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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 
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Chambers’s model. This highlights some crucial questions. First, there are a-horri@araku.ac.ir
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.
Keywords: narratology, narrative communicative model, implied reader,
child-implied reader, 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 contextbased 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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چكیده
در این مقاله ،نقش کودک ـ خوانندة مستتر از منظر الگوهای روایتشناختی ،بهویژه در پرتو
آرای چمبرز ،و با اشاراتی به ادبیات داستانی کودکونوجوان بررسی و پاسخهایی برای
مسئلههای تحقیق بیان شده است .اولین مسئلۀ پژوهش این است که نظریهپردازان تعریف یا
تعاریف دقیقی از این نوع خواننده بهدست ندادهاند و مهمترین دلیل هم این است که چندین
معادل برای تعریف این نوع خواننده بیان کردهاند :آرمانی ،بالقوه ،سنخی ،مستتر و جز اینها؛
دوم ،وجوه شباهت یا تفاوت خوانندة واقعی و خوانندة مستتر در چیست؟ سوم اینکه ،خوانندة
واقعی چه شباهت یا تمایزی با مخاطبان روایت یا روایتشنوها دارد؟ چهارم ،اگر خوانندة
مستتر در ذهن و ضمیر قلبی نویسندة واقعی است ،چه الزامی دارد دربارة بودن یا نبودن او
بحث کرد؟ مرز دقیق خوانندة مستتر با روایتشنو که مخاطب راوی است ،کجاست؟ پنجم،
مگر نویسندة واقعی با یک خواننده سروکار دارد که بخواهد تصویری آرمانی از او را در ذهن
نقش بزند؟ ششم و از همه مهمتر اینکه ،با توجه به این چالشها ،آیا اصالً مفهومی به نام
کودک ـ خوانندة مستتر میتواند امکان وقوع یابد؟ در این پژوهش ،مفهوم خوانندة مستتر ذیل
عنوان «کودک ـ خوانندة مستتر» در پرتو نمونهآثار مرتبط با کودکان ،بازتعریف و مفهومپردازی
شده و صورتبندی تازهای از آن در ارتباط با ادبیات کودک ارائه گردیده است .در

 .2استادیار ،گروه زبان و ادبیات انگلیسی ،دانشکدة علوم انسانی ،دانشگاه اراک ،اراک ،ایران (نویسندة مسئول).
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پژوهشهای ادبیات کودک ،بهویژه در ایران ،به نقش کودک ـ خواننده کمتر توجه شده؛ حال
آنکه ضرورت اعنتا به آن ،هم در ساحت خلق و هم در نقد ادبیات کودک راهگشا خواهد بود.
واژههای کلیدی :روایتشناسی ،الگوی ارتباط روایی ،خوانندة مستتر ،کودک ـ خواننده،
ادبیات کودک.

 .1مقدمه
اولین بار سیمور چتمن )1978: 151( 2به تبعیت از یاکوبسون ،الگوی ارتباط روایی و
مؤلفههای آن را در نمودار زیر ترسیم کرد:

