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از» آقاغوله به هايينامه«ي حاضر بررسي داستان هدف مقاله اثر محمدرضا يوسفي

نمادين است؛ روش اسـتفاده متقابلِ كنشِيبا تكيه بر نظريهشناختي منظري جامعه

ي بـا توجـه بـه نظريـه. ايـن پـژوهش، روش تحليـل محتـوايي اسـت شده در 

هـايي، بـه منظـور مؤلفـه شناسي انتخاب شده در چارچوب نظري پژوهش جامعه

و جامعه و تبيين جنسيت و تـدوين تحليل پذيري جنسيتي در اين داستان استخراج

ازها عبارتاين مؤلفه. نموديم ر ويژگـي«،»هاي زبـاني ويژگي«: اند ،»فتـاري هـاي

و جنسـيت.»نمادها«و»هاموقعيت« يـافتگي را اين بدان معني است كـه جنسـيت

و رفتاري شخصيتتوان در ويژگي مي و نيز موقعيتهاي زباني و نمادهـاي ها هـا

و انعكاس يافته در اين داستان  بـدين ترتيـب. ها مورد كاوش قـرار داد خلق شده

زني معرفي نقشنحوهچون مسائلي هم ها با يكديگر،، تعامل شخصيتو مرد هاي

و نظـاير آن مـورد تحليـل قـرار گرفتـه اسـت خلق موقعيت . ها، كاربست نمادها

مي يافته  هـايي جنسـيتي از سوگيري فوق سرشار دهد كه داستانهاي پژوهش نشان
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 مقدمه.1
از بسياري جهـات بـه جامعـه وابسـتهاوو حيات فردياست موجودي اجتماعي انسان
روابط. ناممكن استتقريباً براي او كه زندگي انفرادي سخن بدان معني است اين. است

و بـه اجتماعي فرد، از همان بدو تولد، با خانواده آغاز مـي  هـاي تـدريج بـا گـروه شـود
و وسيع بزرگ مي تر و ظريـف روابط اين برقراريي شيوه. يابد تري ادامه بسـيار پيچيـده

و  و بدون آشنايي دقيـق و هنجارهـاي اجتمـاعي مسـتمر بـا ارزش است كـه بـدان،هـا
ميپذيري يا جامعه1شدن اجتماعي شـدن اجتمـاعي«. نخواهـد بـود پذير امكان،شود گفته
به است فرايندي ش كه طي آن كودك ناتوان و ورزيـده در تـدريج بـه خصـي آگـاه، دانـا
 ). 286:1384گيدنز،(»شودمي است، تبديل گرديده هاي فرهنگي كه در آن متولد شيوه

ازو ارزش، هنجارهامعيارها بـه كـودك شـدن فراينـد اجتمـاعي راههاي اجتماعي
و در اين انساني انتقال مي و تفـاوت ميان مسئله يابد  هـاي جنسـيتي از جملـهي جنسيت

و مبنـاي هويـت شودميهمين فرايند وارد ذهنيت فرد راهكه از است ترين مفاهيمي مهم
مي او تمـايز4»جنسـيت«و3»جـنس«مفهوم، بـين نظرازجا بايد، ايندر. دهد را تشكيل

مي قايل شد؛ زيرا آن و تحليل قرار و تجزيه گيرد مفهـوم چه در اين تحقيق مورد بررسي
و اصطالح جنس بر تفاوت«شناختي، از نظر جامعه. اخير است هاي بيولوژيـك ميـان زن

و روانـي كه جنسيت ناظر بر ويژگـي آن مرد داللت دارد، حال كـه اسـت هـاي شخصـي
مي جامعه آن زنكنرا تعيين و با مرد يا بهد و و زنـانگي همـراه بودن اصطالح مردانگـي
را فراينـدي» پـذيري جنسـيتي جامعـه«تـوان اساس، مي اينبر). 59:1380،گرت(»است

آن«اطالق نمود  و ويژگيكه افراد از طريق و خـود هاي جنسيتي، صفات  شده را گرفته
بهرا درك مي ميجامعه راهعالوه مردم از كنند؛ آنگيرنـد كـه جامعـه پذيري ياد ازي هـا

.)45:1388ايمانيان،و سفيري(»مردان يا زنان چه انتظاراتي دارد
عهـده پذيري جنسيتي افـراد را بـهي مهم جامعه اي كه وظيفه عوامل اجتماعي عمده

به دارند، چه به و چه و در دوره لحاظ نوع هـاي لحاظ ميزان اهميت، در جوامع مختلـف
اي كـه امـروزه حال، اين عوامـل اجتمـاعي عمـدههردر. زماني گوناگون، متفاوت است

 
1 Socialization. 
2 Anthony Giddens. 
3 Sex.  
4 Gender. 
5 Garrett. 
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پذيري هستند، شامل نهـاد خـانواده، اندركار فرايند جامعه دست،ي جوامع تقريباً در همه
و گروه نهاد آموزش، رسانه مي هاي همگاني، هر هاي همساالن هـاي شيوه كدام به شود كه

و با سازوكارهاي  به خود اين وظيفهي ويژهمختلف ميي مهم را . گذارند اجرا
آن،هـاي داسـتاني ترين ويژگي كتـاب مهم از جمله« . هاسـت آمـوزش غيرمسـتقيم
اي رفتـاري هـر الگوهـ قصـه، در قالـبي گونـاگونهاي نقشبا ارائه،هاكتابگونه اين

ازدهندجنس را آموزش مي درانو مـردانزنـ نقـشو پردازشي معرفيشيوه رو، اين؛
آموزد چـه اعمـاليمي،هاي اين كتاباز طريق مطالعه،كودك. دارد ها اهميت خاصيآن

و  عنوان يك زن يا مرد چگونه بايد نقش خـود را در جامعـهبهاوو استزنانه يا مردانه
و نوجوانـانو چنين، قصههم. ايفا كند داستان، اين امتياز را دارد كه قدرت تخيل كودكان
و در را افزايش و آنـان را بـراي داده و نوآوري را در آنان شكوفا نمـوده نتيجه، خالقيت
ميويژگي اين با هاي مناسبايفاي نقش .)43-42: 1383مقصودي،(» سازدها آماده
و داستان، بازنماي واقعيت اجتماعي«ديگر، سوي از كـه در اسـت ساختاري ...است،

و حركـت خـو موازات ساختارهاي اجتماعي هر  د ادامـه عصري مشابه با آن بـه حيـات
و ناقلاساس، اينبر.)4:1380فتوحي،(»دهد مي شـخص الگوهاي ذهنـي داستان، حامل

بهمي نويسنده.است يافته در آن پرورشوي كه استايو جامعهنويسنده  ي وسـيله تواند
؛ كنـد يافتـه متمايـل هـاي جنسـيت اين ابزار قدرتمند ساختار ذهني كودك را به سـاخت

مي هم و استعدادبه بسته تواند چنين، او و ظرفيت قابليتاز خودخالقيت يهاي زبـان ها
ا و تصـاوير،اشـخاص، نمادهـاري رفتـا ستفاده كرده، با ارائهدر القاي الگوهاي جنسيتي

