
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 پژوهشي مطالعات ادبيات كودك ي علمي مجله

  1389زمستان پاييز و ي دوم،   اول، شمارهسال
  
  

 نادر ابراهيمي ي»ها كالغ«خوانشي ساختارگرايانه از داستان 

  
  سوسن پورشهرام

  دانشگاه تربيت معلم سبزوار
  

  چكيده
ار روايـت    ساخت  با تأكيد بر   شناسي،  پردازان نشانه    از ساختارگرايان و نظريه    گريماس

 .دسـت يابـد    دروني آن هاي    به اليه  متن،رويه يا سطح و ساختار      كوشيد با عبور از     
در فراينـد توليـد     ارتباط ساختاري پنهاني است كـه       يافتن  ،  رويكرد اصلي گريماس  

 با ايجاد نوعِ خاص روايت و راوي در داسـتان          نويسنده  در حقيقت،  .معنا مؤثر است  
گيرد و بـا ايجـاد    را به كار مي» گيرنده/ پيام/ فرستنده «وار از  اي زنجيره   لسلهخود، س 

  .افزايد ساختاري درست و منسجم براي يك داستان به زيبايي اثر مي
هـاي جديـد تحليـل           بنابراين، نگارنده در اين مقاله بر آن است، با كاربرد شيوه        

ماس ي گر گر  كنشوي  و الگ ) استفاده از فرايند پايدار و ناپايدار     (داستاني، نقد روايتي    
، را بررسـي و تحليـل كنـد و بـه            )ها  كالغ(هاي برتر نادر ابراهيمي،       يكي از داستان  

هـاي مـتن و بـا كـاربرد           شناسي، سـاختار و مناسـبات درونـي نـشانه           ياري روايت 
هاي داستاني را تبيين نمايـد و بـه ايـن ترتيـب               شناسي، ارتباط ميان شخصيت     نشانه
ي  و شــناخت شــيوه) نــاب(= هــاي نــادر   بــا انديــشهاي را بــراي آشــنايي زمينــه
  . پردازي اين نويسنده فراهم آورد داستان

  .پردازي، طرح، فرايند پايدار و ناپايدار ، داستان، روايت، شخصيتگر كنشالگوي : ي كليديها واژه
  

                                                            
 susanpooria@yahoo.com مربي زبان و ادبيات فارسي *

  19/8/89: تاريخ پذيرش مقاله    10/11/88: تاريخ دريافت مقاله
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  درآمد. 1
كـان  ي ادبيـات كود    اي خود را در زمينه     فعاليت حرفه .) ش1315 -1387(نادر ابراهيمي   

اين مؤسسه براي مطالعـه     . آغاز كرد » ي همگام با كودكان و نوجوانان      مؤسسه«با تأسيس   
ي چاپ و پخـش      ي مسايل كودكان و نوجوانان برپا شد و فعاليتش را در زمينه            در زمينه 

سه . هـاي يـادگيري كودكـان ادامـه داد         كتاب، نقاشي و عكاسي و بررسي شـيوه        ي مؤسـ
ي  را از جشنواره  » ي نخست جهان   ناشر برگزيده «و  » ي آسيا  يدهناشر برگز «عنوان  همگام  

  .آسيايي و جهاني تصويرگري كتاب كودك دريافت كرد
ايم؛ مـن، همـسرم، خواهرهـايم و         ما، سرانجام، مجمع كوچك خود را تشكيل داده       «

در كنار هم، بـراي  ... ها كه امروز با منند  اين. ام چند تن از دوستان خيلي خوب و قديمي       
خانـه تـا نوشـتن،       از هديه دادن كتاب و كتـاب      : كنند  و همه كار مي    -كنند ها كار مي   چهب

ي خلق وخو و  نقاشي كردن، عكس گرفتن، چاپ و پخش كردن كتاب؛ از تحقيق درباره   
مـا بـه دنبـال يـك     . هاي يادگيري زبان رفتار كودكان تا جستجو در زبان كودكان و شيوه      

ما به دنبال يافتن يك زبان مشتركيم؛ به دنبال         . ها هستيم  فارسي صحيح و سالم براي بچه     
هـاي ايـن سـرزمين       هايي هستيم كه كتاب را به صورت جـزء اساسـي زنـدگي بچـه               راه

  )126: 1372ابراهيمي،  (».درآورد
، سـار و سـيب    ي   هـايي ماننـد قـصه      به اين ترتيب، نادر ابراهيمي با نگـارش كتـاب         

گـر بـه     به عنوان نويسنده و پژوهش     ،يسي براي كودكان  نو فارسي و    دور از خانه   ،ها كالغ
سه   . ي ادبيات كودك و نوجوان پـاي گذاشـت         حوزه ي همگـام و كـسب       تأسـيس مؤسـ
ي كتـاب    ي نخست تعليم و تربيت يونسكو و جـايزه         ي نخست براتيسالوا، جايزه    جايزه

  . ي كودكان است ي اهتمام او در زمينه سال ايران، همگي نشانه
نادر ابراهيمي يكي از نويسندگان خالق ايراني : نويسد باره مي  در اينآنا پلوسكي

ها و بحث و  مشاهدات او از بچه. كرد است كه در بين كودكان، زندگي و كار مي
ها و عقايد اجتماعي و آموزشي او اساس  ها، همراه با ديدگاه گوهاي او با آنو گفت
هايش را براي كودكان  طي كتابهاي خ او نسخه. دهند هايش را تشكيل مي داستان
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آنا : ك.ر (.نشست گو ميو هايش به بحث و گفت ي نوشتهها درباره خواند و با آن مي
در حقيقت، ابراهيمي با برجسته كردن برخي از عناصر ) 33 -32: 1363 پلوسكي،

ها در متن، تصويري نو و بديع از  داستاني و توجه به ساختار و مناسبات دروني نشانه
بنابراين، نگارنده در اين مقاله بر آن . دهد مي ادها و مفاهيم را به مخاطب ارايه رخد

 و فرايند گريماسگر  هاي جديد تحليل داستاني، الگوي كنش است با استفاده از شيوه
در ...  پردازي و شگردهاي بيان روايت و  شخصيتي پايدار و ناپايدار به بررسي شيوه

ي  اي را براي آشنايي با شيوه از اين رهگذر، زمينهها بپردازد و  داستان كالغ
  .پردازي اين  نويسنده نيز فراهم آورد داستان
 

  ها كالغنگاهي كوتاه به داستان . 2
هاي سال بود كه خـوب و خـوش در كنـار هـم زنـدگي            درخت چنار و سرو سبز، سال     

ند و به اين ترتيـب،      زن هاي خبرچين، اين آرامش را بر هم مي         كردند، اما ناگهان، كالغ    مي
: ها از دوسـتي سـرو و چنـار بـاخبر شـدند، گفتنـد            كه كالغ   زماني  . شود داستان آغاز مي  

ها با خبرچيني    كالغ. »اند ها درست كرده   اي است كه درخت    اين ديگر چه قصه   «دوستي؟  
 –ريـسك     را به هم زدند و چـرخ       -سرو و چنار     -زني، ميان دوستان خوب     همه  و دو ب  

ـ   .  نتوانـست بـه تنهـايي كـاري از پـيش ببـرد             -هـا در داسـتان        ي دوسـت آن     دهتنها پرن
. ي كوه رفت و از سـيمرغ كمـك خواسـت           ريسك با راهنمايي سنگ و كوه، تا قلّه        چرخ

هـا بـا    روز بعد، سي مرغ بزرگ تيزپر، در كنار هم، به سوي روستا روي آوردند و كـالغ        
هاي دور و     و هزار هزار به سوي جنگل      ها، دسته دسته   هاي پرندگان روي باغ    ديدن سايه 

  .تاريكشان گريختند
   

  ها كالغكاربرد عناصر داستاني در داستان . 3
  ي ديد زمان، مكان و زاويه. 3-1

پايـان   جـايي    دراي دارد و      شـود، ميانـه     از جايي شروع مـي    : صي دارد هر روايت سير مشخّ   
هايي ثابت و متداول     ي معين و عبارت    اها با مقدمه   داستان ها و  ها، حكايت  روايت .يابد مي
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، )بـود (روزي  « عبـارت    .»يكـي بـود يكـي نبـود       «د، ماننـد    نشو در زبان فارسي آغاز مي    
آغاز قصه كمتر رواج دارد و به تنهايي يا به دنبال عبـارتي ديگـر بـه       در  »)بود(روزگاري  

، قـصه   رود؛ اين در حالي است كه پس از ذكر يكي از ايـن دو عبـارت آغـازين                  كار مي 
...) مـردي، روبـاهي و      ( يـك پادشـاهي   «: شود، كه اغلب به اين صورت است       شروع مي 

