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بررسی و تحلیل نقدهای فمینیستی ادبیات کودک و نوجوان درنشریه تخصصی
کتاب ماه کودک و نوجوان()6717-6731
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دکتر عاطفه جمالی
2
الهام جمشیدی
تاریخ دریافت3189/7/5 :

تاریخ پذیرش3188/9/13 :

چکیده
نقد فمینیستی ،بخشی از گفتمان فمینیستی است که در پی تجدید نظر در معیارهاا نقاد ا ایجااد سانتی
زنانه در ادبیات است .بررسی نقدها فمینیستی نشریات تخصصی ،نقا مممای در شناساایی مسایر ایا
گرای در ادبیات کودک ا نوجوان ا تبیی نقاط قوت ا ضعف نقاد ا نظریاه فمینیساتی در ررا منتقادان
دارد .در ای مقاله ،در ضم پژاهشی کیفی ا با راش توصیفی ا تحلیل محتوا قیاسی اساتقرایی ،مقاایتی
که در فاصله سالها 6731تا 6737در کتاب ماه کودک ا نوجاوان باا رایرارد فمینیساتی نقاد شادهاناد،
بررسی میشود ا تالش میشود نمایی از اضعیت نقدها فمینیستی در ای نشریه به تصویر کشایده شاود.
در مجموع از میان 6737مقاله 73 ،مقاله با ای رایررد نقد شدهاند .زمان ،به لحاظ کمی ا کیفای ،بار نقادها
تأثیرگذار بودهاست .منقدان زن پرکارترند .پرکاربردتری مؤلفهها فمینیستی برگرفته از گرای ها لیبارال
ا تا حد رادیرال هستند .گرای به نقد انگلیسی -رمریرایی بای از دیگار گرای هاا اسات .پرتررارتاری
مضمون ،نقد مردسایر ا جنبهها رن است .برگزیدن عنوان ا مقدمه مناسب برا بحث ،توجاه باه نااو ا
تصویر را جلد اثر ،دستهبند موضاوعی ا درنمایات نتیجاهگیر همساو باا اهادا ا ارا اه پیشانماد باه
مخاطبان ا نویسندگان رثار خالقه از نقاط قوت نقدها است .بیتوجمی به نظریهها نقد فمینیساتی ادبیاات
کودک ،عدو استناد به رایرردها فمینیستی در تحلیل رثار ،عدو ارجاع به مت خالقه بارا تأییاد مباحاث
نظر  ،سود نجست از منابع دستاال ا پرداخت به موضاوعات ناامرتبب باا موضاوع اصالی از عمادهتاری
اشرایتی است که در مقایت دیده میشود.
واژگان کلیدی :نقد فمینیستی ،ادبیات کودک ا نوجوان ،نشریات تخصصی ،کتاب ماه کودک ا نوجوان.
 .6استادیار گراه زبان ا ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان
 .7دان رموخته کارشناسی ارشد زبان ا ادبیات فارسی گرای

* jamali.atefeh@gmail.com

ادبیات کودک ا نوجوان ،دانشگاه هرمزگان
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 -1مقدمه

فمینیسم به عنوان جنب اجتماعی ا فرر  ،داعیه حمایت از حقوق زنان ا ارتقا موقعیت رنماا
را بااه عنااوان ی ا گااراه در جامعااه دارد .انتقاااد دراناای فمینیساام راه خااود را در اندیشااهها
نظریهپردازان ا منتقدان ادبی نیز گشودهاست .منتقدان فمینیسات ،باه دنباال باازنگر کلای در
نماد ادبیاتند .رنما اتفاق نظر دارند که «تقسیمبند زیباییشناختی سنتی در نقد ادبای باا پای
فرضها ا شیوه استدیل مردانه رمیخته شدهاند؛ به عباارت دیگار شایوهها نقاد ادبای متاأثر از
فرهنگ جنسیتی هستند» (ربرامز.)33716797 ،
در حااوزه نقااد ادبیااات ،فمینیسااتها در تالشااند بگوینااد هگونااه ماات ادباای از نابرابر هااا ا
اختال ها شدید جنسی در ی فرهنگ حمایت کرده ،یا رنما را منعرس نماوده ،ا یاا باه مباارزه
طلبیدهاست (حس رباد )6316796 ،؛ «نقد ادبی فمینیستی به بررسی کمبود کاراکترها ااقعای زناان
در رثار نویسندگان مرد میپردازد ا درعی حال ،استفاده زناان از فرهناگ مردساایر را نیاز در نظار
میگیرد ا نشان میدهد که زنان هگونه از فرهنگ مردسایر پیرا میکنند» (تمیز .)57 16733 ،
دامنه جنب ها نقد فمینیستی ادبی ،به ادبیات کاودک ا نوجاوان نیاز کشایده شاد .نقاد
فمینیستی ادبیات کودک ا نوجوان که از گرای هاا نقاد پساساختارگراسات ،در جریاان ماو
داو فمینیسم شرل گرفت .در دههها بعد با تثبیات نقاد ادبیاات کودکاان ا باهطورخاص نقاد
فمینیستی ،تالش برا بررسی ادبیات کودک ا نوجوان از منظر ای نوع نقد ا حذ کلیشههاا
تبعیض جنسی از رثار رغاز شد.
در ایران در دهه  ،6737شاهد نقدها پراکناده باا موضاوع تحلیال ا نقاد فمینیساتی ادبیاات
کودک ا نوجاوان هساتیم؛ اماا در دهاه  6797ایا راناد سارعت بیشاتر یافات .در ایا دهاه،
پژاهشنامه ادبیات کودک ا نوجوان شماره تابستان ا بمار را بهطورایژه به موضاوع فمینیسام ا نقاد
فمینیستی اختصاص داد ا با طرح جد ای موضوع ،توجه جامعه ادبی حاوزه کاودک ا نوجاوان را
به ای مسأله معطو کرد .در ادامه ،هه در کتاب مااه کاودک ا نوجاوان ا هاه در دیگار نشاریات
تخصصی کودک ا نوجوان ،شاهد هاا مقاایت متعادد دربااره مباحاث نظار فمینیسام ا نقاد
فمینیستی ا نقد محتوا رثار ادبی فارسی ا ترجمهشده کودک ا نوجوان از ای منظر هستیم.
نقد فمینیستی ادبیات کودک ا نوجوان ،از حوزهها تازه ا نوی نقد ادبی در ایاران اسات.
معرفی ا تحلیل ای نوع نقد می تواند منجر به شناخت ضعفها نقدها پیشی ا راهگشاا
منتقدان برا نقد ا تحلیل علمی ا دقیق رثار ادبی کودک ا نوجوان شاود .نقادها زنمحاور
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منسجم میتواند زمینه رگاهساز فعاین حوزه ادبیات کودک ا نوجوان در نگرش به جانسهاا
ا شیوه انعراس تصویر راش ا برابر طلبانه را فراهم کند.
ای پژاه کیفی ا با تأکیاد بار راش توصایفی ا تحلیال محتاوا قیاسای اساتقرایی
نگاشته شدهاست؛ به ای ترتیب که پس از گردرار شاخصهها نقاد ادبای فمینیساتی در
ادبیات کودک ا نوجوان ،مقالهها مبتنی بار رایرارد فمینیساتی در کتااب مااه کاودک ا
نوجوان با توجه به ای شاخصهها نقد ا بررسی شدهاسات .در ایا نشاریه -کاه از نشاریات
تخصصی ادبیات کودک ا نوجوان است ا از سال  6731منتشر شده ا اکنون با نااو فصالنامه
نقد کتاب کودک ا نوجوان به فعالیت خود ادامه میدهاد -در مجماوع  73مقالاه در فاصاله
سالها  6737-6731با موضوع نقد زنمحور به ها رسیدهاست.
با بررسی ای مقایت ،تالش میشود باه پرسا هاا زیار پاساا داده شاود 1کاداو یا از
گرای ها ا نحلهها فمینیسم ا نقد فمینیستی بیشتر مورد توجه منتقدان است؟ نقادها بیشاتر
نوشته منتقدان زنند یا مرد؟ پرتررارتری مضامی بهکاررفته در ای نقادها هیسات؟ در مجماوع
هه نقاط ضعف ا قوتی در نقدها فمینیستی ای نشریه دیده میشود؟
 -1-1پیشینه پژوهش

درباره مباحث نظر نقد فمینیستی ا تصویر زنان در ادبیاات کاودک ا نوجواناان ،هنادی
رساله ،مقاله ا کتاب نگاشته شدهاست ،اما در زمینه فرانقاد نشاریات کاودک ،پاژاه هاا
انگشتشمار به هشم میخورد.
رضو ا مسن فارسی ( )6793به بررسی شیوهها استناد در نقدها ا مقایت کتااب مااه ا
پژاهشنامه ادبیات کودک ا نوجوان پرداختاهاناد .رنماا اضاعیت اساتناد را ناامطلوب ارزیاابی
کردهانااد .صاادیقی ا دیگااران ( )6737بااه بررساای مقالااهها تااألیفی ا ترجماه ا نقااد شااعر ا
داساتانها منتشرشااده در کتااب ماااه کاودک ا نوجااوان در فاصاله سااالها 6797-6731
پرداختهاند .رنما رایرردها نقد سانتی را پربساامدتر از دیگار رایرردهاا ارزیاابی کاردهاناد ا
بازنویسی ا بازرفرینی را موضوعی قابلتوجه در مقایت تألیفی عنوان کردهاناد .کلثاوو صاالحی
( )6737در پایاننامه خود ،کارنامها توصیفی-تحلیلی از مقالهها پژاهشنامه ادبیات کاودک ا
نوجوان ارا ه کارده اسات .اا در بخا توصایفی باا راردن هریاده مقالاهها باه معرفای رنماا

677

عاطفه جمالی و الهام جمشیدی

پرداختهاست .در بخ
شدهاست.

