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 دانشگاه شيراز پژوهشي مطالعات ادبيات كودكي علمي مجله
و تابستان،اولي، شمارهومس سال )5پياپي( 1391بهار

 در اشعار روايي كودكان» زمان«اه بررسي جايگ

∗دكتر عباس جاهدجاه

 نور دانشگاه پيام

 چكيده
ز)نهاي پيش از دبستاسال(كودكان گروه سني الف مـان، بـا از نظر درك مفهـوم

بهديگر گروه ويژه تا شـش سـالگي، درك هاي سني تفاوت دارند؛ زيرا خردساالن،
و در مواردي مانند تخمين طول مدت، درك تفـاوت كاملي از مقوله ي زمان ندارند

و توان تشخيص به هم ريختگي نظم زمان، بـا دشـواري و آينده هـايي ميان گذشته
ميروبه در از اين. شوندرو از رو، بايد اشعار روايي كودكان، به ميـزان درك آنـان

و چگونگي نمـايش زمـان، همـاهنگي  و ميان اين ميزان درك زمان توجه نشان داد
وي حاضر، كوشيده است تا با توجه به ويژگيمقاله. برقرار كرد هاي ذهني كودكان

اب(مراحل رشد شناختي آنان، عنصر زمان در اشعار روايي كودكان گروه سني الف 
از نمونه ي به دست آمده نشان نتيجه. پرداخته شود) دفتر شعر ناصر كشاورز6گيري

زمان روايت، از اين رو كه با رشد ذهنـي» شتاب منفي«و» پريشيزمان«دهد كه مي
كودكان گروه سني تري در روايت كودكان از زمان تناسب ندارد، بايد با دقت بيش

و ترتيبنظ«الف به كار گرفته شود؛ اما  روايت،» شتاب مثبت«و» شتاب ثابت«و»م
مي رو كه با فضاي ذهني كودكان تناسب بيش از اين تواند در اين دسته از تري دارد،

و تحليل زمان روايت در شش دفتر شعر. ها به كار رودروايت ي گروه ويژه(بررسي
و شـتاب كه نظم، شتاب آمد به دست از ناصر كشاورز، اين نتيجه) سني الف ثابت

و از ميان ايـن سـه، پركـاربردترين مثبت، بيش ترين كاربرد را در اشعار وي داشته
.شيوه، شتاب ثابت بوده است

.كودكشعر روايي، روايت، زمان، شتاب،: كليدي هايهواژ

و ادبيات فارسي∗  jahedjah@gmail.com استاديار زبان

23/11/90: تاريخ پذيرش مقاله10/4/90: تاريخ دريافت مقاله
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و تابس1ي، شماره3سال/ي مطالعات ادبيات كودك مجله )5پياپي( 1391انت، بهار 2

 مقدمه.1

و پرورش نسلقصه و انـد ها داشتهها، به شعر يا به نثر، از ديرباز، نقشي مهم در آموزش
و هسـت دنياي كودكان، از گذشته تا امروز همواره سرشار از قصه هاي رنگارنگي بـوده
و نوجوانان را به خود مشغول كرده امروزه، به كمك مطالعات روان. اندكه ذهن كودكان

و بـر  و عاطفي كودكـان، بـيش از پـيش شناسـايي شناسان، نقش داستان در رشد ذهني
ــ  ــزوده شــده اســت؛ زي ــد ســاختار را ثابــت شــده كــه داســتان، مــي اهميــت آن اف توان

ي زيربنايي براي مخاطب خود فراهم آورد؛ داستان با مهيـا كـردن امكـان شناسانه معرفت
ميبازسازي حوادث زندگي انسان و ها، به مخاطبان خود كمك كند تا از ميـان حـوادث

مي رويدادهاي گوناگوني كه در زندگي و وجـ دهد، به جستافراد مختلف رخ وي معنـا
).2: 12006فلودرنيك،(مفهومِ زندگي برآيند 

ازي نثر محدود نميهاي كودكانه، تنها به حوزهقلمرو قصه شود، بلكه درصد بااليي
و. گويي دارنداشعار كودكانه نيز كاركرد قصه و بهره بـردن از وزن و داستان تلفيق شعر

بهبراي قصه آهنگ ادبـي مربـوط بـه گـروه سـني الـف، بـر آثـارتر بيشويژه در گويي،
و تحليـل از ايـن. اثرگذاري اين بخش از ادبيات كـودك، افـزوده اسـت  رو، در بررسـي

روبـه» روايـت«و قواعـد مربـوط بـه» شعر روايي«اي از اشعار كودكانه، با بخش عمده
. روييم

و رويكرد نوين دانشِ روايت آن را از شناسي، قلمرو روايت را بسيار گسترده كـرده
مونيكـا. سـوق داده اسـت» عمـلِ روايـت كـردن«، به قلمرو وسيع»داستان«ي محدوده

معمـوال وقتـي«: كنـد گونه معرفـي مـي فلودرنيك بر اساس همين نگرش، روايت را اين
ميدرباره و داستان كوتـاه،ي روايت سخن گوييم، آن را يا نوع ادبيِ روايت، يعني نوول
و نبايـد آن را محـدود بـه» روايـت كـردن«، از مصـدر»روايـت«. دانـيم يكي مي اسـت
ي چيزهايي است كه در اطراف ماست؛ در هر روايت همه. ها يا آثار تاريخي كرد داستان

ميجايي كه كسي با ما درباره ميي چيزي سخن ي گوينـده: توان روايت را يافتگويد،
ي خبر راديو، معلم مدرسه، يك هم ك مسافر در قطار، يك همـراه كالسي در زمينِ بازي،

خو بر سر ميز شام، گزارش ازاگر تلويزيـون يـا راوي داسـتاني كـه مـا از نـدن آن، قبـل
وگـو بـا ديگـران،ي خـود، در گفـتي ما در زندگي روزمرههمه. بريمخواب، لذت مي
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3)الفيسن گروه( كودكانيي روا اشعاردر»انزم« گاهيجاي بررس

