودکان و تعامل درست با آنان، از د یطرفدار ،مناسب دید

داستان و  یهاتیّ شخص یدر زندگ رییتغ جادیا یلحظه یروتامر با تمرکز بر  ن،یاست؛ عالوه بر ا
و کمک به هم نوع،  یدوست یعنی ،هاداستان امیکند پیم یاسب با آن، سعمتن ریتصاو یریکارگبه

 «.دیرا ابالغ نما میدفاع از حر ،یریپذ تیقناعت، مسئول
درون متن در بازی محبت اثر ایدن  یهپرداز: بررسی خوانندآثار نظریه نظریه در یهجلو»

ی نقد ادبی، باشد که در مجلهی میای به قلم جعفر میرزایی و فرزانه غالم، عنوان مقاله«چمبرز
اند تا ضمن بررسی این ( به چاپ رسیده و نویسندگان در این مقاله سعی داشته2491) 41ی شماره

خلق  یکه چمبرز آنها را برا ینظر یهاوهیها و شیژگیو ایآ»اثر به این سؤال نیز پاسخ دهند که  
   «اند؟ داکردهیخود او عمال نمود پ یشمارد در آثار ادب یم یدرون متن ضرور یخواننده

بر یكی  صرفا   پژوهشدر این ه کهای پیشین در این است وجه تمایز پژوهش حاضر با پژوهش
های گویا( تأکید شده است. الزم به چمبرز و البته پرکاربردترین آن )شكافی ههای نظریاز مؤلفه

از نوآوری و جذابیت  (دیدی هی و زاوی، طرفدارکسب)چمبرز  یهدیگر نظری سه ُبعد ذکر است که
های ید بر جنبهکافزاید تأچه بر جذابیت پژوهش در این زمینه میه آنكچندانی برخوردار نیست؛ بل

 له وضع شده است.أهای گویا بر این مسکه اساس شكافاست  کهای کودداستانبصری 
 

 چارچوب نظری تحقیق
ها و نیازهای و کاوش خواست کدر دنیای ذهنی کود های میدانیهشبا پژو کناقدان ادبیات کود

هایی اشاره کارائه نمودند و به شگردها و تكنی ککود گوییهای متنوعی را برای داستاناو، شیوه
تر نماید. رجستهنموده و حضور او را در متن ب جذاب کتواند متن را برای کوددند که میکر

به نوعی به این ویژگی شد، ارائه 2ر توسط آیدن چمبرزباکه نخستین« نهفتهی هخوانند»اصطالح 
 ؛نوع و شرایط مخاطب است یهکننداثر تعیین خودِ که  چمبرز معتقد استاشاره دارد.  ;ادبیات کود

گونه شباهتی نداشته با دیدگاه شخصی نویسنده نسبت به مخاطب، هیچ امكان داردای که خواننده
شود و بار دیگر، به خلق می نویسنده یهین هر اثر، یک بار به واسطبنابرا(. 211: 2440)چمبرز، باشد 
فته باید نه یهبرای رسیدن به خواننداساس الگوی چمبرز، برخواننده و خوانش وی.  یهواسط

سبک،  گیرد. های گویا مورد بررسی قراردید، طرفداری و شكافی هعناصری همچون سبک، زاوی
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 یهیان خوِد ثانوی نویسنده و خوانندای انتقال معنا و ارتباط مشیوه و چگونگی کاربرد زبان بر
درون متن است و شامل گزینش واژگان، ساختار جمله و نگرِش نویسنده به باورها و رسوم  یهنهفت

کودک در مرکز داستان و روایت  دید عبارت است از قراردادن مخاطب/ی هزاوی(. 212)همان: است 
کودک و  معنای درک دنیای مخاطب/عنصر طرفداری به(. 211)همان: وی داستان با گذر از هستِی 

همسوشدن با وی و ایجاد شرایطی است که کودک در مقام خواننده، در داستان شریک شود. 
بنابراین نویسنده هم از مخاطب انتظار دارد با داستان همراه شود و هم از آن فاصله بگیرد که بتواند 

زیرساخت  هایشامل شكاف ،های گویاشكاف. (221)همان:  ی کندتر بررسداستان را عمیق
 یهان رویكرد اندیشگانی متن و اندیشهای زیرساخت هماست. شكاف)محتوا( و روساخت )فرم( 

طور مستقیم با فرم و ساختار های روساخت بهاما شكاف ؛ورای کلمات و عبارات است ینهفته
آید. حضور خواننده بیش از پیش فراهم می یهدر فرم متن، زمینبا اندک تغییر  متن ارتباط دارد؛ لذا

چمبرز و  یهساخت نظریهای روتأکید است، برخی از شكاف آنچه در این بخش از مقاله مورد
 یههای زیرساخت در نظریهمان کارکرد شكافدقیقا  محور دیگر است که تعدادی از عناصر فرم

پردازی، ساختار دوبخشی، های شخصیتویسی، شكافچمبرز دارد. این شگردها شامل سپیدن
گاهی، شكاف تصویرپردازی، صفحهحرکت َدَورانی، پیش آرایی، ارتقای متن و پاسخ فلسفی در آ

 .بندی استپایان
 

 سلیمان يصبح منتخبهای خواننده در داستانذهنی  حضور
برانگیخته  کودک اننده/با استفاده از شگردهایی خاص، خوسلیمان  يصبحمنتخب های در داستان