نقد و نظریه ادبی /سال پنجم ،دوره دوم ،پاییز و زمستان 9311

انتقاد -ارزشیابی ،کیفیت اجزا ا بخ ها مختلف هر مقالاه بررسای

 -2مباحث نظری
 -1-2فمینیسم و نقد فمینیستی

بهدستدادن تعریفی موجز از فمینیسم دشوار است .زیارا فمینیسام مفماومی هناداجمی ا
مجموعه از عقاید ا کن ها متفاات است؛ اما بنا به رسم متعار ا برا ایجااد پایاها در
بحث ،فمینیسم را میتوان هنی تعریف کرد1
«فمینیسم از ای نقطه رغاز میشود که زنان مورد ستم قرار میگیرند ا سرکوب میشوند ا
سرکوب رنما مساله مممی است .اجه مشخصه فمینیسم ای است که فرادستی زنان را قابل
هوناهرا ا مخالفت میداند .ای مخالفت مستلزو بررسی انتقاد موقعیت کنونی ا گذشته
زنان ،ا هال با اید ولوژ ها مردسایرانه حااکم اسات کاه فرادساتی زناان را طبیعای ا
همگانی ا بنابرای اجتنابناپذیر جلوه میدهند» (ربوت ا اایس.)76-77 16737 ،

گستره زمانی ا جغرافیایی فمینیسم ،منشأ پیادای گارای هاا مختلاف ا اناواع نظریاات
فمینیستی است که در تبیی علل فرادستی زنان زاایاه دیاد خااص خودشاان را دارناد ا بارا
رهایی زنان از فرادستی راهبردهاا ایاژها مطاابق یاا ناوع نظریاهشاان پیشانماد مایکنناد.
اندیشمندان فمینیستی برا توصیف نگرشها ا مواضاع نظار ا عملایشاان از هفات رایرارد
عمده بمره میگیرند 1فمینیسم لیبارال ،فمینیسام مارکسیساتی ،فمینیسام رادیراال ،فمینیسام
سوسیالیستی ،فمینیسم اگزیستانسیالیستی ،فمینیسم راانراااناه ،فمینیسام پسات مادرن (نا .
تانگ .)77-61 16737 ،عالاه بر گرای ها مشمور نامبرده ،در هند دهه اخیار شااهد شارلگیار
نحلهها دیگر از فمینیسم هستیم که ریشه در اعتراض باه ااتگرایای فمینیسام ا توجاه باه
مسأله تفاات در میان زنان دارند .فمینیسم اسالمی ،سیاه ،اکوفمینیسم ،صلحطلب ا خاانوادهگارا
از جمله ای نحلهها هستند.
نقد ادبی فمینیستی ،که بخشی از گفتمان کلیتر فمینیسم است ،باه دنباال تجدیادنظر
در معیارها سنتی نقد ا تاریا ادبیات ،از میان برداشت زبان مردساایرانه ا ایجااد سانتی
زنانه در ادبیات است .هد نقد فمینیستی ای است کاه ادبیاات را در راساتا خادمت باه
رزاد زنان به کار گیرد .در ااقع «نقد فمینیستی نوعی عارضاناداو جاد در مقابال نمااد
ادبیات است» (هاو اگمبل .)777 16797 ،در ای نوع نقد ،منتقدان بر شیوهها متفاات نوشت
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ا خواندن زنان ا عوامل مؤثر بر نوع نگارش زناان تمرکاز مایکنناد« .منتقادان فمینیسات
میکوشند با برمال کردن شالودهها مردسایرانه رثار معتبر ،مالکها فارا جنسایتی بارا
تعیی ای رثار ا فمم تاریا ادبیات پیشنماد کنناد تاا در نتیجاه ،ادیباان زن ا رثارشاان باه
رسمیت شناخته شوند ا جایگاه شایسته خود را در پیرره ادبیات باه دسات رارناد» (پایناده،
 .)97 /7 16733رنما معیارها ا ساختارها مردساایر را ماورد تردیاد قارار میدهناد ا تاالش
میکنند رهیافتها هندگانها به متون داشته باشند ا ادبیات زنانه را مشاراعیت بخشاند
(برسلر.)779- 773 16793 ،

به دلیل ترثر در دیدگاهها فمینیستی سه دسته نقد فمینیستی که به لحااظ جغرافیاایی از
یردیگر متمایز میشوند به اجود رمدهاست .انگلیسی-رمریرایی ،فرانسو ا اقلیت (سیاه).
در نقد انگلیسی -رمریرایی که به نقد زنمحور یا نقد اضعی نیز مشامور اسات ،فمینیساتها
«معیارها زیباییشناختی ا سیاسی را که رثار معتبار غارب تاا رن زماان بار رن اساتوار بودناد،
ارزیابی کردند» (کلیگاز .)657 16799 ،شواالتر 6که مشمورتری نظریهپرداز نقاد زنمحاور اسات ،در
بوطیقا نقد فمینیستی دا مرحله اصلی برا نقد زنمحور مطرح میکند 1در مرحلاه اال باه زن
در نق مصر کننده ادبیات مردان ا در مرحله داو به زن به عنوان نویسنده ا تولیدکننده مات
توجه میشود (برتنس .)665-667 16736 ،شواالتر در ادبیااتی از رن خودشاان ،تااریا ادبیاات زناان
نویسنده را در سه مرحله زنانگی ،فمینیستی ا زنانه تقسیمبند میکناد (نا  .سالدن ا ایداساون،
.)735-737 16737

در نقد فمینیستی فرانسو  ،تأکید بر نوشتار زنانه است .نوشتار که پیوناد ا مشاابمتی
خاص با پیرر زنانه دارد ا در تالش است سلطه نوشتار مردانه را کنار بزند .بنا به دیدگاه ایا
منتقدان ،باید امراناتی در زبان زنان فراهم شاود تاا دیگار ناهاار نباشاند بارا نوشات بار
هارهوبها مردانه متری باشند .به اعتقاد ال سیرسو«7نوشتار زنان همواره از ساخنی کاه
نظاو مردسایر تعیی میکند فراتر میراد [ ]...ای نوشتار زباان نماادی مرداناه را ااژگاون
میکند ا به زنان هویتی تازه میبخشد» (هماان .)797 1اا ،لوس ایریگارا  7ا جولیا کریساتوا5
از سردمداران ای نوع نقدند.

1. Eliane Showalter
2. Helen Cixous
3. Luce Irigaray
4. Julia Kristeva
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 -2-2نقد فمینیستی ادبیات کودک و نوجوان