و ناخودآگـاهي اسـت كـه .... راوي هستيم بنـابراين روايـت، فعاليـت زبـانيِ گسـترده
آنا گستره ميي فراتر از تر از همـه، روايـتو مهم-شود چه انواع اصليِ روايت شمرده

).1همان،(».دارد-ادبي است 
كوشـيده اسـت سـه معنـاي1براي رسيدن به شناختي دقيـق از روايـت، ژرار ژنـت

از. را از هم تفكيك كند) روايت( récitي فرانسوي گوناگون واژه : اين سه معنا عبارتند
مي«و» روايت3متن يا كالم«2؛»روايتعملِ« از ميان اين.»4كندداستاني كه روايت، بيان

و دوم را يكي مي و آن را هر سه، ژنت، موارد اول و مي5»بيان يا كالم روايت«كند نامـد
: آيـد دهد؛ در نتيجه اين تعريف به دسـت مـي در كنار مورد سوم، يعني داستان، قرار مي

دهـد يـا بـه كنـد، ارائـه مـي كه بيان يا كالمِ روايت، گزارش مـي داستان، چيزي است«
و به اين ترتيب، هر روايت، داستاني را بيان مـي).2همان،(» كندمخاطب منتقل مي كنـد

و پاياني دارنـد اي از كنشهر داستان، خود، زنجيره و حوادثي است كه آغاز همـان،(ها
. اندي زمان قرار گرفتهو در خط پيوسته)5

شناسـيو چگونگي حضور آن در داستان، يكي از مباحث مهم دانش روايت» زمان«
كسـاني ماننـد ژرار ژنـت. است كه توجه منتقدان بسياري را به خود جلب كـرده اسـت 

در قالب مباحث گوناگون بـه بررسـي) 1988(7و توالن) 1983(6، ريمون كنان)1980(
آ و انطباق يا عدم انطباق امـا ايـن مباحـث. انـدن با زمان واقعي پرداختهزمان در روايت

آن همگي اختصاص به دنياي بزرگ و در هاي نمـايش زمـان در ها به ويژگيساالن دارد
در پژوهش حاضر، كوشش بر اين است تا با توجـه. روايت كودكان پرداخته نشده است

ز به ويژگي و مراحل رشد شناختي آنان، بـه بررسـي عنصـر مـان در هاي ذهني كودكان
هـايي كـه ايـن تـرين پرسـش مهـم. اشعار روايي كودكان گروه سني الف پرداخته شـود 

آن پژوهش در پي پاسخ ازگويي به كودكان از چه سـني موفـق بـه درك: هاست عبارتند
گيـري مفهـوم زمـان در ذهـن كـودك، در شوند؟ با توجه به روند شكلمفهوم زمان مي

چ و تـوان تفـاوتي ميـان هـايي دارد؟ آيـا مـيه ويژگيروايت كودكان، زمان چه جايگاه
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و تابس1ي، شماره3سال/ي مطالعات ادبيات كودك مجله )5پياپي( 1391انت، بهار 4

و بــزرگ و چگــونگي ارائــه روايــت كودكــان ي زمــان يافــت؟ ســاالن از نظــر حضــور
و ارائه محدوديت ي زمان در اشعار روايي كودكانه كدام است؟هاي نمايش

هاي زمان در روايت كودكان گروه سني الـف، در اين موضوع، يعني بررسي ويژگي
هاي انجام شده در زبان فارسي، تازگي دارد؛ امـا در قلمـرو تحليـل زمـان ميان پژوهش

روايت، بررسي زمـان روايـت در برخـي از آثـار ادبيـات فارسـي، موضـوع تعـدادي از 
مبپژوهش و ازهاهاني نظري تحليل زمان در اين مقالها قرار گرفته بررسي شـده اسـت؛

و همكاران حسين جمله غالم سي زمان در روايت اعرابي درويـش از به برر) 1386(زاده
و همكار مثنوي پرداخته هـايي زماني را در برخـي از حكايـت دامنه) 1387(اند؛ امامي

به بررسي زمان روايت در تـاريخ بيهقـي پرداختـه) 1387(صهبا؛اندمثنوي بررسي كرده
و همكاران؛است و تعليق را در حكايرابطه) 1388(زهرا رجبي ت كنيـزكي ميان زمان

به بررسي عامـل زمـان) 1387(اردالني نيز؛اندو پادشاه از دفتر اول مثنوي بررسي كرده
.پرداخته است سووشوندر رمان 

و، گذشـته از دو كتـاب»ادبيات كودك«ي كلي اما در حوزه مبـاني ادبيـات كـودك
و نوشته) 1384( نوجوان و كاموس ) 1378( شناسي نقد ادبيات كودكان روشي حكيمي
و تفـاوت مشابهت«يي محمدهادي محمدي؛ بايد به مقالهنوشته هـاي هـاي داسـتان هـا

و بزرگ و همكار از خليلي جهان» سال كودك اي اشاره كرد كه توجـه ويـژه) 1390(تيغ
. به روايت كودكان داشته است

 جايگاه زمان در ذهن كودك.2

و چيسـتي آن، همـواره زمان، پديده ذهـن انديشـمندان بسـياري را در اي پيچيده اسـت
يكي از موضوعات مـرتبط. هاي گوناگون دانش بشري به خود مشغول كرده استحوزه
و چگـونگي آگـاهيي زمان كه در دانش روانبا مقوله شناسي بدان پرداخته شده، ميزان

مي: پرسش اين است. كودكان از زمان است آنكودكان تا چه اندازه زمان را هـا شناسند؟
ميا و چگونه موفق به درك زمان و سـرانجام اينكـه رونـد شـناختز چه سني شـوند؟

و چه مراحلي را طي مي  كند؟ زمان در ذهن كودكان چگونه است

ــاره شناســان رشــدي درك زمــان در كودكــان، بــه وســيله روانتحقيــق درب
ت كـه آراي پردازاني اسـ يكي از نامدارترين نظريه) 1969(پياژه. استگذاري شده پايه

www.SID.ir

www.