از میان این شش مؤلفه ،روی سخن این مقاله با خوانندة مستتر و بهطریق اولی ،کودک
ـ خوانندة مستتر یا بهتعبیر چمبرز« ،)1977, 1990( 1خوانندة درون متن» است که نقطۀ
مقابل کودک  -خوانندة واقعی قرار میگیرد .همۀ بحث این است که در عمدة
نظریههای مرتبط با الگوی ارتباطی که بدانها اشاره خواهد شد ،خوانندة مستتر
تصویری است که مؤ لف واقعی از خوانندة واقعی در فرایند خلق اثر در ذهن دارد .اگر
بپذیریم خوانندة مستتر تصویر خوانندهای آرمانی /مفروض ،بالقوه یا سنخی در ذهن
نویسندة واقعی در فرایند خلق اث ر است ،این تصویر آرمانی در ذهن نویسندة ادبیات
داستانی کودک علیالتحقیق می باید کودکی آرمانی یا مفروض باشد .با این حال ،در
اینجا با چند مسئله مواجهیم :اول ،نظریهپردازان تعریف یا تعاریفی دقیقی از این نوع
خواننده بهدست ندادهاند و مهمترین دلیلش این است که چندین معادل برای تعریف
این نوع خواننده بیان کردهاند :آرمانی ،بالقوه ،سنخی ،مستتر و جز اینها؛ دوم ،وجوه
شباهت یا تفاوت خوانندة واقعی و خوانندة مستتر در چیست؟ سوم ،خوانندة واقعی چه
شباهت یا تمایزی با مخاطبان روایت یا بهطریق اولی ،با روایتشنوها دارد؟ اگر
خوانندة مستتر ،مانند مؤلف مستتر ،برساختی متنی است که وجود خارجی ندارد ،آیا
اصالً لزومی دارد در الگوی ارتباط روایی ،جایی برای آن متصور شویم یا همانگونه که
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ژنت ( )1980مؤلف مستتر را بهدالیل متعدد ،از گردونۀ الگوی ارتباطی خارج میکند،
میتوان و الزم است با خوانندة مستتر هم همین کار را کرد؟ اگر اصالً خوانندة مستتر
در ذهن و ضمیر قلبی نویسندة واقعی است ،چه الزامی دارد دربارة بودن یا نبودن او
بحث کرد؟ چهارم ،مگر نویسندة واقعی با یک خواننده سروکار دارد که بخواهد
تصویری آرمانی از او را در ذهن نقش بزند؟ از همه مهمتر این است که با توجه به این
چالشها ،آیا اصالً مفهومی به نام کودک  -خوانندة مستتر میتواند امکان وقوع یابد؟ آیا
کودک درکل این توانایی را دارد که به درکی تماموکمال از متن برسد؟ اگر کودک بنا
به دالیل طبیعی نمیتواند در نقش خوانندة آرمانی ظاهر شود ،آیا اصالً الزم است از
مفهوم کودک  -خوانندة مستتر ذکر بهمیان آورد ،چنانکه مثالً چمبرز ()1977, 1990
صورتبندی کرده است؟ آیا کودک ـ خوانندة مستتر همان خوانندة بزرگسالی نیست
که قرار است نقش کودک را در خوانش ادبیات کودک ایفا کند؟ اصالً بودن یا نبودن
این مفهوم به درک و استنباط خواننده از اثر مخلوق نویسنده کمک میکند؟ سرانجام
اینکه ،اصالً اگر چنین مفهومی در میان باشد ،طرز عمل و کارکرد آن چگونه خواهد بود
و بهکمک چه شگردهایی میتوان کودک  -خوانندة مستتر یا کودک  -خوانندة درون
متن را ردیابی کرد؟
 .2پیشینة تحقیق
دربار ة مولفۀ خوانندة مستتر یا خوانندة درون متن ،عالوه بر مبانی نظری که بدان اشاره
خواهد شد ،مقالهها و منابع متعدد از پژوهشگران ایرانی و غیرایرانی در دسترس است.
عمدة مقاله های پژوهشگران ایرانی که تقلیدی ناشیانه از یکدیگر نیز بهشمار میآید ،به
تبعیت از برگردان فارسی مقالۀ چمبرز بهنگارش درآمده است .مقالۀ چمبرز ابتدا با نام
کامل ایدان چمبرز در پژوهشنامۀ ادبیات کودک و نوجوان ( )2381بهچاپ رسید؛ سپس
همین ترجمه با تغییراتی جزئی در کتاب دگرخوانیهای ناگزیر (چمبرز )2381 ،منتشر
شد که بهنظر ترجمۀ اولیه مقبولتر است .با این حال ،استناد عمدة پژوهشگران به
بازچاپ دوم مقاله است .در اینجا ،فرصت نیست به کیفیت ترجمۀ این مقاله اشاره شود.
درکل مترجم برگردانی مغلق ،نارسا و متأثر از سبک و سیاق زبان اصلی از این مقاله
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عرضه کرده و همین کیفیت به پژوهشهای داخلی ناظر به بررسی نقش خوانندة مستتر
نیز راه یافته است .در میان پژوهشگران ایرانی ،حسامپور و دانشجویان ایشان بیشترین
سهم را در کاربست دیدگاه چمبرز در آثار ایرانی ایفا کردهاند .استفادة مکانیکی از این
دیدگاه آن را به ماشینی برای تولید مقاله و رساله بدل کرده و هرچند یکیدو نمونۀ اول
این تحقیقات راهگشایند ،سایر مقالهها فقط تالش کردهاند با جابهجا کردن آثار ادبی و
تکرار صرف مبانی نظری ،آثاری کلیشهای تولید کنند.
ابتدا حسامپور شخصاً و سپس بههمراه دانشجوی خود ،چهار مقاله در این زمینه ،در
سال  2381منتشر کرد که عناوین و موضوع این پژوهشها به این شرح است :نقش
خوانندة نهفته در سه داستان اکبرپور (2381الف) که چون اولین مقاله در این حوزه
بهشمار می آید ،اقدامی ستودنی است؛ نقش خوانندة نهفته در داستانی از اکبرپور
(2381ب)؛ نقش خوانندة نهفته در داستان مربای شیرین اثر مرادی کرمانی (2381ج)؛
خوانندة نهفته در سه داستان ادب پایداری اکبرپور (2381د) .حسامپور ،پیرصوفی و
اسدی ( )2311دو داستان از احمدرضا احمدی را از منظر خوانندة نهفته بررسی کردهاند
که این مقاله نیز به تبعیت از سایر مقاله ها نوشته شده و فقط نام نویسنده و آثار تغییر

کرده است .همین نویسندگان ( )2311مقالۀ مشابهی را با اندکی تغییر در مجلۀ نقد ادبی
بهچاپ رساندهاند که همزمانی این دو مجله هم طرفه نکتهای است .حسامپور و
ساداتشریفی ( ) 2313خوانندة نهفته را در داستانی از مرضیه جوکار مطالعه کردهاند که
همچنان مشابه سایر مقالههاست و یافتۀ تازهای ندارد .میرزایی و غالمی ()2311
خوانندة درون متن را در داستان بازی محبت واکاوی کرده و کوشیدهاند از منظری
تازهتر از سایر مقاله ها ،به این داستان و نقش خوانندة مستتر نزدیک شوند .صالحی و
باقری ( )2311نیز به تقلید از پژوهشهای حسامپور ،نقش خوانندة پنهان را در آثار
زکریا تامر بررسی کرده که این مطالعه نیز یافتۀ تازهای در بر ندارد .میرزایی و غالمی
( )2311در مقالهای دیگر ،به نقش خوانندة مستتر در داستان یک مشت گندم پرداختهاند
که تکرار مکررات و مبانی نظری آن مشابه مقالۀ پیشین همین دو نویسنده است .امیری
خراسانی و صدریزاده ( )2311نیز عیناً به تقلید از مقالههای حسامپور و دیگر
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نویسندگان ،نقش خوانندة نهفته را در دو اثر ادب پایداری جستوجو کردهاند ،بدون
اینکه به نتایج جدیدی دست یابند.
موضوع چند پایاننامۀ کارشناسیارشد نیز نقش خوانندة نهفته در آثار کودک و نوجوان
بوده است .بنی اشرف خوانندة نهفته را در پنج رمان برگزیدة نوجوان بررسی کرده و
معتقد است:
اگر این خواننده بهوضوح تعیین شود ،نویسنده میتواند درمورد اینکه آیا اثر وی
میتواند با مخاطب مورد نظرش ارتباط برقرار کند یا نه ،قضاوت نماید و منتقد نیز
از دغدغۀ اینکه آیا این کتاب را میتوان کتاب کودک دانست یا نه ،وامیرهد
( :2313ب).

