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و تابستان، اولي، شمارههفتمسال )13پياپي(95بهار

ي موردي هاي جنسيتي؛ مطالعهي تمركززدايي براي ايدئولوژي رهاوردهاي نظريه

»لجباز«ي افسانه

∗ زاده سودابه شكراله

 شيراز دانشگاه
 چكيده

نوسـان ميـان(ي تمركززداييي رهاوردهاي نظريه هدف از پژوهش حاضر مطالعه

و تمركززدايي از»لجباز«ي هاي جنسيتي در افسانه براي ايدئولوژي)تمركزگرايي ،

رو بـر آن اسـت تـا بـا رويكـردي ازايـن؛اسـت هـاي صـبحي قصهي مجموعه

و روش تحليل انتقادي گفتمان رهاوردهـاي ايـن نظريـه را بـراي تفسيري تحليلي

و نشان ايدئولوژي ي عاطفه شناخت نظريه،دهد كه در پرتو اين هاي جنسيتي بكاود

اجتمـاعيو عـاطفي دستيابي به هدف، چگونه با مبـاني شـناختي شخصيت براي

و سرانجام در سايه ايدئولوژي اين نظريه، همدلي خواننـده بـاي برهمكنش دارند

دهـد، مكـانيزم شـناختيمي اين پژوهش نشان.چگونه است) متن روايي(گفتمان 

و لغـو ايـدئولوژي  و تمركززدايي، همزمان، به القا هـاي نوسان ميان تمركزگرايي

و عاطفه، درهم،همچنين در پرتو اين نظريه.شود جنسيتي منجر مي و شناخت تنيده

و بـرهمكنش اي يگا گونه به ي شخصـيت بـا مبـاني»عاطفـه شـناخت«نـه هسـتند

و اجتماعي ايدئولوژي شناختي به اين صورت اسـت كـه شـناخت دقيـق عاطفي

ي عاطفـه،هـاي جنسـيتي عاطفيِ ايـدئولوژي زيربنايي شناختيشخصيت از مباني 

توت را از سوي او فرامييمتناسب با موقع و تمركززدايي درأخواند مـان ايـن دو

و درنتيجـه دسـتيابي بـه يك كل، مقام با تغيير در رفتار به دستكاري ايـدئولوژي

و سرانجام در پرتـو ايـن فرآينـد شـناختي، خواننـده. انجامد هدف مي اي ثابـت

و جاري ساخته بلكه خواننده؛شده وجود ندارد تعيين ازپيش شـودمي اي در نوسان

و هـاي ايـدئ كه در يك بازي دائم، ميان همدلي با جنبـه  ولوژيك گفتمـان روايـي
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به چنين حركت. گرفتن از آن در نوسان است فاصله هاي نوساني در ذهن خواننده

؛آورد مـي هـا را فـراهم دهد كه امكان خوانش انتقادي گفتمانمي ابهام همدلي تن

مي،رو ازاين و تمركزدايي را در توان روشي آگاهي نوسان ميان تمرگزگرايي بخش

.ها دانست گفتمانخوانش انتقادي 

، ايـدئولوژي، تمركززدايـي،»لجبـاز«ي هـاي ايرانـي، افسـانه افسـانه:هاي كليـدي واژه

.عاطفه، همدلي شناخت

 مقدمه.1
و جهان اي از باورها، ارزش خواه ايدئولوژي را در معنايي عام، مجموعه ها بـدانيم بيني ها

اعمال قدرت گـروه چيـره بـر گـروه فرومرتبـه، بنـا بـر  نظـرو خواه در معناي خاص،
و ايـدئولوژي) 2011(2و استيونز1كالم مك هـيچ روايتـي عـاري از ايـدئولوژي نيسـت

رخ همواره در اليه و نهان مـتن هـايي كـه ازجملـه ايـدئولوژي. نمايانـد مـي هاي آشكار
وكي هميشگي ادبيات كود دغدغه خـود اختصـاص گون را بـهاگونيهاي پژوهشبوده

).91: 1387استيونز،( استهاي جنسيتي ايدئولوژي،داده
زن هايي نظريه نقادانهاندازشدن صداي با طنين و تـاختن بـه انتقادي از جمله گرايي

و جايگـاه اجتمـاعي فرومرتبـه رابطه« و مـرد از هاي نابرابر قدرت ميان زن ي زنـان كـه
به4،1994و ايتا3وورل(» خيزد پخشندگي نادرست قدرت برمي ،6و شـوت5از اسلي نقل؛