Arc
hive

 of
 S

ID

5)الفيسن گروه( كودكانيي روا اشعاردر»انزم« گاهيجاي بررس

بـر اسـاس نظـر پيـاژه،.ها، مورد توجه قرار گرفتـه اسـت باره، در طول سالاو در اين
و بي آنواسطهكودكان قادر به درك مستقيم ازي طول زمان نيستند؛ بلكه درك ها
درويت ولـت،(گيرد شكل مي3و حركت2فاصله1،گذر زمان، در ارتباط با شتاب

با). 142: 2001 توانند ور بود كه كودكان تا پيش از هشت سالگي نميپياژه بر اين
و درك صحيحي از طول زمان داشته باشند . تشخيص

و گـذر زمـان، نشـان داده هاي ديگر دربارهپژوهش ي درك كودكان از طول مـدت
از است كه اگرچه كودكان زيرِ پنج سال، درك بزرگ ساالن را نسـبت بـه زمـان ندارنـد،

و دركگونه بـه ايـن معنـي كـه.ي طـول مـدت زمـان، برخوردارنـد در زمينه اي دانش
و به كمك كارهايي كـه انجـام مـي  دهنـد، درك كودكان، زمان را به صورت غيرمستقيم

را) 1948(4فريزه. كنند مي اين عقيده را مطرح كرد كه كودكان تـوان درك مطلـق زمـان
از گـذر زمـان در ذهـن ندارند اما اين ناتواني، به اين معني نيسـت كـه هـيچ تصـوري 

شش. كودكان وجود نداشته باشد سـاله، در تأييد اين ديدگاه، فريزه ثابت كرد كه كودكان
و بـازي، سـپري شـده باشـد، تخمـين توانند طول مدتمي و كـار هايي را كه با فعاليت

آني طول مدتبزنند؛ اما همين كودكان، درباره و هايي كه در ها هيچ اتفـاقي رخ نـداده
هاي خـالي از كنند؛ زيرا درك طول مدتاليتي صورت نگرفته است، درست عمل نميفع

و كودكـان، ايـن مفهـوم را بـه  و دريافت مفهوم زمان مطلـق اسـت كنش، نيازمند درك
 ). 237: 1998درويت ولت،(شناسند درستي نمي

و آينــده نيــز از گذشــته از طــول زمــان، درك تفــاوت ميــان زمــان گذشــته، حــال
) 2003(5مطالعـات فريـدمن. انـد شناسان رشد بـدان پرداختـه موضوعاتي است كه روان

و تواننـد برخـي ويژگـي سـالگي بـه بعـد مـي نشان داده است كه كودكـان از شـش هـا
و آينده را درك كنند؛ اما كودكـان كوچـكه تفاوت تـر، ايـن توانـايي را اي ميان گذشته
و سادندورف،(ندارند  شناسان بر هاي روانبه طور كلي، يافته). 854: 2010باسبي گرنت
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و تابس1ي، شماره3سال/ي مطالعات ادبيات كودك مجله )5پياپي( 1391انت، بهار 6

و قضاوت دربـاره ي آن در كودكـان، از شـش اين نكته تأكيد دارد كه درك مفهوم زمان
. كندسالگي، يعني سنِ پيش از آغاز دبستان، تا حد زيادي رشد مي

و ميـزان نكته ي ديگري كه در اينجا بايد افزود اين است كه سن درك زمـان
و ممكن اسـت بـه تناسـب بهـره شناخت آن در ي كودكان همواره يكسان نيست

و تربيت يا شرايط محيطي، متفاوت باشد . هوشي، نوع تعليم

 زمان در روايت.3

ي زمـان، زندگي در جهان، سراپا بـا مقولـه. زمان، واقعيت انكارناپذير حيات آدمي است
و همـه زمان، خط ممتدي است كه همـواره در حـال عبـ. گره خورده است ي ور اسـت

ها در ترين ويژگي زندگي ما انسانكنند؛ بنابراين مهمموجودات در امتداد آن، حركت مي
در. هـايي اسـت كـه پيوسـته در حـال گذرنـدي زمان، گريزان بودن لحظهمحدوده امـا

و فرصـت تجربـه  و بـازبينيي دوبـاره روايت، زمانِ گريزپاي، به بند كشيده ي حـوادث
ميي انسانرويدادها، برا بر اين نكته تأكيـد1،از اين روست كه پل ريكور. شودها فراهم

هاي زندگي، نياز مبرمـي بـه داسـتان ها، به دليل گريزان بودن لحظهورزد كه ما انسانمي
 ). 162: 1992ريكور،(داريم تا زندگي ما را با نگاه به گذشته سامان دهد 

: ي، به اين قرار استهاي زمان در دنياي واقعترين ويژگيمهم
و پايان آن آشكار نيست- ،آغاز

؛)آينده←حال←گذشته(خط سير منظمي دارد-
.سرعت سير يكنواختي دارد-

و زمان در روايت، تفاوتي بنيادين وجود دارد زمـان در دنيـاي: اما ميان زمان واقعي
م و از اين رو، و تصويري از زمان در دنياي واقعي است و حـدوديت روايت، بازتاب هـا

تنگناهاي زمان واقعي را ندارد؛ براي نمونه، اگر مسير حركـت زمـان در دنيـاي واقعـي، 
توانـد از حـال بـه گذشـته مسيري از حال به آينده است، در دنياي روايت اين مسير مي

آنباشد؛ زيرا راوي مي ميتواند حوادث را اخـوت،(كنـد جـا خواهد جابهگونه كه خود
ميدر اين جابهو)11: 1371 چگونگي نمـايش. ريزدجايي، گاه نظم زمان واقعي به هم

و  آن با زمان واقعي، موضوع اصلي مبحث تحليل گوني گوني يا ناهمهمزمان در روايت

 
1 Paul Ricouer 
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7)الفيسن گروه( كودكانيي روا اشعاردر»انزم« گاهيجاي بررس

و بررسـي در سـه بخـش اصـلي انجـام زمان در دانش روايت شناسي است؛ اين تحليل
از مي و بسامد: گيرد كه عبارتند . نظم، تداوم