لف، مـارز : ك.ر. (كردنـد   اضـافه مـي  »در زمان قديم«گاهي نيز پيش از اين عبارت  . »بود
1376: 39(  

، به مكـان و يـا       )زماني و يا بي  (اي به زمان     اشاره. اي هست  در داستان هميشه مقدمه   
ي   زماني كه زمان ويـژه     شوند، بي  زماني آغاز مي    هاي عاميانه معموالً با يك بي      قصه. ها  آدم

 يـك   ؛بـود و نبـود    «و يـا    »  غير از خدا هيچ كـس نبـود        ؛يكي بود يكي نبود   «. قصه است 
رفـت و خـار      روزهـا بـه صـحرا مـي       . بود و بود، پيرمردي بـود     «و يا حتّي    » پيرزني بود 

ولي اين زمان   ) روزها: بود و بود و يا    ( زمان هست    اي به  جا گرچه اشاره   در اين » .كند مي
زمـاني ادامـه خوهـد     ست كه انگار تا ابد به همـين حالـت در بـي           تقويمي نيست، زماني  

  )234: 1371اخوت، . (داشت
ها نيست؛ زيرا ممكن اسـت داسـتاني از          ي داستان  ي آغاز، خاص همه    البتّه اين شيوه  

به هر روي، مقدمه، بايد به شـكلي        . حادثه شروع شود  ي ماجرا يا حتّي از گفتگو يا        ميانه
ي زير  سرآغاز اين داستان جمله. آغازشود كه مؤثّر باشد و خواننده را زير تأثير قرار دهد  

هزار سال پيش نبود، صد سال پيش هـم نبـود، پارسـال بـود يـا دوسـال پـيش،                     «: است
اي از   در گوشـه   «). /2: 1348ابراهيمـي،   (» سـال پـيش   شايد هـم چهـار پـنج        . دانم نمي

در اين باغ، درخت قشنگي بـود بـه         . در اين دهكده باغي بود    . اي بود  سرزمين ما دهكده  
و در باغ ديگري، كنار جوي آب، توي همين دهكده درخت چناري بود بزرگ            . نام سرو 
  )3همان، (» و بلند
هفرنان، (» .كه داستان حس و معنا داشته باشد بايد از واقعيت ريشه بگيرد            براي اين «

بنـابراين، نـادرابراهيمي زمـان و مكـان اتّفـاق افتـادن             ). 2/64: 1376به نقل از هاشمي،     
گزيند، تا بـه    ماجراهاي داستان را، زمان و مكاني نزديك به روزگار و زندگي خود برمي            
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ل گـسترده در دوران               اين شيوه بر واقعي بودن داستان      ها تأكيـد ورزد؛ زيـرا وجـود تخيـ
 را  -زمان و مكان     -شود كودك و نوجوان، فضاي داستان        جواني، باعث مي  كودكي و نو  

هـا   ها، قهرمان  واقعي انگاشته و پيوندي بسيار عميق و حسي با فضاي داستان، شخصيت           
تخيل گسترده و حسِ همانندسازي و الگوپذيري كودكان، سبب         . و ماجراها برقرار سازد   

ي فـضاها    قهرمان داستان قرار دهد، به تجربه     شود كودك و نوجوان، خود را به جاي          مي
و ماجراها بنشيند و منش، شخصيت و معيارهاي قهرمانان داستان را الگـوي خـود قـرار        

  )23 :1373آقاياري، : ك.ر. (دهد
ي ديد داسـتان را نيـز مـشخّص           هاي خود، زاويه   نويسنده معموالً در نخستين جمله    

ي آن، مصالح و   اي است كه نويسنده به وسيله      وهي شي  دهنده نمايش«ي ديد     زاويه. كند مي
ي نويـسنده را بـا داسـتان          كند و در واقع رابطـه      مواد داستان خود را به خواننده ارائه مي       

ي ديـد مناسـب در       بنـابراين، گـزينش زاويـه     ) 216: 1383ميرصـادقي،   (» .دهد نشان مي 
يد، داناي كل است؛ زيرا اين      ي د   زاويه هاكالغدر داستان   . بسزايي دارد   موفقيت اثر نقش    

آورد تا در روند ماجرا هـر جـا كـه الزم باشـد،               روش براي نويسنده شرايطي فراهم مي     
  . ها و افكار خود را به خواننده انتقال دهد انديشه
  

  هاي داستان شخصيت. 3-2
  پردازي شناسي در شخصيت كاركرد نشانه. 3-2-1

. ني، يكي از رويكردهاي ساختارگرايي است     هاي داستا  شناسي در شخصيت    كاربرد نشانه 
 )شناسـي  ريخـت (ود كه به بررسي و تحليـل سـاختاري          والديمير پراپ نخستين كسي ب    

ي  هاي داسـتاني را در هفـت حـوزه          او كاركردهاي شخصيت  . هاي عاميانه پرداخت    قصه
اپ پـر ... . ، ياور قهرمـان و    )بخشنده(شخصيت شرير، حامي    : قرار داد، از جمله   » كنش«

هـاي عاميانـه،      هـا در قـصه      ها از سوي شخصيت     در پيوند با چگونگي انجام اين واكنش      
هـاي متعـدد     دريافت كه يا شخصيت با كنش مطابقت دارد يا با درگير شـدن در حـوزه               
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هاي متعدد   ي كنش از سوي شخصيت     كند، يا يك حوزه     كنش، كاركردش را دگرگون مي    
  ) 182 و 133: 1368پراپ، : ك.ر. (شود انجام مي

...  و   3 بـارت  2 ژنـت،  1پردازان ديگري مانند تودوروف،    پس از والديمير پراپ، نظريه    
از سـاختارگراياني كـه     . به بررسي و مطالعه در نقد و تحليل سـاختار داسـتان پرداختنـد             

بود كـه بـا      4گريماسپژوهش پراپ را در سطحي گسترده به كار برد، آلژير داس ژولين             
 .ي مـدل كنـشي را ارائـه دهـد          اسي و ساختارهاي معنا توانست فرضـيه      ي معناشن  مطالعه

هـا در    اين الگوي كنش با هدف نمايان ساختن نقش شخصيت        ) 36: 1386استن،  : ك.ر(
، الگوي معناشناسي خود را بر كنش روايت اسـتوار كـرد و             گريماس. داستان مطرح شد  

هـا را در      ، بايـد شخـصيت    سگريمـا از نظـر    . شناسي بسنجد  كوشيد آن را در نظام نشانه     
ي نقشي كه در داستان بـر         چون الگوي كنش ديد نه در گستره          ي روايي، يعني هم     گستره

حسن الگوي كنشگر در اين است كه به صورت تصنّعي خصوصيات يـك         «. عهده دارند 
هاي داستاني نه بـه صـورت يـك           شود و شخصيت    شخصيت نمايشي از كنش جدا نمي     

هـا در   ، بلكه به عنوان موجودي متعلّق به مجموعه سيستم كلّي كـنش         شناختي  مورد روان 
  )27-26: 1381پور،  كهنمويي(» .شود نظر گرفته مي
ان نيـز  گـر  كـنش چنان كه فعل گرانيگاه جمله است،  كه هم  بر اين باور بود  گريماس

د ده  كسي يا چيزي است كه كنش را انجام مي  گر  كنش. آيند گرانيگاه روايت به شمار مي    
در حقيقـت، فاعـل و مفعـول هـر دو           . گيـرد  كه عملي نسبت به او صورت مـي        و يا اين  

رود؛ زيـرا     از شخـصيت داسـتاني فراتـر مـي         گـر   كـنش ي   واژه.  باشند گر  كنشتوانند   مي
در الگـوي   . ي انتزاعي مانند آزادي باشد      ممكن است فرد، شيء، گروه و يا واژه        گر  كنش
ي  اما روايت ممكن اسـت تعـدادي يـا همـه    . رسد ها به شش ميگر  كنش، شمار   گر  كنش
  .ها را داشته باشد آن

                                                            
1.  Tezvetan Todorov  
2. Genette  Gerard 
3.   Roland  Barthes  
4. J.Gremas Algirdas 
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شـيء  ( را در پـي خواسـته يـا هـدفي            گر  كنشاو  : فرستنده يا تحريك كننده   ) الف
  دهد؛ فرستد و دستور اجراي فرمان را مي مي) ارزشي
  برد؛  سود ميگر كنش كسي است كه از كنش : گيرنده)ب
   است؛گر كنش هدف و موضوع :شيء ارزشي) ج
 گر  كنشكسي است كه جلوي رسيدن       ):نيروي بازدارنده (=  بازدارنده   گر  كنش) د

  گيرد؛ را به شيء ارزشي مي
دهد تا بـه      را ياري مي   گر  كنش او   ):دهنده  نيروي ياري (= دهنده    ياري گر  كنش )هـ

