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Introduction: An important factor that can influence the lives of children and 

teenagers  -  is literature. This has been reflected in a considerable and valuable bulk 

of research. Mahmoud Shoukair is a famous Palestinian writer and a pioneer in the 

field of children's literature. He was born in Jerusalem in 1941 AD. After primary 

and secondary education, he went up for a bachelor’s degree in philosophy and 

social sciences from a Syrian university. Choukair has literary and artistic skills in 

many areas such as novels, short stories, anecdotes, movie–scenarios, travelogues 

and stories, as well as children and adolescents’ literature. His writing job began 

in 1962 began with a number of magazines such as Alafaq el-Jadid  –  

which published his works in the field of children and adolescents’ literature. 

Style: Chambers looked at a wide genre, beyond the usual boundaries of words and 

sentence structure and has his own stylistic features and the use of language. The 

author and reader can elicit their own information because the text conveys any 

desired meaning.  

Point of view: A way of attracting the audience’s attention and setting up 

communication between the reader and the text is to select a proper point of view. In 

children’s literature, this feature can establish a better relationship between the 

author and the audience. A certain point of view passing everything through the 

filter of perspectives and thus more audience's sympathy can be gained with the 

work. 

Advocacy: One of the common beliefs in the childishness of any work is that the 

child is the central character of the story or that the child is at the center of the story. 

According to Chambers, the principle and element that can help to communicate 

with a low-age audience and draw him into the text is the principle of 

companionship and empathy with the child and support him. According to this 

theory, however, the author does not need to support exaggerations of the latent 

reader, or to show himself openly in favor of the child, or to go so far as to place the 

child in front of the adults. 

Another method  – to affect the audience is to stimulate his thoughts and imagination. 

This helps to fill the gaps in the text of the story. So there is no problem to 

sometimes use blanks and dotsin the text. According to Chambers, a skilled author 
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can leave certain points to be guessed or imagined by the reader, which is gives the 

audience a chance of participation in the story. 

In this study, we try to analyze the stories of Mahmoud Choukair  " from the 

perspective of Aidan Chambers’ theory and and answer the following questions: 

1. Which  - of the four tenets of Chambers’s theory is involved more? 

2. What is the point of view of the story according to the theory of Chambers? 

3. How are the words structured in the story of Mahmoud Choukair for children? 

4. What is the author's view of the world of children and adolescents? 

 Methodology: This study is based on the descriptive  - analytical method and the 

theory  - of Aidan Chambers. The data have been collected through valid library 

websites. 

Results and Discussion: The ups and downs of the story are very attractive, and the 

ambiguities in it are solved reasonably .  The story of Anna and Jamana has a 

coherent and orderly evolutionary course, and the events are tied to the main 

character of the story. The characters Anna and Joumana –are the most important 

elements of the story. Its features, positive and beautiful ethics and values are 

powerful and influential in the society, and the vocals are impressive. The language 

of the author in this story is far from any otnament, ambiguity and 

complexity. Simple, fluent, pleasant, understandable, concise and useful sentences 

and words have been selected. Pictures in the heart of the story are flexible. 

Angle viewing is associated with a childlike look, and theories postulate a child in 

the world inside and outside the ruling. The use of angle as a childish vision sets the 

stage for more reading, which provides a connection with the text. Joumana element 

in the story of Anna and advocacy is bold and well expresses the author's curiosity 

and mischief and shows the active participation of the reader. The main feature of 

this element isthe protagonist's imaginary world view  . The story of Anna and 

Joumana is in the context of adventures. There is decentralization and ambiguity in 

most of the storytelling techniques of this story. 

Conclusion: a. The fans in the story have sympathy with children and young people. 

b. Although the stores have been written for children, it involves the participation of 

adults as well. 

c. Mahmoud Choukair uses simple and understandable terms appropriate to the 

children's level of knowledge. 

d. The author of the story elaborately depicts kids’ world view. 

Keywords: children's literature, Aidan Chambers , Mahmoud Choukair singer  - the 

lies , Anna and Joumana. 
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محمود شقیر بر  های کودکداستاندر  پرورش قوه تخیل کودکانه نهفته در یخواننده کارکرد

 (نا و جمانةأداستان کوتاه   :)بررسی موردی آیدن چمبرز یی نظریهپایه
 

 دانشگاه بوعلی سینا همدان ،دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی ،1صالح الدین عبدی
اندانشگاه بوعلی سینا همد ،کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، مریم معصومی  

 
11/40/1900تاريخ دريافت:  40/14/1044تاريخ پذيرش:    

 
 هچكید

ی وی را می سازد ومهارت زبانی و منطقی را ادبیات کودک، بخش تأثیرگذاری در زندگی انسان است؛ زیرا شالوده
در اختیار ی ادبیات کودک را های تحلیل یک داستان در حوزهکوشد تا راهمی 1ی آیدن چمبرزدهد.نظریهپرورش می

أنا »داستان کوتاه  5های گویاو شكاف 4، طرفداری3ی دید، زاویه2پژوهشگر قرار دهد. در این روش چهار عنصر سبک
ی گیرد. پژوهش حاضر بر آن است تا براساس شیوه، مورد مطالعه قرار می«محمود شقیر»ی نوشته« وجمانة

ج این پژوهش حاکی از آن است که نویسنده، از واژگان، الفاظ تحلیلی، به واکاوی این داستان بپردازد؛ نتای-توصیفی
و جمالتی متناسب با سن و فهم و درک کودکان استفاده کرده و سبک این داستان، از طرحی چالش برانگیز و جذاب، 

ها، استعارات و تشبیهات دلنشین و گیرا و کودکانه برخوردار است. المثلساخت ویژه، اصطالحات ساده، ضرب
شود و عقاید و نظرهای یک کودک بر دنیای درون و بیرون آن حاکم است. ی دید نیز با نگاهی کودکانه همراه میویهزا

دهد تا کنجكاوی و شیطنت کند شده و نویسنده به کودک این اجازه را میخوبی متجلیعنصر طرفداری، پررنگ و به
ی کودک را فراهم سازد. سپیدنویسی داستان و شگردهای آن ی مشارکت فعال و الزم خوانندهو از این طریق، زمینه

 نظیر تمرکززدایی و ابهام، با جذابیت و لذت همراه است.
 

 .ی نهفته، محمود شقیر، أنا و جمانةآیدن چمبرز، خواننده ادبیات کودک، :هاکلیدواژه
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 مقدمه
این  .گرددلب آن بیان میکه ادبیات کودک و نوجوان در شكل و قا است یكی از انواع ادبیداستان 

های زبانی انواع مهارتموجب پرورش  ،در ساختار و شكل مناسب قرار بگیرد هرگاه ی ادبی،گونه
 نیز گیری شخصیت کودکان. داستان در شكل(152: 1311)فروزنده،  شودمیویژه مهارت خواندن به
تغذیه برای کودکان دانست که در  منبعی یک مثابهتوان آن را بهای که میگونهبه؛ ثیر شگرفی داردأت
 .(11-11: 1315)بیدمشكی،  کندشد سریع و مفید آنان نقش ایفا میر

آشنایی با  ،شناختو روحیات آنان را  ردی کودکان زندگی کبا دنیای تازه بتوانكه برای این
ه چیزهایی د و به چها چه چیزهایی را دوست دارنكه آناین است؛ ضروریهای دوران کودکی ویژگی

 کمک های کودکان در این زمینهاستانخواننده در رویكرد نقد د اهمیت و نقش ؟ورزندعشق می
هایی . یكی از نظریهشودآشنا کودک بیشتر با فضای ذهنی  خواننده از این طریق، کند تامی شایانی

کید بر خواننده یمحوری خوانندهکه برپایه هدف  که رز استی چمبنظریه ،کودک بنا شده یو تأ
آید و شمار میخواننده به در مقام ،در آن کودک و باشدمیمعرفی روش نقدی  ،اصلی این رویكرد

از کتاب یاری  مخاطبدرک بهتر این روش نقدی، به  جایگاهی در درون کتاب دارد نه بیرون آن.
یدن چمبرز را اولین شاید بتوان آ .دکشف نمای را ای که کتاب در پی آن استرساند تا خوانندهمی

طور اختصاصی در به ،ی درون متن کیستخواننده کردن این موضوع کهکسی دانست که با مطرح
 ی نهفته گام نهاده است.مسیر بررسی موضوع خواننده

