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 چکیده
 یک زا خود مخاطبان با نوجوانان و کودکان یویژه ادبی آثار آفرینندگان قدرتِ نابرابری

 و دانمنتق دیگر، ازسوی ایدئولوژی به آنان هایمتن بودنآغشته ناگزیری پذیرش و سو
ال را از سکه باید خوانندگان کم استکشانده بحث این به را کودک ادبیات پردازاننظریه

جای پذیرش حضور و چگونگی حضور ایدئولوژی در متن، آگاه کرد تا خواننده به
ی کنشگر متن تبدیل شود و بدین وسیله، خود را از فشار ایدئولوژی سویه، به خوانندهیک

 لیسگذاری بر مخاطب، مگیی تأثیر فاصله( درباره۲۰۰۰کتاب برهاند. سخنان نودلمن )
وگومندی، ی نقش گفت( درباره۲۰۱۱( در اهمیت و کارکرد چندصدایی، استیونز )۲۰۰۹)

توان انتظار مابان و آموزگاران، میاند. ضمن تأکید بر نقشهایی از ادعای یاد شدهنمونه
 هایداشت که مؤلفان آثار، راه خوانش انتقادی را بر خواننده بازگذارند. برخی کتاب

است، نشانگر توجه بعضی های اخیر در ایران منتشر شدهی که در دههداستانتصویری
دنبال کشف ی حاضر، بهمقاله پدیدآورندگان این آثار، به چنین رویکردی است.

ایی داستانی ایران، برای گسترش توانهای تصویریشگردهایی است که آفرینندگان کتاب
گیرند. این پژوهش از نوع کیفی، کار میسال خویش بهخوانش انتقادی خوانندگان کم

کاوی، تحلیل محتوا به روش استقرایی است. یابی اسنادی و روش دادهروش داده
ی پژوهش، در این مسیر گام دهد که هر دو نمونههای این پژوهش نشان میتحلیل

های زبانی و روایتی، از جمله سپیدنویسی، چندصدایی، اند و با استفاده از تکنیکبرداشته
ها، نوسان میان خودآگاهی و ناخودآگاهی و... ها و مکانکارناوال، نوسان میان زمان

وگو را که از شگردهای رسیدن به خوانش انتقادی اند فاصله و ابهام و گفتتوانسته
 است.صورت کامل فراهم نیامدهها بههستند، در متن ایجاد کنند؛ اما این امکان در آن

 هایگذاری، ایدئولوژی، کتابگومندی، فاصلهوخوانش انتقادی، گفت های کلیدی:واژه
 داستانی.تصویری

                                                           
 و نوجوان کارشناس ارشد ادبیات کودک m.jokari67@gmail.com ی مسئول()نویسنده 
 و نوجوان کارشناس ارشد ادبیات کودک atiyehfiruzmand@gmail.com 
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 . مقدمه۱
رسد نظر میویژه ادبیات کودک همواره آمیخته با ایدئولوژی است، بهکه ادبیات و بهاین

ی نظران، هم در جریان عمدهشده در میان بسیاری از محققان و صاحبکه امری پذیرفته
ی گستره"دلیل الزامات به»گوید: می ۱هم در ادبیات کودک است. پیر ماشریادبی و 

تاباند یا از دیدگاه معینی  ای را بازمی، نویسنده همواره موضع ویژه"هاداشتچشم
نیز اعتقاد  ۲نویسد... که پیوند تنگاتنگی با فضای عقیدتی ]ایدئولوژیک[ دارد. ماسگریومی

هایش بخشی از یک ایدئولوژی را بازتاب ناخودآگاه در نوشتهدارد: نویسنده خودآگاه یا 
 «خواند.دهد و خواننده نیز خواسته یا ناخواسته، با دیدگاهی ایدئولوژیک آن را میمی

ید: گوگاه که می( چارلز سارلند نیز بر همین نکته اشاره دارد؛ آن۲۹: ۱۹۹۶)ناولز و مامجر، 
ه اند و ایدئولوژی معنایی جداگانیدئولوژی درآمیختهطرز گریزناپذیری با اتمام متون به»

 (۲: ۱۳۸۸)سارلند، دی« بر دوش متن نیست.
ار سال سروکشود که با مخاطب کمگیرتر میگاه چشمگیری این مساله آناهمیت پی

سو و حضور داریم. در قلمرو ادبیات کودک، حضور کودک در جایگاه خواننده در یک
های بسیاری آفریننده ازسوی دیگر، همواره خاستگاه مناقشهسال در جایگاه بزرگ
آورد با کودک و نوجوانی که سالی که کتاب را پدید میی میان بزرگاست؛ فاصلهبوده

آورد و این دغدغه را ایجاد وجود میای ناتوازنی قدرت را بهخواند، گونهکتاب را می
، در پی یا در معرض انتقال سالکند که ادبیات کودک بیش از ادبیات بزرگمی

  های آشکار و پنهان یا تهی خویش، به مخاطب است.ایدئولوژی
ی مهمی در زندگی گیری دورهکودکی، شکل»کند: که جان استیونز اشاره میهمچنان

کردن در ی ماهیت جهان، چگونگی زندگیانسان است؛ زمانی برای آموزش اولیه درباره
قدر و چگونه فکرکردن و ر مردم، چه اندازه باورداشتن، چهآن، چگونگی ارتباط با دیگ

( از نظر او، ۸: ۲۰۰۳)استیونز، « کردن جهانی قابل فهم است.طورکلی، مقصود ارائهبه
 شدن، فرایندی آگاهانه ومثابه عاملی برای اجتماعیساالن از داستان بهگیری بزرگبهره

 ( ۹عمدی است. )همان: 
ژه در ویبه ماهیت ایدئولوژیک زبان و بهیدئولوژی، با توجه همین دلیل بررسی ابه

ند رود که در فرایاست. در واقع، بیم آن میقلمرو ادبیات کودک، اهمیتی روزافزون یافته

                                                           
1 Mashry 
2 Musgrave  
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وگو با نویسنده و از آن راه، رسیدن به حس و جای ورود به گفتخوانش متن، کودک به
ی اطالعات، بدل شود سویهی یک، به گیرندهچه در آغاز مطالعه داشتهدرکی فراتر از آن

