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  بر اساس الگوی پراپ شعر کودکانه در  تيرواعناصر  يقيتطب واکاوی

ساعت بدون »و  يسيمان عيسل «روستای من نعيريه»)مطالعۀ موردی دو مجموعۀ 

 (مهدی مرادی «تاک کيت
 

 1 دهقان مهتاب

2بالوی رسول 

 3اردکاني جابری ناصر سيد

 دهيچک

آيد که در چند دهۀ اخیر مورد توجه محققاان و نادادان زاوزد ادبیاات      شناسي از علوم نوپايي به شمار مي روايت و روايت

پااردازان اياا  علاا ، محقااو روسااي، وپديمیاار پاارا  اساات کااه ا  ااو     نظريااهتااري   داارار فرهتااه اسااتا يمااي از مهاا  

ها  پريان مطرح ساختا سالیمان عیساي شااعر     شناسي دصه با انتشار مجموعۀ ريخت م 0291اش را در سال  شناسي روايت

انادا دو   فرهتهخوبي از ش ردها  روايت بهره  معاصر سور  و مهد  مراد  شاعر معاصر ايراني، در آثار کودکانۀ خود به

از جمله آثار اي  دو شاعر است که کاربرد شا ردها  روايات،   « تاک ساعت بدون تیک»و « روستا  م  نعیريه»مجموعۀ 

بررساي و کشاا اشاتراکات و    هاا ماورد بررساي دارار فرهتاه اساتا در ايا  پاژوهش باهاد            صورت تطبیقاي در آن  به

شناساي پارا ، پاز از اراماۀ مطاا بي درزمیناۀ روايات و         و  روايات و با تمیه برا  ا  ها  شیود روايت ر  دو شاعر تفاوت

تحلیلي، به بررسي ش ردها  روايات  -ا  و  روايت شناسي پرا  و فريز  کوتاه به زندفي دو شاعر، به روش توصیفي

ايي خاوبي باا میازان درک و درياهات مخاشا  آشان       دهد دو شاعر باه  ها نشان مي اي ا ياهته در دو مجموعۀ مذکور پرداخته

دارند و با مهارتي که در سرودن شعر روايي کودک دارند، بیش از آنمه شعر را در اختیار روايت دارار دهناد، روايات را    

 اندا در اختیار شعر درار داده
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 مقدمه

دادها  يت رويا  روا فونه پرداز  و به پرداز ، دصه رباز تاکنون داستانيد ها  ذه  بشر از يي  توانايتر مي از مه ي

ت کرد و آن را يز روایک پنجره را نيا  به  زهير ا  سنگ توان برخورد  حظه که زتي مي ييروزمره بوده و هست؛ تا جا

عي هستند که غا باً بر يزامل وداان دارند و يرسد در زندفي ما جر ش از آنچه به ذه  ميیها ب تيت دانستا روايک رواي

ا يسنده و يند  است که شي آن نويهرآان، ی  بيتر ت در سادهيروا»شود جار  استا  زبان شخصي که راو  خوانده مي

 ييتا جااي  شاخه از نقد ادبي  (ا20: 0323)عبد ، « کند به خواننده منتقل مي  ها، داستان را از راو تیمي از شخصي

اندا  آن پرداختهدربارد  و پژوهش ار  به بررسيیبان و ناددان بسيک عل  درآمده و اديصورت  بهش رهته است که یپ

به  انيشناسي قصه پر ختير ت را در اثر ارزشمندشيۀ رواينظر ر پرا یميوپدست روسي، ی  بار محقو هرما ینخست

  عرصه يددر  تأخیر به دست پژوهش ران ااش با  هيد، هرچند نظريآ ت به شمار مييۀ روايش ام نظریا او که پکار فرهت

ر ییمتني که تغ»کند:  ا مييفونه تعر  يت را در کتابش ايروا پرا سرعت مورد استقبال آنان درار فرهتا  د اما بهیرس

(ا 03: 0311)پرا ، « دهد ه نشان ميیدار و دوباره بازفشت آن را به زا ت او يدار به زا ت ناپايت را از زا ت پایوضع

ت مختلا، یشمار  برا  هفت نوع شخصيا خويک کارکرد يو اش با در نظر فرهت  سي شناسي تيدر ا  و  روا و 

؛ کارکردهايي که (000: 0301دهد )ازمد ، ک را موضوع اصلي کار خود درار مييها  هو ملور شناخت ساختار دصه

 دادا ها را در دا   شعر نیز مورد بررسي درار توان آن عالوه بر داستان، مي

خورد که بیان ر میل  آثار روايي هراواني، چه در دا   شعر و چه در دا   داستان، به چش  مي ،ات ملل مختلایدر ادب

نیز بسیار  از  عربي و هارسيآزمايان عرصۀ ادبیات به اي  نوع شیود ن ارش استا در ادبیات معاصر  همیش ي شبع

، سلیمان عیسي، شاعر جهان عرباندا در میان شاعران  از شیود روايت ر  در آثار خود بهره برده ،شاعران و نويسندفان

توجه ويژه نشان داده استا و  در  ،ويژه شعر روايي کودکانه به ،شاعراني است که به شعر روايي همعاصر سور  از جمل

نوعي به اهمیت آن در رشد و  پرداخته و بهاش بیش از هر موضوع دي ر  به شعر کودک و نوجوان  ها  شعر  مجموعه

اش که  تعا ي نسل جديد  که دهرمانان آيندد جهان عرب خواهند بود، پي برده استا و  برا  رسیدن به اهدا  متعا ي

تواند نماياندن چهرد نیمو  انسانیت و زذ  و شرد ظل  و ست  و جنگ از سراسر جهان باشد، از شیود روايت ر   مي

ها  هراواني  ادبیات هارسي نیز چهرهدر  استاها  انتقال مفاهی  به ذه  کودک  ده که يمي از بهتري  شیوهاستفاده نمو

هاستا  خوزستان، مهد  مراد ، يمي از آن ۀ اند که شاعر جوان خط آزمايي کرده درزمینۀ شعر کودک و نوجوان شبع

هايي را که غا باً در نثر و  برده است و تمنیک  بهرهها  روايت  خوبي از تمنیک به ،و  در آثارش همچون سلیمان عیسي

 توان مشاهده کرد، در شعر فنجانده استا داستان مي

کوتاه نیز به زندفینامۀ دو شاعر  فريز  ،ها  آن رو ابتدا با ارامۀ تعاريا فونافون روايت و نظريه در پژوهش پیش

خواهی   تاک ساعت بدون تيکو  ی من نعيريهروستادو مجموعۀ  شناختي تخواهی  داشتا سپز به تحلیل رواي

فر  دو شاعر در  ا  تطبیقي از شیود روايت شناسي پرا ، تالش خواهی  کرد مقايسه پرداخت و با تمیه بر ا  و  روايت

نقد ادبیات تطبیقي و مندان زوزد  تواند مورد پسند و استفادد عالده دو مجموعۀ مورد نظر ارامه دهی ا موضوعي که مي

ا  شیود خاص خود را  هر شاعر و نويسنده ينمهويژه نقد روايي ادبیات کودک و نوجوان درار فیردا با توجه به ا روايي، به

اند که ما در اي  نوشتار در پي  روايت ر  استفاده کرده دو مراد  نیز از شیو يکند، عیس در ن ارش آثارش اتخاذ مي



 033 | بر اساس ا  و  پرا  شعر کودکانه در  تيرواعناصر  يقیتطب واکاو 

 
 

شتار، عالوه بر مقايسۀ تطبیقي ش ردها  روايت در اي  دو مجموعه، بررسي چ ون ي آن هستی ا هد  ما در اي  نو

