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ــه ــیش رو،  ي مقال ــیرپ ــول س ــاریخی تح ــویرگري ت ــیرا در  تص ــا بازنویس  و ه
 ي همـه  پـژوهش،  ایـن  در. کنـد  بررسـی مـی   سوسـکه  خاله داستان هاي بازآفرینی

 تـا  پیشین ي سده سنگی هاي چاپ از ،سوسکه خاله دسترس درو  مصور هاي نسخه
 بهـره  محتوا تحلیل ي شیوه از کیفی پژوهش این. شوند می بررسی ،اخیر هاي نسخه

 تصـویرگري . شـود  می برگزیده تحلیل واحد عنوان به تصویر قاب آن در و گیرد می
 مفهـوم  از اسـت  اقتباسـی  کـه  هاتصویر ي »هنهفت ي بیننده« مفهوم یاري به ها، کتاب

 هـاي  ویژگـی  بیـان  و محتـوا  تحلیـل  از پـس شـود.   مـی  تحلیل »نهفته ي خواننده«
 که کند می روشن نتیجه. شود می مشخص آن ي نهفته ي بیینده کتاب، هر تصویرهاي

 ؛نیسـت  سـویه  یـک  و ثابـت  اي رابطه واقعی ي بیننده و نهفته ي بیننده انیم ي رابطه
 قـرار  فـرض  پـیش  تصـویرها،  که است نهفته اي سوژه نهفته، ي بیننده دیگر، انیب به

 تثبیـت  و کامل ساخته، پیش اي سوژه چنین که نیست معنا بدین این ،البته .دهند می
 اي سـوژه  موقعیـت  ایدئولوژي، القاي با که تصویرهایند خود این ،بلکه ؛است شده
 ي نوبـه  به نیزتصویرها  گفت، توان یم ،رو نیازا .کنند می تحمیل بیننده به را اي ویژه
 .سازند می و فراخوانده را بیننده ي سوژه خود

 سوسـکه،  خالـه  تصـویرگري،  ،نهفتـه  ي بیننـده  ،یسـ یبازنو ،ینیبازآفر :کلیدي هاي واژه
 .ي نهفته خواننده
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 درآمد. 1
 تعریـف  مخـاطبش  بـه  توجـه  بـا  تـر  شیب کودك، ادبیات ادبی، هاي گونه دیگر برخالف

 بـه  توجـه  بـا  کـه  نـد ا  ادبـی  هـاي  گونهازجمله  نمایشی و داستانی ادبیات ،شعر. شود می
 ولـی  شـوند؛  مـی  شـناخته ) عـروض  و وزن سـاختار،  صـورت، ( شان درونی هاي ویژگی

 ؛500: 2005 ،1کیشـار : نـک ( اسـت  آن مخاطـب  کـودك،  ادبیات در شاخص نخستین
 3نودلمن البته .)41 و 36 و 32 -25: 1383 خسرونژاد، ؛293: 1387 ،2نیابراشتا-کیلسن
 به .کند یم ارائه تر قیدق یشاخص کودك، اتیادب فیتعر يبرا 4نهفته سال بزرگ کتاب در

ـ ادب کـه  اسـت  کـودك  مخاطب از »سال بزرگ دارِیخر« درك نیا او، نظر  را کـودك  اتی
 مخاطـب  از سـال  بـزرگ  دارِیـ خر درك شـدن  دگرگـون  با ،لیدل نیهم به .کند یم فیتعر

 نقـش  هرحـال،  بـه . کنـد  یمـ  رییتغ زین کودك اتیادب گر،ید ي دوره به يا دوره از کودك،
 . است آشکار کودك ادبیات هاي پژوهش در) کودك( خواننده پررنگ

. شـد  جلـب  مـیالدي  1970 ي دهـه  اوایـل  از ،خواننـده  بـه  ادبی نقد و نظریه توجه
 پیدایش با و تاریخ این از پس ولی ؛بود متن خود یا نویسنده به منتقدان توجه ،ازاین پیش

 ،6خواننـده  واکـنش  بـر  مبتنـی  ي نظریـه  یـا  محـور  خواننده ي نظریه و 5دریافت ي نظریه
 ازآنجاکـه  ولـی  .کردنـد  توجـه  معنـا  ایجاد و 7داللت فرایند در خواننده نقش به منتقدان
هـاي   متن ،نوشتاري متن افزون بر 9دالو  ستا ها 8نشانه از مخاطب درك نیازمند داللت

 مـتن  بـا  او کـنش  بـرهم  بـه  داللـت،  فرایند در مخاطب نقش ؛گیرد دیگر را هم دربر می
 مخاطـب  کنش برهم مستلزم معنا ایجاد و داللت دیگر، بیان به .شود ینم محدود نوشتاري

 تصویرها. شود می مواجه آن با که است )شنیداري و دیداري، نوشتاري( دالی گونههر با
 از کودکـان  هـاي  کتـاب  تصـویرهاي  بنـابراین،  .کنند میرا بیان  معنا و اند دال اي گونه نیز

 بـه  ،زمـان  گذشـت  بـا  ،هـا  داسـتان  تصویرگري دگرگونیِ و ناپذیرند جدایی ها آن معناي
 . انجامد می شان مخاطبان با کنش برهم در ها داستان این معناي و داللت دگرگونی

1 Šarić 
2 Lesnik-Oberstein  
3 Perry Nodelman 
4 The Hidden Adult: Defining Children’s Literature 
5 Reception Theory  
6 Reader-Response Theory  
7 Signification  
8 Sign  
9 Signifier  
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 هـاي  تصـویرگري در  تـاریخی  دگرگونیِ چرایی و چگونگی تا برآنیم نوشتار این در
اثرهـاي   ي همـه تصـویرهاي   محتـواي  ،رو . ازایـن کنـیم  بررسـی  را سوسکه خاله داستان

 ایـن  در. شـوند  مـی  تحلیـل کـه در دسترسـند،    داستان ایني  شده بازنویسی و بازآفرینی
 ي نظریه براین، افزون. شود می برگزیده تحلیل واحد عنوان به تصویر قاب کیفی، پژوهش
 فراهم را بحث نظري چارچوب ،نودلمن پري ي »1نهفته ي دهنبین« مفهوم و محور خواننده

 کتاب، هر تصویرگري هاي ویژگی برشمردن و محتوا تحلیل ي ادامه در. آورند می فراهم
 طباخم را اي سوژه ،نهفته ي بیننده. شود می مشخص نیز آن تصویرهاي ي نهفته ي بیننده
 کامـل  ،ساخته پیش لزوماً سوژه ینا .است نهفته ،متن در آن ي نمونه پیش که دهد می قرار

 بـه  را از سـوژه   موقعیتی ویژه ،2فراخوانی روند طی ،تصویرها بلکه ؛نیست شده تثبیت و
 .سازند برمی را بیننده ي سوژه و کنند می تحمیل واقعی ي بیننده

 
 پژوهش ي پیشینه. 2

 .نـد کن مـی بحـث   کودکـان  هاي کتاب تصویرگري ي درباره ها کتاب و ها مقالهبسیاري از 
 تصـویر  خلـق  ؛کودك تصویرگري کتاب نخست فصل در 3سالزبري مارتین نمونه، براي
 ارائـه  غـرب  در کـودك  کتـاب  تصـویرگري  از کوتـاه  يا تاریخچه )1387( 4کتاب براي
 کـودك  ادبیـات  هـاي  کتـاب  تصـویرگري  گونـاگون  هـاي  تکنیک به ادامه در او. کند می
 در ناصرزاده هانا .است شده نوشته سوسکه خاله داستان بر نیز يبسیار نقدهاي. پردازد می

 ارائـه  سوسـکه  خالـه  داسـتان  از فمنیسـتی  خوانشـی  »کـرد؟  چه و بود که سوسکه خاله«
 حضـور  دار طلیعه باید که است زنی] سوسکه خاله یعنی[ او گمان، بی« ،او نظر به. کند می

 رنـود  هاي مزاحمت و اهانت از مواردي به که باشد جامعه در باوقار و نفس به متکی زنی
 ،همچنـین  ناصـرزاده، ). 82: 1383ناصـرزاده،  ( »دهـد  مـی  مناسب و شکن دندان یپاسخ
 هـاي  محـدودیت  و عـرف  به محدود ولی آزاداندیش، و مستقل دختري را سوسکه خاله

 .  داند می اجتماعی
 داسـتان،  این آید که نیز برمی »سوسکه خاله در جنسیتی هاي نقش بررسی«ي  مقاله از
 مردساالر نظام در محصور یزن داستانِاي از زندگی زنان مستقل باشد،  که قصه از آن بیش

 داسـتان  برخـی،  نظـر  بـه  شـاید . اسـت  اجتماعی ي ها سوژه فراخواندن شقصد است و

1 Implied viewer   
2 Interpellation  
3 Martin Salisbury 
4 Children’s Book Illustration 
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 بـه  توجه با است؛ که بوده فمنیستی داستانی ،انتشارش یا آفرینش زمان در ،سوسکه خاله
 بـراي  دیگر آن محتواي ،است داشته تاکنون دوران آن از فمنیسم آرمان که هایی پیشرفت
 کـرد  فرامـوش  نباید ولی .نیست پروا بی و فمنیستی، بخش آزادي چندان معاصر مخاطب

 که است هشد منتشر استرآبادي خانم بی بی الرجال معایب ی مانندکتاب قاجار ي دوره در که
 معاصـر  مـتنِ  این با مقایسه در را سوسکه خاله ي قصه توان نمی دارد. پس فمنیستی متنی

 گفتمـان  از صـبحی  هاي قصه ي نسخه تصویرگري ثرپذیريا به مقاله ینا. نامید فمنیستی
 ).36: 1389 ذکاوت، و ویپورگنک: ( کند میاي گذرا  اشاره نیز مردساالر غالب

 خود با را یکس چه يپر و سوسکه خاله در تیعامل« در نیز) 1393( پاشایی روشنک
 عاملیـت  و اسـت  پرداختـه  خوانـد  مـی  عاملیت تاریخی دگرگونیِ چه آن بررسی به »؟برد

 .داند می داستان خلق تاریخی ي دوره غالب ایدئولوژي به محدود را سوسکه خاله
 توجـه کمتـر   »سوسـکه  خاله« تصویرگري به ،همانند و آثار ها مقاله این البته، باوجود

است. براي نمونه،  کرده جلب را منتقدان برخی توجه زاهدي تصویرگري تنها ت.اس شده
 تصـویرگري  در شگرد پنج از »کودك شعر تصویرگري در گفتار پنج«ي  مقاله ي نگارنده

 رئالیسـم ، هـا  مایـه  نقـش  کـاربرد  و تزئینی روش به تصویرگري«: کند می یاد کودکان شعر
اکرمـی،  ( »محض  انتزاع و شعر تصویرگري در کودکانه انتزاع، محض رئالیسم، کودکانه

 کجـا  سوسـکه،  خالـه  منظوم کتاب در«: نویسد می ادامه در وهمچنین، ا .)63 -61: 1381
 کـار  ي هحوز به را دیگري هاي اتفاق زاهدي مرتضی] است چنین اصلی متن در[ میري؟

 تصویر به را کارتُنکی او. است تصویرگري در استعاره نوعی حضور که دهد می راه خود
 کارتُنـک  عمـل  ترتیـب،  ایـن  بـه  بافـد؛  مـی  را تارهـایش  ریسـی،  نـخ  دوك با که کشد می

 مکـانیزم  ریسـی،  نـخ  دوك بلکه نشده، تشبیه ریسد می دوك که زنی عملِ به) عنکبوت(
 تصـویرگري  در اسـتعاره  حضـور  تـرین  سـاده  این، و گرفته عهده به را کارتُنک تاربافی

 ).58 همان،( »است کودك هاي کتاب
 سوسکه، خاله بررسی و نقد به کهنیز  »احساس و ادراك همنشینی«ي  ي مقاله نگارنده

 هـاي  سـبک  و نقاشـی  از متـأثر را  زاهدي تصویرگري بکس ،پرداخته است میري؟ کجا
ــین، مــی مــدرن ــد. او همچن  در 2کوبیســم و 1پرسیونیســمساک هــاي ویژگــی برخــی دان