هرويژگي  داسـتاني هاي در كتاب بنابراين، تحقيق.جنس را از ديدگاه خود بيان كند هاي
و يا تبعيض و بازشناسي الگوهاي جنسيتي بهنجار آن كودكان توانـد هـم هـا، مـي آميز در

و مربيان را نسبت و هم والدين و كارشناسان ادبيات كودكان و به ظرافت نويسندگان هـا
و كوشد تا مؤلفهمي منظور، اين پژوهش بدين. تر سازد هاي امر آموزش آگاه حساسيت ها
هـايي بـه نامـه نمادين در داسـتان متقابل كنشي يتي را بر اساس نظريهجنس هاي شاخص
و سـپس بـر اسـاس ايـن مؤلفـهو اثر محمدرضا يوسفي، جست آقاغوله هـا جـو نمـوده
آن سوگيري هـاي زيـر هدف، پرسش به اين توجهبا. دهد را نشان هاي جنسيتي موجود در
:شود بررسي مي

از نقش.1 و ويژگـي راههاي جنسـيتي چگونـه هـاي زبـاني والگوهـاي رفتـاري
 اند؟ هاي شكل گرفته در داستان تبلور يافته موقعيت
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از.2  است؟ داده هاي جنسيتي را انتقال نمادپردازي، نقش راهنويسنده چگونه
؟ هاي جنسيتي موجود در داستان تبعيض آيا نقش.3  آميز است

 مباني نظري پژوهش.2

 چارچوب نظري.2-1

) 1931-1863(2»جــرج هربــرت ميــد« از ســوي كــه1،متقابــل نمــاديني كــنش نظريــه
چارچوبي نظري است كه جامعـه را محصـول كـنش شناس آمريكايي مطرح شد، جامعه

و گروه ميمتقابل افراد افـراد بـراي بـرآوردن،اين چـارچوبي بر پايه. داند هاي جامعه
و در ارتباط با يكديگر فـرض مـي نياز .)1388:510 عضـدانلو،(شـوند هاي خود، در كنار

در استآن متقابلنشكمنظور از و موجـب ارتباط با يكـديگر عمـل مـي كه افراد كننـد
و در جريـو شـكل دوسـويه پذيري بـه تأثيراين. شوندميهمساختن عمل  در ان زمـان

مي هاي گوناگون موقعيت . گيرد مورد توجه قرار
 مهمي بـراي نشـان ابزار تواندكه مي مبناي كنش اجتماعي است،زبان نظريه اين در

و گرايش دادن نگرش آن هاي جنسيتي شخصيت ها هـا هـاي داسـتان در تعـامالت ميـان
و حركـات. باشد راو ميد زبان را مبناي كنش متقابل اجتماعي  اجـزاي اصـلي اشـارات

استوار نمـود»عهجام«و»خود«،»هنذ«ي خود را بر سه جزءوي نظريه. دانستزبان مي
و تحليـل هـر3همين نـامو در كتاب معروفي با و بـه توضـيح يـك از ايـن سـه جـزء
.پرداخت در اجتماع ها با كنش متقابل نمادينچگونگي ارتباط آن

و موقعيت نيز از ديگر مؤلفه شـمار نمادين بـه متقابل مورد توجه در كنشهاي رفتار
و مرد داستان در آن قـرار هاييموقعيت. رود مي و بـر كه هر يك از دو جنس زن گرفتـه

مي اساس آن رفتار مي ازكنند هـاي جنسـيتيي سوگيري كننده جهات تعيين بسياري تواند
.باشد

دادن نـين شـكل گـران همچ نمادها به تفسير رفتار افراد يك جامعه از سـوي كـنش
ميرفتار آن در اسـت از تمهيـداتي نمـادپردازي يكـي. كندها در برابر يكديگر كمك كـه
مي گرفته مي كار داستان به و و الگوهـايي باشـد تواند منبع سرشار انگاره شود  كـه بـه هـا

1 Symbolic Interaction Theory. 
2 Georg Herbert Mead. 
3 Mind, Self & Society.
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ازو شكل پيدا و  توانـد بـه روي مـي همـين پنهان در تصورات نويسنده حك شده اسـت
و ارزش توجيه مند قدرت شكلي بسيار  كنش نمادين،. باشد جامعه بر حاكم هايگر رفتارها

از است كنشي به راهكه مينمادها ها، حركات، عالمت. گيردطور متقابل بين مردم صورت
و از همه مهم و شـفاهي نمونـه قواعد مشترك .ندهـايي از نمـاد هسـت تر زبـان مكتـوب

بهبسياري از اين كنش ميصورت ها هـاي ديگـر نيـز تواند به صورترودررو است ولي
).140:1374رابرتسون،( باشد

در-را» يافتگيجنسيتوتجنسي« داستان در اين بر اسـاس مفـاهيم مـورد تأكيـد
و موقعيت شخصيتمي-نمادين متقابل كنشينظريه هـايي كـه توان ابتدا در زبان، رفتار

و سپس در نمادها  در.در آن تحليـل كـردو مناسـك بازتـاب يافتـه نويسنده خلق كرده
مت تحقيق حاضر، مصاديق جنسيتي بر اساس همين مقوله مـورد بررسـي داسـتانن ها در

.گيرد قرار مي

ي پژوهش پيشينه.2-2

 در ايـن. اي نسبتاً نوظهـور اسـت كودك، پديده جنسيت در ادبيات شناختيجامعه بررسي
شناختي هاي جامعهكه به بررسي برخي مقوله گرفتهصورت تريكمهاي، پژوهشحوزه

و نقش و بازتوليد كليشهمانند جنسيت و هاي جنسـيتي، نقـش هاي جنسيتي، بازتاب هـا
آن پايگاه و مانند و مردان اسـت پرداختـهانهـاي كودكـ ها در كتـاب هاي اجتماعي زنان
:مانند

و ذكاوت- در نقشبه بررسي)1389( پورگيو داسـتان خالـه سوسـكه هـاي جنسـيتي

.اندي صبحي پرداختهبازنوشته

به بررسي نقش زنـان در بازتوليـد ايـدئولوژي جنسـيتي مسـلط يـا)1387( زادهولي-

و الگوهاي جديد جنسيت زنانه پرداخته استي نقش ارائه .ها

اثـر سـاموئل احمـق بـراي عشـقي نامهبازتاب جنسيت را در نمايش)1384( مفيدي-

.بررسي كرده است» نمادين متقابلِ كنشِينظريه«شپارد بر اساس 

هاي منتخب زنان نسبت بـه هويـت نگرش حاكم بر رمانبه بررسي)1383( پاكروش-

.است پرداختهي هفتادزنان بعد از دهه

1 Robertson. 
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شش)2011(1كيبمك- هزار عنوان كتاب كـه بـين به بررسي نقش جنسيت در حدود