 ها  شیود روايت ر  دو شاعر خواهد بودا بررسي و کشا اشتراکات و تفاوت

 های تحقيق پرسش

 ها  زير پاسخ دهی : بر اساس آنچه ففته شد، در اي  پژوهش درصددي  به پرسش

 چه اهمیتي دارند؟ رواييها   نظر ويژفيها  محتوايي، اي  دو اثر از  فذشته از ويژفي -

 اند؟ دو اثر کدام شاعرانها  مورد نظر  مايه درون -

 تر از همه: و مه 

 اند؟ ها  روايت در شعر موهو بوده دو شاعر تا چه زد در فنجاندن تمنیک -

 پيشينۀ تحقيق
 ادنآي علوم نوپا  اي  زوزه به شمار ميشناسي و نقد روايي از  در دايرد نقد ادبي، روايتدر ادبیات هارسي و عربي و 

؛ و نويسندفان بسیار  به ترجمه صورت فرهته است ها  متعدد  در اي  زمینه پژوهشها  اخیر،  در سال ،زال بااي 

نويسي و روايت  درآمد  بر داستان»توان به کتاب  ها مي از میان آن که اند و تأ یا مقاپت و کت  متعدد پرداخته

نويسي  (، اشاره کرد که در بخش نخست کتابش به مبازث مربوط به داستانش 0310اهلل بي نیاز ) هتحنوشتۀ  «شناسي

نیز به بررسي  ازآن پزها   شناسي را مورد بحث و تحلیل درار داده استا در هصل پرداخته و در بخش دوم، روايت

شناسي تحلیل  روش»تابي با عنوان ( در کش 0320رضا ترکان ) مدرن پرداخته استا علي ها  مدرن و پست روايت

شناسان، روايت را در ارتباط با موضوعات مختلفي چون  با ارامۀ تعاريا متعدد روايت از منظر روايت «روايت

شناسي انجام پژوهش تحلیل  ازآن به روش شناسي، هلسفه، تصوير وااا مورد بررسي درار داده و پز پزشمي، جامعه

توان به  ها  فونافوني در اي  زمینه صورت فرهته که از آن میان مي ت عربي نیز تأ یاروايت پرداخته استا در ادبیا

( اشاره کرد که در آن به بررسي م 0221نوشتۀ عبدا ملک مرتاض ) «ها  روايت( نظريۀ رمان )پژوهشي در تمنیک»

املي از اي  دبیل پرداخته رمان و ساختار روايت در رمان معاصر عربي و سپز به بررسي انواع و اشمال روايت و مس

به بررسي راو  و انواع  «ابزارها  روايت در شعر عربي معاصر»( در کتابي با عنوان م 9111استا عبدا ناصر هالل )

 تري  عناصر آن پرداخته استا ها  مختلا روايت و مه  آن، روايت و فونه

توان به  بر اساس ا  و  پرا ، ميشناسي  ها  صورت فرهته درزمینۀ شعر روايي و روايت در میان پژوهش

( اشاره کرد که در ش 0320منش و راوکي ) نوشتۀ شادرو  «ش ردها  روايت در شعرها  روايي مهد  اخوان ثا ث»

اند که کاربست شیود روايت ر   آن با بررسي اشعار روايي اخوان و تحلیل عناصر روايت در اشعار و  به اي  نتیجه رسیده

او  طمه نزده و بیش از آنمه شعر در خدمت عناصر داستان باشد، عناصر داستاني و روايي به خدمت هرفز به جوهر شعر 

شناسي داستان  یلي و مجنون جامي بر اساس نظريۀ  ريخت»( در پژوهشي با عنوان ش 0323اندا رزیمي ) شعر درآمده

ها  داستان  یلي و مجنون جامي پرداخته  يژهونقش ها و  شناسي پرا ، به شناسايي نقش با استفاده از ا  و  ريخت «پرا 

ها محدود بوده و اي   است؛ سپز با بررسي توا ي کارکردها در اي  مجموعه به اي  نتیجه رسیده است که توا ي کارکرد

اما دربارد شعر سلیمان عیسي و مهد  مراد  تاکنون پژوهش ؛ يژه استنقش وداستان شامل يازده نقش و هفت 
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عنوان  «نمونه( عنوان بهترکی  موسیقايي در شعر سلیمان عیسي )ديوان ا جزاير »رت ن رهته استا ي صوتوجه دابل

( به چا  رسیده استا و  در اي  م 9109در ا جزاير به دل  بوعیسي مسعود ) ا حاج  خضرا  است که در دانش اه  رسا ه

( ش 0323پور ) پرداخته استا محمد  و اسمعلي رسا ه به بررسي ساختار موسیقايي شعر عیسي در آثار غیر کودکانۀ و 

با برشمردن  «شنبه اثر مهد  مراد  بررسي روايت و عناصر داستاني در مجموعۀ کالغ سه»ا  تحت عنوان  نیز در مقا ه

 ها  رواني اند که و  توانسته است با توجه به ويژفي ها به اي  نتیجه رسیده ها  روايي اشعار مراد  و تحلیل آن ويژفي

؛ ها  رايج روايت، نوع ادبي شعر را به داستان نزديک کند و با استفاده از تمنیک يهما دروننوجوان در انتخاب موضوع و 

اما آنچه ما در اي  مقا ه بدان خواهی  پرداخت، بررسي تطبیقي اشعار دو شاعر از منظر نقد روايي و بر اساس ا  و  

ويژه و مستقل بدان  شور بهه تاکنون نويسندفان و پژوهش ران شناسي وپديمیر پرا  است؛ موضوعي ک روايت

 اندا نپرداخته

 شناسي پراپ روايت و الگوی روايت .1

آيد و ا هام فرهته از نظريات  به شمار مي نوظهورشناسي از علوم  ففته شد، در دايرد نقد ادبي، روايت که چنان

میالد  در کتاب  0212شناسي، نخستی  بار توسط تزوتان تودورو  در سال  ساختارفرايان روس استا اصطالح روايت

 ، سیاسي ن ار روزنامهها  تاريخي، مذهبي،  و بعدها عالوه بر زوزد ادبیات، در زمینه مطرح دستور زبان دکامرون

شناسي تعاريا متعدد  ذکر شده استا در  (ا برا  روايت و روايت10: م 9100ار فرهته شد )مانفرد، وااا نیز به ک

 آمده است: سيما دادهرهنگ اصطالزات ادبي 

رودا در زبان ان لیسي نیز  کند بمار مي روايت اصطالزي عام است که برا  هرآنچه دصه، داستان يا زمايتي را نقل مي

ها باشد، خواه نظ  يا  دس  روايتي که دارا  زادثه، شخصیت و نقل ففتار و اعمال شخصیت به هر narrativeاصطالح 

ها  دديمي را مثل  ها و دصه ا  است که از يمسو انواع داستان شودا بنا به اي  تعريا، روايت، شیا فسترده نثر اشالق مي

 (ا913: ش 0329استاني نظیر رمان )داد، فیرد و از سو  دي ر انواع جديد ادبیات د نامه در بر مي زماسه و عشو

نويني که دغدغۀ اصلي آن شناسايي عناصر  نسبتاًا  از رويمرد علمي  شعبه»شناسي آمده است:  و در تعريا روايت

ها  مختلا ترکی  اي  عناصر در روايت، ش ردها  متمرر روايت و تحلیل انواع ففتمان در روايت  ساختار  و زا ت

اهتد و  تري  تعريا، داستان و ماجرايي است که در زمان و ممان مشخصي اتفاق مي روايت در ساده (ا910)همان: « است

 کندا راو  آن را به خواننده يا شنونده منتقل مي عنوان بهشخصي 

، اثر ارزشمند وپديمیر پرا  شناسي قصۀ پريان ريختشناسي ساختارفرا،  ي  پیشینۀ روايتتر مه تري  و  اما اصلي

هاا    مند در بررسي روايت، با مطا عۀ صد روايت روساي از دصاه   نخستی  پژوهش نظام»( استا کسي که م 0201-0121)