 .  )183و  182: 1385و  1384 ،یآقاخان: نک( کند می بیان را کتاب این تصویرگري

1 Expressionism  
2 Cubism  
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 بررسـی  بـه نیز  »سوسکه خاله سنگی چاپ مصور ي نسخه معرفی و بررسی« ي مقاله
 کتـاب  ایـن  داسـتان  بـازنویس . اسـت  ختـه پردا  داستان این از 1307 شعبان 17 ي نسخه

 و هـا تأثیر بـه  بیگـی  علـی . اسـت  نامشخص آن تصویرگر و محرر محمدحسن مالعبداهللا
 اشـاره  ،هـا  آن محتـواي  در هـم  و تصـویرها  سـبک  در هم ،نسخه این غربی هاي تمایل

 عنصرهاي شدن آمیخته و ایران در تجدد معرفی گر نمایان نسخه این او، اعتقاد به. کند می
 ).71و  69: 1390بیگی،  نک: علی( است سنت عنصرهاي با آن

 

 روش. 3
 مفهـوم  از سوسـکه  خالـه داسـتان   تصـویرگري  تـاریخی  دگرگـونی  بررسی در مقاله این

 ي خواننـده  مفهـوم  بـا  آشنایی به مفهوم این درك. گیرد می بهره نودلمن ي نهفته ي بیننده
 بـاب  در اي نظریـه  ؛خـوانش  عمل کتاب دوم فصل در ایزر. استنیازمند  2ایزر 1ي نهفته

شـکل  ( دهد می دست به کلی بندي تقسیم خواننده هاي گونه از ،3شناختی زیبایی واکنش
 ).1 ي شماره

 
 ایزر دید از خواننده هاي گونه بندي تقسیم ي خالصه :1 ي شمارهشکل 

 ماننـد  ،خواننـده  دیگـر  هـاي  گونـه  بـه  نیـز  ایـزر . نیست جامع نديب  تقسیم این البته
 ،)5ریفاتر نظربنابر ( 4رخوانندهباَ است، شدنی توصیف شناختی روان دید از که اي خواننده

1 Implied reader  
2 Wolfgang Iser  
3 The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response 
4 Superreader  
5 Riffaterre 

 خواننده
 واقعی
 فرضی

 آرمانی
 معاصر

واقعی و تاریخی که از 
اسناد موجود به 

 .دست می آید

 فرضی

از طریق آگاهی تاریخی و 
اجتماعی  موجود از عصرش، 

 .استنباط می شود

از طریق نقشی که متن براي 
خواننده درنظر می گیرد،  

 .استنباط می شود
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 اشـاره ) 4ولـف  رظـ ن بـه ( 3مقصـود  ي خواننـده  و) 2فیش ي نظر بر پایه( 1آگاه ي خواننده
: کنـد  مـی  مطـرح  را نهفتـه  ي خواننـده  مفهـوم  مفهـوم،  سـه  ایـن  نقـد  از  پساو . کند می

 ادبـی  اثـر  یـک  تأثیر ایجاد براي الزم هاي گرایش تمام ي دربردارنده] نهفته ي خواننده[«
 بنـابراین،  .نـد ک مـی  وضـع  ،تجربی و خارجی دنیاي نه، متن خود که هایی گرایشست. ا

 برسـاخت  یـک ] نهفتـه  ي خواننـده . [دارد متن ساختار در ریشه نهفته ي خواننده مفهوم
 .دانست یکسان واقعی ي خواننده هیچ با را آن نباید و است

 معنـا  بدان نیا. ابندی یم تحقق شدن خوانده با یادب يها متن که شود می تر، گفته بیش
ـ . باشـد  خود ي ژهیو تحقق طیشرا ي دربردارنده دیبا متن که ستا ـ ا طییشـرا  نیچن  نی

ـ آ  گرد کننده افتیدر يرایپذ ذهنِ در معنا تا کند یم فراهم را امکان  مفهـوم  ن،یبنـابرا  .دی
 بـدون  دارد، را کننده افتیدر کی حضور انتظار که است یمتن يساختار نهفته ي خواننده

 که است نقشی ي سازنده ازپیش مفهوم نیا. کند فیتعررا ] کننده افتیدر یعنی[ او که نیا
 عمـد  بـه  هـا  مـتن  رسـد  یمـ  نظـر  به که هایی نمونه در احت نیا. ردیبپذ دیبا کننده افتیدر
 گذارنـد  یم کنار فعال طور به را ها آن ای رندیگ یم دهیناد را خود یاحتمال کنندگان افتیدر

 و شـنده ک يها ساختار از يا شبکه گر انیب نهفته ي خواننده مفهوم پس، .است درست زین
(ایـزر،  » کنند یم متن درك به وادار را خواننده که ییها ساختار .است پاسخ ي کننده جلب
1987 :34.( 
 نقـش «: کنـد  یمـ  انیب را نهفته ي خواننده مفهوم از بسته هم ي جنبه دو زریا ،ادامه در

 کـنش  ي مثابـه  بـه  ،نهفتـه  ي خواننـده  نقـش  و یمتنـ  سـاختار  عنـوان  به ،نهفته ي خواننده
 سندهینو. دهد ینم دست به را جهان يها تیواقع از يا نسخه فقط ی،ادب اثر. افتهی ساختار

 نیبنـابرا  آفرینـد.  مـی  را اثر اطرافش جهان و ها هتجرب از عنصرهایی نشیچ و انتخاب با
 ينـوآور  بخواهـد  اثـر  اگـر  ولی .دیاننما می را مؤلف دگاهید جهان، ینیبازآفر یچگونگ

 دیگرسـو،  از. دارنـد  یتازگ او يبرا که کند  عرضه خواننده به ییزهایچ دیبا باشد، داشته
ـ . سـازند   محقـق  را دیجد منظر نیا بتوانند تا دارند ازین یتیموقع به زین خوانندگان  نیچن

 ییایـ دن ؛باشـد  متن يایدن از رونیب یتیموقع دیبا و باشد متن خود در تواند  ینم یتیموقع
 کنـد   جـاد یا یگاهیجا دیبا متن ،نیبنابرا .دید تیموقع نیا از را آن دیبا درکش يبرا که
 ي روزمـره  ي تجربـه  با که ییایدن ؛کند درك را متن دیجد يایدن آن از بتواند خواننده که

1 Informed reader  
2 Fish 
3 Intended reader  
4 Wolff 

 

                                                            



 181 هاي داستان خاله سوسکه  و بازآفرینیها   بررسی سیر تحول تاریخی تصویرگري در بازنویسی

 که باشد  داشته را ییتوانا نیا دیبا گاهییجا چنین ن،یا بر  افزون. است متفاوت خواننده
 آشکار شکل به جایگاهی چنین. آورد فراهم گوناگون خوانندگان يبرا را یتیموقع نیچن
 تالقـی  و مـتن  گونـاگون  منظرهـاي  حاصل بلکه ؛شود نمی تحمیل خواننده به مستقیم و

 رونـدي  ؛آید می پدید خوانش روند طی تنها جایگاهی چنین . پساست یکدیگر با ها آن
 درحـال  خود که منظرهایی ؛کند می تجربه را متن گوناگون منظرهاي خواننده آن طی که

 ).35 ،همان( »تکاملند و تغییر
. 1: بـرد  یمـ  نام اند، خواننده نقش ي کننده تعیینرا که  یاصل عنصر سه زریا ،ادامه در

 را هـا  آن نهفته ي خواننده که يمنظر .2؛ اند شده اندهینما متن در که گوناگون يها دگاهید
 ).36 ،نک: همان( ها این دیدگاه برخورد محل .3؛ کند یم قیتلف هم با

 ییهـا  کنش به که شود یم فایا یهنگام ی،متن ساختار ي مثابه به ،نهفته ي خواننده نقش
 جـاد یا یزبـان  شـکل  بـه  یمتنـ  يها دگاهید هرچند رایز. نجامدیب خواننده در افتهی ساختار

ـ با و سـت ین شدنی ارائه یزبان صورت به ها آن مندشدن کانون و ییگرا هم ،شوند یم  در دی
 ؛زانندیانگ یبرم یذهن ییها انگاره] درمتن[ شده فراهم يها دستورالعمل«. شود جادیا لیتخ

 با. دنکن یم ایپو ،شود یم انیب نهفته و یضمن شکل به زبان توسطرا  چه آن که ییها انگاره
 از يا رهیـ زنج خـوانش،  رونـد  یطـ ] مـتن  در[ دیـ جد يهـا  دستورالعمل با شدن رو هروب

 نیگزیجـا  ،انـد  گرفتـه   شکل که ییها انگاره هم ،جهینت در. دیآ یم دیپد یذهن يها انگاره
ـ تغ. ابـد ی یمـ  رییتغ دگاهید تیموقع هم و شوند یم  یدگرگـون  بـه  دگاه،یـ د تیـ موقع ریی

 ن،یبنـابرا  .انجامـد  یم شوند، یم اتخاذ ها انگاره به یده شکل ندیفرا یط که ییها افتیره
 مـرتبط  هـم  بـا  هـا  دگاهیـ د برخـورد  محل و خواننده دگاهید ي،پرداز شهیاند تیفعال یط
 در دیگـر،   بیـان   بـه  .)همـان ( »شـود  یم دهیکش متن يایدن به گزیرنا خواننده و شوند یم

 و خـوانش  رونـد  ي ادامه که رندیگ یم شکل یذهن يها انگاره از يا رشته ،خوانش ندیفرا
. شـود  یم دگاهید رییتغ نیهمچن و ها انگاره نیا ینیگزیجا سبب متن ي ادامه بارویارویی 
ـ تغ ناچـار  به ،دگاهید در دگرگونی ـ  در را هـا  انگـاره  بـه  یدهـ  شـکل  افـت یره در ریی   یپ

ـ اهم بـا  ؛ ولـی نـد ا مـتن  در هـا  انگـاره  نیا خام مواد. خواهدداشت  در دگاهیـ د افتنیـ  تی
 و خـورد  مـی   گره درهم متن يها یژگیو و خواننده ذهن است که ها انگاره به یده شکل

 کـنش  و یمتنـ  سـاختار  ي رابطه که کند یم دیتأک زریا. کشد یم متن يایدن به را خواننده
ـ ا کـه  است معتقد او. است تحقق و تین ي رابطه مشابه افتهیساختار  ينـد یفرا در دو نی

 ).نک: همان( اند وستهیپ هم به ایپو
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ایـن   ،البتـه  ؛شدند جیرا يالدیم 1970 ي دهه در محور خواننده و افتیدر هاي هینظر
 خیتار نیا از  شیپ به شان، یفلسف و ينظر يها هیپا ي دیگر،کردهایرو مانندها نیز  نظریه

 شهیر 2یمعناشناس ای کیهرمنوت و 1یدارشناسیپد در محور خواننده ي هینظر. گردد یم باز
، 4دگریـ ها ماننـد  ،گـر ید متفکران وا از پس و بود فلسفه نیا شگامانیپ از 3هوسرل. دارد

ـ پا يهـا  سـال  در. دادنـد  گسـترش  و گرفتند  یپ را شهیاند نیا 6نگاردنیا و 5گادامر  یانی
 8کانستنس نوبنیاد دانشگاه در 7جاش و زریا مانند تادانیاس حضور ،يالدیم 1960 ي دهه

 یشناسـ  ییبـا یز« ي مطالعـه  بر که ؛ مکتبیدیانجام کانستنس مکتب لیتشک به 8کانستنس
 .داشت تمرکز 9»افتیدر

 نیـ و کـه   »نهفتـه  مؤلـف « ي شـه یاند از اسـتفاده  با ،10نهفته ي خواننده کتاب در زریا
 ي خواننـده ي  تـازه  مفهـوم  بود،  دهکر مطرح 12یداستان اتیادب کیرتور کتاب در 11بوث
 در خواننده نقش برنیز  13»خواننده و متن نیب ستد و داد« ي مقاله در او. ارائه کرد را نهفته

 يگرید و يهنر یکی: دارد قطب دو یادب اثر« :است معتقد زریا. کند یم دیتأک معنا جادیا
 کـه  اسـت  یتحققـ  یشناخت ییبایز قطب و مؤلف متنِ همان يهنر قطب. یشناخت ییبایز

 ).1674: 2001ایزر، ( »ابدی یم  دست آن به خواننده
 را نهفتـه  ي خواننده يکاربردها 15»کتاب درون ي خواننده« ي مقاله در 14چمبرز دنیا