ی ایدئولوژی جای نقد، اصالح و رشد دادن ایدئولوژی خود، مغلوب و فریفتهو به
 هایی شیوه/ آفرینندگان اثر شود. هم از این روست که پژوهشگران، دربارهآفریننده
د ی فراینینهی حضور ایدئولوژی در متن و نیز در زمبخشی به کودک، در زمینهآگاهی

 اند.خوانش هشیارانه، بسیار بحث کرده
شدن از چگونگی با آگاه»گوید: ( در ضرورت این امر می۱۹۸۸) ۱پیتر هالیندیلاز جمله 

ادل های ایدئولوژیک معکه کودکان بتوانند دستگاهها در داستان، امکان اینعمل ایدئولوژی
نیز  ۲( آیدن چمبرز۱۱: ۲۰۰۳)استیونز،  «شود.تر میهای خود بشناسند، بیشرا در تجربه

ی درون کتاب پرداخته، هرچند آشکارا سخنی از که در پژوهش خود به نقش خواننده
ی وهتر در پی آموزش شیرسد بیشنظر میآورد و بهحضور ایدئولوژی در متن به میان نمی

چه ع آندر واق ها نیستند ومهم تعریف»گوید: تفسیر و فهم داستان به کودکان است، می
 های انتقادی است کهنیست؛ بلکه گسترش و تکامل روش "تعریف"مورد نیاز است، 

)نقل از ناولز و مامجر، « حساب بیاورد و به او ارج بگذارد.عنوان خواننده بهکودک را به
۱۹۹۶ :۳۴ ) 

از  یاریداند؛ زیرا بسترین شکل ارتباط اجتماعی میهمچنین، استیونز زبان را گسترده
ها ناآگاهند و موجب تر نویسندگان و خوانندگان از آنهایی را که بیشباورها و فرضیه

های زبانی، شناسایی کرد. توان از راه بررسیشود، میناپیدایی ایدئولوژی در متن می
های توان با تنیدن دیدگاهرو است که میها در متن از این اهمیت بررسی ایدئولوژی

 ها مشروعیت بخشید. در متن، به آن ضمنی ایدئولوژیک
ی کودک های متن، خوانندهنیز بر آن است که شناختن ایدئولوژی ۳رادریک مگیلیس

رهاند. همچنین هالیندیل با تأکید بر خوانش انتقادی متن، را از فشارهای ایدئولوژی می
تعریف ]من[ از خواندن موفق درونی خواننده این است »گوید: در اهمیت این مساله می

 ( ۱۰: ۲۰۰۳)نقل از استیونز، « بینی کند.شهای ضمنی متن را پیکه خواننده ایدئولوژی
ی خود به آموزش خوانش انتقادی به پردازان دیگر، در مقالههمچون نظریه« نودلمن»

                                                           
1 Peter Hollindale  
2 Aiden Chambers 
3 Roderick McGillis 
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پذیرد و از آن لذت کند و کودکی را که متن را بدون چون و چرا میکودک تأکید می
تر )و از با تالش بیش»کند که باید همین دلیل، تأکید میداند و بهکننده میبرد، مصرفمی

د و خواننچه میی آنتر( کودکان را با توانایی تفکر انتقادی دربارهدید من، ثمربخش
د چه شاید اکنون هستند، بدل شونتر از آنبینند، پرورش دهیم تا به خوانندگانی فعالمی

ستادگی آن ایو از اثرهای متن بر خود، آگاه باشند و به این روش، در برابر تأثیرهای منفی 
 ( ۳۶: ۱۳۹۲)نودلمن، « کنند.

ی برنامه»( در پرداختن به این مساله، با یادآوری ۲۰۰۴در ایران نیز مرتضی خسرونژاد )
تازه  ایبه ایدئولوژی، گونههای مربوط آیزنر و کشاندن این مفهوم به بحث« درسی تهی

آن، افزوده و بر این باور است  ی تهی( را به انواع آشکار و پنهانمایهمایه )دروناز درون
تنند؛ های کودکان نمیصورت آشکار و نهان، خود را در کتابتنها بهها که ایدئولوژی

ا های ضروری از متن، اثر ادبی رگرفتن برخی آگاهیبلکه افزون بر آن، با حذف یا نادیده
 :گویدی میکنند. وی همچنین در ضرورت آموزش شگردهای خوانش انتقاداز آن تهی می

د، کشف رسنظر میاما چگونه باید کودکان را خوانندگانی منتقد ساخت؟ نخستین گام، به»
است. ها ایدئولوژی در متن نهادینه شدههایی است که از خالل آنو آشکارسازی روش

بخشی توانند به نقد و آگاهیتر میتر روشن شوند، منتقدان بیشها بیشهرچه این روش
ها، مابان و هرکه میان کودک و کتاب، میانجی کردهدر نتیجه، کتابداران، تحصیلبپردازند. 

تواند دید کودکان را تر درخواهد یافت. همچنین این نکته میها را بیشاست، این روش
 )خسرونژاد، متن منتشرنشده( « ژرفا بخشد و آنان را در خوانش انتقادی، توانمندتر سازد.

 
 قادی. شگردهای خوانش انت۲

توان چنین نتیجه گرفت که از میان پژوهشگران یادشده، هالیندیل بندی کلی، میدر جمع
کردن کودکان دربرابر عملکرد ایدئولوژی تأکید دارند؛ ناولز و ممجر نیز و نودلمن، بر آگاه

بر این تأکید دارند که کودک باید چگونگی خوانش کتاب را یاد بگیرد و چمبرز بر اهمیت 
کند حساب بیاورد، تأکید میهایی که در متن، کودک را در مقام خواننده بهوشگسترش ر

 ای دیگر ازها، جنبهو خسرونژاد، با افزودن مفهوم ایدئولوژی تهی به انواع ایدئولوژی
 است. بخشی به کودکان را صراحت بخشیدهقلمرو آگاهی

تر دادن هرچه بیشر آگاهیی اشتراک این نظرها، تأکید بنگری، تنها نقطهدر یک باهم
تر آوردن او در مقام مخاطب، در فرایند خوانش متن است که بیشحساببه خواننده و به
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د چه این گفتار بر آن تأکیدادن به مخاطب توجه دارد. آنمنظور آگاهیبه حضور میانجی به
بسا چه وگیرد دارد، این است که فرایند خوانش متن همیشه با حضور میانجی صورت نمی