اش و اراماۀ   شناساي  (ا و  در اي  کتاب با معرهاي ا  او  روايات   11: ش 0321)بهمني، « پريان، توسط او انجام شده است

هاا    هاايي کاه باا بررساي دصاه      وياژه  کناد؛ نقاش   ان ماي ويژه يا خويشمار  عناو  ويک کارکرد، نقش شرزي هرافیر، سي

ويژه، عملمرد ياا کاارکرد در ا  او  روايات شناساي پارا ،        خويشمار ، نقشهو ملوريک روسي بدان پي برده استا 

شاودا عملمردهاا در ا  او      عمل شخصیتي از اشخاص دصه است که از نظر اهمیتي که در جريان دصه دارد، تعريا ماي 

هاا   اسات و عملمردهاا  هرعاي از آن    30شوند کاه شامار عملمردهاا  اصالي      اصلي و هرعي تقسی  مي پرا  به دو دستۀ

هاا هماواره در    کند اماا کاارکرد آن   ها تغییر مي ها در دصه او معتقد است با اينمه کنش و زرهۀ شخصیت شوندا منشع  مي
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ها را باه هفات    ها  دصه ي  کارکردها، شخصیترودا سپز با بررسي ا ماند و هراتر نمي ويک مورد بادي مي میان همان سي

ا 0ا ياري ر يا مددرسان )دوستان و ياران دهرمان( 3ا بخشنده )عطا کننده( 9ا شخص خبیث )شرور( 0کند:  دسته تقسی  مي

ا دهرماان  1هرساتد(   يتي ماي ماأمور رسان )هرستنده که دهرماان را باه    ا پیام1وجو(  شاهدخت و پدرش )شخص مورد جست

و ناه   ها  ساختار  ها براساس ويژفي (ا او با بررسي دصه21و  20: م 0221ا دهرمان دروغی  )پرا ، 0يا درباني( )جوينده 

فیرد و باه بررساي عناصار  نظیار دهرماان، اعماال دهرماان،         ها در نظر مي بر اساس موضوع، عناصر ثابت و متغیر برا  آن

 پردازدا زمان، ممان وااا مي

 

شان  شناسي و  برا  پیشبرد نظريات پردازان روايت و ساختارفرايان از ا  و  روايت نظريهپز از پرا  بسیار  از 

پردازاني نظیر کلود برمون، روپن بارت، آاژافرماس و ژرار ژنت از جمله اهراد  هستند که  سود جستندا نظريه

شان از ا  و  پرا  استا روم  فر تأثیرپذير  اي شناسي و تحلیل ساختار ، بیان ها  آنان در زمینه روايت پژوهش

شناسي به معنا  ددیو واژه، با  روايت»پرداز روسي، با تأکید بر اهمیت کار پرا ، معتقد است  شناس و نظريه ياکوبس ، زبان

جا هرصت  که ا بته در اي  (ا بنابراي  ن اهي فذرا به آثار اي  اهراد000: ش 0301)ازمد ، « کتاب پرا  آغاز شده است

ها  تحلیل ساختار را آشمار خواهد ساخت، بلمه  اهمیت و اعتبار کار پرا  در پیشبرد نظريه تنها نهن هراه  نیست، بررسي آ

 ها  روايت در شعر عیسي و مراد  به دست دهی ا یر  تمنیککارف بهتر  از  کمک خواهد کرد تا بتوانی  تحلیل ددیو

 سليمان عيسي .2

به دنیا آمدا تحصیالت ابتدايي  انطاکیهاز توابع  نعیريۀمیالد  در روستا   0290سلیمان عیسي، شاعر معاصر سور ، سال 

را در انطاکیه و تحصیالت متوسطه را در زما، پذدیه و دمشو فذراندا زدوداً ده سا ه بود که سرودن شعر را آغاز کرد و 

ها  آنان سخ   سروده بود، از مشمالت کشاورزان و ن راني «نعیريه»وستايش اش که آن را در ر در او ی  مجموعۀ شعر 

اش به مبارزه با استعمار هرانسه  شلبانه فرايانه و استقالل (ا از همان ابتدا با سرودن اشعار ملي002م:  9103ففت )ا عیسي، 

عل  در مدارس زل  مشغول به کار شدا عنوان م ا تحصیلي به پرداختا به دانشمدد تربیت معل  بغداد رهت و پز از هارغ

به نوشت  شعر کودک رو  آوردا سرانجام شاعر کودکان سوريه در سال * م )نمسۀ ززيران( 0210پز از شمست ژوم  

هايش  در يمي از مصازبه سا  ي در دمشو سوريه درفذشتا و  29م پز از تحمل يک دوره بیمار ، در س   9103

 فويد: ي کودکان ميدرباره ورود خود به جهان ذهن

روز )شمست اعراب از اسرامیل( عرب از کابوس خود بیدار شد و از آن بال  نفس یر رهايي ياهتا م  به  بعدازآن

امت عربي را ديدم و از خود پرسیدم آيا شايسته نیست که  دکودکان عرب ن ريست ا در چشمان آنها هردا و آيند

 ش: بخش هرهن ي(ا 0329فزار  مهر، )خبر آنان بروم و از آنان بنويس ؟ سو  به

شور دابل توجهي  م به 0210نويسد، شعر و  پز از شمست ژوم   که ملمه ابیض همسر سلیمان عیسي دربارد او مي چنان

 ها )أزمي  م  کن  بچه ام را برايتان تعريا مي کودکي»ازاي  دوره، دصیدد  ها  و  پز تغییر ياهتا از جمله او ی  سروده

بودا اي  دو اثر که در « وامل در جستجو  وش  بزرفش )وامل يبحث ع  وشنه ا مبیر(»و داستان « شفو تي يا صغار(

آمده است، زاو  اتفادات و ماجراهايي است که خود شاعر در دوران  روستای من نعيريهمجموعۀ شعر و نثر و  

 01ب زندفي شخصي شاعر استا اي  مجموعه شامل شورکلي مجموعۀ مذکور بازتا اش از سر فذرانده استا به کودکي
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 داستان کوتاه است که در ادامۀ اي  پژوهش به بررسي اشعار آن از منظر نقد روايي خواهی  پرداختا 00دصیده و 

 مهدی مرادی .3
هجر  خورشید  در اهواز به دنیا آمدا از و  تاکنون  0311سال  اسفندماهمهد  مراد ، شاعر معاصر ايراني است که 

و  برا  بزرفساپن ام کند تواند مخفي پوست ديگر نميو  های قالي رستن با ريشه، بعضي از ماها   مجموعه

ها  سني کودک و  برا  فروه تاک ساعت بدون تيکو  زميني آوازهای سيب، شنبه کالغ سهها   مجموعه

کتاب  رد  بیست و پنجمی  دو توانست برفزيده 0310و  در سال  شنبه کالغ سهنوجوان منتشر شده استا مجموعۀ 

دا را به دست بیاور پوپکو  ها سالم بچه  ها کتاب سال مجلهد فام اول و جايزد   نخستی  دور نیز جايزه سال شود و

از منظر نقد روايي در اي  مقا ه مورد تحلیل و بررسي درار خواهد  تاک عت بدون تيکسامجموعۀ  از میان اي  آثار،

شعر  01)پايان دوران کودکي و ورود به دورد نوجواني( نوشته شده است، شامل « ج»فرهتا اي  اثر که برا  فروه سني 

ادبیات کودک و   مهد  مراد  در شاخه  شعر ۀعنوان دومی  مجموعها  مثنو ، چهارپاره، نیمايي وااا است و  در دا  

  تقدير هفدهمی  دوره  ۀعنوان اثر شايست به و به چا  رسید ش 0321در سال  تاک ساعت بدون تيکا نوجوان است

 اجشنواره کتاب هصل معرهي شد

مورد بحث و بررسي درار  روستای من نعيريهو  تاک ساعت بدون تيکآنچه در ادامه، در دو دهتر شعر  