ـ  بـا  سـندگان ینو ،اوازنظر . کند یم یبررس کودك اتیادب ي هوزح در  یبرخـ  يریکـارگ  هب
 يطرفدار د،ید ي هیزاو سبک،. دهند یم قرار مخاطب را يا ژهیو ي نهفته ي خواننده ،فنون

 . برد یم  نام ها آن از چمبرز که ندا یفنون ایگو يها شکاف و

1 Phenomenology  
2 Hermeneutics  
3 Husserl  
4 Heidegger  
5 Gadamer  
6 Ingarden  
7 Jauss  
8 Constance 
9 Aesthetics of reception  
10 The Implied Reader: Patterns of Communication in Prose Fiction from Bunyan to 
Beckett 
11 Wayne Booth 
12 The Rhetoric of  Fiction  
13 Interaction between Text and Reader 
14 Aidan Chambers 
15 The Reader in the Book 
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 یبررس به است، 1يریتصو يها کتاب و کودك اتیادب متخصص کهنیز  نودلمن يپر
ـ  گمانـه  ؛نهفتـه  ي نندهیب« ي مقاله دراو . پردازد یم مفهوم نیا یبررس  ي دربـاره  ییهـا  یزن

 از کـه  آن و دهنـد  انجام خواهند یم خود خوانندگان از کودك يریتصو يها کتاب چه آن
 و وجـود  صرف که کند یم شروع فرض شیپ نیا با 2»باشند خواهند یم خود خوانندگان

 .ابنـد یدر را هـا  آن یمعنـ  کـه  اسـت  یکسـان  ایـ  کس وجود مستلزم ،ها نشانه يریکارگ به
ـ ا تنهـا  نه ردیگ یم کار  به رگریتصو ای هنرمند هر که ییقراردادها« افزاید: یم همچنین  دهی

ـ با چگونـه  کـه  ندیگو یم ما به بلکه ؛کنند یم منتقل را زهایچ ظاهر ای  هـا  آن ي دربـاره  دی
 کـه را  یمثـال وي ). 35: 1392نـودلمن،  ( »میده  نشان  واکنش ها آن به نسبت ای میشیندیب

 نیچن اگر. است سقوط حال در يا گربه ریتصو دهد، می  ارائه موضوع کردن روشن يبرا
 سـبک . خنـدد  یمـ  آن بـه  واکـنش  در آگـاه  ي خواننـده  اشد،ب نوکارت سبک به يریتصو

. داشـت  خواهد یپ در را یشگفت ،سوررئالیسم سبک و زیهشدارآم پاسخ ی،سنت ییبازنما
. میشـو  بدل ،خواهند یم ها آن که ینندگانیب به تا ندانزیانگ یبرم را ما رهایتصو رو، نیازا«

 3یسوژگ ساخت را آن يدئولوژیا پردازانِ هینظر که کنند یم  شرکت يروند در رهایتصو
 بـه  را مـا  ،ییها روش از استفاده با ما رامونیپ فرهنگ ،گرید عبارت به نامند؛ یم 3یسوژگ

 ،دارد ییمعنـا  چـه  انلمـ عم و احساس و شهیاند زین و میستیک که نیا ي درباره فکرکردن
 کـودك  يریتصو يها کتاب يها فرض شیپ نودلمن سپس، .)36همان: ( »کند یم  قیتشو

 نهفتـه  ي ننـده یب/خواننـده « .1 :شـمرد  یبرمـ  نهفته ي نندهیب ي باره دررا  ها آن يها داللت و
 .2 ؛است کودك وجود مستلزم کودکان يریتصو يها کتاب وجود پس ؛)1(»است کودك

 توجـه  نکتـه  نیا به دیبا ،است يریتصو کتاب هر ي نهفته ي نندهیب/ خواننده که یکودک«
 بـودنش  کودکانه يها روش از که ردیگ قرار آن يریادگی روند در کم دست ای باشد  داشته 

ـ اهم بـا  یدانشـ  را مفهوم نیا و دارد یمفهوم چه بودن کودك بداند ؛باشد  آگاه ی تلقـ  تی
 ،هـا  قهیسـل  ،هـا  یژگـ یو مستلزم بودن کودك نودلمن نظر به ،البته .)38و  37 ،همان( »کند 

. (نـک: همـان)   نیست مرتبط سال  و  سن با فقط و است  ژهیو ییها ییتوانا و ها یدلبستگ
 يهـا  کتـاب  مخاطبانکند.  اشاره می مهم و کیبار اریبس ي  ا نکتهبه  نودلمن ،انیم  نیا در

ـ ا انمخاطبـ  کودکان که آگاهند تنها نه ،کودکان مصور  داننـد  یمـ  بلکـه  ؛نـد یها کتـاب  نی
ـ  تضـاد  جادیا آغاز ي نقطه نیا و آورند یم فراهم را چنین اثرهایی که ساالنند بزرگ  یذات

1 Picture books 
2 The Implied Viewer: Some Speculations about What Children’s Picture Books 
Invite Readers to Do and to Be 
3 Subjectivity 
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 ي نندهیب که مطلب نیا انیب با ،مقاله ي درادامه نودلمن. است کودکان يریتصو يها کتاب
ـ ا به ،است چندپاره يا سوژه ،يریتصو يها کتاب در نهفته  امکـان  نیهمچنـ  و تضـاد  نی
 که است نیا يریتصو يها کتاب گرید فرض شیپ. پردازد یم یقیحق يبرانداز و انیعص

 را کودکـان  ،ییروا يالگوها رشیپذ البته .ستیچ داستان داند یم نهفته ي نندهیب/خواننده
 دهـد  یمـ  ونـد یپ گانهی يموجود عنوان به ،خودشان از ها آن برداشت به دیشا و خیتار به
 بـراي  .دارد وجـود هایی گوناگون  روش ثابت تصویر در روایت براي). 40 ،نک: همان(

 حـس  ایجـاد . کنـد  مـی  تداعی را روایت عنصر و زمان بعد ،افقی قاب از استفاده نمونه،
 سـر  پشـت  را آن شخصـیت  کـه  تصـویر  قاب سوي یک گذاشتن خالی با مثالً( حرکت
 به چپ از پارسی در( نگارش جهت با مخالف حرکت راستاي انتخاب و) است گذاشته
 . تصویرند در روایت براي دیگر هاي روش) راست

 ي کننـده  مصـرف  ،واقـع رد ،خوانـد  یمـ  را يریتصـو  يها کتاب که یکودک ن،یهمچن
 البتـه  .بخشـند  یمـ  مسرت خواننده به ها کتاب نیا مصرف، يازا در .ستا ها آن خشنود
 ندیخوشـا  شـان  مخاطبـان  يبـرا  ها کتاب نیا وجود رفص که است بر این باور نودلمن

 بـه  معطـوف  هـا  کتـاب  نیا تالش و غم و هم تمام رایز .کند یم خشنود را آنان و است
 است افراداز  ياریبس ي دغدغه ،کودکان به توجه که دهد یم نشان و است شان مخاطبان

 کـه  داند یم يریتصو يها کتاب ي نندهیب/ خواننده ن،یا بر   افزون). 33 و 32 ،همان: نک(
 توسـعه  و شـرفت یپ، تکامل تیفراروا یِمعرف به ،نیا و دهند یم زین آموزش ها کتاب نیا
ـ ا در. البتـه نـودلمن   )35-33 ،همان( انجامد یم) است آن مستلزم که يتضاد البته و(  نی

 .پردازد یم آن مخاطب و نشانه میان ي رابطه یبررس به تنها ،مقاله

 شامل 2رسییپ مدل ولی است؛ مدلول و دال شامل) ( نشانه 1يسوسور مدلدر 

 کـه  ییمعنـا ( 4تعبیـر  تواند مادي نباشد)، و می ردیگ یم خود به نماد کهی شکل( 3بازنمود
نـک:  ( اسـت  )کنـد  یمـ  اشـاره  آن بـه  نمـاد  چه آن( 5اُبژه یا موضوع و )کند یم انیب نماد

 اُبـژه  یـا  موضـوع  و نشـانه  نیب ي رابطه یبررس مستلزم رسیپ مدل). 32: 2004 ،6چندلر

1 Ferdinand de Saussure 
2 Charles Sanders Peirce 
3 Representamen 
4 Interpretant 
5 Object 
6 Chandler  
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 دال آن در که 1نماد. 1: کند یم میتقس دسته سه به را ها نشانه ،مبنا نیهم بر رسیپ. است
، زبـان  ماننـد ( اسـت  يقـرارداد  تنهـا  ها آن ارتباط و ندارند هم با یشباهت چیه مدلول و

ـ  اسـت  مـدلول  مشـابه  دال آن در که 2لیشما. 2 )؛پرچمیی و راهنما يها چراغ  آن از ای
 . 3)؛ اسـتعاره  و 5آوا نـام  ،4مقیاسـی  مـدل  ن،وکارت 3چهره، تک ینقاش مانند( کند یم دیتقل
 بـا ) علّـی  یـا  فیزیکی( میمستق شکل به بلکه ي،قرارداد صورت به نه دال آن در که 6هینما

. بـراي نمونـه   کرد استنباط ای  مشاهده ها را آن ي رابطه توان می و است ارتباط در مدلول
 یپزشـک  عالئـم  )،صـدا  پژواك و ردپا رعد، دود،(همچون  یعیطب يها نشانه توان به می

 ،عکـس  ) اشـاره کـرد.  سـاعت  و دماسنج(مثل  يریگ اندازه ابزار ) وضربان و درد(مانند 
 :2004 چنـدلر، نک: ( ندا یلیشما کارتُن، و چهره تک ینقاش ولی ؛است يا هینما يا نشانه

 .رندیگ یم قرار لیشما ي زمره در تر بیش زین کودك يها کتاب يرهایتصو). 37و  36
 نظـام  زبـان  و است زبان ،متن . زیرادارد کاربرد متن ي درباره نهفته ي خواننده مفهوم

صـادق اسـت و بـراي بررسـی آن      ریتصو ي بارهدر نهفته ي نندهیبولی  ؛نینماد اي نشانه
ـ  ؛اسـت ) لمیف و عکس ي بارهدر( يا هینما اي نشانه نظام یا تر بیش ریتصو .دارد کاربرد  ای

 دال دیتقل ای مدلول و دال شباهت به توجه با). نوکارت و چهره تک ینقاش مانند( یلیشما
 و محـدود  نمادهـا  ي اندازه به ها لیشما ،داللت ندیفرآ در ،یلیشما ي رابطه در مدلول از

 نینمـاد  يهـا  نشـانه  م،یبـزن  ورق را میدان ینم که یزبان به يا مجله اگر. ستندین قراردادي
ـ نما و یلیشـما  يها نشانه است ممکن؛ ولی ستا معنا یب ما يبرا آن) زبان و متن(  يا هی

 بـودن  يقـرارداد  زانیم ،دیگر انیب به. نباشد ما فرهنگ بهمتعلق  اگر احت ؛میکن درك را آن
 »شباهت« هرحال به البته ؛دارد مستقیم يا رابطه ها آن فرهنگی اختصاصِ زانیم با ها نشانه

. بخشـند  یمـ  یفرهنگـ  و یاجتمـاع  ی،خیتـار  يا جنبـه  رینـاگز  زین لیشما به ،»دیتقل« ای
 پوشـشِ  و ظـاهر  ،8زمینـه  سـبک،  انتخـاب  بـا  هنرمنـد « کـه  کند می اشاره نیز 7نیکوالیوا
 نیکوالیـوا، ( »دهـد  مـی  قـرار  ادبـی  و اجتمـاعی  ،تاریخی 9بافتی در را متن ها، شخصیت

2008 :474.( 
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 ي قصـه  يهـا  ینیبـازآفر  و هـا  بازنویسی يرگریتصو یبررس با نوشتار نیا ي ادامه در
 ی،خیتـار  هـاي  تیـ موقع هاي دگرگونی ي هیدوسو ي رابطه هم تا میکوش یم سوسکه خاله

 ي نندهیب/خواننده هم به واکاوي دگرگونی و را بررسی کنیم یفرهنگ و یاسیس ی،اجتماع
 شمرد، برمی نهفته ي بیننده/خواننده براي نودلمن که هایی ویژگی بر افزون. میبپرداز نهفته

در  نیـز  شـوند  مـی  برداشـت  مـتن  از که ي ا بیننده/خواننده هاي ویژگی دیگر مقاله این در
 و جنسـیتی  هـاي  نقـش  القـاي  و جنسیت مانندهایی  گیرند؛ ویژگی کانون توجه قرار می

