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Abstract  
This paper examines the role of the implied child-reader in the children’s 

narrative fiction, based on the narratological model, especially the 

Chambers’s model. This highlights some crucial questions. First, there are 

no clear-cut definitions by the theorists for the particular kinds of readers. 

Second, there is no distinguishable difference between the real and implied 

readers. Third, what are the differences and similarities between the real 

readers and narrative audiences or at best, narratees? Forth, if the implied 

reader remains a concept in the mind of the real author, is it necessary to be 

taken into account at all? Fifth, does the real author just deal with one reader 

to make out of it an ideal picture in the mind? Sixth and not least, due to 

such challenges, how is it possible to talk about the concept of the child as 

an implied reader? This paper aims to redefine and conceptualize the concept 

of the implied reader in the children’s narrative fiction, giving a new, much 

more complete version of that concept through modifying the narrative 

communicative model, and finally adding the child-implied reader as a new 

necessary component to that model. This said, the child-implied reader has 

rarely been taken into consideration in the concurrent literature especially in 

Iran, though it may help to pave the way for both writing and criticizing 

children’s literature. 
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1. Introduction 

The present study investigates the basic challenges concerning the 

child as an implied reader based on the popular models in narratology. 

Some core questions are: is it possible to call the children the implied 

readers? Are children capable of being the imaginary or ideal 

audiences? Does the writer think of ideal and presupposed children 

during the process of writing? If the answer to the previous question is 

yes, then has the writer considered some strategies for their presence? 

How and by the usage of which procedures can we follow the child 

implied-reader in the children’s written texts? 

2. Literature Review 

Chambers (1977) introduces the child-reader as “a critical method” (p. 

91) that helps the reader "understand the book" and helps to expose 

the reader to the text. According to Chambers, this method critically 

reveals the role of the reader and, in the first place, the child-reader 

within the book. Chambers believes that the author's whole effort is to 

communicate with the reader in the hope of helping to understand the 

meaning of the text (ibid.). Chambers considers style to be the author's 

use of language to construct a secondary self and the implied reader 

and exchange of meaning (1990: 94). Chambers also believes that 

adopting a child's perspective on storytelling allows the child to better 

identify with the world of fiction and gradually absorb the world of 

fiction. The last point that Chambers puts under the strategies of the 

presence of the child-reader hidden in the text is the gaps that some 

writers put in the way of the reader and the reader becomes curious by 

reading the text to fill these gaps. Chambers calls these gaps “tell-tale 

gaps”. In sum, what Chambers enumerates under the guise of 

persuading the presence of the implied reader can be divided into three 

processes: narration, rhetorics, and reading. Narrative and rhetorics 

can be placed under the text-based theories to which the critique of the 
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reader's reaction belongs, and reading can be placed under the context-

based theories to which the theory of perception belongs. Narrative or 

the act of narration itself includes a set of strategies and crafts that 

transmit the narrative from the author to the reader, which is also 

called the narrative communicative model. The rhetorics also includes 

the author's use of linguistic, stylistic, and rhetorical manifestations, 

including the use of words, syntax, grammar, and figurative languages 

such as metaphor and simile, and other aspects of rhetoric, also known 

as stylistics. 

3. Methodology 

Through narratological models and the views of Chambers (1977), 

this paper shows how the component of implied child-reader is used in 

children's and adolescents' narrative texts. Based on this methodology, 

it is determined that the implied child-reader is one of the basic 

components of the narrative communicative model. 

4. Results 

The results of this study can be considered as a kind of seal of 

approval on Chambers's achievements: 

1.The implied Child-reader appears in the process of text reading. 

2.Understanding the main concept of the text interestingly depends on 

the consistency between the implied writer and implied reader. 

3.The writer and especially the implied writer can simplify the 

possibility of children’s narrative readability by the usage of some 

narrative and rhetorical strategies and procedures. 

4.The children’s literature creates the possibility of the reader’s active 

and creative presence by constructing the concept of child-reader. 

5.Child-implied reader is a feature constructed in the text, not an 

actual one. This feature is determined by the semantic values of the 

text. 
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6.The child-reader can achieve the opportunity of discovering, 

thinking, and experiencing the text. 

4. References 
Chambers, A. (1990 {1977}). “The reader in the text”. In P. Hunt (Ed.). 

Children’s literature: The development of criticism. London: Routledge, 

pp. 91–114. 
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  1*یحُرّ ابوالفضل

 

 (3/8/2044 پذیرش:   0/0/2044)دریافت: 

 چكیده
ویژه در پرتو شناختی، بهاز منظر الگوهای روایتمستتر  ةخوانندـ  نقش کودک مقاله، نیادر 

هایی برای ی و پاسخبررس نوجوانوکودک یداستان اتیادبآرای چمبرز، و با اشاراتی به 
 ای فیتعرپردازان های تحقیق بیان شده است. اولین مسئلۀ پژوهش این است که نظریهمسئله
 نیاست که چند نیا هم لیدل نیترو مهم انددست ندادهبه نوع خواننده نیاز ا یقیدق فیتعار

 ؛هانیمستتر و جز ا ،یبالقوه، سنخ ،یاند: آرمانکرده بیاننوع خواننده  نیا فیتعر یبرا عادلم
 ة، خواننداینکه سوم ست؟یمستتر در چ ةو خوانند یواقع ةتفاوت خوانند ایدوم، وجوه شباهت 

 ةنندشنوها دارد؟ چهارم، اگر خواتیروا ای تیبا مخاطبان روا یزیتما ایچه شباهت  یواقع
نبودن او  ایبودن  ةدارد دربار یاست، چه الزام یواقع ةسندینو یقلب ریمستتر در ذهن و ضم

است، کجاست؟ پنجم،  یکه مخاطب راو شنوتیمستتر با روا ةخوانند قیبحث کرد؟ مرز دق
از او را در ذهن  یآرمان یریخواننده سروکار دارد که بخواهد تصو کیا ب یواقع ةسندیمگر نو

به نام  یاصالً مفهوم ایها، آچالش نیبا توجه به ا ،نکهیتر انقش بزند؟ ششم و از همه مهم
 لیمستتر ذ ةمفهوم خوانند پژوهش، نیا یابد؟ در امکان وقوع تواندیمستتر م ةخوانندـ  کودک
ی پردازمفهوم و فیآثار مرتبط با کودکان، بازتعردر پرتو نمونه «مستتر ةنندخواـ  کودک»عنوان 

. در گردیده است کودک ارائه اتیاز آن در ارتباط با ادب یاتازه یبندو صورت شده

                                                                                                                   
 .مسئول( )نویسندة کدة علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایرانی، دانشسیانگل اتیادباستادیار، گروه زبان و . 2
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حال  ؛دهشخواننده کمتر توجه ـ  نقش کودک ، بهویژه در ایرانبه ،کودک اتیادب یهاپژوهش
   .خواهد بود کودک راهگشا اتینقد ادب در هم در ساحت خلق و هم ،به آن اعنتاآنکه ضرورت 

شناسی، الگوی ارتباط روایی، خوانندة مستتر، کودک ـ خواننده،  روایتهای کلیدی: واژه
 ادبیات کودک.