وفو  پرداز ، ففت پرداز ، صحنه مايه، شخصیت ها  روايت نظیر درون تري  تمنیک ا  از مه  فرهت، مجموعه خواهد

ها  مورد نظر او است که  ها و خويشمار  بند  شخصیت شناسي پرا  و دسته ها با تمیه بر ا  و  روايت و ساير تمنیک

تر  از آثار اي  دو شاعر و  تواند تصوير روش  ، ميها  مناس  با ارامۀ شاهد مثال ه ها با  بررسي و مقايسۀ آن

 ها در اختیار خواننده درار دهدا ها  آن فرايش

 و مضمون 1مايه درون ا0

است که در میان عناصر داستان، از اهمیت بسزايي مايۀ آن  درون، و داستان ن شعرارکاتري   تري  و اساسي يمي از مه 

کند، به  اند که نويسنده در داستان اعمال مي همر و انديشۀ زاکمي تعريا کرده عنوان بهمايه را  درون»برخوردار استا 

به نقل از  091: ش 0320)شاهر ، « دهد اش را نشان مي مايۀ اثر، جهت همر  و ادراکي نويسنده همی  د یل، درون

 (ا000: م 0220منفلوشي، 

مايۀ اشعار و  تربیتي و تخیالت کودکانه دارندا درونها  علمي، آموزشي، اخالدي،  مايه درون معموپًاشعار کودکانه  

تواند  ا  به جامعۀ دي ر و با توجه به شرايط آن جامعه و همر غا   نويسندفان و شاعران آن جامعه مي ها از جامعه داستان

موضوعي که  فیردا اش را از روزفار کودکي خويش وام مي مايۀ اشعار کودکانه متفاوت باشدا سلیمان عیسي غا باً درون

ام را برايتان  کودکي»شودا  ي ديده ميروشن به روستای من نعيريهاش  با ن اهي به عناوي  دصايد و  در دهتر شعر 

مرگ دوست »و « ام بر کرانۀ رودخانه کودکي»، «خطاشي و خاشرات کودکي»، «کودکي م »، «ها کن  بچه تعريا مي

اش بدان  تري  موضوعي که سلیمان عیسي در شعر کودکانه اما اصلي؛ از جمله اي  عناوي  هستند« دوران کودکي

ها  عربي، در تالش است با اشعار   پردازد، زماسه و مقاومت استا و  با توجه به وضعیت پیش آمده در سرزمی  مي
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عريا ام را برايتان ت کودکي»کودکان سرزمینش ايجاد کندا او در آغاز سرود  زماسي، روزیۀ مقاومت را در میان

شود و  را يادآور مي عاصيکند، رودخانۀ  وفو مي ففت هراسو  ايادازآنمه با دوستان کوچمش  ، پز«ها کن  بچه مي

 کند: سرزمینش سوريه را سرزمی  وزدت و آزادفي معرهي مي

کند و روان به سو   رودخانۀ عاصي/ اي  کودک زيبا  رهرو/ در سوريه/ سرزمی  وزدت و آزاد / آبیار  مي

 (ا30: م 9109ا عیسي، )شناسد  ل است/ در راه، کودکان را ميشما

مخاشبان شعرش کودکان هستند، رود عاصي را کودک معرهي  ازآنجاکهرود نماد جنبش و زرکت استا عیسي 

تر با آن ارتباط بردرار کندا کودکي زيبا که همواره در تالش و تماپو استا منز  اه اي   تا مخاش  رازت کند مي

شودا آزاد  و آزادفي که  زمیني آزاد است و وازد که در آن به زرکت درآمده و با بقیه کودکان آشنا ميکودک سر

  ا مسئلهتر  ها  مورد نظر عیسي است، در اي  شعر به سرزمی  نسبت داده شده؛ در ن اه ددیو مايه تري  درون يمي از مه 

 شودا مردمان آن سرزمی  است، يا برا  رسیدن به آن تالش ميها   شود، اغل  از ويژفي که به يک سرزمی  نسبت داده مي

ها  آتي از آن سخ  خواهی   و در بخش ها  پزم همراه است و  پز از مقدماتي که با توصیا صحنه و هضاساز 

 فويد: ميپردازد و از آرزوها و رؤياهايي که برا  جهان عرب در سر دارد سخ   راند، به معرهي کودک دصه )دهرمان( مي

/ از اي  کودک عرب/ که با انقالب و اهتخارات/ آمد يدرمسرعت با رؤياها به پرواز  کوچک بود/ کوچک بود/ به

  جهان عرب را در سر داشت/ و از اي  کودک نشسته/ در سايۀ سقا آجر / و از زمان کودکي تاکنون سرود ايرؤ

 (ا31خوانَد/ در شعرم با شما سخ  خواه  ففت )همان،  مي

کند که به دنبال کس  اهتخار و بزرفي برا   عیسي دهرمان دصه را برا  دوستان کوچمش، کودکي معرهي مي

زال او کودکي  پروراندا بااي  سرزمینش و ا بته جهان عرب است و رؤيا  انقالب جهان عرب علیه ظل  و ست  را در سر مي

 خواندا شان سرود مي به همراه دارد و در سايۀ خانۀ آجر اش را  است با ازساسات کودکانه و همواره ازساسات شاعرانه

ها  زماسي و مقاومتي نیاز کودکان عرب را به محرکي  مايه ها  عیسي در اي  مجموعه، از سويي با درون سروده

پ  اي  مضامی  زماسي، موضوعات  برا  زرکت رو به جلو در عصر زاضر برشر  کرده و از سو  دي ر در پبه

 خالدي و تربیتي را فنجانده استاآموزشي، ا

مايۀ مورد نظر سلیمان عیسي  با درون تاک ساعت بدون تيکها  مهد  مراد  در مجموعۀ  مايۀ سروده اما درون

اش را به رشتۀ تحرير درآورده، چیز  متفاوت از هد   ددر  متفاوت استا زيرا هدهي که و  در پي آن مجموعه

ها  اخالدي و فوشزد کردن نمات تربیتي استا او  ي درسدر پاش بیش از هر چیز  عیسي استا مراد  در مجموعه

انار و »در ذه  کودک و نوجواني که مخاش  شعر اوست ايجاد کندا و  در شعر همواره در تالش است تا سؤا ي 

 نويسد: مي«  بخند

/ يک  حظه از کار ايستاد/ چادو انار بسته را/ با مهرباني چاک داد/ مانند آتش سرخ بود/ مانند تاک کیتبدون  ساعتْ

 (ا1: ش 0321ها/  بخند خونی  انار/ا )مراد ، آتش بیقرار/ در داب سرد  حظه

مراد  مخاشبش را که در زال فذر از کودکي و آشنايي با مفاهی  جديد در دنیا  نوجواني است، با نمادها  فونافون 

تواند میان چادو، انار و مهرباني وجود داشته باشد؟!  بخند  ا  مي چه رابطه شديندیبتا با خود  دارد يم واکندا او را به همر  آشنا مي

 شده استا وپرداخته ساختهمفاهی  که در مجموعۀ مورد بررسي  دست  يازاخونی  نماد چیست؟ و بسیار  
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 پردازی و شخصيت 1شخصيت ا1

ي و جدانشدنند داستان، بخش ها در رو آيدا اساساً شخصیت تري  عناصر روايت به شمار مي شخصیت يمي از مه 

شوند و مخاش   شوند و فاه در جريان داستان به نوبت شناخته مي همیش ي آن هستند که فاه از سو  راو  معرهي مي

درن نوزده   زينو رمانکندا فوستاو هلوبر  ها و برداشت شخصي خود، با آنها ارتباط بردرار مي بسته به نوع شخصیت

ها هستند که منظرها   و اي  شخصیت ها است هرانسه، با ناديده ان اشت  راو ، معتقد است، اصل بر وجود شخصیت