 هـاي  بـازآفرینی  و بازنویسـی  گوناگون هاي نسخه بررسی در. اجتماعی ي طبقه همچنین
 هـاي  بیننـده /خواننـده در  دگرگـونی  چگونگی تا برگزیدیم را تاریخی سیر ،سوسکه خاله
 ي مقالـه  که گفت دیبا البته. کنیم روشن زمان گذشت در را گوناگون هاي نسخه ي نهفته

 هـاي  نسـخه  ي همه و 2مصور يها کتاب نه است، 1يریتصو يها کتاب ي درباره نودلمن
 يهـا  کتـاب  تصـویرهاي  ولـی  .)2(کـرد  قلمداد تصویري کتاب توان نمی را سوسکه خاله

 و نـد ا نشـانه  تصـویرها  هرحـال  بـه  رایـ ز نـد؛ ا نهفتـه  يا نندهیب/خواننده مستلزم زین مصور
 .کند  درك را آن که است یمخاطب وجود مستلزم نشانه يریکارگ به

 
 . بحث4

 سنگی چاپ هاي نسخه. 4-1
 آغـاز  داسـتان  ایـن  یسـنگ  هـاي  چاپ از سوسکه خاله گوناگون يها نسخه یخیتار ریس
 سـنگی  چـاپ  هـاي  نسـخه  در سوسـکه  خاله از تصویرگري هاي نمونه نینخست. شود یم

 چـاپ  ي شیوه. شوند یم افتی خورشیدي هجري زدهمیس ي سده ي میانه در شده منتشر
. کنـد  مـی  ایجـاد  تصویرگر براي زیادي هاي محدویت ،تصویرها چاپ در ویژه به سنگی،

 :میافتیـ  یدسترسـ  یسـنگ  چـاپ  ي نسـخه  دو يرهایتصـو  یبرخـ  بـه  پـژوهش  نیا در
 در). ه.ش 1315( آقاموشـک  و سوسـکه  خالـه  و ).قه 1307 شـعبان  17( سوسـکه  خالـه 
 دو بـا  ولـی  ،حیـوان  شکل به موش و سوسک هاي صیتشخ يدیخورش 1315 ي نسخه
 سوسـکه  خالـه . رونـد  مـی  راه پـا  دو روي هـا  تیشخص و اند شده تصویر پا دو و دست
. شـود  یمـ  شـلوارش  بـودن  مشـخص  موجـب  آن یکوتاه که دارد سر به یمشک يچادر

 ایـ  ها سوسک ي چهره زیتما و چهره اتیجزئ بر يدیتأک دارند، لیسب ها سوسک هرچند

1 Picture books 
2 Illustrated books  
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 ي چهره ولی .اند شده ریتصو شکل کی به ها آن ي همه واست  نشده گوناگون يها موش
 و ریـش ( صـورت  مـوي  و کـاله  ردا، بـا  مردها ؛است متفاوت یکدیگر با کمی ها انسان
 قائـل  تیـ فرد یوانیـ ح يها تیشخص يبرا رگریتصو بنابراین، .شوند یم شناخته) سبیل

ـ ا بـر   افـزون . دهد یم صاصتخا یانسان يها تیشخص به را یژگیو نیا ولی ؛ستین  ن،ی
ـ  چیهـ  و مردندی انسان يها تیشخص ي همه . خـورد  ینمـ  چشـم  بـه  شـان  میـان  در یزن

 مردها ،درواقع. دهند یم نشان را اجتماع و ها مغازه در مردان یاجتماع حضور تصویرها،
 افتـادن  درآب ي صـحنه . ارتباطند در) وري پیشه( اقتصاد و فرهنگ ی،نیشهرنش یزندگ با

: اسـت  نکته چند گر تصویرها بیان نیا. است طبیعت ییبازنما ي نمونه تنها سوسکه خاله
 از عـت یطب و يشهر یزندگ و سو یک از عتیطب و فرهنگ ي دوگانه تقابل احت و ییجدا

ـ تهد ییبازنمـا  نیهمچنـ  و ،عتیطب با زن و ،تمدن و فرهنگ با مرد ي رابطه گرسو؛ید  دی
 .عتیطب

 يبـرا  .شـود  یمـ  مشاهده .قه 1307 و يدیخورش 1315 يها نسخه در ییها شباهت
 وستهیپ هم به يابروها ،يقاجار یکاله با یشاه سوار نیز ق.ه 1307 ي نسخه در نمونه،

 از یکـی  ،طاق که است سنتی نسخه دو هر در يمعمار سبک. است شده ریتصو لیسب و
 مردهـا  از تـر  کوتـاه  قـامتی  با سوسکه خاله نسخه دو هر در. است آن آشکار هاي ویژگی

 یپشـت  بـا  را او يدیخورشـ  1315 ي نسـخه  کوتـاهی،  بـر  افزون ،ولی است؛ شده ینقاش
 در ،اسـت  شـده  ریتصو لباس بدون موش که این نسخه برخالف. کند می تصویر دهیخم

 بـر  سـوار کـه   درحالی هم سوسکه خاله. است دهیپوش کاله و ردا ،موش ،1307 ي نسخه
ـ ا بر افزون. شود یم رو روبه او بااست،  اسب  يرگریتصـو  جیهـو  شـکل  بـه  نردبـان  ن،ی
ـ ا يرگریتصو در تیروا عنصر و است  نشده  ازیکـی دیگـر   . اسـت  تـر  يقـو  نسـخه  نی

 ،دیگر انیب به است؛ قاب از رونیب به ریتصو از یبخش شدن دهیکش نسخه نیا يها یژگیو
 . کند یم تجاوز ریتصو چارچوب از تیروا

ـ ا ،انـد  کـرده  اشـاره  قـایینی  و یگـ یب یعلـ  کـه  گونه  همان  یدرسـ  مـتن  هـا  نسـخه  نی
: 1390بیگی،  (نک: علی است پررنگ ها آن آموزشی نقش نیبنابرا ؛اند بوده ها خانه مکتب

 شـان  مخاطـب  بـه  توجـه  با اثرها نیا دآورندگانیپد اگر. )185: 1390؛ قایینی، 68و  67
ـ ن هـا  آن ي نهفته ي نندهیب باشند، کرده خلق را ها آن) آموز دانش کودکانِ( ـ با زی  کـودك  دی

ـ ا کـه  نیا به توجه باولی  ؛است موضوع نیا شاهد تصویرها یسادگ. باشد  هـا  کتـاب  نی
 يرگریتصو در تیروا عنصر ،يریتصو يها کتاب تا مانند یم مصور يها کتاب به تر شیب

ـ  بـه  مربوط ها نسخه نیا ن،یهمچن .ستین برجسته چندان ها آن  نظـام  کـه  اسـت  یدوران
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 تنهـا  هـا  کتـاب  نیا انمخاطب نیبنابرا است؛ هنبود کپارچهی و يدار هیسرما رانیا ياقتصاد
 مخاطـب  بـه  یبخشـ  مسـرت  يبـرا  تنها هم هاریتصو و ها مطلب و ستندین کننده مصرف

ـ ا) اهیسـ  رنـگ  تنهـا ( رنـگ  تک تصویرهاي و آموزشی نقش درواقع،. اند نشده میتنظ  نی
 .انجامد می ها آن خواندن/دیدنِ از برآمده لذت شدن کم به ها کتاب
 

 1گرا سنت هاي نسخه. 4-2
 هـاي  نسـخه  بـه  محـدود  تنها ،شد توصیف باال در که تصویرگري )3(سبک از گیري بهره

 رایانـه،  و پویانمـایی  ،چـاپ  نوین فناوري ،امکانات ورود با وجود. نیست سنگی چاپ
 چـاپ  هـاي  نسـخه محدود  بیانی امکانات و سادگیبه  هنوز ها نسخه برخیتصویرگري 

  .)4(کرد اشاره وکیلیان و صبحیهاي  نسخه به توان می ،نمونه براي اند؛ سنگی
 ي چاپ شده اسـت، دیخورش 1349 بار در سال یننخست که براي یصبح ي نسخه در

 ،انـد  شـده  تصـویر  پا دو و دست دو با جانوري هاي شخصیت شکل به موش و سوسک
 و اسـت  اهیس کامالً سوسک ي چهره. دارند تن به لباس دو هر و روند می راه پا دو روي

 دارد، تـن  بـه  فـاخر  هـاي  لبـاس  کـه  موش ي هچهر ولی شود؛ تأکید نمی آن جزئیات بر
. است شده قائل فردیت ،مردانگی جنسیتی نقش براي تنها تصویرگر پس ؛است مشخص

 گونـاگون  هاي شکل به صبحی ي نسخه تصویرهاي تر بیش در جنسیتی هاي نقش تقویت
 و شیـ ر بـا  مردهـا  هم صبحیي  نسخه در پیشین، يها نسخه همانند. خورد می چشم به
 در شـاهی  دربـار  تصـویر ( ارتباطنـد  در حکومـت  و تمـدن  بـا  و انـد  شده ریتصو لیسب

 بـه  خانـه  در دارد، سـر  بـه  سـفید  چـادر  که سوسکه خاله دیگر، سوي از .)62 ي صفحه
 . معنا کرد داري خانهامور  توان در پیوند با میاست. این تصویر را  مشغول خیاطی
 جنسـیتی،  الگوهـاي ( ي داسـتان  شده ارائه الگوهاي به ها تصویر صبحی هاي قصه در

. کننـد  مـی  تقویـت  را هـا  آن و وفادارند )مرد و زن براي عرف آرایش و پوشش رفتاري،
 بـه  توجه با .است دلیل همین به نیز تر قدیمی هاي نسخه با کتاب این تصویرگري شباهت

. کند می تأکید ها افسانه قدمت بر ،متن با کنش برهم در ،نسخه این تصویرگري آن، سبک
 بـه  نیـز  یسـنت  عروسی جشن و یقیموس آالت ،يمعمار ها، لباس از تصویرها گیري بهره
 . کند می کمک تأثیر این

1 Retro  
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 از تصـویرگر  خـودداري  و رادیـو  در مهتـدي  اهللا فضـل  کـاري  ي پیشـینه  به توجه با
 ي نهفتـه  ي بیننـده  نسـخه،  این تصویرگري در نوین بیانی ابزارهاي و ها شیوه کارگیري به

 ي دربردارنـده  دوره، ایـن  کودك هاي کتاب از بسیاري زیرا، .نیستند کودکان تنها تصویر
 جـذب  بـراي  آشـکارا  کـه  نـد ا پویانمـایی  از الهام با احت و رنگی ،پرتعدادتر تصویرهاي

. ندارد را ها ویژگی این از یک هیچ صبحی ي نسخه ولی ؛اند شده طراحی کودك مخاطب
 تصـویرهاي  تماشـاي  از ناشـی  مسـرت لذت و  در پیِ که کننده مصرف کودك ،رو ازاین
 در یتعلیمـ  نقـش که،  دیگر این. دارد دسترسی دیگر ترِ جذاب هاي گزینه به است، کتاب

 تصـویرها،  از کدام چیه در این، بر  افزون. است رنگ کم نیز صبحی ي نسخه تصویرگري
 نقش کاهش به،  این شیوه .است عمودي ها آن ي همه قاب و شود ینم دهید یخال يفضا

 .انجامد می داستان تصویرگري در روایت
 سوسـک  ،نسخه نیا در. کرد بندي طبقه دسته این در توان می نیز را انیلیوک ي نسخه

 تـن  بـه  لبـاس  و روند یم راه پا دو يرو ،اند شده ریتصو وانیح شکل به دو هر ،موش و
 کوتـاه  قامـت  ی،سـنگ  يها نسخه همانند و است مشخص کامالً سوسک ي چهره. دارند
ـ ا البتـه  .دهد یم نشان مردان درمقابلرا  او ربودنیحق ،سوسکه خاله  در تنهـا  موضـوع  نی

 يمـو  دوبـاره، . کنـد  یمـ  يبرابـر  مـوش  با او قد و دهد روي می ها انسان با او ي مقایسه
. ندا مردانگی هاي ویژگی بیانگر هار و ساطور وجود و وري پیشه ،)لیسب و شیر( صورت
 سوسـکه  خاله. است شده تصویر قاب یک در ها انسان و آقاموشه با سوسکه خاله برخورد

