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Abstract 
Feminist literary criticism seeks to revise the classical criteria of criticism and 
literary history, and create a feminine tradition in literature. Studying 
feminist criticisms in specialized journals can play an important role in 
showing the direction of this type of criticism in children’s and adolescent 
literature. Using a descriptive and qualitative method and a deductive-
inductive content analysis method, the present study examines the articles 
published between 1997 and 2014 in the journal Ketab-e Mah-e Kudak va 
Nojavan (The Monthly Book of Children and Young Adults) that have adopted 
a feminist approach in order to give an overview of the status of feminist 
criticism in them.  The results show that out of 1073 articles, 27 articles 
employed this approach. Time has influenced the pieces quantitatively and 
qualitatively. Female critics are more prolific. The most widely used feminist 
components are derived from liberal and somewhat radical tendencies. The 
critics’ tendency toward Anglo-American feminist criticism is more than the 
other tendencies. Well-written titles and introductions, good cover designs, 
thematic classifications and fitting conclusions and useful suggestions to the 
readers and writers are among the strengths of the articles. In contrast, 
giving scant attention to children’s literature theories, drawing insufficiently 
upon feminist approaches in their analyses, insufficient references to the 
texts, failure to use first-hand sources and dealing with irrelevant issues are 
some of the weak points of the articles. 
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Extended Abstract 
 
1. Introduction  
In the second wave of feminism, feminist criticism started to examine 
children’s and adolescent literature. In Iran it started in the 1990s. A 
decade later the journal Ketab-e Mah-e Kudak va Nojavan devoted one 
issue to feminism and feminist criticism. In other children’s and adolescent 
literature journals, numerous articles started to appear. In the present 
paper, articles written from a feminist perspective and published in Ketab-e 
Mah-e Kudak va Nojavan in the years 1997-2014 are studied in order to 
reflect the status of feminist criticism in this journal. The following 
questions will be answered as well: what feminist theories and forms of 
feminist criticism were more popular at that time? Were these critical 
reviews mostly written by men or women? What themes have been most 
frequently repeated in them? What strengths and weaknesses can be seen 
in these critical reviews? 
 
2. Theoretical Framework 
Some feminist critics have studied women as both readers and writers 
while others have focused on the feminine language. Some Western critics 
have examined physical differences between men and women and their 
effects on literary works produced by female writers. Gender in children’s 
literature has also been studied by some feminist critics. In the present 
study attempt is made to examine different types of feminist criticism in 
Iranian children’s and adolescent literature in the years 1997-2014. 
 
3. Methodology  
The present study relies on descriptive content analysis methodology. In 
this study first the main components of feminist literary criticism in 
children’s and adolescent literature have been identified and the articles in 
Ketab-e Mah-e Kudak va Nojavan that have adopted a feminist approach 
have been reviewed.  
 
4. Findings 
About 2 per cent (27 out of 1073) of the articles published in Ketab-e Mah-
e Kudak va Nojavan from 1997 to 2014 were feminist critical reviews of 
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different literary works. In the 2000s the number of these articles increased 
and a decade later the articles were more diverse, albeit smaller in number. 
25.59 per cent of the articles focused on liberal feminism and 20.94 per 
cent revolved around radical feminism. Around three-fourths of the critics 
were more inclined toward British and American feminist criticism, while 
about one fourth adopted French feminist criticism. About 59 per cent of 
the critics writing in this journal were women, with Masoumeh Ansarian 
being the most published writer. 55 per cent of the articles dealt with 
children’s literature and 45 per cent with adolescent literature. The 
patriarchal structure of families and society was the most recurrent theme 
and gender discrimination was also focused on in many articles. 
  
5. Conclusion 
Moderate liberal feminism and, to a smaller extent, radical feminism 
attracted more attention compared with other types of feminism. As a 
result, Anglo-American feminist criticism was drawn upon more in the 
studies of children’s and adolescent literature. Female critics were more 
active in this period, mostly focusing on literary works produced by 
women. Of different literary genres, fiction received more attention, 
with children’s fiction eliciting more critical reviews. Well-written titles 
and introductions, good cover designs, thematic classifications and 
fitting conclusions and useful suggestions to the readers and writers 
were among the strengths of the reviews. However, giving scant 
attention to children’s literature theories, drawing insufficiently upon 
feminist approaches in their analyses, insufficient references to the 
texts, failure to use first-hand sources and dealing with irrelevant issues 
were some of the weaknesses of the articles. 
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 تخصصی هبررسی و تحلیل نقدهای فمینیستی ادبیات کودک و نوجوان درنشری

 (6717-6731)کتاب ماه کودک و نوجوان
 

 *1دکتر عاطفه جمالی
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 13/9/3188تاریخ پذیرش:     5/7/3189تاریخ دریافت:  
 

 

 چکیده
نظر در معیارهاا  نقاد ا ایجااد سانتی نقد فمینیستی، بخشی از گفتمان فمینیستی است که در پی تجدید 

ی در شناساایی مسایر ایا  قا  مممان بررسی نقدها  فمینیستی نشریات تخصصی، زنانه در ادبیات است.
منتقادان   فمینیساتی در ررا هت ا ضعف نقاد ا نظریاا نوجوان ا تبیی  نقاط قو گرای  در ادبیات کودک

توصیفی ا تحلیل محتوا  قیاسی اساتقرایی، مقاایتی  در ای  مقاله، در ضم  پژاهشی کیفی ا با راش دارد.
اناد، باا رایرارد فمینیساتی نقاد شاده کتاب ماه کودک ا نوجاواندر 6737 تا6731ها  سال هفاصل که در

    ت نقدها  فمینیستی در ای  نشریه به تصویر کشایده شاود.یشود نمایی از اضعشود ا تالش میبررسی می
، بار نقادها کیفای ی ازمان، به لحاظ کم اند.مقاله با ای  رایررد نقد شده 73 ،مقاله6737 مجموع از میان در
ها  لیبارال ها  فمینیستی برگرفته از گرای پرکاربردتری  مؤلفه کارترند.است. منقدان زن پرگذار بودهتأثیر

تاری  پرتررار هاا اسات.رمریرایی بای  از دیگار گرای  -یا تا حد  رادیرال هستند. گرای  به نقد انگلیس
ه باه نااو ا مناسب برا  بحث، توجا هبرگزیدن عنوان ا مقدم ها  رن است.مضمون، نقد مردسایر  ا جنبه

پیشانماد باه  هگیر  همساو باا اهادا  ا ارا انمایات نتیجاهبند  موضاوعی ا درتصویر را  جلد اثر، دسته
ها  نقد فمینیساتی ادبیاات می به نظریهتوجت نقدها است. بینویسندگان رثار خالقه از نقاط قومخاطبان ا 

یاد مباحاث عدو ارجاع به مت  خالقه بارا  تأی ها  فمینیستی در تحلیل رثار،کودک، عدو استناد به رایررد
تاری  از عماده ل ا پرداخت  به موضاوعات ناامرتبب باا موضاوع اصالیااسود نجست  از منابع دست نظر ،

 .شودده میاشرایتی است که در مقایت دی
 

 .نقد فمینیستی، ادبیات کودک ا نوجوان، نشریات تخصصی، کتاب ماه کودک ا نوجوان واژگان کلیدی:
 
 استادیار گراه زبان ا ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان. 6
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 ن، دانشگاه هرمزگانکارشناسی ارشد زبان ا ادبیات فارسی گرای  ادبیات کودک ا نوجوا هرموخت. دان 7

 91، شماره ایپپی   9911یز و زمستان پای  ، دوم ، دورهپنجم  سال
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 مقدمه -1

حمایت از حقوق زنان ا ارتقا  موقعیت رنماا  هفمینیسم به عنوان جنب  اجتماعی ا فرر ، داعی

ها  انتقاااد دراناای فمینیساام راه خااود را در اندیشااه را بااه عنااوان یاا  گااراه در جامعااه دارد.