همین خاطر، توجه به تنهایی، به خواندن و فهم متن اقدام کند. بهکودک، خود به
است، اهمیت راهکارهایی که خود متن برای رسیدن به خوانش انتقادی در نظر گرفته

روری نهد. از این دیدگاه، ضای تازه را پیش روی نویسندگان مییابد و وظیفهتری میبیش
کار ه نویسندگان ادبیات کودک در برانگیختن خوانش انتقادی بهاست بر شگردهایی ک

 تری شود.برند، درنگ بیشمی

های گذرا به خوانش انتقادی، پا برده، تنها نودلمن از اشارهنظران نامدر میان صاحب
شنهاد را پی« گرفتن مخاطب از متنفاصله»دادن به مخاطب، فراتر گذاشته و برای آگاهی

ن و وگوی بین ایدئولوژی متدهد. استیونز نیز برای رسیدن به این منظور، مفهوم گفتمی
تفکیک به بررسی هریک از این دو مفهوم برای کند که در ادامه، بهمخاطب را مطرح می

 رسیدن به راهکاری عملی برای خوانش انتقادی خواهیم پرداخت. 
 
 گذاری. فاصله۱ .۲

ید: گوداند. وی میگرفتن از ابژه را راهی برای رسیدن به درک آگاهانه مینودلمن فاصله
که به آن عنادار و درست، مجبورند از چیزی ای مگونهخوانندگان برای درک هدف، به»

ی دیدی جدا و مستقل را بینندگانی، زاویهند، فاصله بگیرند. چنین خواننده/نگرمی
کردن های دیگری چون لمسکه درک حاصل از راهشمرند؛ درحالیارزشمند و معتبر می

: ۱۳۹۲)نودلمن، « وند.ششوندگان تبدیل میها به خیرهدانند. آنارزش و نامعتبر میرا بی
، راهکاری است که در «گذاریفاصله»( ایجاد فاصله میان مخاطب و متن یا همان فن ۴۵

 برشت برتولت ها از استغراق مخاطب، از سویی مدرنیسم برای رهاندن نمایشدوره
گذاری در تئاتر بر این نکته تأکید دارد که ( فاصله۱۶7: ۱۳۸۳مطرح شد. )خسرونژاد، 

نحوی دگرگون شوند که تماشاگر ترغیب شود با دیدی ها باید بها و نمایش آندادهرخ
ه جایگاه بنویسد، برشت با توجه گونه که خسرونژاد میانتقادی به نمایش نگاه کند. آن

تر تماشاگر در نمایش جلوگیری کند. مخاطب، در پی آن بود تا از استغراق هرچه بیش
ی ی اول یعنی جنبهکردن، در درجهد یا شخصی را بیگانه رویدا»بنابر اظهار این مؤلف، 

زدگی کاوی و شگفتبدیهی، آشنا و مفهوم را از این رویداد یا شخصیت، گرفتن و کنج
به آن برانگیختن. هدف این فن، این است که بیننده وادار شود دربرابر رویدادهای را نسبت
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 ( ۱۶7: ۱۳۸۳)نقل از خسرونژاد، .« نمایشی، موضعی منتقدانه و کاونده به خود بگیرد
ی، به زدودن های عاطفترتیب، برشت با تکیه بر خردگرایی مدرنیسم و نقد جنبه این به

پنداری بازیگران با نقش، پرداخت پنداری مخاطب با بازیگران و زدودن همذاتهمذات
های خود، نامهنمایشو بر اندیشه و داوری تماشاگر ارج نهاد؛ از همین رو، برشت در 

زند و در مخاطب کند که روش مرسوم اندیشه را بر هم میهایی را مطرح میپرسش
ی تفکر انتقادی اهمیت چه در زمینهنظر او، آنآورد؛ زیرا بهوجود میتردیدی سازنده به

 کردن روند درگیری عاطفی مخاطب است.ی اول، متوقف دارد، در درجه
کند، متفکر عصر مدرن است و مدرنیزم که خسرونژاد مطرح می گونهاما برشت، همان

ه متن گاه نیز که بگویانه دارد؛ به حقیقتی یگانه باور دارد و آنتر رویکردی تکهم بیش
نشاندن همان حقیقت یگانه است. برشت در کرسیآورد، در پی بهادبی یا هنری روی می

یا خاص آن در متن یا القای آن به مخاطب،  واقع نه منتقد حضور ایدئولوژی در معنای عام
ردازد، پگاه نیز که به نقد القای ایدئولوژی میبلکه مخالف ایدئولوژی خاصی است و آن

ی مخاطب است. او با تأکید بر گیری از عاطفهتنها منتقد القای ایدئولوژی از راه بهره
دادن به خرد ، میدان خردورزی )ویژگی دیگر مدرنیزم(، مدافع مهار عاطفه و در عوض

ی راوی، خطاب مستقیم به تماشاگر، در دریافت متن است. او با ایجاد فاصله از راه مداخله
« دهد؟چگونه روی می»به « دهد؟چه روی می»کوشد توجه بیننده را از همسرایان و... می

ده یا نبه بین« چگونگی رویداد»رسد مشکلی با القای نظر میبکشد؛ اما پس از این، به
ادی تواند به فرایند خوانش انتقگذاری به شرطی میترتیب، فاصلهاین خواننده ندارد. به 

چگونه »و هم از « چه روی خواهد داد؟»گرفتن خواننده هم از . امکان فاصله۱بینجامد که 
تنها از درگیری عاطفی با متن که خواننده بتواند نه. »۲فراهم باشد و « روی خواهد داد؟

ای باشد که ونهگدرگیری شناختی با متن نیز فاصله بگیرد؛ بنابراین بهتر است متن به از
   (۱)«ای را بیافریند.میان عاطفه و شناخت، بازی هنرمندانه

 
 صداییوگویی در برابر متن تک. متن گفت۲ .۲

ویژه مدرن مطرح شد؛ بهمیان متن و مخاطب، بیشتر در عصر پست توجه به لزوم مکالمه
ش ها خوانپردازند. آنی تأویل که به بررسی فرایند خوانش متن میروان نظریهنزد پی