نقد فمینیستی ادبیات کودک ا نوجوان ،با تئور پساساختارگرا همراه شد .جریاان اماراز
حاکم بر نقد ادبیات کودکان ،همزمان با مو داو فمینیستی رغاز شد .ا در دهاه بعاد ،هام
نقد ادبیات کودکان ا هم نقد فمینیستی ،در دانشگاهها به رشتهها تثبیتشده بدل شادند
ا نمادها ضرار نظیر مجالت تخصصی ،انجم ها حرفها ا رشتهها دانشگاهی بارا
حمایت از پژاه ها فمینیستی در ادبیات کودک شرل گرفتند.
تا ااایل سالها  ،6337منقدان فمینیستی بر ای باار بودند که فرضایهها ارا اهشاده
درباره ادبیات خوب شامل داستانهایی میشود که مردان سفیدپوست نویسندهاش هساتند،
در ای دیدگاه جنس مذکر سفیدپوست ،به عنوان الگو هنجاار معرفای مایشاود ا دیگار
افراد ،نابمنجار ا فرعی هستند؛ همانگونه که پُل 6بهدرستی اشاره کردهاست تا ای زمان هم
ادبیات زنان ا هم ادبیات کودکان کمبماسات ا هار دا از ساو جامعاه ادبای ا تربیتای باه
حاشیه رانده شده ،فرعی تلقی میشدند (پل.)71 16796 ،
نظریه فمینیستی در مسیر تحقق خود ،در پی پافشار بر ای موضاوع اسات کاه هماه
کودکان باید موضوع ای مطالعات قرار گیرند .منتقدان فمینیسات باا اساتفاده از راشهاا
ساختارشاارنی مااأخوا از دریاادا ،7مباحااث ایااد ولوژی برگرفتااه از رلتوساار ا بوردیااو 7ا
اهنیتگرایی اقتباسشده از لران ،5ترنی هایی را برگزیدند تا نشان دهند کاه فرضایههاا
اید ولوژی نمفته در متون ادبیات کودک به هه شرل عمل میکنند.
منتقدان ا محققان فمینیست ادبیات کاودک همچاون کاالرک ،7کیاد ،1ماایرز ،3پال ا
دیگران ،برا تحققبخشیدن به ی سنت فمینیستی در ادبیات کودکان ،به جساتاجاو در
داستانها مربوط به دیگر (یا غیرخود ) پرداختند؛ یعنای داساتانهاایی کاه مفااهیمی
هون مادر ،دختر ا خواهر را پوش میدادند .رنما در ای داستانها به دنبال برجستهکاردن
مفاهیم بیشتر زنانه مثل کثرتگرایی ،نگاه هنداجمی ا به پرس کشیدن تماایزات قطعای
میان جنسیت مذکر -مؤنث بودند.
1. Lissa Paul
2. Jacque Derrida
3. Louis Pierre Althusser & Pierre Bourdieu
4. Jacques Lacan
5. Clark
6. Kidd
7. Myers
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منتقدان ادبیات کودک ا نوجوان ،همسو با منتقدان رمریرایی -انگلیسی ادبیات بزرگساال باه
دا حوزه زن به عنوان خواننده ا زن به عنوان نویسنده متمرکز شدند .در بحاث زناان باه عناوان
خواننده ،بررسی رثار ادبی نشان میدهد که خواننده مطلوب ایا نویساندگان ،خواننادها اسات
که بیهون ا هرا سخنان رنما را بپذیرد ا با خوان پیشنماد رنما مت را بخواند .در بحث زناان
به عنوان نویسنده ،منتقادان دریافتناد برخای از نویساندگان کالسای  ،شخصایتهاا دختار
تأثیرگذار ا توانمند ا بهطورخاص نویسنده را ،به عناوان شخصایت اصالی داساتان برگزیادهاناد.
شخصیتهایی مثل «جو» در زنان کوه ا «رن» در گری گیبل از طریق نوشات در پای اباراز
فردیت خود هستند (نا  .ترار ا اب .)53-55 16736 ،در کناار رن در برخای متاون کودکاان ،زناان
شخصیتها مؤنثی را به تصویر میکشند که در مواجمه با مشرالت ،بهجا عراسالعمالهاا
خش فیزیری ،از راه نیرنگ ا حقه به جنگ مسا ل میراند.
منتقدان معتقدند 1نویسندگان زن ،معمویً بهجا استفاده از پیرنگی کاه یا نقطاه اا
دارد از پیرنگ ایپزادی با شاخ ا برگ فرعی استفاده مایکنناد .یرای از شاگردها ماورد
استفاده ای نویسندگان ،بمرهگیر از ساختار راایی تودرتو -شیوه داستان در داستان است-
که بنا به گفته رابرتا تریتز« 6هنی ساختار خواننده را به یاد بدن حامله مادر میانادازد»
(.)Nodelman & Reimer, 2003: 161

برخی از منقدان نیز ،به تفاات جسمی دا جنس ا تأثیر رن بر شیوه راایت ا ضارباهنگ
پیرنگ توجه نشان دادهاند .منتقدانی هم هون گیلبرت ا گوبار ،7بر ای باارناد کاه زناان در
نتیجه تفااتها زیستشناختی ،تجربه فرهنگی ،تجربه نویسندگی متفااتی باا ماردان را از
سر میگذرانند .زنان نویسنده از استعارههایی استفاده میکنند که ییه درانی ،ییاه بیرانای
را میسازد ،استعارههایی که بر پایه تجارب جسمانی زاد ا الد ،زایمان ا قاعدگی پایاهریاز
شدهاند (سلدن.)736 16737 ،
نوع درانمایه نیز در رثار زنانه میتواند متفاات باشد .منتقدان ،با مطالعه رثاار ا بررسای
شیوه نگارش خاص زنان دریافتند ،درانمایه رثار بسیار از نویسندگان زنی که برا جوانان
مینویسند ،کشف خود ا سروت است (.)Tacker, 2001: 252
درنمایت ،پژاه جامع لیزا پل ،که از منتقدان شناخته شده حوزه نقد ابیاات کاودک ا
نوجوان است ،قابلتوجه است .اا سه موضوع گسترده نقد دانشاگاهی ادبیاات کاودک را کاه
1. Roberta Seelinger Trites
2. Sandra Gilbert & Susan Gubar
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تحتتأثیر تئور فمینیستی شرل گرفتهاند ایل عناای بازخوانی مت ها بارا رسایدن باه
تفسیرها تازه ،بازیافت ا احیا مت هایی که مورد بیتوجمی ا کمتوجمی قرار گرفتهاند ا
ساماندهی داباره نظریهها فمینیستی بررسی کردهاست (.)Vide. Paul, 2004: 142-150
 -3-2جنسیت و ادبیات کودک

مسأله جنسیت در ادبیات کودک ،متأثر از نگرشها زنمدار شرل گرفتهاست .هگونگی باه
تصویر کشیده شدن شخصیتها ا رفتارها اابسته به جنسیت در ادبیاات کاودک ،یرای از
دلمشغولیها همیشگی منتقدانی است که در حاوزه مطالعاات فمینیساتی ا حاوزههاا
اابسته به رن پژاه میکنند .ای منتقدان تالش میکنند نشان دهناد کاه متاون ادبیاات
کودک هگونه کن ها ،شخصیتها ،رایدادها ا پیامدها خود را جنسیتی میکنند .رنماا در
بررسیها خود به ای پرس ها میپردازند که ریا ادبیات کودک جنسایتی خنثای دارد یاا
نه؟ ا اگر خنثی نیست ،مذکر است یا مؤنث؟ مردانه است یا زنانه؟ به گفته شواالتر «نظریاه
جنسیتی بر ای موضوع تأکید دارد که همه نوشتهها ،ناه تنماا نوشاتهها زناان ،جنسایت
دارند .هنگامی که نقد فمینیستی هاد خاود را تحلیال جنسایت در گفتماان ادبای قارار
میدهد ،تمامی عرصهها متنی مورد توجه قرار میگیرد ا به کار گرفت ای نظریه امراانی
فراهم میکند تا پی فرضها جنسیتی را از دل نظریه ادبی که خاود را خنثای یاا بادان
جنسیت جلوه میدهد بیران برشیم» (.)677-675 16793
منتقدان فمینیستی در پرداخت به موضوع جنسایت در ادبیاات کاودک ،میاان دا ااژه
جنس ا جنسیت تمایز قا ل میشوند .گاهی مراد از جنس ،جنس فیزیری ا زیساتشناسای
افراد است .در نقطه مقابل گاهی مراد از جنس ،نه ایژگیها فیزیری ،بلراه مجموعاها از
ایژگیها ا صفتها راانی ،فرهنگی ا اجتماعی افراد است که جنسیت در ای معناا باه دا
دسته مردانه ا زنانه (یا نگااه مرداناه ا زناناه) تقسایم مایشاود (رباوت ا اایس.)767 16737 ،
منتقدانی که ادبیات کودک را بر مبنا جنسیت جسامی بررسای مایکنناد ،معتقدناد کاه
ادبیات کودک ،ادبیاتی مؤنث اسات؛ یعنای ادبیاات کاودک باه عناوان یا حرفاه ا ساایر
حرفهها اابسته به رن در سلطه جنس مؤنث قرار دارد .منتقدان دسته داو کاه باه ادبیاات
کودک از منظر جنسیت اجتماعی توجه میکند ،دریافتند در متون ادبیات کودک ،نگارش ا
جنسیت مردانه بر نگرش ا جنسیت زنانه غلبه دارد.
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منقدان برا تشخیص مردانه بودن متون ادبیات کودک سنجهها متفاااتی ارا اه مایکنناد
که یری از رایجتری رنما ،نحوه بازنمایی شخصیتها مذکر ا مؤنث در رثار اسات؛ بادی ترتیاب
با بررسی نحاوه بازنماایی شخصایتهاا ماذکر ا مؤناث در ادبیاات کاودک ا شارل انعرااس
ایژگیها شخصی ا اجتماعی ،میتوان به مردانه یا زنانه بودن ای متون پی برد .در پاژاه هاا
ا تحقیقات متعدد که برا تعیی جنسیت محتوا ادبیات کودک صاورت گرفتاه همگای بار
ای نتیجه که ادبیات کودک ،ادبیاتی مردسایر است اتفاق نظر دارند (ن  .شیارضایی.)71 16791 ،
ادبیات جنسیت یافته با موضوع کلیشههاا جنسایتی ارتبااط مساتقیم دارد؛ از ایا را
بسیار از منتقدانی که در حوزهها مطالعات فمینیستی فعالیات میکنناد باه کلیشاهها
جنسیتی ا نمود ا کارکرد رن در ادبیات کودک توجه نشان دادهاند .در کلیشهها جنسیتی
به خوار شمردن جنسی ا بزرگداشت جنس دیگر میپردازناد .باه عباارت دیگار «اشاخاص
مذکر ا مؤنث هنان کلیشهبند شدهاند که ارزشیافتگی گراه نخست از ارزشباختگی گراه
داو جداییناپذیر است» (میشل.)77 16731 ،
در ایران نیز برخی محققان تالش کردهاند کلیشهها جنسایتی را در ادبیاات کاودک ا
نوجوان ااکاا کنند ا راهحلها مختلفی را برا مبارزه با تبعیض جنسی ارا ه کنند؛ زیارا
معتقدند کلیشهها جنسیتی در ادبیات کودک ،نتایج ا عواقب زیان بار را برا مخااطبی
که به همذاتپندار با مت میپردازد ،خواهد داشات .کلیشاههاا جنسایتی باه کودکاان
رموزش میدهند که برا رعایت نُروها ا قواعاد اجتمااعی در بااب جنسایت ،بایاد باه هاه
رفتارهایی پایبند بود (ن  .انصاریان6735 ،ا جمالی.)6793 ،
یری از تأثیرگذارتری نظریهها در باب جنسایت در ادبیاات کاودک را ،جاان اساتیونز 6ارا اه
کردهاست .اا در مقاله «جنسیت ا نوع ادبی» 7بر کارکرد الگو خوان  ،گفتمان ،داساتان ا معناا
که توان جنسیتپذیر دارند ،تأکید میکند .به اعتقااد اساتیونز «جنسایتبخشای» در ادبیاات
داستانی با شمار شخصیتها مؤنث یا مذکر یا حتی هگونگی رفتاار ایا شخصایتهاا تعیای
نمیشود ،بلره جنسیتبخشی بر تماو جنبهها تولید ا دریافت مت تأثیر میگاذارد .باه عقیاده
اا تماو جنبهها گفتمان (سخ  ،کالو) ا داستان ا معنا (دیلت) در کنار الگاو خاوان دارا
بار جنسیتی هستند .به گفته استیونز گفتمانهاا معاصار ادبیاات کاودک ،تاالش میکنناد باا
1. John Stevens
2. Gender and Genre
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دیدگاهها ا گفتمانها سنتی ا پدرسایرانه متون ادبیات کودک ،با تریه بر خوان ها متفااات
ا ایجاد طرحوارهها نو ،مقابله کنند .گاو برداشت در مسیر جنسیتزدایی از ادبیات کودک تنماا
زمانی محقق میشود که مردانگی ا زنانگی به گونها بازتعریف شوند که در مقابال هام نباشاند
(ن  .استیونز.)667-36 16793 ،

