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هدف ایـن مقالـه آن   . ادبیات کودك است  ۀفلسفهاي  مسئلهآزادي یکی از مهمترین 
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  مقدمه. 1

هـاي مبنـایی اسـت کـه مـورد توجـه        بحث ها ازجمله تر بحث آزادي کودك و اقتدار بزرگ
شناختی و غیره قرارگرفتـه   هاي مختلف فلسفی، تربیتی، ادبی، هنري، سیاسی، و جامعه حوزه
شود و کودك در تولید آثـار   می  در ادبیات کودك نیز که معموالً توسط بزرگسال تولید. است

بـه طـور ویـژه     شـده  باشـد، بحـث یـاد    یا نقشی ندارد یا ممکن اسـت نقـش انـدکی داشـته    
هـایی همچـون کـودکی و     چـون جنبـه  «همچنـین تصـور بـر ایـن اسـت کـه       . اسـت  مطرح

المللـی و   ي بـین  ا اسـت، ادبیـات کـودك بیشـتر پدیـده      بودن در تمـام جهـان رایـج     داستانی
هاي فرهنگـی ملـل    جز این با وجود تجلی تفاوت به. است )Hunt, 2006: 1-5(» فرهنگی بینا

سـنی    ۀمشـترك ادبیـات کـودك در جهـان فاصـل       ۀنقطـ یات کـودك،  و اقوام مختلف در ادب
آفرینندگان و تولیدکنندگان این آثار با مخاطبان است، یعنی چیزي که مبنـاي حضـور اقتـدار    

  . بزرگساالن در ادبیات کودك است
اي  سخن از ادبیات کودك به عنوان قلمرویی از اندیشه و اخیراً نیز به عنـوان رشـته  

چالش نخست، با توجه به . هایی مواجه بوده است ی، همواره با چالشعلمی و دانشگاه
شود، این است که آیا ادبیات  می  اینکه آثار کودك و نوجوان اغلب توسط بزرگسال تألیف

بر این باور است که ادبیات کودك، ادبیاتی جعلی ) 1984(ژاکلین رز  .دارد کودك وجود 
سبب  او همچنین داستان کودك را به. آفرینند و تصنعی است، چون بزرگساالن آن را می

). 31: 1388خسـرونژاد،  (دانـد   امکان ارتباط بین بزرگساالن و کودك ناممکن مـی  عدم 
ادبیات کودك در بطن کوششی کـه ایـن    ابر اشتاین نیز معتقد است که تعریف -لسنیک

گفتـه    ها از نظر وي، ادبیات کودك به گروهی از کتاب. ادبیات بدان معطوف است، قرار دارد
شان با مخاطبی ویـژه، یعنـی کـودك، وابسـته      ها کامالً به روابط فرضی شود که هستی آن می

به اعتقـاد وي ایـن    .شود بنابراین، زیربناي تعریف ادبیات کودك با هدف مشخص می. است
اي باشد، زیرا همین ویژگی است که آن را با مخاطـب خـویش،    خواهد چیز ویژه ادبیات می

مشغول  دهد، یعنی با کسی که این ادبیات آشکارا و هدفمندانه دل یعنی کودك، ارتباط می
اســت کــه در وراي ادبیــات  معتقــد) 2008(مگیلــیس ). 293، 1387خســرونژاد، (او اســت 
بزرگساالن،  .هاي مختلف آن از جمله تولید و توزیع، بزرگساالن حضور دارند جنبه کودکان و
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هـا   آن. رسـانند  را معرفی و بـه فـروش مـی     کرده سپس آن ادبیات کودك را نوشته، ویرایش 
هایشـان   داشته، خواسـته  کردن آثار براي کودکان نقش   همچنین در خواندن، گزینش و فراهم

). (McGillis, 2008: 258-259ادبیـات کودکـان اسـت     ةوزبه حد زیادي حاکم بـر حـ  
بودن ادبیات کودکان است که  و زیبا) بودن  یا ارتباطی(بودن   چالش دوم بحث آموزشی

شده تا طرفداران   باعث مسئلهتوجه شده است و همین   اغلب به یکی از دو قطب بیشتر
چالش . بمانند  دي دو قطب بازنها شده، از امکان نزدیکی و هم هر یک از دو رویکرد یاد
اساسـی    ۀمسـئل دو چالش پیشین است و به عنـوان یـک     ۀنتیجسوم که هم علت و هم 

آزادي کـودك در   سال و است، بحث اقتدار بزرگ  گرفته پژوهشگر قرار  ةویژتوجه  مورد 
  .ادبیات کودك است

تـاً و هویتـاً   ماهی) بزرگسـال و کـودك  (جاکه متکی به دو کس است  ادبیات کودك ازآن«
ها  در یک سو، بزرگسال و انگیزه. هاي دوگانه است  ها و گرایش ها، کشش برخاسته از چالش

از همـین رو  . هـایش  و تمایالت او قرار دارد، و در سوي دیگر، کودك و نیازهـا و خواسـته  
تـرین   بودن است و براي ایـن ویژگـی آموزشـی، محـوري     هاي آن، آموزشی  یکی از ویژگی

هـاي اقتـدار و آزادي    توجه به نوع نگاهی است که مؤلفان ایـن آثـار بـه مقولـه     بحث نظري
در ادبیـات کـودك و   » اقتـدار و آزادي «هـاي   تجلـی مقولـه  ). 38: 1388خسرونژاد، (» دارند

اول کشف و بررسی شگردهایی کـه ایـن   : گیرد تواند مورد بحث قرار نوجوان از دو جنبه می
برنـد، دوم اینکـه کـدام     به کار می» اقتدار و آزادي«  ۀرابطبه آثار براي اعمال نوع نگاه خاص 

  قدرت تفکر و خالقیت کودك است؟  ةکنند تقویتشگردها 
توانـد بـراي    انـد، مـی   گرفتـه  کار کردن شگردهایی که نویسندگان در آثار به  از سویی عیان

رسد نویسندگان گاه ناخودآگـاه از   می  نظر نویسندگان اهمیت داشته باشد؛ از این لحاظ که به 
تواند مورد توجـه   سازي شگردها می کنند و از سویی دیگر، این عیان این شگردها استفاده می

کوشد تـا بـا اسـتفاده از     محقق در این پژوهش می. گیرد تی کودکان قرارمنتقدان، والدین و ح
بخشیدن   روش تحلیل محتواي قیاسی، شگردهایی را که مؤلفان آثار کودك فارسی در تحقق

هـا   نتایج بررسی ۀمقایسسپس با . کند اند، شناسایی برده  کار  به »  اقتدار و آزادي«هاي  به مقوله
قـدرت تفکـر و    ةکنند تقویتتصویري فارسی، شگردهاي  ر داستانی هاي مجزاي آثا و تحلیل

  . هاي فارسی را شناسایی کند خالقیت کودك موجود در داستان
  دهد که ادبیات کودك محلی است که در آن می  هاي انتقادي ادبیات کودك نشان بررسی

چـون تاتـار    پژوهشگرانی. وضوح دید توان به جنگ قدرت میان کودکان و بزرگساالن را می
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با تأکید بر ایـن  ) 2007(و الکنز ) 2003(، نودلمن )1997(، هالیندیل )2004(، هانت )1992(
ي  هـا  اسـت و کتـاب   شده  واقعیت که ادبیات کودکان توسط بزرگساالن براي کودکان نوشته 

کنـد، ادبیـات کودکـان را     مـی  توجـه بزرگسـاالن پیـروي     هـاي مـورد   کودکان از هنجارمندي
  ةنویسـند ، قدرت نامتعادل بـین  )1992(از نظر تاتار ). Wilson, 2009(دانند  رانگیز میب مسئله

هانـت  . شـد  تـوان بـر آن چیـره     حدي زیاد است که نمی کودك نهفته بهة بزرگسال و خوانند
شـود،   مـی  که توسط بزرگسال براي کودکان فراهم  نیز ادبیات کودك را به این دلیل ) 2004(

او همچنین ادبیات کودك را تالش بزرگساالن در ساخت یک کـودك  . داند برانگیز می مسئله
نیکوالیـوا  .   (ibid: 45)دانـد  ، کودکی که ممکن است هرگز وجود نداشـته باشـد، مـی   ایدئال

نویسـند، و   ي کودکان را مـی  ها گیري کتاب طور چشم ، معتقد است که بزرگساالن به)2010(
هـاي   تر و واقعیت واژگانی باالتر، توان شناختی فزونۀ امنبیشتر، دۀ منتقدان بزرگسال با تجرب

، )Nikolajeva, 2010: 5( کننـد  مـی  ها را ارزیابی اي که انکارناپذیرند، آن زیستی و روانشناسانه
تقـارن    تـوازن، و عـدم   تساوي، عـدم    ي کودکان با مسائلی چون عدم ها بنابراین، ما در کتاب

   .(ibid: 8) هستیم بزرگساالن و کودکان مواجه 
داسـتانی   هـاي   تحقیق حاضر، از میان انواع گونـاگون ادبیـات کـودك کـه شـامل کتـاب      

تصـویري   داسـتانی   هـاي   ها، و شعر کـودك اسـت، تنهـا بـه بررسـی کتـاب       تصویري، رمان 
متفـاوت  ۀ هاي داستانی تصویري، دو رسان ها و تصویرها در کتاب که واژه درحالی. پردازد می

کننـد، هـر دو، نـوعی سیسـتم      هاي گوناگون بیـان مـی   چیزهاي متفاوتی را به شیوه هستند و
تفاوت آنهـا  . ندا اي مشترك هاي نشانه هاي اساسی سیستم اي هستند و در داشتن ویژگی نشانه

ـ ة اند و بیننـد  در این است که تصویرها کمتر از عالئم نوشتاري، قراردادي یـک کتـاب   ۀ نهفت
   ).Nodelman, 2000(ي براي فهمیدن آن نیاز دارد ا تصویري به دانش ویژه