نه فرایندی منفعالنه، بلکه فرایندی توأم با »گوید: که حسین پاینده میچنانمتن را آن
ی خواننده دانستند و با این فرضیه مخالفت کردند که مؤلف بصیرتی فعالیت معناسازانه
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 (۱7: ۱۳۸۵)پاینده، « ی معنای متن دارد.برتر از خواننده یا منتقد، درباره
ی تأویل با بیان این نکته که حضور مؤلف در متن، همراه با استبداد روان نظریهپی

باره کند، در این ننده تحمیل میاست و نویسنده خود را در مقام منشأ معنا، به خوا
ه در کاررفتهای بهای که خواننده در نشانهمتن چیزی نیست مگر بازی آزادانه»گویند: می

 (۲7)همان: « کند.دهد یا در آن مشارکت میچارچوب زبان، تشخیص می

ی چه در فرایند خوانش انتقادی مطرح است این است که بتوان با نوسانِ پیوستهاما آن
کردن فرصت حال، ایجاد خودآگاهی در او و فراهم عاطفه و خردِ مخاطب و در عین 

ر فرایند خوانش متن، از فشار ایدئولوژی متن بر مخاطب کاست. برای د حضور کنشگرانه
وسان، ی خواننده را با نتوان روند عاطفهگذاری میاین منظور، با استفاده از تکنیک فاصله

اش جلوگیری کرد؛ اما شدنِ محضِ مخاطب به عاطفهای هدایت کرد که از تسلیم گونهبه
ی او در فرایند خوانش متن، ننده و حضور کنشگرانهاین امر لزومًا به خودآگاهی خوا

وگویی میان متن و خواننده صورت گیرد تا فرایند دلیل، باید گفتهمین انجامد؛ به نمی
خوانش انتقادی، کامل شود؛ زیرا برای این منظور، نخست باید مخاطب از متن فاصله 

ه میزان تحقق این فرایند بوگویی کارآمد میان او و متن صورت گیرد و بگیرد تا گفت
 گیرد، بستگی دارد. کار میهایی که نویسنده در متن بهتکنیک

پیش از  ۱ایِ نیز بر این باورند که باید میان جایگاه سوژه« کالممک»و « استیونز»
اِی پیشنهادِی متن )مخاطب ایدئولوژیک و متن ی مخاطب و جایگاهِ سوژهشدهبرگرفته

 وگویی کارآمد میانگویی برقرار کرد و از این راه به بیان گفتوایدئولوژیک( گفت
که خوانندگان در حالی»گویند: باره میها در این ایدئولوژی مخاطب و متن پرداخت. آن

شان، معناهای برگرفتهپیش های اجتماعیِ از ها و نگرشبه ارزشممکن است با توجه 
و برای پژوهشگران این امر ممکن است متأثر از  -کامالً متفاوتی را به متن نسبت دهند 

لی، های کاماًل تحمیجز حالتچنین معنایی، به -گیرندکارمیای باشد که بهنوع نقد ادبی
اِی ی مخاطب و جایگاه سوژهی از پیش برگرفتهوگویی میان جایگاهِ سوژهعنوان گفتبه

 (۳۶۲: ۲۰۱۰کالم، مک)استیونز و « شود.پیشنهادشده از سوی متن، پدیدار می
ع اگر هرنو»گوید: وگو میان متن و مخاطب میپورنامداریان نیز در اهمیت ایجاد گفت

د وگوی نویسنده با خواننده هنگام تولیوگو تلقی کنیم، گفتارتباطی را نوعی از گفت
« یرد.گوگوی خواننده با متن در غیاب نویسنده صورت میمتن در غیاب خواننده و گفت

                                                           
1 Subject Position 
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ی شود که خواننده نامستقیم زیر سیطره( این مساله باعث می۱۱: ۱۳۸۰نامداریان، )پور
رو اهمیت ایدئولوژی نویسنده قرار گیرد. مشارکت مخاطب در فرایند خوانش از این 

شود: کاهشِ اقتدارِ نویسنده و جایگزینی سازیِ جایگاهِ قدرت منجر میدارد که به وارونه
های موجود در متن هستند همین خاطر، تنها تکنیکخاطب. بهآن با مشارکت قدرتمندِ م

وگوی میان متن و مخاطب را شکل دهند. برای این توانند این فرایند گفتکه می
های موجود در متن، تعریفی قطعی وجود ندارد؛ اما تاکنون به تکنیکوگو، با توجه گفت

ه است کظران مطرح شدهنکردن متن، از سوی صاحبوگوییهایی برای  گفتتکنیک
 گشای بحث حاضر باشد.تواند راهمی

 یافتن مندرجات ذهن خواننده اگر تأویل را فعلیت»گوید: باره میپورنامداریان در این 
های شای ابهام متن و پرسایم هر خوانندهناچار پذیرفتهی تأمل بر متن بدانیم، بهدر نتیجه

ند و کی زیست خود، رفع میستعداد، تجربه یا شیوهاقتضای دانش، ااز آن را به ناشی 
معنایی معنای گذر متن از حصار تککند و این به وگو میگوید و یا با متن، گفتپاسخ می

متن  از قرارگرفتناز تسلط متکلم بر کالم و ورود در قلمرو آزاد چندمعنایی ناشی ناشی 
 (۲۵)همان: « در اختیار مخاطب است.

بهام کند، وجود اکردن متن به آن اشاره می وگوییپورنامداریان برای گفتای که نکته
هایی در متن است که امکان مشارکت مخاطب را در فرایند خوانش، فراهم و پرسش

 د؛ یعنیبرانگیز باشکند که برای این منظور، متن باید پرسشکند. او همچنین اشاره میمی
امکان مشارکت مخاطب را در فرایند خوانش، فراهم هایی در متن که وجود ابهام و پرسش

مکان پذیر باشد و اکند که برای این منظور، متن باید پرسشکند. او همچنین اشاره میمی
اه دیدگ"و  "نظرگاه خواننده"ابهام از دو جنبه، یعنی »پذیری قطعی را کاهش دهد. پاسخ

که با باالرفتن شعور خواننده، اند قابل بررسی است. گروهی بر این عقیده "،نویسنده
کند های نهانی آن، نفوذ میی صحیح به اعماق روح انسان و الیهشیوهی داستان بهنویسنده

گیرد تا او را در بازی زبانی خود، ی مخاطب را به کار میو با آموزش غیرمستقیم، اندیشه
واندن جای خده را بهکارگرفتن واژگان و بیانی مناسب، خواننسهیم کند. نویسنده با به