1نظم.3-1

و در مسيري كه از حال به سوي گذر زمان در دنياي واقع، بر اساس نظمي خدشه ناپذير
ميآينده مي و تصميم رود، شكل گيرد؛ اما در در روايت، گاه اين نظم بر اساس خواست

به هدف بررسي دقيق رعايت يا عدم رعايت ترتيب زمـاني. شودراوي، ناديده گرفته مي
را مطرح كرده است؛ او وفـادار مانـدن2پريشيايت، ژنت، اصطالح زمانرخدادها در رو

و هرگونه» نظم«روايت را به خط سير زمان تقويمي، معيار ثابت   سرپيچيدر نظر گرفته
).48: 1980ژنت،(ناميده است» پريشيزمان«از اين خط سير منظم را،

و عمده داردزمان :پريشي، دو شكل اصلي
بيان حوادثي كه پيش از زمان حـال3ِ:)گرد عقب(نگري ته يا گذشتهبازگشت به گذش-

. اندداستان، رخ داده
بيان حوادثي كه پس از زمان حـال داسـتان4:)جلوروي(نگري پرش به آينده يا آينده-

. رخ خواهند داد) در آينده(
5تورياي كه در اينجا بايد با آن توجه شود اين است كه مبحث نظم، بـا زمـان دسـ نكته

در هر روايت، يكي از اين سه زمان دستوري ممكن است بـه كـار. روايت، تفاوت دارد
و آينده: گرفته شود هـاي در هر يك از اين شيوه).55: 2005مانفرد جان،(گذشته، حال

و ترتيب روايت رخدادها،) گذشته، حال يا آينده(روايت  اين امكان وجود دارد كه نظم
. تيب، به هم بريزدرعايت شود يا اين تر

� Order 
� Anachrony 
3 Flashback, analepsis, retrospection 
� Flashforward, prolepsis, anticipation 
5 Tense 
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و تابس1ي، شماره3سال/ي مطالعات ادبيات كودك مجله )5پياپي( 1391انت، بهار 8

1تداوم.3-2

ريمـون(آن اسـت) روايـت(3و زمان بيـان2تداوم، نسبت ميان طول مدت زمان داستان
زمان داستان، زماني است كه صرف رخ دادن حـوادث داسـتان شـده).73: 1387كنان، 
، مدت زماني است كه به طور متوسط بـراي خوانـدن مـتن)روايت(اما زمان بيان؛است
ميص ميرف . گيري شـود متن اندازه هايهيا صفحسطرها ها، تواند با تعداد كلمهشود كه

و زمان داستان را بـا هـم4يابي به سرعت يا گامبراي دست گذر روايت، بايد زمان بيان
ميگانههاي پنجاز اين مقايسه، حالت. مقايسه كرد :آيدي زير به دست

هم(شتاب ثابت.3-2-1 5)زماننمايش

و زمان بيان آن تقريبا يكسان است اين حالت معموال زماني. در اين حالت، زمان داستان
ي ديـالوگ بـه خـود بگيـرد يـا بـه شـيوه6آيد كه روايت، شـكل نمايشـي به وجود مي

مببنديبيان نمايشي، يكي از تقسيم. ارائه شود) وگو گفت( 7هاي روايـتث حالتحهاي

جزاست كه به بيان جريان پيوسته وياي از حوادث ميكليي : 1980ژنـت،(شود، گفته
95 .( 

8)افزايش سرعت( شتاب مثبت.3-2-2

شكل اصـلي. تر از زمان داستاني آن استدر تسريع يا شتاب، زمان بيان رخدادها، كوتاه
گويي است كه در اين حالـت، راوي يا فشرده9ي بيان خالصهشتاب مثبت روايت، شيوه

حورشته و متمركز را فهرستاي از و بـدون پـرداختن بـه جز ادث پي در پي يـات،يوار
.كندروايت مي

 10)كاهش سرعت(شتاب منفي.3-2-3

تـر از زمـان داسـتاني آن در كاهش سرعت يا شتاب منفي، زمان بيان رخدادها، طـوالني
عامل اصلي كاهش سرعت، عمل ذهني يا گذر كند زمان در ذهن شخصيت است. است

 
� Duration 
2 Story time 
3 Discourse time 
� Tempo 
5 Isochrony 
6 Scenic 
� Narrative modes 
8 Acceleration 
9 Summary 
10 Deceleration  
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9)الفيسن گروه( كودكانيي روا اشعاردر»انزم« گاهيجاي بررس

اين حالت، البته بسيار انتزاعي اسـت. تعبير شده است1به زمان دروني يا ذهني كه از آن
و ابهام آن از چشم منتقدان نيز به دور نمانده استو مبهم به نظر مي : 2005جان،(رسد

58(

2حذف.3-2-3

و رخدادهاي مربوط به آن، . آيـد به بيان در نمي هرگزدر حذف، بخشي از زمان داستاني
مي«چتمن چنانكه به تعبير ميبيان، قطع » يابد تا از داستان عبور كنـد شود اما زمان، ادامه

).70: 1978چتمن،(

3وقفه.3-2-4

در. چنان ادامه داردوقفه، توقف زمان داستان است درحالي كه بيان هم وقفه به دو شكل
در طول وقفه، زمان بيان با توصيف يا تفسـير5.و تفسير4توصيف: شودروايت ايجاد مي

و در عمـل، هـيچ حادثـه گذرد؛ در حاليتفسير مي اي رخ كه زمان داستان متوقف شـده
. دهدنمي

تـوان از ميان پنج حالت ذكر شده براي تداوم روايت، تنها سه حالـت اصـلي را مـي
و شتاب منفي: شناسايي كرد و وقفـه،. شتاب ثابت، شتاب مثبت دو حالت ديگر، حذف
ميهاي شتاب مثبزيرمجموعه،به ترتيب و منفي به شمار ترين عوامل ايجاد مهم. روندت

و ديالوگ  ترين عوامل ايجاد مهم؛است) وگوگفت(شتاب ثابت در روايت، بيان نمايشي
ترين عوامل ايجاد شـتاب منفـي،و حذف است؛ مهم) فشرده(شتاب مثبت، بيان خالصه 