 آقاموشـه  سـوي  بـه  و اسـت  برگردانـده  روي دارنـد  دست به هار و ساطور که مردانی از
 ).  155: 1378نک: وکیلیان، ( است گشوده آغوش او رايب که رود می

 کـه  دهـد  ي صـبحی، نشـان مـی    نیز، مانند نسخه وکیلیان ي نسخه تصویرگري سبک
 ندارند آموزشی نقش تصویرها .ستندنی کودکان تنها ،داستان تصویرهايي  هنهفت ي بییننده

 کـودك  به تنها ،نهفته ي بینندهاست تا  سبب شده بصري هاي جلوه ي همه از نبردن بهره و
 بـه  نسبت وکیلیان در تصویر هاي قاب همچنین، نشود. محدود جو مسرت ي کننده مصرف
 درواقـع، . دارنـد  بیشـتري  خـالی  فضاي و ترند خلوت شد، تحلیل تاکنون که هایی نسخه

 پرداختن امکانمسأله  این و کند رپ را تصویر قاب ي  همه است تا نکرده تالش تصویرگر
 کفـش  بودن مشخص و سوسکه خاله پیازي پوست چادر نازکی( بیشتر یاتئجز به تر دقیق

اسـت   سبب شده تصویرها در یخال يفضا جادیا جز این،. است کرده فراهم را) آقاموشه
 . شود پیشین يها نسخه از تر پررنگدر این اثر  تیروا عنصر نقشتا 
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 گـرا  سنت هاي نسخه است، تصویري و مصور هاي کتاب ابتدا و انتهایش که طیفی بر
 و اجزا بلکه ؛است وفادار متن محتواي به تصویرگري تنها نه. ترند نزدیک مصور پایان به

 خـوانی  هـم  تـر  ، بـیش سـنتی  درك و سنتی زندگی عنصرهاي با هم عنصرهاي تصویرها
 .دارد
 

 گذارهاي در حال  . نسخه4-3
 از و وفادارنـد  قـدیمی  ي شیوه و ها سبک به داستان اخیر هاي تصویرگري برخی هرچند

 پیشـروان  از ،تـر  قـدیمی  هـاي  نسـخه برخی  گیرند، نمی  بهره نوین بیانی ابزار و امکانات
 بـا  هایی نسخه هنوز خورشیدي 1370 ي دهه در. ندتصویرگری جدید امکانات از استفاده

 ،خورشـیدي  1330 ي دهـه  از . البتـه شـد  می منتشر سنگی چاپ تصویرهاي وهواي حال
 داسـتان  تصـویرگري  سـنتی  هـاي  ویژگـی  جایگزین را تجدد عنصرهاي ها نسخه برخی

 نخستین شمار در سوسکه، خاله داستان بازنویسی رنگی هاي نسخه نمونه، براي .کنند می
 هـاي  تکنیـک  در تنهـا  نـه  ،تجـدد  بـه  سـنت  از گذار. ندا ایران در رنگی مصور هاي کتاب

 . یابد می نمود نیز تصویرها رهیافت و محتوا در بلکه چاپ، و تصویرگري
 بـا . گیـرد  مـی  قرار طبقه این درنیز  1320، منتشرشده در سال ارژنگی رسام ي نسخه

 دیگر در که تصویر دو به تنها آن ي درباره بحث نسخه، این به نداشتن دسترسی به توجه
. شـود  مـی  محـدود ) 1100: 1383 قـایینی،  و محمدينک: ( اند شده چاپ مجدد ها، منبع

 تصـویرهاي  در. اسـت  نکـرده  تصویر حیوانی شخصیت شکل به را سوسکه خاله ،ارژنگی
 دیگـر  وا قامـت  همچنـین، . شـود  مـی  نمایانـده  گـون  انسان شکلی به سوسکه خاله ،کتاب

 ،شیـ ر بـا  را مردانـه  عرفی ظاهر هنوز مردها ؛ ولینیست کوتاه ،ور پیشه مردان درمقابل
 و تمـدن  هـاي  ویژگـی  کـه  شـه یپ و کـار  بـا  و انـد  کـرده  حفظ سنتی هاي لباس و لیسب

 ولـی  ؛دارد سـر  بـه  مشـکی  چـادر  همچنـان  سوسکه خاله. ارتباطند در است، شهرنشینی
 غمـزه  و نـاز  هـا  آن بـه  و خنـدد  مـی  وران پیشـه  با گوو گفت هنگام ؛ستا پیدا شموهای

 از نگهـداري . دارد همـراه  بـه  نیـز  اي گربـه  سوسـکه  خالـه  يتصـویر  در احت. فروشد می
 بـه . است فرهنگی آمیختگی درهم از متأثر ،همنشین و همراه عنوان به خانگی هاي حیوان

شـکار   را مـوش  گربـه  کـه  طور همان که کرد توجه تر شیب توان یم هم نهفته معناي این
 پـس  اسـت؛  خود همسر عنوان به آقاموشه انداختن دام به دنبال به نیز سوسکه خاله ،کند می
 زن نقـش دگرگـونی   گر بیان همه ها این. اندازند می دام به را مردان زنان ازدواج، نهاد در
 تنهـا  بررسـی  و کتاب تصویرهاي ي همه به نداشتن یدسترس به توجه با .است جامعه در
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 و گیـري  نتیجـه  از ،اثر کل به آن ي نتیجه تعمیم بودن نادرست احتمال و آن از تصویر دو
 . کنیم می زیپره نسخه نیا ي درباره قضاوت

 بـر  و گذارد می کنار را سنت پروا بی ،سوسکه خاله داستان تصویرگري در تجارتچی
 توجـه  جلـب  نسـخه  ایـن  بررسـی  در که چیزي نخستین. ورزد می اهتمام تجدد معرفی

 جـاي  بـه  1دیزنـی  هـاي  پویانمـایی  حشرات شمایل و موس میکی شدن جایگزین ،کند می
 و هـا  افسـانه « :نویسند می محمدي و قایینی گونه که همان. است سوسکه خاله و آقاموشه

 تصویري هاي کتاب آفرینش براي تصویرگران که بودند منابعی دیگر از عامیانه هاي قصه
 کسـوتان  پیش از یکی و کاریکاتوریست تجارتچی، جعفر. جستند می سود آن از کودکان
 از تصـویري  کتـاب  سـیزده  بـه  نزدیـک  ،1347 تـا  1337 هاي سال در ایران، در انیمیشن
 کـار  روشِ و سـبک  ي جنبـه  از کـه  کـرد  تهیـه  ایرانـی  ي عامیانـه  هاي قصه و ها داستان

 وتـرنج  نـارنج  ي قصـه  و) 1337( آقاموشـه  و سوسـکه  خالـه  ي قصـه  کتاب دو. همسانند
 کاریکاتور سبک به را ها کتاب این تجارتچی. شدند منتشر زمانی ي دوره این در) 1338(
 خـود  داستانی هاي شخصیت آفرینش در که او. است کرده تصویر نمایی اغراق اي گونه و
 ي قصـه  در مـوش  شخصـیت  اسـت،  گرفتـه  تـأثیر  ، بسـیار نـی زدی والـت  هاي کارتون از

 ایـن  ویژگـی . دهـد  مـی  نشان موس میکی همسانِ تصویري با را آقاموشه و سوسکه خاله
 را کامل ي  صفحه یک که است رنگی و بزرگ تصویرهاي و بزرگ قطع تصویري کتاب

 یـک  در کـادر،  داخـل  در تصـویر  آقاموشه، و سوسکه خاله ي قصه کتاب در. پوشانند می
. اسـت  شده روایت قصه از خط چند تصویر روي روبه در،  گرفته قرار جداگانه ي صفحه

 بـه  را هـا  آن از بـردن  لـذت  و تصـویرها  بیشـتر  تماشاي مجال متن پیرامون سفیدخوانی
 .)1104 ،همان( »دهد می کودکان
 بـراي  .اسـت  آشـکار  تصـویر  هـاي  قاب ي همه در کتاب تصویرگري بر دیزنی تأثیر

 طبیعـت  حتـی  و هـا  حشـره  ي همـه  آقاموشـه،  و سوسـکه  خاله عروسی ي صحنه نمونه،
 تصـویرگري  در. اسـت  دیزنی هاي نوکارت سبک به) درخت و بوته جاي به قارچ تصویر(

ـ  ؛نـد ا حیوانی ها شخصیت ي همه نسخه این  بـراي  کـه  پزشـکی  و قصـه  ورانِ پیشـه  احت
 هایی ویژگی از نیز این. اند شده تصویر حشره شکل به هم، آید می سوسکه خاله ي معالجه

 نبایـد  البتـه  .اسـت  کـرده  اقتبـاس  سینما و زیونیتلو هاي پویانمایی از تجارتچی که است
 ؛بـود   نشده تأسیس ایران ملی زیونیتلو هنوز کتاب این انتشار زمان در که کنیم فراموش

1 Walt Disney  
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 هایی استریپ کمیک از یا کشور از خارج شنیداري دیداري هاي رسانه از یا تجارتچی پس
 را استریپی کمیک نیز تجارتچی خود بود. الگو گرفته بودند، رفتهپذی تأثیر غرب از خود که
 چـاپ  1336 سـال  در سیاه و سپید ي نشریه در »سوسکه خاله تصویري داستان« عنوان به

 ). 1115 ،نک: همان( کرد
 از آن اثرپـذیري  و تصـویرگري  شگرد و سبک به تنها ،سنت و تجدد آمیختگی درهم
 آشـکار  را تضاد همین نیز تصویرها رهیافت و محتوا .شود نمی محدود دیزنی پویانمایی

 پـیش  است، نشده تصویر سوسک شکل به البته که سوسکه خاله ،داستان آغاز در. کنند می
 لباس ها شخصیت از یک هیچ تصویر این در. ریزد می اشک و است غاري در پیرش پدر
 سـیاه  چادر که درحالی سوسکه خاله پدري،) غار( ي خانه از خروج از پیش. ندارند تن به
 کردن آرایش مشغول ،دارد قرار بزرگ یسنگ تخته روي که اي آیینه درمقابل دارد، سر به

 ؛اسـت  پوشـیده  روبنده و چادر نیز گوناگون خواستگاران با روشدن هروب هنگام او. است
 گـري  عشـوه  با و زند می کنار را خود چادر و روبنده آقاموشه، با روشدن هروب زمان البته،

 در هـا  شخصـیت  ي همه که بینیم می هم عروسی جشن ي صحنه در. نماید می روي او به
 .مشغولند پایکوبی و رقص به هم آغوش
 مقطـع،  این در. شود می دگرگون کامالً آقاموشه ي خانه در سوسکه خاله پوشش البته

 پوشـش  در و زنان پوشش کامل ندارند. اند شده تصویر اروپایی سبک به زنان هاي لباس
 لباس، بدون ییجا را او تجارتچی نمایان است. آشکار تعارضی و تضادنیز  سوسکه خاله

 بـر  افـزون البتـه،   .دهـد  مـی  نشـان  متجـدد  لبـاس  بـا  گـر ید يجـا  و سـر  چادربـه  ییجا
و به عاملی اثرگذار و  دارد توجیهی دیگر هم موضوع این تجدد، و سنت آمیختگی درهم

 رضـا  ،خورشـیدي  چهـاردهم  ي سده هاي آغازین سال درکند.  مهم دیگري هم اشاره می
در  پهلـوي  محمدرضـا  ولی ؛کرد می دنبالبسیار جدي  را حجاب کشف سیاست پهلوي

 آن بـه  مـردم  واکـنش  و سیاسـت  تغییر این. نگرفت پی را سیاست ایندوران سلطنتش، 
 از یکـی  وگـانگی د ایـن  دیشـا . شـد  جامعه در آمیختگی درهمدوگانگی و  ایجاد موجب

. باشـد  تجـارتچی  تصـویرگري  در سوسـکه  خالـه  پوشـش  در تضـاد  وجـود  هـاي  عامل
 ایـن . کنـد  مـی  تـرك  شـوهر  یافتن براي را پدري ي خانه روبنده و چادر با سوسکه خاله

 زنـدگی  غـار  در تجارتچی ي نسخه در که جامعه از بخشی که است سنتی همان درواقع
 بـراي  سوسـکه  خالـه  . ولـی اند پذیرفته خود رفتار مالك و هنجار عنوان به را آن ،کنند می