بودن ذهن خواننده کند؛ از این رو داستان نو، فعالی متن، به خوانش آن دعوت میساده
 ( ۱۶: ۱۳۹۲)صهبا، « طلبد.را می

این امر، بیانگر این مساله است که ایجاد نوعی ابهام در متن، در خواننده ایجاد پرسش 
روالن »شود. خواننده جلوگیری میهای مستقیم به تر از آموزشبیشکند و هرچه می
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ند. کتقسیم می« نوشتنی»و « خواندنی»ی ها را به دو دستهاساس، متنبر این « بارت
لولی و مع گیری روابط علیهایی هستند که خواننده را تنها به پیهای خواندنی، متنمتن

ای منفعل، دهی مخاطب، او را به خواننکنند و با درگیر کردن عاطفهروایت، دعوت می
هایی هستند که قراردادهای معمول متن را شکسته های نوشتنی، متنکنند؛ اما متنتبدیل می

شوند تا بتواند آزادانه به خوانش متن بپردازد. متن و برای خواننده، نقش مولد قایل می
 داند؛ اما مخاطب، متن نوشتنیخواندنی معموالً آفرینش ذهنیِ مخاطب را اساس کار نمی

( هرچند ۲۳۹: ۱۳۸۰نویسد. )احمدی، آفریند و آن را دوباره میرا در حال خواندن، می
که  جاکند؛ از آنای میبندی به درک مفهوم خوانش انتقادی کمک شایستهاین تقسیم

قادی ها و نسبیت خوانش انتگرفتار در دوقطبیِ خواندنی و نوشتنی است، رنگارنگی متن
ای نیز که بر امکان خوانش ها و شگردهای ویژهحال، از فن همانگیرد و در را نادیده می
آورد؛ اما در این پژوهش، نگارندگان بر این نظرند افزاید، سخنی به میان نمیانتقادی می

های خواندنی و نوشتنی، در پیوستاری قرار دارند که مرزبندی قطعی میان این دو که متن
 کند.را ناممکن می

ترین گذاری و نوسان میان دو سوی فاصله را اصلیتوان فاصلهگفته شد، میچه بنابر آن
توانیم صدا بنامیم(. ساز خوانش انتقادی دانست. )دو سوی فاصله را میشگرد زمینه

های میان صداها را در دو نوسان ها شاید بتوان انواع نوسانگفتههمچنین، بر اساس پیش
  یان نویسنده و خواننده، خالصه کرد.. م۲. میان شناخت و عاطفه؛ ۱کلی 
 

 گاه فاصله، صدا و ابهامداستانی، جلوههای تصویری. کتاب3
ر از تکه، نامنسجم و سرشاساختاری )تکهبودن و بیهای زبان تصویری، ناخطیاز ویژگی

 های زبان واژگانیشمرند که در مقابل ویژگیتصویرهای دیداری و حسی( بودن را برمی
داستانی با دربرداشتن هر دو زبان تصویری و های تصویریشکل، کتاب د. بدینقرار دار

اند و برای نمایش ساختار قدرت و ایدئولوژی و ای تازه را رقم زدهواژگانی، فاصله
زمان )و البته درصورت وجود دیالوگی پویا میان متن و تصویر(، امکان رویارویی با هم

های شکل و با انتخاب کتاباند. بدیناسب فراهم آوردهچنین ساختار و پیامی، بستری من
گفته، شای به دو نوع نوسان پیهای این بررسی، نوسان تازهمثابه نمونهداستانی بهتصویری

در ادامه  گفته،های پیشبه بحث با توجه«. نوسان میان تصویرها و واژگان»شود: افزوده می
اهیم خواهیم پرداخت و در این بررسی، میداستانی خوبه تحلیل چند کتاب تصویری
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ود یا آثار شچه تاکنون یادآور شدیم، ختم میهای خوانش انتقادی به آنببینیم آیا تکنیک
 کنند؟ ها یا شگردهای دیگری را نیز بر ما آشکار میشده، تکنیکبررسی

 
 ها. تحلیل داستان4

 غول و دوچرخه. 4-۱
 خالصه داستان:

ای گیرد برای دخترش، درسا که از او )پدر( خواسته دوچرخهمیای تصمیم نویسنده
کند و او نویسد که دزدی میی پسری میبرایش بخرد، داستانی بنویسد. نویسنده درباره

بار از پدرش داد را دوست ندارد، چندین اندازند؛ اما درسا که این رخرا به زندان می
ی پدر را خط جا خودش نوشتهحتی یکخواهد که روند داستان را تغییر دهد و می
شوند و در پایان با فرار از چنگ غول، نویسنده ها در جنگل، گرفتار غول میزند. آنمی

چه برد. پایانی که در آن، پسرک دزد و غول به آنخوبی به پایان میدوباره داستان را به
است، بدون آن به  اند؛ اما درسا که هنوز خواهان داشتن دوچرخهخواستند، رسیدهمی

 رود. خواب می
 های خوانش انتقادی در داستان غول و دوچرخهتکنیک. 4-۱-۱
 یداستان زمان و یواقع زمان نیب نوسان. 4-۱-۱-۱

شود. دو آغاز میداستان با حضور نویسنده، همسر نویسنده در مقام تصویرگر و دختر این
ر پاسخ و پد« خواهی بنویسی[ ترسوناک است؟بابایی ]داستانی که می»پرسد: دختر می

 « هنوز معلوم نیست.»دهد: می
ی ذهن سازد که فضای داستان، فضایی خیالی و ساختهچنین آغازی آشکار می

 انجامد.گرفتن مخاطب از داستان، میترتیب، به فاصلهاینده است و بهنویسن
 هایی که به زمان واقعی، متعلقشوند: آنهای داستان به دو دسته تقسیم میشخصیت

هایی که به زمان داستانی متعلق هستند: دزد هستند: نویسنده، تصویرگر و دخترشان و آن
عی که نویسنده و تصویرگر و دخترشان در آن و غول. داستان، مسیری را از زمان واق

شود و این رونِد کنند، شروع کرده و از آن، وارد فضای داستان میایفای نقش می
 شود. بار در طول داستان تکرار میوبرگشتی، چندینرفت