، در ساحات ها و انتظاراتفرضپندارد و براساس پیشخود را مخاطب اصلی متن می، شودمی
در ادامه نماید. میل میكها را با توجه به سالیق و عالیق خویش تو آن یابدحضور میمختلف متن 
 شود.اشاره می های منتخب صبحی سلیمانبا مصادیقی از داستان این شگردهابه هریک از 

 
 سپیدنویسی

تخیل  یهنده و برانگیختن قوی خوانارپندذاته با همکازجمله شگردهای مؤثری است  یسپیدنویس
این . (11: 2402، پیت)اسكار آوردمیفراهم هایی از متن در خلق بخشمشارکت او را  یهزمینوی، 

پذیرد؛ لذا نویسنده با صورت می فراوان در متنهای چینو نقطه یخال فضاهای یهواسطشگرد به
)چمبرز، ت دهد کگری مشاراستفاده از این شگرد قصد دارد خواننده را در فرایند معناسازی و آفرینش

ه نویسنده تمام کل كشبدین پذیری مخاطب است.مقابل سپیدنویسی، تطابق یهنقط (.244: 2440
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معنا  یهوافق درباربا نویسنده بر سر ت ککود یگفتگو یبرا یجای»سازد و ار میكمعانی متن را آش
او  برایسویه کشود و این فعالیت ییتنها به تطابق با متن فراخوانده م گکود گذارد؛ لذانمی یباق

را متن  ازهایی فضا نویسندهکه  گاهاما آن(. 41: 2444)امانی و آذرنوید، « به دنبال ندارد یلذت چندان
، کودکی هگستردو خیال خالق ها را پر کند، ذهن رسیدن به معنا آن راه در کگذارد تا کودمیخالی 

و این ( 02: 2990)جینیت، دهد شف ابهامات متن و دنیای عجیب و غریب معانی سوق میکاو را به 
 (.121: 2441)خسرونژاد، آورد به ارمغان می خواننده یژرف را برا یتعامل دوسویه، لذت

در تعامل با نویسنده چشمگیر است؛ زیرا  کودک ه/قش خوانندسلیمان ن حيهای صبدر داستان
معانی  تا ه در متن باید حضور داشته باشد و تالش نمایدکپذیرد می ککود ییهاداستان چنیندر 

سلیمان را  يهای صبحلیتئواین موضوع بار مس(. 11: 1771)العالق،  شف نمایدکرا آن  ینهفته
ونه پذیرفتن را به چگونه خواندن و چگ کبنویسد که کود یابه شیوهکند؛ زیرا او باید می ترسنگین

از  یریگبهره( 1: 1779)سلیمان، « الدرس األول»عنوان مثال در داستان به؛ این چالش هدایت کند
ضرباهنگ ها که نشانگر سیاهی متن است، سفیِد کاغذ در ابتدای پاراگراف در کنار نوشته یهصفح

 کودکبه پیام داستان القای و در است برخاسته از درون نویسنده که  خشدبمی داستانخاصی به 
های مختلف برای حلو ترسیم راههای سپید میل بخشكبا ت کودک . خواننده/دارد مؤثریکارکرد 

 :سازدتر میحضورش را در متن پررنگهای داستان، شخصیت
 

 
 

 ،درنظرگرفتن فضاهای خالی در متنبا سلیمان  يصبحنیز « شجرة البرتقال العجوز»در داستان 
و  کودکدوسویه میان  یپیونددارد؛ بنابراین را  کهای جهان درونی کودتنش شیدنکقصد به تصویر

 (:9)همان:نماید های داستان ایجاد میشخصیت
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در نظر  کودکخواننده/ ذهنی بسیار زیادی برای حضور نیز فضای« الحجر الصغیر»در داستان 
 (:21)همان:است ته شدهگرف

 

 
 

 چیناستفاده از نقطه ،سلیمان يهای صبحهای سپیدنویسی در داستانیكی دیگر از شگرد
آورد تا لذت بیشتری از فراهم می کودکان را برای كاین ام های درون متن داستانچیننقطهاست. 

ذهنی رای حضور فضاهای مختلف بعدم ایجاد (. 14: 2994)غنیم، حضور فعال در متن داشته باشد 
امل بر متن تسلط یابد و کطور نویسنده به ،طرفه گرددکشود متن یخواننده در متن سبب می

عندما »داستان سلیمان در  يصبح(. 44: 2991)لوتمان، خواننده نیز شخصیتی منفعل داشته باشد 
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سپیدنویسی در . (21: 1779)سلیمان،  استردهکطور پیاپی استفاده از این شگرد به« کبرت النخلةُ 
 کغیرضروری است؛ یعنی حذف آنچه کودمعنای حذف موارد به ،داستان های زیر ازبخش

ای سرباز تواند حدس بزند و نه بیشتر. در این صورت اگر ذهن صبحی سلیمان از روایت پدیدهمی
ن معلق در آن بخش از داستا کودک اما ذهن خواننده/ ،ندکزند و آن را در طول روایت حذف میمی
تر خواهد گردد؛ لذا حضور او در متن پررنگشده از متن میشف عوامل حذفکماند و به دنبال می
 :شد

 

 
 

 را به متن فرا کودک ،چیننقطه کبه کم (44)همان: «البیت الطائر»سلیمان در داستان  يصبح
و برای ُپرکردن شود نیز درگیر این بازی می کنماید. کودو را جذب سپیدگویی میخواند و امی

کوشد خواننده را در می ارکسلیمان با این  يصبحجوید. از ذهن خالقش بهره می ی متنهاشكاف
باعث  موضوع همین کهو را به سمت معانی ممكن سوق دهد ساختن معنا به مشارکت فراخواند و ا