ی ادبیات یكی از نویسندگان مشهور فلسطینی و از پیشگامان عرصه( 1141) محمود شقیر
شروع کرد و صاحب آثار فراوانی  1192ه نویسندگی را از سال رود کشمار میکودک و نوجوان به

چاپ به األفق الجدیدی های خود را در مجلهاو تعدادی از داستان .(131 :2111زاده،)کاظمباشد می
سیاسی معروفی است که بیشتر عمر  -شخصیت اجتماعی ،چیزشقیر قبل از هر .ه استرسانید

گران و آزادی ی مبارزه با اشغالمیالدی مسأله 1192در سال ی فلسطین کرده و خود را صرف قضیه
  (.115: 1312محمدی،) ی اصلی زندگی خود قرار دادسرزمینش را دغدغه

نهفته، موضوع نو و جدیدی است که منتقدان معاصر بیش از پیش یموضوع واکاوی خواننده
با روش توصیفی تحلیلی ،وهشرو، در این پژاز این؛ اندای ورزیدهوجه و اهتمام ویژهبدان ت

 شده تاواکاوی آیدن چمبرز یاساس نظریهبر محمودشقیر «نا وجمانةأ»ی نهفته در داستان خواننده
 به سؤاالت زیر پاسخ داده شود:

 ؟چه کسی است ةنا وجمانأنهفته در متن داستان  یدرون متن یا خواننده یخواننده-1
 ؟ذکور چگونه تصویری استنهفته در داستان م یتصویر خواننده -2
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  ؟چمبز چیست ینهفته در داستان مذکور طبق معیار نظریه یهای خوانندهویژگی -3
 شقیر برای کودکان و نوجوانان چگونه است؟ کار رفته در درون داستان محمودساختار واژگان به -4
 

  پژوهش یپیشینه
صورت  ی ادبیات فارسی و عربیهدر دو زمین ی نهفته در متنهایی در خصوص خوانندهپژوهش

  :گرفته است
ی بر پایه های احمد اکبرپوری نهفته در داستانبررسی خواننده»ی مقاله سعید حسام پور در

کوشیده تا دنیای خیالی کودکان  (1311: 1)مطالعات ادبیات کودک، ش «ی ایدن چمبرزنظریه
شدن به نزدیک از طریق بازگو کند تا را هشتب و ی مفاهیم دوران دفاع مقدس، ایثار وشهادتدرباره

هرچند دنیای  ؛تصویر بكشدبهرا هایی تازه از جنگ و دفاع مقدس دنیای متفاوت کودکی، تجربه
توانایی کشف مفاهیم انتزاعی و  هاست وها و دغدغهکودکی، دنیای فارغ از تمامی شلوغی

 ناملموس را ندارد.
ی بشری سادات نوشته« ی فی قصص لینا الكیالنیالضمندراسة القارئ »ی نامهپایان

 های مذکور پرداختهآیدن چمبرز در داستان یبه مطالعه نظریه (،1731میرقادری،)دانشگاه شیراز، 
 است.

 ،«یکیالن لینا» آثار موردی مطالعه کودک ادبیات در نهفته یخواننده ینظریه»در مقاله 
 یخواننده، (1311: 5ی ی نقد ادب عربی، شمارهامهنپژوهش، )دیگران ی حسین کیانی ونوشته

 ارزیابی قرار گرفته است. های آن مورد سنجش وویژگی نهفته و

ی سعید نوشته «ی نهفته در دو داستان کودک از احمدرضا احمدیخواننده» یدر مقاله
نهفته،  یخواننده، (1312: 21 ی ادب پژوهی، سال ششم، شمارهمجله) پور و همكاران،حسام

کودکی اندیشمند با روحی کنجكاو است که توانسته با متن ارتباط برقرار کند و از خواندن آن لذت 
 ببرد.

ی نهفته در خواننده» خود با عنوان یمقالهپور و سید فرشید سادات شریفی در سعید حسام
(، با بررسی 1313: 2و  1ی شمارهنوجوان،  و کودک کتاب نقد )فصلنامه« شماره تلفن بهشت

بندی رسیده ی درون متن پرداخته و به این جمعداستان شماره تلفن بهشت، به بررسی خواننده
ی درون متن، فردی هوشمند و منتقد بوده و نویسنده سعی داشته تا وی را در خواننده»است که 

 «.فرآیند خوانش متن همراه سازد
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 چمبرز یمحمود شقیر را در قالب نظریه «ةنجما نا وأ»حاضر کوششی است تا داستان  یمقاله
تبیین و تشریح در ادبیات مقاومت فلسطینی نهفته در متن اثر را  یهای خوانندهواکاوی و ویژگی

نهفته در ادبیات مقاومت فلسطینی کاری انجام  یتاکنون در مورد خواننده جایی کهاز آن و .نماید
 نوع خود، نو و ابتكاری است.این پژوهش در  توان گفت کهمی لذا ،نشده

 
 آیدن چمبرز یچارچوب نظریه

آثار  شود کهچندان می های کودکان دونهفته در داستان ینقش خواننده یت وهنگامی اهم
گیرد و شود و در دل کودک جای مید. برخی از این آثار، ماندگار میمخصوص کودکان نوشته شو

د اهمیت حضور ادبیات کودک و نوجوان در زندگی با وجوماند. رمق و سست میبی دیگر، برخی
دارای ارزش و مقام  ،انندهها را در مقام خوآنتا الزم است نقدی روشمند وجود داشته باشد آنان 

آفرینش داستان در ذهن داستان، هنگام  یخواننده چیزی نیست مگر تصویری که سازنده»بدانند و 
در همین . (124: 1313آدام و روزا، ) «ک وی سامان دهدهای خود را به کمکند تا حرفخود خلق می

ی دید، سبک، زاویهچهارمحور ی پایهچمبرز روش پیشنهادی خود را برای این کار بر  ،راستا
 کند: استوار می های گویاطرفداری و شكاف

 
 سبک

گاهانهنوع استفاده»سبک به  گاهانه و ناآ و نیز  ی ویی نویسنده از تصاویر ذهنی، ارجاعات آ
شود. تعریف می« سازدی خواننده در ذهن خویش میواسطهفرضیاتی که نویسنده از ادراک به

گیرد و های روایت را در بر میعالوه بر آن، سبک، نگارش نویسنده به باورها و رسوم و شخصیت»
: 1394یرانی، ا« )شودنویسد آشكار میی آن میای که نویسنده دربارهی شیوهوسیلهها بهی اینهمه

و ها دارد ای فراتر از مرزهای معمول واژگان و ساختار جملهگستره ،سبک ،در نگاه چمبرزاما  (.59
هنگام خلق یک اثر، هم تصویری از خود دارد نویسنده ی کاربرد زبان از سوی نویسنده است. شیوه

معنای مطلوبش را به  واندتمی ،هرگاه این دو تصویر به هم نزدیک باشد ؛و هم تصویری از خواننده
 (.121: 1312چمبرز،)مخاطب منتقل کند 

 
 دید یزاویه

ی انتخاب شیوه ،های جذب مخاطب و برقراری ارتباط میان خواننده و متنیكی دیگر از روش
دیدگاه یكی از عناصر : »ی دید یا دیدگاه آمده است کهویهدر تعریف زا ؛ی دید استویهاز
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ترین نقش را برعهده دارد؛ زیرا ه در فن روایت در معماری داستان مهمبخش داستان است کوحدت
سازد و ثالثًا کند، ثانیًا چگونگی روایت را مشخص میی نویسنده را با داستانش معین میاواًل رابطه

چمبرز بر این  .(122: 1394)ایرانی، «ها استترین عامل در نقد داستان و سنجش نظام ارزشعمده
ی دید ویهااز ز تا نویسندگان کتاب کودک برای برقراری بهتر این ارتباط تمایل دارندکه عقیده بود 

 ،ی کودکانهی دید با گذراندن همه چیز از صافی نگاه و اندیشهبهره گیرند. این نوع زاویه ،کودکانه
 .(591: 1312)نیكوالیوا،  مخاطب کودک با اثر را در پی داردهمراهی و همدلی بیشتر 

ی های گوناگونی دارد. او با زاویهحق انتخاب ،ی دیدکردن زاویهنده در هنگام مشخصنویس
: 1311عمران و اکبری،  نیا)ذبیحتواند داستانش را برای خواننده بگوید و یا نقل کند دیدهای متفاوت می

145). 
 