بیست ة هاي آخر سد هاي تصویري در سال ، معتقد است که کتاب)2000(دیوید لوئیس 
او مـتن  . گرفـت  عنوان موضوع مناسب مطالعات دانشگاهی مورد توجه قـرار  طور جدي به به

هاسـت و بـه    تصـویر هـا و   تنیـدگی واژه  داند که حاصل درهـم  کتاب تصویري را ترکیبی می
  :پردازد ، این گونه می)1990(روابط مختلف ممکن بین متن و تصویر از دیدگاه جوان گلدن 

  .شوند می ها و متن تقویت معنا و مفهوم واحدي را موجب  تصویر - 1
توانـد معنـاي    اند و خواننده نمی سازي به یکدیگر وابسته ها و متن براي روشن تصویر - 2

  .یا دیدن دیگري دریابد یکی را بدون خواندن
  .دارد عهده   سازي را بر روشنۀ پردازد و تصویر وظیف متن به جزئیات می - 3
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ها تنهـا بخشـی از    دارد و تصویر  عهده ها را بر متن روایت اصلی و انتقال بیشتر مفهوم - 4
  .گذارند می متن را انتخاب و به نمایش 

هـاي موجـود در آن اسـت و مـتن تنهـا       مفهـوم گر اصلی داستان و  ها روایت تصویر - 5
شـود   مـی  داده  هـا نشـان    هـایی اسـت کـه در تصـویر     هایی از تصویر یا مفهوم گر بخش بیان

)(Lewis, 2000: 304.  
مؤلـف از هـر یـک از ابـزار     ة یک، دو و سه، بسته به میزان اسـتفاد ة هاي شمار در رابطه

در . از حضور آزادي یـا اقتـدار را داشـت    هاي متفاوتی توان نسبت روایی متن یا تصویر، می
متن نوشتاري بر تصویر، آزادي کودك مخاطـب بـه نفـع اقتـدار     ۀ چهارم به علت غلبۀ رابط

تصویر بر ۀ پنجم برعکس مورد پیشین، به علت غلب ةشمارۀ در رابط. یابد نویسنده کاهش می
 .است متن نوشتاري، آزادي کودك تقویت شده و اقتدار نویسنده کاهش یافته

کـه  (تصویري، کـودك در برابـر واژگـان     هاي داستانی در کتاب«گوید  می) 1984(هانت 
» کنـد  احسـاس برتـري مـی   ) آور و خودپسـند بزرگسـاالنه اسـت    همان فرهنگ جنونۀ نشان

تصـویري   ي  ها دارد که کتاب می صدا با هانت، بیان  نیکالیوا نیز هم). 648: 1387خسرونژاد، (
. ترتیب موجود را دارد و بردن نظم واژگونی قدرت بزرگسال و زیر سؤال قابلیت خوبی براي 

دو سطح روایی کالمی و دیداري، باعث ایجاد تقابل و تضاد بین ساختارهاي قـدرتی اسـت   
  ).Nikolajeva, 2010: 169(شود  می  ها عرضه ها و تصویر که از طریق واژه

اي واژگان و تصویرها که هرکدام  هتصویري براساس دو نظام نشان هاي  بنابراین، کتاب
نظران ادبیات کودك  طور که صاحب همان. است شده کارکردهاي خاص خود را دارد تهیه 

هـا   تصـویري واژه  داسـتانی    دارند، در یک کتـاب   آنها هانت و نیکالیوا تأکیدۀ و ازجمل
  اي داستانیه انتخاب کتاب. آزادي کودك استة اقتدار بزرگسال و تصویر نمایندة نمایند

هاي اقتدار و  دلیل حضور آشکارتر مقوله عنوان متن تحلیل نیز به تصویري در این تحقیق به
  .آزادي در آن است

  
 تحقیق  روش. 2

به همین دلیل پژوهشگر خود در مقام ابزار، فعالیت خواهـد  . روش این پژوهش کیفی است
یـن پـژوهش از روش تحلیـل    ا .ها از نوع اسنادي اسـت  همچنین روش گردآوري داده. کرد

ده کتـاب منتخـب   ۀ محتواي قیاسی براي یافتن شگردهاي موجود در شش کتاب از مجموع
ادبیـات کـودك ایـران     ۀبرجسـت تصویري کودك که توسط سـه تـن از متخصصـان     داستانی
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 تحلیل«. حال راه بر تحلیل فکري یا تأملی نیز بسته نیست درعین. گیرد انتخاب شده، بهره می

 بـه  بـراي  خـود  تشـخیص ة قو شهودي و توانایی بر آن پژوهشگر در که است فرایندي فکري

 از غیـر  به که دیگري هاي واژه. کند تکیه می پژوهش مورد هاي پدیده ارزیابی یا کشیدن تصویر

از   انـد  است عبـارت  شده برده کار به فرایند توصیف این براي تشخیص ةقو و شهودي توانایی
» کنکـاش  و تأمـل  بـا  همـراه  بررسی و هنري تخیل حساسیت ةقونهفته،  درونی، معرفت تفکر

اندیشــی و اســتفاده از  پژوهشــگر در ایــن روش، بــا ژرف). 991: 1389گــال و همکــاران (
تواند از نوع قیاسی یا استقرایی یا ترکیبـی از هـر دو باشـد، بـه      هاي منطقی که هم می روش

  .پردازد هاي مورد مطالعه می ارزیابی پدیده
در . شـود  استفاده می 1 ةشماربندي شگردها و عناصر داستانی از جدول  جهت دسته

رنـگ،   دارند کـه شـامل درونمایـه، پـی      ستون اول جدول، عناصر و عوامل داستان قرار
 مـتن و تصـویر و شـگرد تمرکززدایـی اسـت     ۀ پردازي، رابط دید، صدا، شخصیتۀ زاوی

)Barnard & Winn, 2006: 22 .( میرصادقی)پـردازي،   رنـگ، شخصـیت   نیـز پـی  ) 1380
پردازي،  روایت، صحنهۀ دید یا زاویۀ مانندي، درونمایه یا مضمون، موضوع، زاوی حقیقت

پردازي، فضاسازي و نمادگرایی را ازجمله عناصر  نگارش، لحنة وگو، سبک یا شیو گفت
  .شود کند که در زیر به برخی از این عناصر اشاره می داستان معرفی می

  :درونمایه. 1
حـاکمی اسـت کـه     ۀاندیشـ عنوان یکی از عناصر اصلی هر داسـتان، فکـر و    درونمایه به

. تواند به صـورت آشـکار و یـا پنهـان باشـد      درونمایه می ۀارائة نحو. کند نویسنده اعمال می
کننـد، زیـرا    گذار بر خواننده استفاده مـی  پنهان به عنوان شگردي تأثیر ۀدرونماینویسندگان از 

هـا و برآینـد    صورت خواننده از طریق تفسیر افکـار، عواطـف و تخـیالت شخصـیت     ینا در
  .برد می موضوع داستان به درونمایه پی

  :رنگ پی. 2
رنگ اغلـب بـر    پی). 66: 1380میرصادقی، (» بندي وقایع است رنگ کالبد و استخوان پی«

ضـعیت و موقعیـت   ، و»افکنـی  گـره «. شود هاي داستان بنا می وضعیت و موقعیت» واژگونی«
کنـد و شخصـیت اصـلی را در برابـر      رنگ را دگرگون مـی  دشواري است که خط اصلی پی

رنـگ عبـارت    انواع پی. آورد را به وجود می» کشمکش«دهد و عامل  نیروهاي دیگر قرار می
گشـایی و   هـایی گـره   داراي ویژگـی » رنگ بسته پی«. »رنگ باز پی«و » رنگ بسته پی«است از 
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گیري نیز  و نتیجه گشایی وجود ندارد اغلب گره» رنگ باز پی«طعی است، اما در گیري ق نتیجه
شـده   ، نویسنده به مسـائل طـرح  »رنگ باز پی«بنابراین، در ). 1380میرصادقی، (قطعی نیست 

  .حل را بیابد دهد تا خود راه دهد و به خواننده اجازه می پاسخ نمی
  :دیدۀ زاوی. 3

تواند یـک شـگرد    گري آن می جلوهة داستان است که نحودید یکی از عناصر ۀ زاوی
شـود،   کند و یا داستان چگونه بیان مـی  اینکه چه کسی داستان را نقل می به باتوجه. باشد
پذیر است؛  دید امکان ۀزاویهاي متنوعی از چهار نوع اصلی  هاي مختلف و ترکیب شکل

 دید عینی یـا نمایشـی   ۀزاوی -4داناي کل محدود و  -3داناي کل،  -2اول شخص،  -1
)Perrine, 2001: 174 .(  

  :پردازي شخصیت. 4
گـري آن   جلـوه ة پردازي نیز ازجمله عناصر اصلی یک داستان اسـت کـه نحـو    شخصیت

تواند شخصیت مورد نظر را به صورت مسـتقیم و یـا    نویسنده می. تواند یک شگرد باشد می
توانـد سـاده یـا     بندي دیگـر شخصـیت مـی    در تقسیم. داستان وارد کند ۀعرصغیرمستقیم به 
  ).Perrine, 2001: 68(پیچیده باشد 

  :تمرکززدایی. 5
ســازي،  راوي، اغــراق، پایـان خــوش، وارونـه   ۀمداخلـ شـگردهاي تمرکززدایـی شــامل   

). 173: 1388خسـرونژاد،  (نویسـی اسـت    افسـانه و سـپید   - سازي  فاش یا خود - خودنمایی
فلسـفی، یعنـی    ۀاندیشـ ساخت سـه ویژگـی    تمرکزگرایی را زیر) 20- 19: 1390(خسرونژاد 

  : دارد که پذیري دانسته و بیان می جامعیت، ژرفا و انعطاف
هاي مکمـل ذهـن    گرایی قرار دارد و این هر دو، توانایی زدایی در برابر تمرکز تمرکز