 مقدمه. 1
به تبعیت از یاکوبسون، الگوی ارتباط روایی و ( 151 :1978) 2اولین بار سیمور چتمن

 ر نمودار زیر ترسیم کرد:های آن را دمؤلفه
 
 
 
 

طریق اولی، کودک از میان این شش مؤلفه، روی سخن این مقاله با خوانندة مستتر و به
است که نقطۀ « خوانندة درون متن»(، 1990 ,1977) 1تعبیر چمبرزـ خوانندة مستتر یا به

بحث این است که در عمدة گیرد. همۀ خوانندة واقعی قرار می -مقابل کودک 
ها اشاره خواهد شد، خوانندة مستتر های مرتبط با الگوی ارتباطی که بدانظریهن

اگر  لف واقعی از خوانندة واقعی در فرایند خلق اثر در ذهن دارد.ؤتصویری است که م
ای آرمانی/ مفروض، بالقوه یا سنخی در ذهن بپذیریم خوانندة مستتر تصویر خواننده

ر است، این تصویر آرمانی در ذهن نویسندة ادبیات نویسندة واقعی در فرایند خلق اث
باید کودکی آرمانی یا مفروض باشد. با این حال، در التحقیق میداستانی کودک علی

پردازان تعریف یا تعاریفی دقیقی از این نوع اینجا با چند مسئله مواجهیم: اول، نظریه
چندین معادل برای تعریف  ترین دلیلش این است کهاند و مهمدست ندادهخواننده به

وجوه ها؛ دوم، اند: آرمانی، بالقوه، سنخی، مستتر و جز ایناین نوع خواننده بیان کرده
شباهت یا تفاوت خوانندة واقعی و خوانندة مستتر در چیست؟ سوم، خوانندة واقعی چه 

 شنوها دارد؟ اگرطریق اولی، با روایتشباهت یا تمایزی با مخاطبان روایت یا به
خوانندة مستتر، مانند مؤلف مستتر، برساختی متنی است که وجود خارجی ندارد، آیا 

گونه که اصالً لزومی دارد در الگوی ارتباط روایی، جایی برای آن متصور شویم یا همان
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کند، دالیل متعدد، از گردونۀ الگوی ارتباطی خارج میمؤلف مستتر را به (1980)ژنت 
خوانندة مستتر هم همین کار را کرد؟ اگر اصالً خوانندة مستتر توان و الزم است با می

در ذهن و ضمیر قلبی نویسندة واقعی است، چه الزامی دارد دربارة بودن یا نبودن او 
کار دارد که بخواهد وبحث کرد؟ چهارم، مگر نویسندة واقعی با یک خواننده سر

این است که با توجه به این  ترمتصویری آرمانی از او را در ذهن نقش بزند؟ از همه مه
تواند امکان وقوع یابد؟ آیا خوانندة مستتر می -ها، آیا اصالً مفهومی به نام کودک چالش

کمال از متن برسد؟ اگر کودک بنا وکودک درکل این توانایی را دارد که به درکی تمام
صالً الزم است از ة آرمانی ظاهر شود، آیا اتواند در نقش خوانندبه دالیل طبیعی نمی

( 1990 ,1977که مثالً چمبرز )، چنانمیان آوردذکر بهخوانندة مستتر  -مفهوم کودک 
سالی نیست بزرگ ةمستتر همان خوانندـ خوانندة  ؟ آیا کودکاست بندی کردهصورت

اصالً بودن یا نبودن که قرار است نقش کودک را در خوانش ادبیات کودک ایفا کند؟ 
کند؟ سرانجام کمک می درک و استنباط خواننده از اثر مخلوق نویسندهبه  این مفهوم

 اصالً اگر چنین مفهومی در میان باشد، طرز عمل و کارکرد آن چگونه خواهد بوداینکه، 
 خوانندة درون - خوانندة مستتر یا کودک - توان کودککمک چه شگردهایی میو به

 متن را ردیابی کرد؟

 . پیشینة تحقیق 2
ة مولفۀ خوانندة مستتر یا خوانندة درون متن، عالوه بر مبانی نظری که بدان اشاره دربار

. در دسترس است از پژوهشگران ایرانی و غیرایرانی ها و منابع متعددخواهد شد، مقاله
به  آید،شمار میبه های پژوهشگران ایرانی که تقلیدی ناشیانه از یکدیگر نیزعمدة مقاله

است. مقالۀ چمبرز ابتدا با نام  نگارش درآمدهبهفارسی مقالۀ چمبرز تبعیت از برگردان 
چاپ رسید؛ سپس ( به2381) پژوهشنامۀ ادبیات کودک و نوجوانکامل ایدان چمبرز در 

( منتشر 2381)چمبرز،  های ناگزیردگرخوانیهمین ترجمه با تغییراتی جزئی در کتاب 
وهشگران به ژا این حال، استناد عمدة پتر است. بنظر ترجمۀ اولیه مقبولشد که به

اله اشاره شود. قبازچاپ دوم مقاله است. در اینجا، فرصت نیست به کیفیت ترجمۀ این م
مترجم برگردانی مغلق، نارسا و متأثر از سبک و سیاق زبان اصلی از این مقاله  درکل
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دة مستتر ناظر به بررسی نقش خوانن های داخلیپژوهش و همین کیفیت به عرضه کرده
پور و دانشجویان ایشان بیشترین نیز راه یافته است. در میان پژوهشگران ایرانی، حسام

اند. استفادة مکانیکی از این کاربست دیدگاه چمبرز در آثار ایرانی ایفا کردهسهم را در 
دو نمونۀ اول دیدگاه آن را به ماشینی برای تولید مقاله و رساله بدل کرده و هرچند یکی

جا کردن آثار ادبی و اند با جابهها فقط تالش کردهن تحقیقات راهگشایند، سایر مقالهای
 ای تولید کنند. تکرار صرف مبانی نظری، آثاری کلیشه

همراه دانشجوی خود، چهار مقاله در این زمینه، در پور شخصاً و سپس بهابتدا حسام
ا به این شرح است: نقش همنتشر کرد که عناوین و موضوع این پژوهش 2381سال 

الف( که چون اولین مقاله در این حوزه 2381خوانندة نهفته در سه داستان اکبرپور )
آید، اقدامی ستودنی است؛ نقش خوانندة نهفته در داستانی از اکبرپور شمار میبه
ج(؛ 2381اثر مرادی کرمانی ) مربای شیرینب(؛ نقش خوانندة نهفته در داستان 2381)

پور، پیرصوفی و د(. حسام2381نهفته در سه داستان ادب پایداری اکبرپور ) خوانندة
اند ( دو داستان از احمدرضا احمدی را از منظر خوانندة نهفته بررسی کرده2311اسدی )

ها نوشته شده و فقط نام نویسنده و آثار تغییر که این مقاله نیز به تبعیت از سایر مقاله
 نقد ادبی( مقالۀ مشابهی را با اندکی تغییر در مجلۀ 2311) کرده است. همین نویسندگان

پور و ای است. حسامزمانی این دو مجله هم طرفه نکتهاند که همچاپ رساندهبه
اند که ( خوانندة نهفته را در داستانی از مرضیه جوکار مطالعه کرده2313شریفی )سادات

( 2311ندارد. میرزایی و غالمی )ای هاست و یافتۀ تازههمچنان مشابه سایر مقاله
اند از منظری واکاوی کرده و کوشیده بازی محبتخوانندة درون متن را در داستان 

ها، به این داستان  و نقش خوانندة مستتر نزدیک شوند. صالحی و تر از سایر مقالهتازه
ر آثار پور، نقش خوانندة پنهان را دهای حسام( نیز به تقلید از پژوهش2311باقری )

ای در بر ندارد. میرزایی و غالمی زکریا تامر بررسی کرده که این مطالعه نیز یافتۀ تازه
اند پرداخته یک مشت گندمای دیگر، به نقش خوانندة مستتر در داستان ( در مقاله2311)

که تکرار مکررات و مبانی نظری آن مشابه مقالۀ پیشین همین دو نویسنده است. امیری 
پور و دیگر های حسام( نیز عیناً به تقلید از مقاله2311زاده )صدری خراسانی و
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اند، بدون وجو کردهنویسندگان، نقش خوانندة نهفته را در دو اثر ادب پایداری جست
 اینکه به نتایج جدیدی دست یابند.  