 طرفداری
حوری داستان و یا قراردادن بودن شخصیت مبودن هر اثری، کودکیكی از باورهای رایج در کودکانه
تواند به ایجاد ارتباط با اصل و عنصری که می ،ی دیدگاه چمبرزپایه کودک در مرکز داستان است. بر

ل همراهی و همدلی با کودک و اص ،کشیدن او یاری رساندمخاطب کودک و به درون متن
نبایستی  فاً رق داستان صالبته بر اساس این نظریه همراهی با کودک در خل .داری از اوستجانب

خود را نویسنده كه اینگاهی برای  ؛طوری باشد که در این مشارکت دادن او ناپختگی صورت بگیرد
ن شود و ها در برابر بزرگساالآن های نامعقولخواستهتسلیم ممكن است  ،طرفدار کودک جلوه دهد

ی گونهنهفته به یاز خواننده لزومی ندارد که نویسنده برای پشتیبانیحرمت آنان حفظ نگردد؛ پس 
آمیز عمل کند و خود را آشكارا طرفدار صرف کودک نشان دهد و تا جایی پیش برود که کودک اغراق

  (.131: 1311حسام پور، ) را در برابر و مقابل بزرگساالن قرار دهد
 

 نویسییا سپید شكاف گویا
ی مشارکت مینهز ،ندیشه و تخیل مخاطبتواند با برانگیختن اکه می یهای مؤثریكی دیگر از روش

جاهای خالی و  ،های گویاست؛ سپیدنویسیا ایجاد شكافیسپیدنویسی او را فراهم آورد، 
کوشد تا در اثرش ی ماهری میهی چمبرز هر نویسندهای موجود در متن است که به گفتهچیننقطه

خواند گری به مشارکت فرای آفرینشو حت خواننده را در ساختن معنا و از این طریقجای بگذارد بر
 .(133: 1312چمبرز، )
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ی کودک خواننده که در این قسمت نمود بیشتری پیدا می کند چمبرز این بخش از پرسش 
ی مستقل اثر است. گویی به این پرسش در پی کشف خوانندهنهفته در متن کیست؟ لذا برای پاسخ

های داستان ،کند تا نویسندگان کودک و نوجوانیکمک م به این موضوعكار چمبرز رو راهاز این
 .به نگارش درآورند راکارآمدی 

 
 جمانة أنا و خالصه داستان

با جدایی  که است ةجمانو  جوادنام فلسطینی به یماجرای زندگی خواهر و برادرداستان این 
تاق برادرش ا ، اتاق وی را ازةجمانمادر  ،در شروع داستانخورد؛ خواهر از برادرش کلید می

خاطر به جوادو  ةجمانپدر  دنبال دارد.دو را به رنجش و نارضایتی هرموضوع و همین نموده جدا
که در زمانیاشتغال در سفارتخانه، پیوسته در حال نقل مكان از کشوری به کشور دیگر است. 

 یشخصیت مصطفید. ش آشنا مصطفیبا شخصی به نام  جوادند، ردکزندگی می الجزایرکشور 
ها برهاند از این طین را از یوغ اشغالگری صهیونیستکشور فلس ستخواو می شتل وبرتر داآهاید
در  ؛ملت فلسطین را از چنگال آنان نجات دهد ،جادویی یتا با اختراع پودر د آن برآمددرصدرو 

ا کشورشان رآمیز، با توسل به راهی مسالمتتا  شتسعی دا ،مصطفیبا کمک دوستش، جواد واقع 
دفشان به تخیالتی کودکانه روی د و برای رسیدن به هدهها نجات از چنگال صهیونیست

 ند.  دآورمی
 

 ی نهفته در داستان أنا و جمانةبررسی خواننده
منسدجم  نقددی روشدمند و بدهنهفتده  یواننددهخیک اثر برای بررسی  ،گفته شد همان گونه که قبالً 

در ایدن بخدش لذا   ؛برد پی های آن در اثرنهفته و ویژگی یهانندبه خو از آن طریق، وانتا بتنیازدارد 
چمبدرز  یبراسداس نظریده «ةأندا وجماند»داسدتان درون مدتن  یکشدف خوانندده برای بررسدی و

عنوان مالک و معیاری برای سنجش ، بههای گویاشكاف دید، طرفداری و یبایست سبک، زاویهمی
   شود.  و ارزیابی داستان واکاوی

 
 أنا وجمانةک داستان سب

و اصولی وجود دارد ها معیار ،استفاده از نوع سبکاما در  ؛خصوصی داردای سبک بههر نویسنده
چرا که  ؛پایبند باشد بوده و بدان های کودکانه محتاطدر داستان آن از استفادهدر  بایدکه نویسنده 
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ان کودکانه امری ضروری است. ی بیاستفاده از ادبیات خاص و شیوه برای ارتباط با کودکان،
داشته و  ایویژه یه، نویسنده باید الگو ومشخصهای کودکانهدر داستان ،چمبرز ینظریه براساس

، کودک را به رسمیت بشناسد و به خوبی با آن ارتباط برقرار کند ،نهفته یهر آنچه که خواننده

 این کار را انجام دهد. بایستی
عبارت است از نوع گسترده وسبک » چیست: کسب کهد رح شوال مطؤس است ایناما ممكن 

    (.59: 1312)آدینه پور،  « واژگان، نوع افعال، ساختار جمله و توصیفاتازی نویسنده استفاده

قابل بحث و تحلیل است: سبک  یدر حوزه این مسائل و معیارها داستان، تحلیل در این روش
و مبهم؟ آیا  کوتاه و ساده هستند یا دشوار هات؟ آیا جملهحاظ گستردگی چگونه اسها به لنوع جمله

پیچیده متن  درتصاویر باشد و ساختار برای کودک قابل تصور و تصدیق می هادر داستان توصیف
آور است یا جذاب و نوآورانه؟ طرح داستان چگونه یا ساده؟ آیا در عین سادگی مالل است

   (.121: 1312)چمبرز، است؟
ت   م  ل  » ابتدا با طرح جمله این داستان ع  ُحدوث  ذلو  ا  و به  کندذهن مخاطب را درگیر می ،«كق 

و امكان رشد و پرداختن  آیدشمار میبهبرانگیز و جذاب بحث یامسألهو خاستگاه  منشأ سر نوعی
ی دهگیرندر بر طرح داستان که به ،از این طریق دهد تا بتواندبه موضوع داستان را به نویسنده می

 بال بدهد و پر دهد،و چارچوب داستان را شكل می ترین وقایع و رویدادهای پیاپی استمهم
  (114: 1314)یونسی، 

خود با نظم و  ،این حوادث کهحوادث بنا شده  ای ازی ذکر سلسلهبرپایه «أنا وجمانة»داستان 
گرفته و گاهی ان قرارداستپی، محور  در شوند. همین حوادث پیهم مربوط میترتیب خاصی به

ده وقتی نویسن ،عنوان مثالبه .شوداز ارتباط عمیق آن با ورود تخیالت کودکانه کاسته می اوقات نیز
ع  ُحدوث  ذلك.»گوید: از قول راوی داستان می وق  ت  م ا  ن تبتعد  عني ُجمانة ل  ع  ا  وق  ت  م ا  )شقیر،  «9ل 

روایت رخدادهایی که توالی زمانی با هم دارند فراهم ها زمینه را برای نقل و این گزاره، (1: 2112
 کند.می

شود و دوست دارد تا داستان می یمجذوب هر خط و هر صفحه ،ی کودک در شروعخواننده
درنگ غرق در فضای پایان، ماجرا را دنبال کند. از همان اول احساسات و عواطفش برانگیخته و بی

این  و شودشروع میی مبهم داستان با طرح یک جمله چینیشود. مقدمه و زمینهداستان می
آور اید طوالنی و ماللی ورود به داستان است که خیلی نبی توجه نویسنده به نحوهدهندهنشان
 .کندمیترها را تنگی آنی حوصلهرا خاموش و دایره مخاطبانشچون حس کنجكاوی  ؛باشد
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افكنی و ایجاد بحران است که با یک گره ،«ةانأنا و جم»ی قابل توجه در سبک داستان نكته
دهد از درون آن ها خبر می شود،سنده وارد دنیای کودکانه میه نویك. اینشودجواب ساده گشوده می

گاه استؤو از س ی توانایی و مهارت باالی هنری و نویسندگی خود نشانه ،االت کودکانه مطلع و آ
ررسی در ب ،کودکان در ذهن خویش می سازدی و باورهاهایی که نویسنده از ادراک فرضیه است.