اکبری ورزقان خوانندة درون متن را در آثار داستانی چمبرز و علیاشرف درویشیان
بررسی کرده و نتیجه گرفته است:
خوانندگان درون متن هر اثر در فرایند خوانش ،پویا و مؤثر هستند .عالوه بر این،
خوانندگان چمبرز ،مرحلهبهمرحله توسط نویسنده پیش برده میشوند تا به
خوانندگانی باتجربه و ادبی تبدیل شوند .از سوی دیگر خوانندگان درویشیان نیز
در انتها به منتقدان اجتماعی متفکری تبدیل میشوند (.)211 :2310

ابراهیمی بهدانی آثار مرادی کرمانی را از منظر خوانندة نهفتۀ پیشنهادی چمبرز تحلیل
کرده و به این نتایج دست یافته است:
خوانندگان نهفتۀ آثار مرادی کرمانی متفکر ،سرشار از عشق و معنویتاند و ضمن
برقراری ارتباط با متن به کشف مفاهیم نهفتۀ آن میپردازند؛ همچنین ژرفای آثار او
میتواند نوجوانان و بزرگساالن را به خواندن داستانهایش برانگیزد و لذت سنین
دیگر را بهدنبال آورد (.)2 :2311

یافته های پژوهش اجاللی خیاوی درخصوص نقش خوانندة نهفته در آثار داستانی
فتاحی ،بایرامی و رحماندوست به این شرح است:
در آثار بایرامی ،سبک و شکافهای گویا نسبتبه عناصر چهارگانۀ چمبرز
برجستهتر هستند و مخاطب آن بیشتر بزرگساالن هستند و در آثار فتاحی عنصر
طرفداری نسبتبه سه عنصر دیگر نمود بیشتری دارد و مخاطب آثارش بیشتر
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نوجوانان و کودکان هستند و در آثار رحماندوست عنصر زاویۀ دید و شکافهای
گویا برجستهتر هستند و مخاطبان آن بیشتر کودکان و نوجوانان هستند (.)2 :2316

پژوهشگران غیرایرانی از دیدگاههای چمبرز و دیگران دربارة خوانندة مستتر دقیقتر
استفاده کردهاند .اریکسون )2002( 3در فصل دوم رسالۀ خود ،پس از بررسی ارتباط
ادبیات کودک با بزرگسال و معرفی نقد کودکمحور ،0از نقش خوانندة درون متن
سخن بهمیان آورده و آرای بوث ( ،)1961ایزر ( ،)1974چمبرز

(1990

 ،)1977,اکو

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

بحثوفحص کرده است .سالستاد )2003( 1در پرتو آرای چمبرز و بهویژه مفهوم
سهگانۀ خطاب 6پیشنهادی باربارا وال ،)1991( 1به این مسئله پاسخ میدهد که چرا
مجموعۀ رمانهای مانولیتو گافوتاس اثر نویسندة اسپانیایی یعنی الویرا لیندو که در
انگلیسی به مانولیتو چهارچشم 8ترجمه شده ،توانسته هم در میان کودکان و هم
بزرگساالن به مجموعه ای پرفروش بدل شود .شایان ذکر است وال از سه نوع خطاب
یاد میکند :کودک و بزرگسال همزمان خطاب میشوند1؛ کودک و بزرگسال متناوب
خطاب میشوند24؛ فقط کودک مخاطب قرار میگیرد.

22

بهنظر میرسد برخی
21

داستانهای مرادی کرمانی را بتوان از منظر خطابهای سهگانه بررسی کرد .بنتون

( )2004نیز در مقالۀ «نقد واکنش خواننده» ،ذیل دو پرسش «خوانندة درون متن کیست؟
و چگونه خوانندگان واقعی متون را میخوانند؟» ،آرای چمبرز و دیگران را ذیل رویکرد
موسوم به مطالعات متنمحور

23

بررسی کرده است .کاکز )2004( 20نیز ضمن ارائۀ

صورتی تازه از شگردهای پیشنهادی چمبرز ،آنها را ذیل عناوین واکنش ،21تبادل،26
دلسپاری 21و اتخاذ دیدگاه 28بررسی کرده است .باالرد )2005: 9( 21در بخشی از رسالۀ
دکتری خود ،از آرای چمبرز درخصوص خوانندة مستتر سخن بهمیان آورده و معتقد
است کودکان معموالً بهطریقی که چمبرز پیشنهاد میکند ،آثار را نمیخوانند ،بلکه
تمایل دارند در فرایند خوانش بیشتر از تجربیات شخصی خود استفاده کنند.
در این مقاله ،بهسبب نبود مجال کافی ،دیگر مبانی نظری بحث خوانندة مستتر بیان
نمیشود .فقط ضمن اشاره به برخی آسیبها در کاربست این مفهوم ،تالش میشود
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الگویی برای بررسی مؤلفههای الگوی ارتباط روایی و بهطریق اولی ،خوانندة مستتر
عرضه شود.
 .3چارچوب نظری کودک ـ خوانندۀ مستتر یا خوانندۀ درون متن
در بحث اصلی پژوهش ،این پرسشها مطرح میشود :آیا میتوان از کودک در مقام
خوانندة مستتر یاد کرد و آیا کودک این توانایی را دارد که مخاطب فرضی یا آرمانی
نویسنده قرار بگیرد؟ آیا نویسنده در فرایند خلق اثر بهواقع به کودک آرمانی و مفروض
میاندیشد و اگر می اندیشد ،تمهیداتی را نیز برای حضور وی در متن اندیشیده است؟
آیا اصالً میتوان از مفهومی به اسم کودک  -خوانندة مستتر سخن گفت یا اینکه این
مفهوم در عمل همان خوانندة مستتر بزرگسال است که قرار است نقش کودک را بازی
کند؟ و از همه مهمتر این است که چگونه و با کمک چه شگردهایی میتوان کودک -
خوانندة مستتر را در متون مکتوب کودکان ردیابی کرد؟
از افرادی که سرراست از کودک ـ خوانندة مستتر سخن گفته ،ایدن چمبرز ،نویسنده
و ناقد انگلیسی است .چمبرز ( )1977, 1990در یکی از مقالههای کالسیک دربارة
ادبیات کودک و نوجوان به نام «خوانندة درون کتاب» بهتفصیل و البته به تبعیت از
پژوهشگرانی که در باال به آنها اشاره کردیم بهویژه بوث و ایزر ،کودک ـ خواننده را
روشی نقادانه ( )p. 91معرفی میکند که به خواننده در «درک کتاب یاری میرساند» و
به آشکار کردن خوانندة درون متن کمک میکند ( .)Ibid.بهتعبیر چمبرز ،این روش
نقادانه نقش خواننده و بهطریق اولی ،کودک ـ خوانندة درون کتاب را برمال میسازد.
چمبرز معتقد است هر متن یک نویسنده دارد که خطابش به یک شنونده یا مخاطب
است و برای همین مخاطب یا شنونده است که مینویسد؛ وی این فرد را «خوانندة
مستتر» ( )Ibid.مینامد .چمبرز به نقل از النگمن مینویسد شناسایی خوانندة مستتر به
ناقد یاری میرساند که نهفقط به درکی صحیح از متن برسد ،بلکه بتواند بهدرستی آن را
ارزیابی کند ( .)Ibid: 92درمجموع چمبرز معتقد است تمام تالش نویسنده این است که
با خواننده ارتباط برقرار کند ،به این امید که به درک معنای متن یاری برساند (.)Ibid.