و تفسير است . عمل ذهني، توصيف

6بسامد.3-3

آنبسامد، نسبت ميان دفعا . هاستت وقوع رخدادهاي داستان با دفعات روايت
:سه نوع اصلي بسامدي وجود دارد

؛اي كه يك بار روي داده است، يك بار روايت شودواقعه:1بسامد مفرد-

� Subjective time 
2 Ellipsis, cut, omission 
� Pause 
4 Description 
5 Comment 
6 Frequency  
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و تابس1ي، شماره3سال/ي مطالعات ادبيات كودك مجله )5پياپي( 1391انت، بهار 10

؛اي كه يك بار روي داده، چند بار روايت شودواقعه:2بسامد مكرر-
تـوالن،(ايـت شـود اي كه چند بـار روي داده، يـك بـار رو واقعه:3بسامد بازگو-

).68و67: 1383

 زمان در روايت كودك.4

يـابي بـهي زمان سبب شده است كودكان در سنين پـايين، تـوان دسـت پيچيدگي مقوله
و جامع از زمان را نداشته باشند هـاي زمـان در پيش از بررسـي ويژگـي. شناختي كامل

ب و مهم زير را بايد در رابطه ا درك كودكان از زمان مورد روايت كودكان، نكات اساسي
: توجه قرار داد

و درك كودكان از زمان، تا پيش از شش سالگي، بيش- تر مربوط به زمـان حـال اسـت
و آينده را درك نمي پيـاژه،(كنند آنان پيش از اين سن، به درستي تمايز ميان گذشته

1969.(
و بـر هـم خـوردن ايـن كودكان، نظم منطقي حوادث را درك مـي- نظـم، سـبب كننـد

).1948فريزه،(شود سردرگمي آنها مي
 ). 1948فريزه،(يابند كودكان در سنين پيش از دبستان، مفهوم زمان مطلق را درنمي-
آينـده را بـه درسـتي دركو گذشـته،كودكان زير شش سال، تفاوت ميان زمان حـال-

.)2003فريدمن،(كنند نمي
و تخمـين طـو- و در كودكان، درك ميزان گذر زمـان ل مـدت، در ارتبـاط بـا حركـت

آنفعاليت شكل مي هايي كه با فعاليت يـا ها از طول مدت گيرد؛ بنابراين درك زماني
و فعاليـت بـوده تر از زمانبازي همراه شده، صحيح هايي است كه خالي از حركـت

 ). 1948فريزه،(است 
س ي زمـان، گانههبا در نظر گرفتن اين نكات، در ادامه به بررسي هر يك از مباحث

. در روايت كودكان پرداخته خواهد شد

� Singulative telling 
2 Repetitive telling  
3 Iterative telling 
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11)الفيسن گروه( كودكانيي روا اشعاردر»انزم« گاهيجاي بررس

 نظم.4-1

مي گفتهچنانكه و نظم حاكم بر شد، در روايت، توان به ترتيبِ زمان تقويمي وفادار ماند
زمان دنياي واقعي را رعايت كرد؛ اما اين امكان نيز وجود دارد كه از ايـن نظـم تخطـي 

و  نگـري داشـته نگـري يـا آينـده به وجود آيد؛ يعني روايت، گذشـته» پريشيزمان«شود
. باشد

و ترتيـب زمـاني، در روايت مربوط به كودكان گروه سني الف، همواره رعايت نظم
شد، كودكان زيرِ شش سال، از يك سـو گفتهكه پريشي، اولويت دارد؛ زيرا چنانبر زمان

ر،تفاوت ميان زمان حال و آينده و از ديگر سـو،ا به درستي تشخيص نميگذشته دهند
و  نبود نظم منطقي در ميان رخدادهاي روايت، ممكن است آنان را دچار سردرگمي كند

. ها از زمان شودمانع درك صحيح آن
توانـد در اشـعار روايـيمي،نگرنگر يا آيندهبه صورت گذشته،پريشي نيزالبته زمان

گ رفته شود؛ اما بايد به اين مسأله دقـت كـرد كـه زمـان كودكان گروه سني الف، به كار
و متعادل باشد؛ به و دريافت آن بـراي گونهپريشيِ روايت كودك، بايد ساده اي كه درك
و منطق ذهني آن و با نظم ها منطبق باشد؛ مانند شعر زير كـه زمـان كودكان دشوار نشود

گفتنـي اسـت كـه تمـامي.پريشي آن، مناسب سطح ذهني كودكان پيش از دبستان است
. هاي شعري، از آثار ناصر كشاورز برگزيده شده استمثال

:است آب، بابا، ماما، دفترهاشعرهاي شيرين براي بچهي شعر زير از مجموعه
و زرد تيك توپ دارم من، يك توپ گرد ب باباي من آوردـوپ را ديشـــاين

دس من توپ زردم را قل مي  انگار توپ من يك دانه خورشيد استتــدهم با
).7: 1386كشاورز،(

زمان روايت، زمان حال است امـا در آن بـه گذشـته نيـز ارجـاع داده شـده اسـت؛
و مربوط به زماني بسيار نزديك به زمان حال  كـه بـراي كـودك) ديشب(ارجاعي كوتاه

شنمونه. به آساني قابل فهم است غنچهي عر زير از مجموعهاي ديگر، براي اين كاركرد،
:استي گل قشنگه، شيمو كوچولو زرنگه

مي! نترس ملخ كوچولو....  خواي با من دوست بشي؟ غذا برات بيارم؟كاري باهات ندارم

بـــبدمـــمون جيرجيرتو شنيمن از توي خونه كـــدو  ....ه به تو رسيدمــدو اومدم تا
).6: 1384كشاورز،(
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و تابس1ي، شماره3سال/ي مطالعات ادبيات كودك مجله )5پياپي( 1391انت، بهار 12

ش و زماندر اين و عر نيز، زمان اصلي روايت، حال است پريشـي آن، ارجـاع كوتـاه
جا بايد افزود اين اسـت كـه بـهي ديگر كه در ايننكته. مختصري به زمان گذشته است

و آينده براي كودك، بهتر است در روايت كودكـان  دليل دشوار بودن درك زمان گذشته
ش .ودگروه سني الف، از روايت زمان حال استفاده