  .شيء ارزشي برسد
در . ن سـود بـرد  فرستد تا گيرنـده از آ       را به دنبال شيء ارزشي مي      گر  كنشفرستنده،  
دهنده او را همراهي و يـاري        انِ ياري دهنده يا نيروهاي ياري     گر  كنشوجو،   روند جست 

: ك.ر (.گيرنـد  ان بازدارنـده يـا نيروهـاي بازدارنـده جلـوي او را مـي              گر  كنشكنند و    مي 
  : چنين استگر كنشنمودار الگوي ) 113-114: 1381محمدي،

  
  
   در داستان كودكان  شخصيت. 3-2-2

هـا   هاي آغازين داستان، نويسنده با معرّفي مختصر و كوتاهي از شخصيت           پس از عبارت  
د؛ اعضاي خـانواده    نشو ها معموالً از وضعيتي اوليه آغاز مي       قصه«. كند داستان را آغاز مي   

  )52 :1368پراپ، (» .دننك د يا قهرمان آينده را با ذكر نام و عنوان معرّفي مينبر را نام مي

  گيرندهگر كنش

ان بازدارندهگر كنش  

  فرستندهگر نشك

ندهده ان ياريگر كنش  

 گر كنش

 شيء ارزشي
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تـرين ابـزار و مـصالح كـار         اند كه بـه عنـوان مهـم        منظور از شخصيت، افراد داستان    
آيد و فضا و مكـان       ها به وجود مي    عمل با حضور آن   «. يابند نويسنده در داستان نمود مي    

ها با يكـديگر يـا بـا خـود           كند و گفتگو هم گفتار آن      ها مفهوم پيدا مي    به خاطر بودن آن   
مايـه   اين عنصر مهم داستاني، پيرنگ را استوارتر و درون      ) 50: 1381عبداللهيان،  (» .است

اي دانست كه ساختمان يك اثر       ها را بايد پايه    شخصيت«در حقيقت   . كند تر مي  را جذّاب 
تر و پايدارتر و از     تر باشند، بنا محكم    ها، با استحكام   هر قدر اين پايه   . شود روي آن بنا مي   

  ) 17: 1371دقيقيان، (» .تر خواهد ماند مانه مصونگزند ز
  :ها در ادبيات داستاني كودكان و نوجوانان، به دو شيوه است كاربرد شخصيت

ــر در  ) الــف« ــدون تغيي ــسان ب ــدنياســتفاده از شخــصيت واقعــي ان  و وضــعيت ب
  رفتارهايش؛

يـاهي،  هاي جانوري، گ   استفاده از صفات و رفتارهاي انساني در قالب شخصيت        ) ب
-173: 1378محمـدي،   (»  دست و ذهن انـسان     ي  هاي طبيعي و موجودات ساخته     پديده
174(  

  
  ها كالغهاي داستان  شخصيت. 3-2-3

جـان ماننـد     عناصـر بـي   . ماجرا بر محور دو گروه شخصيتي جانوري و گياهي قرار دارد          
هـاي   براي جـاي دادن شخـصيت     . هاي فرعي داستان هستند    شخصيت... سنگ و كوه و     

ان، نخـست بايـد شخـصيت اصـلي را بـه خواننـده        گـر   كـنش در الگوي   ها   كالغداستان  
  .شناساند

دسته دسـته،   : دانيد چقدر كالغ   نمي /)4ص(» ي آرام پر از كالغ شد      دهكده«: ها  كالغ -1
  )5ص(» ار، با جيغ و داد و قار قارهزار هز

روزي كـه  « :كند ونه معرّفي ميها را اين گ ها، آن نويسنده با بيان اعمال و رفتار كالغ
: آمـد گفـت    ها خـوش   رسان مهربان، از دل و جان به آن        ريسك، نامه  ها آمدند چرخ   كالغ
آيا براي هميشه در ده مـا       ... ي قشنگ ما خوش آمديد     به خانه ! هاي خوب و محترم    كالغ
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و » اه قاه قاه ق «: ها خنديد  ايد؟ يكي از كالغ    مانيد يا فقط دو سه روزي به مهماني آمده         مي
و يكي  . ها را خريده   كند درخت  خيال مي . زند هاي خنكي مي   اين پرنده چه حرف   : گفت

رويـم، هـر قـدر كـه      يادت باشد ما به هـر كجـا بخـواهيم مـي     ! آهاي پرنده : ديگر گفت 
  )5ص(» .كنيم و هر كاري كه دوست داشته باشيم مي. مانيم بخواهيم مي

پس، با خبرچينـي    . شوند  چنار باخبر مي   ها، به زودي از دوستي درخت سرو و        كالغ
برند؛ زيرا ابراهيمي بر اين باور است كـه          زني، دوستي دو درخت را از بين مي        هم هو دوب 
گـري   هم زني و آشـوب    ه  هايي هستند كه با تجسس، خبرچيني، دو ب        ها، نماد انسان   كالغ

  )136: 1368 ابراهيمي،: ك.ر. (گذرانند زندگي خود را مي
رفتنـد، روي   . ها، از دوستي سرو و چنار باخبر شـدند         ز بعد، تمام كالغ   يكي دو رو  «
هـا درسـت    سـت كـه درخـت   ااي  دوستي؟ اين ديگر چه قصه   : ها نشستند و گفتند    چمن
نشـستند و    ها بر سر سرو ساده و درخت بلند مـي          روزها و روزها، كالغ   « )/5(» اند؟ كرده

  . خواندند آوازهايي پركينه مي
  .ن درخت چنار چقدر خودخواه استاي: كالغ اول
  .شكند حرفي نزنيد دل سرو مي: كالغ دوم
  .بله بهتر است فراموش كنيم: كالغ سوم

تـداعي مثـل معـروف؛ يـك        ) (14ص(» .توانم حرف نـزنم    اما من نمي  : كالغ چهارم 
  )كالغ، چهل كالغ

  )2ص(» ت قشنگ سبزي بود به نام سرودر اين باغ، درخ«:  سرو-2
شـايد بـه   . سرو آزاد قلبي اسير ندارد. تعلّق است سنده، سرو، آزاد و بي   از ديدگاه نوي  

كه دوستي از    همين دليل سرو يكي از درختان داستان انتخاب شده، تا دليلي باشد بر اين             
  .شود جانب سرو كنار گذاشته مي

ي  هاي بدكينـه   جا سرو است و سرو خود زير فشار كالغ         همه چيز سرو است، همه    «
ها بـر دلـش نشـسته     هاي تلخ كالغ   سرو، كه حرف  « / )137: 1368راهيمي،  اب(» خبرچين
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هـاي   قدر قشنگم كه تمـام درخـت   من آن: برويد به درخت بلند چنار بگوييد : بود، گفت 
  )14ص (».دوستي درخت زشتي مثل تو براي من چه فايده دارد. باغ دوستم دارند

ده درخت چناري بود بـزرگ      در باغ ديگري، كنار جوي آب، توي همين دهك        :  چنار -3
در فرهنگ ما، آب ارزش و جايگـاهي ويـژه دارد، مظهـر روشـنايي، صـفا،                 ). 2(و بلند   

ابراهيمـي بـا قـرار      ). مقدمه: 1371ابراهيمي،  : ك.ر(رويش، اميد، طهارت و نماد زندگي       
داند؛ چون پس    دادن درخت، كنار جوي آب، صفا و صميميت بيشتري را از آنِ چنار مي             

برو «: گويد اش بد نمي   كند كه او در اوج عصبانيت به دوست قديمي         ن هم اشاره مي   از اي 
من هـم يكـي از تمـام        . هاي دنيا دوستي كند    تواند با تمام درخت    به سرو من بگو كه مي     

  )12ص (».درخت
يابد كه به تنهايي كاري از كـسي         مي او در .  است گر  كنشريسك   در اين داستان چرخ   

هـا   كه از سـوي كـالغ     ) برقراري مجدد دوستي   (شيء ارزشي ي يافتن   پس برا . آيد برنمي
گويـد تـا شـايد راه        دهكده را تـرك مـي     . ، از بين رفته است    ) تحريك كننده  انگر  كنش(

  .نجاتي بيابد و مانع از خشك شدن درخت سرو و چنار شود
كــرد بــه نــام  ي قــشنگي زنــدگي مــي تــوي همــين دهكــده پرنــده«: ريــسك  چــرخ-4
   )3ص(» .رساني بود ي كوچك كارش نامه و اين پرنده» ريسك چرخ«

، زيرا از   »رسان مهربان  ريسك، نامه  چرخ«: كند گونه معرفي مي  راوي، اين پرنده را اين    
ريـسك،   هـا آمدنـد چـرخ    روزي كـه كـالغ  «: گويـد  آمد مـي ها خوش دل و جان به كالغ  

