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 چکیده
 ها و باورهای کالسیکژانر داستان، طی سالیان گذشته از قالب ادبیات کودک، خصوصاً

وش تغییر دستخ نیز خود فاصله گرفته، وجوه روایتمندی این آثار را یشدهتعیینو ازپیش
تالش نویسندگان کودک برای همراهی با تحوالت  ،این میان است. در و تحول ساخته

تبدیل  سو ویک یافته در ادبیات و همگام با تحوالت اجتماعی ازمحتوایی شکلساختاری
های پسامدرن سوی دیگر، به خلق داستان ای فعال ازمخاطب منفعل کودک به خواننده

 های کودک از فرهادازجمله داستان ،ناقال یآقارنگی و گربهاست. داستان  انجامیده
د چالش بکش داستان کودک را به یزاده است که توانسته باورهای عامیانه دربارهحسن

 حفظ باورپذیری متن برای این های روایی پسامدرن، عالوه برو با استفاده از ویژگی
و  از داستانشده های پذیرفتهبرابر واقعیت دسته از مخاطبان، ذهن او را به پرسش در

راوی متکثر و اقتدارشکن، فراداستان،  :هایی همچونگیری از ویژگیجهان فراخواند. بهره
نظر  وردم های پسامدرنیستی اثرها و ژانرها و فرجام متکثر ازجمله ویژگیتلفیق سبک
 دهش رو بدان پرداختهکنار تصویرگری هماهنگ با متن در پژوهش پیش است که در

برابر راوی دانای کل  اس برخورداری از صدای راوی کودک دراس این است. بر
همکاری  آزمایی و دعوت بههوش :هایی چونکیناستفاده از تک ،همچنین سال وبزرگ

 تر برچه بیش هر بندی نامعین و متکثر با هدف تأکیدکنار پایان جهان متن در کودک در
های ذهنی به پرسش پاسخگوییبرای بودن، خواننده را به تالشی خالقانه و فعال داستانی
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 . مقدمه۱
ری، های فکری عصر روشنگعنوان تفکری تردیدبرانگیز در برابر شالودهپسامدرنیسم، به

های مختلف علوم انسانی، ازجمله علوم اجتماعی، روانکاوی، ماهیت خویش را در حوزه
گرایی شکلی متفاوت آشکار ساخت. این دیدگاه که آرمانفلسفه، هنر و خصوصاً ادبیات، به

تفکر بنیادین مدرن را به چالش کشید؛ با ناباوری دربرابر نیل به  برخاسته از خردورزی در
های جدید سعادت بشری ازطریق دستاوردهای فناورانه عقل، درپی یافتن باورها و ارزش

های گرایی و سایر شکلزمانی به وجود آمد که ایمان به این آرمان»برآمد. این نگرش 
ناپذیر( جای خود را اکید و تخطی) داد. اصول گرایی مدرن، جای خود را به ناباوریآرمان

نده گرایی محض جانشین هرگونه قطعیت باقیمامتکثر و اختیاری( دادند و نسبی) به الگوهایی
(. براساس همین اعتقاد به عدم قطعیت، ناباوری و جایگزینی ۲۰۴و۲۰۳: 1۳۸۶، 1)الج« شد

ورزد هرگونه تعریف مقاومت میگریز متکثر است که این رویکرد در برابر الگوهای قدرت
های فکری و همچنین، ویژگی تابد.و هیچ گونه برداشت واحدی از این پدیده را برنمی

های فلسفی، علمی و بروز از هر چیز برآمده از ریشه شناسی هنرپسامدرن بیشزیبایی
 تیابیهای فکری مدرن را برای دسهای بشری همچون: جنگ جهانی اول بود که نظامفاجعه

ی جنگ جهانی اول، فاجعه»دستخوش تغییر و تحول ساخت. « بهشت زمینی»بشر به آرمان 
خواست یای بود که مبینی ناشده، البته حاصل خصایص جامعهگیری ناشی از قرائن پیشعالم

کند. این امر موجب شد تا هنرمندان به بازاندیشی در « متمدن»به ما شرف بخشیده و ما را 
ای وارد شوند که اساس هنر غربی، از زمان رنسانس گرایانه و اومانیستیعقل اصول اساسی

ر در بینی به این نگرش، روکردن به هنسو را تشکیل داده بود. یک واکنش قابل پیش به این
 «ی خرد، ثبات و هماهنگی بودعنوان واپسین سرچشمهنشینی نهایی، بهقالب نوعی واپس

 (.۲1: 1۳۸1، ۲کافری)مک
مثابه محملی برای واکنش به تحوالت اجتماعی و نابراین هنر و خصوصاً ادبیات بهب

دهی و انتشار آثار متفاوتی روآورد. ادبیات و خصوصًا تغییرات تفکر حاصل از آن به شکل
نمود، بازنگری در شگردها می« شدهتهی» 1۹۶۰ی ی دوم دههرمان که از منظر بارت در نیمه

را در تلفیق دستاوردهای پیشامدرن و مدرن یافت و شگردی نوآورانه های خویش و اندیشه
دگانی موازات نویسنبه »ها در قالب ادبیاتی پسامدرن را در برابر مخاطبان گشود. در این سال

نویسان هم آثاری خلق ای دیگر از رمانگذاری هستند، دستهدنبال بدعتکه همچنان به
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های سنتی است؛ گویی که ایشان از های داستانویژگیکنند که از هرحیث واجد همان می
خبرند. در چنین شرایطی، الزم بود که نویسندگانی انقالب مدرنیسم در هنر و ادبیات بی

ی شدهپردازی تهیهای نو آثاری متفاوت خلق کنند؛ آثاری که هم از صناعتجدید با اندیشه
(؛ ۲۳-۲1: 1۳۸۶)پاینده، « پیشامدرن ی رمانشدههای کهنمدرن فراتر رود و هم از سنت

های فرهنگ بشری بیش از هر چیز به شگردی مایهبنابراین این ژانر مهم و اثرگذار بر ساخت
های خورده از سنتنوین برای تجدید حیات و باروری خویش در ارتباط با مخاطبان شکست

ود. درن را به کلی مطرمدرن نیازمند بود. شگردی که نه مدرنیسم را تشدید کند و نه پیشام
بارت راه مناسب برای نگارش رمان پسامدرن را در تلفیق دو سبک پیشامدرن و مدرن »

 (.۲۶و۲۵)همان: « داندمی
 ی عینیی دریدا در قالب عدم رابطههای پساساختارگرایانهدر این میان، حضور اندیشه

ه دهی بدیگر، عالوه بر شکلگرا ازسوی ی رمان واقعسو و پیشینهمیان دال و مدلول از یک
قعیت ی وامدرن، به عدم قطعیت، تشکیک و ناباوری دربارهشگردی تلفیقی در رمان پست

مستقل، در محتوا و زبان این ژانر انجامید. عدم رابطه میان دال با مصداقی واقعی و حقیقی 
ز، معناگریز نگیبراخارج از زبان، از منظر پساساختارگرایان بیش از هر چیز به نگرش تشکیک

 تنها حقیقتی خارج از زبان وجودو ضدرئالیستی ادبیات پسامدرن منجر شد. از این منظر، نه
ندارد، بلکه داستان نیز انعکاس همین ناتوانی بشر در قالب داستانی تمسخرآمیز و بازیگونه 

یم. متنّیت رنویسان، ما هیچ دسترسی مستقیم به خود واقعیت ندااز نظر این نوع داستان»است. 
شده بودن زبان به کاررفته در متن( حائلی بین ما در مقام خواننده و دنیای توصیف)تصنعی

ها در خصوص پایبندی به واقعیت و بازنمایی دقیق در متن است. از این منظر ادعای رئالیست
ین اساس، (. بر ا۴۶: 1۳۹۰)پاینده، « پذیر و حتی ردشدنی استی آن ادعایی مناقشهو وفادارانه

بودن زبان میان ما و واقعیت، درنهایت، اعتقاد به نبود واقعیتی خارج از زبان و حائل
یش هایی که بهای متفاوت در روایت داستانی خویش سوق داد. شیوهنویسان را به شیوهرمان

عنوان یگانه برداشت از متن را مردود و محکوم از هر چیز، تالش برای بازنمایی واقعیت، به
رمان »خواند. اعتمادی فرامیدانست و خواننده را به تردید، توهم و بیبه شکست می

کند که رمان تنها یک نوع داستان است، از میان انواع بی پسامدرنیستی این نکته را بیان می
دگی ی زنهای تجربهی کافی، پیچیدگیاندازهتواند، بهها نمییک از اینشمار داستان و هیچ

هایی است که سبکمدرنیسم از این منظر، صرفاً یک سبک از مجموعه نشان دهد. امروز را
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(. تشکیک، ابهام، ۵1: 1۳۹۳، 1)وارد« ها دست به انتخاب بزندتواند از میان آننویسنده می
های نظمیبی اعتباری اصل محاکات، درنهایت، رمان مورد نظر را نیز به شکلناباوری و بی