 تداوم.4-2

و منفي(در ميان سه نوع اصلي تداوم روايت و دوم، يعني) شتاب ثابت، مثبت انواع اول
و شـناختي كودكـان گـروه سـني الـف،  و شتاب مثبـت، بـا شـرايط ذهنـي شتاب ثابت

تر توضيح داده شد، كودكان زير شش سـال طـول كه پيش چنان. تري دارد سازگاري بيش
و فعاليت درميمدت زمان را به كم و درك طـول مـدتك حركت هـاي خـالي از يابند

چنـين هـم. ها آسان نيستفعاليت، به دليل دشواري دريافت مفهوم زمان مطلق، براي آن
و منفعـل تر موجودي عمل كودك بيش« و بيرونـي اسـت تـا درونـي و(»گـرا حكيمـي

و تفسـي(؛ از اين رو، شتاب منفي)61: 1384كاموس،  كـه مسـاوي بـا)روقفه، توصيف
. تر به كار رود توقف كنش داستاني است، بايد در روايت كودكان گروه سني الف كم
آيـد، بـه شـكل نتايجي كه از بررسي تداوم زمان در روايت كـودك بـه دسـت مـي

:خالصه عبارت است از

 شتاب ثابت. الف
و كاربرد شيوه ا رو كه طول مـدت وگو از ايني گفتبيان نمايشي و هـاي پـر ز حركـت

مي) كنشي يا گفتاري(فعاليت و را به نمايش و هـواي ذهنـي كودكـان گذارد، بـا حـال
و بسامد كـاربرد بـااليي در اشـعار روايـي توانايي هاي درك آنان از زمان، متناسب است

:ي گل قشنگه، شيمو كوچولو زرنگهغنچهي كودكان دارد؛ مانند شعر زير از مجموعه
چي! سالم آقا جيرجيرك- ميــكاينجا ميار ميكني؟  كني؟خوام باهات دست بدم چرا فرار
ن- ميــجرك بچهــه جيرجيـمن ملخ سبزكم،  مونخوام برم خونهون برو، به من دست نزن،

)8: 1384كشاورز،(
:همچنين شعر زير

چي! آهاي ميو سياه جون- ميداري ميي؟ــكن كار شكمن  كنيارميدونم توداري گنجيشك
ميزود باش فرار كن برو توي خونه! گنجيشك دنتون گربه تو رو و با  دونــگيره با پنجول

چي- بيشيمو چي داري ميگي ونـخود اونو نترسكار داري باهامون؟ گنجيشكه دوست منه
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13)الفيسن گروه( كودكانيي روا اشعاردر»انزم« گاهيجاي بررس

و اون االن بازي با هم مي ميــــكرديداشتيم من ميم هر روز توي مزرعه  گرديمريم با هم

)11-10همان،(

 شتاب مثبت.ب

مي» حذف«و» بيان فشرده«كه گفته شد شتاب مثبت به كمك چنان شـود كـه ايـن ايجاد
.، در روايت كودكان جايگاه مهمي دارندهر دو شيوه

 بيان فشرده-
ي نمايش تداوم زمان در روايت كودكـان اسـت؛ زيـرا در ايـنهاترين شيوهيكي از مهم
مي روش، فقط به و حركـت بيان رؤوس رخدادها پرداخته و فضـا، پـر از حادثـه شـود

است، از سوي ديگر، اين شيوه، مناسبت كاملي هم با مجال كوتاه روايت كودكـان دارد؛ 
و كوتـاهي روايت كودكان گروه سني الف نمي«زيرا  و بايـد سـادگي تواند طوالني باشد

شـعرهايي اشـعار زيـر از مجموعـه مانند ). 105: 1376محمدي،(»در آن رعايت شود
:آب، بابا، ماما ها؛شيرين براي بچه

و درد آم و نيشش بد بود و زرد آمد نيشم زد دـامروز زنبوري بدجنس
ورـــم زده زنبــد از دور رفتم به او گفتم نيشــوقتي صدايم را بابا شني

)6: 1386كشاورز،(
ي سيـــآقا كالغه نـــت پاييــاز روي شاخه انداخن ــــب شيريــــك

دييكتـخوردم از آن سيب، يك گاز با پوس  دم آن سيب كرموستـدفعه
بــيك كرم بدشك م زودــــدم آن را انداختـــود ترسيــــل بر روي آن

ج مثـــــا پريــاز زيــآقا كالغ ده ـــل پرنـــــدم خنــــه زد دهــــر
)4همان،(

:استي گل قشنگه، شيمو كوچولو زرنگهغنچهيي ديگر، شعر زير از مجموعهنمونه
كمـشيمو توي مزرعه رفت بگـــه نمي رده ــــي  ردهـبينه يك قناري نشسته روي
 خونهقناري چند تا آواز براي اون ميشه براش مياره دونه شيمو با اون دوست مي

)14: 1384 كشاورز،(

 حذف-
ي مناسب ديگري در روايت كودكان است كه بـا بيـان فشـرده، ارتبـاطي تنگاتنـگ شيوه
مي. دارد را كه اهميت چنداني رخدادهايي توانبا به كار گرفتن روش حذف در روايت،

و شتاب روايت را افزايش داد ي مهم اين است كه در روايـت اما نكته. ندارند بيان نكرد
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و تابس1ي، شماره3سال/ي مطالعات ادبيات كودك مجله )5پياپي( 1391انت، بهار 14

و بايد دقت كـرد كـه رخـدادهاي كودكان گر وه سني الف، حذف نبايد به ابهام بينجامد
و مهم، حذف نشوند؛ زيرا نمي هـايي بخـش توان توقع داشت كه كـودك، همـه اصلي

و شكر با ليمو، شربتي مانند شعر زير از مجموعه.ف داستان را حدس بزندومحذ آب
آب سازه شيمومي ي آن تنها نتيجـه(ط فيل حذف شده ميوه توسكه در آن، نوشيده شدن