برای این منظور ،چمبرز ،به پیروی از بوث ،بر این باور است که نویسنده تصویری از
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خود و خوانندهاش برمیسازد؛ به این معنا که نویسنده در حین خلق تصویری ثانویه از
خود ،تصویری ثانویه از خواننده نیز ایجاد میکند و درک معنای متن در گرو توافق
تماموکمال دو تصویر ثانویۀ نویسنده و خواننده میشود؛ به دیگر سخن ،تصویر ثانویۀ
نویسنده و تصویر ثانویۀ خواننده در درک معنای متن به توافقی همهجانبه نائل میآید.
ناگفته نماند که معموالً این توافق در همۀ آثار صورت کامل پیدا نمیکند؛ چون
خوانندگان آثار را به یک طریق و شیوة ثابت نمیخوانند .با این حال ،بهتعبیر چمبرز،
نویسنده از طریق برخی شگردها تالش میکند نشانههایی از این خواننده را در متن
قرار بدهد و خواننده اگر می خواهد به درک بهتر از متن برسد ،باید شخصیت اصلی
خود را دست کم در لحظاتی که سرگرم خواندن اثر است ،فراموش کند و تماموکمال
دل به اثر بسپارد و اجازه بدهد تصویر ثانویهای که نویسنده از او در نظر دارد ،متن را
بخواند ،نه خودِ واقعیاش .خودِ واقعی خواننده آکنده است از موضعگیریها و
نگرش ها و عقاید فردی است که امکان دارد درست یا نادرست باشد ،اما بر خوانش
متن اثر می گذارد .چمبرز معتقد است خودِ اصلیِ مشمول این ویژگیها باید برای
لحظاتی کنار گذاشته شود و خواننده با تصویر ثانویۀ خود که با هنجارهای متن
سازگاری دارد ،متن را بخواند« :اگر قرار است از کتابی بهتمامی لذت ببریم ،باید جدا از
عادات و باورهای واقعی خود که همراه داریم ،با دلوجان و از عمق وجود ،خودمان را
به دست کتاب بسپاریم» ( ،Booth, 1961: 137ترجمه با تغییرات جزئی).

بحث دلسپاری تاموتمام به متن در فرایند خوانش ،این پرسش را به ذهن میآورد
که آیا کودکان نیز این توانایی را دارند که تماموکمال به آثار دل بسپارند .بزرگساالن
این توان را یافته اند که تعصبات خود را کنار بگذارند و متن را مطابق با هنجارهای آن
بخوانند .خوانندگان بزرگسال ،چنانکه چمبرز از لوئیس شاهدمثال میآورد ،میتوانند
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
بخوانند) چهرههای مختلف بیابند و در عین حال ،خودِ اصلیشان را نیز حفظ کنند؛ آنان
هنوز نمی دانند چگونه شخصیت خود را با آنچه کتاب انتظار دارد ،همراستا کنند.
چمبرز این کیفیت را «خوانندگان دلناسپرده» مینامد؛ کودک ـ خوانندگانی که بهدلیل
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محدودیتهایشان نمیتوانند بهتمامی به دنیای کتاب وارد شوند و خود را کامالً به
دست ارزشهای متن بسپارند .این کودکان کتابهایی را میخواهند که مناسبشان باشد
و آنها را چنانکه هستند ،یعنی در مقام کودک ،بپذیرد ،نه آنگونه که کتابها از
کودکان انتظار دارند ( .)Chambers, 1977, 1990: 93از نظر چمبرز ،کتابهایی مناسب
کودکان است که آنها را چنانکه هستند ،باور میکند ،اما اندکاندک و با روشهای
جذاب ،پای آنان را به دنیای متن باز و بهشیوههای مختلف جذب کتاب میکند:
«کتابها باید بهگونهای نوشته شوند که نهفقط کودکان آنها را بهتر درک کنند ،بلکه به
کودکان یاری برسانند که به خوانندگانی ادبی نیز بدل شوند» ( .)Ibid.در اینجا ،چمبرز
از شگردهایی یاد میکند که اجازه میدهد کودک پایش به دنیای متن باز شود و از این
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،
پادرمیانی نویسنده از رهگذر آنچه بیان میکند ،زاویۀ دید راوی در روایت داستان،
جانبداری و همذاتپنداری نویسنده با کودک ـ خواننده و خألهایی که نویسنده بر سر
راه خواننده قرار میدهد و خواننده با پُر کردن آنها ،از خواندن متن لذت میبرد.