ندی متکثر بی دید، عدم قطعیت، پایانفراروایت، متکثربودن راوی و زاویه زمانی، نبود پیرنگ،
 های خاص روایی، دستخوش تغییر و تحول ساخت.و دیگر ویژگی

ی بشر شناختعنوان پاسخی به نیازهای هستیگیری رمان پسامدرن بهعالوه بر این، شکل
و  سال محدود نماندیات بزرگی ادبدر ارتباط با تغییر و تحوالت اجتماعی، تنها به حوزه

ا توان دعوت به درگیرشدن بمی»های روایتمندی ادبیات کودک را نیز به چالش کشید. جنبه
ترین های کودک را با بنیادیهای ساختارشکن برخی کتابساز و گرایشبازیگوشی واژگون

اور عادی (. برخالف ب1۵۸: 1۳۹1، ۲)تکر و وب« های پسامدرن در هنر مقایسه کردچالش
 های اخیر توانسته همگام باو عامیانه بسیاری از ادبا و منتقدان، ادبیات کودک نیز در سال

مندی در های نهفته در متن داستان کودک، به این نیاز و عالقهتفکرات و باتوجه به ظرفیت
راستای انگیزش تفکر وی پاسخ دهد و او را به گفتمانی مستقیم با داستان، نویسنده و 

 های کودکان راآن دسته از محققانی که داستان»رنهایت، جهان برخاسته از متن فراخواند. د
ای و محدود به ژانرهای داستان را که از بازگشت های کلیشهپندارند، اغلب داستانساده می

اند؛ بنابراین های نوعی )تیپیک( برخوردارند، مطالعه کردهالگوی طرح و شخصیت
دانند که تنها در بخشی از ای میهای ذاتیا درمجموع، دارای ویژگیهای کودک رداستان

(. در این راستا، بسیاری از نویسندگان 1۶۹و1۶۸: ۲۰۰۴، ۳)نیکوالیوا« شودها یافت میآن
و  سوکودک برای پاسخ به برقراری گفتمانی فعال میان کودک و دنیای ذهنی او از یک

های مقدرانه های رئالیستی با پیرنگدیگر، داستان ختن توان انگیزشی تفکر او ازسوییبرانگ
تماعی اجهای تیپیک و نوعی را پاسخگوی نیاز روانیشده، همراه با شخصیتبندیو پایان

راین اند؛ بنابگریز و چندصدای پسامدرن دادههای قدرتکودک ندانسته؛ جای آن را به داستان
باید  بندی و تعیین معنای متندرانه، پایانتاین فرض که قابل اعتمادبودن روایت، نظارت مق»

ی کمتر سختگیرانه از خواندن داستان کودک باشد، در آثار بسیاری از ی یک تجربهمشخصه
 (.1۶۲: 1۳۹1 ،)تکر و وب« نویسندگان کودک مورد تردید قرار گرفته است

های ادبیات کودک بیان شد، در کنار نیاز به ایجاد نگرشی بنابر آنچه در مورد ظرفیت
های روایت پسامدرنیستی داستان متفاوت در این زمینه، در این مقاله برآنیم که ویژگی
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 زاده، را با توجه، از فرهاد حسنجوری شدجوری بود که اونی ناقال یا اینآقارنگی وگربه
 ایی متن بررسی کنیم. های روبه ویژگی

 

 ی پژوهش. پیشینه۲
توان های گوناگونی انجام گرفته است که از آن جمله میی داستان پسامدرن پژوهشدر زمینه

( و علی تسلیمی 1۳۸۳) رمان در سمیپسامدرن و سمیمدرنحسین پاینده با عنوان  به پژوهش
( اشاره کرد؛ همچنین، پژوهشگران دیگری 1۳۸۴) «داستان تا هینظر از سمیمدرنپست»در 

(، فرزان 1۳۸۸ایران ) ادبیات داستانی پسامدرنیسم درازجمله منصوره تدینی در کتاب 
روایت کالسیک تا روایت  از ؛بررسی تحول روایت»ی سجودی و فائزه رودی در مقاله

ها ( نیز، علل ویژگی1۳۹۰) ایران داستان کوتاه در( و حسین پاینده در 1۳۸۹« )مدرنپست
اید شده بهای انجاماند؛ اما باوجود پژوهشروایی این ژانر را بررسی کردهو تحوالت داستانی

 اند وهای کودک در این زمینه همچنان از نگاه منتقدان به دور ماندهبیان داشت که داستان
کودک  ادبیات فکر درفراداستان، زبان انگیزش ت»جز پژوهش روشنک پاشایی با عنوان به

(، پژوهش مستقل دیگری صورت نگرفته 1۳۸۸« )زادهایران؛ بررسی سه اثر از فرهاد حسن
درن مهای پستاست. شایان ذکر است که پژوهش مورد نظر نیز صرفاً به یکی از ویژگی

ی بودگعبارتی، خودآگاهی یا تأکید داستان به داستاناست که همان فراداستان یا بهپرداخته 
 ی حاضر در نوع خود تازگی دارد.خود است؛ بنابراین، مقاله

 

 . بحث و بررسی۳

ی نگرش، گفتمان و استدالل در باب وجوه گوناگون زندگی و جهان، روایت در حکم شیوه
هایی دهد. روایت، شیوههنری به دست میهای فرهنگیرویکردی مناسب در ارتباط با شالوده

اصوالً آنچه نام فرهنگ بر آن نهاده »گذارد. جهان در اختیار ما میدر قالب درک و بازنمایی 
های بعدی نیست و شده برای انتقال به نسلهای سازماندهیشود، چیزی جز تجربهمی

های انسانی است و هم، تنها ابزار مناسب روایت، هم ابزار مناسبی برای ساماندهی به تجربه
ترین مثابه یکی از برجستهازسوی دیگر، متن به (.۲۲: 1۳۹1)کریمی، « برای انتقال آن

 شود. از این منظر، متندهی گفتمان روایی رهنمون میهای انتقال روایت، ما را به شکلزمینه
مندی از شگردها و گشتارها و چگونگی ارتباط و ساماندهی عناصر و رویدادهای آن، با بهره

زند. روایت داستانی در داستانی را رقم میی روایت در قالب ابزارهای روایتمندی، شالوده
شود؛ اما درنهایت نقش راوی، ی یک متن تولید میی رویدادها در پیکرهبستری از زنجیره
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ابزارها و چینش خاص روایتمندی او در کنار دیگر عناصر روایی است که متن داستانی را 
واند تها نمیتوالی خطی آنی حوادث و ارتباط ساده»آفریند. براساس دیدگاه تودوروف می

برد، روایتی را به وجود آورد؛ بلکه نویسنده یا )روایتگر( به کمک گشتارهایی که به کار می
« گذاردکند و عناصر مشترک را کنار هم میجا میخواهد، جابهگونه که خود میحوادث را آن

 (.11: 1۳۷1)اخوت، 
کارگیری وجوه اخالقی، اجتماعی و بر بهدر این میان ادبیات داستانی کودک نیز، عالوه 

تربیتی خویش، از وجوه روایتمندی در برابر نیازهای ذهنی و انگیزشی کودک بر کنار نمانده 
ی کودک های برخی تحلیلگران، بسیاری از داستانرغم نظر و عقیدهاست. در این راستا، علی

ها و راستای ارزشدر « گذارانهارزش» و« چیستی»در کنار پاسخگویی به پرسش 
جوه گیری از ونیز با بهره« چگونگی»ی اجتماعی، به پرسش شدههای پذیرفتهایدئولوژی

 های پسامدرن واکنشیاند که از این میان، داستانها پاسخ دادهروایتمندی در این نوع داستان
ایی ای روهروانی کودک است. اکنون ویژگیبه چگونگی برانگیختن تفکر و انگیزش ذهنی

 کنیم:را بررسی می ی ناقالآقارنگی و گربهداستان 
 

 راوی. ۳-۱
گر و ی روایتوپرداختهی نهایی روایت داستانی، بیش از هر چیز، ساختهساختمان و شاکله

جزئی از جهان داستان است؛ او هم در متن داستان است و هم، »گویی است که قصه
(؛ بنابراین، ۳۲: 1۳۸۶، 1)لوته« کندال آن کمک میحال، به مؤلف برای برساختن و انتقدرعین

عنوان هدایتگر بیرونی در ارتباط است و ازسویی، با ابزارها و راوی ازسویی با مؤلف متن به
آفریند و نقش ی خویش را میکارکردهای روایی برساخته از متن داستان، روایت خالقه

 سازد. اساسی حضور خود را برای مخاطب آشکار می
های گوناگون ها و سبکهای روایی، در دورهترین مؤلفهعنوان یکی از اساسیوی، بهرا