های پیچیده و رمزآلود زیرا ذهن کودک قادر به درک و دریافت ؛سبک داستان نقش مهمی دارد
  (.332: 1324، ب)بیشا نیست

طرح  ،حوادث و رویدادها با شخصیت اصلی و فرعی داستان گره خورده و در زمان مناسب
در  ،آوردمیان میصحبت به ةنی راوی وقتی از علت اصلی جدایی از جماننماید؛ یعخود را ارائه می

پیرایه وارد سیر بیصورت بهدور از ابهام و کنایه و به ،ی توضیحات الزمپس از ارائهنیز ی آن ادامه
 گیرد:ن را پی میشود و در نهایت روابط علت و معلولی داستاوقوع حوادث با توجه به فرم اثر می

ها ِالی تلأشفق» ها المدرسیة  ومالبس  ها ُامي علی الغرفِة. ساع   كُت علی جمانة  وهي تحمُل کتب  ت  د 
أشیائها ااُلخری. ِکدُت أقول ألمي: ِلتبق  جمانُة في هذه الغرفِة الواسعِة نقِل سریِرها ومالبِسها و

  (.1: 2112)شقیر،  «كذل الغرفة الصغیرة ولم أقل   كوسأذهُب أنا ِالی تل
و جواد وجود دارد که قابل حل نیست،  ةهنوز ابهاماتی در ذهن جمان ،از بیان این جمالت بعد

ی ، در عالم کودکانهةجمان ؛کنندتراشی میهای خود بهانهلذا برای رسیدن به پاسخ اصلی پرسش
واعتقدُت أن سرًا غامضًا یحیط بهذه »گوید: پرسد و میکودکانه می یخویش، از خود سؤاالت

از مادرش تر برای رسیدن به پاسخی روشن ةاالت جمانؤی سو جواد در ادامه ،(2)همان:  «ةالغرف
 پرسد:می

؟فسألُت: ُامی، هل ستقومین  بترحیلي ِمن هذه الغرفة حینما أبلُغ الثا»  لثة  عشرة 
: المشكلُة لیست  في -  (.)همان« الغرفةضحكت  وقالت 

با  ،بردر تشخیص علت جدایی و ترک اتاق جواد میكه پی به اشتباه خود دبعد از آن ةجمان
حینما تكُبر البنُت علیها أن تنام  »دهد چنین جواب میمادر این آید ودر پی علت آن بر میتعجب 

 گردد. له برایش حل میأشود و مسطور کامل قانع میبه ،)همان(« في غرفٍة خاصٍة بها
، دلسوزی جواداز  جمانةنظیر جدایی سر به مهری  رازهای ،کلی نویسنده در این داستان طوربه
ی های نهفتهها و برنامهو نقشه جمانةاز  مصطفیکردن نام دوستش ، پنهانجمانةنسبت به  جواد

در قصه،  الدینصالحها به کشور اوگاندا، علت حضور شخصیت وی، چرایی تبعید اسرائیلی
است.  را پیش کشیده نبودن شغل ویو در نهایت مشخص ةجمانو  جوادچرایی مسافرت پدر 
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ها و ابهامات جذاب و گیرا در ذهن کودک که بر اثر تقابل و تضاد افكنیداستان با ایجاد همین گره
 یابد.آید، گسترش میوجود میبه

های را که از جمله شخصیت الدینصالحو  مصطفیهای شقیر در این داستان، شخصیت
عالقمندی به سرنوشت و توصیف ویژگی روحی و بدین ترتیب و  آفریده ،آیندشمار میواقعی به

 :برده استدنیای درونی کودکان باال  دررا جسمانی آنان 
ُه للقضایا الكبری» ر  نفس  ذ   (.5)همان:  «مصطفی نفسه یقول لي دائمًا إنه ن 

ای سیر تازهاستان د کند،می راویعالم رؤیای  واردرا  ایوبی الدیننام صالحکه نویسنده زمانی
خورد رقم می یرو اتفاقات مهیجاز این به قدس برودبا وی خواهد برای دیدار جواد می؛ کندپیدا می

أذهُب إلی القدِس لمالقاِة صالِح »گوید: با خود می جوادو  ر  عنه، ولن أخبر  أحدًا.  الدین.س  لن أتأخَّ
ها بذل مي واضح  كحتی أختي جمانُة لن أخبر  الیحتاُج إلی إجتهاٍد، فلیس ِمن أحٍد إلی  . أِلنَّ ُحل 

ديجواِر صالِح  ح  . إذًا، سأذهُب و   (.2)همان: « الدین سواي 
، همراه با اشتیاق و هیجان و التهاب بوده و نیز عاملی برای خبری از نتیجهو بی اطمینانعدم این

داستان بزرگی است و اگر بخواهیم  شخصیت کلید داستان کارآمد» سرگرمی و جذابیت است:
ها خوب کار نكنند داستان و های بزرگی داشته باشیم. اگر شخصیتخلق کنیم باید شخصیت

در این داستان، راوی با  (.43: 1314)جزینی، « توانند خواننده را درگیر کنندموضوع به تنهایی نمی
ا مشهود به های ملموس یبه دور از واقعیتاصلی  هایبازنمایی وضعیت ذهنی و روانی شخصیت

 مخاطب معرفی می شود.
وی  ؛شودهای تأثیرگذار در روند و سیر حوادث محسوب مینیز از دیگر شخصیت ةجمانمادر 

ر و بنیان خانواده را ب آشنایی داردفردی است که با اسالم  بوده وباوقار و متین  یدارای شخصیت
  بخشد:اساس حیا و وقار تحكیم می

 . كأن تنامي في غرفِة وحد   كکبیرًة وعلیجمانُة! أصبحِت فتاًة  -»
 سألُت مستغربًا:-
 أین المشكلُة إذًا ؟ -
 (.2: 2112شقیر، ) «ِاکتسی وجه ُامي هالًة ِمن الوقاِر وقالت  کأّنها واعظ  یعُظ الناس  -

مهم،  هایخود را با شخصیت ،خواندکه داستان را میچنانی متن همخوانندهبدین تریتب، 
لذا  ؛شودسهیم می هایشانها، پیروزیفرازونشیب در ماجراها، آنان د و به نیابت ازدانیكی می

 جوادخواهد از می ةجمانکه هنگامی را مشاهده نمود؛ها پذیری از شخصیتتصاویر دلتوان می
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اش را شروع نماید، نویسنده حالت و فضای ترک زندگی تازه ،جدید جدا شود و در اتاق کوچک
سوف ألتحُق بالمقاومِة، وبعد  » گذارد:گونه به نمایش میرا این قال به اتاق جدید و کوچکاتاق و انت

، یقتادونني إلی السجِن، ُیعرضونني ألبشِع أنواِع التعذیِب، یُقصون   كذل ُیلقي األعداُء القبض  علیَّ
 (.1-2)همان:  «جدیلتي، یُحرقون  نهدیَّ بأعقاِب سجائِرهم

شود خورد و باعث میچشم میسازی کودکانه در این داستان بسیار بهمشاهده و تجسم تصویر
آن به دوران کودکی خود سفر کنند و با آنان همراه  خواندنتا بزرگساالن هم در کنار کودکان با 

  روشن است.طور ویژه واضح و به «أنا وجمانة»شوند. این ویژگی در داستان 
در  توان دید که نویسندهفراوان می و است جذاب زیبا و هااین داستان نوع تصویرسازی در

گو، برای بیان داستان یط ساده یا توصیف آمیخته با گفتمحتان از توصیف مستقیم جای داسجای
 کمک گرفته است. 