ـ  . دهند انسان را تشکیل می ده یـا  ذهن ما از سویی گرایش دارد که با تمرکز در یـک پدی
یک بعد یا یک سطح از پدیده آن را بشناسد و جذب کند و از سوي دیگر این توانـایی  

اي که آن را جذب کرده و یا خـود مجـذوب آن شـده جـدا شـود،       را دارد که از پدیده
اي دیگر یا بعد و سطحی دیگر برود و از ایـن راه بـه شـناختی     فاصله بگیرد و به پدیده

هـاي مـا حاصـل انجـام ایـن دو فراینـد        تمـام آگـاهی  . بـد یا تر دست تر و ژرف گسترده
سه ویژگی  ةگیرند اي از اندیشه است که دربر فلسفی گونه ۀاندیشمنظور از ... . اند مکمل

هـا نیـز برخاسـته از     پذیري است و چون هر سه ایـن ویژگـی   جامعیت، ژرفا و انعطاف
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دکـان بایـد بکوشـیم ایـن     فلسفی کو ۀاندیشاند، براي تقویت  توانایی ذهنی تمرکززدایی
  .توانایی، یعنی تمرکززدایی را در آنان پرورش دهیم

دهـد و در   عناصـر داسـتان را نشـان مـی    ۀ ارائة گري یا نحو ستون دوم جدول نوع جلوه
بخشی یا اقتدارگرایی شگردها به صورت کیفی و با در نظر داشـتن   ستون سوم، میزان رهایی

بخـش و   را، بیشتر اقتدارگرا، حالت تعادل، بیشتر رهاییاقتدارگ(هاي گوناگون  طیفی از حالت
در شگردهایی که دیدگاه و گرایش بزرگسال مـورد توجـه   . شود نشان داده می) بخش رهایی

کـودك   ةخواننـد است، نویسنده با حفظ قدرت کنترل و اقتدار خود به عنوان بزرگسال، بـه  
ه آزادي کودك و رهـایی او از بنـد   در شگردهایی ک. دهد مداخله، تفکر و انتخاب نمی ةاجاز

کند تا قدرت انتخاب و تفکـر   کنترل و اقتدار بزرگسال مورد توجه است، نویسنده تالش می
  .خواننده را باال ببرد

 بندي عناصر داستان و شگردها دسته .1جدول 

عناصر و عوامل 
 /بخشی میزان رهایی  گري جلوه نوع  داستان

  اقتدارگرایی

  از نظر ماهیت پیام    آشکار و نهاناز نظر   درونمایه

  )بندي بسته پایان(بسته     )بندي باز هاي داستان، کشمکش و پایان واژگونی وضعیت و موقعیت(باز   رنگ پی

  دیدۀ زاوی

  عینی و نمایشی

  داناي کل محدود  
  داناي کل

  اول شخص

  صدا

  چندصدایی/ تک صدایی  در متن

  چندصدایی/ تک صدایی  در تصویر  
در متن و 

  چندصدایی/ تک صدایی  تصویر

   غیرمستقیم/توانمند و مستقیم/درونگرا، غیرتوانمند/پیچیده، برونگرا/ساده  پردازي شخصیت

  متن و تصویرۀ رابط
  تصویر بر متنۀ غلب

  متن بر تصویرۀ غلب  
  صویرتتعادل بین متن و

پایان غیرمترقبه، شگرد رفت و برگشت،  /سپیدنویسی، پایان خوش  شگرد تمرکززدایی
    )سازي راوي، خودفاشۀ مداخل(بینامتنیت، فراداستان 
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  ها تحلیل و بررسی داستان. 3
 حقیقت و مرد دانا. 1

  بهرام بیضائی و با تصویرگري مرتضی ممیز ۀنوشت
پیرمـرد دانـا بـر     ۀکلبجوانی او را به سوي . پسرك به دنبال حقیقت بود: داستان ۀخالص

پیرمرد براي او توضیح داد که حقیقت چیـزي بیـرون از   . دهکده راهنمایی کرد کنار  ۀتپروي 
حقیقت فهم درست دنیاي واقعی است، اینکه هر لحظه شـکلی دارد، هـم یکـی     .بشر نیست

باید به دنبال کسـی بـود کـه    : پیرمرد گفت. پسرك توضیح بیشتر خواست .است و هم بسیار
توان آواز خوانـد، و بـا آواز    توان جنگید، و در جنگ چگونه می چگونه می با نوشتنداند  می

ماند و تو که جویاي  جا نمی رود و یک چنین کسی همیشه راه می. توان نوشت چه چیزها می
پسرك با خود اندیشید کـه   .کنی خود را از او بیشتر می ۀفاصل حقیقت هستی با نشستن، تنها

مرد دانـا و   ي طوالنی پسرك به دنبالوجو جستبه این ترتیب، . می داردبا مرد دانا فاصله ک
هـاي   هـا و دیـدگاه   ي طـوالنی او و دیـدن افـراد و فرهنـگ    وجو جست .حقیقت ادامه یافت

پسرك به  ةدوبارمختلف که هر کدام تفسیري متناسب با خود از حقیقت داشت تا بازگشت 
بود که سـپیدي موهـاي او گـواه بـر آن بـود و      اکنون او مرد کاملی . خود ادامه یافت ةدهکد

او در پاسخ پسري که درمورد حقیقت از . گرفتند دیگران از او سراغ حقیقت و مرد دانا را می
پرسش و پاسخ هـر دو در انسـان   . وي پرسیده بود گفت؛ اگر انسان نبود این سؤال هم نبود

  .زندگیست هاي پاسخ، شاید، در دست. ام من براي فهم زندگی آمده. است
  :تحلیل داستان

به طور مستقیم در داستان بیان شده است، از نـوع آشـکار اسـت و      از آنجا که درونمایه
حقیقت نسـبی اسـت   پیام داستان که عبارت است از اینکه . مخاطب نیازي به یافتن آن ندارد

ممکن هاي مختلف  حقیقت نزد افراد و فرهنگ. و هر چیزي یا هر کسی جزئی از آن را دارد
یـابی بـه    تـوان گیـاه نـی را بـراي دسـت      گونه که می است معانی متفاوتی داشته باشد، همان

هاي متفاوت و گاهی متضاد براي مثال نوشتن کتاب، ابزار موسیقی و بـراي جنگیـدن    هدف
  .بخش است ، آزاديمتناسب با نیاز و موقعیت به کار گرفت

اي  کوب، معلم و پدر در تقابـل ایـده   قهرمان اصلی داستان پسرکی است که  با مرد سنگ
خـان و پسـرك بـا     هاي دیگري بین پسـرك و قرقـی، پسـرك و چخمـاق      کشمکش. است

  .خودش در هنگام دیدن عروس زیبا و بر سر دوراهی ماندن وجود دارد
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توان یافت که در آن از شگرد واژگـونی وضـعیت و    تصویر مواردي را می در این داستان
خـان    شخصیت اصلی داستان در مواجهه با چخماق. هاي داستان استفاده شده است موقعیت

بنـدي   پایـان . دهـد  شود و با تدبیر او را شکست مـی  به طور غیرمنتظره وارد میدان مبارزه می
کند و خواننده یا بیننـده فرصـت    گیري قطعی نمی ت، چون راوي نتیجهداستان از نوع باز اس

 ۀزاویداستان از . رنگ به طور کلی از نوع باز است بنابراین پی. کند برداشت شخصی پیدا می
هـاي   کننده تنها رفتارها و کنش روایتدید سوم شخص و از نوع عینی و نمایشی است، زیرا 

  .قابل مشاهده را گزارش داده است
توان صداي پسرك و سایر  صدایی است، زیرا عالوه بر صداي راوي می صدا در متن، چند

وگوي پسرك  ها در متن نوشتاري شنید؛ گفت وگوهاي بین شخصیت ها را در گفت شخصیت
، )5 صـفحۀ (وگـوي پسـرك بـا پـدرش      ، گفت)5- 2 صفحۀ(کوب  با دوستانش و مرد سنگ

  ... .و ) 11- 9 صفحۀ(گوي پسرك با پیرمرد و ، گفت)6 صفحۀ(وگوي پسرك با معلم  گفت
دستی کـه او   ، مرد جوان و عصابه)3 صفحۀ(هایش  بازیی بر پسرك و هم در تصویر عالوه

هاي دو  و بچه) 11 صفحۀ(و پیرمرد ) 7 صفحۀ(پیرمرد در باالي تپه راهنمایی کرد  ۀکلبرا به 
، )29- 28 صـفحۀ (خـان و اسـبش    ، چخمـاق  )19- 17 صفحۀ(آبادي که در حال نزاع بودند 

شخصـیت   ۀسـای ، و حتـی  )37 صفحۀ(ساختند  ، مردمی که پل می)35 صفحۀ(گیر  مرد ماهی
  .راین در تصویرها نیز چندصدایی وجود داردببنا. نیز صدا دارند) 44 صفحۀ(اصلی 

دن مـتن  هاي موجود در تصویرهاست، با خوان مفهوم ةدهند با وجود آن که متن گسترش
شود، بنابراین  یا دیدن تصویرها تقریباً یک داستان در دو سطح متفاوت بر خواننده پدیدار می

  .صدایی وجود دارد توان گفت که در متن و تصویر در ارتباط با هم تک می
مسـتقیم، توانمنـد و پویـا     به صورت پیچیده، بیشتر غیر) پسرك(اصلی داستان   شخصیت

پسرك که در آغاز داستان درکی از مفهوم حقیقت نداشـت در   .است پردازي شده  شخصیت
گـویی بـه ایـن     خالل داستان و طی فرایندي زمانی، مرجعی مستقل و توانمنـد بـراي پاسـخ   

  .شود تبدیل می» حقیقت چیست؟«پرسش که 
ـتن   ۀبقیتصویر به جز تعداد کمی از رخدادهاي اصلی،  در این داستان رخدادهاي موجود در م

مطالب بسیار بیشتري نسبت  ةدربردارندویرسازي نشده است، به همین دلیل متن نوشتاري تص
  .تصویر و غالب بر آن است ةدهند دهنده و افزایش بنابراین متن گسترش. به تصویرهاست