ارشد نیز نقش خوانندة نهفته در آثار کودک و نوجوان نامۀ کارشناسیموضوع چند پایان
اشرف خوانندة نهفته را در پنج رمان برگزیدة نوجوان بررسی کرده و بنیبوده است. 
 معتقد است:
تواند درمورد اینکه آیا اثر وی نویسنده می ،وضوح تعیین شودبه خواننده اگر این 

قضاوت نماید و منتقد نیز  ،نظرش ارتباط برقرار کند یا نه تواند با مخاطب موردمی
 رهدوامی ،توان کتاب کودک دانست یا نهآیا این کتاب را میاینکه ۀ از دغدغ

 : ب(.2313)
اشرف درویشیان اکبری ورزقان خوانندة درون متن را در آثار داستانی چمبرز و علی

 بررسی کرده و نتیجه گرفته است: 
 ،یند خوانش، پویا و مؤثر هستند. عالوه بر ایناهر اثر در فر متن درون خوانندگان 

شوند تا به می مرحله توسط نویسنده پیش بردهبهگان چمبرز، مرحلهخوانند
خوانندگان درویشیان نیز  خوانندگانی باتجربه و ادبی تبدیل شوند. از سوی دیگر

 (.211: 2310د )شوندر انتها به منتقدان اجتماعی متفکری تبدیل می

پیشنهادی چمبرز تحلیل  ابراهیمی بهدانی آثار مرادی کرمانی را از منظر خوانندة نهفتۀ
 کرده و به این نتایج دست یافته است: 

ند و ضمن اآثار مرادی کرمانی متفکر، سرشار از عشق و معنویت ۀوانندگان نهفتخ 
همچنین ژرفای آثار او  ؛پردازندآن می ۀبه کشف مفاهیم نهفت متن برقراری ارتباط با

هایش برانگیزد و لذت سنین ستانساالن را به خواندن داتواند نوجوانان و بزرگمی
 (.2: 2311د )دنبال آوردیگر را به

های پژوهش اجاللی خیاوی درخصوص نقش خوانندة نهفته در آثار داستانی یافته
 فتاحی، بایرامی و رحماندوست به این شرح است: 

چمبرز  ۀبه عناصر چهارگانهای گویا نسبتسبک و شکاف ،آثار بایرامی در
ساالن هستند و در آثار فتاحی عنصر ند و مخاطب آن بیشتر بزرگتر هستبرجسته

به سه عنصر دیگر نمود بیشتری دارد و مخاطب آثارش بیشتر داری نسبتطرف
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های فدید و شکا ۀنوجوانان و کودکان هستند و در آثار رحماندوست عنصر زاوی
 (.2: 2316د )نتر هستند و مخاطبان آن بیشتر کودکان و نوجوانان هستگویا برجسته

تر های چمبرز و دیگران دربارة خوانندة مستتر دقیقپژوهشگران غیرایرانی از دیدگاه
در فصل دوم رسالۀ خود، پس از بررسی ارتباط ( 2002) 3اند. اریکسوناستفاده کرده

، از نقش خوانندة درون متن 0محورسال و معرفی نقد کودکادبیات کودک با بزرگ
،  اکو (1990 ,1977)چمبرز (، 1974)، ایزر (1961)و آرای بوث  میان آوردهسخن به

( 1978)و دیگران را در پرتو الگوی ارتباط روایی پیشنهادی چتمن ( 1984)

ویژه مفهوم در پرتو آرای چمبرز و به (2003) 1فحص کرده است. سالستادوبحث
دهد که چرا خ میبه این مسئله پاس (،1991) 1پیشنهادی باربارا وال 6گانۀ خطابسه

اثر نویسندة اسپانیایی یعنی الویرا لیندو که در  مانولیتو گافوتاسهای مجموعۀ رمان
ترجمه شده، توانسته هم در میان کودکان و هم  8مانولیتو چهارچشمانگلیسی به 

ای پرفروش بدل شود. شایان ذکر است وال از سه نوع خطاب ساالن به مجموعهبزرگ
سال متناوب ؛ کودک و بزرگ1شوندزمان خطاب میسال همو بزرگکند: کودک یاد می

رسد برخی نظر میبه 22گیرد.؛ فقط کودک مخاطب قرار می24شوندخطاب می
 21گانه بررسی کرد. بنتونهای سههای مرادی کرمانی را بتوان از منظر خطابداستان

انندة درون متن کیست؟ خو»، ذیل دو پرسش «نقد واکنش خواننده»نیز در مقالۀ  (2004)
، آرای چمبرز و دیگران را ذیل رویکرد «خوانند؟و چگونه خوانندگان واقعی متون را می

نیز ضمن ارائۀ  (2004) 20بررسی کرده است. کاکز 23محورموسوم به مطالعات متن
، 26، تبادل21ها را ذیل عناوین واکنشصورتی تازه از شگردهای پیشنهادی چمبرز، آن

در بخشی از رسالۀ  (9 :2005) 21بررسی کرده است. باالرد 28و اتخاذ دیدگاه 21سپاریدل
میان آورده و معتقد دکتری خود، از آرای چمبرز درخصوص خوانندة مستتر سخن به

خوانند، بلکه کند، آثار را نمیطریقی که چمبرز پیشنهاد میاست کودکان معموالً به
 از تجربیات شخصی خود استفاده کنند.  تمایل دارند در فرایند خوانش بیشتر 

سبب نبود مجال کافی، دیگر مبانی نظری بحث خوانندة مستتر بیان در این مقاله، به
شود یها در کاربست این مفهوم، تالش مشود. فقط ضمن اشاره به برخی آسیبنمی
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 ستترطریق اولی، خوانندة مو به های الگوی ارتباط رواییالگویی برای بررسی مؤلفه
 عرضه شود.

 . چارچوب نظری کودک ـ خوانندۀ مستتر یا خوانندۀ درون متن3
توان از کودک در مقام شود: آیا میها مطرح میدر بحث اصلی پژوهش، این پرسش

خوانندة مستتر یاد کرد و آیا کودک این توانایی را دارد که مخاطب فرضی یا آرمانی 
واقع به کودک آرمانی و مفروض رایند خلق اثر بهنویسنده قرار بگیرد؟ آیا نویسنده در ف

اندیشد، تمهیداتی را نیز برای حضور وی در متن اندیشیده است؟ اندیشد و اگر میمی
خوانندة مستتر سخن گفت یا اینکه این  -توان از مفهومی به اسم کودک آیا اصالً می

نقش کودک را بازی سال است که قرار است مفهوم در عمل همان خوانندة مستتر بزرگ
 -توان کودک تر این است که چگونه و با کمک چه شگردهایی میکند؟ و از همه مهم

 خوانندة مستتر را در متون مکتوب کودکان ردیابی کرد؟
از افرادی که سرراست از کودک ـ خوانندة مستتر سخن گفته، ایدن چمبرز، نویسنده 

های کالسیک دربارة یکی از مقاله در (1990 ,1977)و ناقد انگلیسی است. چمبرز 
تفصیل و البته به تبعیت از به« خوانندة درون کتاب»ادبیات کودک و نوجوان به نام 

ویژه بوث و ایزر، کودک ـ خواننده را ها اشاره کردیم بهپژوهشگرانی که در باال به آن
و « رساندمیدرک کتاب یاری »کند که به خواننده در معرفی می (p. 91)روشی نقادانه 

تعبیر چمبرز، این روش . به(.Ibid) کندبه آشکار کردن خوانندة درون متن کمک می
 سازد.طریق اولی، کودک ـ خوانندة درون کتاب را برمال مینقادانه نقش خواننده و به

چمبرز معتقد است هر متن یک نویسنده دارد که خطابش به یک شنونده یا مخاطب 
خوانندة »نویسد؛ وی این فرد را ب یا شنونده است که میاست و برای همین مخاط

نویسد شناسایی خوانندة مستتر به نامد. چمبرز به نقل از النگمن میمی( .Ibid)« مستتر
درستی آن را فقط به درکی صحیح از متن برسد، بلکه بتواند بهرساند که نهناقد یاری می
قد است تمام تالش نویسنده این است که . درمجموع چمبرز معت(Ibid: 92)ارزیابی کند 

 (..Ibid)با خواننده ارتباط برقرار کند، به این امید که به درک معنای متن یاری برساند 
برای این منظور، چمبرز، به پیروی از بوث، بر این باور است که نویسنده تصویری از 
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ق تصویری ثانویه از سازد؛ به این معنا که نویسنده در حین خلاش برمیخود و خواننده
کند و درک معنای متن در گرو توافق خود، تصویری ثانویه از خواننده نیز ایجاد می

شود؛ به دیگر سخن، تصویر ثانویۀ کمال دو تصویر ثانویۀ نویسنده و خواننده میوتمام
آید. جانبه نائل مینویسنده و تصویر ثانویۀ خواننده در درک معنای متن به توافقی همه

کند؛ چون ناگفته نماند که معموالً این توافق در همۀ آثار صورت کامل پیدا نمی
تعبیر چمبرز، خوانند. با این حال، بهخوانندگان آثار را به یک طریق و شیوة ثابت نمی