، باه دنباال باازنگر  کلای در منتقدان فمینیسات است.پردازان ا منتقدان ادبی نیز گشودهنظریه

شناختی سنتی در نقد ادبای باا پای  بند  زیباییتقسیم»ما اتفاق نظر دارند که . رننماد ادبیاتند

ثر از أها  نقاد ادبای متااند؛ به عباارت دیگار شایوهاستدیل مردانه رمیخته شده هها ا شیوفرض

 (.33716797 )ربرامز، «فرهنگ جنسیتی هستند

هااا ا نابرابر  از ها در تالشااند بگوینااد هگونااه ماات  ادباایدبیااات، فمینیسااتنقااد ا هحااوز در

ا یاا باه مباارزه  ،ما را منعرس نماودهها  شدید جنسی در ی  فرهنگ حمایت کرده، یا رناختال 

  ااقعای زناان نقد ادبی فمینیستی به بررسی کمبود کاراکترها»؛ (6316796 رباد ،)حس  استطلبیده

زناان از فرهناگ مردساایر را نیاز در نظار  هحال، استفادعی پردازد ا درسندگان مرد میدر رثار نوی

 (.157 6733، )تمیز  «کنندسایر پیرا  میدهد که زنان هگونه از فرهنگ مردگیرد ا نشان میمی

ها  نقد فمینیستی ادبی، به ادبیات کاودک ا نوجاوان نیاز کشایده شاد. نقاد جنب  هدامن

جریاان ماو   هاا  نقاد پساساختارگراسات، دریات کودک ا نوجوان که از گرای فمینیستی ادب

خاص نقاد طورها  بعد با تثبیات نقاد ادبیاات کودکاان ا باهدر دهه و فمینیسم شرل گرفت.دا

هاا  فمینیستی، تالش برا  بررسی ادبیات کودک ا نوجوان از منظر ای  نوع نقد ا حذ  کلیشه

 د.تبعیض جنسی از رثار رغاز ش

ادبیاات  شاهد نقدها  پراکناده باا موضاوع تحلیال ا نقاد فمینیساتی ،6737 هدر ایران در ده

ایا  راناد سارعت بیشاتر  یافات. در ایا  دهاه،  6797 ها در دهاکودک ا نوجاوان هساتیم؛ اما

ایژه به موضاوع فمینیسام ا نقاد طوربه تابستان ا بمار را هشمار ادبیات کودک ا نوجوان هپژاهشنام

کاودک ا نوجاوان را  هادبی حاوز هاختصاص داد ا با طرح جد  ای  موضوع، توجه جامعفمینیستی 

ا هاه در دیگار نشاریات  کتاب مااه کاودک ا نوجاوانبه ای  مسأله معطو  کرد. در ادامه، هه در 

مباحاث نظار  فمینیسام ا نقاد  هتخصصی کودک ا نوجوان، شاهد هاا  مقاایت متعادد درباار

 کودک ا نوجوان از ای  منظر هستیم. هشدر ادبی فارسی ا ترجمهفمینیستی ا نقد محتوا  رثا

 ها  تازه ا نوی  نقد ادبی در ایاران اسات.نقد فمینیستی ادبیات کودک ا نوجوان، از حوزه

ها  نقدها  پیشی  ا راهگشاا  معرفی ا تحلیل ای  نوع نقد می تواند منجر به شناخت ضعف

محاور قیق رثار ادبی کودک ا نوجوان شاود. نقادها  زنمنتقدان برا  نقد ا تحلیل علمی ا د
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هاا ادبیات کودک ا نوجوان در نگرش به جانس هساز  فعاین حوزرگاه هتواند زمینمنسجم می

 طلبانه را فراهم کند.انعراس تصویر راش  ا برابر  ها شیو

ای  پژاه  کیفی ا با تأکیاد بار راش توصایفی ا تحلیال محتاوا  قیاسای اساتقرایی 

ها  نقاد ادبای فمینیساتی در است؛ به ای  ترتیب که پس از گردرار  شاخصهگاشته شدهن

کتااب مااه کاودک ا ها  مبتنی بار رایرارد فمینیساتی در ادبیات کودک ا نوجوان، مقاله
کاه از نشاریات - ایا  نشاریه در اسات.ها نقد ا بررسی شدهبا توجه به ای  شاخصه نوجوان

 هفصالناممنتشر شده ا اکنون با نااو  6731 نوجوان است ا از سالتخصصی ادبیات کودک ا 
 همقالاه در فاصال 73در مجماوع  -دهادالیت خود ادامه میبه فع نقد کتاب کودک ا نوجوان

 است.محور به ها  رسیدهبا موضوع نقد زن 6737-6731ها سال

کاداو یا  از  هاا  زیار پاساا داده شاود1شود باه پرسا با بررسی ای  مقایت، تالش می

نقادها بیشاتر  ها  فمینیسم ا نقد فمینیستی بیشتر مورد توجه منتقدان است؟ها ا نحلهگرای 

در مجماوع  کاررفته در ای  نقادها هیسات؟پرتررارتری  مضامی  به مرد؟ منتقدان زنند یا هنوشت

 شود؟هه نقاط ضعف ا قوتی در نقدها  فمینیستی ای  نشریه دیده می

 

 ژوهشپ هپیشین -1-1

مباحث نظر  نقد فمینیستی ا تصویر زنان در ادبیاات کاودک ا نوجواناان، هنادی   هدربار

هاا  فرانقاد نشاریات کاودک، پاژاه  هاست، اما در زمینرساله، مقاله ا کتاب نگاشته شده

 خورد.شمار  به هشم میانگشت

ا  کتااب مااهت ها ا مقایناد در نقدها  استبه بررسی شیوه( 6793)رضو  ا مسن  فارسی 

ماا اضاعیت اساتناد را ناامطلوب ارزیاابی اناد. رنپرداختاه ادبیات کودک ا نوجوان هپژاهشنام

ه ا نقااد شااعر ا ها  تااألیفی ا ترجماابااه بررساای مقالااه( 6737) ا دیگااران صاادیقی انااد.کرده

 6797-6731ها  سااال هدر فاصال کتااب ماااه کاودک ا نوجااوانشااده در ها  منتشرداساتان

اناد ا بساامدتر از دیگار رایرردهاا ارزیاابی کاردهما رایرردها  نقد سانتی را پراند. رنهپرداخت

 کلثاوو صاالحی اناد.توجه در مقایت تألیفی عنوان کردهبازنویسی ا بازرفرینی را موضوعی قابل

 ادبیات کاودک ا هپژاهشنامها  تحلیلی از مقاله-ا  توصیفیکارنامه خود، هنامدر پایان (6737)
ماا ها باه معرفای رنمقالاه هاا در بخا  توصایفی باا راردن هریاد ارا ه کارده اسات. نوجوان
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ها  مختلف هر مقالاه بررسای ارزشیابی، کیفیت اجزا ا بخ - در بخ  انتقاد  است.پرداخته

 است.شده

 

 مباحث نظری -2

 فمینیسم و نقد فمینیستی -2-1

. زیارا فمینیسام مفماومی هناداجمی ا دادن تعریفی موجز از فمینیسم دشوار استدستبه

ا  در ها  متفاات است؛ اما بنا به رسم متعار  ا برا  ایجااد پایاهمجموعه از عقاید ا کن 

 توان هنی  تعریف کرد1 بحث، فمینیسم را می
شوند ا ا سرکوب می گیرندشود که زنان مورد ستم قرار میفمینیسم از ای  نقطه رغاز می»

فمینیسم ای  است که فرادستی زنان را قابل  همممی است. اجه مشخص هما مسالنسرکوب ر

 هداند. ای  مخالفت مستلزو بررسی انتقاد  موقعیت کنونی ا گذشتهرا ا مخالفت میاهون

بیعای ا حااکم اسات کاه فرادساتی زناان را ط هها  مردسایرانزنان، ا هال  با اید ولوژ 

 (.76-177 6737 )ربوت ا اایس، «دهندذیر جلوه میناپهمگانی ا بنابرای  اجتناب
هاا  مختلاف ا اناواع نظریاات زمانی ا جغرافیایی فمینیسم، منشأ پیادای  گارای  هگستر

دیاد خااص خودشاان را دارناد ا بارا   هفمینیستی است که در تبیی  علل فرادستی زنان زاایا

 کنناد.شاان پیشانماد مایع نظریاها  مطاابق یاا ناورهایی زنان از فرادستی راهبردهاا  ایاژه

شاان از هفات رایرارد ها ا مواضاع نظار  ا عملایاندیشمندان فمینیستی برا  توصیف نگرش

فمینیسام  فمینیسام رادیراال، فمینیسام مارکسیساتی، فمینیسم لیبارال، گیرند1عمده بمره می

 نا . ) مادرنفمینیسم راانراااناه، فمینیسام پسات  فمینیسم اگزیستانسیالیستی، سوسیالیستی،

گیار  شااهد شارل اخیار هدر هند ده ها  مشمور نامبرده،عالاه بر گرای  .(77-161 6737 تانگ،

گرایای فمینیسام ا توجاه باه ها  دیگر  از فمینیسم هستیم که ریشه در اعتراض باه ااتنحله

گارا انوادهطلب ا خاصلح اکوفمینیسم، سیاه، فمینیسم اسالمی، دارند. تفاات در میان زنان همسأل

 ها هستند.ای  نحله هاز جمل

باه دنباال تجدیادنظر  ،تر فمینیسم استشی از گفتمان کلیکه بخ ،نقد ادبی فمینیستی

در معیارها  سنتی نقد ا تاریا ادبیات، از میان برداشت  زبان مردساایرانه ا ایجااد سانتی 

ر راساتا  خادمت باه هد  نقد فمینیستی ای  است کاه ادبیاات را د زنانه در ادبیات است.