شـود و   پیرمرد در باالي تپه کنار دهکده آغاز می ۀکلبحرکت پسرك از دهکده به سمت 
رخـدادهاي بسـیار دوبـاره بـه همـان       ۀتجربها و شهرهاي دیگر و  پس از گذشتن از دهکده
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بنابراین از شگرد رفـت و برگشـت کـه شـگردي     . شود اول یعنی زادگاهش ختم می ةدهکد
  .تمرکززداست، استفاده شده است

داند که داستان با سرانجامی خوش بـه پایـان    میپایان خوش هم به دلیل آن که مخاطب 
هـا   دادن اتفـاق  کند، بلکه به چگونگی رخ خواهد رسید و بر چگونگی پایان یافتن تمرکز نمی

کند، ازجمله شگردهاي تمرکززدایی است که در این داسـتان مـورد اسـتفاده قـرار      توجه می
  .گرفته است

کنـد، ازجملـه آشـکارترین آن     ده مـی راوي اسـتفا  ۀمداخلـ راوي در چند مورد از شگرد 
ها از روزي که پسرکی به قصـد یـافتن معنـاي     اینک سال«اشاره کرد؛  22 ۀصفحتوان به  می

  .»... او دیگر پسرك نبود. گذشت حقیقت از خانه بیرون رفته بود می
برانگیز او با  وگوي تأمل وگوي پسرك در آغاز داستان با سایر کودکان و گفت گفتة شیو
بعـد، در  ۀ کوب و تصویرسـازي او در یـک طـرف صـفحه و دیگـران در صـفح       نگمرد س

کند که داستان در مورد پسرك است نه دیگران و بـدین   آگاهی را ایجاد می مخاطب این پیش
سـازي کـه    بنـابراین از شـگرد خودفـاش   . کنـد  ترتیب، مؤلـف داسـتان خـود را فـاش مـی     

  .تمرکززداست نیز استفاده شده است
  »حقیقت و مرد دانا«تصویري  تحلیل داستانی .2  جدول

 گري جلوه نوع 
 /بخشی میزان رهایی

 اقتدارگرایی

 درونمایه
 اقتدارگرا آشکار

 بخش رهایی از نظر ماهیت پیام

 رنگ پی
 بخش بیشتر رهایی هاي داستان و کشمکش از نظر واژگونی وضعیت و موقعیت: باز

 بخش رهایی بندي از نظر پایان: باز
 بخش رهایی عینی و نمایشی دیدۀ زاوی

 صدا

 بخش رهایی چندصدایی در متن
 بخش رهایی چندصدایی در تصویر

 اقتدارگرا صدایی تک در متن و تصویر

یت
خص

ش
 

زي
پردا

 

شخصیت اصلی 
 )پسرك(

 بخش رهایی پیچیده، درونگرا، بیشتر غیرمستقیم، توانمند و پویا

 اقتدارگرا تصویرمتن بر ۀ غلب تصویر و متنۀ رابط

 شگرد تمرکززدایی
سازي  وبرگشت، شگرد پایان خوش و شگرد خودفاش شگرد رفت

 راويۀ و مداخل
 بخش رهایی
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  ماهی سیاه کوچولو. 2
  صمد بهرنگی و با تصویرگري فرشید مثقالیۀ نوشت

مادرش بود که با هم در جویباري زنـدگی  ۀ ماهی سیاه کوچولو تنها بچ: داستانۀ خالص
یک روز صبح زود، ماهی کوچولو مادرش را بیدار کرد و بـه او گفـت کـه دیگـر     . ندکرد می

بگـو و نگـو   . خواهد در آن جویبار بماند و تصمیم دارد برود و آخر جویبار را پیدا کنـد  نمی
. هـاي دیگـر متوجـه شـدند و دور آنهـا گـرد آمدنـد        میان آن دو باال گرفت تا اینکـه مـاهی  

را عصبانی کرد و همینکه خواستند او را بگیرند و تنبیه کنند، هاي ماهی کوچولو، همه  حرف
. دوستانش او را از معرکه نجات دادند و او را تا آبشار همراهی کردنـد و از آنجـا برگشـتند   

وگو با قورباغه، خرچنگ و مارمولـک و پرسـیدن    ماهی کوچولو پس از گذر از برکه و گفت
اي که پیدا کرده بـود   در رودخانه با دوستان تازه. رو از مارمولک به رودخانه رسید مسیر پیش

هـا را بـه    مرغ سقا با نیرنگ خواسـت مـاهی  . او گیر افتادندۀ مرغ سقا شدند و در کیسۀ طعم
جان هم اندازد، اما ماهی کوچولو نیرنگ او را نقش بر آب کرد و با خنجري که از مارمولک 

ماهی کوچولو . و رفت تا رسید به دریا کیسه را شکافت و در رفت و رفتة گرفته بود دیوار
برد تا اینکه آنی خـود   از اینکه به دریا رسیده بود خوشحال بود و از گردش در دریا لذت می

او در ابتدا توانست ماهیخوار را فریـب دهـد و از چـنگش    . را الي منقار دراز ماهیخوار دید
اي بعد متوجه  اي شنید و لحظه هدر شکم ماهیخوار صداي گری. او شدۀ فرار کند، اما باز طعم

مـاهی سـیاه کوچولـو او را تشـویق بـه      . خواهـد  اي مادرش را مـی  شد که ماهی بسیار ریزه
ریزه، با خنجرش شکم ماهیخوار را پاره کـرد، امـا    کند و پس از نجات ماهی اندیشی می چاره

  .دیگر خبري از خود او نشد که نشد
  :تحلیل داستان

وگـویی   در گفت 40ۀ براي مخاطب قابل درك است و در صفح به طور آشکار  درونمایه
توانـد   مرگ خیلی آسان مـی «که ماهی سیاه کوچولو با خود دارد هم به آن اشاره شده است؛ 

البتـه اگـر   . توانم زندگی کنم نباید به پیشواز مـرگ بـروم   االن به سراغ من بیاید، اما من تا می
مهم نیست؛ مهم این است که زنـدگی   - شوم  می که - شدم  رو روبهیک وقتی ناچار با مرگ 

). 40: 1390صـمد بهرنگـی،   . (»...یا مرگ من، چه اثـري در زنـدگی دیگـران داشـته باشـد     
آشکار بـودن درونمایـه مجـال برداشـت شخصـی و      . بنابراین درونمایه از نوع آشکار است

پیـام موجـود در   گیرد و به همـین دلیـل اقتدارگراسـت، امـا      آزادي اندیشه را از مخاطب می
 .بخش است درونمایه آزادي
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تصویر استفاده شده  از انواع کشمکش در این داستان. داستان از نوع فانتزي یا خیالی است
کش بین ماهی سیاه کوچولو و مادرش که از نوع کشمکش فکري است، ماست، ازجمله کش

ها،  ماهیۀ کفچ هاي همسایه، هاي فرعی دیگر چون ماهی بین ماهی سیاه کوچولو و شخصیت
هـاي   بین مـاهی سـیاه کوچولـو و مـادرش و مـاهی       کشمکش. قورباغه، مرغ سقا، ماهیخوار

  .برانگیزتر است همسایه از نوع فکري و اعتقادي است و به دلیل آنکه پیچیده است، تأمل
اي از استفاده از شگرد واژگـونی   خوار نمونه ماهی سیاه کوچولو بر مرغ سقا و ماهیۀ غلب

کنـد و   گیري قطعی نمی بندي داستان از نوع باز است، چون راوي نتیجه پایان. است وضعیت
رنگ به طور کلی از نـوع   بنابراین پی. کند خواننده یا بیننده فرصت برداشت شخصی پیدا می

  .باز است
چون راوي به جـز در چنـد مـورد    . است دید سوم شخص روایت شده ۀ داستان از زاوی

هـا   ها و کرده ، تنها گفته)40، 25 ۀصفح(دارد  یت اصلی نیز پرده برمیکوتاه که از فکر شخص
  . دید بیشتر از نوع عینی یا نمایشی استۀ زاوی. دهد را گزارش می

هـا، قورباغـه و سـایر     مـاهی  هاي همسایه، کفچـه  صداي ماهی سیاه کوچولو، مادر، ماهی
در تصویر . تن، چندصدایی استبنابراین صدا در م. ها شنید توان در نوشته ها را می شخصیت

توان به طور جداگانه تشخیص داد، و  هاي فرعی و اصلی را می تک شخصیت نیز صداي تک
با وجود آنکه متن نکات بسیار بیشـتري  . به همین دلیل صدا در تصویر نیز چندصدایی است

واحـدي  معنـا و مفهـوم   ة کننـد  کند، اما چون متن و تصویر بیـان  را نسبت به تصویر بیان می
  . صدایی وجو دارد هستند، در متن و تصویر، تک

به صورت پیچیده، غیرمستقیم، توانمنـد و  ) ماهی سیاه کوچولو(اصلی داستان   شخصیت
هـا بیشـتر سـاده، مسـتقیم و غیـر پویـا         سـایر شخصـیت  . اسـت  پردازي شـده  پویا شخصیت

  .اند پردازي شده شخصیت
ویی به عنوان شگردهاي تمرکززدایی در ایـن  راۀ سازي و مداخل از فراداستان و خودفاش

ي از شـگرد   ا نمونـه  4ۀ در صـفح » یکـی بـود، یکـی نبـود    « ۀجمل. است داستان استفاده شده
ي از  ا نمونـه  13ۀ در صـفح » !چه دردسرتان بدهم«ۀ جمل. سازي است فراداستان و خودفاش

است اسـتفاده  از شگرد رفت و برگشت نیز که شگردي تمرکززد. راوي استۀ شگرد مداخل
پایان خوش هم ازجمله شگردهاي تمرکززدایی است که در این داسـتان مـورد   . نشده است