 گردد:می کرشد و خالقیت کود
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 پردازیاف شخصیتكش

ه از رهگذر آن رخدادهای کاست  کودکداستان  یهدهندیلكشخصیت ازجمله عناصر مهم تش
های این شخصیت(. 2: 1770، شرحبیل)ند کشود و بدون آن، داستان معنا پیدا نمیداستان تعریف می

 کودکد و جهان ذهنی نویسنده را برای نسازرا با واقعیات زندگی آشنا می کودکه ک هستند داستان
نش، گفتار، وضعیت کپردازی مانند ها و شگردهای شخصیتشیوه ارگیریکد. به ننمایارائه می

ویژه را به خواندن داستان و بهک ودکند تا کمی کمکان، لحن و غیره به نویسنده كظاهری، زمان، م
 (.441: 2990الدقاق، )حضور فعال در متن داستان تشویق نماید 

 و نباشدسال بزرگ هایداستان موردانتظارو معمول روال بر اساس پردازی ه شخصیتکزمانی 
عنوان مثال به. دهدپردازی رخ میاف شخصیتك، شری کودکانه معرفی گرددكجهان فبا ذهنیت و 

ای که گردد و یا پدیدهمیای دیگر معرفی شخصیتی که ُبعد جسمی خاصی دارد، به شكل و گونه
ای معرفی شود که با دنیای هگوننقش اساسی در داستان دارد، از لحاظ ُبعد درونی و عاطفی به

 هایافكسلیمان ش يهای صبحداستانهای چشمگیری دارد. در تفاوت نساالبزرگ
رد( مورد کارک)نقش و و اجتماعی  )ظاهر و ماهیت( یكفیزیی هپردازی در دو حیطشخصیت

 بررسی است.
شامل  هکها به ُبعد فیزیكی آن ،سلیمان يهای صبحهایی از داستانبخش یهبا مطالع ککود

طور مستقیم که به بیندمیضرورتی ن سلیمان يصبح. بردپی می استسن، جنسیت، ظاهر و غیره 
های داستان اشاره نماید؛ بلكه بر اساس ذهنیت و معیارهای های ظاهری شخصیتبه ویژگی
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ز ا ،«األب الغائب»در داستان عنوان مثال نویسنده به. ندکها را توصیف میشخصیت ،کودکانه
 هتا ب کنداستفاده می -شخصیت اصلی داستان-ي برای توصیف شادفهم ساده و قابل یواژگان

ست و عالیق و اومشابه گروه سنی  تقریبا   شخصیت اصلی داستانفهماند که گروه سنی ب ککود
نسبت به آغوش گرم پدر  يوقتی از دلتنگی شاد ها بسیار شباهت دارد. مثال  نیز با آن وی هایسلیقه

گوید، میهایش بازیهای شبانه در کنار اسبابکند و یا از بیدارخوابیه هنگام خواب صحبت میب
دوي صراخ شادي في ذا كه»کند: پیدا میک ددرستی از گروه سنی کو کدر مخاطِب خردسال

ي ... وبدأ شادفإنه أول یوم ینامه بدون والدهمنتصف اللیل موقظا  والدته وأخاه الصغیر من النوم... 
: لماذا تأخر أبي عن موعده یا أمي؟!  ما یحتضنني ویضمني إلی صدره حتی  إنه دائما  حدیثه قائال 

 (.19: 1779)سلیمان، « اشتقت إلیه... فلقد یداعبني النوم
جمالتی را در توصیف غیرمستقیم  سلیمان يصبحنیز وقتی « حّقا  تعّلمَت الدرَس »در داستان 

پنداری الیق او جهت همذاتزئیاتی دقیق از دنیای کودکانه و سدهد، جشخصیت داستان ارائه می
ه کاوست همچون خود کند که شخصیت داستانی می کدر کودک بنابراین. ندکارائه می کبا کود
بزند و به همین  کند قبل از خواب مسواکانگاری، فراموش میو سهلخاطر بازیگوشی بهگاهی 

 وحقن لصغیر محمدالطبیب بمحقنه،  كأمس»دارند: هایش پوسیده و درد شدیدی جهت دندان
ُحقنة قویة في فمه... وهو یقول: أنظر إلی هذا الضرس المعطوب... لقد جنیت علیه... لقد مات 

لما  كبالفرشاة والمعجون أو السوا كغسلت أسنان ك.. لو أنیا صغیري كبسبب إهمالهذا الضرس 
را  برای اینكه بحث بهداشت دهان و دندانده نویسن در ادامه(. 41)همان: « تسوس هذا الضرس

را به گفتگو  کهای پوسیده و سالم دهان کودندانارائه دهد، د کتر به کودای دلنشینشیوهبه
بیر إلی كنظر الضرس ال»نند: کاو را مؤاخذه اند، نشاند تا نسبت به رفتاری که با او داشتهمی

ه دون أن یغسله، وینظفه.. ک... لقد ترم ما فعله محمد بأخیناكأیرضیوهو یقول لهم:  أصدقائه بغضب
 كنتر... هیا بنا ننجو بأنفسنا یا إخوان... یجب أن لقد مات صدیقناانه؛ كواقتلعه الطبیب من م

گره داستان است، به  یهویسنده این رفتار را که شاید نقطاما ن(. 40)همان: « محمدا، ونبتعد عنه
« ب»گروه سنی  کها را با ذهنیت کودپردازیحنهخواهد تمامی این صمی کند. اواینجا ختم نمی