بیات ی پیشامدرن و اقتدار ادداستانی، نقش و حضور متفاوتی را به خود گرفته است. در دوره
پوشان با راوی داستان، یگانه صدای کالسیک که نویسنده یا مؤلف در نقش یکسان و هم

ثبات ی مدرن جای خود را به راوی بیی سلطهر متن بود، در دورهساز موجود دسرنوشت
اعتماد داد و مخاطب را از صدای مسلم و تحکمی او در متن دور ساخت. این  و غیرقابل

ت و ثبادلیل تأکید بسیار بر راوی بیهای پسامدرنیستی بهدرحالی است که در رمان
توجه به صناعت روایتگری این احساس  جلب»اعتمادی به او در جهت ساختن بیبرجسته

                                                           
1. Lothe 
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 «شود که نویسنده، در بهترین حالت، جایگاهی بیش از یک کاتب نداردبه خواننده منتقل می
ی دیگری مرجعیت نویسنده (؛ بنابراین، در این نوع رمان بیش از هر دوره۳۹: 1۳۸۶)پاینده، 
 های کودکی داستانر زمینهعنوان راوی، به چالش کشیده شده؛ همچنین، دی او، بهو سلطه

های اخیر، اقتدارگریزی روای، ساختمان روایی این آثار را دستخوش تغییر و نیز در دهه
سازد که انداز روایت در ادبیات کودک آشکار میمطالعات چشم»تحول ساخته است. 

کن مشناسان دستیابی به آن را تقریباً ناماند به آنچه روایتنویسندگان چگونه توانسته
آنکه ژرفای دالنه بیانداز معصوم و سادهی چشمند؛ یعنی ارائهیاباند، دستدانسته
 (.1۶۷: ۲۰۰۴)نیکوالیوا، « شناسی یا غنای کالمی از دست برودروان

های ی دید کودک در داستانمتنی و برخواسته از نگرش و زاویهحضور راوی درون
های کالسیک عنوان راوی داستاننویسنده، بهوچرای چوناخیر، برخالف یگانه صدای بی

رغم کند. در این راستا، علیهای متفاوت روایتمندی در این ژانر را تأیید میکودک، ظرفیت
تی و های پسامدرنیسی دید، در داستانبودن صدا و زاویهدیدگاه کالسیک مبنی بر متفاوت

فاوت خود را آشکار ساخته است. ای متگونهخصوصاً اثر مورد بحث، این ویژگی روایی به
ی دید تفاوت وجود دارد و سرایی، میان صدا و زاویههای مختلف داستاندر پژوهش سبک

شخص که از یک راوی اولندرت در ادبیات کودک، با هم منطبق هستند؛ زیرا درحالیبه
کند یب میشناسی ما را ترغروایت»سال است. یک بزرگشود، صدای راوی ازآنِ استفاده می
 ساز یا تمرکزدهنده( وشخصیت کانون) بیندکه میراوی( و آن) گویدکه سخن میتا میان آن

(. 1۷۵)همان: « شده یا موردتمرکز( تفاوت بگذاریمشخصیت کانونی) شودکه دیده میآن
هایی از آن، ی دید داستان در بخشصدا و زاویه ،این در حالی است که در داستان مورد نظر

 شخصیتی راوی دانای کل، آن را به جای روایت مقتدرانهبر هم منطبق شده، درنهایت، به
د، ی دید داستان ازآنِ او باشتنها زاویهسپرده است تا بر این اساس، نه در داستان« موشبچه»

عنوان راوی، منتقل کند. شخصیت بلکه صدای حاکم بر اثر را نیز از نویسنده به خود، به
موش در این داستان که از همان ابتدا، حضور خود را در راستای اقتدارشکنی راوی بچه

وایت گرفتن از راوی، مسیر رصدای روایت به خود و پیشیدادن کند، با اختصاصتثبیت می
 آقارنگی تنهای تنها بود و در»را تغییر داده، نویسنده را تابع روایت خویش ساخته است: 

 کس را نداشت. این دنیای بزرگ هیچ
 ایم؟کاره موش[ پس ما اینجا چهبچه] -
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ها نمیزه. آکوچولوی ریزهشآخ ببخشید! آقارنگی سه تا دوست نازنین داشت. سه تا مو -
 موش، یارکردند. پدرموش، مادرموش و بچهخوبی و خوشی زندگی میدر کارگاه نقاشی به

 داد. ها هم میخورد، به آنو همدم او بودند. هربار که آقارنگی نان و پنیر می
 داد. ها گردو هم میموش[ بعضی وقت]بچه -
زاده، )حسن« دادها گردو و پسته و بادام هم میموش ها بهبله، درست است. بعضی وقتبله -

1۳۹۲ :۴.) 
برخورداری از این ویژگی در ساختمان روایی مورد نظر، کودک را برخالف نگرش مورد 

ی نویسنده بر داستان، در تعامل با نویسنده و انتظارش از ذهنیت کهن و تحمیلی سلطه
نویسنده قدرت مطلق نیست؛ بلکه »دیگر سازد که دهد و او را آگاه میداستان قرار می

 (. ۴: 1۳۸۸)پاشایی، « های دیگر در متن حضور داردگفتمانی است که در کنار گفتمان
 آقارنگی گفت ببین سوژه!»...
 (.۸: 1۳۹۲زاده، )حسن«...« موش[ اسمش سوژه نبود، گربه بود.]بچه -
  ʻیختی.ر چیز رو به همی! همهتو سوژه بدی هستʼباالخره آقارنگی گربه رو گرفت و گفت: »
 (.1۳)همان: « ام!موش[ وحشی! من وحشی نیستم؛ گربه]بچه -
شی انداخت. شاید پشیمان شده اآقارنگی دوید و دم سوژه را گرفت و او را توی قاب نق»

  ʻکاش او را نکشیده بودم!ʼبود که گفت: 
 بینیم! ]گربه[ حاال می -
 (.۲1)همان: « کردمبع میبودم بع جای توهه! اگر بههه]موش[ هه -

موش و گربه، در مقابل زبان یکدست نویسنده، ی بچهکاربرد زبان متفاوت و کودکانه
موش، هبچ بیش از هر چیز، تغییر صدای روایت را از نویسنده به شخصیت درون داستانی

ی دید او روایت تنها داستان از زاویهدهد که نهسازد و به مخاطب کودک نشان میآشکار می
ت: موش پایین آمد و گفبچه»...ت داستان را نیز در اختیار گرفته است: شده، بلکه همو روای

ʼای ندارد. بهتر است دممان را بگذاریم روی کنم که دیگر ماندن ما اینجا فایدهفکر می
این چه حرفی است؟ اینجا بدون شما ʼها را بغل کرد و گفت: . آقارنگی آنʻکولمان و برویم

 . ʻصفایی ندارد
)همان: « ʻی شکموی سنگدل!اینجا یا جای ماست یا آن گربهʼبه او گفتم: موش[ ]بچه -

۲۳.) 
موش در روایت داستان، ی بچهوقفهی اخیر آشکار است، دخالت بیچنانکه از نمونه

دهد و عالوه بر تغییر صدای روایت، مسیر روایتی داستان را نیز به نفع خویش تغییر می
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یافتن داستان در همین کشیدن قلب برای گربه و ادامهروایت را به جهت دیگری که همان 
 ی اقتدارشکنواموش و صدای رعالوه بر این، حضور تعمدی بچه خواند.مسیر است، فرامی

وجه به این تجلب »ی متن، به کارکرد پسامدرنیستی آن مبنی بر او، برخالف صدای نویسنده
اثر خود  بودنازاین بر داستانیپیش نیز، پاسخ داده است. نویسنده که« صناعت روایتگری

پردازیم(، با سپردن داستان به شخصیت تأکید کرده است )در بخش فراداستان به آن می
شکنی خود و تغییر صدای روایت، این نکته را به مخاطب موش، عالوه بر تثبیت قدرتبچه

تولید این  تواند بهمی های او نیزها و خواستهکند که شخصیتی مطابق باانگیزهکودک ابراز می
تواند بخشی از تولید روایت عنوان شگردی از داستان میاثر دست بزند و این ویژگی به

 برای خود او باشد.
 تا اینکه روزی تصمیم گرفت یک گربه بکشد. »...
 موش[ راستی چی شد به سرش زد گربه بکشد؟ ]بچه -

باشد، کنجکاو است. راستی چی شد که کند. نه اینکه فضول موش خیلی سؤال میاین بچه
 آقارنگی تصمیم گرفت گربه بکشد؟

 (۵ :1۳۹۲زاده، سنح« )]بچه موش[ عجب خوابی! -
ی روند حاصل از دهی به ادامهموش در روایت و شکلی بچهصدای شخصیت کودکانه

آن را به  کند ودلیل کشیدن گربه اشاره نمینویسنده مستقیماً به) آن بدون دخالت نویسنده
عنوان سپارد(، بیش از هر چیز، بر این نکته تأکید دارد  که این شگرد، بهموش مییت بچهروا

نویسی، توانسته میزان همکاری و دخالت کودک را افزایش دهد ای از صناعت داستاننمونه
 و داستان را با توجه به همین شگرد به شکلی متفاوت بیافریند: 

 .ʻآفرین بر تو موش باهوشʼآقارنگی گفت:  .ʻرداین گربه قلب نداʼموش گفت: بچه»...
 گیرند.کم میها را دستِها ما بچهموش[ بعضی]بچه -

ی شد؟ آقارنگی سوژه را آورد و گذاشت روی چارپایه و برایش یک قلب کشید؛ یک چ بعد
 قلب مهربان. 