  .استفاده قرار نگرفته است
  .کند، متن بر تصویر غالب است جا که متن نکات بیشتري را نسبت به تصویر بیان می از آن
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  »ماهی سیاه کوچولو«تصویري  تحلیل داستانی .3  جدول
 اقتدارگرایی /بخشی میزان رهایی گري جلوه نوع عناصر داستان

 درونمایه
 اقتدارگرا آشکار

 بخش رهایی از نظر ماهیت پیام

 رنگ پی

از نظر واژگونی وضعیت و : باز
 هاي داستان و کشمکش موقعیت

 بخش رهایی

 بخش رهایی بندي از نظر پایان: باز

 دیدۀ زاوی
سوم شخص و بیشتر از نوع عینی 

 یا نمایشی
 بخش بیشتر رهایی

 صدا

 بخش بیشتر رهایی چندصدایی در متن

 بخش رهایی چندصدایی در تصویر

 اقتدارگرا صدایی تک در متن و تصویر

یت
خص

ش
 

زي
ردا

پ
 

 بخش رهایی پیچیده، غیرمستقیم، توانمند و پویا شخصیت اصلی

 اقتدارگرا متن بر تصویرۀ غلب تصویر و متنۀ رابط

 شگرد تمرکززدایی
راوي، ۀ مداخل(فراداستان 

 ،)سازي خودفاش
 بخش بیشتر رهایی

  
 توکایی در قفس. 3

  نیما یوشیج و با تصویرگري بهرام دادخواهۀ نوشت
هاي برنج  مدتی بود که توکا در قفس گرفتار بود و صاحب قفس از دانه: داستانۀ خالص

ـ  بـا وجـود  . خواند داد و توکا نیز براي او آواز می ناهارش به او می فـراوان، توکـا   ۀ آب و دان
شـد، امـا در عـوض میـل بـه آزادي در او بیشـتر نیـرو         تر می دلگیر بود و روز به روز ناتوان

یک توکا روز از صاحب قفس خواست که او را آزاد کند، اما او توکا را تهدید به . گرفت می
است، امـا  توکا از غاز، شوکا، گاو و مارمولک براي رها شدن کمک خو. خوردن کرد و رفت

او . شدن را به دست خودش دانستند و پی کار خـود رفتنـد   ها به او کمک نکردند و رها  آن
توانـد   اي به خود آمد و فکر کـرد کـه چگونـه مـی     که از کمک دیگران ناامید شده بود لحظه
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او احساس توانمندي را در خود تقویت کرد و تمام نیرو و وجودش . خود را از بند آزاد کند
اگرچـه کـار   . هاي قفـس بیـرون بـرود    فرمان خود در آورد و تالش کرد تا از بین میلهرا به 

وقتـی  . دشواري بود، اما هدف بلند توکا که همان آزادي بود، رنج و درد را بر او گوارا کـرد 
صـاحب قفـس   . که صاحب قفس سر رسید، او بیرون از قفس در باالي درختی نشسته بـود 

  .ودش بخواند تا محتاج خواندن توکا نباشدگفت که از این پس سعی کند خ
  :تحلیل داستان

پیـام  . به طور مستقیم در داستان بیان شده است، از نوع آشکار است  از آنجا که درونمایه
زندگی بدون آزادي معنایی ندارد و این زندگی آزادانه تنهـا  داستان که عبارت است از اینکه 

، و انتظـار کمـک از دیگـران اشـتباه اسـت     شـود   با فکر و تالش خـود انسـان سـاخته مـی    
  .بخش است آزادي

هاي اصلی داستان، توکاست که از سویی با خودش و از دیگـر سـو بـا صـاحب      قهرمان
  .اردبنابر این دو نوع کشمکش بیرونی و درونی وجود د. هاي قفس در نبرد است قفس و میله

کند و خواننده یـا بیننـده    گیري نمی بندي داستان از نوع باز است، چون راوي نتیجه پایان
  . در داشتن برداشت شخصی، آزاد است

، احساس و فکر یـک   شود، چون کنش دید داناي کل محدود روایت میۀ داستان از زاوی
  . کند را روایت می) توکا(شخصیت 

ه بر راوي، توکا، صاحب قفـس، غـاز، شـوکا،    صدایی است، زیرا عالو صدا در متن، چند
  .گاو و مارمولک نیز صدا دارند

بر توکا، صاحب قفس، غاز، شوکا، گاو، مارمولک و حتی قفس نیز صدا  در تصویر عالوه
  .بنایراین در تصویرها نیز چندصدایی وجود دارد. دارند

ـ ة دهنده و افزایند هرچند متن گسترش ا دیـدن تصـویرها   مفهوم تصویرهاست، اما بیننده ب
توان گفت که در مـتن   این می بنابر. شود تنهایی و خواندن متن تقریباً متوجه یک داستان می به

  .صدایی وجود دارد و تصویر در ارتباط با هم تک
مستقیم، توانمند و پویا  اصلی داستان است به صورت پیچیده، غیر   توکا که شخصیت

هاي دیگري چون امید،  اندن متن متوجه ویژگیخواننده با خو. است پردازي شده شخصیت
شود که راویی به طور مستقیم به آن اشاره  باور به خود و احساس توانمندي در توکا می

توکا که در ابتدا در حل مشکل ناتوان بود، درپایان با فکر توانست مشـکل  . نکرده است
  .خود را حل کند
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. یار بیشـتري نسـبت بـه تصویرهاسـت    مطالب بسـ ة تصویر متن دربردارند در این داستان
  .تصویر و غالب بر آن استة دهند دهنده و افزایش بنابراین متن گسترش

داند که داستان با سرانجامی خوش بـه پایـان    پایان خوش هم به دلیل آن که مخاطب می
هـا   دادن اتفـاق  کند، بلکه به چگونگی رخ خواهد رسید و بر چگونگی پایان یافتن تمرکز نمی

کند، ازجمله شگردهاي تمرکززدایی است که در این داسـتان مـورد اسـتفاده قـرار      می توجه
  . گرفته است

دهـد کـه شخصـیت     اول داسـتان نشـان مـی   ۀ تصویرپردازي توکا روي جلد و دو صفح
سازي که  بنابراین از شگرد خودفاش. شود ساز اوست، و داستان بدین ترتیب فاش می داستان

  .شده است تمرکززداست نیز استفاده
همچنـین  . ممکن است این داستان با داستان طوطی و بازرگان ارتباط بینامتنی ایجاد کند

گویند عروس توکا، من از توکاهاي کوهی هستم نه از این توکاهاي باغ کـه   به من می« ۀجمل
یر هاي ز با بیت» دهند روند و پا به تله می ها می هاي آدم جمعی کنار خانه تا زمستان آمد دسته

  :شعر حافظ، ارتباط بینامتنی ایجاد نماید
ــی  « ــان م ــره ج ــاب چه ــنم  حج ــار ت ــود غب ــنم        ش ــرده فک ــره پ ــه از آن چه ــی ک ــا دم   خوش

ــرغ آن چمــنم        چنین قفس نه سزاي چو من خوش الحانیسـت  ــه م ــوان ک ــن رض   »روم بگلش
  »توکایی در قفس« تصویري تحلیل داستانی .4  جدول

 اقتدارگرایی /بخشی میزان رهایی گري جلوه نوع عناصر داستان

 درونمایه
 اقتدارگرا آشکار

 بخش رهایی از نظر ماهیت پیام

 رنگ پی
 بخش بیشتر رهایی از نظر کشمکش: باز
 بخش رهایی بندي از نظر پایان: باز

 بیشتر اقتدارگرا داناي کل محدود دیدۀ زاوی

 صدا

 بخش رهایی چندصدایی در متن
 بخش رهایی چندصدایی در تصویر

 اقتدارگرا صدایی تک در متن و تصویر

یت
خص

ش
 

زي
پردا

 

 بخش رهایی پیچیده، غیرمستقیم، توانمند و پویا )توکا(اصلی   شخصیت

 اقتدارگرا متن بر تصویرۀ غلب تصویر و متنۀ رابط

 شگرد تمرکززدایی
شگرد پایان خوش و شگرد 

 بخش بیشتر رهایی سازي و بینامتنیت خودفاش
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 خاله سوسکه با کی ازدواج کرد؟. 4
  علی اصغر سیدآبادي و با تصویرگري علیرضا گلدوزیان ۀنوشت

تکـراري ازدواج  ۀ زد و قصـ  خاله سوسکه آلبوم خـانوادگی را ورق مـی  : داستانۀ خالص
اش در آن آلبوم با  او تصمیم گرفت عکس عروسی. کرد ها با موش را مرور می خاله سوسکه

او در خیـال  . تکراري را تغییر دهد و همسري مناسب پیدا کندۀ قص بقیه متفاوت باشد و آن
ممکن بود باز آقـا موشـه   . او مش رمضان باشد ةآیندخود حدس زد که ممکن است همسر 

  .حدس سوم خاله سوسکه ازدواج با آقا معلم بود. بتواند دلربایی کند و همسرش شود
  :تحلیل داستان

بـراي مخاطـب قابـل درك اسـت و در هـیچ جـاي       به طور ضمنی   از آنجا که درونمایه
داستان، به طور مستقیم به آن اشاره نشده است، بلکه از مخاطب دعوت شده تا در مـورد آن  

باورهـاي  پیام داستان که ممکن اسـت عبـارت باشـد از اینکـه     . بیندیشد، از نوع پنهان است
ـ    ر آن، الزم اسـت تمـام   سنتی چنانچه سد راه آزادي انسان باشد، براي گذشـتن ازو یـا تغیی

ترین را انتخاب کرد و این حـق انتخـاب را بـه     هاي ممکن را کنار هم گذاشت و مناسب راه
  .بخش است ، آزاديدیگران نیز داد

نقد سـنت و تـالش   . تصویر، خاله سوسکه با باورهاي سنتی در نبرد است در این داستان
بندي داستان از نوع  پایان. وضعیت استاي از استفاده از شگرد واژگونی  براي تغییر آن نمونه