14

چمبرز ( )Ibid: 94سبک را استفادة نویسنده از زبان برای برساختن خودِ ثانویه و
خوانندة مستتر و تبادل معنا میداند و البته یادآوری میکند سبک فقط به کاربرد
جمالت و واژگان محدود نمی شود ،بلکه مشتمل است بر انگاره و تصویری که نویسنده
از خود ارائه میکند ،ارجاعات و اشارات عمدی و ناآگاهانهای که بهکار میبندد،
تصوراتی که از خوانندة اثر خود صورتبندی میکند ،نگرشها ،عقیدهها ،منشها و
شخصیتهایی که در اثر خود استفاده میکند و خالصه هرآنچه که نویسنده دربارهاش
در اثر خود حرف میزند .چمبرز تالش میکند این موارد را در برخی آثار ادبی بررسی
کند؛ لیکن پژوهشگران ایرانی که از رویکرد چمبرز استفاده کردهاند و در پیشینۀ بحث
به آنها اشاره شد ،بیشتر به ویژگیهای سبکی و و زبانی نویسندگان توجه کرده و این
ویژگیها را مصداق سبک ایشان دانستهاند؛ حال آنکه چمبرز تأکید میکند که مراد از
سبک فقط ویژگی زبانی نیست .برای نمونه حسامپور و ساداتشریفی (2381د) ابتدا به
نقل از چمبرز (و البته بدون ذکر ارجاع) سبک را به ساختار جمله و گزینش واژگان
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محدود نمی دانند ،بلکه آن را شیوة نویسنده در آفرینش خودِ ثانوی و خوانندة مستتر
میپندارند؛ با این حال ،مواردی را ذیل سبک بررسی میکنند که چمبرز مستقیم آنها را
از مصادیق سبک نویسنده در شمار نیاورده است .از آن جمله است :واژگان ،افعال،
ساختار جمالت ،تصاویر ،توصیفات ،باورها ،و پیرنگ (حسامپور و ساداتشریفی،
2381د .)228 :البته چمبرز در فرایند بررسی نمونهها ،بهصورت کلی ممکن است به
برخی از این موارد اشاره کرده باشد ،ولی اینگونه نیست که بهصراحت این موارد را
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
به آنها تصریح نکرده است (رک :پیشینۀ تحقیق).
ویژگی دیگری که چمبرز به آن اشاره کرده ،دیدگاه یا زاویۀ دید نویسنده در روایت
داستان است .چمبرز معتقد است اتخاذ دیدگاه کودک برای نقل داستان سبب میشود
کودک بهتر با دنیای داستان همذاتپنداری کند و اندکاندک جذب دنیای داستانی شود.
اتخاذ دیدگاه کودک برای نقل داستان ،جهانی کودکانه ایجاد میکند و سبب میشود این
جهان کودکانه در قالب کودک ـ خواننده خود را بروز دهد .نقل داستان از منظر کودک
به نویسنده یاری می رساند که تصویر ثانویه از خود یا همان مؤلف مستتر را در افق دید
و میدان ادراک کودک قرار بدهد و از این رهگذر ،هویت ثانویۀ خود را با هویت ثانویۀ
کودک ـ خواننده همشناسه کند .چنین مینماید که اگر بهجای زاویۀ دید از مفهوم
کانونی شدگی استفاده کنیم ،مفهوم کودک مستتر درون کتاب بهتر تبیین میشود .مراد از
کانونیشدگی این است که راوی نویسندهمحور 12ــ بهتعبیر اشتنسل ،یعنی آن نوع
راوی که نقش نویسنده را ایفا میکند ــ میتواند دیدگاه خود را به ذهن و زبان کودک
داستان محدود کند و با اینکه خود داستان را نقل میکند ،اجازه بدهد داستان از منظر
کودک روایت شود .درواقع من ـ روایتگر راوی است و من ـ تجربهگر کودک .این
جدایی البته در تمایزی ریشه دارد که ژنت ( )1980میان دو پرسش قائل میشود :آنکه
میگوید ،یعنی راوی و آنکه میبیند ،یعنی شخصیت .در بحث سنتی زاویۀ دید ،این دو
پرسش معموالً خلط میشود؛ اما ژنت با پیشنهاد دادن اصطالح کانونیشدگی ،نشان داد
که هماره من ـ روایتگر با من ـ تجربهگر یکسان نیست .برای نمونه در بیشتر
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داستانهای مرادی کرمانی ،آنکه داستان را نقل میکند ،مرادی کرمانی در مقام نویسنده
ـ راوی بزرگسال است ،ولی آنکه داستان را میبیند ،مرادی کرمانی کودک یا یکی از
شخصیتهایی نزدیک به شخصیت کودکی خود اوست؛ ضمن اینکه مرادی کرمانی
تصریح کرده که بسیاری از قصههایش در کودکی خود او ریشه دارد .حال همین
کانونی شدگی نیز خود به دو نوع بیرونی و درونی تقسیم میشود .گاه مرادی کرمانی
شخصتهای داستانیاش را از بیرون مینگرد و چندان به دنیای ذهنی آنها وارد
نمیشود؛ مانند قهرمان کتاب مربای شیرین یا داستان خمره .در داستان خمره ،ما در
مقام خواننده ،داستان را از منظر معلم روستا میبینیم و این معلم کمتر فرصت پیدا
میکند به ذهنیت بچهها نزدیک شود؛ بنابراین تصویری که از آنها ارائه میدهد ،بیرونی
است .گاه مرادی کرمانی کودک ـ قهرمان داستان خود را از درون کانونی میکند؛ مثل
قصههای مجید .در این قصهها ،مرادی کرمانی تصویری ثانویه از خود ایجاد میکند که
همان مؤلف مستتر است که در کار روایتگری است و حکم من ـ در مقام ـ روایتگر را
دارد .در عین حال ،من ـ روایتگر میکوشد خاطرات کودکیاش را در قالب شخصیت
مجید در مقام من ـ تجربه گر بیان کند و درواقع مجید تصویر ثانویه از کودکی خود
نویسنده و همۀ خوانندگانی است که این قصهها را میخوانند .حال اگر ما در مقام
خواننده بتوانیم خودِ اصلی را برای لحظاتی فراموش و خودِ ثانویهای اختیار کنیم که
مجید نمونهای از آن است ،میتوانیم به درکی بهتر از مجید و قصههایش برسیم.
بحث زاویۀ دید و بهطریق اولی ،کانونیشدگی بهناگزیر بحث سوم چمبرز یعنی
جانبداری و همذاتپنداری نویسنده با شخصیت درون کتاب ،را پیش میآورد.
پیداست وقتی داستانی را از منظر کودک میخوانیم و درواقع وی را کانونیگر درونی
داستان تصور کردهایم ،به همان نسبت به جانبداری و همذاتپنداری نویسنده با
کودک نزدیک شدهایم .البته چنانکه خود چمبرز ( )1977, 1990: 99هم میگوید،
صرف اینکه کودک محور اصلی ماجرا باشد ،کتاب را در زمرة ادبیات کودک قرار
نمیدهد؛ درست همانگونه که کتاب ساالر مگسها که جملگی شخصیتهایش
نوجوان هستند ،کتاب نوجوان بهشمار نمیآید .در اینجا نیز پژوهشگران ایرانی
پیشگفته چندین مؤلفه برای طرفداری نویسنده ذکر میکنند که چمبرز سرراست از
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آنها سخن نگفته است؛ ازجمله :نگاه نویسنده به شیطنتهای کودکانه و دنیای کودکی،
نگاه نویسنده به توانایی ارزیابی و انتقاد در وجود مخاطب ،حق متفاوت بودن و جوانب
غالب طرفداری در متن (حسامپور و ساداتشریفی2381 ،د ،231 :از میان دیگر
پژوهشگران) .البته این پژوهشگران مشخص نمیکنند که چگونه به این مؤلفهها دست
یافتهاند .چنین مینماید که این مؤلفهها بیشتر منعندی است و هیچ مبنای نظری و
اندیشگانی ندارد.
در این میان ،چمبرز به حضور نویسنده در متن بهطور گذرا اشاره میکند و خیلی
سریع از کنار این مطلب میگذرد و پژوهشگران ایرانی نیز به آن اصالً نپرداختهاند .همۀ
بحث این است که نویسنده در فرایند خلق اثر میتواند برای هر آنکه دوست دارد یا در
ذهن دارد ،بنویسد :برای دل خودش ،برای کودکان و اطرافیانش یا برای خوانندگان
همعصر یا ناهمعصر خودش؛ اما درنهایت هر اثر خوانندهای در درون خود نهفته دارد
که ذاتی آن اثر است و وجودش به همان متن وابسته است و از دل همان متن سر
برآورده است .بهتعبیر چمبرز ( ،)1977, 1990: 98خود اثر است که نوع خوانندة
مخاطب خود را مشخص می کند و این خواننده ممکن است همان مخاطب مورد نظر
نویسنده نباشد.
آخرین شگرد پیشنهادی چمبرز برای شکلگیری کودک ـ خوانندة مستتر در متن،
ایجاد خأل است .این خألها را برخی نویسندگان بر سر راه خواننده میگذارند و
خواننده با خواندن متن کنجکاو میشود که این خألها را پُر کند .چمبرز آنها را
خألهای آشکارگر 11مینامد 13.بهباور چمبرز ،این خألها به خواننده کمک میکند در
حین خواندن بتواند معنا یا معناهای مستتر در متن را دریابد .آنچه چمبرز از آن یاد
میکند ،به پدیدارشناسی خوانش 10موسوم است که هوسرل و به تبعیت از وی اینگاردن