هـاي خـوب و      ، كـالغ  ها كالغ: ها خوش آمد گفت    رسان مهربان، از دل و جان به آن        نامه
» .قدر محبت كرديد كه همه با هـم آمديـد         چه. ي قشنگ ما خوش آمديد     به خانه ! محترم

  )5ص(
كودكان . گزيند  داستان بر مي   گر  كنش  را به عنوان   ريسك چرخاما چرا نادر ابراهيمي     

شناسـند؛ زيـرا     ي كوچك و زيبا را بيش از ديگر مناطق ايران مـي            شمال ايران، اين پرنده   
ي  نامه ريسك در لغت ي چرخ ي واژهدرباره. كند گزيني مي ريسك در اين مناطق النه خچر

ي گنجشك يا بلبل كه در ماه اسفند و فروردين هنگام     به اندازه «: دهخدا چنين گفته شده   
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ريسي زنان، آواز    هاي توت و بيد، و به آهنگي شبيه به صداي چرخ نخ            زدن شاخه  جوانه  
  )ذيل واژه: 1377دهخدا، (» .خواند

گونـه معرفـي    ريسك را ايـن   چرخبا من بخوان تا ياد بگيري     نادر ابراهيمي در كتاب     
مـن پنبـه را نـخ       . ريسي مـن اسـت    ريسك است، اين هم چرخ نخ      نام من چرخ  «: كند مي
، ولي آيـا    »دهم ها مي  ها را به پرنده    كنم و پارچه را لباس و لباس       نخ را پارچه مي   . كنم مي

. انـد  راني تصويري از اين پرنده در ذهن دارند و يا حتي نام او را شـنيده              ديگر كودكان اي  
. خواهـد چـرخ دوسـتي از گـردش بايـستد      ريسك نماد فردي است كه نمـي  شايد چرخ 

  )12: 1373ابراهيمي،(
ريـسك فكـر     چرخ«: پندارد ها را نوعي شوخي مي     چيني كالغ  ريسك ابتدا، خبر   چرخ

ها شوخي خـوب هـم       اين كالغ : به خودش گفت  . ندكن ها شوخي مي   كرد كه شايد كالغ   
كوشد بـه درخـت      پس مي . برد ها پي مي    اما سرانجام به فريب كالغ     )7ص(» .بلد نيستند 

ها را باور كنند؛ زيـرا ايـن پرنـدگان نامهربـان             سرو و چنار بقبوالند كه نبايد حرف كالغ       
  .ها را از ميان بردارند خواهند دوستي مي

خـودت را   . هايشان را باور نكن    حرف! نه اي سرو سبز   «: تريسك به سرو گف    چرخ
» خوب تو به گفـت و گـو بنـشينند         هاي   تكاني بده و مگذار اين پرندگانِ بد روي شاخه        

او بـه قـدر تـو       . برم من اين پيام را براي درخت بلند مي       : ي كوچك گفت   پرنده/ )9ص(
شناسد، و فرصت  هتر از تو مي   ها را ب   او كالغ . خورد ها را نمي   او فريب كالغ  . ساده نيست 

هـا را از ميـان    خواهنـد دوسـتي   اين پرندگان نامهربان مـي . دهد ها نمي زني به آن  بهم   دو  
د بـه سـنگ مـي      نـده بدان نوك تمام پر! و تو، سرو سبز مهربان    . بردارند خـورد  هـاي بـ. «

)/ 14 و 10ص(» .هـا ناپديـد شـد      اما، صداي نازك پرنده در ميان قارقار كالغ       « / )9ص(
خشك هاي نيمه    ، روي شاخه   نشست، و گاه   ي كوچك غمگين، گاه روي سرو مي       پرنده«

هاي مرا بـشنويد و بـاور        حرف! هاي خوب  ها، درخت  درخت: گفت ها مي  چنار، و به آن   
بـرد   ريسك دانست كه به تنهايي كاري از پيش نمي         سرانجام، وقتي چرخ  ) 16ص(» .كنيد

در مـسير راه، گروهـي از       . ارِ سفر بـست و بـه راه افتـاد         رسد ب  ها نمي  و زورش به كالغ   
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ان گـر   كـنش هـاي زيـر      شخصيت. دهند ريسك را ياري مي    هاي داستاني، چرخ   شخصيت
  :اند دهنده ياري
دل سـنگ  «. نـشيند  ريسك براي رفع خـستگي بـر روي سـنگ مـي           چرخ:  سنگ -1

.  كـوه را خبـر كـن       ي بزرگ و نيرومنـد     سيمرغ پرنده : سوخت و به او راهي را نشان داد       
  )18ص(» .شايد او بداند چه بايد كرد

: كـوه گفـت  . رفت و رفت تا باز خسته شد و بر دامن كـوهي فـرود آمـد             «:  كوه -2
  )18ص(» .ي بلند نوك اين قلّه. ي بزرگ روي سر من است ي پرنده خانه

ـ هاكالغاي، تصويرگرِ داستان   اي افسانه  پرنده:  سيمرغ -3 ه  براي جلوگيري از هرگون
حضور شخـصيتي   «.دهد اي از اين منجي ارائه نمي      تصور نادرست در ذهن كودك، چهره     

ساالن مردود است در ادبيـات كودكـان نيـز قابـل            چنان كه در ادبيات بزرگ     گشا هم  گره
شايد نخسين كسي كه استفاده از چنـين عـاملي را           ) 111: 1380حجازي،(» .قبول نيست 

هاي زمان   دانست، ارسطو بود؛ چون در برخي از نمايش       ها مردود     در برخي از نمايشنامه   
خورد و ظاهراً هيچ اميدي به       او، هنگامي كه كار كشمكش بين دو جناح مخالف پيچ مي          

ـ                      ول زپايان گرفتن آن به سود يكي از دو جناح نبود، ناگاه از بـاال، خـداياني بـه داخـل ن
 بـه سـود آنـان بـه پايـان           شـتافتند و درگيـري را      كردند و به ياري قهرمان مثبت مـي        مي
  )2/69: 1377سرشار،: ك.ر. (رساندند مي

شـك   شد، بي  وارد ماجرا نمي  ) نيروي فراطبيعي (، اگر سيمرغ    هاكالغالبته در داستان    
 -الوقـوع    محقـق نادر ابراهيمي نيز براي جلـوگيري از خطـرِ          . ها بود  پيروزي از آنِ كالغ   

بـه هـر روي، اگـر    . ه كمك خواسته است شايد به ناچار از سيمرغ قص     -ها پيروزي كالغ 
داد، پذيرفتني بود؛ چون نيـروي محرّكـه و          هاي داستان رخ مي   گشايي در ميانه   چنين گره 

 ولي اگـر چنـين      .كرد گشا را جبران مي   ي داستان، نقص اين نيروي گره      ي بقيه  برنده پيش
نقص را برطـرف  رخدادي در پايان ماجرا پديد بيايد، هيچ چيز پس از آن نيست كه اين          

چـون  . آورد كند و نه بر سر شوق مي       كند و طبعاً عمليات نجات نه خواننده را راضي مي         
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: ك.ر (.دهـد  گشايي را لو مي    زنك، اين شگرد گره    ي نويسنده از اين گول     پيش از استفاده  
  )356 :1374بيشاب، 

ي  اليچـه ق. اي در كـار نيـست      ديگـر معجـزه   «نادر ابراهيمي نيز بر اين باور است كه         
» سليماني، انگشتر سليماني، غول امربري، سنگ جادويي و كيمياگر بزرگي وجود نـدارد            

براي رسيدن به اوج از من بال و پر جـادو نخـواه             «و نيز   ) 208 -207: 1381ابراهيمي،  (
اما به ) 111 ،همان(» ... هايي، نه ساحر پيري و  نه كيمياگري وجود دارد، نه پري قصه  ... 