 قابل فهم و مختصر و مفید انتخاب فاظ و جمالت شقیر در این داستان، ساده، روان،سبک ال
 «حاتم»طور مثال آنجا که به و کلمات نهایت دقت را داشته است. در انتخاب الفاظنویسنده و شده 

أثناء  االنتفاضة، وأنا في » گوید:دش با سربازان اسرائیلی میی برخورهدرمورد نحو جوادپسرعموی 
السابعة من عمري، قمُت بإلقاء الحجارة علی الجنود من مسافة قریبة، کاد  أحُدُهم یقتلني برصاصٍة 

 (.51همان: )« لم ُتصبني الرصاصة، مّرت  من فوق رأسي، ونجوُت من الموتمن بندقیته، و
های بیان رسمی و تعبیرها و تكلف بوده و در عین حال از ویژگینثر این داستان، روان، ساده، بی

تاه وبه دور های کوبک این اثر دارای جملهس های فعلیه بهره برده است.اصطالحات روزمره و جمله
 موجب ،ساختاری ساده و کودکانه و زیبا دارد و فضای خیال انگیز آن، هاست. توصیفاز ابهام ا

رضایت  شده تا خواننده با داستان همراه و همدل باشد و از خواندن داستان احساس خوشایندی و
  کند.

 
 أنا وجمانةدید در داستان  ییهزاو

 ؛قیق در ارتباط با خواننده استامری مهم و عنصری د ،چگونگی بیان یک داستان از لحاظ کیفی
عمیق  دید، ایجاد یک ارتباط یویژگی زاویه مخاطب داستان، کودک و نوجوان باشد.ویژه وقتی به

در  ی دیدزاویه ثیر بر وی مفید واقع گردد.أتواند در جلب توجه و توبهتر با خواننده است و می
تواند با درست و مناسب از آن می یا استفادهلف است که بؤواقع ابزاری اساسی در دست م

ی در واقع رابطه بگذارد.ه چیز را از طریق آن به نمایش مخاطب در تعامل و گفتگو باشد و هم
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ای برای بیان و روایت داستان كه نویسنده از چه زاویهو این دهدنویسنده را با داستان نشان می
 .طلبدمیهای کودکانه ویژه در داستان را بهیک مهارت و ظرافتی دقیق و خاص خود  ،استفاده کند

م شخص را سو یشیوه پردازی بیرونی گرایش دارد وات کودک، نویسنده بیشتر به شخصیتدر ادبی
سنده با متن داستان رابطه نوی دیدگاه وی نشان دهنده ،دید یزاویه .گزیندبرای روایت داستان برمی

 باشدمی ارزیابی نقد ودر ترین عامل بخش و عمدهرو یكی از عناصر وحدتاست از این
    (.121: 1311)میرصادقی، 

 و کودک سر چونک با» :آورده استموالنا با خواننده ارتباط می گیرد. راوی کسی است که 
مصداق اهمیت  ،این بیت در واقع. (911: 1312)مولوی، « دافتاد/ هم زبان کودکان باید گش تکار

دید مناسب کودکانه  یباشد و زبان گویای انتخاب زاویهن داستان کودکانه میو چگونگی بیاروایت 
 که بدان پرداخته خواهد شد.  باشدمیاست که دارای ویژگی های خاصی 

 قرار است:  دینی دید بترین محورها، در بررسی زاویهبدین ترتیب، مهم
متن  برورهای کودکانه ابحد تا چه دنیای پیرامونش چگونه است؟ طرز نگاه راوی داستان به 

می و نزدیک است یا ییک ارتباط صم ی داستانهاراوی با حوادث و شخصیت ارتباط تسلط دارد؟
دید داستان مناسب کودک است و روایت را برای او جذاب و خواندنی می کند؟  یزاویه خیر؟
  (145: 1312)چمبرز، ثر منجر می شود؟ؤدید به فهم بهتر و درک م یزاویه

 :شودبیان می است ی دید درونیکه با زاویه «أنا وجمانة»ای از داستان جا پارهدر این
ُت في الغیوم من جدید، وإذا بالمطر یهطُل بالفعل. تراکض  األوالُد من حولي مبتهجین » ق  دَّ ح 

ت  لعمرو دیاب، ماري  ولمیس لهطول المطر، وراح  کلٌّ منا یغني ما یروُق له من أغنیات. جمانة غنَّ
غتسُل تحت  المطر  (.41: 2112)شقیر، « غنتا مثلي لفیروز. ارتفع صوُت جریس ونحن ن 

ی دید اول زاویه قالباست، داستان از زبان شخصیت اصلی، در  مشخصکه  طورهمان
در « ةجمان»است که با خواهرش  «جواد»نام شخص نقل شده است. شخصیت اصلی نوجوانی به

کند و تعریف می کودک یخوانندهبرای  «جواد»این ماجرا را  کنند.می ییک اتاق با یكدیگر زندگ
از عقاید و افكار خود  ،عنوان شخصیت اصلی داستانبه «جواد» شود.داستان از زبان وی بازگو می

 گوید:کند و میصحبت می
ر  » ، ط  ِهِق، ُطِرد  ِمن الوطِن قبل  أن  أولد  ه السلطاُت أبي هو السبُب في هذا التنقِل الُمر  ت  د 

رفُت هذا فیما بعد، وکانت  النتیجُة ِحرماني ِمن فرصِة  ِة. ع  طنیَّ اإلسرائیلییُة المحتلُة بسبِب مواقِفه الو 
ِن  ط   (.1: همان)« الوالدِة في الو 
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ها و روایت کودک گوییو تک -عنوان راوی اول شخصبه -نویسنده در این اثر از دیدگاه من
ز استفاده کرده است. شخصیت داستان ایح عقاید و خصوصیات درونیش ی و تشربرای برمالساز

دث گوناگون برای خواننده القا ی حوادربارهکند و نظراتش را درون خودش به خارج نگاه می
های ذهن راوی است که سعی دارد تا فرافكنی ،ترین نكته و داللت ظریف این ماجرامهم .کندمی

وی را از جمانه جدا  ،ا با این اظهارات برطرف سازد که چرا مادراش رابهامات و سؤاالت درونی
 کند؟کرد؟ چه رازی وجود دارد که مادر از گفتن آن خودداری می

داستان مذکور که بر حادثه تمرکز دارد، نویسنده با آوردن جمالتی کوتاه از زبان راوی  در ابتدای
 ةی کوتاه، ماجرای جدایی جماناز چند جملهکند، اما بعد عنوان اول شخص، روایت را آغاز میبه

ل زند و به تجزیه و تحلیبا مادرش، داستان را رقم می ةگوی شخصیت جمانگفتبا دهد و را شرح می
ها و پردازد و خصلتایوبی می الدینصالح و های داستان مانند: مصطفیشخصیت تکتک

 گوید:می ،ةد خواهرش جمانشمرد؛ مثاًل: در مورها را برمیهای شخصیتی آنویژگی
ها اعتادت العیش  معي في غرفٍة واحدٍة، واعتدُت أنا » ت  جمانُة غیر  راضیٍة من قراِر ُأمي، أِلنَّ د  ب 

ح   ض  نا فیِه، أنا وجمانُة، فی غرفٍة واحدٍة.ُکّنا ن  ل  فی حلَّ ن  معًا و  ُك العیش  معها في غرفٍة واحدٍة. في کلِّ م 
ي م ُن معًا، ُنغنِّ خر  ةٍ ن  ِرد  ُب معًا، و اآلن ینبغي أن یعیش  کلٌّ ِمّنا في غرفٍة ُمنف  ع  ل   (.2)همان:   «عًا و ن 

 گوید:می چنیناین نیز مصطفیدوستش راوی در جای دیگر داستان در مورد 
ردوا أبي » ُه للقضایا الكبری، وهو متألم  أِلنَّ األشرار  ط  ر نفس  ذ  ه ن  فُسه یقول لي دائمًا إنَّ مصطفی ن 

ِمن وطِنه، منُذ أن تعرفُت علی مصطفی، وتوطدت  بیننا صداقة  راسخة  رسوخ  جباِل األوراِس، وهو 
عبي ر بأمرنا: أنا وأبي و کلُّ أبناِء ش  كِّ  (.5)همان:  «مصطفی ُیف 

 است:« ایوبی الدینصالح» ،هایی که راوی در مورد آن توضیح دادهاز دیگر شخصیت
ه صالُح » مشی في شوارِع القدِس و إلیبرداِئه األخضِر، صالُح  يالدیِن األیوبإنَّ ت  جواِره  لدین ی 

ُد؟ أنا، أنا بالذاِت، أسیُر إلیولد  في  ل  ن هو هذا الو  رِة ِمن ُعمِره. م  ش  و  الدینجواِر صالُح  الثانیِة ع 
میُل ِبرأِسه نحوي بیصالُح  ِمع  إلی تعلیقاتي حول  مان الدین ی  ست  ؛ أنا و  الحیِن واآلخر ِلی  نراه معا 
 (.2)همان:  «الدینصالُح 

تصویر بهطورمستقیم در طول داستان در ذهن خواننده ی داستان بهبنابراین، شخصیت گوینده
 بیش پرداخته و شود. البته گاهی خود گوینده از خودش غافل نبوده و به خودش نیز کممیکشیده 
 است.