 ای؟ تو هم دست به کار شو!کار نشستهموش[ چرا بی]بچه -
 (۲۶)همان: «آرامش رسیدها شد و آقارنگی بهگربه دوست باوفای موش...از آن روز به بعد، 

این ویژگی همان الگوی روایتی تکثر راوی در جهت تأکید بر صناعتگری داستان است 
ی دهی به ذهن نقادانهگیری و شکلهای متعدد برای تصمیمکه مخاطب کودک را به پرسش

 خواند.او فرامی
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 . فراداستان۳-۲
ان های انسعنوان یکی دیگر از شگردهای داستانی پسامدرن، در جهت واکنشفراداستان، به

نویسی اندهی به داستای نوین را در شکلبه تقلید مدرنیستی از ذهن و بازنمایی واقعیت، شیوه
کند میبرد؛ تظاهر نفراداستان پسامدرنیستی، رئالیسم را از درون زیرسؤال می»به وجود آورد. 

هایی از زندگی، تصویری از واقعیت را ارائه های روشنی را رو به جهان باز کرده، برشجرهپن
کند که هنری( بودن خودش اذعان می) ی ساختگیتوجه به جنبهدهد؛ بلکه با جلب می

 (.۵۰: 1۳۹۳)وارد، « تواند هیچ بازنمایی عینی، کامل یا کالً معتبر ارائه دهدنمی
داستانی  یبه عدم قطعیت، واقعیت را نیز بازتولید جهان برساخته این شگرد که باتوجه

ای کارگیری آن در داستان را به سوژهی بهداند، به شکلی هوشمندانه روایت و نحوهمی
 نویسند تا بدین شیوه به ارتباط فرم داستان و جهان واقعیتداستانی تبدیل کرده، درباره آن می

کلی ششود که بهای داستانی اطالق میفراداستان به نوشته»دیگر، عبارت پاسخ دهد؛ به
عنوان امری ساختگی و خودآگاه و نظامند، توجه خواننده را به ماهیت یا وضعیت خود، به

ی میان داستان و رابطههایی را در مورد کند تا ازاین طریق پرسشمصنوع، معطوف می
کوشد ذهنیت نویس پسامدرن میر، رمان. ازسوی دیگ(۸: 1۳۹۰)وو، « مطرح سازدت واقعی

بازنمایی و خلق دنیای مادی در جهان داستان را با تبدیل روایتگری به یکی از مضامین 
داستان به چالش بکشد؛ بنابراین، عالوه بر تأکید بر ساختگی بودن هنر خویش، مرز میان 

و خلق  تان، تفسیر، تحلیلدارد، با تبدیل داستان به فراداسخلق هنری و نقد را از میان برمی
ن دست یابد. بر ای« داستان»و « نقد»را در فرایندی هنری در هم آمیزد تا به گفتمانی میان 
تنها اری، نهگذی نوعی فن فاصلهمثابهاساس، فراداستان با توسل به ابزار نقد در داستان، به

ن کودک را نیز در ساخت خواند که مخاطبگو با متن فرامیوسال را به گفتی بزرگخواننده
ت ی داستان دعوگیری دربارهسازد و او را به تفکر و تصمیمو مشارکت در متن سهیم می

ان گرای داستهای مطلقگیرد که فراتر از قالبکودک در فراداستان در عمل یاد می»کند. می
ه که جود آوردبودن فراداستان برای او این امکان را به وگرا بیندیشد؛ چون چندصداییواقع

آموزد تبع آن، زندگی نزدیک شود. او میجانبه و دیدی پرسشگر به متن و بهبا نگرشی همه
 (.1۶: 1۳۸۸)پاشایی، « که هر نشانه لزوماً یک مورد ارجاع مشخص و معین ندارد

نماید و انتظار ما از روایت خطی و از این منظر، کاربرد این شگرد در ابتدا شگفت می
ب زند؛ اما تجربیات ادبیات داستانی غرشده در داستان کودک را بر هم میذیرفتهای پکلیشه

هایی از شمایل پارودیک، در این ژانر، گواه کاربرد مؤثر این فن است. بر این اساس، نمونه
های روایی و شگردهای فراداستانی را که به کیفیات رو به رشد ادبیات اشاره دارند، گسست
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ساعت (، 1۹۹۲) ۲و لین اسمیت 1از جان سیسکا مرد پنیری بوگندوک، مانند در آثار اخیر کود
توان مشاهده ( می1۹۶۷) ۴ی بارتلمینوشته سفیدبرفی( و 1۹۹۷) ۳اثر فیلیپ پولمن کوکی

ی ندهکشند و به خوانی کودکی را به چالش میهایی تعابیر مسلط دربارهکرد. چنین ویژگی
 .(1۵۹: 1۳۹1 تکر و وب،) «مستتر ارجاع دارند

روشدن با روایت و بوطیقای عالوه بر این، اگرچه انتظار مخاطب از داستان کودک، روبه
نویسی نویسنده و ماهیت این ژانر را قلمروی توان داستانخاص خود است، هرگز نمی

سال دانست. این بدین معناست که با وجود اینکه خودمختار و بدون تأثر از ادبیات بزرگ
ی توان نویسندهطلبد، نمیاز داستان کودک و نوجوان، نوع روایی خاص را می تصور ذهنی

أثر سال و بدون تی ادبیات بزرگبهره از نقد و نظریهکودک و نوجوان را در آفرینش اثر، بی
ی عمومی نویسندگان دانست. دبوراکوگان تکر در از شگردها و صناعات مورد توجه جامعه

پردازان ادبی، هنوز درک ام که چرا نظریههمیشه در شگفت بودهمن »گوید: این باره می
خواهند در مورد پدیدارشناسی یا ساختارگرایی یا ی آنچه میاند بهترین نمود همهنکرده

دبیات روشنی و سادگی در اتواند بهساختارشکنی یا هر رهیافت انتقادی دیگری بگویند، می
تنها جا و در این ژانر داستانی است که نهست همین(. در1۶1)همان: « کودک نشان داده شود

، که مرو هستیای خود روبهما با ساختمان روایی کامالً متفاوت از ذهنیت سنتی و کلیشه
ای عام مشاهده وفور و به شکل قاعدهبههمچون فراداستان،  را دستازاین تمهیداتی روایی

پردازی صیتشخ های فولکلوریک کودک،در داستانبندی به پایانی شاد کنیم. تغییر پایانمی
از این منظر، (. »۶: ۲۰۰۳نک: نیکوالیوا، )اند و تغییر الگوهای زمانی همگی از این نمونه

شناسان عمومی، ظاهراً نسبت به ادبیات کودک ناآگاه هستند، در فهم این که روایتازآنجایی
ض فرد فری که آن را یگانه و منحصربهمانند که بسیاری از تمهیدات رواینکته ناکام می

هایی های کودکان یک استثنا باشند، یک قاعده هستند. مثالکنند، پیش از آنکه در کتابمی
دهند( بار روایت کردن حوادثی که مرتب روی مییک) چون: الگوهای زمانی تکرارشونده

هید کند، یک تملقی میفرد در آثار پروست تی امری منحصربهمثابهکه ژرار ژنت آن را به
 (.1۶۷: ۲۰۰۴)نیکوالیوا، « رسدعام و فراگیر در ادبیات داستانی کودکان به نظر می

های روایی که ما ها و تناقضای و مطابق با گسستبرخورداری کودک از ذهنیتی چرخه
 ی ــفرد می شناسیم، در رویکرد روایعنوان شگردی منحصربهسال بهآن را در ادبیات بزرگ
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مندی عام و فراگیر از این تمهیدات در جهت داستان کودک، بیش از هر چیز، به بهره
کنی گیری از شگرد اقتدارشاندیشگی او پاسخ مثبت داده است؛ همچنین، بهرهساختمان ذهنی

ارگر سال کی بزرگشدهبندییافته و قالبهمچون: فراداستان، بیش از آنکه بر ذهن شکل
گرد ی اوست؛ بنابراین، این شپرسشگرانهپاسخگوی نیاز انگیزشیباشد، مطلوب کودک و 

در »روانی کودک مطابق است که بیش از هر چیز، مختص اوست. تنها با ساختمان ذهنینه
شود که هم شبیه نیروهای مکانیکی جامعه این شیوه خواننده با ساختار روایی درگیر می