اناداو جاد  در مقابال نمااد نوعی عارض  نقد فمینیستی»رزاد  زنان به کار گیرد. در ااقع 

ها  متفاات نوشت  منتقدان بر شیوه در ای  نوع نقد، .(777 67971 گمبل،ا )هاو «است ادبیات
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سات منتقادان فمینی» کنناد.ا خواندن زنان ا عوامل مؤثر بر نوع نگارش زناان تمرکاز مای

ها  فارا جنسایتی بارا  مالک رثار معتبر، هها  مردسایرانمال کردن شالودهکوشند با برمی

تعیی  ای  رثار ا فمم تاریا ادبیات پیشنماد کنناد تاا در نتیجاه، ادیباان زن ا رثارشاان باه 

 )پایناده، «ادبیات باه دسات رارناد هخود را در پیرر هرسمیت شناخته شوند ا جایگاه شایست

دهناد ا تاالش رنما معیارها ا ساختارها  مردساایر را ماورد تردیاد قارار می (.97 /17 6733

 ا  به متون داشته باشند ا ادبیات زنانه را مشاراعیت بخشاندها  هندگانهکنند رهیافتمی

 .(779- 1773 6793 برسلر،)
افیاایی از ها  فمینیستی سه دسته نقد فمینیستی که به لحااظ جغربه دلیل ترثر در دیدگاه

 )سیاه(. فرانسو  ا اقلیت رمریرایی،-انگلیسی است.شوند به اجود رمدهیردیگر متمایز می

 هافمینیسات محور یا نقد اضعی نیز مشامور اسات،رمریرایی که به نقد زن -در نقد انگلیسی

 شناختی ا سیاسی را که رثار معتبار غارب تاا رن زماان بار رن اساتوار بودناد،معیارها  زیبایی»

 در ،محاور اساتپرداز نقاد زنکه مشمورتری  نظریه 6شواالتر (.1657 6799 کلیگاز،) «ارزیابی کردند

کند1 در مرحلاه اال باه زن محور مطرح میاصلی برا  نقد زن هدا مرحل بوطیقا  نقد فمینیستی

مات   هکنندبه زن به عنوان نویسنده ا تولید ودا هادبیات مردان ا در مرحل هکننددر نق  مصر 

تااریا ادبیاات زناان ، ادبیااتی از رن خودشاانشواالتر در  .(665-1667 6736 برتنس،) شودتوجه می

 سالدن ا ایداساون،نا . ) کنادبند  میفمینیستی ا زنانه تقسیم زنانگی، هنویسنده را در سه مرحل

6737 1737-735.) 
پیوناد ا مشاابمتی  نوشتار  که تأکید بر نوشتار زنانه است. در نقد فمینیستی فرانسو ،

بنا به دیدگاه ایا   نوشتار مردانه را کنار بزند. هخاص با پیرر زنانه دارد ا در تالش است سلط

باید امراناتی در زبان زنان فراهم شاود تاا دیگار ناهاار نباشاند بارا  نوشات  بار  منتقدان،

از ساخنی کاه نوشتار زنان همواره »7ها  مردانه متری باشند. به اعتقاد ال  سیرسوهارهوب

ای  نوشتار زباان نماادی  مرداناه را ااژگاون  [...] رادکند فراتر مینظاو مردسایر تعیی  می

 5ا جولیا کریساتوا 7اا، لوس ایریگارا  (.797 1)هماان «بخشدکند ا به زنان هویتی تازه میمی

 از سردمداران ای  نوع نقدند.

 
                                                           
1. Eliane Showalter 
2. Helen Cixous 
3. Luce Irigaray 
4. Julia Kristeva 
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 فمینیستی ادبیات کودک و نوجوان نقد -2-2
جریاان اماراز   مینیستی ادبیات کودک ا نوجوان، با تئور  پساساختارگرا همراه شد.نقد ف

بعاد، هام  هدها و فمینیستی رغاز شد. ا درادبیات کودکان، همزمان با مو  داحاکم بر نقد 

ل شادند شده بدها  تثبیتها به رشتهنقد ادبیات کودکان ا هم نقد فمینیستی، در دانشگاه

ها  دانشگاهی بارا  ا  ا رشتهها  حرفهانجم  الت تخصصی،ر مجا نمادها  ضرار  نظی

 ها  فمینیستی در ادبیات کودک شرل گرفتند.حمایت از پژاه 

شاده ها  ارا اهمنقدان فمینیستی بر ای  باار بودند که فرضایه ،6337ها  تا ااایل سال

اش هساتند، نویسندهشود که مردان سفیدپوست هایی میادبیات خوب شامل داستان هدربار

شاود ا دیگار به عنوان الگو  هنجاار معرفای مای در ای  دیدگاه جنس مذکر سفیدپوست،

است تا ای  زمان هم درستی اشاره کردهبه 6گونه که پُلنابمنجار ا فرعی هستند؛ همان افراد،

 ادبای ا تربیتای باه هبماسات ا هار دا از ساو  جامعاادبیات زنان ا هم ادبیات کودکان کم

 .(71 67961 پل،) شدندحاشیه رانده شده، فرعی تلقی می

 هفمینیستی در مسیر تحقق خود، در پی پافشار  بر ای  موضاوع اسات کاه هما هنظری

هاا  منتقدان فمینیسات باا اساتفاده از راش کودکان باید موضوع ای  مطالعات قرار گیرند.

ا  7تااه از رلتوساار ا بوردیااومباحااث ایااد ولوژی  برگرف ،7ساختارشاارنی مااأخوا از دریاادا

هاا  هایی را برگزیدند تا نشان دهند کاه فرضایهترنی  ،5شده از لرانگرایی اقتباساهنیت

 کنند. اید ولوژی  نمفته در متون ادبیات کودک به هه شرل عمل می

 پال ا ،3، ماایرز1کیاد ،7چاون کاالرکا محققان فمینیست ادبیات کاودک هممنتقدان 

جاو در ابخشیدن به ی  سنت فمینیستی در ادبیات کودکان، به جساتققبرا  تح دیگران،

هاایی کاه مفااهیمی یعنای داساتان پرداختند؛ ها  مربوط به دیگر  )یا غیرخود (داستان

کاردن ها به دنبال برجستهرنما در ای  داستان دادند.هون مادر، دختر ا خواهر را پوش  می

اجمی ا به پرس  کشیدن تماایزات قطعای ی، نگاه هندگرایمفاهیم بیشتر زنانه مثل کثرت

 مؤنث بودند.-مذکر  میان جنسیت
                                                           
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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انگلیسی ادبیات بزرگساال باه  -منتقدان ادبیات کودک ا نوجوان، همسو با منتقدان رمریرایی

زن به عنوان خواننده ا زن به عنوان نویسنده متمرکز شدند. در بحاث زناان باه عناوان  هدا حوز

ا  اسات مطلوب ایا  نویساندگان، خوانناده هدهد که خوانندثار ادبی نشان میخواننده، بررسی ر

بحث زناان  در ما مت  را بخواند.ا بپذیرد ا با خوان  پیشنماد  رنما رهرا سخنان رن ا هونکه بی

هاا  دختار منتقادان دریافتناد برخای از نویساندگان کالسای ، شخصایت به عنوان نویسنده،

 اناد.خاص نویسنده را، به عناوان شخصایت اصالی داساتان برگزیادهطوربهتأثیرگذار ا توانمند ا 

از طریق نوشات  در پای اباراز  گری  گیبلدر  «رن» ا زنان کوه در « جو»هایی مثل شخصیت

در کناار رن در برخای متاون کودکاان، زناان  (.53-155 6736 ترار ا اب،نا . ) فردیت خود هستند

هاا  العمالجا  عراسکشند که در مواجمه با مشرالت، بهها  مؤنثی را به تصویر میشخصیت

 راند.خش  فیزیری، از راه نیرنگ ا حقه به جنگ مسا ل می

اا   هجا  استفاده از پیرنگی کاه یا  نقطابه منتقدان معتقدند1 نویسندگان زن، معمویً

ورد یرای از شاگردها  ما کنناد.دارد از پیرنگ ایپزادی  با شاخ ا برگ فرعی استفاده مای

 -داستان در داستان است هشیو- توگیر  از ساختار راایی تودرای  نویسندگان، بمره هاستفاد

 «انادازدمادر می ههنی  ساختار  خواننده را به یاد بدن حامل» 6رابرتا تریتز هکه بنا به گفت
(Nodelman & Reimer, 2003: 161). 