های داستان، احساس نزدیكی به واقعه و شخصیت ،نی دید این داستاهای زاویهاز دیگر ویژگی
روشنی و وضوح آن و صمیمیت حاکم بر فضای داستان است. این امر گاهی از دید یكی از 
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های دیگر شود؛ یعنی مواد داستان را در قالب حوادث و شخصیتهای داستان اعمال میشخصیت
 ود:شرا راهبر میكار و اعمال آنکند و افداستان روایت می

ه» ّنی أن  أکون  شجاعًا مثل  تِرُمه و أتم  م  أح  ي، ک  مِّ  (.11 همان:)« حاتُم إبُن ع 
های خته و ویژگیپردا «حاتم»راوی به توضیح و تفسیر شخصیت  ،در این قسمت از داستان

 یعنی به ،به عمل داستانی که ی دید عینی استی دید، زاویهشمارد. این زاویهمی اخالقی وی را بر
 .کندبخشد و حرکت داستان را بیشتر میسرعت می ،عنای اصلی داستان یا خط داستانیم

نگرشی کودکانه ش راوی به هستینگر ،شدهزبان اول شخص از درون داستان نقلداستان از 
گری به کودک روایت یاین شیوه .نزدیک است ماجراها ی وی با حوادث وباشد و فاصلهمی

مشارکت فعال مخاطب  یهزمین و آن غالب بوده رو ارتباط صمیمی براز این ؛دهددیدن می یاجازه
 سازد.را فراهم می

طب کودک در جریان داستان مخا ،کلی راوی از نوع اول شخص است که برهمین اساس طوربه
 ای میان او ودر نتیجه فاصله که خود از درون داستان به حوادث می نگرد ،گیرد و راویقرار می

دیدن و مشارکت  یای است که به مخاطب کودک اجازهدید به گونه ینیست. زاویه قاتاتفا
، آشنازدایی، دعوت به ال در ذهن مخاطبؤایجاد س شگردهای مختلف نظیر: چرا که با ؛دهدمی

 آوردوجود میرا به کودک مشارکت فعال یزمینه ،هاگفتگو میان شخصیت و نظر و اندیشیدناظهار
حوادث داستان توسط یكی از  در نتیجه چون .کندبرد و احساس لذت میای میت تازهپی به نكاو 

کند و عواطف و واقعی جلوه می دث داستان، طبیعی وهای داستان نقل شده، سیر حواشخصیت
  احساسات مخاطب کودک را برمی انگیزد.

 
 «أنا وجمانة»طرفداری در داستان 

حمایت و دستگیری از عنصر طرفداری و رابطه با کودک،  یكی از عوامل بسیار مهم در برقراری
 است.  به دنیای روایت واردکردن ویو  کودک

های نقد مفاهیم و ویژگی شودمیسعی  در بررسی عنصر طرفداری در داستان أنا وجمانة
 حضور یآیا فضای داستان اجازه مانند: ؛مورد بررسی قرار گیرد ه،اشاره شد بدان قبالً چمبرز که 

نظرات و باورهای کودکانه قابل قبول و محترم شمرده شده است؟ عالیق دهد؟ به کودک را میفعال 
 کودکان و احساسات آنان در داستان چگونه تجلی یافته است؟ 

خوبی در پردازی بهعنصر طرفداری با استفاده از فنون مختلف روایت ،«أنا وجمانة»در داستان 
پذیرد و خود را به متن کودک، وفاداری و صمیمیت نویسنده را میاست و خواننده درون آشكارمتن 
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 توسط مادر ةناتاق جواد و جما جداییتفكیک جنسیت و  یدر این داستان مسأله سپارد.متن می
، یک عمل و رفتار مادراز  ةابتدایی راوی یعنی جواد و خواهرش جمان برداشتشود. مطرح می

 ان مثال:عنوبه نگرش خام و کودکانه است؛
نا في هذا البیِت و الُبدَّ » م    ِمن أّن فیها ِفئرانًا و حشرات إنّها غرفة  مهجورة  منُذ أق 

ها ب  ض  ُم غ  كت   :و تساءلت  وهی ت 
 (.2: 2112شقیر، )« کیف ُیمِكُنني العیُش بین الِفئراِن والحشراِت،؟  کیف؟-

ی ترس از اشرار موده است، مسألهرا از نگاه کودک بررسی ناز دیگر موضوعاتی که نویسنده آن
 اواین موضوع را به  ةکه مادر جمانبا آن درگیر هستند. زمانی ةرباها است که راوی و جمانو آدم

از سوارشدن به ماشین افراد ناشناس  وی راشود و هشدارهای الزم را به او متذکر می ،کندگوشزد می
افكار ساز پرورش تخیالت و زمینه ،اشرار با ورهای آدمویژگی ،از نگاه راوی دارد.برحذر می
 د.باشکودکانه می

ی سرزمین اشغالی فلسطین، آوارگی فلسطینیان، مشكالت مردم فلسطین و این داستان درباره
ها با مردم برای کودکان و سنین پایین نگاشته شده و در ی معاشرت اسرائیلیحوادث روزانه و نحوه

برای کودکان  را اشغالگر استهای ربا که نمادی از صهیونیستدمافراد شرور و آهمین رابطه 
 کند.مجسم می

های مخصوص کودکان، ارضای گانه و کودکانه، طرح سؤاالت و پرسشهای بچهبازی
پردازی آنان، تقویت و پرورش نیروی تخیل کودک، های کودکان، توجه به دنیای خیالکنجكاوی

های کان، ایجاد روابط انسانی بین کودکان، پرورش ارزشی کودشكوفایی استعدادهای نهفته
 خوبی قابل تصویرسازی و بررسی است. اخالقی کودک، همه و همه در این داستان به

طور واضح و مشخص یاپردازی در شخصیت مصطفی کاماًل بهتوجه به تخیل و عالم رؤ
برای انتقال  مناسبایسته و شی خواهد یک نقشهمی مصطفیجا که در آن مثالً  ؛شودمشاهده می

ست از ا که عبارت ی. این کیفیتاین ویژگی نمود دارد ،گران به سرزمین اوگاندا بكشدالاشغ
های علت و معلولی رویدادها و تطبیق کامل رفتار و گفتار گنجاندن عناصر آشنا و پیشرفت

ین داستانی با )کودک( وقوع چن شود که مخاطبشان، موجب میها با جایگاه اجتماعیشخصیت
در آن  هایی را امری محتمل بداند و بدان باور داشته باشد و عنصر باور پذیریچنین شخصیت

  (. 321: 1313)پاینده،  پنداری کندمشهود باشد و با آن همذات
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یابد که او نه تنها با مردم هنگامی نمود می مصطفی پاکی و اندیشه ارزشمنداحساسات اوج 
حین اجرای نقشه کمترین در حتی خواهد بلكه می ،کندس همدردی میمظلوم فلسطین احسا

  .های ظالم نشودآسیبی متوجه صهیونیست
بر  داللت است که ای های کودکانهبازیبه توجه  ،طرفداری در این داستان هایجلوهاز دیگر 

داستان که  در این های رایجعنوان مثال یكی از بازیاست. به انکودکدنیای زیبای توجه نویسنده به 
دوست  جریسو ةهای کودک نظیر حاتم پسرعموی جماندیگر شخصیتمیان جواد و خواهرش و 

از بزرگان علم  معروف یگیرد، بازی با واژگان است. در این بازی یک نفر یک جملهجواد انجام می
 ،یافته ین جمله تغییرای که در اکند تا دیگری پی به واژهبیان می با اندکی تغییر و تصرف را و ادب