شورکلي  (ا به011: ش 0311به نقل از مماريک،  9: ش 0329دهند )ايراني و همماران،  متفاوتي از رخدادها به دست مي

داستان را به  ، در کنار ساير عناصر،هستند که با اعمال و رهتارهايشانها اهراد و اشخاص موجود در داستان  شخصیت

 اندازندا جريان مي

که  شود کارکرد يا خويشمار  را متذکر مي 30ها  پريان هفت شخصیت و  ففته شد پرا  در بررسي دصه که چنان

ها    است با دايرد محدودتر  از شخصیتها ممم کنی ؛ بلمه در برخي داستان ا بته همۀ آنها را در هر داستاني مشاهده نمي

 ها مواجه باشی ا و خويشمار 

ا   فونه ها اغل  به فیرد، شخصیت در اشعار سلیمان عیسي، با توجه به مخاش  و  که فروه کودک را در بر مي

ها  ها  جديد  که کودک آن اند که برا  مخاش  زودياب باشدا به عبارتي عیسي خلو شخصیت شده وپرداخته ساخته

هايي را معرهي  کندا او همواره در تالش است شخصیت را تاکنون در اشرا  خود نديده است، هدا  هد  اصلي نمي

ها  منفي را که  ها، کودک بتواند آيندد خود و میهنش را بسازدا به همی  د یل شخصیت کند که با ا  و فرهت  از آن

کنی ا در جدول زير، بر اساس  ندرت مشاهده مي در شعر او به پردازد، ها مي اش به بررسي آن شناسي پرا  در روايت

تري  دصايد سلیمان عیسي، در مجموعۀ  ها  موجود در يمي از مه  ها و خويشمار  ا  و  مورد نظر پرا ، شخصیت

 اند: بند  شده مورد بررسي، دسته

  

                                                           
1
. character 
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 1جدول شماره 

 نوع شخصيت ها خويشکاری ها شخصيت نام شعر
 

 
 
 
شفو تي يا أزمي  م  

ام را  صغار )کودکي
برايتان تعريا 

 *ها( کن  بچه مي

 کودک )کودکي شاعر(
 رودخانۀ عاصي

 
 پدر )شیخ ازمد(

 
 پیش امان )رواد(

 مادر
 

 کودکان روستا
 
 تاريمي
 برادر
 
 بیدار دوستان ش 
 
 غربت
 سلمي
 

 شمارچي کوچک
 

 فنجشک
 

 پسرعمو و پسردايي
 دزد و دشم 

 
 ا  فاو دهوه
 هقرا

درخواست )تالش برا  يادفیر  علوم فونافون 
 و زفظ اشعار(

 زرکت )انتقال از سرزمیني به سرزمی 
 دي ر(

کار دشوار )آموخت  علوم فونافون به 
 روستايیان(/ انجام کار دشوار

 انجام کار دشوار
مشوق )تشويو هرزندان به کار و يادفیر  و در 

 نهايت، پیروز (
و تالش در  باز  شدن با دهرمان )کودک( ه 

 جهت يادفیر 
 دشمني با نور و روشني

هممار  با دهرمان )کودک( در ساخت چادر 
 تابستاني بر درخت توت

ها   نشیني با دهرمان در شنیدن دصه ه   هممار  و
 شبانه )سمار(

 به وجود آورنده اندوه در دل دهرمان
شخصیت اثرفذار در شاد  دهرمان )کودک( و 

 رو  آوردن و  به شعر
 ت دهرمان دصه، سپز غیبت و دور شدنزرک

 نشست  بر درخت و شمار شدن
 

 شرکت در امر شمار فنجشک
 ها استعمار و دزديدن آسمان و زمی  ملت
 با همراهي دهرمان )کودک( به چرا رهت 

 ساخت  و آباد کردن همه چیز

 دهرمان
 
 فر يار 
 
 دهرمان
 
 فر يار 

 دهرمان
 

 فر يار 
 
 شرور
 فر يار 
 
 فر يار 
 
 شرور
 فر يار 
 
 دهرمان
 

 وجو شخص مورد جست
 فر يار 
 شرور
 
 فر يار 

 دهرمان

که از هفت نوع شخصیت  مورد است 00ها  شود، در دصیدد مورد بررسي، تعداد شخصیت همان ونه که مشاهده مي

 کارکرد دارندا 91ها جمعاً بیش از  مورد نظر پرا ، بر چهار نوع آن منطبو است و اي  شخصیت

تر و به عبارتي  ها  پیشرهته پردازد، هراتر رهته و شخصیت اما مهد  مراد  در اشعارش، از آنچه عیسي بدان مي

تر اشاره  پیش که چنانجديدتر خلو کرده استا ا بته پزم به ذکر است که مخاش  شعر و  تنها کودکان نیستند؛ بلمه 

که به شور ددیو کودکي است ر صورت فرهته، فروه سني ج ها  اخی هايي که در سال بند  شد، مخاش  او، شبو شبقه

است که در انتها  دوران کودکي درار فرهته و در آستانۀ ورود به دوران نوجواني استا به همی  د یل نیازمند يادفیر  

در  مفاهیمي تازه و هراتر از مفاهی  دوران کودکي و آمادفي برا  درک مفاهی  انتزاعي استا از همی  رو، مراد 

تا مخاش   پردازد که عالوه بر اينمه زامل يک پیام خاص است، جذاب و تازه نیز باشد هايي مي شعرش به خلو شخصیت
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 اند: بند  شده ها دسته به بهتري  نحو با آن ارتباط بردرار کندا در جدول زير تعداد  از اي  شخصیت

 2جدول شماره 

 نوع شخصيت ها خويشکاری ها شخصيت نام شعر

 انار انار و  بخند

 چادو

 کشته شدن به وسیلۀ چادو

تالش برا  از بی  بردن انار )درفیر ( و سپز 

 موهقیت

 درباني

 شرور

 خداوند ها خدا  باران

 زمی  

 هرستادن باران برا  مخلودات

بودن و سپز سرسبز شدن به  ثمر يبخشک و 

 وسیلۀ باران

 دهرمان

 نیازمند

خوش به زال 

 آسمان

 آسمان

 

 و پرنده ستاره

 ها  پايتخت )آزادفي( ندادن اجاره به خانه

ها  پايتخت به د یل وجود  نیامدن به تراس خانه

 دود و غبار

 دهرمان

 

 وجو اشخاص مورد جست

تند نرو ا  

 شهاب

 دهرمان آمدن از دوردست و آوردن شاد  شهاب

 دله دلۀ خوشبخت

 

 دلۀ دي ر

 

 آسمان و خورشید و

 شهاب و ابرها وااا

فرهت  از ساير موجودات و اشیا برا  خروج يار  

 از تنهايي

 زدودن غ  تنهايي از دله )اول(

 

يار  دادن به دله برا  شاد کردن او و خروجش از 

 غ  تنهايي

 يار  فیرنده

 

 وجو شخص مورد جست

 فر يار 

 خان  ي انه جش  آشتي

 ها  سوم ا ا بچه

 ها آشتي دادن بچه

 کنان يآشتکا زدن و همراهي با جش  

 دهرمان

 فر يار 

 جاده جاده

 

 ره ذر

خسته شدن از تنهايي و فشت  به دنبال همراه و 

 همسفر

 يي سفر کردنتنها به

 درمانده

 

 وجو شخص مورد جست

انادا ايا     هاا  ماورد نظار پارا ، منطباو      شخصیت وجود دارد که بر پنج ناوع از شخصایت   01در مجموعۀ مراد  نیز 

 ها اشاره شده استا دارند که در جدول باپ، در جمالتي کوتاه به آنخويشمار   91ها دري   شخصیت

ها  موجاود در اشاعار    دهد خويشمار  ، نشان مي9و  0ها  شماره  ها در جدول ها و خويشمار  بند  شخصیت دسته