 و شکشخصیت اصلی داستان بعد از کند که داستان را با خوابی عمیق تلفیق می ؛ لذاترسیم نماید
جهت برای فرار نبه همیشود واقعیت نداشته و رؤیایی بیش نبوده است. های فراوان متوجه میقوس

گفتگو  بزند. کها را مسواآنگیرد از این پس همیشه هایش تصمیم میدادن دنداناز دردسر از دست
تری داشته باشد: ه خواننده قصد دارد در متن حضور فعالکبیانگر این است و مادرش  کمیان کود

مرة في المساء  كما أخبرتکیا أمي... سأغسل أسناني  كأنت جمیلة حقا یا أمي... سأنفذ وعدي ل»



 42   سلیمان صبحي یکودکانه هایداستان در کودک تخیل یقوه پرورش در نهفته یخواننده کارکرد

 داستان شخصیتی كُبعد فیزیسلیمان  يصبحدر توضیح باید افزود (. 17)همان:  «لصباحومرة في ا
بنابراین . شناساندمی ،ش استاعمال و گفتار ه همانک فرایند داستانرا از طریق  بازیگوش( کودک)

پردازی با تلخیص، شود و شخصیتدید دانای کل روایت میی هزاویاز طریق  عموما   شخصیتاین 
های پیرامون، شخصیت را از آنجا که اشیاء و پدیده»گیرد. های دیگران انجام میو نقلتوصیف 

نیا و ذبیح) «کندکمك بیشتری می یتکند؛ لذا این امر به شناساندن شخصتوصیف و تشریح می
 (.204: 2492اکبری، 

به  ع داستان و موقعیت و جاگیری راویها بنابر موضوسلیمان در برخی از داستان يصبح
خصوصیات جسمی، فكری، روحی،  كل که صریحا  شپردازد. بدینها میتوصیف شخصیت

این کار را  یا خود مستقیما   بنابراین؛ کندمی از خارج ترسیمها را شخصیت یهاعواطف و انگیزه
 این شیوه در داستان .دهدآن را انجام میر در داستان دید شخصی دیگی هیا از زاویو دهد انجام می

ه تعابیر مورداستفاده برای شخصیت محمد کجا ؛ آناستمورد استفاده قرار گرفته« البطل الصغیر»
وهو حامال  ابنه » :دارد ساله بودن(ک )ی و شرایط سنی او  (کوچک یه)جث ی ویكنشان از ُبعد فیزی
ء في وأجمل شي ابنه الوحید... فمحمد الذي تجاوز السنة األولی ببضعة أیامالصغیر محمد 

 (.11: 1779)سلیمان، ..« ماه ماه.. ماه ماه... ماه ماهلمات غیرمفهومة: کحیاته... وهو یقول بعض 
 که نشان از وجود انس و واژگان و تعابیری استفاده شدهاز نیز « حدیقة عم حسن»در داستان 

وصیفات در باغ بسیار سرسبز شخصیت اصلی داستان دارد. ت کای کوچالفت میان اعضای خانواده
کند، دال بر ُبعد فیزیكی سلیمان در این بخش از داستان استفاده می يمستقیمی که صبحغیر

( و ارتباط ی شخصیت استكجثه و ُبعد فیزی یهدهندفوتبال گروهی نشانهای داستان )شخصیت
دبت فیهم بعد أن  رةكلعب األبناء بالوبعد عدة أشهر : »هاستآمیز میان آنتنگاتنگ و محبت

برت أشجارها... یجلس بهدوء کفي الحدیقة التي ازدهرت من جدید؛ و لحیویة والصحة من جدیدا
 (. 12)همان:  ...«ل یومکعادته کوخه الخشبي کفي 

زیست و حفاظت محیط شامل مسائلی همچون  کهای کودسو؛ ُبعد اجتماعی داستاناز دیگر
باسواد و  وستایی و شهری بودن و، تقابل قدیم و جدید، فقر و ثروت، ررساندن به آنآسیب

های مملو از مسائل و دغدغه کودکادبیات  یکل یفضا(. 11: 2997، ي)حجازاست سوادبودن بی
زا مانند افزایش اناز عوامل بحر برخیبا بیان  یشهر یتوصیف فضاها است.محیطی  زیست

زیست محیطی  هایجمله دغدغه از ی،طبیع یاندازهاچشم نابودشدنهوا و  یجمعیت، آلودگ
د کنیتالش مسلیمان  يهای موردبحث، صبحدر داستان(. 14: 2991)جعفر،  است کودکادبیات 

تعامل او با  یبه طبیعت و چگونگ کنگاه کود یزیابو ار یضمن واکاو ی،محیطبا رویكرد زیست
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حظات گرفتن ماله با درنظرد کرفراهم آو یآثار یگیرشكل یزمینه را براطبیعت پیرامون خویش، 
آمیز مسالمت یهرابط»که به اصالح  یاگونهد؛ بهبه طبیعت عرضه کن یانگرش تازه ی،محیطزیست

که انسان  ستمیظلم و  ،«شجرة زیتون تتألم»داستان  عنوان مثال دربه نجامد.ابی «با طبیعت ککود
دیگر و ر همشود. داستان با زندگی دلكش و زیبای درختان در کنانسبت به طبیعت دارد مطرح می

ذا بدأت كآه... ما أجمل الهواء العلیل... ه»شود: شروع میدرختان  یههای باد صبا بر گوننوازش
الزیتون یومها... واستنشقت نسمة هواء أخری وهي تقول: إنه الیوم الذي أنتظره منذ عام شجرة 