ر )تک« دهدی معنا در متن مشارکت میعنوان سازندهای فعاالنه و بهاست و هم او را به شیوه
 هایهایی از داستان(؛ بنابراین، برای آشکارترشدن این شگرد به نمونه1۷۲: 1۳۹1و وب، 

 پردازیم:یادشده می
 مشتاقانه منتظر شنیدن شروع داستان هستم، حتی اگر مو بر تنم سیخ کند.»
  نام داستان چیست؟ -

 .ʻنام داستان ساعت کودکی استʼاز خشم به کارل گفت: فریتز با نگاهی آکنده 
 «داده است شود: در روزگاران قدیم، روزگاری که این داستان رخ...داستان چنین آغاز می

 (.1۷۳: 1۳۹1وب، نقل از تکر و ؛ به1۹۹۷)پولمن، 
، نشان از حضور دو راوی دارد؛ یک راوی دانای کل و صدای ساعت کوکیآغاز داستان 

مندی ر بهرهاین شگرد عالوه ب «.فیتز»شخصیتی به نام متعلق به او و دیگری صدای روایتگری 
های مهم داستان پسامدرن است، بیش از چرخش روایی و تغییر کانون روایت که از ویژگی

ی کودک تأکید دارد که این متنی کاماًل خوانندهی فراداستانی برای از هر چیز، به این نکته
ی ذهن راوی و جایی، شخصیت فیتز؛ همچنین، ساختگی و برساخته است؛ جایی برساخته

، «در روزگاران قدیم، روزگاری که این داستان رخ داده است»در ادامه با بیان این عبارت که 
روشدن با این پرسش که درنهایت، ی کودک را با روبهنیز بیش از هر آغاز دیگری، خواننده

داستان واقعی کدام است؟ یا اصالً داستانی واقعی و روایتگر حقیقی وجود دارد یا؟ به 
گذارد و ذهن پرسشگر او را به انگیزش بودن داستان برای او صحه میبرساختگی و جعلی

ای که کند. شیوهفراداستانی عمل می ،دارد. بر این اساس، روایت در این شیوهو تفکر وامی
)تکر و وب، « گذاردخواهد در مورد روایت بگوید به اجرا میدر آن نویسنده آنچه را می

1۳۹1 :1۷۲.)  
ی در نامه و بیان سؤاالتاز طرح پرسش سفیدبرفیی دیگر، بارتلمی در داستان در نمونه

 فته است:ترین شگردهای فراداستان بهره گرعنوان یکی از مهمدل متن داستانی، به
 خیر  . آیا تا اینجا از داستان خوشتان آمده است؟ بله1»
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 خیر  . آیا این سفیدبرفی با آن سفیدبرفی که شما در خاطر دارید شباهت دارد؟ بله۲

 خیر  . جین نقش نامادری بدجنس را دارد؟ بله۳

 خیر  اید که پل نقش شاهزاده را دارد؟ بله. آیا تا اینجای داستان فهمیده۴

)برتنس، « دوست دارید؟ یا کمتری  ی داستان، شور و هیجان بیشتر . شما در ادامه۵
1۳۹1 :1۶1.) 

در تالش  بودن این داستانی فراداستانی، با تأکید بر ساختگیبارتلمی نیز در این شیوه
دهی به روایت داستانی، او را متقاعد سازد که است با دعوت کودک به مشارکت و شکل

ی متن است. جهانی روست، تنها یک خوانش از جهان راوی سازندهه در متن با آن روبهآنچ
ای فعال در قالب پاسخگویی به سؤاالتی متعدد از آن عنوان خوانندهکه خود کودک نیز به

این شگرد در ادبیات کودک ایران نیز، به  ی آن است.قادر به ساختن دوباره و دیگرگونه
زاده محدود نمانده است. نویسندگانی چون: احمد اکبرپور در نویسی فرهاد حسنداستان

من و زن بابام (، محمدرضا شمس در  1۳۸1) کلمات امپراطور ( و1۳۸۸) غول و دوچرخه
 زی، شادیقصه، باجلدی ی ده( و مرتضی خسرونژاد در مجموعه1۳۸۷)  و دماغ بابام

اند. در تمامی این ( از شگرد فراداستان بهره برده1۳۹۲) جنگ و صلح ی( و قصه1۳۸۹)
و  بودن قصه و دخالت در روند آن، تفکر کودکها نویسندگان با تأکید بر برساختگیداستان

 زاده نیز، فراداستانخوانند. در داستان حسننوجوان را به چالش و انگیزش انتقادی فرامی
ارنگی آق) ش و کارکردی کلیدی یافته است. راوی که حتی در در انتخاب عنوان روایتشنق

برده است، از  ( نیز از این شگرد بهرهجوری شدجوری بود که اونی ناقال یا اینو گربه
بودن روایت را به وی قراردادن خواننده، داستانیهای آغاز داستان، با مخاطبهمان صفحه
عنوان هرو، بگیری در برابر متن پیشو را به پرسش، خالقیت و تصمیمکند و اگوشزد می

 دوم، هشدار: » خواند:شمار از واقعیت فرامیهای بییکی از قرائت
شاید... کسی چه . خوانیزنی و میاین کتاب را ورق می. با تو که آهای با تو هستم

 هم زدن توبهچشمد و در یکبیرون آم های همین کتابصفحهشاید همان گربه از داند، می
 هستی؟را خورد؛ البته اگر موش باشی! 

 بهتر است برویم سراغ قصه: "
 سوم، قصّه 
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کس نبود. روزی روزگاری، مردی بود یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ مثل همیشه
کردن. او از صبح تا شب، نقاشی به نام آقارنگی. آقارنگی هیچ کاری نداشت، جز نقاشی

 (.۲و1: 1۳۹۲زاده، )حسن« خواندکشید و با صدای قشنگش آواز میمی
شده، سازد که آنچه روایتمیکاربرد این شگرد، کودک را در عمل با این ایده همراه 

تنها، رویدادی است که در متنی با الگوها و شگردهای داستانی برای او برساخته شده است، 
خوردن رابطه میان نشانه )دال( هموچرایی از واقعیت؛ به سخن دیگر، بهچوننه بازنمایی بی

رود و ستان از میان میبودن فرایند دای تأکید برساختگیواسطهبا مورد ارجاع )مدلول( به
ای فعال شده، به رابطهدور از واقعیات تعیینشود که به شکل، به کودک فرصت داده میبدین

 با متن، راوی و جهان بیرون دست یابد.
ها هم اثری سوژه طناب را پاره کرده بود و از قاب نقاشی بیرون آمده بود. از موش»...

ا م ʻها کجا هستند؟با دوستان من چه کار کردی؟ آن ی سنگدل،ای سوژهʼنبود. فریاد زد: 
 (.۲۲و۲1)همان: « ی بعد هستیم. لطفاً ورق بزنیددر صفحه

آزمایی و... نامه، جدول، هوشهایی از داستان به پرسشعالوه بر این، اختصاص بخش
ا ای خاص و بشیوهدر متن داستان نیز ازجمله شگردهای فراداستان است که در این اثر به

 شود. توجه به پیرنگ داستان دیده می
 آزمایی: هوش»

 ها را پیدا کنی؟ تونی آنها هستند. میها توی این نقاشیموش
 «ی بعد، چون بعدها برای این کار فرصت داریاگرهم پیدا نکردی اشکال ندارد. برو صفحه

 (. ۹)همان: 
اری گو و همکورا به گفتاین شگرد عالوه بر تأکید بر غیرواقعی بودن روایت، کودک 

های انگیزشی تفکر وی را افزایش خواند و ظرفیتهای داستان فرامیبا متن و شخصیت
 دهد.می

 آزمایی: هوش»
 ها را بکش! راه رسیدن گربه به موش»

 (1۷)همان: « نه، این کار را نکنید!
 