 -3نقدهای فمینیستی نشریه کتاب ماه کودک و نوجوان
 -1-3مجموع نقدهای فمینیستی نشریه

از میان  6737مقاله نقد (که به نقد رثار داستانی ،شاعر ا تصاویرگر پرداختاهاناد) کاه در
فاصله سالها  6731تا  6737در 777شاماره نشاریه کتااب مااه کاودک ا نوجاوان هاا
شدهاست 73 ،مقاله به شرل صریح یا ضمنی به نقاد فمینیساتی رثاار پرداختهاناد کاه ایا
تعداد  7/76درصد از کل مقایت را شامل مایشاود .در ساالها 6731ا  6733ا ساالها
ارتباط داشته باشد دیده نشد)6(.
 6797تا  6799نقد که با موضوع پژاه

نمودار()6
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 -2-3تأثیر عنصر زمان بر شیوه کار منتقدان

بیشتری نقدها فمینیستی نشریه ،در دهه هشتاد ا در فاصله سالها  6797تاا  6795نگاشاته
شدهاند ،که نسبت به مقایت دهه  37هم به لحاظ کمی افزای یافتهاند ا هام در شایوه ا راش
نقد منتقدان تغییر هشمگیر حاصل شدهاست .رگاهی از مباحاث فمینیساتی ا راشمناد در
کار منتقدان ای داره بیشتر دیده میشود .بررسی تعداد نقدها منتشرشده در هر ساال ا دهاه
نشان از رن دارد که در دهه نود ا در سالها اخیر تعداد نقادها فمینیساتی باه نسابت دهاه
هشتاد کمتر اسات ،اماا در نقادها ایا دهاه ،تناوع موضاوعی ،رگااهی از مباحاث ا نظریاات
فمینیستی ،استناد به منابع دساتاال ا انساجاو ا راشامند بیشاتر در کاار منتقادان دیاده
میشود .به عنوان نمونه به مقایت «هگونگی نبرد ا شرست ررمان برابر » از نگای صادر زاده
( )6736ا «هند ساحره ایرتوریایی» از ابوار کریمی ( )6736رجوع ا ای مقایت باا مقاایت دهاه
 37ای نشریه مقایسه شود.

نمودار ()7
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 -3-3رویکردهای فمینیستی درنقدها

در مجموع ،در نقدها ،از یازده رایررد فمینیساتی در تحلیال مقاایت اساتفاده شادهاسات.
فمینیسم لیبرال در 66مقالاه مورد توجه قرار گرفتهاست ،بنابرای ای رایررد فمینیساتی در
 77/73درصد مقایت دیده میشود .فمینیسام لیبارال «االای ا شاناختهشادهتری شارل
اندیشه فمینیستی است ا غالباً متراد خود فمینیسم دانسته میشاود» (بیسالی.)97 16793 ،
لیبرال فمینیستها در پی رفع هرگونه تبعیض ا ایجاد برابر کامل بی دا جانس هساتند؛
ا ای کار را ناه ازطریاق تغییار ا دگرگاونی سااختارها کاه از طریاق اعماال اصاالحات در
ساختارها موجود انجاو میدهند .رنما با اعتقاد به برابر زن ا مرد ،خواهان کساب حقاوق
شمراند یرسان برا زنان ا مشارکت رنما در تماو نمادهاایی هساتند کاه عرصاه فعالیات
مردانه قلمداد میشود .انصاریان در مقاله «دختر در طوفان سنت» به فمینیسام لیبارال ا
مؤلفهها رن نظر داشتهاست (ن  .)79-77 1 6797 .در  3مقاله از مقایت -کاه 77/35درصاد
از نقادها را در برمایگیاارد -از مؤلفاهها فمینیسام رادیرااال در تحلیال مقاایت اسااتفاده
شدهاست .مثال سنگر در مقاله «اقتی سنت دستاپاگیر میشود» به ایا ناوع فمینیسام
نظر داشتهاست (ن  .)77-77 16797.در پنج مقاله ،از دغدغهها فمینیستهاا مارکسیسات
در نقد ا بررسی مقایت ساخ گفتاه شادهاسات کاه حاداد  66/17درصاد از رایرردهاا
فمینیستی را شامل میشود .اکرمی در مقاله «حدیث دردزایی تبار پابرهنه موره شای » باه
ای نوع فمینیسم توجهکردهاست (ن  .)59-55 16797.در همار مقاله با فرااانای  3/77درصاد،
از مؤلفهها فمینیسم راانرااانه سود جسته شدهاست .انصاریان در مقاله «سیاره ناشناخته»
داستان را با توجه به مؤلفهها ای نوع فمینیسم تحلیل کردهاسات (نا 6797 .د) .در هماار
مقاله دیگر ،رایررد فمینیسم اگزیستانسیالیساتی ماورد توجاه قارار گرفتاهاسات .در مقالاه
«جنسداو» از شمره کا اد  ،همانگوناه کاه از ناام پیداسات ،باه ایا رایرارد توجاه
شدهاست (ن  .)6797.به فمینیسم پستمدرن نیز به همی میزان توجه شدهاسات .در مقالاه
«تقابلها در داستانها هانسکریستی اندرس » انصاریان با نظر به ای رایرارد داساتانها
را نقد کرده است (ن 6797 .الف .)663-661 1رایررد فمینیسم زیساتباووگرا در دا مقالاه باا
فرااانی  5/17به کار رفتهاست .در مقاله «نشانهها نوگرایی در کتابها کودک ا نوجاوان»
به اکو -فمینیسم توجه شدهاست (ن  .انصاریان .)57-57 16795 ،فمینیسم سوسیالیستی نیز به
همی میزان مورد توجه قرار گرفتهاست .کا د در مقاله «رایاز ا گریاز از سانت» باه ایا
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رایراارد نظاار داشااتهاساات( .ن ا 6796.الااف )677-677 1گرای هااا فمینیساام صاالحطلااب
اخانوادهگرا در ی مقاله مورد توجاه قارار گرفتاه کاه  7/77درصاد از رایرردهاا را شاامل
میشود .مقاله «سمم زنان در صلح» نمونه خوبی برا توجه به ای رایرردها است (ن  .شایا
رضایی .)73-71 16733 ،به فمینیسم سیاه ا اساالمی ،باه دلیال خااص باودن ایا رایرردهاا
توجمی نشدهاست.