موضاوع و   کارکرد مورد نظر پرا  هراتر رهتاه و دو شااعر باا توجاه باه      30دو شاعر، از نظر نوع خويشمار ، از محدودد 

 ااند فرهتهها  آثارشان در نظر  مايۀ مورد نظر خود، کارکردها  متفاوتي برا  شخصیت درون
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2و زاويۀ ديد 1راوی ا1
 

به کسي )و فاه »آيدا در اصطالح ادبیات  ها  موجود در ادبیات، راو  از عناصر جدانشدني به شمار مي در انواع روايت

فويندا به سخ  دي ر، راو  شخصیتي است که نويسنده، زوادث داستان  مي کند راو  چیز ( که داستان را روايت مي

راو  اي  داستان چه »(ا هرفاه پز از خواندن يک داستان از خود بپرسی  992: ش 0329)داد، « کند را از زبان او نقل مي

  رابطۀ مستقی  داردا زاويۀ اي ا چراکه زاويه ديد با راو ، با پاسخ به اي  سؤال، زاويۀ ديد را مشخص کرده«کسي است؟

فشايد تا از شريو آن زوادث موجود در  ا  است که نويسنده به رو  مخاش  مي ديد در زقیقت در زم  دريچه

داستاني(  شخص )راو  درون (ا راو  اغل  بر دو فونه استا راو  اول912: ش 0329فر باشدا )همان،  داستان را نظاره

ها  آن است؛ و راو   خود، در جريان داستان درار دارد و يمي از شخصیتفر  است که  که در زقیقت روايت

 و نسبت به ودايع داستان آفاهي کامل داردا ن رد که از بیرون به داستان مي داستاني( يا دانا  کل شخص )راو  برون سوم

کند و غا باً داستان از زبان خود  شخص استفاده مي ، از راو  اولروستای من نعيريهاش  سلیمان عیسي در مجموعه

خورد که در زقیقت به  هايي از وجود دانا  کل به چش  مي شودا تنها در يمي از اشعار اي  مجموعه رفه او زمايت مي

 شخص آمده است: اول کمک راو  

شخص(/ در محلۀ  )سوم اااکنند ميها را با او تمرار  برخي دسمتکودکان  اااخوانَد شاعر با صدايي آرام و د پذير مي

ها/ مهربان و مالي  بود/ چون نسی  تابستان/  جن ید بچه کرد و با روزفار مي کوچک/ در خانۀ آجر  ما/ پدرم زندفي مي

 (ا01: م 9109شخص( )ا عیسي،  )اول  چون شعرااا

آيد و ادامۀ  شخص به میدان مي کند، سپز در ادامه، راو  اول شخص آغاز مي در اي  بخش شاعر ابتدا با راو  سوم

ها  شخصیت مورد نظر  دهرمان داستان است و به توصیا ممان و ويژفي دروادعشود که  ماجرا از زبان او نقل مي

ها در ارتباط با زمان و  آنچه از ظاهر شخصیت رو  يازاديد راو ، عیني و جسماني است،  پردازدا بدي  ترتی  زاويۀ مي

 کندا ت ميبیند رواي ممان دصه مي

فزيندا عالوه بر راو  اول و  کند، راو  مورد نظرش را برمي هر نويسنده با توجه به هدهي که در اثر خود دنبال مي

تواند  راو  فاه مي»شخص نیز تا زدود  کاربرد داردا  شوند، راو  دوم شخص که در اغل  آثار به کار فرهته مي سوم

(ا مراد  09: ش 0320)رضايي، « کند زند و داستان را روايت مي با او زر  ميصدايي از درون دهرمان داستان باشد که 

 بار از راو  سوم شخص استفاده کرده است: 3شخص و  بار دوم 9شخص،  بار از راو  اول 00در سرودن اشعارش 

 (ا00: ش 0320شخص( )مراد ،  ها )اول فیرم / از سخاوتش زاپ / م  زمی  سرسبزم / او خدا  باران برگ و بار مي

 سرايد: در جا  دي ر مي

 (ا90شخص( )همان،  فیر / از ازوال باران بپرس / سراغ اهو را ب یر )دوم برو تا تماشا  صبح / و اينجا نمان فوشه

 نويسد: فونه مي اي « انار و  بخند»و در سرود 

شخص( )همان،  رو  میز )سوم بشقاب خا ي چرخید در چش  انار / تصوير  از چادو  تیز / در انتظار  سرخ بود /

 (ا1

مراد  دو زاويۀديد عیني و ذهني را به ه  آمیخته استا و  عالوه بر تصوير هضا  ظاهر  دصه، به آنچه در ذه  
                                                           
1
. Narrator 

2
. Point of view 
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 پردازدا کشد، نیز مي ها، نظیر انتظار  که بشقاب خا ي رو  میز مي شخصیت

اندا زيرا اي  نوع راو ،  دي ر به کار فرهته را بیش از دو فونۀ شخص اول  راومشاهده شد، دو شاعر،  که چنان

ها  موجود در روايت، برا   هايي که دارد، نظیر عدم اشالع از تمامي ودايع و اهمار شخصیت نظر از محدوديت صر 

شود پذيرش زوادث موجود در داستان برا   رسد و باعث مي تر به نظر مي همراه کردن کودک با جريان داستان مناس 

 ر باشدات و  ساده

 یپرداز صحنه .7
، از استيمي دي ر از عناصر مه  روايت، صحنه استا اينمه روايت در چه مودعیت مماني يا زماني در زال رخ دادن 

اهمیت هراواني برخوردار استا صحنه در هر روايت نسبت به روايت دي ر متفاوت بوده و نويسنده با توجه به هضايي که 

او ی   عنوان بهشناسي پرا ، صحنۀ آغازي   کندا در روايت شلبد، آن را انتخاب مي موضوع روايت مورد نظرش مي

ها  اصلي  د پرا  معتقد است صحنۀ آغازي  جزء خويشمار زال، خو شودا بااي  کارکرد يا خويشمار  مطرح مي

 آيدا شناسي به شمار مي در ريخت نیست اما از عناصر مه 

اهتدا و  در  ها  شعر  سلیمان عیسي در سوريه، در روستايش نعیريۀ و در دوران کودکي شاعر اتفاق مي روايت

ام در  چادرِ تابستانه»، «کنار رود عاصي خانۀ ما»کندا  خص مياشعارش غا باً پیش از آغاز کالم، ممان ودوع ماجراها را مش

از جمله عناويني هستند که شاعر با « ام بر کرانۀ رودخانه کودکي»و « مان در روستا جوپن اه کودکي»، «دل درخت توت

ام را  کودکي» کندا و  در دصیدد ها سخ  خواهد ففت را مشخص مي ها ممان ودوع رويدادهايي که از آن استفاده از آن

پرداز  پرداخته و صحنۀ ودوع  ، به صحنهها ها و اعمال آن عالوه بر سخ  ففت  از شخصیت« ها کن  بچه برايتان تعريا مي

 کند: زوادث را برا  مخاش  توصیا مي

ها  عاصي را  ها  عاصي است/ صبح و عصر صدا  فام اش فام ام نزديک سرچشمۀ رود عاصي است/ همسايه خانه

رنگ  ام سقفي از آجر است/ سرخ ها را به م  ياد داده/ااا/خانه شناسدشان/ )عاصي( بهتري  شنود/ و بدون ززمت مي مي

ها  فلي /که آن را پز از سختي بسیار ساختی /ااا/میان خانه و عاصي/ کودکي  ا  از جنز سنگ همچون بال عید/ خانه

 (ا31تا  31: م 9109ها )ا عیسي، بود بچه

ا  خروشان و کودکي که در  ا  است با آجرها  فلي درمز، رودخانه کشد، خانه که عیسي به تصوير ميا   صحنه