راایت ا ضارباهنگ  هرن بر شیوبرخی از منقدان نیز، به تفاات جسمی دا جنس ا تأثیر 

، بر ای  باارناد کاه زناان در 7اند. منتقدانی هم هون گیلبرت ا گوبارپیرنگ توجه نشان داده

نویسندگی متفااتی باا ماردان را از  هفرهنگی، تجرب هشناختی، تجربها  زیستتفاات هنتیج

بیرانای  هدرانی، ییا هیکنند که یهایی استفاده میگذرانند. زنان نویسنده از استعارهسر می

ریاز  تجارب جسمانی زاد ا الد، زایمان ا قاعدگی پایاه ههایی که بر پایسازد، استعارهرا می

 (. 1736 6737 سلدن،) اندشده

رثاار ا بررسای  همنتقدان، با مطالع تواند متفاات باشد.مایه نیز در رثار زنانه مینوع دران

رثار بسیار  از نویسندگان زنی که برا  جوانان  همایننگارش خاص زنان دریافتند، درا هشیو

 .(Tacker, 2001: 252) نویسند، کشف خود ا سروت استمی

نقد ابیاات کاودک ا  هحوز هدرنمایت، پژاه  جامع لیزا پل، که از منتقدان شناخته شد

کاه را نقد دانشاگاهی ادبیاات کاودک  هتوجه است. اا سه موضوع گستردنوجوان است، قابل
                                                           
1. Roberta Seelinger Trites 
2. Sandra Gilbert & Susan Gubar 



 9311 پاییز و زمستان، دوم هدور، پنجمسال  /نقد و نظریه ادبی عاطفه جمالی و الهام جمشیدی    675

 

ها بارا  رسایدن باه ایل عناای  بازخوانی مت  اندتأثیر تئور  فمینیستی شرل گرفتهحتت

اند ا توجمی قرار گرفتهتوجمی ا کمهایی که مورد بیتفسیرها  تازه، بازیافت  ا احیا  مت 

 (.Vide. Paul, 2004: 142-150) استها  فمینیستی بررسی کردهنظریه هساماندهی دابار

 

 ت و ادبیات کودکجنسی -2-3
است. هگونگی باه مدار شرل گرفتهها  زنجنسیت در ادبیات کودک، متأثر از نگرش همسأل

ها ا رفتارها  اابسته به جنسیت در ادبیاات کاودک، یرای از تصویر کشیده شدن شخصیت

هاا  مطالعاات فمینیساتی ا حاوزه هها  همیشگی منتقدانی است که در حاوزمشغولیدل

کنند نشان دهناد کاه متاون ادبیاات ای  منتقدان تالش می کنند.پژاه  میاابسته به رن 

رنماا در  کنند.ها ا پیامدها  خود را جنسیتی میها، رایدادها، شخصیتکودک هگونه کن 

پردازند که ریا ادبیات کودک جنسایتی خنثای دارد یاا ها میها  خود به ای  پرس بررسی

 هنظریا» شواالتر همردانه است یا زنانه؟ به گفت کر است یا مؤنث؟ا اگر خنثی نیست، مذ ؟نه

ها  زناان، جنسایت ها، ناه تنماا نوشاتهنوشته هجنسیتی بر ای  موضوع تأکید دارد که هم

هنگامی که نقد فمینیستی هاد  خاود را تحلیال جنسایت در گفتماان ادبای قارار  دارند.

گیرد ا به کار گرفت  ای  نظریه امراانی می ها  متنی مورد توجه قراردهد، تمامی عرصهمی

ادبی که خاود را خنثای یاا بادان  هها  جنسیتی را از دل نظریفرضکند تا پی فراهم می

 (.677-675 67931) «دهد بیران برشیمجنسیت جلوه می

 همنتقدان فمینیستی در پرداخت  به موضوع جنسایت در ادبیاات کاودک، میاان دا ااژ

شناسای جنس فیزیری ا زیسات شوند. گاهی مراد از جنس،قا ل می جنس ا جنسیت تمایز

ا  از ها  فیزیری، بلراه مجموعاهمقابل گاهی مراد از جنس، نه ایژگی هافراد است. در نقط

ها  راانی، فرهنگی ا اجتماعی افراد است که جنسیت در ای  معناا باه دا ها ا صفتایژگی

 .(1767 6737 رباوت ا اایس،) شاودزناناه( تقسایم مای مردانه ا زنانه )یا نگااه مرداناه ا هدست

معتقدناد کاه  کنناد،منتقدانی که ادبیات کودک را بر مبنا  جنسیت جسامی بررسای مای

ادبیات کودک، ادبیاتی مؤنث اسات؛ یعنای ادبیاات کاودک باه عناوان یا  حرفاه ا ساایر 

داو کاه باه ادبیاات  همنتقدان دست جنس مؤنث قرار دارد. هها  اابسته به رن در سلطحرفه

کند، دریافتند در متون ادبیات کودک، نگارش ا کودک از منظر جنسیت اجتماعی توجه می

 جنسیت مردانه بر نگرش ا جنسیت زنانه غلبه دارد.
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کنناد ها  متفاااتی ارا اه مایمنقدان برا  تشخیص مردانه بودن متون ادبیات کودک سنجه

بادی  ترتیاب  رثار اسات؛ ها  مذکر ا مؤنث دری شخصیتبازنمای هما، نحوتری  رنکه یری از رایج

ا شارل انعرااس  هاا  ماذکر ا مؤناث در ادبیاات کاودکبازنماایی شخصایت هبا بررسی نحاو

هاا توان به مردانه یا زنانه بودن ای  متون پی برد. در پاژاه ها  شخصی ا اجتماعی، میایژگی

یات کودک صاورت گرفتاه همگای بار ا تحقیقات متعدد  که برا  تعیی  جنسیت محتوا  ادب

 (.171 6791 ،رضاییشیان . ) ای  نتیجه که ادبیات کودک، ادبیاتی مردسایر است اتفاق نظر دارند

از ایا  را  هاا  جنسایتی ارتبااط مساتقیم دارد؛ادبیات جنسیت یافته با موضوع کلیشه

ها  ناد باه کلیشاهکنها  مطالعات فمینیستی فعالیات میبسیار  از منتقدانی که در حوزه

ها  جنسیتی اند. در کلیشهجنسیتی ا نمود ا کارکرد رن در ادبیات کودک توجه نشان داده

اشاخاص » باه عباارت دیگار پردازناد.به خوار شمردن جنسی ا بزرگداشت جنس دیگر می

باختگی گراه یافتگی گراه نخست از ارزشاند که ارزشبند  شدهمذکر ا مؤنث هنان کلیشه

 (.177 6731 میشل،) «ناپذیر استاییداو جد

ها  جنسایتی را در ادبیاات کاودک ا اند کلیشهدر ایران نیز برخی محققان تالش کرده

ها  مختلفی را برا  مبارزه با تبعیض جنسی ارا ه کنند؛ زیارا حلنوجوان ااکاا  کنند ا راه

ار  را برا  مخااطبی ها  جنسیتی در ادبیات کودک، نتایج ا عواقب زیان بمعتقدند کلیشه

هاا  جنسایتی باه کودکاان پردازد، خواهد داشات. کلیشاهپندار  با مت  میکه به همذات

ها ا قواعاد اجتمااعی در بااب جنسایت، بایاد باه هاه رودهند که برا  رعایت نُرموزش می

 (.6793 جمالی، ا6735 انصاریان،ن . ) رفتارهایی پایبند بود

ارا اه  6ها در باب جنسایت در ادبیاات کاودک را، جاان اساتیونزیری از تأثیرگذارتری  نظریه

گفتمان، داساتان ا معناا  بر کارکرد الگو  خوان ، 7«جنسیت ا نوع ادبی» هاست. اا در مقالکرده

در ادبیاات « بخشایجنسایت» به اعتقااد اساتیونز کند.تأکید می پذیر  دارند،که توان جنسیت

هاا تعیای  مذکر یا حتی هگونگی رفتاار ایا  شخصایت ها  مؤنث یاداستانی با شمار شخصیت

 هگاذارد. باه عقیادها  تولید ا دریافت مت  تأثیر میتماو جنبه بخشی برشود، بلره جنسیتنمی

الگاو  خاوان  دارا   )دیلت( در کنار کالو( ا داستان ا معنا )سخ ، ها  گفتماناا تماو جنبه

کنناد باا هاا  معاصار ادبیاات کاودک، تاالش میناستیونز گفتما هبار جنسیتی هستند. به گفت

                                                           
1. John Stevens 
2. Gender and Genre 
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ها  متفااات متون ادبیات کودک، با تریه بر خوان  هها  سنتی ا پدرسایرانها ا گفتماندیدگاه

زدایی از ادبیات کودک تنماا ها  نو، مقابله کنند. گاو برداشت  در مسیر جنسیتا ایجاد طرحواره

 ا  بازتعریف شوند که در مقابال هام نباشاندبه گونهشود که مردانگی ا زنانگی زمانی محقق می

 (.667-136 6793 استیونز،  .ن)
 

 کتاب ماه کودک و نوجواننشریه نقدهای فمینیستی  -3

 مجموع نقدهای فمینیستی نشریه -3-1

اناد( کاه در شاعر ا تصاویرگر  پرداختاه نقد )که به نقد رثار داستانی، همقال 6737 میان از