نمودار ()7

 -1-3گرایشهای نقد ادبی فمینیستی در نقدها

منتقدان در  77مقاله از مجموعه مقایت فمینیستی نشریه ،باه نقاد فمینیساتی انگلیسای-
رمریرایی توجه داشتهاندکه در مجموع  31/5درصد نقدها را شامل میشاود .ماثالً در مقالاه
«رایررد دخترانه به ادبیات کودک ا نوجوان» ،انصاریان به ای نوع نقاد توجاه داشاتهاسات
(ن  .)37-37 16797 .در هفت مقاله که  77/1درصد از نقدها فمینیستی را شامل مایشاود،
منتقدان به نقد فمینیستی فرانسو توجه داشتهاند .مرتضایی ا ممربخ در مقاله «مستقل
نبودن ،مسأله ای است» ،داستان را با نظر به مؤلفهها ای نوع نقد ،بررسی کردهاناد (نا .
 .)71-77 16793نقد فمینیستی اقلیت به دلیل موضوع خاص رن ،مورد توجه قرار نگرفتهاست.
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نمودار ()5

 -5-3مضامین پرکاربرد فمینیستی نقدها

مضامی فمینیستی بهکاررفته در مقایت نقدشده را در ایل دا دسته اعتراض ا راشنگر ا
پیشنمادها ا راهرارها میتوان بررسی کرد1
 -1-5-3اعتراض و روشنگری

درهشت مقاله از مقالهها بررسیشده به موضوع مردسایر ا ساختار مردسایر در جامعاه
(جوامع قبیلها  ،سنتی ا راستایی) ا خانواده توجه شدهاست .مردسایر  ،6به نظااو سالطه
مردانها گفته میشود کاه از طریاق نمادهاا اقتصااد  ،سیاسای ا اجتمااعیاش زناان را
سرکوب میکند .در نظااو مردساایر ماردان سامم بیشاتر از مزایاا اجتمااعی همچاون
قدرت،ثرات ا احتراو دارند (ابوت ا اایس .)775 16737 ،مردسایر در ضم  9نقد از نقدها
نشریه دیده میشود که 65/75درصد از مضاامی را شاامل مایشاود .ماثالً در مقالاه «پادر
عصبانی است ،فاصله بگیرید» ،پدرسایر نقد شدهاست (ن  .شیارضایی.)77-75 16739 ،
1. Patriarchy
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منتقدان در  3مقاله به شرل صریح به نقد کلیشهها جنسیتی (کلیشهگرایی) پرداختهاناد
که  67/37درصد از کل مضامی مطرحشده را به خود اختصااص مایدهاد .باه عناوان مثاال
فران ااکر در مقاله «ردو کوهولوها» به نقد کلیشهها پرداختهاست (ن .)77-77 16797.
در همار مقاله به مسأله خشونت ا رزار جسمی ا راحی زنان اعتراض شدهاست که 1/77
درصد از مضامی را در برمیگیرد .در «حدیث دردزایای تباار پابرهناه مورهشای » باه ایا
خشونتها اعتراض ا ااکن نشان داده شدهاست (اکرمی.)59-55 16797،
مقوله بازتولید مادر ا نق پذیر دختر از مادر ،در ی مقالاه از نشاریه ماورد توجاه قارار
گرفته که  6/96درصد از نقدها نشریه را شامل میشود .ایا مساأله را فمینیساتها راانرااا
مطرح کردهاند .بازتولید مادر از نخستی رابطه ماادر/کودک در مرحلاه پیشاااُدیپی رشاد رغااز
میشود .تقسیم جنسی ا خانوادگی کار که طباق رن زناان ماادر مایکنناد ا بای از ماردان
درگیر راابب بی افراد ا عاطفیاند ،منجار باه تقسایم یرفیتهاا راانای دختاران ا پساران ا
بازتولید تقسیم کار جنسی ا خانوادگی توسب رنما مایشاود .دختار باا ماادرش همانندسااز ا
نق ها خاص اا را تررار میکند ،درحالیکه پسر باا پادر تعیای هویات میکناد .پسار بارا
ای همانی جویی با پدر ا برقرار ارتباط با دیگران به عرصه عمومی متوجاه میشاود اماا دختار
بیشتر متمایل به دران ا عرصه خصوصی است تا یرفیات ماادرش را بارا ارتبااط باا دیگاران،
تغذیهکننده بودن ا مادر کردن بازتولید کند (فریدم  .)79-7316793 ،انصاریان در مقالاه «سایاره
ناشناخته» ای مسأله را نقد کردهاست (ن 6797 .د.)677-33 1
در سه مقاله ،توجه مخاطب به عدو تعارض عقلگرایای مرداناه باا احساساات زناناه جلاب
شدهاست که  7/57درصد از مضامی را در بر میگیرد .به عنوان نمونه در مقاله «خرد جنسیت
ندارد ،احساسات نیز» منتقد به ای موضوع پرداخته است (ن  .انصاریان6797 ،ب.)79-77 1
در دا مقاله بر موضوع تقابلها داگانه ا ارتباط رن با مقوله زن /مرد تمرکز شادهاسات.
ای مسأله  7/17درصد از موضوعات رادر نقدها در بر میگیرد .فمینیستها پستمادرن از
محصااویت پساساااختارگرایی ا شااالودهشاارنی -بااهایااژه مسااأله تقابلهااا داگانااه ا
سلسلهمراتبی -به سود نظریهها خود بمره گرفتند .به نظر سیرسو ،همه تقابلها مبتنی بار
تقابل میان مرد /زن است که به ی ارزیابی مثبت /منفی میانجامد .اا معتقد است در هماه
ای تقابلها زن همواره در سویه انفعال قرار دارد .از نظر سیرسو با حذ تقابل اصالی خاود/
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دیگر همه تقابلها دیگر فرامیریزد (ن  .سیرسو .)615-676 16793 ،شمره کا د در مقاله
«جنسداو» ای نوع تقابلها را زیر سؤال بردهاست (ن .)57-57 16797.
 6/96درصد از موضوعات فمینیساتی مطارحشاده باه مسااله اخاالق مراقبتای در زناان
اختصاص دارد .کارال گیلیگان 6از فمینیستها راانراا است که به مخالفت با نظر فراید
فراید مبنی برای که زنان درک رشدنیافتهتر از اخالق دارند ،برخاست .به اعتقااد اا درک
زنان از ای مسأله با مردان متفاات است .تفرر اخالقی در مردان بیشتر باه تصاور از عادالت
بستگی دارد ،درحالیکه اخالقیات در زنان بیشتر ارتبااطی اسات ا پیراماون نظااو اخالقای
مسئولیت ا مراقبت متمرکز است .به اعتقاد اا« 1اخالق در زناان ا ماردان مفااهیم متفاااتی
دارد که هر دا به ی اندازه کمالیافته ا منسجم ا معتبرند» (تاناگ .)71716737 ،ایا مقولاه
در ی شماره مورد توجه قرار گرفتهاست .در ای مقاله منتقد کوشیدهاسات در ضام نقاد،
موضوع اخالق زنانه را برا مخاطب تشریح کند (ن  .انصاریان.)53-57 16796 ،
 -2-5-3راهکارها و پیشنهادها

در پنج مقاله کلیشهزدایی ا مقابله باا کلیشاهها تبعیضرمیاز باه عناوان شاخصاه مثبات
داستان مورد توجه منتقدان قرار گرفتهاست که  3/73درصاد از مقاویت را در بار میگیارد.
مثالً در مقاله «دختر در طوفان سنت» ای راهرار مثبت در ضم نقد کتاب گاواتی ارا اه
شدهاست (ن  .انصاریان.)79-77 1 6797 ،
در پنج مقاله ،منتقدان به لزاو رگاهیبخشی به زنان بارا رهاایی از اضاعیت فرادسات
خود در رثار نویسندگان توجه نشان دادهاند که از کل موضوعات مطرحشاده  3/73درصاد را
به خود اختصاص دادهاست .به عنوان نمونه در «اقتی سنت دست ا پاگیر میشود» باه ایا
مساله پرداخته شدهاست (ن  .سنگر .)77-77 16797 ،
در همار مقاله از نشریه به هگونگی پردازش شخصایتها مؤناث ا کن هاا رنماا توجاه
شدهاست که  3/73درصاد از موضاوعات فمینیساتی را شاامل مایشاود .انصااریان در «رایرارد
دخترانه به ادبیات کودک ا نوجوان» شایوه شخصایتپارداز ا کن هاا دختاران را در رثاار
مژگان کلمر مورد توجه قرار دادهاست (ن .)37-37 16797 .