ا  که هرچند شاعر آن را با کلمات و جمالت ساده و کوتاه توصیا کرده است،  آن زوا ي مشغول باز  استا صحنه

 وچمش درار دهدااما توانسته مصا ح مورد نیاز برا  درک صحنۀ مورد نظر در اختیار مخاش  ک

فیردا تراسِ  ها  متفاوتي را در برمي اهتد و ممان عیسي، در زمان زال اتفاق مي برخال ها  شعر  مراد   اما روايت

ها به ساخت  و  هايي هستند که مراد  به کمک آن آپارتمان، آسمان، دلۀ کوه، جايي رو  يک میز وااا هم ي ممان

هايي که مراد  در اشعارش به وجود آورده برا   دا هرچند برخي از صحنهپرداز اش مي ها  شعر  پرداخت  روايت

ها   رسد، اما توانسته است با استفاده از تمنیک مخاشبي که در دوران شاد  و نشاط درار دارد، ددر  غمناک به نظر مي

 ، جذاب و در دسترس هايي بیاهريند که در عی  غم ی  بودن، برا  مخاش ي، در مدت زمان کوتاهي صحنهسينو داستان

شود  ، صحنۀ جدال چادو و انار  تصوير مي«انار و  بخند»در شعر  که چنانبتواند با آن ارتباط بردرار کندا  جهیدرنتبوده و 

که از شدت اندوه، زمان  کشد، درزا ي اهتد و بشقابي خا ي انتظار ريخته شدن خون انار را مي که بر میز  اتفاق مي
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شود که  صحنۀ تراس تنگ و کوچک آپارتماني در پايتخت تصوير مي« زال آسمان خوش به»شعر  ايستاده است! يا در

 خورد: غبار بر آن نشسته و بدون باغچه و درخت، تنها يک بند رخت در آن به چش  مي

 نه تو  اي  تراس زشت

 شود ستاره ديده مي

 ا  چه پرنده نه چه

 شود در آن شنیده مي

 غبارها  پايتخت

 ها خانه نشسته رو 

 شود ن اه کرد نمي

 ها چرا؟ به دوردست

 از اي  شر  به آن شر 

 اند بند رخت کشیده

 ا  نه سنبلي نه سبزه

 نه باغچه نه يک درخت
 (00، ش 0320)مراد ،  

فر آسمان و بقیۀ  جا نظاره شود، صحنۀ ودوع روايت، تراس يک آپارتمان است که راو  از آن مشاهده مي که چنان

 پردازدا شود و از همانجا به توصیا محیط اشرا  خود مي مي نقاط پايتخت

پرداز ، در شعر دو شاعر، از اهمیت هراواني برخوردار است و هر يک با توجه به هدهي  بر اي  اساس صحنه و صحنه

يرش کنندا موضوعي که از مؤثرتري  عوامل در پذ که در پي آن هستند، صحنه را برا  روايت مورد نظر خود آماده مي

 آيدا روايت از سو  مخاش  و همراهي با آن به شمار مي

1وگو گفت ا1
 

وفو  ، همواره در آثار منظوم و منثور وجود داشته استا ففتکردن اهمار وفو به معنا  صحبت کردن و ردوبدل ففت 

عناصر مه  و يا به وفو در داستان، يمي از  ففت»اهتدا  ها  اثر و فاه در ذه  يک شخصیت، اتفاق مي فاه میان شخصیت

ها  مايه ظاهر شود، شخصیت شود، پیرنگ فسترش يابد، درون عبارتي همسنگ ارزش توصیا است، زيرا سب  مي

(ا اي  عنصر نیرومند و بنیادي  ادبیات داستاني که همسو و 911: ش 0329)داد، « معرهي شوند و عمل داستان پیش برود

توان به شبیعي بودن يا به عبارتي  ها مي هايي دارد که از میان آن د، ويژفيکن جهت با ساختار روايي داستان عمل مي ه 

ا ديا وگ يا 0وفو انواع و ادسامي دارد که عبارتند از:  عدم پیچیدفي و محسوس و عیني بودن اشاره کردا ففت

ودان ه و وفو )د وفو در ففت ا ففت3فويي دروني  ا مونو وگ يا خودفويي و تک9وفو  دو يا چند نفره  ففت

 (ا90: ش 0321فرجي، 

وفوها  موجود  پردازدا ففت وفو مي اش، فاه با اشخاص داستان و فاه با خودش به ففت عیسي در مجموعه شعر 

از آغاز  شیپ« ها کن  بچه ام را برايتان تعريا مي کودکي»ا  دارندا در دصیدد  در اشعار و  اغل  رنگ و بو  نمايشنامه

 نشیند: وفو مي د، هراس، ديمه و بقیه کودکان به ففتسرود، با دوستانش، ايا

شاعر: م  سر دو    -ات را با سرود برايمان تعريا کني  اياد کوچو و: دول داد  برايمان آواز بخواني، کودکي -

هراس: چرا  –دوستانت که دوست دارند با ما آواز بخوانند  و م  و تو ديمه و صفوان ااابخوانی  آواز  ه که با  هست  اياد

شاعر: اس  تو را هراموش نمردم  –خواهد با شما آواز بخوان   اس  مرا هراموش کرد ؟ م  ه  شعر دوست دارم و د   مي

 (ا33: م 9109هراسااا )ا عیسي، 

وفو  چند نفره است که مخاش  با خواندن آن، در جريان آنچه در داستان  وفو  باپ از نوع ديا وگ يا ففت ففت

شخص و ساير  وفو که معموپً پیش از شروع داستان و میان راو  اول فیردا اي  نوع ففت داد، درار مي رو  خواهد
                                                           
1
. Dialogue 
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 شودا فیرد، در بیشتر اشعار عیسي ديده مي ها صورت مي شخصیت

 نشیند: وفو مي شود و از درون، با خود به ففت اش غرق مي فاه شاعر برا   حظاتي در اعماق خاشرات کودکي

شما چرا  اااها  م  انجامد /تاب هنوز آرام ن رهته است/ ا  نغمه ن ام /سخن  دربارد آن به درازا ميعشقي زوده -

اند /آويخته به دستان م  /ا  آرزو  فل ون  آرام ب یريد؟/ دهان  آکنده از ترانۀ سلمي است/ و دستانش دو فل نرفز

ام  راضي شود و اهتخار کن  /که م  چیز  به او ارزاني داشتهکودکي /دنیا را در چشمان  بريز /شعر را و ترانه را /تا سلمي 

 (ا11)همان، 

ندرت در  و به آيد يي به شمار ميفو تک  ديا وگ نیز دارد، اما از نوع مونو وگ يا و بووفو هرچند رنگ  اي  ففت

ه، کودکان هستند؛ او تر نیز بر آن تأکید شد، مخاشبان عیسي در اي  مجموع پیش که چنانخوردا  شعر عیسي به چش  مي

هايي است که يا از جنز کودکان بوده و يا برا   وفو  مستقی  با شخصیت برا  بیان مقصود و هدهش نیازمند ففت

 اندا صورت ديا وگ آمده وفوها به ها دابل  مز باشدا به همی  سب  بیشتر ففت آن

وفو فاه  فیردا در شعر او نیز، ففت ه مياش بهر ها  شعر  وفو در جريان زمايت مراد  نیز همچون عیسي از ففت

 اهتد: ها و فاه در درون شخصیت اصلي اتفاق مي میان شخصیت

 (ا01: ش 0320شنو ؟ صبرک / تند نرو ا  شهاب )مراد ،  فذر  پرشتاب/ مي رسي از دوردست/ مي ديا وگ: مي

 (ا90يک درخت )همان، رسد/ صدا  همرها   کز نمي مونو وگ: د   فرهته است، سخت/ چرا/ به فوش هیچ

ها اتفاق  وفوها  موجود در اشعار عیسي اغل  میان راو  )که همان دهرمان داستان است( و ساير شخصیت ففت