.استاند پرداختهدر اياالت متحده منتشر شده 2000تا 1900هاي سال

و روانبه تحليل جامعه) 1379(2هارتمن- هـاي شناختي تصوير پدر در كتـاب شناختي

و آلمان بين سـال برگزيده و نوجوان در اتريش پرداختـه 1994تـا 1973هـايي كودك
.است

و شناخهاي فوق، هركدام از منظري جامعهپژوهش و نقـد آثـار ادبـي تي به بررسي
ي مـورد هـا از نظـر جامعـه هر كدام از اين پـژوهش. اندها پرداختهتبلور جنسيت در آن

و روش پژوهش با يكديگر متفاوت هـاي اي كـه امـروزه در پـژوهش مسـئله. اندبررسي
انتخـاب يـك. علوم انساني مورد توجه قرار گرفته است مباني نظري يك پژوهش است

و مصـاديقي كـه وب نظري خاص در يك پژوهش، سبب مـي چارچ گـردد كـه شـواهد
و تحليل متون مورد مطالعه پژوهش آنگر در تجزيه و ارائـه ها را جسـتي خود وجـو
و موجه گرددمي هايي كه ذكر شد هارتمن در پژوهش خود در ميان پژوهش. كند مستند

و يا انتخاب يك نظريه . خاص تكيـه نكـرده اسـتيبر يك چارچوب نظري مستحكم
و يافتــهوي در تحليــل انگــاره و هــاي متفــاوت روانهــا بــه نظريــات پراكنــده شناســي

هـاي ايـن پـژوهش را ناديـده تـوان ارزش يافتـه شناسي پرداخته است؛ البته نمـي جامعه
و  انگاشت، اما همانطور كه گفته شد انتخاب چارچوب نظري، يك پژوهش را اسـتوارتر

.كندميقابل استنادتر 

 روش پژوهش.3

بهاست»كاربردي«پژوهش از نوع اين  تحليـل.اسـتهشـد انجام» محتوا تحليل«روشو
و اجتمـاعي، خـود ترين روشاز متنوع عنوان يكي محتوا، به هاي تحقيق در علوم انساني
مي به دو دسته و كيفي تقسيم آن. شود كه تحقيق حاضر از نوع كيفي اسـتي كلي كمي
كـه بـر تحليل محتواي كيفي اهميت بنيادين دارد، تعيين چارچوبي نظـري اسـت چه در

را ها، متغيرهـا يـا مقولـه ها يا سؤال اساس آن محقق اهداف، فرضيه هـاي تحقيـق خـود
و آن بر مشخص نموده يش مناسـب باشـدها آيد كه با تحليل داده مي گاه در صدد روشي

بهماهيت تحليل).19: 1382پور، رفيع( يا استاي گونه محتواي كيفي و كه فرمولي خاص

 
1 Janice Mccabe 
2 Valtrut Hartman 
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و محقق خود بايد روش تحليل داده دستورالعملي صريح براي تحليل داده را ها ندارد هـا
 بـه. ها دشوارترين بخش تحليل محتواي كيفي اسـت دليل، تحليل داده همينبه. ابداع كند
ها نوعي تركيب تحليلي داده نظران، فرايند تحليل محتواي كيفي از صاحبي برخي عقيده

و چندوجهي فراينـد، تركيبـي از ايـن. گر است كه مستلزم خالقيت پژوهش است پيچيده
و نظريه استدالل ).148: 1389 رضواني،(پردازي است استقرايي، تأمل،

يي آمـاري، نمونـه هـا، بلكـه در تعيـين جامعـه تنها در تحليل داده اين دشواري، نه
ميآماري، و نظاير آن نيز خود را نشان آن. دهد واحد تحليل كه هر تحقيـقِ مبتنـيجا از

و منحصربه بر تحليل محتوايي، به فرد است، تعيين ويژه از نوع كيفي آن، پژوهشي خاص
ميو تشخيص برخي و استانداردهاي پژوهشي با مشكل مواجه  عنوانبه. شود از معيارها

و نمونه حاضر، نه داراي مثال، تحقيق يكي آماري جامعه و آن است، زيرا تنها هـم كتاب
نه تمامي، مورد تحليل قرار به  و اسـت، آن تحليل از نوع متعارف دقيقاً داراي واحد گرفته،

در ها، نشـانه زيرا واژگان، عبارات، تركيبات، جمالت، بندها، موضوع و عالئـم همـه هـا
.اند تحليل شدهجاي خود 

آن است ها، تحليل محتواي كيفي داراي خصلتيي اين دشواري با وجود همه را كـه
و حتي ممتـاز مـي آن از تحليل محتواي كمي متمايز و روش بـه هـم اتكـاي ايـن سـازد

در. كنـد راسـتا هـدايت مـي كه كل فرايند تحليل را در يـك است چارچوبي نظري اگـر
و دقيـق  و تحليل محتواي كيفـي، چـارچوب نظـري درسـت و مناسـب انتخـاب شـود

به مقوالت استخراج و مانعيت باشد، نتايج آمده از اعتبار دست شده از آن داراي جامعيت
شده متن مورد نظر حاضر نيز كوشش در تحقيق. شد خواهدو استحكام بااليي برخوردار

.تحليل شودو بر اساس مقوالت مستخرج از چارچوب نظري تجزيه
ايـن نظـري عنـوان چـارچوب بـه كـه1،نمادين متقابل كنشينظريهديگر، از سوي

و از2ي پارادايم تفسيري، در حوزهشده انتخاب پژوهش و همـين قرار دارد روي، متـون
ميو نظريه تجزيه هايي كه بر اساس اين داده در. سـازي نيسـت شود، قابـل كمـي تحليل

انـد، گرا داشـته شناسي كمي به جامعه كه دليل انتقادهايي حوزه، به پردازان اين واقع، نظريه
پـردازان كـه از نظريـه3،مثـال، هربـرت بلـومر بـراي. انـد نظريه پرداختـه به تدوين اين

بهي اين برجسته مي حوزه شـديدا رود، نقش مفاهيم در تحقيقات اجتمـاعي رايـج شمار
 

1 Symbolic Interaction Theory.
2 Interpretive Paradigme. 
3 Herbert Blumer 
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بهانتقاد كرده ي بلـومر، عقيـده بـه. گويـد سـخن مـي1كننده آن از مفاهيم حساس جايو
سـاخته، تحـول جـدا حال اجتماعيِ در شناسي پوزيتيويستي، مفاهيم را از واقعيت جامعه
به آن به ها را و مرده در مي كار شكلي متصلب به حالي گيرد؛ صورتي زنده كه مفاهيم بايد

و نهادهاي متغيير مرتبط  ايـن ). 321: 1374 توسـلي،( باشـد با فرهنگ، ساخت اجتماعي
 شـود كـه بـه هايي را شـامل مـي اند كه ايده كننده مفاهيم نوع اخير، همان مفاهيم حساس

و شكل انتزاعي به ذهن محقق مي هـاي اجتمـاعي حسـاس را در تحليل واقعيت او رسد
 ). 303: 21374،ريتزر(سازد مي

بل واژه با دانش اگر مطابق ي شـده از نظريـه بگوييم، مقوالت استخراج مر سخنوهاي
داده متن داسـتان كه به محققان امكان اي هستند كننده نمادين، مفاهيم حساس متقابل كنش