طبيعـي نيـست؛ چـون يـك         ي بزرگ، يك نيروي فـرا      ، اين پرنده  كالغ ها ي  ندهنظر نگار 
بلكه سيمرغ چونان رهبري است كـه       . گشاي داستان باشد   تواند گره   هم نمي  تنهاسيمرغ  

  .كند ي قصه بيرون مي ها را از باغ دهكده  كالغ-مرغ   سي -هاي ديگر با كمك پرنده
مـن  . كنـد  مرغ تنهـا هـم كـاري نمـي        يك سـي  : ي بزرگ خنديد و جواب داد      پرنده«

روز بعد، سي مرغ بزرگ تيزپر، در كنار هم، به سـوي            . كنم پرندگان شش قلّه را خبر مي     
هـا جنـگ    شـما بـا كـالغ     : ي كوچك سؤال كـرد     پرنده«) / 21ص(» .روستا روي آوردند  

هاي  سايهها از    آن. شوند رو نمي ها هرگز با ما روبه     كالغ... نه: ها جواب دادند   كنيد؟ آن  مي
ها دسته   هاي روستا كشيده شد، كالغ     هاي پرندگان روي باغ    و چون سايه  . كنند ما فرار مي  

ي دور و تاريكـشان     هـا  دسته و هزار هزار، با جيـغ و داد و قـار قـار بـه سـوي جنگـل                   
  )22ص(» گريختند

 ها تنها از آن  . در اين داستان، سپيدار و درخت انجير، نقشي در پيشبرد داستان ندارند           
  . شود نامي ذكر مي

ها به دروغ از قول سرو، درخت انجير را ايـن گونـه توصـيف                كالغ «:درخت انجير 
  )9ص(» .چقدر سر به زير و زيبا هستيد. انجير نازنين. درخت انجيرِ سر به زير: كنند مي

ها سپيدار خشك شـده اسـت         بايد گفت، هنگام آمدن كالغ     سپيداري درخت   درباره
هايشان نبود سپيدار را عاملي بـراي        ها در حرف   و كالغ ) ورود سياهي و خروج سپيدي    (

اي را، بـه دروغ از قـول چنـار بـراي درخـت سـرو                 هـا نامـه    كالغ. برند تفرقه به كار مي   
  : اي انجير نوشته استشوند كه اين نامه را درخت چنار بر  مي خوانند و مدعي مي
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كـه   پيش از آن! دوست من انجير«: كالغ برگ را برگرداند و روي ديگرش را خواند        «
درخت سپيدار خشك را بيندازند من شما را نديده بودم، و گر نه ممكن نبود با درخـت      

  )9-8ص(» .سرو دوست بشوم
  :  چنين استهاكالغ در داستان گر كنشالگوي 

  
  

  روايت داستان. 3 - 3
  كاربرد روايت در تحليل داستان. 1- 3 - 3

داسـتان اصـوالً طـرح روايتـي        . اسـت » روايـت « يكي از عناصر مهم در داستان، عنـصر       
روايت را  . يابد   گيرد و سازمان مي    ماجراهاي روايتي در پيرنگ شكل مي     . مقدماتي است 

اصطالحِ ادبي كـه    . متن يا سخن ادبي دانست    اي از    بافتههاي درهم  چون جنبه   توان هم  مي
است و بيشتر مطالبي كه در سنّت ادبـي در          » پيرنگ«رود    براي ساختار روايت به كار مي     

رفـت    پيرنگ، حاصل تركيب پي   . ارسطو است فنّ شعر   شود، برگرفته از     اين باره بيان مي   
فتـه، بايـد تـوالي      ارسطو بر اين باور بودكه در پيرنـگ وحـدت يا          . زماني و علّيت است   

سرمنشأ كنـشي اسـت كـه بـه         » آغاز«. اي از آغاز، ميان و پايان وجود داشته باشد          پيوسته

:گيرنده  
 درخت سرو و چنار

:نيروي بازدارنده  
 ندارد

: كننده فرستنده يا تحريك  
ها كالغ            

  :دهنده نيروهاي ياري
  ريسك  چرخ-1
  سنگ-2

  كوه-3

  سيمرغ-4

 مرغ  سي-5

: شــيء ارزشي  
 برقراري دوستي

ريسك چرخ: گر كنش  
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بيانگر چيزي است كه گذشته است و آبستن چيزي اسـت  » ميان«چيزي بيشتر نظر دارد،  
. آيد، اما به چيز بيشتر احتيـاج نـدارد   در پي مطالب پيشين مي » پايان«آيد و     كه در پي مي   

  . شود ن هنگام است كه پيرنگ كامل ميدر اي
ــنظّم ســاختار طــرح در    مطالعــه ــراپ، . م1928ي دقيــق و م ــر پ از ســوي والديمي

پراپ براين باور بود كه يك روايـت كامـل بـا وضـعيت              . گراي روسي آغاز شد    صورت
، بعد اين آرامـش از سـوي        )وضعيتي كه داراي تعادل و آرامش است      (كند   ثابت آغاز مي  

شـود و سـرانجام وضـعيت         خورد و به وضعيت نامتعادل منجر مي       به هم مي   )يهاي(نيرو
در حقيقـت پـراپ     ). يابـد   و يـا نمـي    (يابد   نامتعادل دوباره تعادل نخستين خود را بازمي      

داند كه تغيير وضعيت را از حالت پايدار به حالت ناپايدار و بازگشت          روايت را متني مي   
» رخـداد «يـا   » واقعـه «او اين تغيير وضعيت را      . ر، بيان كند  ي آن را به حالت پايدا       دوباره

)Event (داند نامد و آن را عنصر اساسي و اصلي روايت مي مي .  
شود كه از يك شرّ يا  شناسي، قصه به هر بسط و گسترشي گفته مي      از ديدگاه ريخت  

ي كمبود آغاز شود و پس از پشت سرگذاشتن كارهاي بينـابيني بـه عروسـي يـا كارهـا                  
توانـد پـاداش، فـتح و         كار پايـاني مـي    . نجامد بتوانند در پايان جاي گيرند، بي      ديگري كه 

توانـد    يك قصه مي  . ... شود  ها، حركت ناميده      اين بسط و گسترش   . باشد... كشورگشايي
ي نخست مستلزم تعيين      ي متن نيز در درجه      تجزيه. از چندين حركت تشكيل شده باشد     

  )143: 1368اپ، پر. (تعداد حركات آن است
ي خـود نيـز داراي اصـولي         طرح اگر چه جزيي از ساختار متن است، در محـدوده          

. ي طـرح اسـت     هـا  گانه در ادبيات داستاني يكي از ويژگي        هاي سه  وجود وضعيت . است
اگر زمان خطـي مـورد نظـر باشـد،          . هر داستان، حاصل به هم ريختن يك تعادل است        «

 -105: 1378محمـدي،    :ك.ر (:به شكل زير نمـايش داد     توان    فرآيندهاي سه گانه را مي    
107(  

  فرايند پايدار فرجامين ←  فرايند ناپايدار مياني←فرايند پايدار نخستين  
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ط نيـروي                   در حقيقت گذر از فرايند پايدار نخستين به فراينـد ناپايـدار ميـاني، توسـ
ط      كننده يا گذر از فرايند ناپايدار مياني در رسيدن به فر            ويران ايند پايدار فرجامين، توسـ

هر طرح ساختاري در تـالش      «. هاي طرح است   ترين ويژگي  نيروي سامان دهنده، از مهم    
تعـادل برقـرار كـردن بـين ايـن          ...گانه را سـازماندهي كنـد        است كه اين فرايندهاي سه    

، همـان (» .ريزي ساختارهاي داستاني اسـت  هاي طرح  گانه، خود از مهارت    فرايندهاي سه 
107(  

؛ كـه   چيني زمينه -1: به سخن ديگر، ساختمان طرح داستان شامل اين مراحل اسـت          
شـوند   هاي داستان معرّفـي مـي      ي آرامش است و در آن، زمان، مكان و شخصيت          مرحله

 يـا    ي شروع داسـتان اسـت و در آن مـسأله            كه نقطه  بحران -2؛  )فرايند پايدار نخستين  (
فراينـد  (شـكند   دهـد و آرامـش نخـستين مـي         كننده رخ مي   مشكلي توسط نيروي ويران   

نيـروي  (ي كوشش قهرمان يا قهرمانان داسـتان         ، كه مرحله  گيري اوج -3؛  )ناپايدار مياني 
ترين بخش داسـتان     براي برطرف كردن بحران و حل مسأله است و اصلي         ) دهنده سامان

 تـرين بخـش داسـتان اسـت و         ، كه حـساس   گشايي ي گره  مرحله -4دهد؛   را تشكيل مي  
، گيـري  فرود يا نتيجه -5گردد؛  دهنده برطرف مي ي نيروي سامان   بحران در آن به وسيله    

ــي     ــرار م ــاره برق ــش دوب ــه در آن آرام ــود ك ــامين   (.ش ــدار فرج ــد پاي : ك.ر) (فراين
كننده، وضعيت آرامش اوليه را برهم       ويران  به اين ترتيب، نيروي   ) 122: 1382خسرونژاد،

دهد و  ي ناپايدار مياني سوق مي  ي پايدار نخستين به مرحله     هزند و داستان را از مرحل      مي
شـود و وضـعيت      دهنـده، برطـرف مـي      اين ناپايداري پديد آمده، به كمك نيروي سامان       

  .شود آرامش دوباره برقرار مي
  

  طرح در داستان كودكان . 3-2 -3
ها و   موقعيتتوصيف«. دنشو هاي كودكان بيشتر از موقعيتي آرام و شاد شروع مي          داستان