کنـد و خواننـده یـا بیننـده فرصـت برداشـت        گیري قطعی نمـی  باز است، چون راوي نتیجه
  .رنگ به طور کلی از نوع باز است بنابراین پی. کند شخصی پیدا می

  . است دید داناي کل محدود روایت شدهۀ داستان از زاوی
قال، قصاب، آقا معلم در مـتن نوشـتاري هـر    راوي، خاله سوسکه، موش، مش رمضان، ب

در تصـویر نیـز صـداي    . کدام صداي خود را دارد، بنابراین صدا در متن، چندصدایی اسـت 
توان به طور جداگانه تشخیص داد، و به همـین   هاي فرعی و اصلی را می تک شخصیت تک

ـ  ۀقرینمتن و تصویرها . دلیل صدا در تصویر نیز چندصدایی است یـک   ةکننـد  انیکدیگر و بی
  .صدایی وجود دارد بنابراین، در متن و تصویر در ارتباط با هم تک. داستان هستند
به صورت پیچیده، درونگرا، غیرمستقیم، توانمند ) خاله سوسکه(اصلی داستان   شخصیت

  .است پردازي شده و پویا شخصیت
  .بر تصویر غالب استدهد، متن  جا که متن نکات بیشتري را نسبت به تصویر ارائه می از آن
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تصـویر اسـتفاده    سازي در این داستان راوي و خودفاش ۀمداخلاز شگردهاي تمرکززداي 
کنید خاله سوسکه با خوشی به همدان رسـید و   حتماً خیال می«: نویسد راوي می. شده است

بعد هم به مبارکی مش رمضان را پیدا کرد و با هم ازدواج کردند، اما نه، قصـه ایـن طـوري    
  .»ش نرفتپی

  »خاله سوسکه با کی ازدواج کرد؟«تصویري  تحلیل داستانی .5  جدول
 اقتدارگرایی /بخشی میزان رهایی گري جلوه نوع عناصر داستان

 درونمایه
 بخش رهایی نهان

 بخش رهایی از نظر ماهیت پیام

 رنگ پی

هاي  از نظر واژگونی وضعیت و موقعیت: باز
 داستان و کشمکش

 بخش رهایی

 بخش رهایی بندي از نظر پایان: باز

 بیشتر اقتدارگرا داناي کل محدود دیدۀ زاوی

 صدا

 بخش بیشتر رهایی چندصدایی در متن

 بخش رهایی چندصدایی در تصویر

 اقتدارگرا صدایی تک در متن و تصویر

یت
خص

ش
 

زي
پردا

 
 بخش رهایی پیچیده، درونگرا، غیرمستقیم، توانمند و پویا شخصیت اصلی

 اقتدارگرا متن نوشتاري بر تصویر ۀغلب تصویر و متنۀ رابط

 بخش بیشتر رهایی )سازي راوي، خودفاشۀ مداخل(شگرد بینامتنیت،  شگرد تمرکززدایی

انگار عقدشون رو توي آسـمون  « ۀعامیانالمثل  در متن نوشتاري ارجاع بینامتنی به ضرب
کند، به نوعی  شده است، که به دلیل آنکه از تمرکزگرایی بر این داستان جلوگیري می» بستند

  . تمرکززداست
  سیمرغ ۀافسان. 5

 اقتباسی از منطق الطیر عطار
  با بازنویسی زهرا خانلري و با تصویرگري نورالدین زرین کلک

رفت  ها می پرندگان جمع شدند و چون از ستمی که به آن ۀیک روز هم: داستان ۀخالص
کرد فرمـانرواي خـود    مند بودند، تصمیم گرفتند سیمرغ را که بر سر کوه قاف زندگی می گله
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هدهد که از همه داناتر بـود، راهنمـاي پرنـدگان بـراي     . کنند تا ستم و آشوب به پایان برسد
ورد دوري و سختی راه سخن گفت، تعدادي پرندگان در م ۀهماو به . رفتن به کوه قاف شد

راه خسته شدند یـا در   ۀنیمآوردند و هدهد را همراهی نکردند، تعدادي نیز  از پرندگان بهانه 
اي  اي از تشنگی جان دادند، برخی از گرمـی آفتـاب سـوختند و عـده     دریا غرق شدند، عده

ه جایگاه سـیمرغ رسـیدند،   وقتی که ب. تنبلی کردند و میان راه به خوشگذرانی سرگرم شدند
  .از آن همه مرغ، سی تن بیش نمانده بودند و در حقیقت خودشان سی مرغ بودند

  :تحلیل داستان
به طور مستقیم در داستان بیان شده اسـت و کـودك بـراي درك آن      از آنجا که درونمایه

بـراي  ز اینکه پیام داستان که عبارت است ا. نیازي به تفکر و تأمل ندارد، از نوع آشکار است
هـا،   رسیدن به کمال انسانی و چشیدن طعم آزادگی الزم است تعلق خود را از بند خـواهش 

هـاي راه را بـه    هاي کوچک و کم ارزش رها کرده و خطرها و سـختی  ها و سرگرمی خوشی
  .بخش است ، آزاديجان خرید
تی چـون  هـا و مشـکال   هاي اصلی داستان، سی مرغ هستند که از سویی با سختی قهرمان

فرسـا و عبـور از دریـا و از     عبور از بیابان، تحمل تشنگی، گرسنگی، سرما و گرمـاي طاقـت  
بنـابراین دو نـوع   . هـاي نفسـانی خـود در نبـرد هسـتند      هـا و خـواهش   دیگر سو با خواسته

  . کشمکش بیرونی و درونی وجود دارد
و خواننده یـا بیننـده   کند  گیري می بندي داستان از نوع بسته است، چون راوي نتیجه پایان

  . در داشتن برداشت شخصی، آزاد نیست
کننـده تنهـا    دید سوم شخص و از نوع عینی و نمایشی است زیرا روایت ۀزاویداستان از 

  . هاي قابل مشاهده را گزارش داده است رفتارها و کنش
صدایی است، زیرا عالوه بر راوي سـایر پرنـدگان و ازجملـه هدهـد،      صدا در متن، چند

  .ها صدا دارند بلبل، طوطی، طاووس، بط، هما، باز شکاري و جغد نیز در نوشته
بر هدهد، بلبل، طوطی، طاووس، بط، هما، باز شکاري و جغد نیز صـدا   در تصویر عالوه

  .بنایراین در تصویرها نیز چندصدایی وجود دارد. دارند
تنهـایی   ن تصـویرها بـه  تصویرهاست، اما بیننده با دید ةدهند با وجود آن که متن گسترش

کـه در آن   7 ۀصـفح براي نمونه به جـز در تصـویر   . شود قادر به درك جزئیات داستان نمی
طوطی پشت به بیننده به تصویر در آمده است و بیننده متوجـه همـراه نبـودن او بـا داسـتان      

موارد یعنی تصویر بلبل، طاووس، بـط، همـا، بـاز شـکاري و جغـد بیننـده        ۀبقیشود، در  می
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مکن است تصور کند که این پرندگان از جمله پرندگان موافق روند داستان و حرکـت بـه   م
تـوان گفـت کـه در مـتن و تصـویر در ارتبـاط بـا هـم          این مـی  بنابر. قاف هستند ۀقلسوي 

  .صدایی وجود دارد چند
اصلی داستان است به صورت پیچیده، مستقیم و بیشـتر    هاي هدهد که یکی از شخصیت

به  17و  2ي  ها راوي او را در صفحه. است پردازي شده توانمند و پویا شخصیت مستقیم، غیر
امـا  (و ....) دانایی بود و تاجی بـر سـر داشـت    ةپرندهدهد که (کند  طور مستقیم توصیف می

هاي دیگري چون صبر  خواننده با خواندن متن متوجه ویژگی...). هدهد که از همه داناتر بود
خـود و احسـاس    ماد به نفس، اسـتقالل و آزادگـی، امیـد، باوربـه    و شکیبایی، شجاعت، اعت

مـرغ   سـی  . شود که راویی به طور مستقیم به آن اشاره نکـرده اسـت   توانمندي در هدهد می
داستان که در ابتدا درکی کامل از سیمرغ نداشتند، در پایان داستان متوجه شدند کـه سـیمرغ   

  .حقیقی خودشان هستند
. مطالب بسیار بیشـتري نسـبت بـه تصویرهاسـت     ةدربردارندمتن  تصویر، در این داستان

  .تصویر و غالب بر آن است ةدهند دهنده و افزایش بنابراین متن گسترش
داند که داستان با سرانجامی خوش بـه پایـان    پایان خوش هم به دلیل آن که مخاطب می

هـا   دادن اتفـاق  گی رخکند، بلکه به چگون خواهد رسید و بر چگونگی پایان یافتن تمرکز نمی
کند، ازجمله شگردهاي تمرکززدایی است که در این داسـتان مـورد اسـتفاده قـرار      توجه می

  . گرفته است
کنـد، ازجملـه آشـکارترین آن     راوي اسـتفاده مـی   ۀمداخلـ راوي در چند مورد از شگرد 

  .کند گیري می آخر اشاره کرد که نتیجه ۀصفحتوان به  می
تصـویرپردازي او روي جلـد و دو صـفحه قبـل از شـروع      توصیف هدهد در صفحه و 

. شـود  ساز اوست، و داستان بدین ترتیب فاش می دهد که شخصیت داستان داستان، نشان می
  .سازي که تمرکززداست نیز استفاده شده است بنابراین از شگرد خودفاش

  »سیمرغ ۀافسان«تصویري  تحلیل داستانی .6  جدول
 اقتدارگرایی /بخشی میزان رهایی گري جلوه نوع عناصر داستان

 درونمایه
 اقتدارگرا آشکار

 بخش رهایی از نظر ماهیت پیام

 رنگ پی
 بخش بیشتر رهایی از نظر کشمکش: باز

 اقتدارگرا بندي از نظر پایان: بسته
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 بخش رهایی عینی و نمایشی دیدۀ زاوی