كـه بـا اسـت تحقيـق در آن مفاهيم بـراي ايـن واقع، امتياز ايندر. تحليل كنندو را تجزيه
و شـكل رفـت فراينـد، كـه بـه اين. است شدهرداستان تفسي متن اي نظري واقعيت پشتوانه

مياست گرفته بالعكس صورتو متن نظريه به برگشت از و زنـده خصلتي تحقيق به تواند،
.پويا ببخشد

 تحليل داستانو تجزيه.4

ي داستانخالصه.4-1

و شـود، در خـواب جيـغ مـي هـا دچـار كـابوس مـي كـه شـب است سارا دختري زنـد
را جواد،، برادرش. كندرختخوابش را خيس مي و بسيار مي كتكاو . كنـد اذيـت مـي زند

ميتصمي سارا بهم كه گيرد مي هاي شبانه در كابوسغولي ب شود اش حاضر نويسد تا نامه
آن غول اوكـار براي ايـن. شود منصرفويآمدن به خوابازها نامه با خواندن حتـي،
ميرا غولي زبان آهم اختراع و با مينكند باسارا. نويسدزبان نامه كـه بسياري هاينامه،
ميب و مـي سرانجام موفق،نويسده آقاغوله خـود هـاي غـول را ديگـر در كـابوس شـود

هايي به برادرش، شرّ گيرد با نوشتن نامه مي موفقيت، تصميم ايناز، خوشحالاو.بيند نمي
. او را نيز از سر خود كم كند

1 Sensitizing Concepts. 
2 George Ritzer 
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 هاي زبانيويژگي.4-2

هاي خود را در تعامالتو ويژگيكه بسياري از كاركردها اي است اجتماعي زبان، پديده
مي ميان آدميان به و زنـان، بـه.)275:1374 ريتزر،(آورد دست هـاي علـت نقـش مـردان

و هاي ويژه جنسيتي متفاوت، نگرش ي خود را در قالب واژگـان، اصـطالحات، الگوهـا
ميويژگي و آوايي متفاوت نشان كـه اين امروزي، با وجود در جوامع. دهند هاي دستوري
هـاي دليـل تفـاوت در نقـش اي وجود ندارد، بـه مردان مانع مرئيو زنان زباني در ارتباط

و اجتماعي تفاوت : 1368 مدرسـي،(شـود هـا ديـده مـي هاي بارزي در زبـان آن شغلي
161-162(.

 حـال؛انـد تري برخوردار بودهاز موقعيت مطلوب،پسران،ي سنتي ايرانيدر جامعه
انـد بـوده محكوم به تحمل شرايط تحميلـي جامعـه شانجنسيت خاطربه، كه دخترانآن
و فرودسـتي، هـا در موقعيـت اين نابرابري). 31:1381نهاد جبروتي،پاك( هـاي فرادسـتي

از هايي در همه آمدن تفاوت باعث پديد و و اجتماعي  جملـه در اسـتفادهي وجوه فردي
هر وسيله از زبان به ي هـاو ارزش رفتارها هنوززه نيز امرو. است يك از دو جنس شدهي
و ضعفسنتي مي با شدت كـه روسـت از ايـن. دهنـد هاي گوناگون به حيات خود ادامه

به داستانوهاو در قصه است جاري روزمره هنوز در زبانها اين نگرش  هـاي گونـه ها نيز
با كالم شخصيت در مختلف و .دهد مي نشان را گوناگون خود زباني هايويژگيها

 سـال او انتخـابو بـا سـن داستان، سارا زبان خاصي دارد كه تقريباً متناسب در اين
و سادهزبان سارا،. است شده و ابـداعات بـا همـه؛اسـت كودكانه ي صـراحت، لطافـت
مياي زباني و، افعـال كوتاه جمالت. كنندكه كودكان در گفتار خود از آن استفاده سـاده

،كه در واقع نداي نفس اسـت،هاي سارا با آقاغولهصحبتاز خالل. لحن كودكانه است
و ترس و افكار ميپي به درونيات  خود را در قالب سارااين ترس در كالم. بريمهاي او

و مفـاهيم بيـان تكرار، جمالت كو وي در ضـمن. كنـد شـكار مـيآي تـرس كننـده تـاه
در(ديالوگ واكنش آقاغوله،هاي خودگفتن حرفازپس،با آقاغوله) مونولوگ واقعو يا

و پاسخي بينيرا هم پيش .گيردمي نظررد آقاغوله خيالي را براي واكنش كرده
مي« ميمن خيال براي همـين اگـر. دهدكنم كه اوگان به زبان غولي، معني خداحافظي را
ميآخر نامه كـ راستي. نويسم اوگان اوگان منظورم را بفهمهايم ي آقاغوله راسـتش را بگـو، تـو

ان مي و به غولـه جـان ننـه غولـه آقا.ي يك دنيا مرا ترسانديدازهميري؟ ديشب به خوابم آمدي
ايـن هفتـه«).1384:8يوسـفي،(» ها را بترسـانند؟ اند تا بچهها براي اين درست شدهبگو غول
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مي. حالم زياد خوب نبود آقاغوله و آن بچـه پرسي چـرا؟ همـه حتماً ي گـوالن اش تقصـير تـو
مي. گوالنت است مياز بس مرا و زيرم ترسانيد، آن وقت جيغ . كـنم جيشـان جيشـان مـي كشم

جمي كه ميداني چه ).16: همان(» ...شود؟ خودت خوب خبر دارييشان جيشان به زبان غولي

و منزلـتي ميان شيوهانديشمندان بسياري به رابطه ي استفاده از زبـان بـا قـدرت
كنـد كـه مطـرح مـي،شناختي خود در مطالعات انسان1،فوكو.ندااجتماعي افراد پرداخته
و قدرت نوعي همبستگي وجود دارد؛ميان استفاده از زبا اي كـه زبـان بـراي گونـه بـهن

و صاحبان امتياز جنبـ قدرت نيـز2فـركالف.)35: 1378 فوكـو،(ابـزاري دارديهمندان
ميتوجه خود را بر تحليل زباني براي دريافت انديشه سـازد كـه در وراي هايي معطوف

و ساختار روابط انساني را شكل مي .)96: 1379 فركالف،(دهند زبان وجود دارند
و قدرت در ايراندر3منويليام بي در به بررسي تفاوت زبان، منزلت هـاي موجـود

و پايين پرداخته است منزلت استفاده از زبان در بين افراد با دراوي عقيـده بـه. هاي باال ،
و يـا بـر اسـاس ايران، روابط افراد با يكديگر يا بر مبناي سلسله مراتبي از روابط نابرابر

مي. يك رشته از روابط برابر استوار است داند كه بـين افـرادي او روابط برابر را روابطي
ميكه خود را برابر مي و از نظـر تجربـه. گيردپندارند شكل ي اين روابط صميمي اسـت

كـار گرفتـه چنين، در اين روابط، واژگان يكساني بـههم. مشتركات زيادي دارد زندگي
و بي و از كلمات نامهذب ميشده كـه در روابـط اسـت اين در حالي. شودادبانه استفاده
و رود رفتارش نسبت به فرد فرادست به شكلي مؤدبانهنابرابر از فرد فرودست انتظار مي