ها به اوگاندا ی تبعید اسرائیلیی درست را بیان نماید: مثاًل چون موضوع داستان دربارهببرد و جمله
 «ُر من أوغندا وإن طال  السف الُبدَّ »گوید: کند و میباشد. جواد یک شعر معروف را بیان میمی

شاعر یمنی است که  (1132) مقالحکه اصل شعر از عبدالعزیز الحال آن ،(12 :2112شقیر، )
نعا وإن طال  السفُر »گوید: می  . «الُبدَّ من ص 

خوبی متجلی است و نویسنده به کودک در داستان أنا و جمانة عنصر طرفداری، پررنگ و به
ی کودک را ی مشارکت فعال و الزم خواننده دهد تا کنجكاوی و شیطنت نماید و زمینهاجازه می
ای بسیار زیبا در گونهی کودکان به بازی توجه داشته و این بهنویسنده به میل و عالقه سازد.فراهم می

 .شودی طرفداری نویسنده دیده میزمینه
 

 أنا وجمانةسپیدنویسی در داستان 
ی توان با برانگیختن اندیشه و تخیل مخاطب، زمینهکه می یهای مؤثرها و شیوهیكی از دیگر روش
های گویاست. منظور از آن، همان آورد، سپیدنویسی یا ایجاد شكافاهم مشارکت او را فر

کوشد تا در متن بر جای گذارد ی چمبرز، هر مؤلف ماهری میای است که به گفتهخالی هایبخش
 )چمبرز، بكشاندسمت معانی ممكن خواند و او را بهدر ساختن معنا به مشارکت فراتا خواننده را 

1312 :113). 
های داستان و طرح موضوع عدم توصیف موقعیت ،های سپیدنویسیترین راهز مهمیكی ا

طور کردن فضای داستان است که بهاز اسباب مبهمگذاری داستان همین ناممجهول و مبهم است. 
در آغاز داستان خواننده با  طبیعی در عدم برقراری ارتباط روشنی میان معانی و مفاهیم نقش دارد.

 ی أنا وجمانةداند مقصود نویسنده از واژهنمی شود وآشنا نمی ری داستان أنا وجمانةگذاعلت نام
 چیست.
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ها و ها هیچ توصیفی از موقعیت داستان و یا شخصیتمعمواًل خواننده در آغاز داستان 
حل مسأله در  .آوردهای گوناگون فراهم می، زمینه را برای تأویلامر بیند، همینقهرمانان آن نمی

کند، اما کردن ماجرا ایجاد میاین داستان در مورد نام آن در ابتدای امر شور و اشتیاقی برای دنبال
لم أتوقع  ُحدوث  »شود و آن عبارت دیگری روبرو می یخواند، با یک مسألهکه داستان را میهمین

 است. «كذل
های ، ویژگیهای داستان مانند نام، سن، شغلهای برخی از شخصیتمشخصات و ویژگی

در نام و نشانی راوی در ابتدا هیچ  ،عنوان نمونهباشد؛ بهای از ابهام میشخصیتی آنان در هاله
ای از ابهام است. پدر و مادر راوی نیز در داستان بخشی از داستان ندارد و زندگی وی در هاله

ها پیدا نیست. هری آنزندگیشان برای خواننده پنهان است و تا پایان داستان چیزی از مشخصات ظا
پدر راوی از اول تا آخر داستان نامش نامشخص است، اما در اواسط داستان، خواننده پی به شغل 

های داستان دارای داند که او، شخص دوم سفارت فلسطین است. اغلب شخصیتبرد و میوی می
مانند:  د؛تنهویت نسبتًا نامشخص و نامعلوم و برخی دارای شخصیتی مبهم و رازآلود هس

 الدین.شخصیت مصطفی و صالح
گران برای نجات سرزمین فلسطین از وجود اشغال مصطفیی ی روایی نقشهزنجیره

آمیز در وجود سؤاالت متعدد و ابهام ؛های چالش برانگیز روائی استچینصهیونیستی دارای نقطه
کند کودک داللت می یدر ذهن راوی، بر ماهیت خالقانه مصطفیی ی چگونگی انجام نقشهنحوه

ِة شیئًا، لم » شود:ضای تخیل کودک برانگیخته میو ف ِط مصطفی السّریَّ عِرُف عن ُخط  جمانُة الت 
ح  لها بأي شيٍء بناءً  ِة مصطفی وإلطاعِة أوامره، لم  أب  ها أنَّ الُغیوم  مسخرة  لِخدم  ر  ب  علی تحزیراِت  أخ 

شروعِ مصطفی المتكررِة و عبي ِمن  العذابحرصًا علی انجاِح م  ِس لتخلیِص ش  رَّ شقیر، )« ه المك 
2112 :9.) 

ی کودک با برد. خوانندهپی می بدانشود و آشنا می مصطفیی مخاطب در این بخش با نقشه
مصطفی قادر خواهد بود چنین پودر  شود که آیاتواند با این مسأله روبرو توجه به ذهنیت خود می

آمیز خواهد بود ی او موفقیتورت تولید و تهیه چنین پودری، نقشهسحرآمیزی را تولید کند و در ص
جلُب الُنعاس  إلی ُعیوِن اإلسرائیلیین  جمیعًا، وسیناُم : »یا خیر؟ سحوُق الِسحرُي، سی  هذا الم 

حِلمون  أحالمًا سعیدةً  ًة و سی   (.9-5همان: ) «إسرائیلیون أربعًا وعشرین ساع 
گر باور ، بیانمصطفی یراوی در بازگوکردن روایت و نقشه لحن محكم و همراه با اطمینان  

در اخراج و تبعید  مصطفی یگویی او به تأثیر ملكوتی نقشه؛ ای استوقوع چنین مسأله قلبی او به
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ن باور است که اجرای این نقشه ها از سرزمین مقدس فلسطین ایمان دارد و بر ایصهیونیست
بار و یأس و ناامیدی را به روزهای یر دهد و ایام تلخ و اندوهتواند سرنوشت هر دو ملت را تغیمی

 ها بكارد.انسانخوش و خرم و امید و آرزوهای دست یافتنی مبدل کند و بذر امید و شادی را در دل
ی کودک، راه پرکردن این شكاف عمده را پیدا کند. همه کلیدهایی در متن قرار دارد تا خواننده با این

یافتن معنای عمیق این مهر و و ابهامات و رازهای سربه ها، بحراندر آن های موجودگره نام داستان،
 کند.داستان خواننده را فعال و پویا می

 وای سازمان یافته که در درون متن ماجراهای حادثه آفرین گونهسپیدنویسی به ،داستاناین در 
چین را برای ذهن کودک باقی و نقطهکه همواره جاهای خالی  قابل مشاهده هستند هاییشخصیت

بخش هر دو داستان برای کودک و یافتن مسأله و نیز پرکردن آن توسط گذارد. این از رازهای لذتمی
 باشد. در اغلب شگردهای سپیدنویسی دو داستان تمرکززدایی و ابهام وجود دارد.وی می

 
 گیرینتیجه

برانگیز و جذاب اجرا با طرح و ساخت ویژه و چالشدهد که منشان می واکاوی داستان أنا و جمانة
دارای هیجان و رویداد  ،ی پرداختن به شروع داستان برای مخاطب کودکد و نحوهشوشروع می

توجه داستان شده و ابهامات بسیار موجب جذابیت و جلب فراز و فرودهای ای است.قابل مالحظه
و  بودهدارای سیر تكاملی منسجم و منظم  داستاناین موجود در آن قابل حل و منطقی است. 