هایی از این خواننده را در متن کند نشانهنویسنده از طریق برخی شگردها تالش می
خواهد به درک بهتر از متن برسد، باید شخصیت اصلی یقرار بدهد و خواننده اگر م

کمال وکم در لحظاتی که سرگرم خواندن اثر است، فراموش کند و تمامخود را دست
ای که نویسنده از او در نظر دارد، متن را دل به اثر بسپارد و اجازه بدهد تصویر ثانویه

ها و گیریاست از موضع اش. خودِ واقعی خواننده آکندهبخواند، نه خودِ واقعی
ها و عقاید فردی است که امکان دارد درست یا نادرست باشد، اما بر خوانش نگرش

ها باید برای گذارد. چمبرز معتقد است خودِ اصلیِ مشمول این ویژگیمتن اثر می
لحظاتی کنار گذاشته شود و خواننده با تصویر ثانویۀ خود که با هنجارهای متن 

تمامی لذت ببریم، باید جدا از اگر قرار است از کتابی به»متن را بخواند: سازگاری دارد، 
وجان و از عمق وجود، خودمان را عادات و باورهای واقعی خود که همراه داریم، با دل

 ترجمه با تغییرات جزئی(.، Booth, 1961: 137)« به دست کتاب بسپاریم
آورد نش، این پرسش را به ذهن میوتمام به متن در فرایند خواسپاری تامبحث دل

ساالن کمال به آثار دل بسپارند. بزرگوکه آیا کودکان نیز این توانایی را دارند که تمام
اند که تعصبات خود را کنار بگذارند و متن را مطابق با هنجارهای آن این توان را یافته

توانند آورد، میال میکه چمبرز از لوئیس شاهدمثسال، چنانبخوانند. خوانندگان بزرگ
هزاران چهره به خود بگیرند، در عین اینکه خودِ اصلی خویش را نیز حفظ کنند. با این 
حال، کودکان هنوز این توانایی را ندارند که در فرایند خواندن )البته اگر اصالً بتوانند 

نند؛ آنان شان را نیز حفظ کهای مختلف بیابند و در عین حال، خودِ اصلیبخوانند( چهره
راستا کنند. دانند چگونه شخصیت خود را با آنچه کتاب انتظار دارد، همهنوز نمی

دلیل نامد؛ کودک ـ خوانندگانی که بهمی« ناسپردهخوانندگان دل»چمبرز این کیفیت را 
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تمامی به دنیای کتاب وارد شوند و خود را کامالً به توانند بههایشان نمیمحدودیت
خواهند که مناسبشان باشد هایی را میمتن بسپارند. این کودکان کتابهای دست ارزش

ها از گونه که کتابکه هستند، یعنی در مقام کودک، بپذیرد، نه آنها را چنانو آن
هایی مناسب (. از نظر چمبرز، کتابChambers, 1977, 1990: 93کودکان انتظار دارند )
های اندک و با روشکند، اما اندک، باور میکه هستندها را چنانکودکان است که آن

کند: های مختلف جذب کتاب میشیوهجذاب، پای آنان را به دنیای متن باز و به
ها را بهتر درک کنند، بلکه به فقط کودکان آنای نوشته شوند که نهگونهها باید بهکتاب»

(. در اینجا، چمبرز .Ibid« )کودکان یاری برسانند که به خوانندگانی ادبی نیز بدل شوند
دهد کودک پایش به دنیای متن باز شود و از این کند که اجازه میاز شگردهایی یاد می

رهگذر، مفهوم کودک ـ رهگذر مستتر یا همان کودک ـ خوانندة درون متن شکل پیدا 
کند. از نظر چمبرز، این شگردها و فنون عبارت است از: سبک و سیاق نویسنده، 

کند، زاویۀ دید راوی در روایت داستان، نویسنده از رهگذر آنچه بیان می پادرمیانی
هایی که نویسنده بر سر پنداری نویسنده با کودک ـ خواننده و خألداری و همذاتجانب

 14برد.ها، از خواندن متن لذت میدهد و خواننده با پُر کردن آنراه خواننده قرار می

ادة نویسنده از زبان برای برساختن خودِ ثانویه و سبک را استف (Ibid: 94)چمبرز 
کند سبک فقط به کاربرد داند و البته یادآوری میخوانندة مستتر و تبادل معنا می

شود، بلکه مشتمل است بر انگاره و تصویری که نویسنده جمالت و واژگان محدود نمی
بندد، کار میکه بهای کند، ارجاعات و اشارات عمدی و ناآگاهانهاز خود ارائه می

ها و ها، منشها، عقیدهکند، نگرشبندی میتصوراتی که از خوانندة اثر خود صورت
اش کند و خالصه هرآنچه که نویسنده دربارههایی که در اثر خود استفاده میشخصیت

کند این موارد را در برخی آثار ادبی بررسی زند. چمبرز تالش میدر اثر خود حرف می
اند و در پیشینۀ بحث یکن پژوهشگران ایرانی که از رویکرد چمبرز استفاده کردهکند؛ ل
های سبکی و و زبانی نویسندگان توجه کرده و این ها اشاره شد، بیشتر به ویژگیبه آن

کند که مراد از اند؛ حال آنکه چمبرز تأکید میها را مصداق سبک ایشان دانستهویژگی
د( ابتدا به 2381شریفی )پور و سادات. برای نمونه حسامزبانی نیست سبک فقط ویژگی

نقل از چمبرز )و البته بدون ذکر ارجاع( سبک را به ساختار جمله و گزینش واژگان 
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دانند، بلکه آن را شیوة نویسنده در آفرینش خودِ ثانوی و خوانندة مستتر محدود نمی
ها را کنند که چمبرز مستقیم آنپندارند؛ با این حال، مواردی را ذیل سبک بررسی میمی

از مصادیق سبک نویسنده در شمار نیاورده است. از آن جمله است: واژگان، افعال، 
شریفی، پور و ساداترنگ )حسامساختار جمالت، تصاویر، توصیفات، باورها، و پی

صورت کلی ممکن است به ها، به(. البته چمبرز در فرایند بررسی نمونه228د: 2381
صراحت این موارد را گونه نیست که بهی از این موارد اشاره کرده باشد، ولی اینبرخ

ذیل بررسی سبک قرار داده باشد. طرفه اینکه، در بسیاری از مقاالتی که به تبعیت از این 
روش نوشته شده، همین موارد ذیل بررسی سبک قرار  داده شده؛ ولی دراصل چمبرز 

 ک: پیشینۀ تحقیق(. ها تصریح نکرده است )ربه آن
ویژگی دیگری که چمبرز به آن اشاره کرده، دیدگاه یا زاویۀ دید نویسنده در روایت 

شود داستان است. چمبرز معتقد است اتخاذ دیدگاه کودک برای نقل داستان سبب می
اندک جذب دنیای داستانی شود. پنداری کند و اندککودک بهتر با دنیای داستان همذات

شود این کند و سبب میاه کودک برای نقل داستان، جهانی کودکانه ایجاد میاتخاذ دیدگ
جهان کودکانه در قالب کودک ـ خواننده خود را بروز دهد. نقل داستان از منظر کودک 

رساند که تصویر ثانویه از خود یا همان مؤلف مستتر را در افق دید به نویسنده یاری می
و از این رهگذر، هویت ثانویۀ خود را با هویت ثانویۀ و میدان ادراک کودک قرار بدهد 

جای زاویۀ دید از مفهوم نماید که اگر بهشناسه کند. چنین میکودک ـ خواننده هم
شود. مراد از شدگی استفاده کنیم، مفهوم کودک مستتر درون کتاب بهتر تبیین میکانونی
عبیر اشتنسل، یعنی آن نوع تــ به 12محورشدگی این است که راوی نویسندهکانونی

تواند دیدگاه خود را به ذهن و زبان کودک کند ــ میراوی که نقش نویسنده را ایفا می
کند، اجازه بدهد داستان از منظر داستان محدود کند و با اینکه خود داستان را نقل می

گر کودک. این کودک روایت شود. درواقع من ـ روایتگر راوی است و من ـ تجربه
که شود: آنمیان دو پرسش قائل می( 1980)جدایی البته در تمایزی ریشه دارد که ژنت 

بیند، یعنی شخصیت. در بحث سنتی زاویۀ دید، این دو که میگوید، یعنی راوی و آنمی
شدگی، نشان داد شود؛ اما ژنت با پیشنهاد دادن اصطالح کانونیپرسش معموالً خلط می

