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  صویريت آثار داستانی در توانمندسازي و تمرکززدایی بینامتنیت، ي رابطه تطبیقی بررسی

  سنداك موریس و براون آنتونی شمس، محمدرضا احمدي، احمدرضا
  

هاي  چنین نظریه شوند. هم می ي کودکان شمرده ي ویژه ترین گونه تصویري رایج هاي داستانی کتاب
ي خود، چونان امکانِ حضورِ  فکنانه هاي بنیان بینامتنیت، تمرکززدایی و توانمندسازي هر یک به دلیل ویژگی

جاییِ  دیدهاي گوناگون در پیِ نوسانِ تمرکزِ ذهنی و جابه مستقل در متنی یگانه، درك زاویه هاي صدا
یابند که در ساختار  سال، اهمیتی ویژه در ادبیات کودك می حاشیه و مرکز در ساختار قدرت کودك/بزرگ

هشِ پیشِ رو، در نشینند. بنابراین، پژو تر می به دیگر ساختارها خوش تصویري نسبت هاي داستانی کتاب
ها، راه خود را به سوي  ي آن کنشانه ي برهم هاي هر سه نظریه، با توجه به رابطه تالشی براي شناخت ویژگی

ي  ي معصویت و تجربه گر نگاه خود را در پیوند با نظریه ي الگویی تازه بازگذاشت. در این میان، پژوهش ارائه
هاي بازي در ادبیات  دبیات کودك، بحث لذت و نیز روشي ا ي فلسفه پیشنهادي خسرونژاد در زمینه

  ها، الگوي احتمالیِ خود را بارورتر سازد. بريِ آن آزمون کودك، قرارداد تا در کنارِ به
تفسیري را برگزیده، نخست با روش  تجریدي و توصیفی این پژوهش، ترکیبی از دو رویکرد تفسیري

ي بینامتنیت، تمرکززدایی و توانمندسازي، ترکیبِ  يِ سه نظریهي تفسیر تحلیل محتواي استقرایی از مقایسه
هاي  کنش ي الگوي برهم ي معصومیت و تجربه، به ارائه چنین نظریه آن با مفهوم لذت و روش بازي و هم

یافته، سپس بر مبناي این الگو، با روش تحلیل محتواي قیاسی (رویکرد  ساز دست ي دگرگون گوشانه بازي
ي احمدرضا احمدي،  شده تصویريِ هدفمندانه انتخاب هاي داستانی ي کتاب لیل و مقایسهتوصیفی) به تح

  است.  محمدرضا شمس، موریس سنداك و آنتونی براون پرداخته
ي  کاربرديِ سه نظریه شگردهاي نظريآمده،  دست ها بر اساس الگوي به در برایند خوانشِ کتاب

ي  تنیده درهمناپذیر و  از یکدگر جداییهاشان،  کنش ر پیِ برهمدبینامتنیت، تمرکززدایی و توانمندسازي، 
ي معصومیت و تجربه در بعد  تر و نظریه کنش، پرداخته محورهاي برهمچنین،  شدند. هم همدگر دانسته
بازنگري شد:  ها  گیريِ زیرگروه بندي شدند و جاي گروه دسته 16محورها در بارورتر شد.  دار معصومیت نظام

ها،  ها و اسطوره ش متنی (متن و فرامتن، متن و پیرامتن، متن معاصر و متن پیشین، متن و افسانهکن برهم
؛ )هاي گوناگونِ نویسنده/تصویرگر متن و بازي، متنهاي ادبی و علمی، متن و زندگیِ روزمره،  متن و نظریه

ی و زمان ذهنی، زمان معاصر و زمان گذشته، زمان کنشِ زمانی (زمان روایی و زمان حقیقی، زمانِ عین برهم



کنشِ مکانی (خانه و دور از خانه)؛  معاصر و زمان آینده، زمان آینده و زمان گذشته، سنت و مدرنیته)؛ برهم
کنشِ  ؛ برهم)گرایی در متن و تصویر تقابل وارگی در متن و تصویر، تکامل ناتوالیکنشِ متن و تصویر ( برهم
کنشِ  هاي زبانی چونان قلب و جناس، دستورزبانی و نادستورزبانی چونان هیپوگرام)؛ برهم زيلحنی (با زبانی

کنشِ جایگاهی (حاشیه و مرکز)؛  خیال و واقعیت (ممکن و ناممکن، آگاهی و ناآگاهی، درون و برون)؛ برهم
وارگیِ  پیزودها، ناتوالیها و ا واره حفظ الگو و شکست آن، پازلکنشِ ساختاري در واژگان و تصویرها ( برهم

دید یا راوي  هاي دید گوناگون، تفاوت زاویه اي، چرخشِ موضوعی، زاویه ساختار و پیرنگ، رویدادهاي زنجیره
ها (کودك و  کنشِ شخصیت ؛ برهم)زمان، حضور و غیاب، رفت و برگشت هاي هم در متن و تصویر، صحنه

تا/ معصومیت و  ومیت و تجربه، کودك و همسال/ معص کودك و بزرگ، ودك/ معصومیت و معصومیتک
قهرمان و کودك، سال/ تجربه و تجربه،  سال و بزرگ بزرگدار، کودك و خویشتن،  معصومیت نظام

گران/ نویسنده و  ها، آفرینش راوي داستانی، داستانی و برون اي درونه داستانی، قهرمان هاي درون قهرمان
کنشِ روشنی و ابهام  تی (دختر و پسر، زن و مرد)؛ برهمکنشِ جنسی ؛ برهم)مخاطب، راوي و مخاطب

گنی  گنی و ناهم کنشِ هم برهم نمایی)؛ نمایی و واقع نمایی (بزرگکنشِ  خوانی)؛ برهم خوانی و نانوشته (نوشته
دید،  گر چونان پیرنگ، زاویه کنشِ عنصرهاي روایت ؛ برهم)ها ها، تضادها و همانندي تضادها، همانندي(

الگوي کنشِ آزادي و بندگی.  برهم ها؛ کنشِ برچسب و لحن، ...؛ برهم ان و مکان، زبانشخصیت، زم
هاي  خانه در کتاب –دور از خانه  - کنشِ خانه  واقعیت در پیوند با برهم - خیال  –کنشِ واقعیت  برهم
ر در پیماید؛ ولی این سی بخش می لذت همراه با دگرگونیِ تصویريِ خارجی، سیري منطقی را تانیداس

انجامد و دگرگونیِ الزم را نه در شخصیت کودك  تصویريِ ایرانی، در نهایت به خیال می هاي داستانی کتاب
هاي  ل و واقعیت، کتاباخیکنشِ کلیديِ  رسد در برهم نظرمی بهکند.  کتاب و نه در خواننده ایجاد نمی

، در خوانشی  ز، نقشی کاراتر ایفاکردهسا هاي دگرگون ي افق در ارائه هاي ایرانی،  به کتاب خارجی نسبت
  ترند. بخش گوشانه، لذت بازي
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