ي فضايي آرام، توأم با محبت و عشق و لذّت سرشـار از              دهنده ها معموالً نشان   شخصيت
در يكي از    -ها   پس از معرّفي شخصيت   ) 123: 1382خسرونژاد،(» .شود زندگي آغاز مي  
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طرح بايد گيرا، كوتاه و دور از هـر          شروع. شود آغاز مي » بحران« به سرعت    -دو صفحه 
ي اصلي   ي كودك را به درون حادثه      چيني طوالني باشد و بسيار زود خواننده       هگونه مقدم 

پرتاب كند و با معرّفي، شخصيت اصلي، زمان و مكان داسـتاني، سـرنخ ماجراهـا را بـه                   
ي او را به تنه و قسمت مياني داستان وصـل            مخاطب بدهد و قلّاب احساسات و انديشه      

  )1/215: 1382حكيمي،: ك.ر (.كند
طرح، در گام نخست، مسلماً مكتوب يا مضبوط كردن         «ابراهيمي نيز معتقد بود     نادر  

ي مربوط به هم است با نظمي محدود و موضوعي، همراه با تفكّـرات               يك يا چند جرقّه   
در ) 43: 1363ابراهيمي،  (» .اه ي آن جرقه يا جرقه    »ماجراها«و حركاتي در جهت تنظيم      

وابط علّي و معلولي منطبق با منطق درونـي         طرح تسلسل حوادث است براساس ر     «واقع  
 ،شناسـي داسـتان   در اصطالح) 199/ 1: 1382حكيمي، : كوندرا، به نقل از   (» خود داستان 

بخشد تـا    شود كه نويسنده به رويدادهاي داستان مي       به چگونگي آرايشي گفته مي    «طرح  
هاي بـه هـم     اي از رويـداد    هر طـرح زنجيـره    . خواه اوست دست يابد   اي كه دل   به نتيجه 

: 1346ايرانـي،   (» .رسد پيوسته است كه در كشاكش نيروهاي مخالف به اوج و نتيجه مي           
164(  

  
  ها كالغطرح داستان . 3-3-3

هاي سال بود كه پرنده و چنار و سرو، خوب           سال. درخت چنار با سرو سبز دوست بود      
يـن   ا كردند، وضعيت نخـستين ماجراسـت كـه نيرويـي          و خوش در كنار هم زندگي مي      

تا ايـن كـه يـك روز صـبح،     «. شود سان، داستان آغاز مي زند و بدين آرامش را بر هم مي 
يكـي دو روز بعـد،      «)/ 3ص(» ي آرام، پر از كالغ شد      همه چيز به هم ريخت، و دهكده      

هـا نشـستند و      رفتنـد، روي چمـن    . تمام كالغ ها، از دوستي سرو و چنار بـاخبر شـدند           
  )5ص(» .اند ها درست كرده اي ست كه درخت صهدوستي؟ اين ديگر چه ق: گفتند

-هم زني، ميـان دوسـتان خـوب         ه  با خبرچيني و دو ب    ) كننده نيروي ويران (ها   كالغ
  . را به هم زدند-سرو و چنار 
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ي كوتـاه    كـرد، رفـت روي شـاخه       ي رنگين غمگين، كه تمام تـنش درد مـي          پرنده«
از ايـن   ! هـاي بـد    كـالغ ! ها  كالغ ها، كالغ«: درختي نشست و شروع كرد به آواز خواندن       

كه بـشكنيد قلـب      از اين ! همه دروغ گفتن و ميان دوستان خوب را به هم زدن چه فايده            
ها بر سـر     روزها و روزها، كالغ   «) / 12ص(» !هاي خوب را چه فايده     خوب اين درخت  

  )16ص(» خواندند نشستند و آوازهاي پركينه مي سرو ساده و درخت بلند مي
وضعيت مياني يا    (.، تا حدودي در كارشان موفّق شدند      )روي ويران كننده  ني(ها   كالغ

  )يانيفرايند ناپايدار م
بدون دوستي درخت بلند، من هـيچ چيـز را دوسـت نـدارم و               : سرو به خود گفت   «

زنـدگي بـدون دوسـتي چـه        : گفـت  چنار بلند، در باغ ديگر، كنار جوي آب، با خود مي          
هايش را از خاك بيرون كـشيد و در هـواي داغ         ريشه خاصيت دارد؟ چنار آهسته آهسته    

سرو سبز از كنار ديوار بـاغ، درخـت بلنـد را ديـد كـه         «) / 16ص(» .تابستان نگه داشت  
چيـزي  . سخت بيمار است، تحملّش تمام شد و با نخستين باد تند پاييزي كمر خم كـرد     

  )16ص(» .نمانده بود كه بشكند
ي  پرنـده «. ي داستان كاري از پيش نبـرد       ندهده ريسك، يكي از نيروهاي سامان     چرخ

خـشك چنـار، و     هاي نيمه  كوچك غمگين گاه روي سرو مي نشست، و گاه روي شاخه          
ا  . هاي مرا بشنويد و باور كنيـد       حرف! هاي خوب  ها، درخت  درخت: گفت ها مي  به آن  امـ

  )16ص(» .سپرد نه درخت بلند ديگر نه سرو به او گوش مي
برد و زورش به  ريسك دانست، به تنهايي كاري از پيش نمي خكه چر سرانجام، زماني

ي كوچك با راهنمايي سنگ و كـوه،   پرنده. رسد بار سفر بست و به راه افتاد   ها نمي  كالغ
يك : ي بزرگ خنديد و جواب داد      پرنده«. ي كوه رفت و از سيمرغ كمك خواست        تا قلّه 

نيروهاي ) (20ص(» كنم را خبر مي  من پرندگان شش قلّه     . كند سيمرغ تنها هم كاري نمي    
. روز بعد، سي مرغ بزرگ تيزپر، در كنار هم، به سوي روستا روي آوردند             ). دهنده سامان

ها، دسـته دسـته و هـزار هـزار بـه سـوي               هاي پرندگان روي باغ    ها با ديدن سايه    و كالغ 
  ).نوضعيت فرجامين يا فرايند پايدار فرجامي(هاي دور و تاريكشان گريختند  جنگل
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ها دسته دسته و هزار      هاي روستا كشيده شد، كالغ     هاي پرندگان روي باغ    چون سايه «
) / 22ص(» .هاي دور و تاريكشان گريختند     هزار، با جيغ و داد و قار قار به سوي جنگل          

روي «: ريـسك قـشنگ گفـت      سرو، كمر راسـت كـرد و شـادمانه خنديـد و بـه چـرخ               «
  )23ص(» .اي بگو خوبت براي من قصهاي بساز و با آواز  هاي من خانه شاخه

 

  سرانجام داستان.  3-4
. گيـرد  ي كوتاهي نيز پايان مي     شود و به فاصله    ي اوج آغاز مي    پايان داستان، پس از نقطه    
ر، نكات ريز ت تر و غيرمستقيم  كوشد تا به شكلي هر چه ظريف        نويسنده در اين بخش مي    

هـاي    داسـتان  ..چنان براي خواننده مبهم مانده است، روشـن كنـد          اما با اهميتي را كه هم     
سـپس  ). فرايند پايدار نخستين(شود  كودكان بيشتر با توصيف يك موقعيت شاد آغاز مي    

و شخـصيت اصـلي يـا       ) فرايند ناپايدار ميـاني   (زنند   اين شادي را بر هم مي     ) هايي(نيرو
شخصيت اصلي  . شوند ي آرامش با هم درگير مي       زننده برهم) هاي(استان و نيرو  قهرمان د 

فراينـد پايـدار    (دهنـده، بـراي برقـراري مجـدد آرامـش             سـامان ) هـاي (با همكاري نيرو  
در پايـان ايـن     . شـود  كوشد و سرانجام صلح و صفا بار ديگـر برقـرار مـي             مي) فرجامين

 نيروهاي ويران كننده
ها به دهكده  ورود كالغ-1  

چنار و سروريسك توسط  هاي چرخ  نپذيرفتن حرف-2  

 فرايند پايدار فرجامين
 دوستي درخت سرو و چنار

دهنده نيروهاي سامان  
  ريسك  چرخ-1
  كوه -3 سنگ؛ -2

 مرغ   سي-5 سيمرغ؛ -4

 فرايند پايدار آغازين
 دوستي درخت چنار با سرو

 فرايند ناپايدار مياني
بين بردن دوستيها در از  تالش كالغ  
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شود بار ديگر آرامش و نشاط برقرار   بب مي دهنده، س   نيروهاي سامان  داستان نيز، كوششِ  
چرخ ريسك قشنگ، در قلـب      «:  گوياي اين مطلب است     هاي پاياني داستان    جمله. گردد