 صدا

 بخش رهایی چندصدایی در متن

 بخش رهایی چندصدایی در تصویر

در متن و 
 تصویر

 بخش رهایی صدایی چند

 پردازي شخصیت
هاي  شخصیت

 )سیمرغ(اصلی 

پیچیده، مستقیم و بیشتر 
 غیرمستقیم، توانمند و پویا

 بخش رهایی

 اقتدارگرا متن بر تصویر ۀغلب تصویر و متنۀ رابط

 شگرد تمرکززدایی

شگرد پایان خوش و شگرد 
فراداستان و سازي،  خودفاش

 راويۀ مداخل

 بخش رهایی

  
  هاي هیپا و شیپا کفش. 6

  مرتضی خسرونژاد و با تصویرگري علی خدایی ۀنوشت
. کننـد  هشتپاي دوقلو هستند که در دریا زنـدگی مـی   هیپا و شیپا دو بچه: داستان ۀخالص

را در ها زنـدگی خـوب و خوشـی     آن. این برادر و خواهر ظاهر و رفتاري شبیه به هم دارند
هـایی را   آورند و بچه که یک روز سرشان را از آب بیرون می تا این. گذرانند کنار مادرشان می

بنـابراین بـا پافشـاري، از    . بینند که کفش به پا دارند و با کفش زیبـاتر هسـتند   در ساحل می
 .خواهند تا برایشان کفش بخرد مادرشان می

خرند و پـس از آن بـه دریـا     وند، کفش میر هیپا و شیپا، به همراه مادرشان به ساحل می
ولـی ناگهـان،   . شود ها دور می کند و از آن تر حرکت می در دریا مادرشان سریع. گردند بازمی

مگر «گذاشتند، اما  ها پا به فرار می آن. کند موجودي بزرگ و ترسناك، هیپا و شیپا را دنبال می
: 1389خسرونژاد، (» !به فرار گذاشت؟شد پا  با کفش، آن هم با هشت تا کفش، به آسانی می

تر حرکت کننـد و سـپس بـا     آورند تا بتوانند سریع می هاي خود را در ها کفش ؛ بنابراین آن)9
هـا و جاهـاي شـلوغ خـود را بـه مادرشـان        هـاي دریـایی، صـخره    الي علف به حرکت از ال

اند و هر  شان آویزان کرده ها را به دیوار خانه هیپا و شیپا کفش«پس از این ماجرا، . رسانند می
حاال این خواهر و برادر، گاهی در ... . افتند کنند، یاد داستان آن روز می ها نگاه می وقت به آن

برنـد و بـا    دارند، به سـاحل مـی   ها را برمی کنند و گاهی آن هایشان بازي می زیر آب با کفش
  ).11: همان(» کنند هاي دیگر بازي می بچه
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داستان که به طور ضمنی براي خواننده یـا بیننـده قابـل درك     ۀرونمایدبه : تحلیل داستان
است در هیچ جاي داستان، به طور مستقیم اشاره نشده اسـت و کـودك مخاطـب وادار بـه     

مـاجراجویی و سـرپیچی از   (پیام داستان . شود، بنابراین درونمایه از نوع پنهان است تفکر می
اي تازه و  طرهایی همراه باشد، براي کودك تجربهترها، اگرچه ممکن است با خ فرمان بزرگ

  . بخش است ، از نظر ماهیت، رهایی)بخش است لذت
پـذیر اسـت، داسـتان از نـوع      جا که وقوع چنین داستانی تنها در عالم خیال امکـان  از آن

دهد تا نکـات بسـیار    تخیلی بودن داستان از سویی به راوي اجازه می. فانتزي یا خیالی است
 پذیر توسط کودکان، ارائه نماید و از دیگر سو، کـودك را  خالقانه و به شکلی درك مهمی را

شـود، بـرده و بـدین     از دنیاي واقعی به قلمرو تخیل که در آن تصور هر ناممکنی، ممکن می
  . کند و جسارت کودك را بیشتر می جرئتترتیب قدرت خالقیت، نوآوري و همچنین 

، هـم در مـتن و هـم در تصـویر آشـکارا قابـل       رنگ که همان ترتیـب رخدادهاسـت   پی
افکنی اصلی داستان جایی است که دوقلوها آزادانه و با وجود منع مادر،  گره. تشخیص است

افکنـی رخ   آورند، و کشمکش بین دوقلوها و مـادر در پـی همـین گـره     سر از آب بیرون می
یدن هیـوال و  شـدن آنهـا و سـر رسـ     هـا و سـنگین   افکنی دیگر پوشـیدن کفـش   گره. دهد می

گیـري قطعـی    بندي داستان از نوع باز است، چون راوي نتیجه پایان. هاست کشمکش بین آن
  . کند کند و خواننده یا بیننده فرصت برداشت شخصی پیدا می نمی

ها  ها و کرده چون راوي تنها گفته. است دید سوم شخص روایت شده  ۀزاویداستان از 
دیـد   ۀزاویـ شـود،   وگو بیان مـی  ها از طریق گفت شخصیت ۀاندیشدهد و  را گزارش می

بخشی  دیدي بیشتر مایل به سمت آزادي ۀزاویچنین . بیشتر از نوع عینی یا نمایشی است
ر فضاي داستان آزادتر قول مستقیم سبب شده تا مخاطب خود را د کارگیري نقل است، به

  .احساس کند
هیپا و شیپا و مادر و همچنین راوي در متن نوشـتاري هـر کـدام صـداي خـود را دارد،      

در تصویر صداي هیپـا و شـیپا و مـادر و هیـوال را     . بنابراین صدا در متن، چندصدایی است
توان به طور جداگانه تشخیص داد، و به همین دلیـل صـدا در تصـویر نیـز چندصـدایی       می

معنـا و مفهـوم واحـدي هسـتند، در مـتن و تصـویر،        ةنـد کن بیـان چون متن و تصویر . است
  .صدایی وجود دارد تک

هاي اصلی داستان هستند به صورت پویا  تصویر، دوقلوها که شخصیت در این داستان
اند؛ دوقلوها درخالل داستان، وضعیت جدیدي را تجربه کرده و در  پردازي شده شخصیت
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مادر دوقلوها . اند اي باالتر از پختگی رسیده آن به درکی تازه از زندگی و به درجه ۀنتیج
نظر برسد که دچار تغییر محسوسی نشده باشد، اما بـا   در نگاه اول ممکن است چنین به

توان متوجه تغییر در نگرش او شد؛ مادر که در ابتدا نگاهی اقتدارگرایانه  اندکی تأمل می
 ۀتجربهایش  ي داستان، از اینکه بچهدارد، در انتها تازه باز می ۀتجربدارد و دوقلوها را از 

نویسنده در قالـب چنـد   . کند اند ابراز خوشحالی می اي را با موفقیت به دست آورده تازه
و ) 20 ۀصفح(» عزیزم... «و » مادر باز هم خندید و گفت«، »مادر خندید و گفت«جمله 

، )21 ۀصـفح (تصویرگر با تصویرپردازي دوقلوها در آغوش مادر و پذیرش گـرم مـادر   
  .اند تغییر ایجاد شده را نشان داده

بیـرون  . اسـت  از شگردهاي تمرکززدایی نیز به شکلی مناسب در این داستان استفاده شده
هـایی از کـاربرد    هـا، نمونـه   زدن آنها در خشکی بـه همـراه آدم   پاها از آب و قدم آمدن هشت

حضـور  . اق آب زندگی کندپا در اعم رود که هشت سازي است، زیرا انتظار می شگرد وارونه
کردن بـا کفـش را در دوقلوهـا بـه      ناگهانی هیوال بازي، خنده، شادي و لذت پوشیدن و شنا

هـاي گونـاگون    تعداد، نوع، اندازه و رنـگ . ها، تبدیل کرد وحشت و فرار و رها کردن کفش
ـ . شـود  ها نیز سبب تمرکززدایـی در خواننـده و بیننـده مـی     کفش دیگـر تمرکززدایـی،    ۀنمون

کنند توي یـک کفـش، ایـن     هاي آدم دو تا پایشان را می بچه« 11 ۀصفحدخالت نویسنده در 
بکنـد چقـدر    اي، هشت تا پایش را توي یک کفش شوند؛ حاال ببینید اگر بچه همه لجباز می

  .، است»شود لجباز می
اکنـون  . شـوند  ندتر میتر و توانم اي جدید، پخته دوقلوهاي خام و ناتوان با گذر از تجربه

. کننـد  هایشان بـازي مـی   گاهی در زیر آب با کفش«پوشند،  هاي خود را می آنها گاهی کفش
و ) 22 ۀصـفح (» کنند هاي دیگر بازي می برند و با بچه دارند، به ساحل می گاهی آنها را برمی

  .اي از پختگی است این نشان از جذب آن تجربه و فرارفتن از آن و رسیدن به درجه
هـاي   کارگیري شگرد فراداسـتان توانسـته اسـت خواننـده را متوجـه جنبـه       نویسنده با به

محیط متفاوت، ممکـن اسـت    ۀتجرببیرون آمدن دوقلوها از آب و . دیگري از واقعیت نماید
هاي متفاوت و امکـان   ها و سنت ها، ایده ها، فرهنگ خواننده را متوجه وجود و حضور جامعه

و در ) 11و  6 ۀصـفح (کنـد   نویسنده در جاهایی مداخله مـی . آنها کند وگو با ارتباط و گفت
  .کند داستان اشاره می) 22 ۀصفح(جایی به داستانی بودن 

هیپا وشیپا به همـراه  . است تصویر استفاده شده وبرگشت نیز در این داستان از شگرد رفت
  .گردند می روند و بر به ساحل و خشکی را می) اعماق دریا(مادر مسیر خانه 
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وگوي هیپا و شیپا با مادرشان در کتاب،  وگوي هیپا و شیپا با یکدیگر و در گفت در گفت
ها هر کـدام صـدا و نظـر خـود را دارنـد؛       کننده وگو شود و گفت صداهاي مختلف شنیده می