 ها و ژانرهاسبک نشینی. هم۳-۳

ده شتعیینها و قواعد ازپیشها و ژانرهای گوناگون و شکستن قالببرخورداری از سبک
س نویداستان»در ادبیات داستانی پسامدرن ازجمله شگردهای بارورسازی ادبیات است. 
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ا کوشد تداند و درعوض، میپسامدرن مرزبندی بین عامه و نخبه را مخل آفرینش ادبی می
بندی جدیدی از هنر ارائه دهد. هدف این یانه و متعالی، صورتبا درآمیختن ژانرهای عام

ن کردی مخاطبان هنر از طریق ملحوظبخشیدن به دایرهنویسی، وسعتشکل از داستان
بندی گونه دستهی این ژانر که هیچ(. نویسنده۲۲۶: 1۳۹۰)پاینده، « سالیق مختلف است

ویش ریزی اثرخخاب ژانری خاص و پایهجای گزینش و انتتابد، بهساخته را برنمیازپیش
پردازد تا ازطریق برآشفتن نشینی ژانرهای گوناگون میبر آن اساس، به تلفیق و هم

ترین دیدگاه خود، یعنی عدم قطعیت و شکستن مرز میان های معهود، به اساسیمرزبندی
گوناگون  هاینشینی و تلفیق ژانرها و سبکواقعیت و داستان، دست یابد. بر این اساس، هم

های این نوع داستان است که در اثر مورد بحث نیز، مخاطب کودک را در از ویژگی
 کند.ترغیب می القخهای سبکی، به تفکر کشیرویارویی با عدم خط

ه در شدهای تعیینکشینیز شاهد لغزش مرزها و خط ی ناقالآقارنگی وگربهدر داستان 
ن اعتقاد که داستان کودک ازسویی به دلیل رویارویی با مخاطب داستان کودک هستیم. ای

شده، تعیینهای تربیتی و اخالقی ازپیشکودک و ظرفیت تفکر او و ازسویی، به دلیل ارزش
روشنی مورد ی داستان خویش برگزیده بود، در این اثر بهژانرهای خاصی را برای ارائه

« ج»ن ازسویی به دلیل جذب مخاطب گروه سنی تردید و مداقه قرار گرفته است. این داستا
های داستانی کودک که همان فانتزی است، بهره برده و طرح داستان را ترین ویژگیاز مهم

ر گیری داستان بای از قاب نقاشی و شکلبر این اساس شکل داده است. فرارکردن گربه
تر املدم نقاشی گربه کبهدم»...کند: بودن اثر را تأیید میاین ایده، بیش از هر چیز، فانتزی

کرد. درحال کشیدن سبیل گربه بود که گربه شد و آقارنگی از دیدن آن کیف میمی
کجا؟ هنوز ʼی! و از نقاشی بیرون پرید. آقارنگی گفت: ییچیاش گرفت. هپعطسه

 « ʻیی!ب بوبه عجبهʼگربه انگار حرف او را نشنید. بو کشید و گفت: ʻکشیدن شما تمام نشده!
چیز رو به هم ی بدی هستی! همهتو سوژهʼباالخره آقارنگی گربه را گرفت و گفت: »...

 آقارنگی گربه را برگرداند توی نقاشی.. ʻریختی
 (.1۳: 1۳۹۲زاده، )حسن« سرجات بمان تا بعد به حسابت برسم -

در  ی دشمنی موش و گربه و رویدادهای حاصل از آنمایهاین درحالی است که درون
مسیر داستان، کودک را در مرز سبک رئال و فانتزی به حرکت درآورده، به ارتباطی فعال با 

توهم و واقعیت »هایی خواند؛ بنابراین، در چنین داستانمتن، راوی و جهان فرامی
ی اینکه کدام شوند )شک و تردید دربارهآمیزند و باعث شک و تردید خواننده میدرمی
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نده، )پای« ی توهمدهندهی واقعیت است و کدام بخش از آن نشاندهندهنبخش از داستان نشا
1۳۹۰ :۴۶.) 

ا او حرف کنم. بنگران نباشید. ادبش میʼاش کشید و گفت: آقارنگی دستی به ریش رنگی»
  ʻی؟ها نداشته باششود کاری به کار آنجان، میسوژهʼ. بعد رو به گربه کرد و گفت: ʻزنممی
 یعنی چه؟  -
 ات بیرون کنی؟ یعنی فکرخوردن آن سه موش را از کله -
 پرسی چرا؟ شود. حتمًا مینه، نمی -
ها موش هستند و من گربه. ما همیشه باهم دشمن که آنپرسم چرا؟ چونبله که می -

 (. 1۵: 1۳۹۲زاده، )حسن« ایم. بهتر است در کار ما دخالت نکنیدبوده
طرف و تأکید ی فرارکرده از بوم نقاشی، از یک گربه ی میان راوی دانای کل ومکالمه

عنوان بازتابی از جهان واقع، از سوی دیگر، مرزبندی ی موش و گربه، بهبر دشمنی دیرینه
سازد و او را به هدف رو میمیان فانتزی و واقعیت را در ذهن کودک با تردید و سؤال روبه

 شدهتعیینهای ازپیشی و تردید در ذهنیتاساسی نگارش این نوع داستان که همان ناباور
 کند.های آن است، نزدیک میدر برابر جهان و واقعیت

آقارنگی دوید و دم سوژه را گرفت و او را توی قاب نقاشی انداخت. شاید پشیمان شده »
روز بعد آقارنگی برای خرید بوم و رنگ از کارگاه ̒ کاش او را نکشیده بودم!ʼبود که گفت: 

ند. ها صلح و دوستی برقرارکرفت. تمام فکرش این بود که چطور بین سوژه و موشبیرون 
وقتی برگشت از تعّجب و ترس دهانش بازماند. سوژه طناب را پاره کرده بود و از قاب 

 ی سنگدل، با دوستانای سوژهʼها هم اثری نبود. فریاد زد: نقاشی بیرون آمده بود. از موش
 (۲1)همان: « ʻجا هستند؟ها کمن چه کار کردی؟ آن

های شعر و طنز در دل ژانر داستانی کودک، از  گیری از گونهعالوه بر این، بهره
ی جاها رو فراموش کن! دلت را بهگذشته»...های تلفیقی ژانرها در این اثر است: ویژگی

را چ دل؟ کدام دل؟ من که دل ندارم.ʼقاه خندید و گفت: کینه پر از دوستی کن! گربه، قاه
 . آقارنگی فکریʻکندجای دل، شکمی دارم که از گرسنگی قاروقور میگویی؟ بهشعر می

. و برای سوژه شیر ʻآورماگر مشکل تو گرسنگی است، من برات غذا میʼکرد و گفت: 
س های قفهایش را لیسید. آقارنگی لبخندی زد و میلهآورد. گربه، شیر را خورد و دور لب

رنگ ها پر از شکوفه/ آسمان همشاخهʼآوازش در کارگاه پیچید: را پاک کرد. صدای 
 .(1۶همان: «)ʻصلح زیباست دریاست./ دوستی، یک باغ سرسبز/ زندگی با
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رهای در دل ابʼخواند: کشید و با صدای قشنگش آواز میاو ازصبح تا شب، نقاشی می»...
ساده رازی است/ در  ها رازی است/ در نگاههای بنفش کوهآسمان رازی است/ بر قله

های آبی دریاها رازی است/ من عاشق رازم. من عاشق رازم/ در عشق من هم رازی موج
 (.۳و۲)همان: « است

بنا بر آنچه بیان شد، این ویژگی همان رویکردی است که روالن بارت برای بارورسازی 
ه بسط و تشدید ای که نه صرفاً بکند. برنامهپیشنهاد می 1۹۶۰ی ی دههشدهادبیات تهی

مان دیگر، ر بیانبه»کلی مردود شمارد. های مدرن بپردازد و نه پیشامدرن و مدرن را بهجنبه
های دیرینه و متأخر ادبیات داستانی است که با هدف دمیدن پسامدرن تلفیقی نو از ویژگی

دهد ان میمکنویسان معاصر اشود. این تلفیق به رمانجانی تازه در کالبد این ژانر نوشته می
در  شدنکردن به مدرنیسم و غرقهی خطرناک اجتناب کنند؛ یکی پشتتا از دو دام و چاله

های شکلی به سبک و سیاق پردازیی صناعتهای نگارش پیشامدرن و دیگری، ادامهشیوه
 (.۲۷: 1۳۸۶)پاینده، « های مدرنرمان
 

 متکثر و فرجام نامعین. ۳-۴
های های داستانترین ویژگیهای چندگانه، از مهمگرایش به پایانگریز از فرجام قطعی و 

واننده، ناپذیری در خپسامدرنیستی است. این ویژگی عالوه بر ایجاد حس ناباوری و قطعیت
دهد و نقش منفعل او را به جایگاهی ی او را درآفرینش داستان افزایش میمیزان مداخله

ا نگارش این داستان با این شکل ر»کند. تبدیل میساز داستان ی سرنوشتهمچون نویسنده
ی همکاری شدن دنیای داستان را نتیجهی دیدگاهی دانست که خلقکنندهباید منعکس

: 1۳۹۰)پاینده، « شدن را داردداند. این همکاری حکم نوعی همبازیخواننده و نویسنده می
ن گذارانه به ایبه دلیل نگاه ارزشهای کودک، رسد این ویژگی در داستاننظر می به (.1۶۷

ای معین و اخالقی، از یک سو و تمایل به برداشتی تعلیمی ژانر و انتظار برخورداری از نتیجه
های پذیرفته شده از سوی دیگر، مجالی برای ظهور و بروز و اخالقی در راستای اندیشه

دگاه منفعالنه فاصله طور چشمگیری از این دیهای جدید کودک بهیابد؛ اما داستاننمی
 اند.یافته های روایی متفاوت در آثار خویش دستشکل، به ویژگیگرفته و بدین