1. Carol Gilligan
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مقوله رندراژنی در هماار مقالاه مطارح شادهاسات کاه  3/73درصاد از کال موضاوعات
فمینیستی را در بر میگیرد« .رندراژنی از دا ااژه رندرا به معنی مذکر ا ژن به معنی مؤناث
ساخته شدهاست» (هاو ا گمبل« .)75 16797 ،در اجود افراد رنادراژن ترکیبای از خصالتها
سنتی زنانه مثل همدرد  ،رقت قلاب ،پرارنادگی ا حساسایت مرداناه همچاون جساارت،
ابترار ،رهبر ا سبقتجویی دیاده مایشاود» (تاناگ .)7316737 ،حساینیون در نقاد کتااب
مادهشیر سرک  ،با برگزیدن عنوان «م شوالیهاو یا دخترک؟» نشان میدهاد کاه در ایا
مقاله به موضوع رندراژنی توجه دارد (ن .)77-63 16793 .
در همار مقاله دیگر نیز به مقوله نگاه زنانه در نقد رثاار توجاه شادهاسات کاه  3/73درصاد از
موضوعات فمینیستی را به خود اختصاص میدهد .بهعنوانمثال در مقاله «نشانهها ناوگرایی در
کتابها کودک ا نوجوان» به موضوع زنانه نویسی توجه شدهاست (انصاریان.)57-57 16795 ،
از میان مقایت بررسیشده در سه نقد ،منتقدان به نق زنان باه عناوان مشارلگشاا ا
یاریگر رنما توجه نشان دادهاند ،که حداد  7/57درصد از کل موضوعات را شامل مایشاود.
صاعلی در مقاله «هلی فسقلی در سرزمی غولها هه میخواهد؟» به نق پررناگ زناان در
پی برد داستان ا حل کشمر ها پرداختهاست (ن .)17-73 16796 .
مقوله مؤلف زن در دا شماره از کتاب ماه کودک ا نوجوان مورد توجه قارار گرفتاهاسات
که  7/17درصد از کل موضوعات را در بر میگیرد .در مقالاه «مساتقل نباودن ،مساأله ایا
است» به ای موضوع توجه شدهاست (ن  .مرتضایی ا ممربخ .)71-77 16793 ،
در دا مقاله از نشریه به مقوله فردیتیابی ،کشف خود ا اساتقالل ا هویاتیاابی زناان ا
دختران در نقد رثار توجه شدهاست ،کاه حاداد  7/17درصاد از کال موضاوعات نقدشاده را
شامل میشود .به عنوان مثال در «دختاران دشات ،دختاران انتظاار» ایا مساا ل در نقاد
داستان مورد توجه قرار گرفتهاند (ن  .کا د 6796 ،ب.)73-79 1
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نمودار()7

 -6-3جنسیت منتقدان و نویسندگان

در مجموع  61منتقد زن ا  66منتقد مرد ،به نقاد رثاار کاودک ا نوجاوان پرداختهاناد کاه
فرااانی رنما به ترتیب  73/77درصد ا  57/35درصد است.
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نمودار ()1

جنسیت منتقدان -نویسندگان را میتوان در ی دستهبند همارگاناه جاا داد -6 1منتقاد زن-
نویسنده زن؛  -7منتقد مرد-نویسنده زن؛  -7منتقد زن-نویسنده مرد ا  -5منتقد مرد-نویسنده مرد.
در67مقاله جنسیت منتقد ا نویسنده با فرااانی  73/7درصاد هار دا زن اسات .در هفات
مقاله جنسیت منتقد ،مرد ا جنسیت نویسنده اثر مورد نقد ،زن اسات کاه  77/37درصاد را
شامل میشود .در ش مقاله ،یعنای حاداد  77/77درصاد ،رثاار نویساندگان مارد ،توساب
منتقدان زن ،بررسی شدهاست .در ضم همار نقد ،جنسایت منتقاد ا نویسانده باا فرااانای
 65/96درصد هر دا مرد است .در میان مقالهها بررسیشده مقالاها کاه در شاماره 677
نشریه کتاب ماه کودک ا نوجوان ها شده است ،دا مؤلف زن ا مرد دارد ا به نقد اثار از
نویسنده زن پرداختهاند.
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نمودار ()3

 -9-3منتقدان پر کار

معصومه انصاریان ،بی از دیگر منتقدان به نقد ا تحلیل رثار ادبی کودک ا نوجاوان پرداختاهاسات.
بیشتری نقدهایی که در ی سال از ی منتقد به ها رسیدهاسات متعلاق باه همای پژاهشاگر
است .اا در سال  6797همار نقد در کتاب ماه کودک ا نوجوان منتشار کاردهاسات ا در مجماوع 3
نقد فمینیستی برا ای نشریه نگاشتهاست .شمره کا د با سه مقاله ا حسی شایارضاایی باا دا
مقاله ،پس از انصاریان ،از پرکارتری منتقدی نشریه در بازه زمانی یادشده هستند.
 -8-3گونه آثار نقد شده و مخاطبان

تمامی رثار نقدشده در دسته ادبیات داستانی کودک ا نوجوان جا میگیرند ا هیچ شاعر
از شاعران کودک ا نوجاوان یاا تصاویر از مات کتاابهاا تصاویر از ایا منظار نقاد
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نشدهاناد( .)7نقاد زنمحاور رثاار داساتانی را مایتاوان در دا دساته بررسای کارد -6 1نقاد
داستانها فارسی کودک ا نوجوان؛  -7نقدرثار ترجمه شده برا کودک ا نوجوان.
 -1-8-3نقد داستان های فارسی کودک و نوجوان

همارده اثر داستانی (رماان ،داساتان کوتااه) کاودک فارسای در هفات مقالاه از ایا نشاریه باا
رایرردها فمینیستی نقد شدهاند که  77/77درصد از کال نقادها فمینیساتی رثاار داساتانی
کودک ا نوجوان را در بر میگیارد .در شاماره  97ایا نشاریه ،هشات داساتان کاودک افساانه
شعباننژاد در مقاله «سیاره ناشناخته» ،از ای منظر مورد بررسی قرار گرفتاهاناد ا در شاماره 37
دا اثر داستانی در ی مقاله نقاد شادهاناد .در مجماوع در  3مقالاه ( 77درصاد از کال نقادها
فمینیستی نشریه) منتقدان به نقد رثار نوجوان فارسی پرداختهاند ،در ای مقایت هشت اثار نقاد
شدهاست .در شماره  59ای نشریه دا نقد بر رمان نوجوان «پابرهنگی تبارو» نوشته شدهاست.
 -2-8-3نقد آثار ترجمهشده برای کودکان و نوجوانان

 3نقد به داستانها کودک ترجمهشده اختصاص دارد .البته ای تعداد نقاد در ضام ساه
مقاله گنجانده شدهاست ا  77/77درصد از نقد فمینیستی کل رثار داستانی نشاریه را شاامل
میشود .در شماره  93هفت قصه از اندرس  6در ضم ی مقاله از انصاریان نقد شادهاسات.
ده اثر نوجوان ترجمهشده در ضم  9مقاله نشریه نقد شدهاند که حاداد  77درصاد از کال
نقدها فمینیستی رثار داستانی کودک ا نوجوان را در بر میگیرد .در شمارههاا  55ا 73
ا  79داستان«شامربانو» در دا مقالاه نقاد شادهاسات .در شاماره  637مجموعاه ساهگاناه
«دختران کابلی» ا در شماره  ،697دا داستان «پم ،بمتری اتفاق زندگی» ا «ارث ،دختار
که داست نداشت جاداگر شود» در ی مقاله مورد بررسی قرار گرفتهاست.

1. Hans Christian Andersen
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نمودار ()9

 -1تحلیل نهایی

ازمیان  6737مقاله نقد رثار داستانی ،شعر ا تصویرگر که از رغاز انتشار کتاب ماه کودک ا
نوجوان تا سال  6737در  777شماره ها شدهاند 73 ،مقاله به شرل صاریح یاا ضامنی باه
نقد فمینیستی رثار مختلف پرداختهاند (در  63مقاله نقد زنمحاور موضاوع اصالی نقاد ا در
 67مقاله در ضم موضوعات محور دیگر به ای موضوع نیز پرداخته شدهاست) .بررسایها
حرایت از رن دارد که در سالها نخست ها نشریه ،نقد فمینیساتی هنادان موردتوجاه
منتقدان نیست ،اما در ادامه ا با گسترش توجه منتقدان به نحلهها مختلف نقد ،تعداد نقد
زنمحور نیز فزانی یافتهاست .در دهه  ،97تعداد نقدها به لحاظ کمای بای از دهاه پای
است ا به موازات رن در شیوه ا راش نقد منتقدان نیز تغییرات هشمگیر دیده مایشاود.
در دهه  ،37تعداد نقدها فمینیستی به نسبت دهه هشتاد کمتر است اما در نقادها ایا
دهه تنوع ا گستردگی موضوع ،رگااهی از مباحاث نظریاات فمینیساتی ،اساتناد باه مناابع
دستاال معتبر فمینیستی ا انسجاو ا راشمند بیشتر دیده میشود .ای مسأله نشان از
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رگاهی رازافزان ا توجه جد منتقدان ادبیات کودک ا نوجوان به پژاه راشمند ا علمی
در حوزهها نقد ،از جمله نقاد زنمحاور دارد .پاس مقولاه زماان بار نقادها فمینیساتی
منتشرشده در نشریه به لحاظ کمی ا کیفی تأثیر گذار بودهاست.
از میان نحلهها متعدد فمینیسم ،توجه باه مؤلفاهها فمینیسام لیبارال بای از دیگار
نحلههاست .البته با کمی اختال به فمینیسم رادیرال نیز توجه شدهاست .شااید دلیال توجاه
به فمینیسم لیبرال به عنوان قدیمیتری نحله ،معتدل بودن رن است .در ایا ناوع فمینیسام
تالش فمینیستها بر رهاساز زنان از نق هاا محدادکنناده ا جایگااه فراتار اسات .پاس
مساااتطلبی شعار رنماست ا تالشی برا تغییر ساختار ا زیربناایی کاه خاود عامال ایجااد
نابرابر ا مشرالت زنان است ،دیده نمیشاود .باه نظار مایرساد منتقادان ادبیاات کاودک،
پرداخت به مسأله عدو تساا دا جنس ا نق ها محدادکننده ا خااص زناناه ا مرداناه را
در االویت قرار دادهاند ا بررنند که تمرکز بر ای مسا ل تاثیرگذارتر از موضوعاتی اسات کاه در
نحلهها نوتر فمینیسم مطرح شدهاست.
گرای منتقدان باه نقاد ادبیاات انگلیسای -رمریراایی بای از دا گارای دیگار نقاد
فمینیستی است .توجه به نوع انعراس شخصیتها مؤنث ا شیوه شخصیتپرداز رنماا در
ادبیات کودک ،کلیشهها محدادکننده ،تقابالهاا داگاناه ،ا تاالش بارا توانمندسااز
معناها ا مضامی زنانه ا تشویق خالقان رثار ادبی برا خلق دیگار گوناه ادبیاات کاودک از
جمله مسا لی است که ای نقدها را با نقد انگلیسی -رمریرایی مرتبب میکند .ای ناوع نقاد
به نسبت نقد فمینیستی فرانسو که در ارتباط با راانراا است ا مساأله نگاارش زناناه را
موردتوجه قرار میدهد ،سادهتر ا همهفممتر است .به نظر میرسد منتقدان با رگاهی نسابت
به پیچیدگی ا ابماو نقد فرانساو ا دشاوار تبیای اجاوه رن در ضام یا نقاد کوتااه
هندصفحها  ،بیشتر توجه خود را معطو به مؤلفهها نقد رمریرایی -انگلیسی کردهاند.
بررسیها نشان داد منتقدان زن نسبت به منتقدان مرد پرکارترند .به همان نسبت تعاداد رثاار
بررسیشده از نویسندگان زن نیز بیشتر است .منطقی است که نقد فمینیستی توجه پژاهشاگران
زن را بی از مرد به خود معطو میکند ،عاالاه بار رن منتقادان باا نظار باه مؤلفاهها نقاد
فمینیستی ترجیح دادهاناد بیشاتر ،رثاار نویساندگان زن را نقاد ا بررسای کنناد .در ایا میاان
معصومه انصاریان بی از دیگران دغدغه بررسای رثاار مختلاف را از ایا منظار دارد .البتاه ایا
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زن در رثاار شااخص ادبیاات کاودک ا