:و اندكي ايجاد ابهام كرده است) هاست ذكر شدهميوهكه تمام شدن آب
ايليوان كمــها رو هميشه تو ميـــن چه رنگيد بذارم از همه رنگش دارم؛  ردارم؟ــشو

نيـيادم نمياد كجاس فيلي جون خوام بدم به فيلليوان سبز رو مي آبت ونـــمميوههاي
ني ميهاتموم شد آب ميوهآهاي شيمو كجايي؟- بينه و زودتر نه ليوان، برگرد اـخوام
لي- بيـاي شيكمو نگفتم صبر كن  تشنه بودم شيمو جون، ديدم، طاقت ندارم-ارم ـــوان

)16–14: 1384كشاورز،(

 بسامد.ج

ي زمـان، مـرتبطو درك او از مقولـه رو كه با رشـد ذهنـي كـودك مبحث بسامد از اين
مي. نيست، جايگاه خاصي نيز در پژوهش حاضر ندارد توان به نكـات در اين زمينه، تنها

:زير اشاره كرد
آن- و بسامد مكـرر سـبب منفـي شـدن از جا كه مبناي روايت كودكان بر اختصار است

و سوق دادن آن به سوي اطناب مي دشتاب روايت ر مواردي كـه شود، بهتر است جز
اي مهم يا آموزشي است، از كـاربرد بسـامد مكـرر اجتنـاب دليل تكرار، تأكيد بر نكته

، كـه آب، بابـا، مامـا هـا؛ شعرهاي شيرين براي بچهي مانند شعر زير از مجموعه. شود
و اخمو بودن مرغبي«تكرار و شـتاب آن را نيـز»حال ، بار معنايي به روايـت نيفـزوده

: كاهش داده است
و اخموــحبيالق ـــي بداخــدر خانه دارم مرغ  با هيكلي چاقال
و اخموستبيبا اينكه مرغم ه تخم توي دل اوستـك عالمـيحال

)5: 1386كشاورز،(
و بسامد بازگو، با ويژگي اصـلي روايـت كودكـ- ان گـروه سـني الـف كـه بسامد مفرد

و اختصار است، سازگاري بيش در كوتاهي و بهتـر اسـت از ايـن دو شـيوه تري دارند
ي گل قشـنگه، غنچهي مانند شعر زير از مجموعه. تر استفاده شود روايت كودكان بيش
و كارهـايي كـه بارهـا انجـام شيمو كوچولو زرنگه كه در آن بسامد بازگو به كار رفته

:بار بيان شده است گرفته تنها يك
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15)الفيسن گروه( كودكانيي روا اشعاردر»انزم« گاهيجاي بررس

به گلدون خيلي عالقه داره ميــــشه بوتــــا هميــتو گلدون شيمو كوچولو و گل  ارهـكه
گلبا آب ميپاشش به آب ميگل ده مثل بارونها ميها !دوستت داريم شيموجون:گن خندن

)4: 1384كشاورز،(

و بررسي زمان روايت در اشعار ناصر كشاو.5 رزتحليل

هاي نمايش زمان در اشـعار شـش كتـاب شـعر از ناصـر در اين بخش، به بررسي شيوه
مي. كشاورز پرداخته خواهد شد :شوداين بررسي به دو هدف انجام

 هاي ياد شده در بخش تحليل زمان در روايت كودكاننشان دادن ميزان كارايي شيوه-
در-  روايت كودكان ارزيابي اشعار ناصر كشاورز بر اساس معيارهاي زمان

ازبررسي مورد نظر، اشعار شش كتاب شعر را دربرمي :گيرد كه عبارتند
)5هاي شيموشيمو، ترانه(گربه رو بوم خونه، شيمو آتيش نشونه.1
و دنده، شيمو شده راننده.2 و كالچ )8هاي شيموشيمو، ترانه(گاز
مي.3 و شكر با ليمو، شربت )9هاي شيموشيمو، ترانه(سازه شيمو آب
)11هاي شيموشيمو، ترانه(ي گل قشنگه، شيمو كوچولو زرنگه نچهغ.4
)، آب بابا ماما17ج(ها شعرهاي شيرين براي بچه.5
 هاي ريزه ميزه پيزه بچه.6

از اشعار كوتـاه پراكنـده»هاشعرهاي شيرين براي بچه«از ميان اين شش كتاب، تنها
و) رسـد شـعر مـي10ن كتـاب بـه از ايـ» آب، بابا، ماما«تعداد اشعار جلد(تشكيل شده 

به. است اشعار پنج دفتر ديگر، روايتي يكپارچه بنابراين تعداد كل شعرهاي بررسي شده،
.رسدمي15عدد 

و زمان روايت2شعر، تنها15از ميان اين شـعر13شعر، روايت زمان گذشته دارد
و ترتيب زمان روايـت در بـيش.ديگر، حال است ر نظم و تـر ايـن شـعرها عايـت شـده

ميهاي گذشتهپريشي زمان به–شود نگر كه در اين اشعار يافت و منطقي و بسيار متعادل
. مورد است7تنها–است كار گرفته شده
ميدر زمينه ي دهد كه فضـاي غالـب همـهي شتاب روايت، بررسي اين اشعار نشان

تر اين اشـعار كه در بيش هاييي شتاب ثابت شكل گرفته است؛ شيوهاين شعرها، بر پايه
ي در هر چهار كتاب شعر از مجموعه. وگو يا بيان نمايشي استبه كار رفته، روش گفت

هـاي بچـه«در كتاب. وگو قرار گرفته است، مبناي روايت بر گفت»هاي شيموشيموترانه«
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و تابس1ي، شماره3سال/ي مطالعات ادبيات كودك مجله )5پياپي( 1391انت، بهار 16

و تنهـا در دو شـعر از مجموعـه» ريزه ميزه پيزه ي آب،مبناي روايت، بيان نمايشي است
در نتيجه آشكار اسـت كـه. بابا، ماما، تمام شعر به صورت بيان فشرده روايت شده است

و منفي، شتاب ثابت بيش ترين كـاربرد را در ايـن از ميان هر سه نوع شتاب ثابت، مثبت
و حـذف، در ايـني شتاب ثابت، هر دو شيوهدر زمينه. اشعار داشته است ي بيان فشرده