هـا نشـستند و مـاجراي         پرنـدگان بـزرگ روي ديـوار بـاغ        . خود، جشني به پا كرده بود     
هـا   تدرخ. خشك، مو به مو حكايت كردند       چنارِ نيمه  ها را براي سرو و     هاي كالغ   دروغ

  )22ص(» .ها را فرا گرفت موجي از نشاط و خنده باغ. روح تازه يافتند
  

  اي داستان  مايه هاي درون ويژگي. 3-5
  : به ترتيب زير استها كالغي درنگ در داستان هاي شايستهبرخي از نكته

گيـرد،    در ميان عناصر اساسي داستان، معموالً يك عنصر محـور قـرار مـي              .3-5-1
 جلد كتاب بايد به عنصر محور توجه كند و به نوعي همان را روي جلد                تصويرگرِ رويِ 

كتاب بياورد؛ براي نمونه در داستاني كه شخصيت اصلي محـور ماجراهاسـت، شايـسته               
فـشاني   است تصويرگر، همين شخصيت را روي جلد بياورد و يا در داستاني كـه آتـش               

 اسـت كـه تـصويري از حادثـه و           اي عظيم روايت داستاني است، بهتـر       يك كوه يا زلزله   
نويـسنده در ايـن     ) 104-103: 1368ابراهيمـي،   : ك.ر (.ماجرا روي جلـد كتـاب بيايـد       

هايي كه بـه ايجـاد تفرقـه و          ها را بيان كرده است، شخصيت      داستان، رفتار و كنش كالغ    
ها را براي جلـد كتـاب        پردازند، بنابراين، تصويرگر، تصوير كالغ     دشمني بين دوستان مي   

 . مناسب دانسته است

هاي رمزي   در قصه «، داستاني نمادين و استعاري است؛ زيرا        هاكالغداستان  . 3-5-2
قهرمانان قصه، اعم از آن كه حيوانات، گياهان يا جمادات باشند، هـر يـك               ...و استعاري   

ي از      ) تيپ(ي نوعي    شك نمادي از يك نمونه     ها، بي  از آن ) هر گروه ( قشر يا گروه خاصـ
رو، براي فهم درست منظور نويسنده، بايد نخـست آن          ي انساني هستند؛ از همين     عهجام

ه شـد و در ذهـن، جـايگزين قهرمانـان                   مصداق هاي انساني موردنظر نويسنده را متوجـ
هاي نمادين، نمادهـا بـراي خـود فرهنگـي           در قصه ) 136: 1372رهگذر،  (» .داستان كرد 

ي مـاهر    در حقيقـت، نويـسنده    . شـوند   گزينش مـي   ايهاي ويژه  دارند و با دليل و برهان     
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ي انـساني،   هاي برجـسته  هاي داستانيش با وجود داشتن ويژگي      كسي است كه شخصيت   
 يگانه باشند و شايستگي آن را داشته باشند كه از موانعي كه در سـر راه او قـرار گرفتـه                    

دي از دو پديـده     هـا، نمـا    در ايـن داسـتان، كـالغ      . ها پيروز شوند   است، بگذرند و بر آن    
  :هستند

هـاي   ي خبرچين از يك سو شخـصيت       هاي بدكينه  كالغ«: هاي خبرچين  انسان. الف
منفي كتاب هستند، از سـوي ديگـر نيـروي مـسلّط بـر جامعـه، و سـرانجام نمـادي از                      

 را  هم زني و آشوبگري زنـدگي خـود       ه  هايي كه از طريق تجسس، خبرچيني، دوب       انسان
  ) 136: 1368 ابراهيمي،(» .گذارنند مي

، تضاد بين نيك و بـد، بـين خبرچينـي و         ها كالغي   در قصه «: سياهي و تاريكي  . ب
خبري، و بين آزادي و اسارت، بـه صـورت تـضاد بـين رنـگ سـياه پركالغـي و                      خوش
» .انگيز نموده است شده است     ريسك، به نحوي به راستي شگفت      ي رنگ تن چرخ    جعبه

  )71: 1367ابراهيمي، (
، آغاز و پايان داستان داراي تصويري يكسان از آرامش، صلح و            ها الغك در   .3-5-3

در انتها، نسبت به ابتداي آن، بايد يك يا چند تحـول،            «صفاست، در صورتي كه معموالً      
» ي قهرمان با قهرمانان اصلي داستان، به وجود آمـده باشـد            در سرنوشت، منش يا عقيده    

ت آرام نخـستين         ، پس شايسته است ك    )2/117: 1377سرشار،  ( ه اين بازگشت به موقعيـ
  . هاي جديد قهرمانان داستان است، همراه باشد همراه با تغييراتي كه حاصل تجربه

. كودكان همواره در جستجوي شناخت محيط و اكتشافات جديد هـستند           «.3-5-4
هـا، موجـودات و شـناخت دنيـاي پيرامـون خـود و               ها در جهت كشف پديده     تالش آن 

هـا بـه دنبـال       آن. هاي حاكم بر آن، تالشي مداوم، فطري و ناخودآگاه اسـت           مندي قانون
هـا بـه     اي از سرگذشت حيوانات برايشان گفته شود، آن        اگر قصه . ها هستند  كشف رابطه 

) 23 :1373آقاياري،  (» .كنند ي حيوانات با يكديگر و با قهرمانان قصه فكر مي          نوع رابطه 
بـه عـالوه    «.  حيوانات و اشياء اطـراف آن آشـنا شـوند          كودكان تمايل زيادي دارند كه با     

ي آموزشـي بـه      تواند ابزار تشويق و روش تربيتي كودكـان و هـم وسـيله             حيوان هم مي  
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روشي است كه از طريق آن به دنيـاي كـودك راه            » قصه«اي غيرمستقيم باشد؛ زيرا      گونه
آن، آن چـه را     ي   اي اسـت كـه از طريـق آن، يـا بـه واسـطه               يـابيم و حيـوان وسـيله       مي
  )14: 1368العاصي، (» .دهيم خواهيم، به كودك انتقال مي مي

اي  ريـسك، تنهـا پرنـده      ي ابراهيمـي، چـرخ     ي زيبا و كوچك قصه     اما در باغ دهكده   
داستان زيباست ولي خالي از پرندگان و حيوانات، جانداراني كه اگـر            . آفرين است  نقش

 -د به روايت رنگ و جاليي ديگـر بدهنـد           كنند، با حضور خو    كمكي به حلّ ماجرا نمي    
ي زنـدگي و     اي براي آشنايي كودك با شيوه       و سرانجام بهانه   -شور و شوق و سرزندگي    

  .ي جانداران با يكديگر باشند نوع رابطه
مايـه در    تـر از درون    مايه معمـوالً سـاده     ي كودكان، درون   در آثار ادبي ويژه   . 3-5-5

اتي اسـت كـه كودكـان قـادر بـه درك آننـد              ساالن است و حاوي ت    ادبيات بزرگ  جربيـ .
مايه در ادبيات كودكان حاوي اشارات معنوي و اخالقي است، ولـي نبايـد نتيجـه                 درون

 بـا اعمـال     -در ادبيـات    . گرفت كه نوعي بيان نصيحت همراه بـا مثـل و تمثيـل اسـت              
 همـان   اين معنا كـه   . آيد  معنا ضمن تجربه پديد مي     -ها و پيشرفت طرح وقايع     شخصيت

تواند به طور صريح، مثالً در يك افسانه و يا به طور ذهنـي در يـك                 مايه است، مي   درون
: 1380حجـازي،   : ك.ر. (گـرا بيـان شـود      ي تخيلي، يا يك داستان واقع      تمثيل، يك قطعه  

98(  
پـردازد بلكـه     ، بـه نـصيحت يـا پنـد و انـدرز نمـي             هاكالغابراهيمي در داستان     نادر
هـايي كـه     پردازند، انديشه  مي) ناب(= نادر ، به بيان افكار و عقايد     هاي داستاني  شخصيت

مضمون اصلي نـادر ابراهيمـي در      . شود گاه در پرده و گاه به طور صريح به آن اشاره مي           
هـا   هاي آن كند وجود ساواك و تجسس     گونه كه خود اشاره مي     اين داستان نمادين، همان   

ها و   ي زندگي مردم و تجسس     ها، در پهنه   حضور ساواكي . در زمان پيش از انقالب است     
: ك.ر. (انـد  ها هنـوز زنـده     كالغ: ي ايشان همراه با اين پيام است       هاي رذيالنه   خبرچيني

  )18: 1369ابراهيمي، 
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  گيرينتيجه. 4
هـا در     ترين نكتـه    شناخت ساختار روايي و توصيف و تشريح آن، يكي از مهم          . 4-1