گر یکسان نیست. برای نمونه در بیشتر با من ـ تجربهکه هماره من ـ روایتگر 
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کند، مرادی کرمانی در مقام نویسنده که داستان را نقل میهای مرادی کرمانی، آنداستان
بیند، مرادی کرمانی کودک یا یکی از که داستان را میسال است، ولی آنـ راوی بزرگ

ینکه مرادی کرمانی هایی نزدیک به شخصیت کودکی خود اوست؛ ضمن اشخصیت
هایش در کودکی خود او ریشه دارد. حال همین تصریح کرده که بسیاری از قصه

شود. گاه مرادی کرمانی شدگی نیز خود به دو نوع بیرونی و درونی تقسیم میکانونی
ها وارد نگرد و چندان به دنیای ذهنی آناش را از بیرون میهای داستانیشخصت

، ما در خمره. در داستان خمرهیا داستان  مربای شیرینان کتاب شود؛ مانند قهرمنمی
بینیم و این معلم کمتر فرصت پیدا مقام خواننده، داستان را از منظر معلم روستا می

دهد، بیرونی ها ارائه میها نزدیک شود؛ بنابراین تصویری که از آنکند به ذهنیت بچهمی
کند؛ مثل خود را از درون کانونی می استاناست. گاه مرادی کرمانی کودک ـ قهرمان د

کند که ها، مرادی کرمانی تصویری ثانویه از خود ایجاد می. در این قصههای مجیدقصه
همان مؤلف مستتر است که در کار روایتگری است و حکم من ـ در مقام ـ روایتگر را 

قالب شخصیت اش را در کوشد خاطرات کودکیدارد. در عین حال، من ـ روایتگر می
گر بیان کند و درواقع مجید تصویر ثانویه از کودکی خود مجید در مقام من ـ تجربه

خوانند. حال اگر ما در مقام ها را مینویسنده و همۀ خوانندگانی است که این قصه
ای اختیار کنیم که خواننده بتوانیم خودِ اصلی را برای لحظاتی فراموش و خودِ ثانویه

 هایش برسیم. توانیم به درکی بهتر از مجید و قصهاز آن است، می ایمجید نمونه
ناگزیر بحث سوم چمبرز یعنی شدگی بهطریق اولی، کانونیبحث زاویۀ دید و به

آورد. پنداری نویسنده با شخصیت درون کتاب، را پیش میداری و همذاتجانب
گر درونی وی را کانونی خوانیم و درواقعپیداست وقتی داستانی را از منظر کودک می

پنداری نویسنده با داری و همذاتایم، به همان نسبت به جانبداستان تصور کرده
گوید، هم می( 99 :1990 ,1977) که خود چمبرزایم. البته چنانکودک نزدیک شده

صرف اینکه کودک محور اصلی ماجرا باشد، کتاب را در زمرة ادبیات کودک قرار 
هایش که جملگی شخصیت هاساالر مگسگونه که کتاب اندهد؛ درست همنمی

آید. در اینجا نیز پژوهشگران ایرانی شمار نمینوجوان هستند، کتاب نوجوان به
کنند که چمبرز سرراست از داری نویسنده ذکر میگفته چندین مؤلفه برای طرفپیش
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نه و دنیای کودکی، های کودکاها سخن نگفته است؛ ازجمله: نگاه نویسنده به شیطنتآن
نگاه نویسنده به توانایی ارزیابی و انتقاد در وجود مخاطب، حق متفاوت بودن و جوانب 

، از میان دیگر 231د: 2381شریفی، پور و ساداتداری در متن )حسامغالب طرف
ها دست کنند که چگونه به این مؤلفهپژوهشگران(. البته این پژوهشگران مشخص نمی

عندی است و هیچ مبنای نظری و ها بیشتر مننماید که این مؤلفهین میاند. چنیافته
 اندیشگانی ندارد.   

کند و خیلی طور گذرا اشاره میدر این میان، چمبرز به حضور نویسنده در متن به
اند. همۀ گذرد و پژوهشگران ایرانی نیز به آن اصالً نپرداختهسریع از کنار این مطلب می

که دوست دارد یا در تواند برای هر آنه نویسنده در فرایند خلق اثر میبحث این است ک
ذهن دارد، بنویسد: برای دل خودش، برای کودکان و اطرافیانش یا برای خوانندگان 

ای در درون خود نهفته دارد عصر خودش؛ اما درنهایت هر اثر خوانندهعصر یا ناهمهم
که ذاتی آن اثر است و وجودش به همان متن وابسته است و از دل همان متن سر 

خود اثر است که نوع خوانندة  ،(98 :1990 ,1977)تعبیر چمبرز هآورده است. ببر
کند و این خواننده ممکن است همان مخاطب مورد نظر مخاطب خود را مشخص می

 نویسنده نباشد.  
گیری کودک ـ خوانندة مستتر در متن، آخرین شگرد پیشنهادی چمبرز برای شکل

گذارند و بر سر راه خواننده می ها را برخی نویسندگانایجاد خأل است. این خأل
ها را ها را پُر کند. چمبرز آنشود که این خألخواننده با خواندن متن کنجکاو می

کند در ها به خواننده کمک میباور چمبرز، این خألبه 13نامد.می 11های آشکارگرخأل
از آن یاد  حین خواندن بتواند معنا یا معناهای مستتر در متن را دریابد. آنچه چمبرز

موسوم است که هوسرل و به تبعیت از وی اینگاردن  10کند، به پدیدارشناسی خوانشمی
متن و  کنان در فصل نهم کتاب خود با عنواناند و ریموناز میان دیگران به آن پرداخته

هایی که در متن تعبیه ویژه فواصل و خأل، به چگونگی فرایند خوانش و بهخوانش متن
های سطحی که معموالً کند: خألکرده است. چمبرز از دو نوع خأل یاد می ، اشارهشده

ای خواننده مربوط است و به اطالعات دانشنامهمیان نویسنده و خواننده مشترک 
ها و باورهای مشترک است که خیلی ها بیشتر شامل عقاید و نگرششود. این خألمی
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به فرایند مشارکت خواننده در معناآفرینی ها شود؛ نوع دوم خألسریع هم در متن پُر می
ای گونهشود. درخصوص نویسندة کودک، چمبرز معتقد است نویسنده باید بهمربوط می

اندک کودک را با خود همراه کند و درواقع به او داستان را بنویسد که بتواند اندک
لذت خود از رساند که ها به کودک یاری میچگونه خواندن اثر را بیاموزد. این خأل

خواندن متن را از طریق مشارکت فعاالنه و خالقانه در درک متن افزایش دهد؛ به دیگر 
سخن، متن مناسب برای ادبیات کودک سرشار از سپیدخوانی است و نویسنده باید 

ها و افزایش مشارکت در متن طرزی درست، کودک را به خوانش این سپیدخوانیبه
ای رمزآمیز، چالشی، جذاب و سرشار از خأل گونهباید به هدایت کند. در یک کالم، متن

شوق آید که با خوانش متن، در پُر کردن این و سپیدخوانی نوشته شود که کودک به 
تواند در ساختار روایی اثر ها هم میخألها فعاالنه مشارکت کند. درمجموع این خأل

وایی اثر. آثار مرادی بندی محتسازی و صورتخود را نشان بدهد و هم در مضمون
مثل اعالی مشارکت دادن خواننده در فرایند خوانش  های مجیدقصهویژه کرمانی و به

 آید. شمار میها بهقصه

 سوی الگویی تازه. بحث و بررسی: به4
واقعیت این است که خواننده در فرایند خوانش اثر، از حضور نوعی خوانندة 

ای که مدعی است متن را و نویسنده (94Chambers, 1977, 1 :990)متن  11«مطلوب»
هم به آن تصریح ( 2004) گونه که کاکزشود. این خواننده همانصنع کرده، باخبر می

سازد که مؤلف ای است که مؤلف واقعی در متن از خود برمیکند، تصویر ثانویهمی
همان  مستتر نام دارد و همین مؤلف مستتر است که نوعی خاص از خواننده را که