اسروايت در9ت؛ بيان فشرده در ها به كار رفته و حـذف مـورد، كـاربرد داشـته6مورد
ميي بسامد نيز نتيجهدر زمينه. است دهد كه در اغلب اشعار، بسـامدي اين بررسي نشان

و بسامد مكرر تنها9مفرد وجود دارد؛ اما بسامد بازگو  .بار كاربرد داشته است1بار

بسامدتداومپريشيزمان
شـــعر از13:شــتاب ثابـــتبار7:نگرپريشي گذشتهزمان

 شعر بررسي شده15تمامي
9بيـان فشـرده: شتاب مثبـت
و حذف مورد6مورد

مورد1:بسامد مكرر
 مورد9: بسامد بازگو

دهد كه نظم روايـت، بـه اغلـب اشـعار به اين ترتيب، آمار به دست آمده نشان مي
كاربرد را در اشـعار وي داشـته ترين ناصر كشاورز رعايت شده است؛ شتاب ثابت، بيش

و برجستهو مي امـا شـتاب.ي شعر اين شاعر دانسـت ترين مشخصهتوان آن را نخستين
هاي مناسب روايت كودكان است، كاربرد زيادي در مثبت، با وجود اين كه يكي از شيوه
د در زمينه. اشعار ناصر كشاورز نداشته است ري بسامد نيز، عالوه بـر بسـامد مفـرد كـه

بـه. غالب اشعار رعايت شده، بسامد بازگو نيز كاربرد بااليي در اين اشعار داشـته اسـت
خـوبي دهد ناصر كشاورز در اين دسته از آثار خـود، بـه صورت كلي، اين آمار نشان مي

و درك مقولـه ويژگي ي هاي ذهني كودكان گروه سني الـف را در ارتبـاط بـا يـادگيري
. زمان، رعايت كرده است

 گيرينتيجه.6
هـاي ذهنـي جايگاه زمان در روايت كودكان گروه سني الف، بايـد متناسـب بـا ويژگـي

و ميزان درك آنان از مقولهكودكان اين رده شناسـان عقيـده روان.ي زمـان باشـدي سني
: هاي مرتبط با زمـان از جملـهي درك مقولهدارند كه روند رشد ذهني كودكان در زمينه

و بـي مفهوم مطلق زمان و آينده، درك نظم و تخمـين، تفاوت ميان گذشته نظمـي زمـان
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17)الفيسن گروه( كودكانيي روا اشعاردر»انزم« گاهيجاي بررس

و به از اين. ويژه شش سالگي، هنوز ادامه داردطول مدت زمان، تا سنين پيش از دبستان
. هـاي زمـاني را ندارنـد تر از شش سال، توان درك كامل تمامي مقولهرو، كودكان پايين

و در روايت، در سه حوزهبررسي مباحث مرتبط با چگونگي نمايش زمان ي نظم، تداوم
) هاي پـيش از دبسـتان سال(دهد كه در روايت كودكان گروه سني الف بسامد، نشان مي

و شتاب مثبت روايت، تناسب بيش هاي ذهني آنان دارد؛ تري با توانايي نظم، شتاب ثابت
آناما زمان و شتاب منفي، از آن پريشي و تگي مـي ها را دچار آشـف رو كه نظم ذهني كنـد

و آينده را به هم مي و گذشته آنمرز زمان حال و ها را با مفهوم مطلق زمـان روبـه ريزد
هـا در حـد كند، بهتر است در روايت كودكان به كار گرفتـه نشـود يـا كـاربرد آن رو مي

و منطقي باشد و تحليل اشعار. متعادل كتاب شعر از ناصر كشـاورز نشـان داد6بررسي
و شتاب مثبت، بيشكه نظم، شت و از ميـان اب ثابت ترين كاربرد را در اشعار وي داشـته

ي نمـايش زمـان در اشـعار روايـي ناصـر اين هر سه، شتاب ثابت، پركاربردترين شـيوه 
. كشاورز بوده است

 فهرست منابع

(اخوت، احمد .فردا: اصفهان. دستور زبان داستان). 1371.
(الحاجيهاردالني، شمس و ادبياتي مجله.»عامل زمان در رمان سووشون«). 1387. زبان

.35-9صص،10ي، شماره4سال فارسي، 
در«). 1387(؛ مهـدي زاده فـرد، بهـروز امامي، نصراهللا و دامنـه زمـاني روايـت روايـت

.160-129صص.5ي، شمارهپژوهيادب.»هاي مثنوي قصه
(توالن، مايكل جي ي ابوالفضل ترجمه. شناختي بر روايت زبان-درآمدي نقادانه). 1383.
.بنياد سينمايي فارابي: حري، تهران
و (مهـدي كاموس، حكيمي محمود و نوجـوان ). 1384. : تهـران . مبـاني ادبيـات كـودك

.آرون
و خليلي جهان (صغريرحيمي، تيغ، مريم و تفـاوت مشابهت«). 1390. هـاي داسـتان هـا

و بزرگسال زنامـه پژوهش.»كودك و ادبيـات فارسـيي ،9ي، شـماره3، سـال بـان
.109-138صص
(رجبي، زهرا و كنيزك«). 1388. و تعليق در روايت پادشاه پژوهش.»بررسي رابطه زمان

و ادبيات فارسي صص12ي، شمارهزبان ،75-98.
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(صهبا، فروغ هاي پژوهش.»بررسي زمان در تاريخ بيهقي بر اساس نظريه ژنت«). 1387.
صص21ي، شماره5، سال ادبي ،89-112.
(زاده، غالمحسينغالمحسين بررسي عنصر زمان در روايت با تأكيد بر حكايت«). 1386.

صص16ي، شمارههاي ادبيپژوهش.»اعرابي درويش در مثنوي ،199-217.
(كشاورز، ناصر .پنجره: تهران.گربه رو بوم خونه، شيمو آتيش نشونه). 1384.
و شكر با ليمو، شربت مي). 1384( ـــــــــــــ .پنجره: تهران. سازه شيموآب
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