هاا   کتااب مااه کاودک ا نوجاوان هنشاری هشامار 777در 6737تا  6731ها  سال هفاصل

اناد کاه ایا  مقاله به شرل صریح یا ضمنی به نقاد فمینیساتی رثاار پرداخته 73 است،شده

ها  ا ساال 6733 ا6731ها  در ساال شاود.درصد از کل مقایت را شامل مای 76/7تعداد 

 (6)شته باشد دیده نشد.نقد  که با موضوع پژاه  ارتباط دا 6799تا  6797

 

 

 

 
 (6نمودار)



 673   9311پاییز و زمستان ، دوم هدور، پنجمسال  /نقد و نظریه ادبی  ... ادبیات بررسی و تحلیل نقدهای فمینیستی

 

 کار منتقدان هتأثیر عنصر زمان بر شیو -3-2
نگاشاته  6795 تاا 6797ها  سال ههشتاد ا در فاصل هتری  نقدها  فمینیستی نشریه، در دهبیش

اند ا هام در شایوه ا راش هم به لحاظ کمی افزای  یافته 37 هاند، که نسبت به مقایت دهشده

مناد  در رگاهی از مباحاث فمینیساتی ا راش است.ن تغییر هشمگیر  حاصل شدهنقد منتقدا

ساال ا دهاه  شده در هرشود. بررسی تعداد نقدها  منتشرکار منتقدان ای  داره بیشتر دیده می

 هها  اخیر تعداد نقادها  فمینیساتی باه نسابت دهانود ا در سال هنشان از رن دارد که در ده

تناوع موضاوعی، رگااهی از مباحاث ا نظریاات  نقادها  ایا  دهاه، اماا در تر اسات،هشتاد کم

کاار منتقادان دیاده  تر  دراال ا انساجاو ا راشامند  بیشافمینیستی، استناد به منابع دسات

 زادهاز نگای  صادر « هگونگی نبرد ا شرست ررمان برابر »شود. به عنوان نمونه به مقایت می

 هرجوع ا ای  مقایت باا مقاایت دها( 6736) وار کریمیاز اب« ایرتوریایی ههند ساحر»ا  (6736)

 ای  نشریه مقایسه شود. 37

 

 

 

 
 (7نمودار )
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 رویکردهای فمینیستی درنقدها -3-3
اسات. در مجموع، در نقدها، از یازده رایررد فمینیساتی در تحلیال مقاایت اساتفاده شاده

رای  ای  رایررد فمینیساتی در است، بنابمورد توجه قرار گرفته مقالاه 66فمینیسم لیبرال در

تری  شارل شادهاالای  ا شاناخته» شود. فمینیسام لیبارالدرصد مقایت دیده می 73/77

 .(197 6793 بیسالی،) «شاودمتراد  خود فمینیسم دانسته می فمینیستی است ا غالباً هاندیش

هساتند؛  ها در پی رفع هرگونه تبعیض ا ایجاد برابر  کامل بی  دا جانسلیبرال فمینیست

ا ای  کار را ناه ازطریاق تغییار ا دگرگاونی سااختارها کاه از طریاق اعماال اصاالحات در 

خواهان کساب حقاوق  ما با اعتقاد به برابر  زن ا مرد،رن دهند.ساختارها  موجود انجاو می

فعالیات  ههاایی هساتند کاه عرصاشمراند  یرسان برا  زنان ا مشارکت رنما در تماو نماد

به فمینیسام لیبارال ا  «دختر  در طوفان سنت» هشود. انصاریان در مقالمی مردانه قلمداد

درصاد 35/77 کاه- مقاله از مقایت 3در  (.79-77 1 6797  .ن) استها  رن نظر داشتهمؤلفه

ها  فمینیسام رادیرااال در تحلیال مقاایت اسااتفاده از مؤلفاه -گیاارداز نقادها را در برمای

به ایا  ناوع فمینیسام  «شودگیر میپاااقتی سنت دست» همثال سنگر  در مقال است.شده

هاا  مارکسیسات ها  فمینیستدر پنج مقاله، از دغدغه .(77-177 6797 .ن) استنظر داشته

هاا  درصاد از رایررد 17/66 سات کاه حادادادر نقد ا بررسی مقایت ساخ  گفتاه شاده

باه  «موره شای  هبرهنتبار پاحدیث دردزایی » هاکرمی در مقال شود.فمینیستی را شامل می

درصاد،  77/3مقاله با فرااانای  همار در (.59-155 6797 .ن) استکردهای  نوع فمینیسم توجه

« ناشناخته هسیار» هانصاریان در مقال است.ها  فمینیسم راانرااانه سود جسته شدهاز مؤلفه

در هماار  .(د6797  .نا) تاساها  ای  نوع فمینیسم تحلیل کردهداستان را با توجه به مؤلفه

 هاسات. در مقالادیگر، رایررد فمینیسم اگزیستانسیالیساتی ماورد توجاه قارار گرفتاه همقال

پیداسات، باه ایا  رایرارد توجاه  گوناه کاه از ناام از شمره کا اد ، همان «وداجنس»

 هاسات. در مقالامدرن نیز به همی  میزان توجه شدهبه فمینیسم پست (.6797 .ن) استشده

ها انصاریان با نظر به ای  رایرارد داساتان «اندرس کریستی ها  هانسها در داستانتقابل»

گرا در دا مقالاه باا باوورایررد فمینیسم زیسات (.663-1661 الف6797  .ن) است کرده را نقد

« جاوانا نو ها  کودکها  نوگرایی در کتابنشانه» هدر مقال است.فتهبه کار ر 17/5فرااانی 

فمینیسم سوسیالیستی نیز به  (.57-157 6795 انصاریان،  .ن)است فمینیسم توجه شده -به اکو

باه ایا  « رایاز ا گریاز از سانت» هاست. کا د  در مقالهمی  میزان مورد توجه قرار گرفته
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 طلاابهااا  فمینیساام صاالحگرای ( 677-1677 الااف6796 .ناا)اساات. رایراارد نظاار داشااته

درصاد از رایرردهاا را شاامل  77/7 ی  مقاله مورد توجاه قارار گرفتاه کاهگرا در اخانواده

شایا   .ن) خوبی برا  توجه به ای  رایرردها است هنمون «سمم زنان در صلح» همقال شود.می

باه دلیال خااص باودن ایا  رایرردهاا  به فمینیسم سیاه ا اساالمی، .(73-171 6733 رضایی،

 است.توجمی نشده

 
 (7نمودار )

 نقدها ادبی فمینیستی در های نقدگرایش -3-1
-باه نقاد فمینیساتی انگلیسای مقاله از مجموعه مقایت فمینیستی نشریه، 77منتقدان در 

 هدر مقالا ماثالً شاود.درصد نقدها را شامل می 5/31 اندکه در مجموعرمریرایی توجه داشته

 اساتع نقاد توجاه داشاتهانصاریان به ای  نو ،«رایررد دخترانه به ادبیات کودک ا نوجوان»

 شاود،درصد از نقدها  فمینیستی را شامل مای 1/77هفت مقاله که  در (.37-137 6797  .ن)

مستقل » همرتضایی ا ممربخ  در مقال اند.منتقدان به نقد فمینیستی فرانسو  توجه داشته

  .نا) اناددهبررسی کر ها  ای  نوع نقد،، داستان را با نظر به مؤلفه«مسأله ای  است نبودن،

 است.مورد توجه قرار نگرفته نقد فمینیستی اقلیت به دلیل موضوع خاص رن، (.177-71 6793
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 (5نمودار )

 هامضامین پرکاربرد فمینیستی نقد -3-5
اعتراض ا راشنگر  ا  هشده را در ایل دا دستکاررفته در مقایت نقدمضامی  فمینیستی به

 ررسی کرد1توان بپیشنمادها ا راهرارها می

 

 اعتراض و روشنگری  -3-5-1
 شده به موضوع مردسایر  ا ساختار مردسایر در جامعاهها  بررسیدرهشت مقاله از مقاله

 هبه نظااو سالط، 6مردسایر  است.ی ا راستایی( ا خانواده توجه شدها ، سنت)جوامع قبیله

اش زناان را سیاسای ا اجتمااعی شود کاه از طریاق نمادهاا  اقتصااد ،ا  گفته میمردانه

همچاون  یاجتمااع  ایااز مزا  شاتریدر نظااو مردساایر ماردان سامم ب کند.سرکوب می

نقد از نقدها   9 مردسایر  در ضم  .(1775 6737 )ابوت ا اایس، ندرقدرت،ثرات ا احتراو دا

پادر » هلادر مقا ماثالً .شاوداز مضاامی  را شاامل مای درصد75/65 شود کهنشریه دیده می

 (.77-175 6739 رضایی،شیا  .ن) استپدرسایر  نقد شده ،«فاصله بگیرید عصبانی است،

                                                           
1. Patriarchy 
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اناد گرایی( پرداختهها  جنسیتی )کلیشهمقاله به شرل صریح به نقد کلیشه 3منتقدان در 