و نـه روابـط، شـيوهگودر ايـن. فروتنانه باشد ي انتخـاب واژگـان در خطـاب فرادسـت
شـناختي، ايـن تفـاوت در از نظـر جامعـه ). 152:1381مـن، بـي(فرودست متفاوت است
علت فروتنيِ ناشي از قـرار داشـتن يـا قـرار دادن خـود در موقعيـت استفاده از زبان، به

ميفرودستي يا فرادستي به  هـاي زيـرين در اليـه تر اشاره شـد، كه پيشچنان. آيدوجود
و منزلتي پايينجامعه .تر نسبت به مردان برخوردارندي ايراني زنان هنوز از موقعيت

بهتوان در اين داستان نيز مي بـراي. عنوان فردي فرودست در نظـر گرفـت سارا را
هايي كـه از زبـان سـارا در داسـتان نشان دادن اين موقعيت، به بررسي برخي از ويژگي

.پردازيماست مي يافته انعكاس

1 Michel Foucault 
2 Norman Frklaf 
3 William Beeman 
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مي- و يـا سارا، در تمام داستان، غول را با نام رسمي آقاغوله مورد خطاب قرار دهـد

ميدرباره دادن يـك فرادسـت توسـط قـرار كند؛ درست مانند مورد خطابي او صحبت
مي. يك فرودست . نامداو خود را تنها سارا

 كردن طـرف مقابـل بـراي پـذيرش قاعدمت هاياز راه يكي دادن،و قسم خوردن قسم-

ر رفتار زباني نيزينا. استسخنان گوينده و دهـد خـود را نشـان مـي ابـط نـابرابرودر
ازت پاسخ مثبت به درخواسـت است براي دريافاي گونهي التماس شيوه هـاي فرودسـت

به. فرادست يك سارا فرودسـتي بـه كه نسـبتاي به آگاهي توجهبا،فرد فرودستعنوان
ميو يا قسمخوردن به قسماش سخنان، براي اثباتخود دارد آقاغوله،«: شود دادن متوسل

بهتو«).8: 1384يوسفي،(»غوله دروغ نگو جان ننه به را هـاي آيـي آن دنـدان خوابم مي خدا وقتي
و درازت را بيرون نياور ).13: همان(»تميز

هـاي زبـاني، يكـي ديگـر از ويژگـي پاسخ انتظار بدونوپيدرپي هاي كوتاه، سؤال-

مي. ساراست و نيز بـرادر خـود قـرار تري نسبتكه چون در مقام پايين داندوي به غول
زده طـور شـتاب باشد؛ بنـابراين، بـه دارد، انتظار زيادي هم براي گرفتن پاسخ نبايد داشته

و ابهام فقط به پرسيدن سؤال مي ها بـه گـرفتن كه اميـديآننپردازد بدوهاي ذهني خود
و روز بـه سـراغم راستي اگر چيزي بگويم چكار مـي«:باشد ها داشته جواب آن كنـي؟ شـب

و به اندازه مي و بـه تـه غارهـا ي؟ مـرا مـي ترسـان هاي عـالم مـرا مـيي غولي همهآيي دزدي
مي«).11:همان(»بري؟ مي چي عروس تو بشوم؟ مرا به كجا وي خواهي ببـري؟ تـ آخر من واسه

و سياه كه النهچالغارها ته زمين؟ موش كور هم و و تـوي تـاريكي ها هاسـت اش زيـر زمـين
چه گناهي كرده ).35: همان(»ام؟حاضر نيست عروس تو بشود، حاال من

و افـزايش نزديكـي، در صـحبت زنان براي ايجاد ارتبـاط بـيش1تانن به اعتقاد- تـر

، استفاده از جمـالت پرسشـي تأكيـدي).40: 1381پاك نهاد چبروتي،(كنند شركت مي
و وادار براي ايجـاد ارتبـاط بـيش اي است خود شيوه ي سـاختن مخاطـب بـه ادامـه تـر
و مكالمـهكه به اين توجهبا. وگو گفت وسـيله طرفـه اسـت، او بـدين ارا يـكي سـ ارتباط
مي«:كند ترغيبگو با خودو خواهد آقاغوله را به گفت مي ها سواد ندارند، غولكنم بچهفكر

مي«).15ص(»داريم؟ نداريم،كههاغوليچون مدرسه كي و تو تا به خـواب مـن بيـايي خواهي
).17: همان(»ها؟ مرا بترساني؟

1 Tannen.
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در).22: 1384هـدايت،(شـود تـر مشـاهده مـي تكرار واژگان نيز در زبان زنان بيش-

ازگفتار سارا با انواع تكـرار در افعـال گـذاري، در نـام تكرار تكرار در قيد، جمله تكرار
مي ساختهخود مياگر آخر نامه«:شويمو نظاير آن روبرو را نويسم اوگـان ام اوگـان منظـورم

[بفهم مي وقت جامبيليآن«.»]يعني خداحافظ. بس«).1384:15يوسفي،(»كنيمجامبيلي بازي از
مي جيشانزيرم ... ترسانيدمرا مي ،»پـاره پـاره«،»يواش يواش«چنين،هم).16: همان(»كنمجيشان

كه در جاي هاي ديگري از تكرار است نمونه...و» راستي راستي«،»الكي الكي«،»ريز ريز«،»بدبد«

.شود مي جاي داستان مشاهده

 راسـت دروغكـي، جيـغ خركـي، بازاري مانندوچهكو اصطالحات استفاده از واژگان-

ووشل،راستكي، چپكي و ناسـزاگويي نيـز مـي خيالبيول، انجامـد كه گاهي به دشـنام
و، كلّهگنده دهان غول،هنرّمانند  مي... خر درزبـان سـارا،البتـه. شـود در زبان سارا ديده ،
و لطيف،زبان جوادبا مقايسه مييافته تعديلتر  زبـانِ بـا مقايسـهدرهـم ولي باز،نمايدتر
و خشن واژگانو زنان داراي ساختار متداولِ  سـارا بـدين شـايد. تري اسـت غيرمؤدبانه تر

براي.تر تأثير كند بيشتا در او سخن بگويد با هركس به زبان خودش خواهد وسيله مي
ميبهكه او زبان غولي را استتر تأثيرگذاري بيشهمين   غول هـم ماننـد جـواد. بردكار

و نشان نفس بيش به اعتمادكسب سارا برايو يك مرد است اش دادن برتري موقعيـت تر
.كندزبان خود را به زبان مردانه نزديك مي

مؤزنان از ساخت،اجتماعي شناساني زبانعقيدهبه بـه مـردان ري نسـبتتانهدبهاي
ز زمينـه صـورت بر اساس تحقيقات بسـياري كـه در ايـن.كننداستفاده مي ،نـان گرفتـه،

وي گونه » تـر صـحيح«يـا» بهتـر«اي زبـاني هـ از صورت«زباني معيار را انتخاب نموده
ميطور كلي بيش به امـر را شـايد بتـوان فشـارهاي هاي اين از علت يكي.»كنندتر استفاده