. وستحمل امل... إنه یوم الحصاد، فأخیرا سیحصد الناس ثمراتي ویستفیدون من زیتي..ک
ثیرا ألری أغصاني الخضراء ُتحلق في السماء کالحمامات أغصاني... فإنه الیوم الذي اشتقت إلیه 

، باعث دردمندی ،درختان جنگل یهرویقطع بی(. 17: 1779)سلیمان، « في فم الحمامات البیضاء
کشد صویر میتشود. نویسنده درخت زیتونی را بههای طبیعت میدلهره و اضطراب در میان پدیده

اش بشر او را از خانواده یهکند؛ اما به ناگاه دست ظالمانمیکه در شرایط عادی و طبیعی زندگی 
حسرت و غم بر دیدگانش جاری  کی زمین، اشکند و به هنگام سقوط و افتادن بر رودور می

 کریزد و تصویر اشگردد. درست در همین لحظه است که روغن زیتون بر روی زمین میمی
وصدر صوت مدو أطلقته إحدی الجرافات الغریبة التي » :گرددتداعی می کطبیعت برای کود

بیرا من البیوت والحدائق واألشجار... وفي لحظات تناثر الزیتون من فوق کاقتلعت في طریقها عددا 
 «الشجرة، وسال الزیت منه متدفقا  لیمأل تراب الحقول العطشی وهو یقول صارخا: لماذا...؟؟!!

 )همان(.
زدگی به محیط زیست و جنسیت یوجه ردی دوکارکسلیمان  يهای منتخب صبحدر داستان

های داستان قرار تواند در چارچوب ُبعد اجتماعی شخصیته میکهای طبیعت مشهود است پدیده
زدگی زبان کودکانه مشهود ظرافت در جنسیت« شجرة زیتون تتألم»عنوان مثال در داستان بهگیرد. 

هایش مؤنث )زنانه( هستند و باد نسیم که دست نوازش بر سر درخت درخت و شاخه ت. مثال  اس
ذا كالهواء العلیل... ه أجملما » دهد، مذکر )مردانه(:کند و نوازش میکشد و با آن بازی میمی

الحمامات  ستحمل... وهي تقولنسمة هواء أخری  واستنشقتشجرة الزیتون یومها...  بدأت
 (.12: همان) «أغصاني...

و  )محیط زیست( یعلوم تجرب وجهی رد دوکارکهمزمان با نیز « الفراشة الحائرة»داستان در 
مهیا  کبرای کودهای آموزش زبانی ، زمینههای طبیعت(زدگی پدیده)جنسیت یانسانعلوم 

ی شاخه بیاموزد ُگل تا زمانی که بر رو کن در این داستان قصد دارد به کودسلیما يد. صبحگردمی
 درخواهد داد و را از دست  شاد، زیباییوجدا ش اشز آغوش خانوادهاگاه که است، زیباست و آن
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ای روایت پروانه دیدی هزاویاز « الفراشة الحائرة»نهد. داستان میو پژمردگی نتیجه رو به زوال 
زیبا و دلنشین طبیعت با هوای  او ر آن دارد.كهای بِ زیادی به طبیعت و زیباییی هالقعشود که می

کشد؛ زیرا زیبایی طبیعت به او رهایی گیرد و هر لحظه از درختی به درخت دیگر َپر میانس می
، زیبایی خاصی دارد و جاندار و استبخشد. محیط زیست تا زمانی که ِبكر فردی میبه منحصر

ر تمامی عناصر ی دیگمحیطی داستان(. از سویکشاند )ُبعد زیستجان را به سمت خود میبی
که ، با ضمایر مؤنث مورد اشاره قرار گرفته است زیبایی و لطافت و ظرافت دارند یهطبیعت که جلو

کید دارد خود بر ُبعد آموزش زبان داستان  (:19 همان:)نویس تأ
 

 
 

 ساختارهای دوبخشی
نویس با ستانعنوان مثال دادر فرایند داستان دارد. بهساختاری  ینقشاز عناصر داستان  کهری

ه شامل کاهداف داستان بندی به آشكارکردن برخی از نقشی ساختاری برای شروع و پایاناعطای 
در بندی پایاننماید. می کمکزدایی و نمادسازی است، ها، ابهامگسترش معنی، معرفی شخصیت

دهد های داستان رخ میهای شخصیتشكشمکیافتن رخداد و یا با پایان های سنتیداستان
رخداد  کتواند پایان یبندی میرن، پایانمدپستهای مدرن و اما در داستان(؛ 44: 1722، ي)العدوان

بندی در چنین تازه از آن باشد. پایان کیزندگی یا در ک؛ بلكه آغازی برای ینباشد شكشمکیا 
درست  ؛یدن واداردبه اندیش ،دهدآن رخ می از آنچه پس یهتواند خواننده را دربارهایی میداستان

 هایبه ساختار کهای کودچنین کارکردی در داستان مانند نقشی که شروع داستان برعهده دارد.
 منتخِب های استانددر ساختارهای دوبخشی  .(210: 2491بری، ک)میرزایی و ا شوددوبخشی تعبیر می
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، پاسخ فلسفی حرکت دَورانی شروع و پایان داستانطریق شگردهایی همچون سلیمان از  يصبح
گاهی بندی و پیشدر پایان  .پذیردصورت میآ

 
 حرکت دَورانی شروع و پایان داستان

مندی در همان شروع این قانون است. معینی مندیغالبا  تابع قانون ککود هایداستاندر بندی پایان
دهد و امه میای خود ادرسد و دوباره به حرکت دایرهشود و به پایان داستان میداستان مشخص می