پژاهشگر از طرح پژاهشی خود با عنوان «بازتااب نقا
نوجوان» برا ساماندادن به ای نقدها سود جستهاست.
رثار کودک بی از رثار نوجوان از ای منظر بررسی شدهاند .به نظر میرساد منتقادان از ایا
موضوع رگاهند که هرهه س کودک کمتر باشد بیشتر کلیشههاا جنسای را درانای مایکناد.
نمادهاا جامعاهپاذیر در جریاان جامعاهپاذیر  ،زمیناه انتقاال ا اساتمرار ا دااو نق هاا
جنسیتی را فراهم میکنند؛ یری از کاربرد تری ای نمادها کتابها هساتند .پاس منتقادان باا
نظر به ای موضوع بیشتر بر نقد رثار کودکان تمرکز کردهاند تاا بتوانناد زمیناههاا رگااهسااز
نویسندگان کودک را فراهم کنند.
از میان نوزده مقوله فمینیستی پرتررارتری مضمون در نقاد مقاایت ،مردساایر ا سااختار
مردسایر در جامعه ا خانواده است .یری دیگر از مضاامی فمینیساتی پرترارار در نقاد مقاایت،
توجه به کلیشهها تبعیض جنسی در رثار داستانی است که به دا صورت کلای در نقادها نماود
یافتهاست -6 1مقایتی که کلیشهگرایی در کتاابهاا کاودک ا نوجاوان را نقاد کاردهاناد ا -7
رثار که کلیشهزدایی ا مقابله با کلیشهها تبعیضرمیز در رنما باه عناوان شاخصاه مثبات کاار
نویسنده مورد توجه قرار گرفتهاست .با توجه به اینره ایا موضاوعات از موضاوعات ماورد توجاه
فمینیستها لیبرال ا رادیرال بوده ا در نقد فمینیستی انگلیسی -رمریراایی کااربرد دارد ،ا باا
نظر به اینره منتقدان نقدها بیشتر بر ای نحلهها تمرکز کردهاناد ،طبیعتااً ااکااا ایا ماوارد را
بیشتر موردتوجه قرار دادهاند.
 -5نتیجهگیری

بررسی ا تحلیل مقایت نشریه کتاب ماه کودک ا نوجوان ،از منظر نقد فمینیستی نشاان از
رن دارد که با اجود تنوع ا اسعت ا شمار فرااان مقاایت ،تعاداد نقادها زنمحاور انادک
است ا پرداخت به ای نوع خاص از نقد ،دغدغه تعداد کمی از منتقادان ادبیاات کاودک در
برهه زمانی مورد پژاه است .خوان همی تعداد اندک شمار نقدها فمینیستی حرایت
از رن دارد که پژاه ها با گذر زمان از نظر شمار ا محتوا کاربرد تر ا منسجمتر شدهاند.
فمینیسم معتدل لیبرال ا مولفهها رن ا در درجه بعد فمینیسم رادیراال بای از اناواع دیگار
فمینیسم ،که دغدغاهها ا مباحاث تاازهتر را در حاوزه زناان مطارح مایکنناد ،موردتوجاه قارار
گرفتهاند .توجه به ای گوناههاا سااده ا قابال فمام در نمایات سابب را رار بیشاتر باه نقاد
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فمینیستی رمریرایی -انگلیسی شدهاست که بیشتر به تبیی مبااحثی همچاون داگاانگی ا تفااات
در شخصیتپرداز زنانه ا مردانه ا کلیشهها میپردازد .توجه به ای گونه از نقد باعث شدهاست کاه
مضامینی هون ساختار مردسایر در فرهنگ ا پی داار ها تبعیضرمیز ،ترارار ا فرااانای غاالبی
در مقایت داشته باشند.
کارنامه منتقدان زن در مقایسه با منتقدان مرد درخشانتر است ا ای منتقدان بیشاتر توجاه
ا تمرکز خود را بر نقد ا بررسی رثار نویسندگان زن معطو کردهاند .از میان گونهها ادبی تنماا
نقد رثار داستانی موردتوجه است ا اشعار کودک ا نوجوان ا تصویرگر کتابها (باهجاز تصاویر
را جلد) از ای منظر بررسی نشدهاند .رثار داستانی کودک در مقایسه با رثاار نوجاوان بیشاتر از
سو منتقدان برا نقد ا تحلیل برگزیده شدهاند .انتخاب عنوان مناسب ا مرتبب با موضوع نقاد،
رغاز ا مقدمه مناسب برا اراد به بحث اصلی ،توجه باه نااو ا تصاویر جلاد کتااب ا ارا اه نقاد
فمینیستی از رن ،ایجاد دستهبند موضوعی در پرداخت به موضوعات مورد بحث ا نتیجهگیار
همسو با اهدا پژاه ا ارا ه راهرار ا پیشنماد به مخاطبان ا نویسندگان در نقد فمینیساتی از
نقاط قوت ای نقدهاست .بیتوجمی به راشهاا ا نظریاههاا نقاد فمینیساتی -باه ایاژه نقاد
فمینیستی ادبیات کودک -ا در نتیجه ارا ه نقدها ااقی ا سلیقها  ،عدو اساتناد باه گرای هاا
ا رایرردها فمینیستی در تحلیل ا نقد رثار ،عدو ارجاع دران متنای ا شاواهد از رثاار ماورد
بررسی در تأیید مطالب فمینیستی مطرحشده ،سودنجست از منابع دستاال معتبر فمینیساتی،
نپرداخت به مطالب کلید ا محاور نظار  ،باه دلیال محادادیت در حجام مقالاه ،از جملاه
اشرایتی است که در مقایت به شرل جسته ا گریخته دیده میشود.
در دارها که ای منتقدان به نقد فمینیستی رثار کودک ا نوجوان پرداختهاند ،نظریاات
تخصصی ا خاص فمینیستی ادبیات کودک ا نوجوان دستکم در ایران مطرح نبودهاسات ا
بیشتر تمرکز منتقدان ای نشریه از رغاز تا سال  37بر سودجست از نظریات نقد فمینیستی
ادبیات بزرگسال بودهاست؛ رغازگران ای حوزه از نقد در ادبیات کاودک ،رساالت رگاهسااز
خالقان رثار ادبی را با سودجست از نظریهها عاو نقد فمینیستی برعمده گرفتهاناد .اکناون
با گذر زمان ،با توجه به گسترش ا تدای نظریهها ایژه ادبیات کودک ا نوجوان ،از جملاه
نظریاتی که با نقد فمینیستی ادبیات کاودک مرتبطناد ،قطعااً منتقادان مایتوانناد جریاان
منسجم ا راشمند در نقد فمینیستی ادبیات کودک ا نوجوان ایجاد کنناد .ناوع نقادها
فمینیستی ادبیات کودک همچون دیگر نقدها تحاتتاأثیر عوامال مختلفای اسات .باه نظار
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می رسد میان نوع نقد ا تغییرات کمی ا کیفی رن با تحاویت اجتمااعی نسابت مساتقیمی
اجود دارد .میتوان ای نقدها را از ای منظر نیز ااکاا ا تحلیل کرد.
پینوشت
 -6یزو به اکر است که ای نشریه ازسال  6735رغاز باه کاارکرد ا انتشاار رن تاساال  6791اداماه
داشت ا پس از ی داره توقف همارساله (در فاصله ساالها  )6737-6793از ساال  6737دابااره
فعالیت خود را از سرگرفت.
 -7در برخی از نقدها ،تنما تصویر را جلد از ای منظر ااکاا شدهاست.
منابع
ربرامز ،او .اچ« .6797 .نقد ادبی فمینیستی» .ترجمه س .ااصفی .هیستا.337-399 1)777( ،
ربوت . ،ا اایس ،ک .6737 .جامعهشناسی زنان ،ترجمه و .نجمعراقی .تمران 1نی.
استیونز« .6793 . ،جنسیت ا نوع ادبی» .ترجمه ا .حسینی .دیگرخوانیها نااگزیر؛ رایرردهاا نقاد ا
نظریه ادبیات کودکان ،به کوش و .خسرانژاد .تمران 1کانون پرارش فرر کودکان ا نوجوانان.
اکرمی« .6797. ،حدیث دردزایی تبار مورهشی » .کتاب ماه کودک ا نوجوان.59-55 1)59(،
انصاریان ،و« .6796 .راایت ررزاها گمشده» .کتاب ماه کودک ا نوجوان.53-57 1)16(،
ااااااااااا « .6797 .رایررد دخترانه به ادبیات کودک ا نوجوان؛ سیر تطبیقی در داساتانهاا
مژگان کلمر» .کتاب ماه کودک ا نوجوان.37-37 1)31( ،
اااااااااا 6797 .الف« .تقابلها در داستانها هانس کریساتی اندرسا » .کتااب مااه کاودک ا
نوجوان.663-661 1)93( ،
اااااااااا 6797 .ب« .خرد جنسیت ندارد ،احساسات نیز» .کتاب ماه کودک ا نوجوان.19-17 1)93( ،
ااااااااااا « . 6797 .دختر در طوفان سنت» .کتاب ماه کودک ا نوجوان.79-77 1)91( ،
ااااااااااا 6797 .د« .سیاره ناشناخته» .کتاب ماه کودک ا نوجوان.677-33 1)97( ،
ااااااااااا « .6795 .نشانهها ناوگرایی در کتابهاا کاودک ا نوجاوان» .کتااب مااه کاودک ا
نوجوان.57-57 1)37( ،
ااااااااااا  .6735 .ادبیات مذکر ،تمران 1کانون پرارش فرر کودکان ا نوجوانان.
برتنس ،ه .6736 .مبانی نظریه ادبی ،ترجمه و.ر .ابوالقاسمی .تمران 1ماهی.
برسلر ،چ .6793 .دررمد بر نظریهها ا راشها نقد ادبی ،ترجمه و .عابدینی فرد .تمران 1نیلوفر.