های معاصر کودک تا حدی در پیرنگ داستان، ازختم شدن به خیر، که ممکن است داستان»
ها با تانگونه داساند. اینرسیدن قهرمان به هدف یا تسلط بر ضدقهرمان باشد، فاصله گرفته

ی نهایت دوگانگای پایان است که امکان بیشود. پس روزنه، گونهای به آغاز تمام میوزنهر
 (.1۷۷: ۲۰۰۴)نیکوالیوا، « آورددر تأویل را فراهم می
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ای متفاوت، مخاطب کودک را با گونهبندی داستان بهزاده نیز، پایاندر داستان حسن
سازد. در این داستان، خواننده با همراه میدهی به آن جهان متن و نقش فعال او در شکل

؛ رو نیستسال، روبههای پسامدرن بزرگای مشخص، همچون داستانگونهچندین پایان به
رو ای کودک را با دو پایان متفاوت روبهگونهکه بهاما تمهید روای در صفحات پایانی داستان 

 وسویبا اظهار نظرات خود، سمت موش کهتوان از نظر دور داشت. بچهساخته است، نمی
اوفا سوق قلب و بای خوشروایت داستان را به کشیدن قلب برای گربه و تبدیل آن به گربه

از آن روز به بعد، گربه دوست باوفای »داده بود، درنهایت، داستان را به آنجا رساند که 
ش از داستان، (. این بخ۲۶: 1۳۹۲زاده، )حسن« ها شد و آقارنگی به آرامش رسیدموش
های سازد که به پایان داستان رسیده، تمام کشمکشای است که کودک را متقاعد مینقطه

غییر آید و باتیافته است. این در حالی است که ناگهان راوی دانای کل به میان میآن پایان 
تصویر  در کنار) چین،گذارد و با نقطهروند داستان، پایانی دیگر را نیز پیش روی کودک می

گیری در مورد پایان داستان را از میان حداقل دو پایان موجود به ذهن خواب نقاش( تصمیم
ه که اش نرسیدی ما به سر نرسیده و کالغه به خانههنوز قصه»سپارد: ی کودک میو اندیشه

 (.۲۷)همان: « شب نقاش خواب عجیبی دید...یک

دهی به پایانی دیگر بر این شکل ی نقاش اما این بار در قالب سگ وخواب دوباره
کند و ای است که نیکوالیوا بدان اشاره میساس، درواقع، همان گردش به آغاز یا روزنها

کنیم، یانتخاب مبا توجه به راهکار و فنی که »داند. آن را مانع قطعیت و نگرشی منفعالنه می
این، روزنه مانع گرفتن ار متفاوت خواهد بود؛ بنابریتحت شعاع و بس ویدادهای بعدیر

ز در انگیزد که هرگای برمیگونهبندی، تخّیل خواننده را بهگونه پایانشود. ایننتیجه می
(؛ بنابراین، با پیشنهاد کشیدن سگ، 1۷۸: ۲۰۰۴)نیکوالیوا، « شودبندی عادی دیده نمیپایان

هایی از با وقایع و رویدادعنوان پایانی دیگر از داستان، گردشی در مسیر مجدد داستان از آغبه
 خواند.ها فرامیای متفاوت از برداشتگیرد و کودک را به روزنهمتفاوت شکل می

 

 تصویرگری. ۳-۵
ر بسزا د یاز اهمیت ،های کتاب کودک و نوجوانعنوان یکی از ویژگیبه ،تصویرگری
های ویژگی ءجز ،مستقیم طوربه ،خالقه است. این عنصر هنری برخوردار آفرینش اثر

ژرف  یتواند تأثیرزبان و تصویر می یآید؛ اما تعامل دوسویهشمار نمی اصلی روایت به
نی پیوند دو سطح ارتباط دیداری و زبا ،بنابراین ؛جای بگذارد کودک بر آگاهی و ضمیر بر

 یمشخصه»از عوامل اثربخشی و غنای هرچه بیشتر داستان تصویری به شمار آید. 
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طح ارتباط س ترکیب دو یپایه عنوان شکلی هنری، بربه ،های تصویریتابفرد کمنحصربه
 ،های تصویری، تصاویردر کتاب ،به سخن دیگر ؛داد )شفاهی( قرار دیداری و زبانی

در  اصلی یای هستند که رابطههای قراردادی پیچیدهنشانه ،های شمایلی و کلماتنشانه
 «ارتباط تصویری و قراردادی است سطح هایی همین ارتباط میان دوچنین کتاب

طلبیدن منظور به مشارکتتکمیل فرایند روایت از طریق تصویر به .(1: ۲۰۰۶، انیکوالیو)
تواند جایگاه خویش را در داستان می ،خواننده در خلق داستان، بیش از هر ژانر دیگری

را به چالش  مداری مدرنباورپذیری و واقعیت ،سویی این ژانر که از پسامدرن بیابد.
های گوناگون روایی، خواستار مشارکت فعال با کاربست شیوه ،کشیده و از سوی دیگر

تصویر برای خالقیت هرچه بیشترخواننده در ارتباط با  از ،خواننده در آفرینش اثر است
ه تنها از این شگرد بهای کودک نهکتاب ،این میان گیرد. درمتن بهره می یجهان برساخته

ده از شجهان خلق یای که در پی درک و تجربهبلکه رویارویی با خواننده ،تنددور نیس
بدون یک گفتمان مقتدر و »چراکه  ؛یابدطریق متن است، اهمیتی دوچندان نیز می

اید و او ب شودمحول می ،خواننده یمثابهبه ،کانونی، معناسازی به کودک یکنندهکنترل
تصویرگر داستان  .(1۶۳: 1۳۹۳ )تکر و وب،« کند برای خود یک خوانش شخصی اتخاذ

سازی خوبی توانسته از تصاویر خود در جهت برجستهبه ،نیز ناقال یآقارنگی و گربه
 یطهدهی رابتصویرگری او توانسته به شکل ،همچنین ؛روایت پسامدرن استفاده کند

ین توان به امی ،اساس این بر این رابطه یاری رساند. قدرتمند کودک با متن و تقویت
 داستان پرداخت.این های پسامدرن دهی به ظرفیتها و نقش آن در شکلویژگی

اسی های اسویژگی یکی از. متن تقدم تصویر بر .۳-۵-۱
در  همیم تصویرگری در این داستان که البته از نقش بسیار

دهی به ظرفیت روایت پسامدرنی اثر نیز برخوردار شکل
گرفتن تصویر از متن است. متن این نوع است، پیشی

 در ،چیز بیش از هر ،روایت که با تأکید بر راوی متکثر
تالش برای حذف یک روایت معین از طریق راوی تثبیت 

تواند از ابزارهای گوناگون هنری برای می ،شده است
 ،این میان دستیابی به هدف خود بهره بگیرد که در

اطی داستان نیز از همان ابتدا در ارتباین هاست. تصویرگر ترین آنتصویرگری یکی از مهم
خوبی توانسته از این شگرد استفاده کند. وی از صفحات آغازین تنگاتنگ با روایت اثر به

کودک را به خدمت  تفکر خصوصًا از طرح روی جلد اثر و پیش از شروع متن، ،داستان
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بدون  تصویری ،نقاشی شده ای که چشمانش با موشگربه گرفته و با کشیدن تصویر
او از متن را برای او  یساختهکنترل راوی و معنای پیش

 آورد. به ارمغان می
خوبی نیز به روبرودر راستای اقتدارشکنی راوی، تصویر 

توانسته از متن پیشی بگیرد و قبل از روایت راوی و 
داستان از سوی او، ذهن کودک را برای حدس  یافتنادامه

 داستان به مشارکت فراخواند.  یو انتخاب ادامه
یی که هااین، گاه تصویرگر با ترسیم صحنه عالوه بر

ی دیگر یبلکه نشان از خلق دنیا ،تنها از متن پیشی گرفتهنه
 ،دارد دست راوی است( یتوسط نقاش )که خودساخته
زند. چنین تصاویری عالوه از داستان به واقعیت گریز می

توجه کودک به ساخت دو دنیای مختلف،  جلب بر
دهد و توجه میر زمینه قراپیش فرایند دنیاسازی را در»

ها بودن دنیاها و چگونگی تعامل آنکودک را به ساختگی
این درست . (11: 1۳۸۸ )پاشایی،« خواندبا یکدیگر فرامی

ه تبدیل داستان ب ویژگی تصویرگری است که درهمان 
 عهده دارد. فراداستان نقش چشمگیری به

ی یابد؛ جهان برساختهمیرا در دو جهان متفاوت خود  ،ارتباط با این تصویر کودک در
ی نقاشی نقاش. او با هاست و جهان ساختهروایت کالمی که ماجرای گربه و موش