 کهای کودای شروع و پایان داستانگردد. نمودار زیر بیانگر حرکت دایرهبه شروع داستان برمی
 است:

 

 
 

رسد که هایی به پایان میها با عبارتبعضی از داستان ،سلیمان يهای صبحستاندر دا
ازگشت به آغاز را نشان وار بنوعی حرکت دایرههای شروع داستان دارد و بهکارکردی شبیه به عبارت

ست که در حرکتی َدورانی، پایان و آغاز هاه رویدادها و کنشل، انجام سلستر از آندهد؛ اما مهممی
ان ک» آغازی ناگهانی دارد ،«القلم والِممحاة»عنوان مثال داستان دهد. بهداستان را به هم پیوند می

باره در كرا ی کو کود (11: 1779یمان، )سل« داخل المقلمة ممحاة صغیرة، وقلم رصاص جمیل...
اتفاقات  ،کند. اپیزودهای آغازین داستانشخص غرق می راوی اول یهدنیا و ذهنیت کودکان

ایت کند. این بخش از رومنظور تصویرگری شخصیِت مداد و مدادتراش روایت میای را بهپراکنده
ش دو شخصیت داستانی و تقابل افكار را از همان آغاز با کشمك کمملو از توصیفاتی است که کود

های آشفته و بدون توالی زمانی و مكانی مداد و سازد. در بخش آغازین، کشمكشها روبرو میآن
دوم روایت  یهدر نیم افزاید.شود که بر میزان جو خفقان و بحرانی داستان میتراش روایت میدمدا
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شده و ساختار آمیز دمیدهمزیستی مسالمته یهازش و گفتگو میان دو شخصیت، روحیو با بیان س
انجامد که نوید از توافق شود و در آخر نیز به نظم و آرامشی میخطی و منظمی بر روایت حاکم می

ا در کدام از مداد و مدادتراش، حضور دیگری ردر آغاز داستان هیچ دهد.دو طرف گفتگو می
سلیمان با  يمحوکنندگی. صبحدیگری  یكی سازندگی است و یهپذیرد؛ زیرا وظیفکنارش نمی

خوانش اجزای داستان دعوت به داستان را  یهکشمكش میان این دو شخصیت، خوانندکردن دنبال
ا سازش و دوستی میان این دو نشاند و پایان داستان را باو را در انتظار پایان داستان می ،کندمی

ره من یمحو أخطائي... وأنا کلن أ: »بنددان، میهای آغاز داستظاهر مخالف و تكرار واژهبه یهپدید
تغصغرین یوما بعد یوم... ألننط أضّحي بشيء من  كنني أراكان صوابا. قال القلم: ولکلن أمحو ما 

نت... قالت الممحاة کلما محوُت خطأ. قال القم محزونا: وأنا أحس أنني أقصُر مما کجسمي 
: ما أعظم تواسیه: ال نستطیع إفادة اآلخرین، إال إذا یا  كقّدمنا تضحیة من أجلهم.. قال القلم مسرورا 

... فرحت الممحاُة وفرح القلم، وعاشا صدیقین حمیمین الیفترقان كالمکصدیقتي، وما أجمل 
 (.19: 1727)سلیمان،  «والیختلفان

 
 بندیدر پایان پاسخ فلسفی

 ،اط با هستی و زندگی و مرگ استای مهم که در ارتبهألمس یهاین شیوه نویسنده در آغاز دربار در
است و از دیگرسو در  کداستان بسیار نزدی یهوید. این سخن از سویی با درونمایگسخن می

دادن کردار شخصیت و آشكارکردن بازتاب آن، شود یا با نشانداده میبندی پاسخی به آن پایان
نشان دهد. یكی از نخستین  ترنخستینش را روشن یهیابد تا گفتای میه فرصت دوبارهنویسند

توان یافت. می« األب الغائب»بندی و پیوند آن با آغاز سخن را در داستان های این گونه پایاننمونه
، شخصیت ي... بابا... بابا که از زبان شادبابا یهاین داستان را با تكرار واژسلیمان شروع  يصبح

ذا دوی صراخ شادي في كأبي.. أبي.. أبي.. ه»: کندچنین آغاز میشود ایناصلی داستان، نقل می
« منتصف اللیل موقظا  والدته وأخاه الصغي محمد من النوم... لماذا تأخر أبي عن موعده یا أمي...

وش پدر نخوابیده، در انتظار دیدن پدرش است و چون آن شب را در آغ يشاد(. 19: 1779)سلیمان، 
کم رنگ و بوی حضور پدر کمعدِم  یهلأید برایش مسشود. شاواب بیدار میو از خگشته قرار بی

مهمی دارد که بیانگر زندگی و مرگ یكی از ی هلأگیرد. نقل چنین عباراتی نشان از مسژی مینوستال
ظار پایان شده و در انتآغاز داستان میخكوب یهبا مطالع ککود های داستان است.شخصیت

 را رقم زده یدیگر یلهأکه سرنوشت برای او مسیا اینرسد ، به پدرش میيداستان است که آیا شاد
که دیگر جز نامی از پدر در یابد در می، دشومی کپایان داستان بیشتر نزدیبه مخاطب است. هرچه 
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و آرمان  مدتی است در راه وطن شهید شده يوجود ندارد؛ زیرا پدر شاد يآغوش شاد ذهن و
تتساءل شادي بعین البراءة » است:دسالش به ارمغان آوردهخر کفشانی در راه وطن را برای کودجان