ها، از زمان واقعی وارد داستان شده و در فرایند نوشتن مثابه یکی از شخصیتدرسا به
خواهد داستان را خط بزند و از اول بار از نویسنده میپردازد و دوکنشگری میداستان، به 
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ر خویش گفتن به دختبنویسد )دوبار مشارکت در نوشتن داستان(. نویسنده با نوع پاسخ
ویرگر کند. تصدر آغاز داستان، بر اقتدار خود هم بر داستان و هم بر تصویرگر، تأکید می

ی واژگان آغازین کتاب که بر روی میزی در حال نگارش است، نیز با تصویر مردی بر باال
 ی غول در مقامتری دارد. اما همین نویسنده با ورود به خانهبر این اقتدار، تأکید بیش

ی گذارتواند حتی برای نامدهد و نمیقدرتی فراتر از خود، اقتدار خویش را از دست می
حت اقتدار های تشد و خود نیز به شخصیتها، نقشی آفرینشگر داشته بایکی از شخصیت

شود و حالتی منفعل گذاری دزد( تبدیل مینویسندگان دیگر )غول و درسا؛ مثال در نام
نده روند، دوباره نویسکنند و به زمان واقعی میی غول فرار میکند و وقتی از خانهپیدا می

خواهد، تمام کند؛ اما تصویرگر گونه که خود میگردد تا داستان را آنبه اقتدار خود بازمی
کند ی پایانی، خواب درسا را ترسیم میقدرت است، در صفحهاصلی کتاب که از آغاز، بی

 تا با شکست اقتدار نویسنده، پایان مورد قبول خود را نشان دهد. 
 شکل است:وبرگشتی داستان از ابتدا تا انتها بدینترتیب زمانی و رفت

زمان واقعی  ←زمان داستانی ←زمان واقعی ←انی زمان داست ←زمان واقعی
 زمان داستانی←

ی زیر توان با میزان تأثیر نویسنده در نگارش متن، به گونهاین نوسان را همچنین می
 هم ترسیم کرد:

 دنیای داستانی محض ←مشارکت شخصیت در نوشتن داستان ←اقتدار نویسنده
ویسنده شکستن اقتدار ن ←اقتدار نویسنده ←شدن او(  )شکست اقتدار نویسنده و منفعل

 ی مخاطب )درسا(.ی تصویرگر و با کمک شخصیت حقیقی و نمایندهبه وسیله
گرفتن مخاطب از های مختلف، موجب فاصلهاین نوسان میان ورود و خروج به زمان

 هگرفتن مخاطب از داستان و نیز ایجاد فاصله میان عاطفشود و فضا را برای فاصلهمتن می
 کند.و شناخت، باز می

 کودک یدئولوژیا و سالبزرگ یدئولوژیا انیم نوسان .4-۱-۱-۲
که پدر، وگوی درسا و پدر تا پایان داستان ادامه دارد. در حالیدر این داستان، گفت

سال و هم صاحب واژگان(؛ اما ی داستان است )یعنی هم مرد است؛ هم بزرگنویسنده
دهد. ی واژگان[( میدان دخالت در واژگان را میبه دختر )زن/ کودک/ مخاطب ]گیرنده

ا برویم دزد ر»دهد: برد داستان، پیشنهادهایی میبرای پیشخواه خود،  دختر گاه به دل
شوند( (؛ گاه )وقتی دزد و درسا به هنگام فرار از زندان، زخمی می۸)همان:« آزاد کنیم
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ببرد. رنگ را به نفع دزد و کودک، پیششده را خط بزند و پیدارد داستان نوشتهپدر را وامی
ستان به دختر، یعنی به مخاطب نهفته، قصه دوباره ( پس از هربار سپردن عنان دا۱۲)همان:

خورد. چنین روندی تقریباً تا پایان داستان از سوی پدر )نویسنده(، به روال عادی، رقم می
 یابد، ادامه دارد.که متن واژگانی با اقتدار نویسنده پایان می

 یناخودآگاه و یخودآگاه انیم نوسان. 4-۱-۱-3
 اندازیم:ن نگاهی میبه پاراگراف آغازین داستا

هایش را بنویسیم. مادرش هم نقاشی غول و دوچرخهخواهم برای دخترم داستان می
 کشد.را می

 «بابایی ترسوناک است؟»گوید: درسا می
 «هنوز معلوم نیست.»گویم: می
 «بنویس.»گوید: می

 خواهدمیی آن تأکید دارد. پدر ی آگاهانهاراده برای انجام کاری )خواستن(، بر جنبه
هنوز »ی که داستان ترسناک است یا نه؟ جمله هنوز معلوم نیستداستانی بنویسد؛ اما 

ه داستان کروی ناخودآگاه داستان، تاکید دارد و از این پس در حالی، بر پیش«معلوم نیست
 رنگ داستان،رود، هربار با خروج درسا از آن و درخواست برای تغییر پیبه راه خود می

ریزد. این هم میکشد و روال آن را بهی در جریان سیال ناخودآگاهی، سرک میخودآگاه
گذاری یا به سخن دیگر، نوسان میان رخداد در واقع، همان نوسان میان استغراق و فاصله

 عاطفه و شناخت است.
 ییچندصدا .4-۱-۱-4

در این داستان، نویسنده، تصویرگر واقعی و شخصیت داستان، هریک نظر خاص خود را 
کنند. نویسنده مقتدرانه شروع به نوشتن زمینه باهم مبارزه میکنند و حتی در این اعمال می

دهد. حتی تصویرگر واقعی که کند و درسا از جایی به بعد، روند داستان را تغییر میمی
کند، در پایان داستان، با به سکوت محض، از این روند تبعیت می رسد درنظر میبه

ن رؤیای پذیرد. گویی با کشیدبندی نویسنده را نمیتصویرکشیدن پایان مدنظر خود، پایان
ی واقعی و واژگانی فرار کرده و دهد که درسا و پسربچه از دنیای مقتدرانهدرسا، نشان می

ند. دنیای واقعی تحت اختیار نویسنده است و نویسنده در جهان آرمانی خود به بازی مشغول
کردن، کنار درسا قراردهد و در دنیای شود که در نهایت، پسربچه را برای بازیحاضر نمی

 دهد. ی بازی مشترک نمیغول، به درسا و پسربچه اجازهی بچهداستان هم حضور مقتدرانه
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 یسیدنویسپ. 4-۱-۱-۵
ع، شوند و در واقصورت کامل، توضیح داده نمیها بهموقعیتدر این داستان، بسیاری از 