هماي دانست كه بر روي زنان بيش فرهنگيو اجتماعي با تر است؛ بـه توجه چنين، زنان،
بـه رفتـار زبـاني خـود هـاي آينـده، نسـبت زبان بـه نسـل دهندگي انتقالو مادري نقش
اي وجـود اين، در زبان سارا چنـين ويژگـي با وجود). 169:1368مدرسي،(ترند حساس

و او به از منظور فرار از موقعيت ترس ندارد آور زنانه به همانندسازي با مردان پرداختـه،
.رفتار زباني مردانه استفاده كرده است

ز- جـواد بـه زبـان.برادر وي جواد نيز آموزنده اسـت زبانبانِ سارا، توجه به در مقابلِ

از.گويـدمي» زبان التي«زند كه مادر به آن خاصي حرف مي و روي ايـن او مـرد اسـت
بابه استفاده از هنجارهاي زباني نمي خود را ملزم و به موقعيت فرادسـتي كـه توجه داند
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هم نسبت و بهچنين به خواهرش دارد  دهد ايـن خود اجازه مي سكوت تأييدآميز خانواده،
به او بگويي«:گونه سخن بگويد خيلـي خفنـي! تابلويي آقا جـواد! چاكريم آقا جواد: مثالً بايد

).1384:39يوسفي،(»!آقا جواد

 كننـد تانن معتقد است مردان براي كسب پايگاه اجتماعي در صحبت شـركت مـي«
گف روست ايناز( و تارهاي رقابتي مانند پز دادن، توهين صـريح، لطيفـه كه به انواع گـويي

آن). آورندتبادل اخبار ورزشي رو مي و افزايش نزديكـي حال كه زنان براي ايجاد ارتباط
مي روست كه غيبت ايناز( كننددر صحبت شركت مي دهند تـا تضـاد را كردن را ترجيح
خـوبي را بـه متفـاوت ويژگي دو اين).40:1381نهاد جبروتي،پاك(»)به حداقل برسانند

و سارا مشاهده مي با عامـل كوشدمي سارا براي غلبه بر ترس. كنيم توانيم در زبان جواد
و كالم انجام مي اينو ترس ارتباط برقرار كند جـواد اما سـخنان دهد،كار را از راه زبان

و تحقيرتر سلطهبيش ي شما خـودش يكدانه دختر يكي اين: جواد گفت«:است كنندهجويانه

چه چرت كند، كابوسرا لوس مي )21: 1384يوسفي،(»ست؟پرتيو مابوس

 هاي رفتاريويژگي.4-3

بهخانواده هاي سازي تفاوتپذيري، نقش مؤثري در دروني عنوان نخستين عامل جامعه،
در مي زود در آنان، خيلي. جنسيتي در كودكان دارد رفتـار يابند كه جنسيت معيار مهمـي
و مهتـري را بـر رفتارهـا الصـاق كه ارزش شود؛ معياري آدميان محسوب مي هاي كهتري

به وظيفه را ساير عوامل جامعه ايندر مراحل بعد،. كند مي و در روح عهده پذيري گرفتـه
. كنندو جان فرد تثبيت مي

ميبه جوادشسارا از برادر بحث، مورد در داستان  نظـراز هـم جـواد،. ترسدشدت
و هم و يـا تجسـم او نماينـده.سـارا برتـري دارد اجتمـاعي، بـر امتيـازات نظـراز سن

و كنتـرلو است كه مردساالرانهيارهايهنجارهاي اجتماعي است؛ هنج خواهان نظـارت
اوو بـه زنـد مي وي سارا را كتك.سترفتار سارابر  سـت تـا بـا پسـرها شـدت مراقـب

آدم«. او داده اسـت كه جامعـه بـه است همگي، امتيازهاييها، اين. اي نداشته باشد مراوده

چه كار كند؟ او يا مرا مي و راست مـي وقتي برادري مثل جواد كله خر دارد گويـد زند يا چپ
به مـن زور مـي«).20-21: همان(» كردن با پسرها را ندارييحق باز گويـد وقتي جواد اينقدر

كه من دربارههما«).21: همان(»...افتمياد كابوس مي ي تـو يـك كلمـه بـا جـواد حـرف نطور
مي. زنم تو هم يك ذره با آقا غوله از من حرف نزن نمي و تـو را چون آقا غوله خشمگين شـود
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مي. زندكتك مي و باز نامهجواد هم حسوديش گل ).27: همـان(» كنـد هاي مـرا پـاره مـي كند
ميتصميم گرفته« به زبان ابـداعي سـارا(گويم گامبلو گامبلو ام همانطور كه به آقاغوله دروغكي

هاي دروغكي بزنم تا او را مثل آقاغولـه خـربه جواد هم از همين حرف)... يعني دوستت دارم
و شرش را از سرم كم كنم و. فهمدآخر جواد هم حرف آدم را نمي. كنم اصالً كلـه خـر اسـت

).38: همان(» دهدهاي خودش به حرف هيچكي گوش نميغير از حرف

و مـي پزشـك كه سارا را نزد؛ حتي هنگامياست باورديرو جواد بسيار بدبين برنـد
. كنـد هـم جـواد قبـول نمـي شده، باز دچار كابوس كودكگويدمي مادرو به پدر پزشك

و درككه است گويي او از دنياي ديگري هـاي او بـرايش كـردن تـرس باوردنياي سارا
 كنـد، كـابوسي شما خـودش را لـوس مـي يكدانه دختر يكي اين: جواد گفت«. است ناممكن

چه چرت .)21: همان(» ست؟پرتيو مابوس

، مورد اعتراض غيرمنطقيايراني، برادر سنتييبه ساختار مردساالر خانواده با توجه
ميافراد خانواده قرار نمي و خانواده رفتارهاي او را طبيعي  وي فقط از طـرف. داندگيرد

و آن . گيـرد نويسد مورد اعتـراض قـرار مـيمياش خيالي غول به كه هاييهم در نامهسارا
و نامهكه، در واقعيت نيز واكنش سارا با پنهان آن جالب چشـم بـرادر از دور،نگاري كاري

با.كندنمود پيدا مي و كـابوس كه مهربان اين مادر،  هـاي اوسـت،و نگران وضعيت سـارا
سـارا سرانجام،. دهدكه برادر اوست انجام نمي دخترش هيچ كاري براي كابوس بيداري

اش رفتار كند تـا شبانه اش نيز مانند كابوسافتد كه با كابوس بيداريمي صرافتبه خود 
.دفع كنداي برادر را بتواند آزارهشايد 

ترسـناكي كـه سـارا كارهاي. غولهترسد، آقاغوله است نه ننهكه سارا از آن مي غولي
ميخود از آن هاي در كابوس بهها آزار  اين بـدان. شودمي مذكر انجامي غول وسيله بيند،
هـا اي غـول مردسـاالر را بـه دنيـاي افسـانه واقعـي هاي دنيايكه سارا ويژگي است معني

ها هسـتند كـه غولاي نيز باز اين ننه از نظر سارا، در آن دنياي افسانه. بخشدانعكاس مي
مي غول مهرباني براي بچه با و امور خشونتها قصه و ترسـاندن گويند آميزي چون شكار
هـايش از گرفتـه از وحشـت سـارا مايـه باوري در ذهـن چنين. هاست ها كار آقاغول بچه