: هل أبي شهید یا أمي...؟!  ون مثله یا أمي...؟! واحتضنت األم صغیریها شادي ومحمد کیف أکقائال 
هایی که این ساختار دوبخشی پدید شكاف )همان(.« بشدة إلی صدرها.. وفجأة دوي االنفجار

کننده و تصویری نگران دارد؛ و هدف اصلی روایت تأکیدبیش از هر چیز بر مضمون  ،آوردمی
ها و خوار، در مقابل تصویری از تالشاز دنیا و زندگی راوی در کنار دشمنانی ظالم و خون کتراژی
های آزادی وطن و شهادت. شكافروزی او در راه رسیدن به و مقاومت شبانه يهای پدِر شادامید
دشمن  یهداستان و رفتارهای ظالمان کو وحشت کودت به لحن پر از دلهره نخس یهنیم

یستادگی و تالش انقالبی ها با اصهیونیست مرتبط است که با واردشدن به قسمت دوم این شكاف
کم رو به پایان های مجاهدین و انقالبیون کماز آرمان يكری مادر شادو حمایت ف يپدِر شاد

 نهد.می
در  را مشاهده نمود. آغاز و پایان داستان ساختار دوبخشی توانمی نیز« صباَح العید»در داستان 

رخ  کبادکردن بادکن یهخواهری به نام سامر و َسمر درباراین داستان کشمكش میان برادر و 
اشتری سامر بالونا  أحمر، وطار إلی الببیت فرحا  مسرورا... سألته أخته سمر قائلة: ماذا : »دهدمی

... ومازال سامر ینفخ، وینفخ، وینفخ حتی كبالونا أجمل من بالون اشتریَت یا سامر..؟! اشتریُت 
 : « فی نفخا یا سامر...!! أجابه سامر باستفسار قالئال: و ِلَم...؟!کتأّلم البالون، وقال بصوت غاضبا 

با خواهرش )سَمر( بزرگتر باشد.  کاو از بادکن کسامر دوست دارد بادکن(. 11: 1727)سلیمان، 
ولی سامر  ،دهدتوضیح می کویژه بادکنظرفیت اشیاء و بهی هاهرش به او دربارخووجود اینكه 

ترکد. دیگر پشیمانی بعد از انجام کار برای سامر کند که میرا آنقدر باد می ککند و بادکنگوش نمی
به  ز این پسای ندارد و اکنون او باید با خود تصمیم بگیرد که کشمكش با بزرگتر را رها کند و افایده

، یرنو بحسرة إلی بالون »ها گوش نماید: حرف آن لقد انفجر البالون... قعد سامٌر نادما  حزینا 
، لقد حّملُت البالون فوق  كالمي...! قال سامر: معکسمر... قالت سمر: أرأیت؟! لم تصّدق  حقٌّ

میل كت خواننده درذهنی ارتباط بخش نخست و پایانی داستان، سبب حضور  (.10)همان: « طاقته
های باره دارد در بخشه اگر نظر و دیدگاه خاصی در اینکند کشود و او را تشویق میداستان می

 سفید داستان قید نماید.
 
 
 



 40   سلیمان صبحي یکودکانه هایداستان در کودک تخیل یقوه پرورش در نهفته یخواننده کارکرد

گاهیپیش  آ
نقشی از پایان  داردرا وامی سلیمان ياز صبحاهمیت ارتباط شروع با پایان داستان، گاه از همان آغ

به صورت  مدرن آنبندی داستان در شكل به چگونگی پایاندر شروع داستان بیافریند. این نگاه 
گاهی مشهود است. پیش گاهی پیشآ در داستان  ه نوعی دیگر از ساختارهای دوبخشی است،کآ

از همان  خورد؛ لذا نویسندهی رقم میتری از رویدادهای بعدبا یادآوری روشن« الطائر المغرور»
ند. نویسنده با عباراتی که گویای ویژگی ظاهری و پایان زهای پایانی داستان پل میآغاز به بخش

ی أن طائرا من الطیور كُیح: »کندگونه شروع میبار شخصیت اصلی داستان است، داستان را اینغم
ان الذي یعیش فیه مع جماعته... وفجأة وجد نفسه وسط إحدی كفقرر أن یبتعد عن الم ان مشاغبا  ک

حضور سلیمان اگر قصد دارد در این داستان  يصبح(. 41: 1727ن، )سلیما« ن بین طاووسین..کاألما
و او را وادار به خواندن آخرین بخش داستان کند، تر نماید پررنگرا تا پایان داستان ه خوانندذهنی 

بندی داستان ای برای پایانگردد که از ساختار و چارچوب ویژهدر صورتی به این موفقیت نائل می
شده تعیینتوجه به عنوان داستان و همچنین معرفی شخصیت داستان، پایانی از پیشاستفاده کند. با 

گاهی( )پیش ای خودخواه که سرانجامی شوم برای پرنده بندد؛نقش می کداستان در ذهن کود برایآ
ها خاطر فخرفروشی پوشالی و کاذب، همیشه از آنداند و بهها را از قماش خود نمیدیگر پرنده
... وبسبب استقبلته استقباال سیئا  ... فعندما عاد إلی جماعته ین هذا الطائركمس: »کنددوری می

 (.41)همان: « من عائلته من الطیور... وحیدا منبوذا  ، وبقی َل شيءکفقد طمعه فیما لیس لدیه فلقد 
سلیمان  يآنچه در موفقیت صبح هکآید های منتخب چنین برمیهای داستاناز مجموع بررسی