گیرد؛ در مسیر حرکت از داستان به فراداستان قرار می بودن هر دو روایت،پذیرش تصنعی
 قالب موش و دیگر حیواناتی در ،قلم، قیچی، بروس :تصویر ابزار نقاشی چون ،همچنین

ر آزمایی نیز عالوه ببخش هوش نقاشی در یزمینهکالغ یا تصویر کفش، گل پس :چون
ارد. بودن روایت نیز اشاره دای به داستانیگونههای فانتزی و واقعیت، بهتلفیق ویژگی

تواند رو نیز می تواند در قالب موجودات تصویر شود، پس روایت پیشجایی که اشیا می
گونه نای ،همچنین ؛نه ترسیم واقعیتی از آنان ،داستانی برساخته از همین موجودات باشد

نیکوالیوا بررسی نظر  از 1تواند در راستای تصاویر افزایشیمی متن نیز تصاویر مقدم بر
تصاویر یا همان روایت دیداری است که روایت شفاهی را حمایت »این راستا  شود. در

                                                           
1. Expanding or Enhancing 
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 صویربه چگونگی ت ،چیز هر بیش از ،پیشروی روایت نوشتاری ،دیگر عبارتبه ؛کندمی
افزاید و  یعنی تصویر بر متن می؛ (1۲: ۲۰۰۶ )نیکوالیوا،« یا روایت دیداری بستگی دارد

 ؛ردگیعهده می تر داستان را برنوشتاری آن ساماندهی گستردهایش توان زبانیبا افز
انسته با در این داستان پسامدرنیستی نیز تو ،مقدم بر متن تصویرگری افزایشی و ،بنابراین

ارد پیشروی روند داستان را به تصاویر بسپ ،چیز افزایش ظرفیت دیداری متن، بیش از هر
ند. ازپیش تأیید کهای این ژانر را بیشاوی دانای کل، ویژگیو با نفی حاکمیت مطلق ر

ا با اینکه کودک ر عالوه بر ،در بسیاری موارد ،تصاویر مقدم یا افزایشی در متن داستان
را  دهد و اقتدار اوتغییر مسیر روایت در جهتی متفاوت با راوی مقتدر دانای کل قرار می

برساخته  تواندکند که داستان میچیز به او ثابت می بیش از هر ،سازدرو میهبا تردید روب
 دم قطعیتع با ویژگیاین شده. تعییننه واقعیتی ازپیش ،و بازنمای دنیای تصاویر باشد

 همگام و همسو است. بسیار 
دادن دو تصویر مجزا در پایان داستان اختصاص. بندی چندگانهبه پایان کمک. ۳-۵-۲

نظر داستان مربوط دانست نیز،  توان به یکی از دو پایان موردکدام از آن را می که هر
یز ن نشان تأیید ویژگی این نوع داستان از طریق تصویر است. تصویرگر که در این مورد

 ،وروپشت یصفحه با تصویرگری دو صحنه در دو ،به یاری روایتگر متن آمده است
ه باور ب ،شکلکند و بدینی میشده همراهپایان روایت کودک را در انتخاب یکی از دو

  سازد.یک پایان مشخص را با تردید روبرومی
 
 
 
 
 
 
 

 
 

در این میان، وجود تصاویر متفاوت که هر کدام روایتی مجزا از پایان اثر را برای کودک رقم 
های تصویری کودک در کتاب 1ای به کارکرد تصاویر ناهمسان و چندروایتیگونهزند نیز، بهمی

ایت تصویری غیروابسته به دو یا چند رو»گونه از تصاویر که پاسخ مثبت داده است. این

                                                           
1. Syllabestic 
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است؛ این امکان را برای مخاطب داستان فراهم ساخته است که (1۲: ۲۰۰۶یکوالیوا، ن)«یکدیگر
 ند.ک ی اساسی پسامدرن، را تأییدعنوان مشخصهبه قطعیت،عدمه دو پایان متفاوت،دهی بشکلبا 
در این داستان، تصویر هر سه شخصیت موش ها. بودن تصویر شخصیتیکدست .۳-۵-۳

شده است. این ویژگی تجسمی با تأکید بر شکل و اندازه ترسیم پدر، مادر و فرزند، به یک 
ویت آنان، بودن ههای داستانی، به برساختگیبودن قید سن و جنس برای شخصیتاهمیتبی
های هشیوپسامدرنیسم به»های این ژانر داستانی اشاره دارد. یگر از ویژگیعنوان یکی دبه

 شود. هویت شماشود که هویت، خود چیزی است که در بیرون ساخته میمتعدد متذکر می
ما، وبیش کنترل کنید. حتی جنسیت شدلخواه کمتوانید آن را بهچیزی ساختگی است که می

گذارید، ساخته ید و ظاهری که از خود به نمایش میدهدر سطح، از کاری که انجام می
ت نیز با یکدس آقارنگی(. بر این اساس، تصویرگر داستان 1۸۶و1۸۵: 1۳۹۳)وارد، « شودمی

هایشان کردن شخصیت هر سه موش داستان، هویت آنان را در گرو اعمال و واکنشترسیم
 کند. تان را گوشزد میبودن آنان در روایت داسدر جهان داستان دانسته، مخلوق

 

 گیری. نتیجه۴
 ی عصرشدهپسامدرنیسم همچون تفکری برخاسته از تردید در مبانی علمی و تأیید

ساختارگرای مدرن، وجوه مختلف اجتماعی و فرهنگی آن را به چالش کشید و با تغییر در 
پیش رو  جهان های هنر معاصر، در صدد پاسخگویی به تغییرات بنیادین در ارتباط باشالوده

 انگیزشی مخاطبانش ورو، ادبیات نیز در تالشی برای برآوردن نیازهای روحیبرآمد؛ ازاین
در راستای واکنش به تحوالت بنیادین اجتماعی، تغییرات روایی و محتوایی متفاوتی را تجربه 

ژانر  وسال تنها ادبیات بزرگها و رویکردهای پسامدرن، نهکارگیری ساختی بهتجربه کرد.
رانه از انگاداستانی آن را دچار دگرگونی ساخت که داستان کودک نیز، برخالف تفکر ساده

آن دستخوش تغییر و تحول شد. تالش نویسندگان کودک برای مقابله با دیدگاه کهن و 
وسال سنی روایی این ژانر، در کنار فراخواندن این مخاطب کمشده از ساختمان سادهپذیرفته

ی متن و جهان، درنهایت، عقیدتی دربارهو تردید در برابر شالودهای محکم ذهنیبه تفکر 
های پسامدرن انجامید. در این میان، داستان کودک در ایران نیز، همچون به نگارش داستان

روانی پاسخ دهد و آثاری های مشابه خارجی خود توانست به این نیاز اجتماعینمونه
 های موفق آن است. ازجمله نمونه ی ناقالرنگی و گربهآقادست بیافریند که ازاین

سال استفاده از روای کودک و صدای حاصل از او در متن، برخالف راوی مقتدر بزرگ
اخته رو سهای رئالیستی، کودک را با راوی اقتدارشکن و روایت متکثر آن روبهدر داستان
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تنها در جهان متن که در رویارویی با است و تفکر پیشین او را از روایتی واحد و مقتدر، نه
جهان بیرون نیز به چالش کشیده است؛ همچنین، استفاده از شگردهای فراداستان، همچون 

آزمایی و دعوت به همکاری مخاطب کودک از سوی راوی نیز، با تأکید هرچه بیشتر هوش
ای فعال با متن، راوی و جهان بیرون فراخوانده؛ او را وی را به رابطهبر داستانی بودن، 

شده، تنها، رویدادی است که در متنی با الگوها و شگردهای سازد که آنچه روایتمتقاعد می
های کوچرایی از واقعیت. تلفیق سبچونداستانی برای او برساخته شده است، نه بازنمایی بی

ها با یکدیگر نیز، از نار دو ژانر داستان و شعر و آمیختگی آنفانتزی، رئال و طنز در ک
های پسامدرنیستی در اثر مورد بحث است که کودک را به ناباوری و تردید در برابر ویژگی

کند؛ عنوان یکی از اهداف اصلی این نوع نگرش، دعوت میهای آن، بهجهان و واقعیت
بندی واحد و مقتدرانه در پایان داستان نیز نگیری دو فرجام و گریز از پایاهمچنین، شکل

کودک را به تفکر و خوانشی فعال از متن و جهان سوق داده، به برداشتی متفاوت از آن 
های ذکرشده، تصویرگری هماهنگ با متن نیز از طریق سازد. عالوه بر ویژگیرهنمون می

ودن تصویر بگانه و یکدستبندی چندهایی چون: تقدم تصویر بر متن، کمک به پایانویژگی
ای هها با کارکردهای تصاویر افزایشی و چندروایتی در کتابها و تناسب آنشخصیت

 ها و اهداف پسامدرنیستی متن تأکید ورزد. خوبی توانسته بر ویژگیتصویری کودک، به
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