بررسی و تحلیل نقدهای فمینیستی ادبیات ...

نقد و نظریه ادبی /سال پنجم ،دوره دوم ،پاییز و زمستان 9311

677

بیسلی،ک .6793 .دررمد بار نظریاه فمینیساتی؛ هیساتی فمینیسام ،ترجماه .و .زمارد  .تماران1
راشنگران ا مطالعات زنان.
پاینده ،ح .6733 .نظریه ا نقد ادبی .7 ،تمران 1سمت.
پل ،ل« .6796 .رایررد گسترده نقد فمینیستی ادبیاات کاودک ا نوجاوان» .ترجماه ع.ر .کرماانی.
پژاهشنامه ادبیات کودک ا نوجوان.19-77 1)79( ،
تانگ ،ر .6737 .دررمد جامع بر نظریهها فمینیستی ،ترجمه و .نجم عراقی .تمران 1نی.
ترر ،د.ک .ا اب .6736 . ،دررمد بر ادبیات کودک؛ از رمانتیسیسم تاا پساتمدرنیسام ،ترجماه
مؤسسه خب ممتد اندیشه .تمران 1کانون پرارش فرر کودکان ا نوجوانان.
تمیز  ،ب« .6733 .تاریخچه نقد ادبی فمینیستی» .جنس داو (مجموعه مقاایت) ،گردرارناده ن.
خراسانی 1 .ا  .3توسعه.71-57 1
جمالی ،ع .6793 .پژاهشی جنسیتگرایانه در ادبیاات کاودک ا نوجاوان؛ باا تحلیال داساتانها
فانتز پس از انقالب اسالمی ،رساله دکتر  .تمران 1دانشگاه تمران.
حس رباد  ،و .6796 .مرتب اصالت زن (فمینیسم) در نقد ادبی ،مشمد 1نیرو نشر.
حسینیون ،ا« .6793 .نگاهی به کتاب مادهشیر سرک ؛ ما شاوالیهاو یاا دختارک؟» .کتااب مااه
کودک ا نوجوان.77-63 1)676( ،
ااکر« .6797. ،ردو کوهولوها» .کتاب ماه کودک ا نوجوان.77-77 1)57( ،
رضو  ،ع .ا مسن فارسای ،ح« .6793 .اضاعیت اساتناد در پاژاه ناماه ا کتااب مااه کاودک ا
نوجوان» .مطالعات ادبیات کودک.677-36 1)7( ،
سلدن ،ر .6737 .نظریه ادبی ا نقد عملی ،ترجمه  .سخنور ا س .زمانی .تمران 1پویندگان نور.
سلدن ،ر .ا ایداسون .6737 . ،راهنما نظریه ادبی معاصر ،ترجمه ع .مخبر .تمران 1طرح نو.
سنگر « .6797 . ،اقتی سنت دستاپاگیر میشود» .کتاب ماه کودک ا نوجوان.77-77 1)55( ،
سیرسو ،ا« .6793 .بر رشوبیها» .به سو پسامدرن ،ترجمه  .یزدانجو .تمران 1مرکز.615-76 .
شواالتر ،ا« .6793 .نقد از رن خود» .زن ا ادبیات ،ترجمه و .نجام عراقای ا و .صاالحپور .تماران1
هشمه.679-676 .
شیارضایی ،ح« .6739 .پدرعصبانی است ،فاصله بگیرید» .کتاب ماه کودک ا نوجوان.77-75 1)76(،
ااااااااااا « .6733 .سمم زنان در صلح» .کتاب ماه کودک ا نوجوان.73-71 1)77(،
اااااااااا « .6791 .اگر زیبا خفته پسر بود» .پژاه نامه ادبیات کودک ا نوجوان.17 -75 1)76(،
صاعلی ،ش« .6796.هلی فسقلی در سرزمی غولها هه میخواهد؟» .کتاب ماه کاودک ا نوجاوان،
(.17-73 1)17

675

عاطفه جمالی و الهام جمشیدی

نقد و نظریه ادبی /سال پنجم ،دوره دوم ،پاییز و زمستان 9311

صالحی ،ک .6737 .کارنامه توصایفی تحلیلای مقالاههاا پژاهشانامه ادبیاات کاودک ا نوجاوان،
پایاننامه کارشناسی ارشد گرای ادبیات کودک ا نوجوان .شیراز 1دانشگاه شیراز.
صدر زاده ،ن« .6736 .هگونگی نبرد ا شرست ررمان برابر » .کتاب ماه کودک ا نوجوان.53-57 1)697( ،
صدیقی ،و .ا جمالی ،ع .ا کم سلوکویی ،ز« .نقد ا نظریاه ادبیاات کاودک باه راایات کتااب مااه
کودک ا نوجوان» .مطالعات ادبیات کودک.667-673 1)67( ،
فریدم  .6793 . ،فمینیسم ،ترجمه  .مماجر .تمران 1رشتیان.
کا د  ،ش« .6797 .جنس داو» .کتاب ماه کودک ا نوجوان.57-57 1)59( ،
ااااااااا 6796 .الف« .رایز ا گریز از سنت» .کتاب ماه کودک ا نوجوان.677-677 1)17( ،
ااااااااا 6796 .ب« .دختران دشت ،دختران انتظار» .کتاب ماه کودک ا نوجوان 73( ،ا .73-79 1)79
کریمی ،ا« .6736 .هند ساحره ایرتوریایی» .کتاب ماه کودک ا نوجوان.57-56 1)697( ،
کلیگز ،و .6799 .درسنامه نظریه ادبی ،ترجمه  .سخنور ا دیگران .تمران 1اختران.
مرتضایی ،و .ا ممربخ « .6793 . ،مستقل نبودن ،مسأله ای است» .کتاب ماه کودک ا نوجوان،
(.71-77 1)677
میشل ،الف .6731 .پیرار با تبعیض جنسی ،ترجمه و . .پوینده .تمران 1نگاه.
هاااو ،و .ا گمباال ،س .6797 .فرهنااگ نظریااهها فمینیسااتی ،ترجم اه  .مماااجر ا ن احمااد
خراسانی .تمران 1توسعه.
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