ها یعنی بخشیدن به ساختار دوبخشی داستانگذارد، شكلتأثیر بیشتری میه خوانند ضور ذهنیحو 
شود که دریابد آشكار می کودک ه/ها است. زمانی اهمیت این پدیده بر خوانندشروع و پایان داستان

پردازی، ایجاد اوج و فرود و سلیمان همچنان که برای آفرینش تصویرسازی، شخصیت يصبح
بندی هنری عناصر هنری داستان دغدغه دارد، همچنین از هیچ تالشی برای ساخت پایاندیگر 

 کند.هایش فروگذار نمیداستان
 

 گیرینتیجه
از  که عدول از هریک داردقرار هایی ای از محدودیتدر دایرهسلیمان  يهای منتخب صبحداستان

پیش از  سلیمان يصبحشود. ها باعث افت محسوس در خواندن آن متن توسط خواننده میآن
گاهی است داشته و این پیش کودکلی از دنیای ذهنی کها، تصوری نگارش داستان ه به متن کآ

فضاهایی از متن را سفید وی برای تحقق این هدف، بخشد. ها ساختاری ارتباطی میداستان
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جهت دستیابی به  کد. کواستنمودهچین حذف هایی از متن را با قراردادن نقطهو یا بخش گذاشته
های های مختلف برای شخصیتحلهای سپید و ترسیم راهمیل بخشكبا تمعنای موردنظر، 

برد. در این ژرف می یو از این تعامل دوسویه، لذتسازد داستان، حضورش را در متن پررنگ می
جسمی  مرسوم و متداول، یا شخصیتی که ُبعد پردازِی شخصیتاف در كها برای ایجاد شداستان

ای که نقش پدیدهه کاینگردد و یا معرفی می ی متفاوتیكو فیزی های جسمیبا ویژگی خاصی دارد
سال گای معرفی شود که با دنیای بزرنهگواز لحاظ ُبعد درونی و عاطفی به اساسی در داستان دارد

هر، ی )ظاكفیزی یهها را در دو حیطافكسلیمان این ش يصبحهای چشمگیری دارد. تفاوت
اعمال محیطی و تقابلی( ردهای زیستکارکماهیت، سن، جنسیت و غیره( و اجتماعی )نقش و 

های های ظاهری شخصیتطور مستقیم به ویژگیبیند که بهضرورتی نمیبنابراین وی . استنموده
 یه)حیط ندکبر اساس ذهنیت و معیارهای کودکانه توصیف میآن را داستان اشاره نماید؛ بلكه 

تقابل قدیم و زیست، حفاظت محیط های مهم اجتماعی همچون افكبه ش سو از دیگر ی( وكیفیز
اجتماعی( نیز  یه)حیطسوادبودن باسواد و بی بودن ودید، فقر و ثروت، روستایی و شهریج

حرکت دَورانی شروع و پایان داستان، همچنین نویسنده از شگردهای دیگری همچون  پردازد.می
گاهی بندی و پیشر پایانپاسخ فلسفی د در طول داستان استفاده  کودکصرفا برای حضور ذهنی آ

شروع داستان است و  یهنقط یهبرپای هابیشتر این داستانبندی در پایان نماید. بر این اساس،می
 شود که بهرار میكهایی تبه واسطة سلسه رویدادها و کنشت َدَورانی در طول داستان نیز کاین حر
دهد و به نوعی در ارتباط با برخی از چرخشی، پایان و آغاز داستان را به هم پیوند می صورت

گاهی داستان  یهدهد و حضور ذهنی او را در ادامیهای پیشینی را به خواننده ارائه مرویدادها، آ
 .دهدتر جلوه میعمیق
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 لألطفال قصص صبحي سلیمانتنمیة خیال الطفل في  فيالضمني ئ القاردور 
 

 1اکبری سمیه
 *١عبدالباسط عرب یوسف آبادي

 3فواد عبدالله زاده
ص  الُمَلخَّ

 ، ما أنه یترجح الدور کیترجح النقد المعاصر أن تتضاءل سلطة المؤلف علی النص تدریجیا 
الرئیسي للقارئ في عملیة التلقي. فهو یلقي نظرة شاملة علی موقف النص ووجوه تفسیره، وموقف 

لما ازداد اهتمام األدیب بالطفل وأتاح شروطا کومما ال شك فیه أنه ص. المتلقي ومناهج تلقیه للن
لحضوره کعنصر مكمل للنص فیصبح النص أقوی وأفضل من مثیالته. هؤالء یتابعون أصالة أدب 

هذه الدراسة وفقا للمنهج أن یهتموا بموضع األدیب والنص. تسعی  دونئ األطفال عند القار
اتب كصبحي سلیمان، وتستخرج األسالیب التي استخدمها ال التحلیلي أن تدرس قصص-الوصفي

لحضور الطفل خالل النص. تظهر النتائج أن لهذه القصص عالقة وثیقة بعالم األطفال؛ وإلجراء 
الشخصیة،  ، وبناءالبیاضاتمتعددة نحو تعبیة  سردیةهذه العملیة استخدم صبحي سلیمان أسالیب 

ي یشجع الطفل علی كر، والوعي المسبق، واللوحات النصیة لوالهیاکل المزدوجة، والتناوب المدّو 
 .في إکمال أجزاء السردعامل رئیسي کوأن یعّرفه  قي النص أو االستماع إلیهقراءة با

 
 .، صبحي سلیمانالهیاکل المزدوجةالشخصیة،  بناء، البیاضات، ئحضور القار: الكلمات الدلیلیة
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