دهد. حال خوانندة واقعی خوانندة پنهان، نهفته یا مستتر در متن است، خطاب قرار می
اندازة خوانش یک متن اگر بتواند ضمن حفظ هویت اصلی خود برای لحظاتی که به

بر خواهد بود، با تصویر ثانویه از درِ موافقت بیرون بیاید، ممکن است بتواند به زمان
ای نماید که هیچ خوانندهدسترسی یابد. هرچند می( Ibid:112)« معنای درست متن»

تمامی به درکی درست از معنای متن برسد؛ زیرا معنا امری ثابت نیست و نتواند به
رو بعید است خوانندگان متفاوت بتوانند خواننده نیز مدام دستخوش تغییر است و ازاین
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اگر دو تصویر ثانویه هم  به درکی درست و مشابه از معنای متن نائل آیند؛ حتی
 های رویکرد چمبرز است. همخوانی کامل پیدا کند و این البته یکی از ضعف

نویسد، تصویری ثانویه از ای واقعی آن را میحال اگر بپذیریم هر متن که خواننده
توانند عاری از مؤلف و دهد، پس الزاماً متون نمیاش را نمایش میخود و خواننده

هایی که در مقدمۀ رو مفهوم خوانندة مستتر، برخالف پرسشر باشند؛ ازاینخوانندة مستت
مقاله مطرح کردیم، مولفۀ ضروری الگوی ارتباط روایی است. حال اگر تعامل میان 
مؤلف مستتر و خوانندة مستتر در دو سوی پیوستار الگوی ارتباطی صورت نگیرد، 

خواهد گرفت و اصالً درک معنای تبع درک و تفسیری هم از متن صورت نخوانش و به
متن در گرو و مستلزم برقراری این رابطه است؛ زیرا نویسنده و خوانندة واقعی دراصل 
در چرخۀ ارتباط روایی جایی ندارند و بیشتر به فرایند نشر و پخش و بازار تولید و 

د: دان( هر متن را دارای سه صاحب می228: 2314شوند. آیچل )فروش متون مربوط می
کنندگان شامل انواع ها، مصرفتولیدکنندگان شامل نویسندگان و ناشران و جز این

خوانند. صاحبان اصلی کتاب گیران شامل خوانندگانی که کتاب را میخریداران و بهره
 شود.رو حضور خوانندة مستتر امری گریزناپذیر تلقی میایناند. ازخوانندگان

ر بطن آثار، مسئلۀ اساسی دیگر این است که آیا عالوه بر حضور خوانندة مستتر د
تر کودک ـ خوانندة مثابۀ خوانندة مستتر یا به زبانی سادهتوان از حضور کودک بهمی

مستتر در آثار روایی کودک و نوجوان سخن گفت. پیداست که مبانی نظری و 
ا اگر اندیشگانی حضور خوانندة مستتر یا کودک ـ خوانندة مستتر یکسان است؛ زیر

ادبیات را عملی ارتباطی و کنشی اجتماعی در نظر بگیریم که میان نویسنده و خواننده 
گوییم یا ادبیات سال سخن میکند که دربارة ادبیات بزرگافتد، دیگر فرقی نمیاتفاق می

کند با اتخاذ برخی شگردها که چمبرز کودک و نوجوان. از این نظر، نویسنده تالش می
در دل متن را تقویت کند. از نظر چمبرز، « کودکی»ن کرده، این مفهوم ها را تبییآن

صورت معنای متن حاصل تعامل مؤلف مستتر با خوانندة مستتر است. معنا یا معناها به
ها که قرار است خواننده آن در متن تعبیه شده (Chambers, 1977, 1990: 92) «بالقوه»

نا ازپیش و قبل از هر خوانشی در متن حضور را بالفعل کند و صورت واقع ببخشد. مع
کند. هر کتاب دارد و خواننده آن را در قالب متنی منسجم و یکپارچه دریافت می
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دعوت خواننده است به اینکه به درون متن قدم بگذارد و خود را وقف متن کند تا 
کودکان هنوز نامد. با این حال، سپاری میمعنای آن را دریابد. چمبرز این فرایند را دل

تمامی به متن دل بسپارند. باری، مؤلف مستتر از اصطالح بهاین توانایی را ندارند که به
طریق برخی شگردها، مانند انتخاب سبک و سیاق مناسب، انتخاب زاویۀ دید مناسب و 

های سطحی و ژرف در متن، به ایجاد تصویری از کودک ـ خوانندة درون ایجاد خأل
 اند. رسمتن یاری می

توان شگردهای پیشنهادی چمبرز برای پی بردن به حضور خوانندة درمجموع می
قرار داد. روایتگری و  18و خوانشگری 11، بیانگری16مستتر را ذیل سه فرایند روایتگری

گیرد که نقد واکنش خواننده بدان متعلق محور قرار میهای متننگری ذیل نظریهبیا
گیرد که نظریۀ دریافت بدان محور قرار میای بافتهاست و خوانشگری ذیل نظریه

شود متعلق است. روایتگری یا عمل روایت خود شامل مجموعۀ شگردها و صناعاتی می
دهد که از آن به الگوی ارتباط روایی هم که روایت را از نویسنده به خواننده انتقال می

پردازی، زاویۀ دید/ خصیتشنو، زمان، مکان، شهای راوی، روایتشود و مؤلفهیاد می
تواند گیرد. بیانگری نیز که خود میشدگی و وجوه بازنمایی گفتمان را در بر میکانونی

های زبانی، سبکی و بخشی از الگوی ارتباطی باشد، شامل استفادة نویسنده از جلوه
و  بالغی ازجمله استفاده از واژگان، نحو و دستور زبان و صنایع بدیعی مانند استعاره

شود و همپای شناسی هم یاد میشود که از آن به سبکتشبیه و سایر وجوه بالغی می
وجوه روایتگری به نویسنده در آفرینش اثر و ازجمله آفرینش خوانندة درون متن یا 

توانند به ما در ها میرساند. این فرایندها و مؤلفههمان خوانندة مستتر یاری می
برای بررسی ادبیات روایی کودک کمک کنند. به تبعیت  شوندهبرساختن الگویی تکمیل

از چتمن، الگوی ارتباطی ادبیات روایی کودک را براساس سه فرایند روایتگری، 
 کنیم: بیانگری و خوانشگری در قالب نمودار زیر تکمیل می
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قـرار   و خوانندة واقعی خارج از الگوی ارتباط روایی در این نمودار، نویسندة واقعی

دارند و درعمل در این الگوی ارتباط روایی مشارکتی ندارند. این الگو درعمل شـباهت  
 بسیاری به الگوی چمبرز دارد. 

دانیم شخصی به نام مـرادی کرمـانی وجـود دارد، اصـالتاً کرمـانی اسـت،       همۀ ما می
 هـایش بـه  نویسندة ادبیات کودک و نوجوان است، جوایز بسیاری را کسب کرده، کتـاب 

زبان زبان و غیرهمای خوانندة همدانیم عدهها؛ نیز میچندین زبان ترجمه شده و جز این
اند یـا در آینـده خواهنـد خوانـد. ولـی در الگـوی       خوانند، خواندههای وی را میکتاب

ارتباط روایی، این دو مؤلفه نقش اساسی ندارد. کـار نویسـندة واقعـی ایجـاد تصـویری      
مؤلف مستتر نام دارد و الگوی ارتباط روایـی دراصـل از همـین    ثانویه از خود است که 

از رهگـذر اسـتخدام انـواع راوی و پرداخـت      شـود. ایـن مؤلـف مسـتتر    مؤلفه آغاز می
زنند و همچنین از طریـق  اشخاص داستانی که در زمان و مکان دست به انجام کنش می

گفتـار و اندیشـه کـه    ی یشـدگی و وجـوه بازنمـا   یا کانونی انتخاب زاویۀ دید مناسب و
خواننـدة   خوانندة مستتر/ شنو/، روایت را به روایتمانند آمدهجملگی داخل شکل بیضی

های فرعـی ذیـل دو   شنو و سایر مؤلفهمؤلف مستتر، راوی، روایتدهد. میواقعی انتقال 
گیرد. پس از برقراری عمل ارتباط، پای خواننـده و  فرایند روایتگری و بیانگری جای می