باه عناوان مثاال  دهاد.شده را به خود اختصااص مایدرصد از کل مضامی  مطرح 37/67که 

 (.77-177 6797 .ن) استها پرداختهبه نقد کلیشه «ردو کوهولوها» همقال فران  ااکر در

 77/1 است کهخشونت ا رزار جسمی ا راحی زنان اعتراض شده همقاله به مسأل همار در

باه ایا  « شای موره هدردزایای تباار پابرهنا حدیث» گیرد. دردرصد از مضامی  را در برمی

 (.59-155 6797)اکرمی، استداده شده ها اعتراض ا ااکن  نشانخشونت

پذیر  دختر از مادر، در ی  مقالاه از نشاریه ماورد توجاه قارار مادر  ا نق  بازتولید همقول

ها  راانرااا شود. ایا  مساأله را فمینیساتدرصد از نقدها  نشریه را شامل می 96/6گرفته که 

پیشاااُدیپی رشاد رغااز  هماادر/کودک در مرحلا هاند. بازتولید مادر  از نخستی  رابطمطرح کرده

کنناد ا بای  از ماردان تقسیم جنسی ا خانوادگی کار که طباق رن زناان ماادر  مای شود.می

هاا  راانای دختاران ا پساران ا منجار باه تقسایم یرفیت اند،عاطفی درگیر راابب بی  افراد ا

دختار باا ماادرش همانندسااز  ا  شاود.ما مایسیم کار جنسی ا خانوادگی توسب رنبازتولید تق

پسار بارا   کناد.که پسر باا پادر تعیای  هویات میدرحالی کند،ها  خاص اا را تررار مینق 

شاود اماا دختار ی متوجاه میعموم ههمانی جویی با پدر ا برقرار  ارتباط با دیگران به عرصای 

   ارتبااط باا دیگاران،خصوصی است تا یرفیات ماادرش را بارا هتر متمایل به دران ا عرصبیش

 هسایار» هانصاریان در مقالا .(79-7316793 )فریدم ، کردن بازتولید کند کننده بودن ا مادر تغذیه

 (.  677-133 د6797  .ن) استای  مسأله را نقد کرده« ناشناخته

گرایای مرداناه باا احساساات زناناه جلاب توجه مخاطب به عدو تعارض عقل در سه مقاله،

خرد جنسیت » هبه عنوان نمونه در مقال گیرد.درصد از مضامی  را در بر می 57/7است که هشد

 (.79-177 ب6797 انصاریان،  .ن) منتقد به ای  موضوع پرداخته است «احساسات نیز ندارد،

 اسات.مرد تمرکز شاده زن/ هها  داگانه ا ارتباط رن با مقولدر دا مقاله بر موضوع تقابل

مادرن از ها  پستفمینیست .گیرداز موضوعات رادر نقدها در بر می درصد 17/7ای  مسأله 

هااا  داگانااه ا تقابل هایااژه مسااألبااه-شاارنی محصااویت پساساااختارگرایی ا شااالوده

ها مبتنی بار تقابل ههم به نظر سیرسو، ها  خود بمره گرفتند.به سود نظریه -یمراتبسلسله

 هاا معتقد است در هما انجامد.منفی می رزیابی مثبت/زن است که به ی  ا تقابل میان مرد/

 از نظر سیرسو با حذ  تقابل اصالی خاود/ انفعال قرار دارد. هها زن همواره در سویای  تقابل
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 هشمره کا د  در مقال .(615-1676 6793 سیرسو، . ن) ریزدمیاها  دیگر فرتقابل هدیگر  هم

 (.57-157 6797 .ن) استل بردهها را زیر سؤاای  نوع تقابل «داوجنس»

اخاالق مراقبتای در زناان  هشاده باه مساالدرصد از موضوعات فمینیساتی مطارح 96/6

راید ها  راانراا  است که به مخالفت با نظر فاز فمینیست 6کارال گیلیگان اختصاص دارد.

درک به اعتقااد اا  برخاست. تر  از اخالق دارند،نیافتهراید مبنی برای  که زنان درک رشدف

تر باه تصاور از عادالت اخالقی در مردان بیش تفرر زنان از ای  مسأله با مردان متفاات است.

که اخالقیات در زنان بیشتر ارتبااطی اسات ا پیراماون نظااو اخالقای درحالی بستگی دارد،

اخالق در زناان ا ماردان مفااهیم متفاااتی » به اعتقاد اا1 مسئولیت ا مراقبت متمرکز است.

ایا  مقولاه  .(71716737 تاناگ،) «یافته ا منسجم ا معتبرندر دا به ی  اندازه کمالدارد که ه

 اسات در ضام  نقاد،ای  مقاله منتقد کوشیده در است.در ی  شماره مورد توجه قرار گرفته

 (.53-157 6796 انصاریان،  .ن)موضوع اخالق زنانه را برا  مخاطب تشریح کند 

 

 راهکارها و پیشنهادها -3-5-2

مثبات  هرمیاز باه عناوان شاخصاها  تبعیضزدایی ا مقابله باا کلیشاهپنج مقاله کلیشه در

گیارد. درصاد از مقاویت را در بار می 73/3 است کهداستان مورد توجه منتقدان قرار گرفته

ارا اه  گاواتیی  راهرار مثبت در ضم  نقد کتاب ا« دختر  در طوفان سنت» هدر مقال مثالً

 (.79-177  6797 صاریان،ان  .ن) استشده

بخشی به زنان بارا  رهاایی از اضاعیت فرادسات منتقدان به لزاو رگاهی در پنج مقاله،

درصاد را  73/3شاده اند که از کل موضوعات مطرحخود در رثار نویسندگان توجه نشان داده

یا  باه ا« شودپاگیر می ا اقتی سنت دست»است. به عنوان نمونه در به خود اختصاص داده

 (.77-177 6797 سنگر ،  .ن) استمساله پرداخته شده

ماا توجاه هاا  رنها  مؤناث ا کن شخصایت مقاله از نشریه به هگونگی پردازش در همار

رایرارد »شاود. انصااریان در درصاد از موضاوعات فمینیساتی را شاامل مای 73/3 است کهشده

هاا  دختاران را در رثاار ا کن  پارداز شخصایت هشایو «دخترانه به ادبیات کودک ا نوجوان

 (.37-137 6797  .ن) استمژگان کلمر مورد توجه قرار داده

                                                           
1. Carol Gilligan 
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درصاد از کال موضاوعات  73/3 اسات کاهرندراژنی در هماار مقالاه مطارح شاده همقول

به معنی مؤناث  به معنی مذکر ا ژن رندرا هااژ دا از رندراژنی» گیرد.فمینیستی را در بر می

ها  اجود افراد رنادراژن ترکیبای از خصالت در» (.75 67971 گمبل، ا هاو) «ستاساخته شده

 چاون جساارت،پرارنادگی ا حساسایت مرداناه هم رقت قلاب، سنتی زنانه مثل همدرد ،

حساینیون در نقاد کتااب  (.7316737 تاناگ،) «شاودجویی دیاده مایرهبر  ا سبقت ابترار،

دهاد کاه در ایا  نشان می «او یا دخترک؟الیهم  شو» با برگزیدن عنوان ،شیر سرک ماده

 (.77-163 6793  .ن) مقاله به موضوع رندراژنی توجه دارد

درصاد از  73/3اسات کاه نگاه زنانه در نقد رثاار توجاه شاده هدیگر نیز به مقول ههمار مقال در

گرایی در ها  ناونشانه» همثال در مقالعنوانبه دهد.موضوعات فمینیستی را به خود اختصاص می

 (.57-157 6795 )انصاریان، استبه موضوع زنانه نویسی توجه شده «ها  کودک ا نوجوانکتاب

گشاا ا منتقدان به نق  زنان باه عناوان مشارل شده در سه نقد،میان مقایت بررسی از

 شاود.درصد از کل موضوعات را شامل مای 57/7اند، که حداد یاریگر  رنما توجه نشان داده

به نق  پررناگ زناان در  «خواهد؟ها هه میهلی فسقلی در سرزمی  غول» هر مقالصاعلی د

 (.17-173 6796  .ن) استها پرداختهبرد داستان ا حل کشمر پی 

اسات مورد توجه قارار گرفتاه کتاب ماه کودک ا نوجوانمؤلف زن در دا شماره از  همقول

مساأله ایا   مساتقل نباودن،» همقالا گیرد. دردرصد از کل موضوعات را در بر می 17/7 که

 (.71-177 6793 مرتضایی ا ممربخ ،  .ن) استبه ای  موضوع توجه شده «است

یاابی زناان ا کشف خود ا اساتقالل ا هویات یابی،فردیت هدر دا مقاله از نشریه به مقول

شاده را درصاد از کال موضاوعات نقد 17/7 کاه حاداد است،دختران در نقد رثار توجه شده

ایا  مساا ل در نقاد  «دختاران انتظاار دختاران دشات،»به عنوان مثال در  شود.ل میشام