از میان دیگران به آن پرداختهاند و ریمونکنان در فصل نهم کتاب خود با عنوان متن و
خوانش متن ،به چگونگی فرایند خوانش و بهویژه فواصل و خألهایی که در متن تعبیه
شده ،اشاره کرده است .چمبرز از دو نوع خأل یاد میکند :خألهای سطحی که معموالً
میان نویسنده و خواننده مشترک است و به اطالعات دانشنامهای خواننده مربوط
میشود .این خألها بیشتر شامل عقاید و نگرشها و باورهای مشترک است که خیلی
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سریع هم در متن پُر میشود؛ نوع دوم خألها به فرایند مشارکت خواننده در معناآفرینی
مربوط می شود .درخصوص نویسندة کودک ،چمبرز معتقد است نویسنده باید بهگونهای
داستان را بنویسد که بتواند اندک اندک کودک را با خود همراه کند و درواقع به او
چگونه خواندن اثر را بیاموزد .این خألها به کودک یاری میرساند که لذت خود از
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
بهطرزی درست ،کودک را به خوانش این سپیدخوانیها و افزایش مشارکت در متن
هدایت کند .در یک کالم ،متن باید بهگونهای رمزآمیز ،چالشی ،جذاب و سرشار از خأل
و سپیدخوانی نوشته شود که کودک به شوق آید که با خوانش متن ،در پُر کردن این
خألها فعاالنه مشارکت کند .درمجموع این خألها هم میتواند در ساختار روایی اثر
خود را نشان بدهد و هم در مضمونسازی و صورتبندی محتوایی اثر .آثار مرادی
کرمانی و بهویژه قصههای مجید مثل اعالی مشارکت دادن خواننده در فرایند خوانش
قصهها بهشمار میآید.