شودا فاه در  صورت مونو وگ ديده مي صورت ديا وگ و ه  به وفوها  اشعار مراد ، ه  به ففت که يدرزا اهتد؛  مي

وفو در  شودا بدي  ترتی ، عنصر ففت ها بردرار مي میان بقیۀ شخصیت درون شخصیت اصلي و فاه اي  ارتباط کالمي

 وفوها  شعر مراد  داردا تر  نسبت به ففت شعر عیسي دايرد محدود
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 گيری نتيجه .9
روستای من فونه نتیجه فرهت که دو اثر  توان اي  بر اساس آنچه در اي  مقا ه مورد بحث و بررسي درار فرهت، مي

آيند که از  حاظ  از جمله آثار مه  درزمینۀ ادبیات کودک و نوجوان به شمار مي تاک تيکساعت بدون و  نعيريه

خوبي با  باشندا دو شاعر به ها  روايي بیان ر مهارت نويسندفان اي  دو اثر در سرودن شعر روايي کودک مي ويژفي

خوبي تشخیص  کودکانه را به ها  روايت بزرفسال با روايت میزان درک و درياهت مخاش  آشنايي دارند و تفاوت

ها  مورد نظر نويسندفان مفاهیمي نظیر آزاد  و آزادفي، مقاومت، پايدار  و موضوعات آموزشي،  مايه اندا درون داده

 اخالدي و تربیتي است که در شعر هرکدام با ديد  متفاوت، بسته به نیاز کودک در جامعۀ مورد نظر، به کار رهته استا

توان ففت  شناسي پرا ، در اي  دو اثر، مي یر  ش ردها  روايت، با توجه به ا  و  ريخترفکا بهاما از  حاظ 

مايۀ  ها با انتخاب درون ن آمیز بوده استا آ عملمرد نويسندفان، افرچه با کیفیتي متفاوت، اما تا زد وسیعي موهقیت

ها  مناس  برا  هرکدام از  ها  مناس  و تأثیرفذار بر ذه  کودک، شرح خويشمار  مناس ، پردازش شخصیت

مند با استفاده از  شورکلي ايجاد ساختار  ساده و نظام ها  زيبا و جذاب برا  کودک و به ها، پردازش صحنه شخصیت

ها  معمول  در پیچیدفي هرورهت ها را به خدمت شعر درآورده و از  اند اي  تمنیک ها  روايت، توانسته مجموعه تمنیک

 اندا عبارتي، بیش از آنمه شعر را در اختیار روايت درار دهند، روايت را در اختیار شعر درار دادهو به  در امان بمانند

  نوشت پي .11

میاان   م 0210ژوما    01ژوما  تاا    1نبارد  باود کاه از     م 0210روزه  جناگ شاش  م )نمسۀ ززيران(:  0210شمست  *

رخ داد و باا پیاروز  اسارامیل باه پاياان رسایدا ايا  نبارد نقطاه اوج           اردنو  سوريه، مصرو کشورها  عربي  اسرامیل

باا شمسات ارتاش چناد کشاور       اسرامیلآن  به درازا انجامید و در م 0210ژوم   09مه تا  01بحراني بود که از تاريخ 

 .عربي دسمتي از خاک آنها را تصر  کرد

آن نوشاته  ها  موجود در اي  دصایده باه تفمیاک و بار اسااس ده دسامت جدافاناۀ         : انواع شخصیت0 جدول شماره *

 اندا شده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
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 فهرست منابع .11

 ( ا 0301ازمد ، بابکا)جلد اولا چا  اولا کرج: مرکزا اساختار و تأويل متن 

 ( ا »0329ايراني، محمد و هممارانا)مجلۀ ادبيات «ا پرداز  دووجهي در پیمر هرهاد عباس معروهاي  شیود شخصیت

 ا01-0ا صص 0سال سوما شماره  پارسي معاصر.

 ( ا 0321بهمني، مهرزادا)چا  اولا تهران: مرکز تحقیقاتا اتحليل روايت و کاربرد آن در رسانه 

 ( ا 0311پرا ، و وديمیرا)ا ا چا  اولا تهران: توسا ترجمۀ هريدون بدرها های پريان شناسي قصه ريخت 

 _________ (0221 ا)ترجمه عبدا مري  زس  و سمیرد با  عمواوا چاا  اولا دمشاو: دار     امورفولوجيا القصۀ 

 شراعا

 ( ا 0329داد، سیماا)چا  شش ا تهران: مرواريدا افرهنگ اصطالحات ادبي 

 ها  خسرو و شایري    وفو در خمسۀ نظامي با تأکید بر مثنو  ففت(ا »0321علي و فرجي، مصطفيا ) دودان ه، محرم

 ا31-90ا صص 13سال پنج ا شماره  اادبيات ماه کتاب مجلۀ«ا و  یلي و مجنون

 ( ا »0320رضايي،  یالا)مجلاۀ  «ا شخص در شعر روايي کودک )فاروه ساني ا اا(    بررسي نقش و کارکرد راو  اول

 ا11-09سال سوما شمارها صص  اشيراز کودک ادبياتمطا عات 

 ( ا »0320شاااهر ، زمیااد و غفوريااان، مااري ا)  بررسااي تطبیقااي عناصاار داسااتان زجاااب منفلااوشي و رجاال سیاسااي

 ا030-001ا صص 91 ا شماره سال شش امبين لسان فصلنامۀ«ا زاده جمال

 شناسي رمان عمارت يعقوبیان اثر عاالء اسساواني بار اسااس نظرياۀ       روايت(ا »0323ا دي  و هممارانا ) عبد ، صالح

 ا011-20ا صص 00سال شش ا شماره ا مبين لسان فصلنامۀ«ا روايتي ژرار ژنت

 ( ا 9109ا عیسي، سلیمانا)چا  اولا دمشو: اتحاد ا متاب ا عربا االنعيريۀ قريتي 

 دمشو: دار ا حاهظاا چا  اولا رحلۀ کفاح(ا 9103ملمۀا ) ،ا عیسي، سلیمان و أبیض 

 ( 0320مراد ، مهد ا )یرکبیراامها  شموهه وابسته به نشر  چا  دوما تهران: کتابا تاک ساعت بدون تيک 

 ( ا 9100مانفريد، يانا)رزمۀا چا  اولا سوريه: نینوىا ترجمۀ أماني أبو(ا سّردعلم السّرد )مدخل إلى نظريۀ ال 

 ( ا 0329خبرفزار  مهرا)91/1/21ا فرهنگي بخش 

http://www.mehrnews.com/news/2113296/ 



 
 
 

 

A Comparative Study Investigate of Narrative Teqhniques in 

childish poetry on Propp's Narrative Theory (example in My 

Village Naeirieh by Soleyman Isa and The Clock without Tik Tak 

by Mehdi Moradi based) 
 

Abstract 

Narratology is one of the new fields attentioned by literature criticizers and 

researchers in recent decades.Veladimir Propp,the Russian theorist, as one of the most 

important narratology theorist has presented his narrative patterns with publishing his 

famous book, Morphology of the Folktale, in 1928 اSoleyman Isa and Mehdi 

Moradi,Syrian and Iranian contemporary poets, in their books, My Village Naeirieh 

and The Clock without Tik Tak, are employed some narrative techniques effectively. 

This study aims to investigate comparstively the use narrative techniques in 

previously mentionening books. This article attempts to consider the narrarive 

twchniques in mentioned books with regard to Propp's narratology theory based upon 

a descriptive-analytic method. The study also takes a brief look to the biography of 

poets and then provide some materials rekated to narration and Propp's narràtolgy 

theory. Study shows that the poets are familiar with the perseption of their addressees 

and know how to dedicate narrative techniques to poetry, because of their ability to 

poetry writing. 

Key words: Narratology, Propp, Soleyman Isa, Mehdi Moradi, narrative poetry. 

 