 (.73-179 ب6796 کا د ،  .ن) اندداستان مورد توجه قرار گرفته
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 (7نمودار)

 جنسیت منتقدان و نویسندگان -3-6
اناد کاه وجاوان پرداختهمنتقد مرد، به نقاد رثاار کاودک ا ن 66منتقد زن ا  61در مجموع 

 .درصد است 35/57 ا درصد 77/73 ما به ترتیبااانی رنفر
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 (1نمودار )

-زن منتقاد -6 بند  همارگاناه جاا  داد1توان در ی  دستهنویسندگان را می -جنسیت منتقدان

 .نویسنده مرد-مرد منتقد -5 ا نویسنده مرد-زن منتقد -7 ؛نویسنده زن-مرد منتقد -7 ؛نویسنده زن

هفات  در درصاد هار دا زن اسات. 7/73 منتقد ا نویسنده با فرااانی جنسیت مقاله67در

درصاد را  37/77 ، زن اسات کاهاثر مورد نقد مرد ا جنسیت نویسنده مقاله جنسیت منتقد،

توساب  رثاار نویساندگان مارد، درصاد، 77/77در ش  مقاله، یعنای حاداد  شود.شامل می

یت منتقاد ا نویسانده باا فرااانای جنسا است. در ضم  همار نقد،منتقدان زن، بررسی شده

 677 ها  کاه در شامارشده مقالاهها  بررسیدر میان مقاله درصد هر دا مرد است. 96/65

، دا مؤلف زن ا مرد دارد ا به نقد اثار  از است ها  شده نوجوان کتاب ماه کودک انشریه 

 اند.زن پرداخته هنویسند
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 (3نمودار )

 منتقدان پر کار  -3-9
 اسات.رثار ادبی کودک ا نوجاوان پرداختاهبی  از دیگر منتقدان به نقد ا تحلیل  ه انصاریان،معصوم

اسات متعلاق باه همای  پژاهشاگر در ی  سال از ی  منتقد به ها  رسیده هبیشتری  نقدهایی ک

 3اسات ا در مجماوع نقد در کتاب ماه کودک ا نوجوان منتشار کارده همار 6797اا در سال  است.

رضاایی باا دا شمره کا د  با سه مقاله ا حسی  شایا است.ستی برا  ای  نشریه نگاشتهنقد فمینی

   شده هستند.زمانی یاد هاز پرکارتری  منتقدی  نشریه در باز مقاله، پس از انصاریان،

 

 مخاطبان شده و نقد آثار هگون -3-8
د ا هیچ شاعر  گیرنادبیات داستانی کودک ا نوجوان جا  می هدر دست امی رثار نقدشدهتم

هاا  تصاویر  از ایا  منظار نقاد شاعران کودک ا نوجاوان یاا تصاویر  از مات  کتااب از
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نقاد  -6 تاوان در دا دساته بررسای کارد1محاور رثاار داساتانی را ماینقاد زن .(7)انادنشده

 نقدرثار ترجمه شده برا  کودک ا نوجوان. -7 ؛ها  فارسی کودک ا نوجوانداستان

 

 های فارسی کودک و نوجوان نقد داستان  -3-8-1

داساتان کوتااه( کاودک فارسای در هفات مقالاه از ایا  نشاریه باا  همارده اثر داستانی )رماان،

درصد از کال نقادها  فمینیساتی رثاار داساتانی  77/77 که اندرایرردها  فمینیستی نقد شده

افساانه ایا  نشاریه، هشات داساتان کاودک  97 هدر شامار گیارد.کودک ا نوجوان را در بر می

 37 هاناد ا در شاماراز ای  منظر مورد بررسی قرار گرفتاه ،«ناشناخته هسیار» هنژاد در مقالشعبان

از کال نقادها   درصاد 77) مقالاه 3در مجماوع در  اناد.دا اثر داستانی در ی  مقاله نقاد شاده

شت اثار نقاد اند، در ای  مقایت همنتقدان به نقد رثار نوجوان فارسی پرداخته فمینیستی نشریه(

 است.نوشته شده «پابرهنگی تبارو» ای  نشریه دا نقد بر رمان نوجوان 59 هدر شمار است.شده

 

 نوجوانان برای کودکان و شدهترجمه آثار نقد -3-8-2

ضام  ساه  البته ای  تعداد نقاد در شده اختصاص دارد.ها  کودک ترجمهنقد به داستان 3

رصد از نقد فمینیستی کل رثار داستانی نشاریه را شاامل د 77/77است ا مقاله گنجانده شده

 اسات.در ضم  ی  مقاله از انصاریان نقد شاده 6هفت قصه از اندرس  93 هدر شمار شود.می

درصاد از کال  77اند که حاداد نشریه نقد شده همقال 9شده در ضم  ده اثر نوجوان ترجمه

 73 ا 55 هاا در شماره گیرد.ر بر مینقدها  فمینیستی رثار داستانی کودک ا نوجوان را د

 هگاناساه همجموعا 637 هاسات. در شاماردر دا مقالاه نقاد شاده« شامربانو»داستان 79 ا

دختار   ارث،»ا « بمتری  اتفاق زندگی پم،»دا داستان ، 697 ها در شمار« دختران کابلی»

 است.در ی  مقاله مورد بررسی قرار گرفته« جاداگر شود که داست نداشت

                                                           
1. Hans Christian Andersen 
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 (9نمودار )

 تحلیل نهایی -1
کتاب ماه کودک ا تصویرگر  که از رغاز انتشار  ا شعر داستانی، رثار نقد همقال 6737 ازمیان
مقاله به شرل صاریح یاا ضامنی باه  73 اند،ها  شده شماره 777 در 6737 تا سال نوجوان

اصالی نقاد ا در محاور موضاوع مقاله نقد زن 63 )در اندمختلف پرداخته نقد فمینیستی رثار

ها بررسای است(.مقاله در ضم  موضوعات محور  دیگر به ای  موضوع نیز پرداخته شده 67

توجاه نقد فمینیساتی هنادان مورد ها  نخست ها  نشریه،حرایت از رن دارد که در سال

تعداد نقد  ها  مختلف نقد،اما در ادامه ا با گسترش توجه منتقدان به نحله منتقدان نیست،

پای   هتعداد نقدها به لحاظ کمای بای  از دها ،97 هدر ده است.محور نیز فزانی یافتهزن

شاود. است ا به موازات رن در شیوه ا راش نقد منتقدان نیز تغییرات هشمگیر  دیده مای

نقادها  ایا   در اماست ا ترکم هشتاد هنقدها  فمینیستی به نسبت ده تعداد ،37 هدر ده

رگااهی از مباحاث نظریاات فمینیساتی، اساتناد باه مناابع  ضوع،دهه تنوع ا گستردگی مو

ای  مسأله نشان از  شود.تر  دیده میفمینیستی ا انسجاو ا راشمند  بیشاال معتبر دست
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علمی  رگاهی رازافزان ا توجه جد  منتقدان ادبیات کودک ا نوجوان به پژاه  راشمند ا

زماان بار نقادها  فمینیساتی  همقولا پاس محاور دارد.ها  نقد، از جمله نقاد زندر حوزه

 است.لحاظ کمی ا کیفی تأثیر گذار بودهشده در نشریه به منتشر

ها  فمینیسام لیبارال بای  از دیگار توجه باه مؤلفاه ها  متعدد فمینیسم،از میان نحله

شااید دلیال توجاه  است.البته با کمی اختال  به فمینیسم رادیرال نیز توجه شده هاست.نحله

در ایا  ناوع فمینیسام  معتدل بودن رن است. تری  نحله،ینیسم لیبرال به عنوان قدیمیبه فم

پاس  کنناده ا جایگااه فراتار اسات.هاا  محدادها بر رهاساز  زنان از نق تالش فمینیست

طلبی شعار رنماست ا تالشی برا  تغییر ساختار  ا زیربناایی کاه خاود عامال ایجااد مسااات

رساد منتقادان ادبیاات کاودک، باه نظار مای شاود.است، دیده نمی نابرابر  ا مشرالت زنان

کننده ا خااص زناناه ا مرداناه را ها  محدادعدو تساا  دا جنس ا نق  هپرداخت  به مسأل

اند ا بررنند که تمرکز بر ای  مسا ل تاثیرگذارتر از موضوعاتی اسات کاه در در االویت قرار داده

 ت.اسها  نوتر فمینیسم مطرح شدهنحله

از دا گارای  دیگار نقاد  رمریراایی بای  -ادبیاات انگلیسای گرای  منتقدان باه نقاد

پرداز  رنماا در شخصیت هنث ا شیوؤها  متوجه به نوع انعراس شخصیت فمینیستی است.