 .4بحث و بررسی :بهسوی الگویی تازه
واقعیت این است که خواننده در فرایند خوانش اثر ،از حضور نوعی خوانندة
«مطلوب» 11متن ( )Chambers, 1977, 1990: 94و نویسندهای که مدعی است متن را
صنع کرده ،باخبر میشود .این خواننده همانگونه که کاکز ( )2004هم به آن تصریح
میکند ،تصویر ثانویهای است که مؤلف واقعی در متن از خود برمیسازد که مؤلف
مستتر نام دارد و همین مؤلف مستتر است که نوعی خاص از خواننده را که همان
خوانندة پنهان ،نهفته یا مستتر در متن است ،خطاب قرار میدهد .حال خوانندة واقعی
اگر بتواند ضمن حفظ هویت اصلی خود برای لحظاتی که بهاندازة خوانش یک متن
زمان بر خواهد بود ،با تصویر ثانویه از درِ موافقت بیرون بیاید ،ممکن است بتواند به
«معنای درست متن» ( )Ibid:112دسترسی یابد .هرچند مینماید که هیچ خوانندهای
نتواند بهتمامی به درکی درست از معنای متن برسد؛ زیرا معنا امری ثابت نیست و
خواننده نیز مدام دستخوش تغییر است و ازاینرو بعید است خوانندگان متفاوت بتوانند
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به درکی درست و مشابه از معنای متن نائل آیند؛ حتی اگر دو تصویر ثانویه هم
همخوانی کامل پیدا کند و این البته یکی از ضعفهای رویکرد چمبرز است.
حال اگر بپذیریم هر متن که خوانندهای واقعی آن را مینویسد ،تصویری ثانویه از
خود و خوانندهاش را نمایش میدهد ،پس الزاماً متون نمیتوانند عاری از مؤلف و
خوانندة مستتر باشند؛ ازاینرو مفهوم خوانندة مستتر ،برخالف پرسشهایی که در مقدمۀ
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،
خوانش و بهتبع درک و تفسیری هم از متن صورت نخواهد گرفت و اصالً درک معنای
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
فروش متون مربوط میشوند .آیچل ( )228 :2314هر متن را دارای سه صاحب میداند:
تولیدکنندگان شامل نویسندگان و ناشران و جز اینها ،مصرفکنندگان شامل انواع
خریداران و بهرهگیران شامل خوانندگانی که کتاب را میخوانند .صاحبان اصلی کتاب
خوانندگاناند .ازاینرو حضور خوانندة مستتر امری گریزناپذیر تلقی میشود.
عالوه بر حضور خوانندة مستتر در بطن آثار ،مسئلۀ اساسی دیگر این است که آیا
میتوان از حضور کودک بهمثابۀ خوانندة مستتر یا به زبانی سادهتر کودک ـ خوانندة
مستتر در آثار روایی کودک و نوجوان سخن گفت .پیداست که مبانی نظری و
اندیشگانی حضور خوانندة مستتر یا کودک ـ خوانندة مستتر یکسان است؛ زیرا اگر
ادبیات را عملی ارتباطی و کنشی اجتماعی در نظر بگیریم که میان نویسنده و خواننده
اتفاق میافتد ،دیگر فرقی نمیکند که دربارة ادبیات بزرگسال سخن میگوییم یا ادبیات
کودک و نوجوان .از این نظر ،نویسنده تالش میکند با اتخاذ برخی شگردها که چمبرز
آنها را تبیین کرده ،این مفهوم «کودکی» در دل متن را تقویت کند .از نظر چمبرز،
معنای متن حاصل تعامل مؤلف مستتر با خوانندة مستتر است .معنا یا معناها بهصورت
«بالقوه» ( )Chambers, 1977, 1990: 92در متن تعبیه شده که قرار است خواننده آنها
را بالفعل کند و صورت واقع ببخشد .معنا ازپیش و قبل از هر خوانشی در متن حضور
دارد و خواننده آن را در قالب متنی منسجم و یکپارچه دریافت میکند .هر کتاب
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دعوت خواننده است به اینکه به درون متن قدم بگذارد و خود را وقف متن کند تا
معنای آن را دریابد .چمبرز این فرایند را دلسپاری مینامد .با این حال ،کودکان هنوز
این توانایی را ندارند که بهاصطالح بهتمامی به متن دل بسپارند .باری ،مؤلف مستتر از
طریق برخی شگردها ،مانند انتخاب سبک و سیاق مناسب ،انتخاب زاویۀ دید مناسب و
ایجاد خأل های سطحی و ژرف در متن ،به ایجاد تصویری از کودک ـ خوانندة درون
متن یاری میرساند.
درمجموع می توان شگردهای پیشنهادی چمبرز برای پی بردن به حضور خوانندة
مستتر را ذیل سه فرایند روایتگری ،16بیانگری 11و خوانشگری 18قرار داد .روایتگری و
بیانگری ذیل نظریههای متنمحور قرار میگیرد که نقد واکنش خواننده بدان متعلق
است و خوانشگری ذیل نظریههای بافتمحور قرار میگیرد که نظریۀ دریافت بدان
متعلق است .روایتگری یا عمل روایت خود شامل مجموعۀ شگردها و صناعاتی میشود
که روایت را از نویسنده به خواننده انتقال میدهد که از آن به الگوی ارتباط روایی هم
یاد میشود و مؤلفههای راوی ،روایتشنو ،زمان ،مکان ،شخصیتپردازی ،زاویۀ دید/
کانونی شدگی و وجوه بازنمایی گفتمان را در بر میگیرد .بیانگری نیز که خود میتواند
بخشی از الگوی ارتباطی باشد ،شامل استفادة نویسنده از جلوههای زبانی ،سبکی و
بالغی ازجمله استفاده از واژگان ،نحو و دستور زبان و صنایع بدیعی مانند استعاره و
تشبیه و سایر وجوه بالغی میشود که از آن به سبکشناسی هم یاد میشود و همپای
وجوه روایتگری به نویسنده در آفرینش اثر و ازجمله آفرینش خوانندة درون متن یا
همان خوانندة مستتر یاری میرساند .این فرایندها و مؤلفهها میتوانند به ما در
برساختن الگویی تکمیلشونده برای بررسی ادبیات روایی کودک کمک کنند .به تبعیت
از چتمن ،الگوی ارتباطی ادبیات روایی کودک را براساس سه فرایند روایتگری،
بیانگری و خوانشگری در قالب نمودار زیر تکمیل میکنیم:
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در این نمودار ،نویسندة واقعی و خوانندة واقعی خارج از الگوی ارتباط روایی قـرار
دارند و درعمل در این الگوی ارتباط روایی مشارکتی ندارند .این الگو درعمل شـباهت
بسیاری به الگوی چمبرز دارد.