 از  پـس  .نمایـد  مـی  رو آقاموشـه  به و شود می هنجار این از تخطی به ناچار شوهر یافتن
 پـس،  .کنـد  مـی  ها آن جایگزین را تجددو  فراموش را سنتی هنجارهاينیز  او با ازدواج
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 لبتـه ا .اسـت  تجـدد  بـه  آوردن روي و سنت ترك روند ي دهنده نشان داستان تصویرگري
 ،در تصـویرهاي داسـتان   تجـدد  عنصـر آشـکار   حضـور با وجود  که کرد فراموش نباید

 که براي آنان تحـول و بهبـود  نیست   ي دختران پیشهو اشتغال به  اجتماعی مؤثر حضور
کنـد تـا    کمک مـی  دختران هبکردن  ازدواجهنوز هم  آورد؛ بلکه وضعیت را به ارمغان می

 و معرفـی  بـا وجـود   داسـتان،  تصـویرگري  ،بنابراین .راهی براي تغییر و پیشرفت بیابند
 را سـنتی  هنجارهـاي  بعضـی  و جنسـیتی  هاي نقش هنوز تجدد، هاي جنبه برخی ترویج
 . کند یم تقویت
 محـدود  زنـان  پوشـش  به تنها تجدد به سنت از گذار ي دوره در ها مالك تغییر ولی

 معیارهـاي  احتـ  اسـت،  روشـن  نسـخه  ایـن  تصـویرگري  در گونـه کـه   همـان . شود نمی
. نیسـت  قامـت  کوتاه و چاق دیگر سوسکه خاله. اند شده دگرگون نیز بدن شناختی زیبایی

 نشـان  بـاال  در کـه  چنان آن. است جذاب و بلندقامت ،الغراندام تجارتچی ي سوسکه خاله
 مکـانی  زمـان  بعـد  در آقاموشـه  ي خانـه  به پدري ي خانه از سوسکه خاله حرکت دادیم،

 منـزل  ولـی  ؛اسـت  غـار  درواقـع  پدري ي خانه. تجدد است به سنت از گذاري روایت،
 جــا، درایــن. دارد تخــت ازجملــه جدیــد اســباب کــه اســت واقعــی يا خانــه آقاموشــه

 معنـا  بـدان  ایـن  ؛ ولیدارد دسترسی دارو و پزشک به احت بیماري هنگام به سوسکه خاله
 معرفی با وجود گذشت، که چنان آن. است سنت انقراض مستلزم تجدد معرفی که نیست
 تقویـت  را سـنتی  هنجارهـاي  برخـی  و جنسـیتی  هـاي  نقش داستان تصویرگري تجدد،

 هـاي  لبـاس ، ماننـد  هـا  شخصـیت  پوشـش  در جز توان می را آمیختگی درهم این. کند می
ـ  سـبک  بـه آقاموشه که  وشلوار کت و ترمه رداي و سوسکه خاله  نهـاد  در ،ی اسـت دیزن

 . دریافت نیز زندگی لوازم و سبک و ازدواج
 فـرض  پیش کتاب این که کودکی ولی ؛کودکانند ،داستانتصویرهاي  ي نهفته ي بیننده

 تصـویرها  ایـن  ي نهفته ي بییننده .است متفاوت گذشته هاي کتاب کودك با دهد می قرار
 در زنـدگی  بـراي  باید، شده متولد مدرنیته به سنت از گذار ي دوره در که است کودکی
 ایـن  روي پـیش  دنیـاي  ايهـ  ویژگـی  از یکـی . شود آماده خود روي پیش مدرن جهان

 کـودك  .اسـت  نهفته همین در نیز بودن کودك اهمیت. است غرب فرهنگیِ تأثیر کودك،
 سـوي  به و بگیرد فاصله سنت و گذشته از باید که جهانی ؛سازد می را فردا جهان ،امروز
 ابزارهـاي  و هـا  فنـاوري ، هـا  شگرد از تر بیش گیري بهره با تصویرها نیز. رود پیش تجدد
 پـس . اند ، کشش و جذابیت ایجاد کردهمعاصر کودك مخاطب براي موجود، نوین بیانی
 آموزشـی  نقـش . اسـت  نیرومنـد  بسـیار  تصویرگري این در لذت و گرایی مصرف نقش
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 بـراي  ایـدئولوژیک  ابزارهاي ي مثابه به کتاب این تصویرهاي .است پیچیده نیز تصویرها
 ایـن  آموزشی هدف. کنند می عمل مدرن هاي ارزش القاي و سنتی هنجارهاي جایگزینی

 در نهفتـه  ي بیننـده  از. اسـت  آن مسـتلزم  تضـادهاي  و توسـعه  فراروایت معرفی ،نسخه
 هـا  اصالح و هاتغییر بنیادکردن جاي به که رود انتظار می ها دگرگونی این ي همه با ارتباط

 ،اسـت  شـده  آزمـوده  مـدرن  جهـان  در که غربی، ي آماده الگوي از بومی سنت ي پایه بر
 کـه  گفتمـانی  ؛اسـت  زمـانی  ي برهه آن در تجدد گفتمان از تجلی یک این. کند استفاده
 ي نسخه نخستین ،احمد آل جالل. کند می یاد »زدگی غرب« عنوان به آن از احمد آل جالل
. کـرد  ئهاار ایران فرهنگ هدف شوراي به گزارشی شکل به 1340 سال در را زدگی غرب
. شد تجدیدنظربر آن  1343 سال در و منتشر کتاب صورت به 1341 سال در زدگی غرب

 بررسـی  را گرایشـی  چنین هاي علت و تازد می غرب سوي به  گرایش بر کتاب این در او
زیـر تـأثیر    ایرانـی  ي ا افسـانه  تصـویرگري  سـو و  از یـک  احمـد  آل هـاي  نگرانی. کند می 

 گفتمـان  میـان  موجـود  تعـارض از سوي دیگر،  تجارتچی ي وسیله تصویرگري غرب به
 ننشـا  ،دارد بـومی  منشـأ  کـه  سـنت  گفتمـان  بـا  اسـت،  تأثیر گرفته غرب از کهرا  تجدد

 . دهد یم
 

 اي رایانه تصویرگري و زیونیتلو از متأثر بازاري هاي نسخه. 4-4
 تصـویرگري  محتـواي  در چـه  و بیـانی  ابـزار  و هـا  تکنیـک  در چـه  ،تجدد گفتمان تأثیر

 آخـر  در و زیـون یتلو کـار  بـه  آغـاز  و سـینما از  اثرپـذیري  بـا  ،سوسـکه  خاله بازنویسی
 در امـروز  که سوسکه خاله  بازنویسی هاي نسخه رت بیش. شد تر افزون رایانه از گیري بهره
 ،داخلـی  پویانمـایی  هـاي  شـرکت  تأسـیس  بـا . دارنـد  تعلق دسته این به ،موجودند بازار

 هـاي  کتـاب  تصویرگري پویانمایی، افرازهاي نرم پیشرفت و رایانه از استفاده فراگیرشدن
 چنـین  پرشـمار  هـاي  نسـخه  بـه  توجـه  بـا . پـذیرفت بسـیار اثـر    روند این از نیز کودك

 دو بررسـی  بـه  تنهـا  ادامـه در ها، آن فراوان هاي شباهتها و  اشتراك و هایی تصویرگري
 . پردازیم می معاصر کودك ادبیات ي برجسته نویسندگاناثرهاي  از نمونه

 یمکتب یغالمعل يرگریتصو و نیا قاسم ي سروده آقاموشه و سوسکه خاله تصویرهاي
 از زیـاد  ي اسـتفاده  همچنـین  و هـا  خـط  نبـودن  راسـت . مانـد  می کودکانه هاي نقاشی به

 فقـط  مکتبـی . سـت ا تصـویرها  ایـن  هـاي  ویژگـی  از سـاده  و مـنظم  هندسی هاي شکل
 شـکل  بـه  سوسـکه  خالـه . کشـد  مـی  تصویر به را آقاموشه و سوسکه خاله هاي شخصیت
 آقاموشـه  ولـی  اسـت؛  شـده  تصـویر ) سـرش  روي شـاخک  دو جـز ( انسانی شخصیتی
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 لبـاس  قرمـز  رنـگ . دارنـد  تـن  بـه  لبـاس  شخصـیت  دو هـر . است جانوري شخصیتی
 از متــأثر هــم هــا شخصــیت پوشــش حتـی . کنــد مــی تــداعی را زنــانگی سوســکه خالـه 

. شـوند  مـی  تقویـت  کتاب تصویرگري در جنسیتی هاي نقش. است ایرانی هاي پویانمایی
شـده،   به تصـویر کشـیده   خیاطی و آشپزي، داري خانهسوسکه درحال  خاله براي نمونه،
 است. تعریف شده اقتصادي نقشآقاموشه مسافرت و  که براي درصورتی

 يهـا  رنگ از کردن استفاده ،ییانمایپو ازاین کتاب  يرگریتصو آشکار يرویپ لیدل به
 آقاموشـه  و سوسـکه  خالـه  ي نهفتـه  ي بییندهتوان گفت  می ،تصویرها یسادگ و گوناگون
 بـه  گونـاگون  هـاي  رنگ از گیري بهره و پویانمایی از تصویرها اثرپذیري. است خردسال
 آمـوزش  در را خـود  آموزشـی  نقـش  تصـویرها . بخشـد  می شادي ها آن ي کننده مصرف

 . کنند می آشکار ،روسريپوشیدن  مانند، رفتاري هنجارهاي و جنسیتی هاي نقش
 ،جـابري  افسـانه  تصـویرگري  و شـعبانی  اسـداهللا  بـازآفرینی  ،سوسـکه  خاله عروسی

 صورت به موش .کند می تصویر شاخک دو با ولی ،انسانی شخصیت شکل به را سوسک
 ولـی  نیسـت،  سـنتی  هـا  شخصـیت  لباس است. شده ترسیم دار پوزهو  حیوانی شخصیتی
 تصـویرِ  در. شـود  دیـده مـی   نیز ها آن موي البته .دارند سر به روسري زن هاي شخصیت

 تصـویر  ایـن،  بـر   افزون. شود می شناخته صورت موي با مردانگی نیز سوسکه خاله دائی
 تـا  اسـت   شـده  آمیـزي  رنـگ  سـرد  رنـگ  با آقاموشه ریتصو و گرم رنگ با سوسکه خاله

 کـار  مـردان  تنهـا  کتـاب  ایـن  در .باشد مردانه عقالنیت و زنانه عواطف تقابل گر نمایان
 در هـم  هـا  پیشـه  این احت ولی .کند می همکاري ها آن با هم سوسکه خاله بلکه ؛کنند نمی
 شکلی با زنانگی پیوند دارند. شوند و به دیده می طبیعت بستر
 ي نهفتـه  ي بیننده ي،زیآم رنگ ي شیوه و سبک یسادگ ي،رگریتصو به شگرد توجه با

 آشـنا  فنـاوري  و جامعـه  اخیـر  هـاي  دگرگونی با که کودکی ؛است کودك نیز کتاب این
 جذابیت ي جنبه بر کتاب تصویرگري و یابد می نمود نیز تصویرها در گري روایت. ستا
 فراروایـت  و دارنـد  نیـز  آموزشـی  نقش تصویرها هرچند ؛کند می تأکید گرایی مصرف و

 هـاي  بـازآفرینی  از گـروه  این رویکرد ،مجموعدر .است آشکار ها آن در توسعه و تکامل
 رایانـه  ،رنگی چاپ جمله از تر، گسترده فنی و بیانی امکانات. است بازاري سوسکه خاله

 ایجـاد   جـذابیت  و آفرینـی  شـادي  تر ، بیشکننده مصرف کودکان براي ،پویانمایی تأثیر و
 . کنند می
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 مبتکر هاي نسخه. 4-5
 تقویت اخیر هاي سال ي درگستره تصویرگران و نویسندگان ،ناشران اقتصادي هاي انگیزه

 ي  ولـی همـه   ؛اسـت  شـده  بیشـتر  نیـز  گرایـی  مصـرف  بـه  ایران اقتصادي نظام تمایل و
سـوي   ، بـه سـودآوري  افـزایش  و اثـر  انتشـار  هـاي  هزینـه  کاهش ، براياخیر هاي نسخه