توانـد از رهگـذر روایتگـری و    آید کـه مـی  طریق اولی، خوانندة مستتر نیز به میان میبه
بیانگری مؤلف مستتر، به خوانشی از مـتن دسـت یافـت. از ایـن منظـر، مؤلـف مسـتتر        
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کنـد و  شگردهای روایتگری و بیانگری را در متن تعبیه یا به زبان فنـی، رمزگـذاری مـی   
مستتر با رمزگشایی از شگردهای روایتگری و بیانگری  طریق اولی، خوانندةخواننده و به

و با کاربست شگردهای خوانشگری، ازجمله آنچه بـه پدیدارشناسـی خـوانش مربـوط     
کند به درکی از متن برسد. مشارکت فعاالنۀ مؤلف مسـتتر و خواننـدة   شود، تالش میمی

ک اگـر ایـن دو   آورد. حال در ادبیـات روایـی کـود   مستتر درک معنای متن را فراهم می
تصویر ثانویه همخوان و هماهنگ شود، کودک ـ خوانندة مستتر درون متن نیز از نیستی  

شود. خـوانش هـر اثـر تولـد     گذارد و متولد میخارج از متن به هستی درون متن پا می
 ای از این کودک ـ خوانندة مستتر خواهد بود.تازه

 بندی و بازآرایی چند یافته. جمع5
درک معنای اثر مستلزم تعامل پویای نویسنده و خواننـده اسـت؛ حـال چـه     گفته شد که 

نویسنده مخاطبی فرضی را در ذهن متصـور باشـد، چـه نباشـد. ایـن خواننـده البتـه بـا         
آورد و خوانندة واقعی فرق دارد و بیشتر برساختی متنی است که از دل مـتن سـر برمـی   

ای واننـده کـه تصـویر ثانویـۀ خواننـده     ها و بارهای معنایی متن است. این خمبیّن ارزش
گذارد و شود و پا به درون هستی متن میحاضر میوواقعی است، در فرایند خونش حی

کشد. حضور این خواننده درمجمـوع در  با پایان یافتن متن نیز از جهان متن رخت برمی
ان نیـز  کند. از سوی دیگر، در ادبیات کودک و نوجودرک کلی متن نقش اساسی ایفا می

شـویم کـه   رو مـی از آنجا که نوعی ادبیات تعاملی است، با تصـویری از خواننـده روبـه   
گـذاریم. ایـن کـودک ـ      ای بهتر، آن را کودک ـ خوانندة مستتر نام می سبب نبود واژهبه

است، در فرایند خوانش متن، زنـده و فعـال   « کودکی»خواننده که همان مفهوم یا انگارة 
تر کند، حضور او پررنگبرخی شگردها که نویسنده در متن تعبیه میشود و از طریق می

تعبیر چمبرز، مفهوم کودک ـ خوانندة مسـتتر درون   شود. بهتر مییابو ردیابی وی آسان
گـذاری  تواند به درک اثر یاری برساند و هم زمینه را برای ارزیـابی و ارزش متن هم می

هـای چمبـرز   نوعی تأیید یافتـه چند یافته که به آثار کودک و نوجوان هموار سازد. اکنون
 شود:آید، بیان میشمار مینیز به
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ای شـود؛ نکتـه  . کودک ـ خوانندة مستتر در فرایند خوانش متن است که متولد می 2
 کند؛ای تبیین میکه چمبرز هم آن را تا اندازه

خواننـدة   . درک معنای اصلی متن به میزان زیادی به همخـوانی مؤلـف مسـتتر بـا    1
 مستتر بستگی دارد؛

تواند با تعبیه کـردن برخـی ابزارهـا و    طریق اولی، مؤلف مستتر می. نویسنده و به3
شگردهای روایتگری و بیانگری، امکان خوانشگری آثار روایی کودک و نوجـوان را  

 هموار سازد؛  

. ادبیات کودک و نوجوان کارآمد امکـان حضـور خـالق و فعـال خواننـده را از      0 
 کند.رهگذر برساختن مفهوم کودک ـ خواننده ایجاد می

. کودک ـ خوانندة مستتر نه امری واقعی، بلکه برسـاختنی مـتن اسـت کـه مقـوّم       1
 ها و بارهای معنایی متن است؛ارزش

تواند از رهگـذر خواننـدة درون مـتن، فرصـت کشـف و      کودک ـ خواننده می  .6
 تفکر و تجربه را بیابد. 

 آتیسوی مطالعات . به1
تر خواهـد  تر و عینیبا بررسی آثار داستانی نویسندگان ایرانی، این تحقیق صورتی واقعی

کنـد تـا بـا    یافت. همچنین مبانی نظری این تحقیق به نویسندگان آثار ادبـی کمـک مـی   
شناختی بهتر از مفهوم کودک ـ خوانندة مستتر، به آفرینش آثاری کارآمدتر برای کودکان  

تـوان در ادبیـات روایـی    کنند. بحث کودک ـ خواننـدة مسـتتر را مـی     و نوجوانان اقدام 
شده برای کودکان و نوجوانان دنبال کرد. امید است این مقاله به پیشـبرد جایگـاه   ترجمه

 ادبیات کودک و نوجوان در ایران یاری برساند.  

 هانوشتپی
2. Chatman  
2. Chambers   
3. Eriksson 

4. Child criticism 

5. Salstad 
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6. Triplet address 

7. Barbara Wall  

8. Manolito Four-Eyes 

9. Dual address 

10. Double address 

11. Single address 

12. Benton 

13.Text-oriented studies 

14. Cocks 

15. Response 

16. Negotiation 

17. Fulfillment  
18. Adoption 

19. Ballard 

 طور دقیق و مفهوم ترجمه نشده است. لۀ چمبرز، این شگردها به. در ترجمۀ فارسی مقا14

21. Authorial narrator 

22.Tell-tale gaps 

 برگردانده است که چندان مفهوم نیست.« های گویاشکاف». مترجم فارسی مقالۀ چمبرز آن را به 13

24. Phenomenology of reading 

25. Desired 

26. Narration 

27. Rhetorics 

28. Reading 

 منابع 
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 .11ـ11صص 
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 .61-ـ13، صص 30ـ33ش نوجوان. 

های ناگزیر: رویکردهای نقد و نظریۀ دیگرخوانی در« متنخوانندة درون(. »2381چمبرز، ایدن )
کوشش مرتضی خسرونژاد. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و به ادبیات کودک.

 . 210ـ223ن. صص نوجوانا
های احمد اکبرپور )برپایۀ بررسی خوانندة نهفته در داستان»الف(. 2381پور، سعید )حسام

 . 211ـ242. صص 2ش  مجلۀ مطالعات ادبیات کودک. «.نظریۀ ایدن چمبرز(
. فرهنگ فارس«. خوانندة نهفته در آخرین عکس حمید اکبرپور»ب(. 2381ـــــــــــــــ )

 . 216ـ224. صص 13ش 
رمان  در« هوشنگ مرادی کرمانی مربای شیرینخوانندة نهفته در »ج(. 2381ــــــــــــــ )
. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. صص هاها و دشوارینوجوان: ایده

 .61ـ06
بررسی خوانندة نهفته در متن در سه داستان »د( 2381شریفی )پور، سعید و فرشید ساداتحسام

 .206ـ223. صص 0ـ3. ش ادبیات پایداری«. پایداری از احمد اکبرپور ادب
«. تلفن بهشتخوانندة نهفته در شماره(. »2313ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )

 .168ـ111. صص 1ـ2ش  فصلنامۀ نقد کتاب کودک و نوجوان.
ی در داستان کودک از بررس(. »2311پور، سعید، زهرا پیرصوفی املشی و سمانه اسدی )حسام

 .212ـ11. صص 13، ش پژوهیادب«. متناحمدرضا احمدی برپایۀ نظریۀ خوانندة درون
های کودکانۀ زکریا بررسی خوانندة نهفته در داستان(. »2311صالحی، پیمان و کلثوم باقری )

 . 12ـ01. صص 16. ش لسان مبین«. تامر براساس نظریۀ ایدن چمبرز
پرداز: بررسی نظریۀ های نظریه در آثار نظریهجلوه(. »2311ا غالمی )میرزایی، جعفر و زهر

. 36. ش 1. س فصلنامۀ نقد ادبی «.متن در بازی محبت اثر ایدن چمبرزخوانندة درون
 . 286ـ261صص 



 یحُرّ ابوالفضل             لفۀ کودک ـ خوانندة مستتر در ادبیات داستانی کودک و نوجوانؤهای مچالش
 

115 

 

متن در یک مشت گندم اثر از نظریه تا عمل: خوانندة درون(. »2311) ــــــــــــــــــــ
 . 130ـ121. صص 2. ش 13. د ادبیات معاصر جهانپژوهش «. ایدن چمبرز

Akbari Varzeghan, N. (2015). The Study of Implied Reader: The Reader in 
the Book in the Selected Narratives of Aidan Chambers and Ali Ashraf 
Darvishian (in Farsi). Master's Thesis of English Language and 
Literature. Razi University.  