همۀ ما میدانیم شخصی به نام مـرادی کرمـانی وجـود دارد ،اصـالتاً کرمـانی اسـت،
نویسندة ادبیات کودک و نوجوان است ،جوایز بسیاری را کسب کرده ،کتـابهـایش بـه
چندین زبان ترجمه شده و جز اینها؛ نیز میدانیم عدهای خوانندة همزبان و غیرهمزبان
کتاب های وی را میخوانند ،خوانده اند یـا در آینـده خواهنـد خوانـد .ولـی در الگـوی
ارتباط روایی ،این دو مؤلفه نقش اساسی ندارد .کـار نویسـندة واقعـی ایجـاد تصـویری
ثانویه از خود است که مؤلف مستتر نام دارد و الگوی ارتباط روایـی دراصـل از همـین
مؤلفه آغاز میشـود .ایـن مؤلـف مسـتتر از رهگـذر اسـتخدام انـواع راوی و پرداخـت
اشخاص داستانی که در زمان و مکان دست به انجام کنش میزنند و همچنین از طریـق
انتخاب زاویۀ دید مناسب و یا کانونیشـدگی و وجـوه بازنمـایی گفتـار و اندیشـه کـه
جملگی داخل شکل بیضیمانند آمده ،روایت را به روایتشنو /خوانندة مستتر /خواننـدة
واقعی انتقال میدهد .مؤلف مستتر ،راوی ،روایتشنو و سایر مؤلفههای فرعـی ذیـل دو
فرایند روایتگری و بیانگری جای می گیرد .پس از برقراری عمل ارتباط ،پای خواننـده و
بهطریق اولی ،خوانندة مستتر نیز به میان میآید کـه مـیتوانـد از رهگـذر روایتگـری و
بیانگری مؤلف مستتر ،به خوانشی از مـتن دسـت یافـت .از ایـن منظـر ،مؤلـف مسـتتر
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شگردهای روایتگری و بیانگری را در متن تعبیه یا به زبان فنـی ،رمزگـذاری مـیکنـد و
خواننده و بهطریق اولی ،خوانندة مستتر با رمزگشایی از شگردهای روایتگری و بیانگری
و با کاربست شگردهای خوانشگری ،ازجمله آنچه بـه پدیدارشناسـی خـوانش مربـوط
میشود ،تالش میکند به درکی از متن برسد .مشارکت فعاالنۀ مؤلف مسـتتر و خواننـدة
مستتر درک معنای متن را فراهم می آورد .حال در ادبیـات روایـی کـودک اگـر ایـن دو
تصویر ثانویه همخوان و هماهنگ شود ،کودک ـ خوانندة مستتر درون متن نیز از نیستی
خارج از متن به هستی درون متن پا می گذارد و متولد میشود .خـوانش هـر اثـر تولـد
تازهای از این کودک ـ خوانندة مستتر خواهد بود.
 .5جمعبندی و بازآرایی چند یافته
گفته شد که درک معنای اثر مستلزم تعامل پویای نویسنده و خواننـده اسـت؛ حـال چـه
نویسنده مخاطبی فرضی را در ذهن متصـور باشـد ،چـه نباشـد .ایـن خواننـده البتـه بـا
خوانندة واقعی فرق دارد و بیشتر برساختی متنی است که از دل مـتن سـر برمـیآورد و
مبیّن ارزشها و بارهای معنایی متن است .این خواننـده کـه تصـویر ثانویـۀ خواننـدهای
واقعی است ،در فرایند خونش حیوحاضر میشود و پا به درون هستی متن میگذارد و
با پایان یافتن متن نیز از جهان متن رخت برمیکشد .حضور این خواننده درمجمـوع در
درک کلی متن نقش اساسی ایفا می کند .از سوی دیگر ،در ادبیات کودک و نوجوان نیـز
از آنجا که نوعی ادبیات تعاملی است ،با تصـویری از خواننـده روبـهرو مـیشـویم کـه
بهسبب نبود واژهای بهتر ،آن را کودک ـ خوانندة مستتر نام میگـذاریم .ایـن کـودک ـ
خواننده که همان مفهوم یا انگارة «کودکی» است ،در فرایند خوانش متن ،زنـده و فعـال
میشود و از طریق برخی شگردها که نویسنده در متن تعبیه میکند ،حضور او پررنگتر
و ردیابی وی آسانیابتر میشود .بهتعبیر چمبرز ،مفهوم کودک ـ خوانندة مسـتتر درون
متن هم می تواند به درک اثر یاری برساند و هم زمینه را برای ارزیـابی و ارزشگـذاری
آثار کودک و نوجوان هموار سازد .اکنون چند یافته که بهنوعی تأیید یافتـههـای چمبـرز
نیز بهشمار میآید ،بیان میشود:
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 .2کودک ـ خوانندة مستتر در فرایند خوانش متن است که متولد میشـود؛ نکتـهای
که چمبرز هم آن را تا اندازهای تبیین میکند؛
 .1درک معنای اصلی متن به میزان زیادی به همخـوانی مؤلـف مسـتتر بـا خواننـدة
مستتر بستگی دارد؛
 .3نویسنده و بهطریق اولی ،مؤلف مستتر میتواند با تعبیه کـردن برخـی ابزارهـا و
شگردهای روایتگری و بیانگری ،امکان خوانشگری آثار روایی کودک و نوجـوان را
هموار سازد؛
 . 0ادبیات کودک و نوجوان کارآمد امکـان حضـور خـالق و فعـال خواننـده را از
رهگذر برساختن مفهوم کودک ـ خواننده ایجاد میکند.
 .1کودک ـ خوانندة مستتر نه امری واقعی ،بلکه برسـاختنی مـتن اسـت کـه مقـوّم
ارزشها و بارهای معنایی متن است؛
 .6کودک ـ خواننده میتواند از رهگـذر خواننـدة درون مـتن ،فرصـت کشـف و
تفکر و تجربه را بیابد.
 .1بهسوی مطالعات آتی
با بررسی آثار داستانی نویسندگان ایرانی ،این تحقیق صورتی واقعیتر و عینیتر خواهـد
یافت .همچنین مبانی نظری این تحقیق به نویسندگان آثار ادبـی کمـک مـیکنـد تـا بـا
شناختی بهتر از مفهوم کودک ـ خوانندة مستتر ،به آفرینش آثاری کارآمدتر برای کودکان
و نوجوانان اقدام کنند .بحث کودک ـ خواننـدة مسـتتر را مـیتـوان در ادبیـات روایـی
ترجمهشده برای کودکان و نوجوانان دنبال کرد .امید است این مقاله به پیشـبرد جایگـاه
ادبیات کودک و نوجوان در ایران یاری برساند.
پینوشتها
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
 .14در ترجمۀ فارسی مقالۀ چمبرز ،این شگردها بهطور دقیق و مفهوم ترجمه نشده است.
21. Authorial narrator
22.Tell-tale gaps
 .13مترجم فارسی مقالۀ چمبرز آن را به «شکافهای گویا» برگردانده است که چندان مفهوم نیست.
24. Phenomenology of reading
25. Desired
26. Narration
27. Rhetorics
28. Reading
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