تان خـوب، برآينـد دو عنـصر زيبـايي و سـاختار             هاي ادبي است؛ زيرا يك داس       پژوهش
هر داستان از پيوند استوار ميان دو عنصر رويه يا سطح و سـاختار تـشكيل شـده                  . است
در حقيقت، ارزش هر داستان در زيباييِ نهفته در آن است تا آن جـا كـه سـاختار           . است

  .تواند به زيبايي آن بيفزايد درست يك داستان، مي
منتقـد بـا اسـتفاده از       . و و روشي مناسب براي تأويل متن است       نقد روايي الگ  . 4-2

چـه   تواند به مطـالبي وراي آن       تحليل ساختاري داستان و به ويژه رويكرد نقد روايتي مي         
، از گـر  كـنش الگـوي  . يابد در معنا نهفته است و در نظام صوري متن وجود دارد، دست     

مي، به تحليل عناصري داسـتاني، بـه   مند و علهايي است كه با ساختاري نظام ديگر شيوه 
هـا در     ي نظام كلّـي كـنش       در اين الگو، داستان مانند مجموعه     . پردازد ويژه شخصيت مي  

اي باشد كه به آن راه يافتـه          البته، تأكيد افراطيِ اين الگو، شايد نقيصه      . شود نظر گرفته مي  
   .است
عناصـر  . ر دارد ماجرا بر محـور دو گـروه شخـصيتي جـانوري و گيـاهي قـرا               . 4-3

 هـاي  شخـصيت . هـاي فرعـي داسـتان هـستند        شخصيت... جان مانند سنگ و كوه و        بي
، سـبب آشـنايي كودكـان بـا          بر پيشبرد داسـتان    افزونو  ند   وتأثيرگذار قابل توجه  داستان

   .شود پرندگان و گياهان مي
 شـروع ) فراينـد ناپايـدار ميـاني     (ها، ماجرا با يـك كـشمكش         در داستان كالغ   .4-3
دهنـده، بـراي برقـراري مجـدد          سـامان ) هاي(شخصيت اصلي با همكاري نيرو    . شود  مي

. شـود كوشد و بار ديگر صلح و آرامـش برقـرار مـي     مي) فرايند پايدار فرجامين  (آرامش  
  .هاي يك طرح كامل و درست را داراست بنابراين، اين داستان، بيشتر ويژگي

شـود بـار ديگـر     ن دهنـده، سـبب مـي     در پايان داستان، كوششِ نيروهاي ساما     . 4-4
   .آرامش و نشاط برقرار گردد، به اين ترتيب، نتيجه داستان كامالً مشخص و واضح است
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نادر ابراهيمي با برقراري ارتبـاط منطقـي و درسـت ميـان فراينـدها، سـاختار                 . 4-5
ريـزي كـرده اسـت و ايـن يكـي از داليـل آگـاهي                 داستان را بسيار سنجيده و دقيق پي      

  .ده از مخاطب خود و در نتيجه پذيرش اثر از سوي خواننده استنويسن
  

  ها يادداشت
كوشيد به كمـك    ي ادبيات كودك و نوجوان آثار بسياري پديد آورد و            نادر ابراهيمي در زمينه    .1

در ميان اين   . هاي اخالقي آشنا كند    داستان، با زباني شيوا و روان، كودكان را با بسياري از ارزش           
 توانست جوايز متعـددي را بـه خـود اختـصاص دهـد، از               ها كالغ متنوع، داستان    آثار گسترده و  

ي اول   ي جـايزه    ژاپـن، برنـده    –هاي كودكـان توكيـو     ي اول فستيوال كتاب    ي جايزه  جمله، برنده 
  .ي اول تعليم و تربيت از يونسكو ي جايزه براتسيالوا، برنده) سيب طاليي(

  
  فهرست منابع

آشنايي بـا ادبيـات كودكـان و نوجوانـان و معيارهـاي نقـد و                 .)1373( .آقاياري، خسرو 
   . محيا:تهران. بررسي كتاب

، )اكبر صـادقي نقّـاش     تحليل فلسفي پنجاه طرح از علي     (الف با    .)1371. (ابراهيمي، نادر 
  .فرهنگان: تهران

  .روزبهان:  تهران.ابن مشغله .)1372( .ــــــــــــــ
  .همگام: تهران. بخوان تا ياد بگيريبا من  .)1373( .ــــــــــــــ
  .اميركبير: تهران). هاي كوتاه قصه(، ي اول مجموعه .)1369( .ــــــــــــــ
  .آگاه: تهران. هاي كودكان اي بر آرايش و پيرايش كتاب مقدمه .)1368( .ــــــــــــــ
  .آگاه: تهران. اناي بر مراحل خلق و توليد ادبيات كودك مقدمه .)1363( .ــــــــــــــ
  . آگاه: تهران. اي بر مصورسازي كتاب كودكان مقدمه .)1367( .ــــــــــــــ
  . روزبهان: تهران. ي آرام يك عاشقانه .)1381( .ــــــــــــــ
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ي داود     ترجمـه  .شناسي متن و اجـراي تئـاتري       نشانه .)1386 (.استن، الن و ساوانا، جرج    
  . مهرانتشارات سوره: تهران. زينلو

:  تهـران  . حـسين سـيدي    ي  ترجمه .هاي كودكان  حيوان در قصه   .)1368( .العاصي، عربي 
  .سازمان تبليغات اسالمي  هنريي حوزه

  .فردا: اصفهان. دستور زبان داستان .)1371 (.اخوت، احمد
 كانون پـرورش فكـري      : تهران .داستان، تعاريف، ابزارها و عناصر     .)1364 (.ايراني، ناصر 
  .و نوجوانانكودكان 

 . محسن سـليماني   ي   ترجمه .نويسي ي داستان  هايي درباره  درس .)1374( .بيشاب، لئونارد 
   .لزال: تهران

  .روزنشر  :تهران.  كاشيگرديا م ي  ترجمه.شناسي قصه ريخت )1368( .پراپ، والديمير
 اني حسن سـليم    ي   ترجمه .ادبيات داستاني ساختار، صدا و معني     ) 1381( .پرين، لورانس 

   . رهنما:زاده، تهران  فهيمه اسماعيل-
 ي   ترجمـه  .بررسي ادبيات كودكان در كـشورهاي در حـال رشـد           .)1363( .پلوسكي، آنا 

   .ناظم: ز تبري.علي شكويي
سه جلد،   .مباني ادبيات كودكان و نوجوانان     .)1382( . كاموس، مهدي   و حكيمي، محمود 

 .آرون: تهران
 .هـا  هـا و جنبـه      ؛ ويژگـي  ادبيات كودكان و نوجوانان    .)1380 (.)فراهاني (حجازي، بنفشه 

 .روشنگران و مطالعات زنان: تهران
 .ي ادبيـات كـودك     ؛ درآمدي بر فلسفه   معصوميت و تجربه   .)1389( .خسرونژاد، مرتضي 

  .مركز: تهران
  .دقيقيان: ]جا بي [.ت در ادبيات داستانيء شخصيامنش .)1371( .دخت ان، شيرينيدقيق

 ويـرايش [ جعفـر شـهيدي،       و  زير نظر محمد معين    .نامه لغت  .)1377( .اكبر دهخدا، علي 
  . دانشگاه تهران: تهراندهخدا، هنام  لغت.]سوم
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آراء  هـا و   و نگاهي به ديگر قصه     ...گونه كه بود   بهرنگي آن صمد   .)1372( .رهگذر، رضا 
   .برگ:  تهران.صمد بهرنگي
  .پيام آزادي: تهران. دو جلد. سينوي الفباي قصه .)1377. (سرشار، محمدرضا
   . آن: تهران.پردازي در داستان معاصر شخصيت و شخصيت .)1381( .عبداللهيان، حميد
 :تهـران سه جلد،    .نويسي هاي داستان  شيوه .)1376 (]گردآورنده[  سعيد ،فضايلي هاشمي 

  .ي ايران مؤسسه
فرهنگ توصيفي نقد    .)1381 (.دخت و افخمي، علي     پور، ژاله و خطاط، نسرين      كهنمويي
  .مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران: تهران).  فارسي–فرانسه (ادبي

 . كيكـاوس جهانـداري     ي  ترجمـه  .هاي ايراني  هبندي قص  طبقه .)1376( .زلف، اولريش رما
  . سروش:نتهرا

دهاديمحمسروش:تهران. شناسي نقد ادبيات كودكان روش .)1378( .دي، محم  

محم و   هاديددي، محم تهـران  .سـاختار يـك اسـطوره     : صـمد  .)1381( .، علـي  اسيعب  :
  .چيستا

  .مجال: تهران. شناخت داستان .)1383 (.ميرصادقي، جمال
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