Amiri Khorasani, A., & Sadridzadeh, N. (2017). “An examination of the 
audience transformation in children's and teenagers' resistance literature 
(based on the theory of implied reader by Eden Chambers)” (in Farsi). 
Journal of Resistance literature. No. 18. pp. 25-52. 

Ballard, G. D. (2005). “The Implied Reader” In The Hispanic Children’s 
Literature of the "Encuento" Series. Doctoral Dissertation, University of 
Kentucky, America. 

Baniashraf, R. (2014). Finding Reader in The Book for Later Decades 
Chosen YA Novels (in Farsi). Master's Thesis of Persian Language and 
Literature. Payam Noor University, Taft Center. 

Benton, M. (2004). “Reader-response criticism” In P. hunt and Shila Ray 
(Eds.). International Companion Encyclopedia of Children’s Literature. 
London: Routledge. 

Booth, Wayne C. (1961). The Rhetoric of Fiction. Chicago: University of 
Chicago presses. 

Chambers, E. (1977, 1990). “The reader in the text” In P. Hunt (Ed.). 
Children’s Literature: The Development of Criticism (pp. 91-114). 
London: Routledge.  

 The Reader in the Book” (in Farsi). Translated by“ .(2008) ـــــــــــــــــ

Tahere Adinepour. Research Journal of Children and Adolescent 
Literature. No. 33-34. pp. 53-65. 

 The Reader in the Book” (in Farsi) In by Morteza“ .(2013) ــــــــــــــــ

Khosronejad. Qest for the Centre: Greats of Children’s Literature Theory 
and Criticism (pp. 113-174). Tehran: Institute for the Intellectual 
Development of Children and Young Adults.  

Chatman, S. (1978). Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and 
Film. Ithaca and London: Cornell University press. 

Cocks, N. (2004). “The implied reader. response and responsibility: Theories 
of the implied reader in children’s literature criticism” In Karín Lesnik-
Oberstein (Ed.). Children’s Literature: New Approaches. Palgrave 
Macmillan 

Ebrahimi Behdani, P. (2017). The analysis of Houshang Moradi Kermani’s 
works based on the theory of implied reader (in Farsi). Master's Thesis 
of Persian Language and Literature. Payam Noor University, Rasht 
Center. 



 2042 پاییز و زمستان، 21، شمـارة 6سال                                                     شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

111 

 

Eco, U. (1984). The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of 
Texts. Bloomington:  Indiana University Press. 

Ejlali Khiyavi, N. (2017). Review theory reader lies in the text in the 
literature of child and adolescent (Mostafa Rahmandost-Mohammad 
reza Bayrami-Hoseyn Fatahi) (in Farsi). Master's Thesis of Persian 
Language and Literature. University of Mohaghegh Ardabili. 

Eriksson, K. (2002). Life and Fiction On intertextuality in pupils’ booktalk. 
MA Thesis. Child Studies Department, Linköping University, Sweden. 

Genette, G. (1980). Narrative Discourse: An Essay in Method. Jane E. 
Lewin (Tr.). Ithaca: Cornell University Press. 

HesamPour, S. (2008a). “An examination of the implied reader in Ahmad 
Akbarpour’s stories (based on the Eden Chamber’s theory)” (in Farsi). 
Journal of Children's Literature Studies. No. 1. pp. 101-127.  

 Implied reader in The Last Picture by Hamid“ .(2008b) ــــــــــــــــ

Akbarpour” (in Farsi). Persian Culture Quarterly. No. 23. pp. 126-110.  
 Implied reader in The Sweet Jam by Houshang“ .(2008c) ــــــــــــــــ

Moradi Kermani” (in Farsi) In The Teenage Novel: Ideas and 
Difficulties (pp. 46-65). Tehran: Institute for the Intellectual 
Development of Children and Young Adults.  

HesamPour, S., & Sadat Sharifi, F. (2008d). “A Study of the text’s implied 
reader in three stories of resistance literature by Ahmad Akbarpour” (in 
Farsi). Journal of Resistance Literature. No. 3-4. pp. 113-146. 

 Implied reader in The Telephone Number“ .(2013) ــــــــــــــــــــــــــــــ

of Heaven” (in Farsi). Children and Teenagers Book Review Quarterly. 
No. 1-2. pp. 259-268. 

HesamPour, S., PirSoufi Amalshi, Z., & Asadi, S. (2012). “Examining two 
children's stories by Ahmadreza Ahmadi based on the theory of The 
Reader in the Book” (in Farsi). Literary Studies. No. 23. pp. 121-97. 

Ichel, G. (2018). “Reading beyond the text” (in Farsi). Translated by 
Abulfazl Hari. The Book of the Monthly Philosophy. No. 46. pp. 118-
124. 

Iser, W. (1972, 1974). The Implied Reader: Patterns of Communication in 
Prose Fiction from Bunyan to Beckett. Baltimore: Johns Hopkins UP.  

 .The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response .(1978 ,1976) ـــــــــ

Baltimore: Johns Hopkins UP. 
Jackson, S. (1987). “Distance and the Communication Model”. The Journal 

of Narrative Technique. Vol. 17. No. 2. 
Jauss, H. R. (1982). Toward an Aesthetic of Reception. Timothy Bahti (Tr.). 

Brighton: Harvester Press. 
MacQuillan, M. (2000). Narrative: A reader. London: Routledge.  
Mirzaei, J., & Gholami, Z. (2016). “Effects of theory in the theorist's works: 

Examining the theory of The Reader in the Book in The Kissing Game 



 یحُرّ ابوالفضل             لفۀ کودک ـ خوانندة مستتر در ادبیات داستانی کودک و نوجوانؤهای مچالش
 

111 

 

by Eden Chambers” (in Farsi). Literary Criticism Scientific Research 
Quarterly. Vol. 9. No. 36. pp. 165-186. 

 From theory to practice: The examination of “The“ .(2017) ـــــــــــــــــــــــــــــــ
Reader in the Book” in A Handful of Wheat by Aiden Chambers” (in 
Farsi). Contemporary World Literature Research. Vol. 23. No. 1. pp. 
215-234. 

Pamuk, O., & Freely, M. (2006). Implied Writer. World Literature Today. 
Vol. 80. No. 6. pp. 20-24. Retrieved from 
:https://www.jstor.org/stable/40159238 

Preston, J. (1970). The Created Self: The Reader's Role in Eighteenth-
Century Fiction. London. 

Prince, G. (1971). “Notes toward a Characterization of Fictional 
Narratees”. Genre. 4. 100-05. 

ــــــــــــــــــ  (1982). Narratology. The Form and Functioning of Narrative. 

The Hague: Mouton. 
 .The Narratee Revisited.” Style. Vol. 19. pp. 299-303“ .(1985) ــــــــــــــــــ
Rabinowitz, P. J. (1977). “Truth in Fiction: A Reexamination of Audiences”. 

Critical  Inquiry. Vol. 4. pp. 121-41. 
Salehei, P., & Bagheri, K. (2016). “Implied reader in Zakaria Tamer’s 

Children Stories: Aidan Chamber’s theory” (in Farsi). Lasune Mobin. 
Vol. 8. No. 26. pp. 45-71. 

Salstad, L. (2003). “Narratee and Implied Readers in the Manolito Gafotas 
Series: A Case of Triple Address”. Children's Literature Association 
Quarterly. Vol. 28. No. 4. pp. 219-229.  

Wall, B. (1991). The Narrator's Voice: The Dilemma of Children's Fiction. 
London: Macmillan. 



 

 

 