 گذارد؛وگوی مخاطب با متن، بازمیهایی وجود دارد که جا را برای گفتدر متن شکاف
ها را خورده، روی دیوار هایی که غول آنبرای مثال در جایی از داستان، اسم شخصیت

ا هکه نوشتن اسمشود؛ در حالیمیها داده نی آناست؛ اما توضیحی دربارهنوشته شده
 ی آنکند که چیزی دربارهی ماجرا میای است که ذهن مخاطب را متوجه گذشتهگونهبه

است. همچنین مادر و پدر غول که هر از گاهی سرشان را از سقف بیرون گفته نشده
قاً ها دقیکند که آنرو میگویند، ذهن خواننده را با این پرسش روبهآورند و چیزی میمی

ها را به خواننده واگذار ها سؤاالتی است که متن، پاسخ آنکنند؟ اینکجا زندگی می
 است.کرده

ی ورود و همچنین، موقعیت زمانی و مکانی داستان، مشخص نشده و حتی نحوه
شود ه میوقفه توضیح دادها به دنیای داستان نیز بسیار پشت سر هم و بیخروج شخصیت

 است. گویی و مشارکت مخاطب، باز گذاشتهجا را برای پاسخ که این امر، 
  یباز. 4-۱-۱-۶

ز است و هریک اسراسر این داستان، یک بازی است که میان سازندگان آن شکل گرفته
کند. نوعی بازی که اقتدار نویسنده را هدف گرفته و ها قواعد این بازی را عوض میآن

یای ی درسا در دنهم بشکند که این کار، به وسیلهدرصدد است ایدئولوژی نویسنده را در
ایان ی تصویرگر واقعی در پی غول، در دنیای خیالی داستان و به وسیلهواقعی و به وسیله

مثابه آفرینشگر داستان، با نویسنده به مبارزه گیرد که همگی بهداستان، صورت می
 اند. برخاسته

حاکم  هایهمچنین در این بازی، فرایند آفرینش متن، به پرسش کشیده شده و قانون
قتدرانه، نویسی مهای همیشگی داستاناست؛ چون قانونبر ساختار آن، به بازی گرفته شده

 است. از سوی مخاطب تاحدی درهم شکسته شده
 

 گندهکله من   من .۲. 4
 گنده:خالصه داستان من من کله

، های کتابشود که در سه سمت مختلفِ صفحهداستان با سه روایت همزمان، آغاز می
رسند. ی کلی میگیرند و به یک نتیجهی داستان، در مسیر هم قرارمیقرار دارند که در ادامه
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ش به هایای است که هر بار، با درآوردن لباسانگیز پسربچهداستان اصلی، ماجرای خیال
کند تا درنهایت، به کودکی خود و زمانی ی خود، سفر میگذشتهی دیگری در دوره

خواهد او را سر راه بگذارد. دو ماجرای بودن سرش، مادرش میدلیل بزرگرسد که به می
حوضک است که او آن را لینیز در روایت، جریان دارد: یکی ماجرای داستان لی همزمان

ای است که تا اواسط داستان دیگر، هیچانهخواند و روایت برای پدرش که بیمار است می
 یابد.ادامه می

   گندهکله من من های خوانش انتقادی درتکنیک. 4-۲-۱
 یسیدنویسپ. 4-۲-۱-۱

با سه روایت همزمان مواجه هستیم که تا اواسط داستان، ادامه  گندهکله منِ مندر کتاب 
خورد؛ اما این سه روایت به ایجاد ابهام و شکاف در ابتدای هم گره میدارد و بعد از آن، به

ویژه گذارد؛ بهوگوی مخاطب با متن، بازمیمتن، کمک کرده و جا را برای گفت
ان کند؛ اما این فرایند تا پایابهام کمک میانگیزی نوشتار کتاب نیز به ایجاد این خیال

گشایی پایان کتاب، این خوردن سه روایت باهم و گرهیابد و با گرهکتاب، ادامه نمی
هایی درخور توجه تا پایان متن ماند.با این حال، باز هم شکافوگو ناقص باقی میگفت

 ها.تنبودن زمان و مکان روایهایی مانند مشخصماند؛ شکافباقی می
 ها ها و مکان. نوسان میان زمان4-۲-۱-۲

در نوسان است. در روایت اصلی کتاب،   های گوناگون زندگیها و دورهراوی در سال
ی خود سفر های مختلف در زندگی گذشتهها و مکانشخصیت اصلی داستان به زمان

 ی مخاطبفاصلهگرداند و موجب ایجاد کند و تمرکز مخاطب را از روند داستان، برمیمی
صورت انگیزی داستان تا پایان آن، بهدلیل خیالشود. این تکنیکی است که بهبا متن می

 یک فرایند ادامه دارد. 
  کارناوال. 4-۲-۱-3

قدرت  مراتبتکنیک کارناوال، خود خاصیتی براندازانه دارد و ما را متوجه واژگونی سلسه
حوضک، نوعی لیی بازی لیکند. در این کتاب نیز، روایت فرزند از پدر دربارهمی

جای کسی است که برای او قصه ی پدر و حضور فرزند بهواژگونی جایگاه مقتدرانه
های پدر نیز مانند روایت از کودکی است که دربرابر عملالگوید؛ روایت او از عکسمی

 خواهد تا پدر را بیرون ببرد تا دلش بازی مادرش از او میحتکند. یک بازی، ذوق می
 ی محکمی به گوششی کشیدهحترود. او گیرد و بیرون میشود و او پدرش را کول می
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 صلی داستان.ی تخیل شخصیت ازند که البته این روایتی است زاییدهمی
  ییچندروا. 4-۱-۲-4

با هم، به چندروایی  از هم و در عین حال مرتبطبردن سه روایت مستقل همزمان پیش
 انجامد.شدن متن می

روند؛ اما این اتفاق تنها در ابتدای در مسیر داستان، سه روایت همزمان  با هم پیش می
گیری هر روایت، دوباره به عقب شود برای پیافتد و خواننده مجبور میهر فصل می

 گیری کند. برگردد تا بتواند روند روایت را پی
  ینوشتار یوهیش. 4-۱-۲-۵

است: دعوت از خواننده برای بازی ، جاگذاری شدهسه روایت در سه سوی متفاوت کتاب
با کتاب )چرخاندن آن و خواندن( که این مساله مخاطب را متوجه بازی متن کرده و 