ها در داستان أنا و جمانة از شخصیتخصیت اصلی داستان گره خورده است. رویدادها با ش
و باشند های مثبت و اخالق زیبا و ارزشی میچرا که دارای ویژگی ترین عناصر داستان است؛مهم

سوی مخاطب کودک و  باور پذیری آنها از ،هایكی از نكات مهم در مورد شخصیت
 اغلب نیرومند و قابل توجه و تأثیرگذار در جامعه و خواننده که پنداری با داستان استهمذات

است.  و پیچیدگی و ابهام غموض، هرگونه آرایشدور از داستان به اینزبان نویسنده در . هستند
تصاویر موجود در  وه ، مختصر و مفید انتخاب شداظ ساده، روان، دلنشین، قابل فهمجمالت و الف

 پذیر و جذاب است.دل ،داستان
شود و عقاید و نظرهای یک کودک به دنیای درون و ی دید با نگاهی کودکانه همراه میزاویه

زمینه را برای حضور هر  ،و اول شخصی دید کودکانه، بیرون در آن حاکم است. استفاده از زاویه
او را در آفرینش داستان با خود همراه  ،کندن فراهم میی کودک و ارتباط با متچه بیشتر خواننده

 یبنابراین خواننده ؛نوعی احساس نزدیكی بین راوی و مخاطب کودک فراهم می شودو به سازدمی
 نهفته در این داستان کودکان هستند.
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خوبی متجلی است و نویسنده به کودک در داستان أنا و جمانة عنصر طرفداری، پررنگ و به
ی کودک را ی مشارکت فعال و الزم خوانندهدهد تا کنجكاوی و شیطنت نماید و زمینهه میاجاز

از نمایش دنیای تخیلی شخصیت اصلی  استسازد. ویژگی بارز این عنصر عبارتفراهم می
و  قابل مشاهده استی راوی داستان. از طرفی نیز در داستان اعتماد نویسنده به احساس و اندیشه

 و تصوراتش را به اوانگیزد و هم تصویری از دنیای برمیهم همدلی مخاطب کودک را  ،امراین 
لذا تصویری که از کودک ارائه می دهند ساده و صمیمی و قابل بارو برای  ؛گذاردنمایش می

 باشد.نهفته که همان کودک است می یخواننده
در درون متن ماجراهایی  کهیافته ای سازمانگونهدر داستان أنا و جمانة سپیدنویسی به

چین را برای ذهن خالی و نقطه هایبخشکه همواره دیده می شود هایی شخصیتو آفرین حادثه
داستان برای کودک و یافتن مسأله و نیز پرکردن آن بخش گذارد. این از رازهای لذتکودک باقی می

 ززدایی و ابهام وجود دارد.باشد. در اغلب شگردهای سپیدنویسی این داستان تمرکتوسط وی می
اری و فددردیدد، عنصدر ط یاین داستان براساس معیارهای خواننده نهفته چمبرز )سبک، زاویده

و کدودک  پردازی کودکانه برای مخاطب کودک قابل باور بودو با وجود خیال شدهسپید نویسی( ارائه
  کند.میبا آن همذات پنداری 

 
 هانوشتپی

1. Aiden Chambers 

2 . Styie 

3. Partiality 

4. Point of view 

5. Empty 

 .را نداشتم ةوقوع بپیوندد. انتظار دوری جمانمن انتظار نداشتم آن حادثه به. 9
 

 منابع و مآخذ
و  زاده ترجمه آذین  حسدین ،نامه(داستان )رمان، درام، فیلم انواع  تحلیل  ،(1313)،آدام، ژان میشل و فرانسوا روزا-

 قطره. :تهران ،ن شهپررادکتایو
 ، ی ادبیات کودک ونوجواننامهپژوهش ،«یدن چمبرزآ-متن،  ی درون ترجمه خواننده» ،(1312) ،پور، طاهرهآدینه-

 .95-53: 34-33شماره 
 نوجوانان.و  کانون پرورش فكری کودکان :، تهرانعناصر  داستان، تعاریف، ابزار و  ،(1394)،ایرانی، ناصر-
گویی، دومین برگزیده مقاالت قصه ،کودکان نقش قصه و تأثیرات تربیتی آن بر ،(1315) ،مریمبیدمشكی، -

 .گویی کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانانی قصهجشنواره
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 زالل. :تهران ،ترجمه محسن سلیمانی ،ی رمان نویسیهایی دربارهدرس ،(1324)،بیشاب، لیونارد-
 ، تهران: مروارید.ان؛ رمان ایرانی در پرتو نظریه و نقد ادبیگشودن رم(، 1313پاینده، حسین، )

یسیالفبای داستان ،(1314) ،جزینی، محمدجواد-  ققنوس. :تهران ،نو
کانون  :تهران ،های ناگزیرخسرونژاد، دیگرخوانی تألیف مرتضی ،متنی درونخواننده ،(1312)،چمبرز، آیدن-

 پرورش فكری کودکان و نوجوانان.
یدن ی آی نظریهی احمداکبرپور برپایههای نهفته در داستانهبررسی خوانند» ،(1311) ،، سعیدپورحسام-

 .122-111 :1یشماره ،سال اول ،مطالعات ادبیات کودک،«چمبرز
 هومان. :یزد ،شخصیت در ادبیات کودک و نوجوان ،(1311اکبری )منوچهر  و نیا عمران، آسیهذبیح-
 منشورات أوغاریت. ،اللهرام ،روایة للفتیات والفتیان ،وجمانة أنا ،(2112)،شقیر، محمود-
فصلنامه ادب  ،«های کودکانای از داستاننقد و تحلیل عناصر داستان در گزیده» ،(1311)،فروزنده، مسعود-

 .121-152: 1ی شماره ،ی سومدوره، پژوهی
المؤسسات العربیة للدراسات  :طهران ،«القصة القصیرة جداً رسالة جامعیة عن»،(2111)،زاده، نسرینکاظم-

 .والنشر
قالت لنا الشجرة )بررسی موردی  شقیر محمودهای های پایداری در داستانجلوه» ،(1312)،محمدی، محسن-

دانشگاه علوم انسانی،  یهصالح الدین عبدی، دانشكد ،ی کارشناسی ارشدی دورهنامهپایان ،«(و أنا و جمانة
 همدان.

 ، کرمان: انتشارات خدمات فرهنگی کرمان. مثنوی مولوی(، 1312ل الدین محمد بن محمد، )مولوی، جال-
  انتشارات سخن. :تهرانچاپ چهارم،  ،عناصر داستان ،(1311)،میرصادقی، جمال-
 :تهران ،ی مرتضی خسرونژادترجمه ،های ناگزیرفراسوی دستور داستان در دیگر خوانی ،(1312)،نیكوالیوا، ماریا-
 نون پرورش فكری کودکان و نوجوانان.کا
 نگاه. :تهران ،هنر داستان نویسی ،(1314)،اهیمابریونسی، -
 



 

 
بناء علی نظریة قصص أطفال محمود شقیر  يف يتنمیة الخیال الطفول القارئ الضمني في وظیفة

 ) قصة قصیرة انا وجمانة نموذجا( آیدن چمبرز
 *1صالح الدین عبدي
 2مریم معصومي

 
خَّ   صالُمل 

هذا النقد یساعد الطفل علی فهم ع األخری من األدب، إلی النقد؛ ویحتاج أدب الطفل، مثل األنوا
هو منهج القارئ لذی ُیمكن القارئ من فهم القصة والقصة بشكل أفضل کقارئ، بما فیها الطریق ا

األسلوب، : رني الذي اشار الیه و أشار ایدن جمبرز، في هذه الطریقة ، تتم دراسة أربعة عناصمالض
حلیل ، اإلنحیار، االفجوة، وفقًا لهذه النظریة، قام هذا البحث بفحص وتأو العرض القصصي الرؤیة

حاولت . لفهم القارئ الضمني وخصائصه، بمساعدة إطار جمبرز ،جمانةقصة لمحمود شقیر أنا و
لمحمود  قصصصالكشف عن موقف المؤلف و کشف القارئ الضمني في  هذه القصة

الجمل وفقًا لفهم لمؤلف قد حاول اختیار الكلمات  وشیر نتائج هذه الدراسة إلی أّن ات .شقیر
األمثال األطفال ، وما یتعّلق بالبنیة اللغویة، استفاد المؤلف من المصطلحات البسیطة و

د اختیار العرض یع. الجمیلة في مستوی الفهم الذهني لألطفالواألستعارات والتشبیهات الخاّلبة و
التواصل معهم من المیزات األخری لهذا المناسب واالنحیاز الی الطفل و العالقة و القصصي

القیم فة و المسؤولیة والثقاسم  القارئ الضمني في قصة أنا وجمانة بالتفحص والتقصي وإتّ . العمل
 .الخلقیة 

 .ةالقارئ الضمني ، آیدن جمبرز،  أنا و جمان محمود شقیر، أدب الطفل،الكلمات الدلیلیة: 
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