 بـر  تصـویرگري  در هـا  نسـخه  برخـی  هنـوز  میـان  این در اند. روي نیاورده شدن بازاري
 .  ندکن می تأکید تر ، بیشخالق و هنري هاي جنبه

به شمار  دسته این از توان می را سوسکه خالهدر داستان  مشیري مهنوش تصویرگري
. کنـد  مـی  تصـویر  حیـوانی  شـکل  بـه  را سوسکه خاله و آقاموشه هاي شخصیت او. آورد

 انـد  شده ترسیم انسانی صورت به ها شخصیت دیگر. ندارند تن به لباس موش و سوسک
 جنسـیتی  هـاي  نقش تصویرها برخی. ندا سوسکه خاله از تر بزرگ اندازه و قامت نظر از و

 مشغول که سوسکه خاله تصویرتوان به  می ،نمونه براي. کنند می تقویت را زنانه و مردانه
 هـاي  نسـخه  بـرخالف  کـه  سبیل، با شاهی سوار تصویر یا اشاره کرد است جاروکشیدن

 بـر   افـزون  .دارد تـن  به جدید اونیفورم و است نشده داده نمایش سنتی لباس با ،گذشته
ي  همه ،همچنین .دنچاق دو هر و نیست جذاب چندان سوسکه خاله و آقاموشه بدن این،
 هـا  نقاشی محدودکردن و ها شخصیت شمایل. 1ندرنگ تک سوسکه خالهکتاب  يرهایتصو

 ایـن  تصـویرگري  در نیـز  تیـ روا عنصر. داردکمتر جذابیت  کودکان براي سیاه رنگ به
 .  یابد نمی نمود چندان نسخه

 ي بیننده که دهد یم نشان مهیضم یرنگ پوستر و جلد يرو ریتصو رها،یتصو یسادگ
 نبـردن   بهره و رنگ تک استفاده از شگرد به توجه با ولی ؛است کودك ،تصویرها ي نهفته

 البتـه  .نیسـت  کننـده  مصرف درآفرینی  لذت بر تصویرها تأکید ،تصویرگري در روایت از
 آمیـزي  رنگ با کهاست  شده عرضه آن تصویرهاي رنگی پوستر ي ضمیمه همراه به کتاب
 .جذابیت ایجاد کند کودك مخاطب برايدارد  تالش

 تأکیدي اثر این زیرا ؛یابند نمی نمود نیز توسعه و تکامل هاي فراروایت این، بر  افزون
 کنـد  مـی  تالش داستان مهم هاي لحظه برخی نقاشی با تصویرگر .ندارد آموزشی نقش بر

او شـکل  کـه از خـوانش داسـتان در ذهـن      ذهنی هاي انگاره خالق تکمیل به را کودك
 شـکل  بـه  مـوش  و سوسک تصویر در( گرا واقع رویکرد آمیختگی درهم. وادارد اند گرفته

1 Mono-color  
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 عواطـف  دادن نسـبت  و حیـوانی  هاي شخصیت هاي کنش در( گرا غیرواقع و) شان واقعی
 .است بیننده/خواننده يسو از خالق پاسخی مستلزم هم) انسانی
 سوسـکه  خاله ،انیگلدوز رضایعل يرگریتصو به کرد؟ ازدواج یک با سوسکه خاله در

: اسـت  زنـانگی  معیارهـاي  با مطابق کامالً او شمایل. است شده تصویر انسانی شخصیتی
 او تصـویرها  برخـی  در البته .دامنس زنانه و پوشیدن لبا ابرو، و چشم برجسته، ي سینه

 بـه  نـک یع آقاموشـه . اسـت  یبوم غالباً ها شخصیت پوشش ي شیوه. دارد بال یا شاخک
برخـی   در مردهـا  بدن و چهره. است مردانگی گر نشان صورت موي هم باز. دارد چشم

 آقـا  و آقاموشـه  ي چهـره  و بـدن  ،لبـاس  ولی ؛است ظرافت از خالی و زمخت تصویرها
 گـرم  يهـا  رنگ از استفاده ،همچنین. دارد دست به گل معلم آقا احت .نیست چنین معلم

 شخصـیت  دو این ي رابطه در عاطفی اي جنبه ایجاد به سوسکه خاله و آقاموشه لباس در
 .انجامد می

 ایـن  تصـویرگري  ي نهفته ي بیننده که دهد می نشان فانتزي و خیال ي جنبه بودن قوي
. دهـد  مـی  قـرار  فرض پیش را کودکی از مدرن تعریفی رهایتصو البته .ندا کودکان ،کتاب

 از ،شهرنشـینی  و عمـومی  ونقـل  حمـل  اننـد م، مـدرن  هـاي  جنبـه  از عنصرهایی نمایش
 ي مثابـه  بـه  1گسسـتگی  ولـی  ؛نـد ا کودکی از تعریفی چنین مستلزم که است هایی ویژگی
 گرفتـه  کـار  بـه  کتـاب  تصـویرگري  در آشکارا ،مدرن زندگی و هنر اساسی هاي ویژگی

 جـذابیت  و جلـوه . نـدارد  نقش ، چندانکتاب این تصویرگري در روایت عنصر. اند شده
 و هنجارهـا  برخـی  آموزشـی  ي  جنبـه  و کنـد  مـی  خرسند را کودك ،فانتزي تصویرهاي

 ،معلـم  آقـا  هـاي  هـا و واکـنش   کـنش  در ویژه به برخی تصویرها، در اجتماعی رفتارهاي
  .یابد می نمود ،مخالف جنس با پسندیده رفتار براي الگویی عنوان به

 آقاموشه و سوسکه خاله زاهدي، مرتضی تصویرگري به میري؟ کجا سوسکه خاله در
. رونـد  مـی  راه پـا  دو روي دو هر هرچند .اند شده تصویر حیوانی هاي شخصیت شکل به

 پشت او یا ها قالب تر بیش در واست  نشده تصویر سوسکه خاله ي چهره از جزئیاتی هیچ
 خمیـده  نیز او قامت این، بر  افزون .کند نمی تالقی بیننده نگاه با او نگاه یا دارد بیننده به
 ایـن  به انتزاعی اي جنبه نیز او هاي بال درانتهاي رنگ محوشدن. است افق خط موازي و

 و نیسـت  جسـور  سوسـکه  خالـه  کـه  کننـد  مـی  تأکید ها ویژگی  این. بخشد می شخصیت
 و قامـت  راسـت  آقاموشـه  مقابـل،  در. سـت ا او شخصـیتی  هـاي  ویژگـی  از فرمانبرداري

1 Fragmentation  
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 ارائـه  مردسـاالري  از عرفـی  تصـویري  او ي پیشه و آقاموشه بزرگ شکم. است »مردانه«
 و نـدارد  اهمیتـی  سوسـکه  خالـه  ي چهـره  که است گفتمان همین ي غلبه دلیل به. کند می

 ي مغـازه  در او کشـیدن  سـرك  همچنـین،  .اسـت  شده تسخیر مرد ي وسیله به خانه فضاي
 نقـش  بازنمـایی و درنتیجه  شوهر یافتن براي او تمایل ،نابرابر موقعیت از نشان آقاموشه

 و هــا چــارچوب نمــاد تصــویرها در فــراوان هــاي مســتطیل و هــا مربــع. دارد جنســیتی
 ،بـاالتر  جایگاهی آوردن دست به و موقعیت این از فرار براي او آرزوي. ندیها محدودیت

 از گیـري  بهـره  همچنـین، . یابـد  می دونم پله و نردبانصورت  به گوناگون تصویرهاي در
 همچنـین  و او موهاي قرمز روبان سوسکه، خاله شخصیت آمیزي رنگ در گرم هاي رنگ
. انجامـد  مـی  زنـانگی  حـس  ایجـاد  بـه  همگی کند می تداعی را قلب که هایش بال شکل

 بـرخالف . ندشـو  مـی  چیـره  طبیعـت  بر نیز تمدن و فرهنگ زن، بر مرد ي غلبه با همسو
 زنـدگی  مـادي  عنصـرهاي  و شهرنشـینی  بر زاهدي سوسکه، خاله هاي تصویرگري دیگر
 زنـدگی  و ماشـین  گرایـی،  مصـرف  و فروشی عمده خودرو، زیون،یتلو آنتن (مانند مدرن

 از اسـتفاده . کشد می تصویر به حاشیه و دوردست در را طبیعت و کند می تأکید )صنعتی
 و تیـره  ،متـراکم  معمـاري  انحنـا،  بـدون  و مسـتقیم  هـاي  خـط  منظم، هندسی هاي شکل

 تضاد در ویژه به ،تقابل این. کند می آشکارتر را دوگانه تقابل این شهري، مدرن ي افسرده
 .است آشکار عنکبوت و نساجی ماشین

 ؛کند یم پذیر درك و جذاب کودکان يبرا را تصویرها ي،زیآم رنگ و يظاهر یسادگ
 تصـویرهاي  ي نهفته ي بیننده ،هیچندال هاي مفهوم و یسبک يها یدگیچیپ به توجه با ولی

 نقاشـی  از اي نمونـه  توان می را زاهدي تصویرگري درواقع،. نیستند کودکان تنها زاهدي
؛ دهند می قرار مخاطب را ساالن بزرگ هم و کودکان هم که هایی نقاشی .خواند 1گذر هم

 هاي ضرورت و شهري مدرن زندگی هاي پیچیدگی و ها ویژگی با باید بیننده کودك ولی
 خواننـده  نظر جلب يبرا ،رهایتصو افقی هاي قاب در ادیز یخال يفضاها. باشد آشنا آن
 نمـایش  نیهمچنـ  و تصـویر  در روایتگـري  ي منزله به ،سوسکه خاله توسط ریمس طی به

 توجـه  در کانون تصویرگري این در روایت عنصر پس، .است جوو جست ي نمایه درون
 موقعیـت  بـه را  کـودك  دارنـد  تـالش  شـده  ارائـه  روایـی  الگوهـاي  و اسـت  قرار گرفته

 مطبـوع  و خوشـایند  الزامـاً  تصـویرها  محتواي. پیوند دهند شا تاریخی اجتماعی فرهنگی
 پـذیرش  و درك ولـی  ؛کشـند  مـی  تصـویر  بـه  نیز را زندگی هاي تیرگی برخی و نیستند

1 Crossover illustration  
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 زاهـدي  هرچند ،نهایت در. کند می ایجاد خرسندي بیننده براي زندگی هاي جنبه ي همه
 بـر  اي نقیضـه  کتـاب  ایـن  تصـویرهاي  کنـد،  نمـی  تأکید تصویرگري آموزشی ي جنبه بر

 .)5(گیرند می سخره به را ها مفهوم این و ندا توسعه و پیشرفت هاي فراروایت
 

 يریگ نتیجه. 5
 مجزابـودن  یـا  جامع معناي به پژوهش، این در شده ارائه بندي طبقه که گفت دیبا نخست

. اسـت  شـده  انجـام  مقاله مطالب به بخشیدن نظم و انسجام يبرا تنها و نبوده ها دسته این
 هـا  رگريیتصـو  فنـی  بررسـی  یـا  تصـویر  و مـتن  ي رابطـه  بررسـی  پژوهش این هدف
 بـه  مانـدن وفادار بـه  هـا  تصویرگري برخی گوید، می نیز نیکوالیوا که چنان آن. است هنبود

: 2008نـک: نیکوالیـوا،   ( گـرایش دارنـد   آن خألهـاي  پرکردن به برخی و متن محتواي
 درك بـه  کمکـی  ،آن هاي دلیل و متن به تصویرگر وفاداري میزان بررسی بنابراین .)474

 در سوسـکه  خالـه  لبـاس  چـرا  کـه  ایـن  . بـراي نمونـه،  کنـد  نمـی  پـژوهش  این موضوع
 ،سـیر  پوسـت  شکل به است، شده توصیف متن در که چنان آن گوناگون، هاي تصویرگري

ي اصلی  ، دغدغهاند یافته بازنمود تصویرها در متن از جزئیاتی چه یا نیست سنجد و پیاز
 داسـتان  گونـاگون  هاي نسخه در نهفته بینندگان ،نوشتار این بلکه است؛ نگارندگان نبوده

 . است را در کانون توجه قرار داده ها آن تاریخی دگرگونی را بررسی کرده، سوسکه خاله
 ي دسـته  پـنج  ایـن  در شـده  بررسـی  اثرهـاي  از هریـک  دادیـم،  نشـان  گونه که همان
 ها ارزش از اي مجموعه ، ویژه ي ا بیننده/خواننده قراردادن مخاطب با کوشند می ،قراردادي