 شود  مخاطب از متن، فاصله بگیرد و به فرایند بازی متن، آگاه باشد.باعث می
دلیل هدارد؛ ولی بانگیزی صرف آن، خاصیتی براندازانه دلیل خیالدر کل این کتاب به

انگیز با هم، این مساله مانند یک فرایند، عمل نکرده و همراه شدن هر سه روایت خیال
  است.کنشی متن و مخاطب، بستهی کتاب، راه را بر همگشایانهبندی گرهپایان

 گیری. نتیجه4-۱-۲-۶
های با استفاده از تکنیک گندهمن من کلهشده در این پژوهش، کتاب در بررسی انجام

است، اما فرایند خوانش انتقادی در آن گذاری، در مسیر خوانش انتقادی گام نهادهفاصله
 است.رنگ باقی ماندهگذاری شده یا کمیا محدود به فاصله

 ،غول و دوچرخهرسد کتاب نظر میشده در این پژوهش، بهاز بین دو کتاب بررسی
با خوانش انتقادی، در مقایسه با اثر دیگر، بهتر عمل ر رابطه شده دبا رعایت اصول گفته

وگویی را مانند یک فرایند، از ابتدا تا گذاری و گفتهای فاصلهاست؛ زیرا تکنیککرده
است با در نظر گرفتن یک بازی، دربرابر فشار انتهای داستان، مدنظر داشته و توانسته

ی این فرایند، به مخاطب  خود م کند و دربارهایدئولوژی نویسنده و متن داستان، قد عل
آگاهی دهد. اما همچنان در ابتدا و انتهای کتاب با اقتدار نویسنده مواجهیم و نویسنده 

بندد و تصویرگر نیز چندان به دیالوگ با متن، تن است که مقتدرانه، پایان داستان را می
پرسش او در آغاز داستان است؛ دهد. پرسش درسا در پایان داستان، در واقع تکرار نمی
ر بابایی مگ»گوید: کند و خطاب به پدر میگیری قصه را قطع میگاه که روند شکلآن

نگریم، پاسخ پدر در هر دو موقعیت و خوب که می« خرم؟نگفتی برایت دوچرخه می



 ( 17)پياپی  1397، بهار و تابستان 1ي ، شماره9ي مطالعات ادبيات كودك/ سال مجله                  88

 

جه وجای پاسخ، تزننده است. در شروع داستان، پدر به)آغاز و پایان داستان(، پاسخی گول
و با « نگاه کن! نگاه کن! دزد، دوچرخه را برداشت!»کند: او را به روند قصه جلب می

زمان  یبرد. در پایان نیز توضیح پدر دربارهدادن به قصه، پرسش را از یاد او می هیجان
ار که پاسخی بسی« وقتی غول و سینا )دزد( پیشمان بیایند.»خرید دوچرخه، این است: 

گاه اند و هیچا طبیعی است که دزد و غول، موجودهایی داستانیانحرافی است؛ زیر
 ها بیایند.توانند پیش آننمی

ا یابد، بجا نیز درسا که ترفند پدر را نه در آغاز قصه و نه در پایان آن، درنمیدر این
ی خوابد. هرچند در صفحهگوید و میخیر میبهکند؛ شبمعصومیت از پدر تشکر می

ین پایان دلیل که ارتباطی باست، به این ، رؤیای درسا را به تصویر کشیدهبعد، تصویرگر
ندی متفاوت باست، این کنش تصویرگر برای پایانداستان و تصویر پایانی برقرار نشده

رسد که مانند دیگر تصویرهای کتاب، این نظر میآید و بهداستان، چندان به چشم نمی
 تصویر نیز تزیینی باشد.

صویرگر و ت آید که آیا پدیدآورندگان کتاب، نویسندهانتها این پرسش پیش میاما در 
هایی که برای خوانش ی امکانی تمهیدات فراداستانی خود و با همهواقعی کتاب، با همه
دهند؟ ممکن است راستی فریب نمیاند، سرانجام مخاطب خود را بهانتقادی فراهم آورده

ولوژی بخشیدن به ایدئز سرانجام به ابزاری برای استحکامهای خوانش انتقادی نیتکنیک
ی به بافت اثر و پیوندهای درون متن و هماهنگپدیدآورندگان اثر تبدیل شود و این با توجه 

تر عناصر درون هر متنی متفاوت است. ممکن است تکنیکی که در کتابی به بیشهرچه 
جر تر شدن آن منه هرچه ایدئولوژیکاست، در کتابی دیگر، بخوانش انتقادی منجر شده

است، حکایت گونه که خسرونژاد نشان دادهدر نهایت، تحلیل این دو کتاب همانشود. 
از آن دارد که شگردهای خوانش انتقادی هرچند در ظاهر راه را بر آزادی خواننده و 

ند، در رینآفگشایند و پرهیبی از اثری چندصدایی را میرهایی او از فشار ایدئولوژی می
آیند و در خدمت رساندن پیامی یگانه ی اثر، گرفتار مینهایت در چنگ همگرایی نویسنده

ب، ترتی این آیند. بهخواهد( و در واقع در خدمت صدای نویسنده درمیچه نویسنده می)آن
بار دیگر، ادعای ناممکنی ادبیات داستانی کودکان، اما نه برمبنای رسد که یکنظر میبه
 نشیند. کند؛ بلکه با رویکرد خوانش انتقادی، به کرسی میظری که ژاکلین رز، مطرح مین

داشتن خواننده، کوششی ندارند. او را از وجود بار برای ناآگاه نگهنویسندگان این
تر، گیری از ترفندهایی پنهانسازند؛ اما سرانجام با ظرافت و با بهرهایدئولوژی، آگاه می
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ای رسد که فریب خوانندهنظر میچنین به»کنند. را بر وی چیره می خویش ولوژیایدئ
  (۲)«دانش یا مستغرق در متن است!ای کمتر از فریب خوانندهبخشآگاه، لذت

 
 هایادداشت

و  استهای کالسی ایشان یادداشت شدهاین دو نظر از دکتر خسرونژاد است که از بحث (۲و۱)
 است. ی ایشان صورت گرفتهگاهی و اجازهها در این مقاله، با آنقل آن
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