 كـه ننـه اسـت دليل همينبه. زندگي اوست بر حاكم مذكر جنسيكه نماينده است برادري
.نيست او هم كابوسو ترسينباشد مايهاگر خوشايند سارا بودن، غول وجودبا غول،
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هاموقعيت.4-4

و مكان مشخصي براي رفتار افـراد اسـتوي زمان، دربرگيرندههااز نظر بلومر، موقعيت
كـه مـوقعيتي از آن است؛ يعنـي پـيش رفتار اجتماعي شرط شناسايي موقعيت يا وضعيت

در ). 181:1358 انصـاري،و اديبـي( را بشناسـد براي فرد معنادار جلوه كند، وي بايـد آن 
گيري رفتار افراد دارند؛ ها نقش مهمي در شكلنمادين، اين موقعيت متقابل كنشينظريه

.گيرندمي پيشدر رفتار متفاوتي گوناگون، هايدر موقعيت رفتن، با قرارگيعني افراد
و مـي اي را نشـان اين داستان موقعيـت دختربچـه دهـد كـه دچـار كـابوس شـده

شب نمي به. ها راحت بخوابدتواند در تنهـا شـب كه نه استاي گونه وضعيت دختر و هـا
و در بيداري نيز دچـار كـابوس  را بنـابراين، مـي. اسـت خواب، بلكه روزها تـوان غـول
و برادرش جواد را كابوس روزانه مي.ي او دانست كابوس شبانه دهد جواد، سارا را آزار

و بدبيو بسيار سخت ميگيرانه و نانه با او رفتار يك برادر او را در تنگناهاي در مقامكند
مي آزارنده يك. دهداي قرار و نـاتواني سـارا از سـوي چيرگي عامل ترس از ديگـر، سـو
باشود كه او تصميم باعث مي نهآشتي كند عامل ترس خود بگيرد آن اين؛ كه به جنگ با
از. برود اي آن چيـرهي اسطورهبا غول بر سلطه) نگاري نامه(گوو گفتراه سرانجام، سارا
مي شيوه، بر كابوس شبانه سارا، بدين. شودمي كند، ولي آيا غلبه بر كـابوسي خود غلبه

مي شيوه امكان همين روزانه نيز به نگاري با جواد بـر نامه راهتواند از پذير است؟ آيا سارا
با نمي سخنباره در اين آشكاراچيره شود؟ نويسنده،اويي مردساالرانهسلطه گويد، اما
مي به تجربه توجه ي نويسـنده عقيـده زد كه به توان حدسي موفق سارا در غلبه بر غول
مي بر سلطهسارا مي«. كندي جواد نيز غلبه خواهم يك راز ديگر را برايت ببين گوالن گوالن

نب. تعريف كنم و نه آقاغوله هيچ كدام طور كـه ام همانتصميم گرفته. بفهمند ايداين را نه جواد
هـاي به جواد هم از همـين حـرف )... دوستت دارم(گويم گامبلو گامبلوبه آقاغوله دروغكي مي

و شرش را از سرم كم كـنم  : 1384يوسـفي،(» دروغكي بزنم تا او را هم مثل آقاغوله خر كنم
ميزبان چيز است، مامان. ولي زبان جواد، زبان غولي نيست«.)38 به آن ... گويـد زبـان التـيي

با ايـن حـال اگـر توانسـتم بنويسـم برايـت ... ولي نامه نوستن به زبان التي خيلي سخت است
تـر راستي آقا غوله چرا جواد اين قدر از من بـزرگ! فرستم تا تو هم با زبان التي آشنا شوي مي

به... گوالن گوالن«).39: همان(»!است كه آقاغوله از. آيـد خوابم نمي خيلي وقت است امگـار

مينامه البتـه!ي التي قشنگيك نامه. نويسمهايم ترسيده، آره؟ اين روزها دارم براي جواد نامه
ي خودمـان وقـت بـه نشـاني خانـه اندازم، چـون آن هاي جواد را توي صندوق پست نمينامه
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و همه مي مي آيد مي. رودچيز لو رفهمد كه من نامهتازه جواد هم بـه همـين دليـل.اما نوشـته ها

).44: همان(» ...اش بفرستمهاي او را به نشاني مدرسهخواهم نامهمي
به اما مي كر گونه توان داستان را ي غـول، چيرگي سارا بر سلطه:داي ديگر نيز تفسير

ميشدن وي به غول امكان شكلي انفعالي يعني با تسليم به سارا تمامي تالشش. شودپذير
ميرا صرف  هـاي هـايش واكـنشو بـا گفتـه كنـد كند كه رضايت آقاغوله را جلب اين
از پرخاشگرانه و و انعطـاف رو گفتاري كامالً احتيـاط ايني او را برنيانگيزد پـذير را آميـز
هـدف ايـني فعاليت سارا بـراي دسـتيابي بـه كه عمده جاست اين جالب. كند اختيار مي
و به او ابـراز عالقـه داشتهر آقاغوله را دوستظاه كه به است دهندگيي فريب شيوه باشد
كمديگر، غول تغييري در رفتار خود نمي عبارتبه. كند كم از دهد، بلكه اين ساراست كه

و ايـن فقـط ساراسـت ديگر، ارتباط آن طرفاز. شودمي ترسش كاسته ها دوطرفه نيست
و يـا غلبـه دو كنش كدام از اين هيچ. جويدكه ارتباط با غول را مي اي گويـاي مقاومـت

و جسورانه نيست، بلكه برعكس گوياي كنشي سر سنجيده، فعاالنه منفعالنه است كه از
مياستيصال  ي تواند در دنياي واقعي بر سلطهدليل، سارا احتماالً نمي همينبه. شود انجام

.جواد فائق آيد
، سـتنيمنفعـل زنـان نـوع كامل از طوربهامتياز را بايد به سارا داد كه وي البته، اين

ميآنشدن بر براي چيرهو شود نمي خود ترس تسليم زيرا ،رفتار اين. زنددست به عمل
يكاو ي سـنتي مـا در جامعه تصوراين خالفبر. برد محض جلوتر مي قدم از انفعال را

و خطر براي رهاييكه زنان و چشـم كاري جز انتظاراز گرفتاري راههبـ كشـيدن ندارنـد
 چـاره حل مشـكلش براي ساراهستند، باالخره) هم از جنس مردآن( قهرمانيك منجي 
مي كندانديشي مي يك نيزاشهاي شبانهدر كابوساو.زندو دست به عمل انتظار آمدن

ا را نميشاهزاده  بـاور در پس ذهنش بر اينبلكه نجات دهد،ز دست غول كشد كه او را
 پايـان اسـت گرفتـه تواند به موقعيت بدي كه در آن قرارنمي كه كسي جز خودش است
.دهد

 نمادها.4-5

مييي نمادهاي معن واسطهبهاجتماع، كـه بـراي علـت دانب، نمادها اين.شود دار مديريت
بر اساس،البته شوند؛ميدر افراد هاي مشابه همگان معاني يكساني دارند، موجد واكنش