ا تاالش بارا  توانمندسااز   هاا  داگاناه،تقابال کننده،ها  محدادکلیشه ادبیات کودک،

ادبیاات کاودک از  هق خالقان رثار ادبی برا  خلق دیگار گونامعناها ا مضامی  زنانه ا تشوی

ای  ناوع نقاد  کند.رمریرایی مرتبب می -جمله مسا لی است که ای  نقدها را با نقد انگلیسی

زناناه را نگاارش  هبه نسبت نقد فمینیستی فرانسو  که در ارتباط با راانراا  است ا مساأل

رسد منتقدان با رگاهی نسابت به نظر می تر است.فممتر ا همهساده دهد،توجه قرار میمورد

اجاوه رن در ضام  یا  نقاد کوتااه به پیچیدگی ا ابماو نقد فرانساو  ا دشاوار  تبیای  

 اند.انگلیسی کرده -ها  نقد رمریراییا ، بیشتر توجه خود را معطو   به مؤلفهصفحههند

به همان نسبت تعاداد رثاار  .رندپرکارت ها نشان داد منتقدان زن نسبت به منتقدان مردبررسی

منطقی است که نقد فمینیستی توجه پژاهشاگران  شده از نویسندگان زن نیز بیشتر است.بررسی

ها  نقاد لفاهؤعاالاه بار رن منتقادان باا نظار باه م کند،زن را بی  از مرد به خود معطو  می

در ایا  میاان  کنناد. اناد بیشاتر، رثاار نویساندگان زن را نقاد ا بررسایفمینیستی ترجیح داده

البتاه ایا   بررسای رثاار مختلاف را از ایا  منظار دارد. همعصومه انصاریان بی  از دیگران دغدغ
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بازتااب نقا  زن در رثاار شااخص ادبیاات کاودک ا » پژاهشگر از طرح پژاهشی خود با عنوان

 .استدادن به ای  نقدها سود جستهبرا  سامان« نوجوان

تقادان از ایا  رساد منبه نظر می اند.وان از ای  منظر بررسی شدهرثار کودک بی  از رثار نوج

 کناد.هاا  جنسای را درانای مایهه س  کودک کمتر باشد بیشتر کلیشهموضوع رگاهند که هر

هاا  انتقاال ا اساتمرار ا دااو نق  هپاذیر ، زمیناپاذیر  در جریاان جامعاهنمادهاا  جامعاه

پاس منتقادان باا  ها هساتند.تری  ای  نمادها کتاب یری از کاربرد کنند؛جنسیتی را فراهم می

سااز  هاا  رگااهاند تاا بتوانناد زمیناهنظر به ای  موضوع بیشتر بر نقد رثار کودکان تمرکز کرده

 نویسندگان کودک را فراهم کنند.

مردساایر  ا سااختار  ی  مضمون در نقاد مقاایت،ترفمینیستی پرتررار همیان نوزده مقول از

 ترارار در نقاد مقاایت،یری دیگر از مضاامی  فمینیساتی پر ر جامعه ا خانواده است.مردسایر د

ها  تبعیض جنسی در رثار داستانی است که به دا صورت کلای در نقادها نماود توجه به کلیشه

 -7 ا انادهاا  کاودک ا نوجاوان را نقاد کاردهگرایی در کتاابمقایتی که کلیشه -6 است1یافته

ر مثبات کاا هرمیز در رنما باه عناوان شاخصاها  تبعیضایی ا مقابله با کلیشهزدرثار  که کلیشه

توجاه  ره ایا  موضاوعات از موضاوعات ماوردبا توجه به این است.نویسنده مورد توجه قرار گرفته

ا باا  رمریراایی کااربرد دارد، -ها  لیبرال ا رادیرال بوده ا در نقد فمینیستی انگلیسیفمینیست

ااکااا  ایا  ماوارد را  طبیعتااً اناد،ها تمرکز کردهتقدان نقدها بیشتر بر ای  نحلهنظر به اینره من

 اند.توجه قرار دادهبیشتر مورد

 

 گیرینتیجه -5
از منظر نقد فمینیستی نشاان از  ،کتاب ماه کودک ا نوجوان نشریه بررسی ا تحلیل مقایت

محاور انادک عاداد نقادها  زنرن دارد که با اجود تنوع ا اسعت ا شمار فرااان مقاایت، ت

تعداد کمی از منتقادان ادبیاات کاودک در  هاست ا پرداخت  به ای  نوع خاص از نقد، دغدغ

خوان  همی  تعداد اندک شمار نقدها  فمینیستی حرایت  زمانی مورد پژاه  است. هبره

 اند.شده ترتر ا منسجمها با گذر زمان از نظر شمار ا محتوا کاربرد از رن دارد که پژاه 

بعد فمینیسم رادیراال بای  از اناواع دیگار  هها  رن ا در درجفمینیسم معتدل لیبرال ا مولفه

توجاه قارار مورد کنناد،زناان مطارح مای هتر  را در حاوزها ا مباحاث تاازهکه دغدغاه فمینیسم،

قاد هاا  سااده ا قابال فمام در نمایات سابب را  رار  بیشاتر باه نتوجه به ای  گوناه اند.گرفته
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است که بیشتر به تبیی  مبااحثی همچاون داگاانگی ا تفااات انگلیسی شده -فمینیستی رمریرایی

است کاه گونه از نقد باعث شدهپردازد. توجه به ای ها میپرداز  زنانه ا مردانه ا کلیشهدر شخصیت

انای غاالبی رمیز، ترارار ا فرااها  تبعیضداار مضامینی هون ساختار مردسایر در فرهنگ ا پی 

 باشند. در مقایت داشته

تر است ا ای  منتقدان بیشاتر توجاه منتقدان زن در مقایسه با منتقدان مرد درخشان هکارنام

دبی تنماا ها  ااز میان گونه اند.ا تمرکز خود را بر نقد ا بررسی رثار نویسندگان زن معطو  کرده

جاز تصاویر ها )باهجوان ا تصویرگر  کتابتوجه است ا اشعار کودک ا نونقد  رثار داستانی مورد

رثار داستانی کودک در مقایسه با رثاار نوجاوان بیشاتر از  اند.را  جلد( از ای  منظر بررسی نشده

 انتخاب عنوان مناسب ا مرتبب با موضوع نقاد، اند.سو  منتقدان برا  نقد ا تحلیل برگزیده شده

نقاد  هتوجه باه نااو ا تصاویر جلاد کتااب ا ارا امناسب برا  اراد به بحث اصلی،  هرغاز ا مقدم

گیار  بند  موضوعی در پرداخت  به موضوعات مورد بحث ا نتیجهفمینیستی از رن، ایجاد دسته

راهرار ا پیشنماد به مخاطبان ا نویسندگان در نقد فمینیساتی از  ههمسو با اهدا  پژاه  ا ارا 

باه ایاژه نقاد  -هاا  نقاد فمینیساتیریاههاا ا نظمی به راشتوجبی نقاط قوت ای  نقدهاست.

هاا ا ، عدو اساتناد باه گرای ها  ااقی ا سلیقهنقد ها در نتیجه ارا  -فمینیستی ادبیات کودک

  از رثاار ماورد عدو ارجاع دران متنای ا شاواهد ا رایرردها  فمینیستی در تحلیل ا نقد رثار،

 اال معتبر فمینیساتی،ت  از منابع دستنجسسود شده،ید مطالب فمینیستی مطرحتأی بررسی در

نپرداخت  به مطالب کلید  ا محاور  نظار ، باه دلیال محادادیت در حجام مقالاه، از جملاه 

 شود.اشرایتی است که در مقایت به شرل جسته ا گریخته دیده می

اند، نظریاات ا  که ای  منتقدان به نقد فمینیستی رثار کودک ا نوجوان پرداختهدر داره

اسات ا کم در ایران مطرح نبودهصی ا خاص  فمینیستی ادبیات کودک ا نوجوان دستتخص

قد فمینیستی جست  از نظریات نبر سود 37بیشتر تمرکز منتقدان ای  نشریه از رغاز تا سال 

سااز  رساالت رگاه رغازگران ای  حوزه از نقد در ادبیات کاودک، است؛ادبیات بزرگسال بوده

اکناون  اناد.ها  عاو نقد فمینیستی برعمده گرفتهجست  از نظریهبا سود خالقان رثار ادبی را

از جملاه  ادبیات کودک ا نوجوان، هها  ایژبا توجه به گسترش ا تدای  نظریه با گذر زمان،

توانناد جریاان منتقادان مای قطعااً نظریاتی که با نقد فمینیستی ادبیات کاودک مرتبطناد،

ناوع نقادها   یستی ادبیات کودک ا نوجوان ایجاد کنناد.منسجم ا راشمند  در نقد فمین

باه نظار  ثیر عوامال مختلفای اسات.أتافمینیستی ادبیات کودک همچون دیگر نقدها تحات
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رسد میان نوع نقد ا تغییرات کمی ا کیفی رن با تحاویت اجتمااعی نسابت مساتقیمی می

 لیل کرد.توان ای  نقدها را از ای  منظر نیز ااکاا  ا تحمی اجود دارد.
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