! بلـه : هیپا جواب داد«و »!شود بینی آدم وقتی کفش بپوشد چقدر خوشگل می می: شیپا گفت«
مـادر بـا   «، »!خـواهیم  مـا کفـش مـی   : دوقلوها گفتند«و ) 9تا 8 صفحۀ(» م نیستیماما ما که آد

بـاالخره سـرتان را از آب درآوردیـد؟    ! آه: مادر آهی کشید و گفت«و » !چی؟: تعجب گفت
» !خـواهیم  مـا کفـش مـی   : دوقلوها باز هم حـرف خودشـان را زدنـد   «و » ...مگر نگفته بودم

. باشـد  ویژگی چندآوایی که شگردي بینامتنی است، مـی  بنابراین، داستان داراي). 11 صفحۀ(
هـا بـراي    همیشگی و تکراري والدین بـه بچـه   ۀتوصیمتن  داستان نیز بر مبناي پیش ۀدرونمای

  .پرهیز از خطر کردن، است
کنند، بین مـتن و تصـویر در ایـن     جا که متن و تصویر تقریباً یک مطلب را بیان می از آن

هـاي هیپـا و شـیپا در     سوم کتاب، ویژگی صفحۀدر . ی برقرار استتصویر، تعادل نسب داستان
، در )تصـویر (و رفتـار  ) مـتن (هماهنگی دوقلوهـا در گفتـار   . متن و تصویر دقیقاً یکی است

بنـددار  (جزئیات مربوط به متن که شامل نوع کفش . هاي کتاب هماهنگ است تمامی صفحه
ها  چگونگی انتخاب کفش، تعداد، اندازه، رنگ و )دار بودن یا پروانه داشتن یا بدون بند و گل

بـه شـکل یکسـان در     19تـا   12 صفحۀا به عنوان دختر، در پتوسط هیپا به عنوان پسر و شی
که دو راوي مختلـف نویسـنده و تصـویرگر داسـتان را      باوجودآن. تصویر بازتاب یافته است

در صـدایی   اوج این همـاهنگی و هـم  . کنند کنند، اما هر دو یک داستان را بیان می روایت می
است که متن و تصویر، موقعیت خطرناك و احساس ترس و وحشـت   19و  18هاي  صفحه

هـا و مـتن تقویـت معنـا و      بنابراین، تصـویر . دهند را به زیبایی و به شکلی واحد بازتاب می
هـاي   این ویژگـی، آزادي مخاطـب در داشـتن برداشـت    . شوند می مفهوم واحدي را موجب 

کند و از جایی که برداشتی یکسان را در مخاطب سبب  می مختلف از تصویر و متن را کمتر
  .شوند، متمایل به اقتدار هستند می

  »هیپا و شیپا«تصویري  تحلیل داستانی .7  جدول
  اقتدارگرایی /بخشی میزان رهایی  گري جلوه نوع  عناصر داستان

  بخش رهایی  نهان  درونمایه
  بخش رهایی  از نظر ماهیت پیام

  بخش رهایی  هاي داستان و کشمکش نظر واژگونی وضعیت و موقعیتاز : باز  رنگ پی
  بخش رهایی  بندي از نظر پایان: باز

 بخش بیشتر رهایی  سوم شخص از نوع عینی یا نمایشی  دیدۀ زاوی
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  صدا

 بخش بیشتر رهایی  چندصدایی  در متن

  بخش رهایی  چندصدایی  در تصویر
در متن و 

  تصویر
  اقتدارگرا  صدایی تک

 بخش بیشتر رهایی  پویا بیشتر غیر مستقیم  پردازي شخصیت

تصویر و ۀ رابط
  متن

ها و متن تقویت معنا و مفهوم  تصویر: تعادل بین متن و تصویر
  شوند می واحدي را موجب

  اقتدارگرا

، رفت و )سازي راوي، خودفاشۀ مداخل(بینامتنیت، فراداستان   شگرد تمرکززدایی
  برگشت

  بخش رهایی

 
  گیري نتیجه. 4

  :منتخب فارسی به نتایج زیر دست یافت  ده داستان ۀمجموعمحقق با بررسی شش داستان از 
گیري از روش تحلیل قیاسی به تحلیـل   در پاسخ به پرسش نخست تحقیق، محقق با بهره

هـاي جداگانـه    هاي فارسی منتخب پرداخت و نتایج تحلیل را به صورت جدول متن داستان
بخشی بیشتر باشد،  ها به هر میزان که رهایی در ستون سوم جدول. براي هر داستان نشان داد

شـده   نیز بیشتر خواهد بود و به هر میزان که شگردهاي اعمال قدرت تفکر و انتخاب کودك
به سمت اقتدارگرایی پیش روند، به همان میزان از قدرت تفکر و انتخـاب کـودك بـه نفـع     

  .شود بزرگسال کاسته می ۀاندیشاعمال دیدگاه و 
توان گفـت اگرچـه در    نتایج به دست آمده می ۀمقایسدر پاسخ به پرسش دوم تحقیق، با 

بخش است و در نتیجه باعث تقویت قدرت  شش داستان، درونمایه از نظر ماهیت رهاییهر 
بخش در چهار داستان به صورت آشکار  خالقیت و تفکر کودك است، اما همین پیام رهایی

، بـه صـورت   »هاي هیپا و شـیپا  کفش«و » خاله سوسکه با کی ازدواج کرد؟«و در دو داستان 
خاله سوسکه با کی « ،»ماهی سیاه کوچولو«رنگ در سه داستان  پی. گر شده است پنهان جلوه

بخش اسـت، امـا در سـه داسـتان دیگـر بـه        ، رهایی»هاي هیپا و شیپا کفش«و » ازدواج کرد؟
» سـیمرغ  ۀافسان«بندي، تنها در داستان  رنگ از نظر پایان پی. بخش است صورت بیشتر رهایی

بخـش اسـت بـراي نمونـه در      صورت رهایی به صورت اقتدارگرا و در پنج داستان دیگر به
هاي داستان خود به عبور خالقانـه   ، نویسنده با تشویق قهرمان»هاي هیپا و شیپا کفش«داستان 

مخـاطره، موفـق بیـرون     ها را از آن تجربه تـازه و البتـه پـر    از سنت و پشت سرنهادن آن، آن
  .گذارد آورد و سرانجام قضاوت را به خواننده وامی می
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کـه اغلـب شـگردهاي ادبـی مـورد اسـتفاده نویسـندگان هـر شـش           جـایی  ین ازآنبنابرا
توان نتیجه گرفـت کـه    بخشی متوجه است، می تصویر فارسی کودك به سمت رهایی داستان

   .اند هاي کودکان فارسی، توجه بیشتري به آزادي، انتخاب و تفکر کودك داشته مؤلفان داستان
دید نمایشی استفاده شده است، نویسنده همچون یـک   ۀزاویبراي مثال در داستانی که از 

هـا و گرایشـها، و بیـان دیـدگاه خـود صـرف نظـر         کند یعنی از خواست گزارشگر عمل می
کند، بنابراین خواننده آن گزارش با واقعیت آن گونه که بوده و نه آن طور که به خواست  می

د از قیـد اقتـدار نویسـنده رهـا     توان در چنین حالتی خواننده می. گزارشگر بوده، مواجه است
بنابراین . مورد نظر بیندیشد و به تعبیر و تفسیر آن بپردازد ةپدیدشود و خود آزادانه در مورد 

بخش از این جهت که کودك را از پیروي بدون چون و چـراي کـودك از    شگردهاي رهایی
ر بـه حرکـت   خوانـد و وادا  دارد و او را بـه چـالش فرامـی    خواست و نظر بزرگسال باز می

  . شود گیري، تفکر و انتخاب کودك می کند، باعث تقویت قدرت تصمیم می
خالـه  «، »ماهی سـیاه کوچولـو  «و » حقیقت و مرد دانا«هاي  از نظر مفهومی نیز در داستان

هـا در پـی نقـد اقتـدار و کنتـرل       مؤلـف » توکایی در قفـس «و » سوسکه با کی ازدواج کرد؟
» سـیمرغ  ۀافسان«آزادي کودك هستند، در حالی که در داستان  نسنجیده بزرگساالن و دفاع از

داستان، به اقتدار بزرگسـال   ۀبستبندي  مؤلف عالوه بر دفاع از آزادي کودك با توجه به پایان
، مؤلف کشاکش بین اقتدار بزرگسال »هاي هیپا و شیپا کفش«در داستان . گذارد نیز احترام می

کنـد و در نهایـت    نجام داستان به صورت فرایندي دنبال میو آزادي کودك را از ابتدا تا سرا
ها با برکشیدن سـطح فهـم دو طـرف از مفهـوم اقتـدار و       تعادل منطقی و قابل قبولی بین آن

  .نماید آزادي برقرار می
 ۀدرونمایتوان گفت شگردها و عناصر داستانی چون  در پاسخ به پرسش سوم نیز می

دید عینی یا نمایشی، چندصـدایی   ۀزاویرنگ باز،  بخشی، پی پنهان، پیام با ماهیت آزادي
تصویر بـر مـتن و    ۀغلبپردازي پیچیده و پویا و غیرمستقیم،  در متن و تصویر، شخصیت

گیري،  هرچه بیشتر از شگردهاي تمرکززدا در جهت تقویت قدرت تفکر، تصمیم ةاستفاد
اي است  این نوع شگردها و عناصر به گونه ۀارائ ةنحو .خالقیت و انتخاب کودك است

هاي خود بـه نفـع    ، تمایالت و خواسته ها که نویسنده به عنوان یک بزرگسال، از گرایش
دهد تا  ترتیب، به کودك اجازه می کند و بدین هاي کودك صرف نظر می نیازها و خواسته

اشـتی شخصـی از   یشـد و برد خود آزادانه در ساخت داستان مطابق با دنیـاي خـود بیند  
  .داستان داشته باشد
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