ذهـن باشـد، گران معناي يكساني نداشتهاگر نمادهاي مشترك در بين كنش،ي ميدنظريه
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بميپيوسته خود را با موقعيت موجود تطبيق انسان و تيب معنـاي يـك نمـادترينددهد
، مستلزم اين پـيش اينبا).277:1374ريتزر،(يابد خاص را درمي  فـرض حال، اين فرايند

و كه روابط اجتماعي متكي است بايد معناي پنهان در آن نمادها را كشـف به نمادهاست
.كرد

و هنر به يكي از منظور تأثيرگذاري بيش از عوامل مهمي كه ادبيات تـر بـر مخاطبـان
به آن استفاده مي و مؤثر توانـد شـود؛ مـي گرفتـه كار كند، همين نمادهاست كه اگر به جا

و رفتار  و بر ذهنيت البتـه،. آنان تـأثير بگـذارد ناخودآگاه جمعي مخاطبان را تسخير كند
شكلي آگاهانه در ذهن مخاطبان وجود نداشته باشـد، است نمادها به كه ممكن گونه همان

و هنرمندان نيز مي به نويسندگان . برند كار توانند ناآگاهانه نمادها را در آثار خود
 بـه را نمـاد جـواد، بـرادر سـارا، دانسـت كـه غول توان در داستان مورد بحث، مي

و اسطوره پااليش صورتي  عبـارت بـه. اسـت تبلـور يافتـه شده در ناخودآگاه سارااييافته
بهن، در مقام موجودي ترسناك،غولديگر، و جالب ماد جواد،  عنوان فردي مذكر، است؛
 هـاي بـرادر را در غـول انعكـاس سارا تمـامي ويژگـي.ستا مذكرنيز خود غولكه اين
درو تواند با وي گفت كه در دنياي واقعي نميدهد، تنها با اين تفاوت مي گو كنـد، ولـي

از گو امكانو دنياي خيالي اين گفت مي اين پذير است؛ و توان گفت كه حتي اين گفت رو،
و معقـول بـا و تعامل با غول نيز نماد سرخوردگي سارا در برقراري ارتباطي متقابـل گو

.برادر است
و ايجابي با دو سويه، است جواد نماد فرهنگ مردساالري ي سويه.ي رفتاري سلبي

و نهي سلبي رفتار او، محدوديت و امر و كه بر سارا اعمال مي است هاي ناموجهي ها كنـد
و گفتارهاي خودخواهانه سويه ي اوست كـه نگـاه تنـگي ايجابي رفتار وي نيز رفتارها

و سركوب مي گرانه نظرانه س. دهد اش را نشان وي رفتار را نمي ويهالبته، اين هر دو توان
و وابسته كرد، بلكه بايد آن هم تفكيك نبايد از يكديگر دانست كه در روند به ها را مكمل

مي داستان، هر سويه سويه .كندي ديگر را بازتوليد
مي است نماد روشنفكري،دكتر خواهد سارا را از چنگـال بيمـاري مردسـاالري كه
را خود مرد است او نيزاما،دهد نجات ميكابوسو مشكل سارا يعنـي بـا كنـد؛ قلمداد

.آيد نميبركاري از عهده تشخيص درست بيماري عدمو بنابراين انكار واقعيت 
 اسـت نماد پناهگـاهي،)خواب كابوس،(رؤيا. ساراست محتوميسارا نماد آينده مادرِ

و از دهـد؛ مـي رهايي بلكه فريب،دبخشنمي كه رهايي ال؛ پناهگاهياستيص سرِ غيرواقعي
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 همـين بـه.اسـت بادي رفـتن هايچوبين به جنگ آسياب وار با شمشيركيشوت نماد دون
نهايت بـهدراين نبردو آيدهم سارا از نبرد با فرهنگ مردساالري پيروز بيرون نمي دليل

ميسرازاي سازگاري .است ايراني سارا نماد زن خود. انجامداجبار

و.5  گيرينتيجه بحث

ميها يافته بهي اين پژوهش را ب توان :بيان نمودشرح دين طور خالصه
ي گرانـه در رفتـار سـركوب هـايي كـه ريشـه خاطر كابوسكه، به است سارا دختري

ها تمامي تـالش خـود او براي غلبه بر اين كابوس. است برادرش دارد، دچار ترس شده
مي را به ازو گفت. گيرد كار منظـور از كه سارا بـدين است ترين امكاناتيي مهم جملهگو،

كه زنان بـراي مطـرح- ايمفارسي ديده كهن گونه كه در ادبياتهمان. كند آن استفاده مي
و بيان انديشه داستان در اين-1كنند مردانه استفاده مي زباني يشان از الگويهاكردن خود

كـه در اسـتي سـنتي ايرانـي نماد زن در جامعه سارا. نيز زبان سارا عمدتاً مردانه است
و مجبور به الگوهاي سنتي همـين جامعـه رفتـار توجه است با مقامي فرودست قرار دارد

به. كند ي ايرانـي بـر وي وارد اي كـه فرهنـگ مردسـاالر جامعـه دليل فشار خردكننده او
از مي و با تمامي وجود به آن دست آورد توان خويش را .دارد اعتراضداده

دنيايي كه او در آن زندگي. متقابل است ترين كنشداستان، داراي بيش سارا، در اين
و ضـمير كه اين طوريكند با تسلط مردان پيوند عميقي دارد، به مي اوويژگـي در ذهـن

و خيـال چنان ريشه و خـواب تمـام. اسـت يافتـه اش هـم راه دوانده كه به دنياي رؤياها
بـر مردسـاالري در از غلبـه جهت غلبه بر ترس در دنياي خيالي، ناشـي تالش سارا در

مي. است واقعي دنياي خـود غلبـه اش بـر تـرس خياليشود در دنياي اما او اگرچه موفق
وي همه براي غلبه. به چيره شدن بر مردساالري نيست كند، در دنياي واقعي قادر جانبـه

- است، بايد ساختار اجتماعي مردساالري در دنياي واقعيپيروزمندانه بر جواد، كه نماد 
و با امكاناتي انـداز كـه سـارا در اختيـار دارد البتـه ايـن چشـم فرهنگي جامعه تغيير كند

راي تـالش كه همه كه سارا با اين دليل است همينبه. رسد نظر نمي چندان روشن به اش
مي به و به فريبو حتي دست-گيرد كار مياظهار عالقهدادن نهايـتدر-زنـدي كاذب

هـايش بـا واقعيـت سرانجام بايد با غلبه بر تـرس. كه بايد خود را تغيير دهد اين اوست
.اش سازگار شودي مردساالر زمانه سرسخت جامعه
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ها داشتياد
مي.1 به دواوين شعراي براي اين منظور و زن مانند مهستي گنجوي، ژاله قائمتوان مقامي

و اشعار آنان را از حيث استعارات استفاده شده براي معشوق،  پروين اعتصامي مراجعه نمود
و ديگر ويژگي و نواهي از مسند قدرت و مفاهيم مورد تأمل قرار داداوامر .هاي زباني
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