 و سـنت  برخـی : کننـد  القـا  مخاطب ي سوژه در و عرضه را مشخص هاي ایدئولوژي و
 نبـودن  عینی و بودن قراردادي به توجه جلب گروهی و گرایی واقع گروهی تجدد؛ برخی

 هـاي  کتـاب « نـودلمن  بنـابر نظـر  . آن ریشـخند  شـماري  و مردساالري شماري واقعیت؛
 بـه  آن تلقـین  و فرهنـگ  ایـدئولوژي  در کودکـان  واردکردن براي مهم ابزاري تصویري
 را اجتمـاعی  هـاي  سـوژه  ها کتاب این ازسویی پس، .)157: 2004نودلمن، ( »ندا کودکان

 و برسـاختن  بـه  سـو  دیگـر  از و دهنـد  مـی  قـرار  فـرض  پـیش  نهفته ي خواننده عنوان به
 ي خواننـده  یـک  کـردن  خطـاب  درواقـع،  .پردازنـد  می اجتماعی هاي سوژه به دادن شکل
 . ستا نیز اجتماعی يا  سوژه ي مثابه به او برساختن و 1فراخواندن مستلزم ویژه، ي نهفته

1 Interpellation  
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 دیگر، بیان به .نیست خنثی و معصوم مفهومی نهفته ي نندهیب/ خواننده مفهوم بنابراین،
 ثابـت  و یافتـه  تکامـل  ،سـاخته  پـیش  اجتمـاعی  ي سوژه یک الزاماً نهفته ي نندهیب/ خواننده

 ي ارائـه  با تصویرها برعکس، .دهد قرار مخاطب را آن، تصویر که کامل اي سوژه ؛نیست
 ؛خواننـد  فرامـی  ویژه موقعیتی و جایگاه اشغال به را خوانندگان ،اي سوژه) هاي(موقعیت
 از تصـویرها  ،ترتیـب  ایـن  بـه . کنند می تعریف آنان براي تصویرها که موقعیتی و جایگاه
 ینقشـ  سـوژه  برسـاختن  در راه ایـن  از و رایجند هاي گفتمان ي دهنده تشکیل هاي گزاره
 موقعیـت  توانـد  می هم خواننده که گرفت نادیده را امکان این نباید همچنین .دارند مؤثر

 براسـاس  را ذهنیـتش  یـا  واکنش و برنتابد ،کنند می عرضه او به تصویرها کهرا  اي سوژه
 را غالـب  هـاي  گفتمان همیشه هم البته تصویرها .ندهد شکل تصویرها خواست و توقع

 برابر در غالب، ایدئولوژي یک ترویج و بازنمود جاي به دنتوان میبلکه  ؛کنند نمی تقویت
 .  دنبرانداز را  آن احت و دنکن عصیان آن

 
 پژوهش این هاي محدودیت. 6

 بـه  توان می ها آن ترین مهم از که شدیم رو هروب هایی محدودیت با پژوهش این انجام در
 و سوسـکه  خالـه  داسـتان  از مصـور  ي شـده  چاپ هاي نسخه ي همه به نداشتن دسترسی

 .کرد اشاره ،ایزر اثر ،نهفته ي خواننده کتاب
 

 يسپاسگزار
 در شـان  سـخاوتمندي  و هـا  راهنمـایی  ،هـا  تشـویق  يبـرا  ،خسـرونژاد  یمرتضـ  آقاي از
 یمرتضـ  يآقـا   سـخاوتمندي  ،نیهمچنـ  .میسپاسـگزار  اریبسـ  ها، منبع گذاشتن اشتراك به

را سـپاس   یـی خزا داود يآقـا  يگشا راه هاينظر و آثارشان گذاشتن اشتراك به در يزاهد
 خـانم  يکارگشـا  يهـا  ییراهنما از دانیم. می بزرگوار دو نیا دار وامگوییم و خود را  می
 گذاشـتن  اشـتراك  به در زاده شکراهللا سودابه خانم لطف و ها نقاشی خوانش در آتشی الله
 .میکن یم یقدرداننیز  شان ها منبع

 
 ها ادداشتی

 او. اسـت نیازمنـد   یکودک از یفیتعر ي ارائه به یژگیو نیا برشمردن که است آگاه نودلمن )1(
ـ  تمام قت،یحق نیا ولی«: سدینو یم ادامه در ـ انگ شـگفت  يهـا  فـرض  شیپ  یسـت یچ ي دربـاره  زی

ـ  کودکـان،  ِ يریتصـو  يهـا  کتاب که یدرحال. کند یم  پنهان خود در را کودکان  يهـا  فـرض  شیپ
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ـ ا در ها آن ي همه ؛دارند شان خوانندگان ي درباره یمتفاوت ـ  نی  شـان  خواننـدگان  کـه  فـرض  شیپ
 خواننـدگان  سـن  کـه  برنـد  یمـ  بهره محض قتیحق نیا از ها کتاب گونه نیا. مشترکند ،کودکند

 دارنـد؛  سـاالن  بـزرگ  بـا  ناهماننـد  ولـی  ،هـم  ماننـد  ییها یژگیو ها آن دهد یم نشان شان نهفته
 خواننـدگان  ازین ي برآورنده بتواند که است کتاب از ژهیو يا گونه وجود ازمندین که ییها یژگیو

 يریتصـو  يها کتاب از ياثر ها، فرهنگ تر شیب در بشر، خیتار از بزرگ یبخش در. باشد کودك
 آن بـه  ازمنـد ین کـودك  نام به يا انگاره نبود لیدل به يا ندازها تا دیشا البته، ندارد؛ وجود کودکان

 همچـون  کودکان وجود گر انیب ،يریتصو يها کتاب وجود نیبنابرا .باشد کتاب از ژهیو ي گونه
). 38و  37: 1392نـودلمن،  ( »اسـت  انسـان  از شـده  فیتعر و ریپذ فیتعر ژه،یو يا رمجموعهیز

 از یشـمول  جهـان  و جامع فیتعر که کند یم روشن یکودک مفهوم بر اپلر سنچزـ یخیتار مرور
 یمفهـوم  همچـون  "کودك" مفهوم« گوید: نیز می نیابرشتا ـ کیلسن. ندارد دوجو یکودک مفهوم
 شـه یر و شـود  میدگرگون  اجبار، و تیمحدود از يآزاد نهضت به مربوط هاي عقیده از برآمده

ــاختارها در ــاع يس ــ و یاجتم ــتاین،  -لســنیک( »دارد یفرهنگ ــه او). 307: 1387ابراش  درادام
 دو نیا. است کودك اتیادب گفتمان در گرفتار "یکودک" و "کودك اتیادب" فیتعر« :دیافزا یم 

 ). 316همان: ( »کنند یم فیتعر را گریکدی متقابالً] مفهوم[
هـاي زیـر نگـاه کنیـد:      توانیـد بـه منبـع    باره می تر دراین همچنین براي کسب اطالعات بیش

 :1374ي، حجاز )؛دهم بخشجلد سوم؛  ژهیو به( 2006 هانت، تریپ ؛176و 175: 2009 ،1والون
 .101-85 :1383، خسرونژاد ؛55-74

 انتهاي دو درواقع دو این و ندارد وجود تقابلی تصویري هاي کتاب و مصور هاي کتاب میان) 2(
 ولی دارند؛ننیاز  تصویرها به خود اساسی معناي کردن بیان براي مصور هاي کتاب. ندا طیف یک
 بیشـتر  یـات ئجز بـراي . شـود  می ایجاد تصویر و متن کنش برهم از تصویري هاي کتاب در معنا
 ایـن  12 ي صفحه در. بنگرید ،مقدمه هویژ به نیکوالیوا، کتاب به ،تصویر و متن ي رابطه ي بارهدر

 .است شده داده نمایش تصویر و متن ي رابطه طیف کتاب
ـ  مشـترك  یکل يها یژگیو و ها مشابهت تنها ،سبک از مراد نجایا در )3( ـ ا نیب . اسـت اثرهـا   نی

 .سـت ین سوسکه خاله داستان گوناگون يها يرگریتصو يها سبک یفن یبررس نوشتار نیا هدف
 بحـث  روند به بخشیدن نظم براي تنها است، شده ارائه پژوهش این در که يا گانه پنج بندي طبقه
 .نیست ها دسته این مجزابودن یا جامعو  اثرها یشناس سبک معناي به و است

 .است نیامده نسخه دو نیا از کی چیه در رگریتصو نام) 4(
 آتشی الله خانم هاي راهنمایی مدیون را خود ،زاهدياثرهاي  ي درباره بحث در نگارندگان) 5(

 .دانند می
 

1 Vallone  
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 منابعفهرست 
 مهنـوش  تصویرگري به، سیدعرب زهرا همکاري با. سوسکه خاله). 1356. (هما احسان،

 .سروش: تهران ،مشیري
 کـودك  ماه کتاب .»کودك شعر تصویرگري در گفتار پنج«). 1381. (الدین جمال اکرمی،

 .67-58صص  ،نوجوان و
 چـاپ  مناسـبت  بـه : احسـاس  و ادراك همنشینی«). 1385 و 1384. (سیروس آقاخانی،
و  182، صـص نوجوان و کودك ماه کتاب . »ژاپن در میري؟ کجا سوسکه خاله کتاب
183. 

 .رواق: تهران. زدگی غرب). 1343. (جالل احمد، آل
 .»؟بـرد  خود با را یکس چه يپر و سوسکه خاله در تیعامل« ).1393( .روشنک پاشایی،

 یافتنی در  دست
zhuheshnameh.ir/1393/08/5http://pa    1393/ 9/ 4بازیابی.   

 .»سوسـکه  خاله در جنسیتی هاي نقش بررسی«). 1389. (ذکاوت مسیح و فریده پورگیو،
 .43-27، صص 2، ش1س، کودك ادبیات مطالعات

 .نیل: تهران. موشه آقا و سوسکه خاله ي قصه). 1341. (جعفر تجارتچی،
ــرز، ــا چمب ــده«). 1387. (دنی ــاب درون ي خوانن ــوانی در .»کت ــاي دیگرخ ــاگزیر ه  ؛ن

ي  ترجمـه  ،خسـرونژاد  مرتضـی کوشش  به ،کودك ادبیات ي ونظریه نقد رویکردهاي
 .152-115صص  ،پور طاهره آدینه

ـ ادب). 1374. (بنفشـه  ،يحجاز : تهـران . هـا  هجنبـ  و هـا  یژگـ یو: نوجـوان  و کـودك  اتی
 . روشنگران

ـ ادب فلسـفه  بـر  يدرآمد ؛تجربه و تیمعصوم). 1383. (یمرتض خسرونژاد، . کـودك  اتی
 .مرکز: تهران

 .حسن: تهران. موشه آقا و سوسکه خاله). 1320. (عباس ارژنگی، رسام
 ي هترجمـ . کتـاب  بـراي  تصـویر  خلـق  ؛کـودك  تصویرگري). 1387. (مارتین سالزبري،

 . ان وان وج ن و  ان ودک ک  ير ک ف  رورش پ  ون ان ک: تهران ، يار ده ن ق یقا ق ش
 علیرضـا  يتصویرگر به .کرد؟ ازدواج کی با سوسکه خاله). 1388. (اصغر علی سیدآبادي،

 .نظر: تهران، گلدوزیان
: تهـران  ،جـابري  افسـانه  يتصـویرگر  به .سوسکه خاله عروسی). 1377. (اسداهللا شعبانی،
 .ادبیات خانه

 

http://pazhuheshnameh.ir/1393/08/5
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 جا. بی .سوسکه خاله). .قه 1307( . ن س دح م ح م ال م  ن ب ه ل دال ب ع ن س دح م ح م ال م  ن ب ه ل دال ب ع
ــی ــی، عل ــوان بیگ ــی«). 1390. (رض ــی و بررس ــخه معرف ــور ي نس ــاپ مص ــنگی چ  س

 .74-67، صص 47، ش تجسمی هنرهاي-زیبا هنرهاي ي نشریه .»سوسکه خاله
: تهران ،مکتبی غالمعلی يتصویرگر به. آقاموشه و سوسکه خاله). 1379. (شکوه نیا، قاسم
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