زن)153: 2003 از گرا، خواه در ادبيات بـزرگ، نقد ادبي و خـواه ادبيـات كـودك، سـال
و نگاهي دوباره به متن«خواهد جمله قلمروهايي است كه مي هاي ادبي، ايـن با خوانش

بهها را كه تصويري ايدئولوژي آن مـي دست از فرومرتبگي زن و را دهنـد شناسـايي هـا
و به و ازايـن؛)183: 7،2007برسـلر(» كشد پرسش تحليل انتقادي كند رو در بـاب القـا

ادبيــات كــودك گونــاگونهــاي جنســيتي در ژانرهــاي كشــيدن ايــدئولوژي پرســش بــه
بـا نگـاهي هـا،آن رسـد بيشـتر مـي نظـر اما بـه؛است شده پرشمار انجاميهاي پژوهش

به كرده اجتماعي آن توجهي فرهنگي تنها بر جنبه،ها سويه به ايدئولوژي يك و نـدرت اند

 
1. McCallum  
2. Stephens 
3. Worrell 
4. Etaugh 
5. Slee 
6. Shute 
7. Bressler  



89 ...هاي جنسيتيي تمركززدايي براي ايدئولوژي رهاوردهاي نظريه

و كاركردهاي ايدئولوژيهب و شناختي درگير در سازوكارها ؛انـد هـا پرداختـه بنياد ذهني
؛اجتمـاعي نيسـت اي فرهنگـي پديده فقط،تر، ايدئولوژي كه در رويكردهاي تازه حالي در

و جامعه هر دو در توليد بهو بلكه ذهن و و آن، كشـيدن پرسش بازتوليد در بـرهمكنش
.هاي دائم هستند بستان بده

اجتمـاعي شناس هلندي كه به ايـدئولوژي بـا رويكـردي شـناختي، گفتمان1ديك وان
و بازتوليد آن را برخاسته از برهمكنش شـناخت مي و تكوين و گفتمـانو نگرد جامعـه
بي داند، مي ي پژوهشي به رويكردهاي شناختي به ايـدئولوژي توجهي جامعه در اشاره به

از بخش عمده«بر آن است كه كـه از علـومي ايـدئولوژي مطالعات كالسيك دربـاره اي
هـاي هـاي چيـره، جنـبش اي عمده با تمركز بر طبقه، گروه گونهبه،خيزند اجتماعي برمي

و فرهنــگ و جنســيت  هــاي شــناختي ايــدئولوژي را ناديــده جنبــه،اجتمــاعي، قــدرت
تـر بـه ايـدئولوژي نيـز و، رويكردهاي تازهابه باور).viii: 1998ديك، وان(» اند انگاشته

و از سـوي ديگـر هاي علوم شناختي را چنـدان خواسـتني ندانسـته گويي پيشرفت« انـد
و كاركردهـاي مطالعات جديد علوم شناختي هم به ذهنـي ندرت بـه پرسـش سـاختارها

).همان(» اند داده ايدئولوژي اشتياق نشان
ت2پروچا و كيد بر ناگزيري مطالعات ايدئولوژي از مطالعهأبا ي بـرهمكنش شـناخت

كهمي ايدئولوژي اين پرسش را مطرح مـانأحضـور تو اگر تحليل ايدئولوژي بايـد«كند
در اين دو زيربنـاييِ فرآينـدهاي نشـده كـه حـل باشـد، هنـوز ايـن پرسـشِ برداشته را
آنمي باعثكدام فرآيندهاو چيستها ايدئولوژي] شناختي[ سازي مفهوم ها شكل شوند
يي گمشـدهي ذهن، هنوز حلقه مطالعه،در حقيقت؛وجود دارد،گيرنداي به خود ويژه

راو اين حلقها.)100: 2011پروچا،(»استتحليل انتقادي گفتمان مطالعات ي گمشـده
و درهم مي4و جانسون3ختي ليكافشناسي شنا زبان آميختن تحليل انتقادي گفتمـان داند

و زبان با ايدئولوژي مرتبطهاي مند براي پژوهشتشناسي شناختي را ابزاري قدر گفتمان
.بيند مي

به با و تمركززدايـيمي نظر اين حال ، رسد رويكرد شناختي نوسان ميان تمركزگرايي
راكه به اين دليل و مـي بنيان ساختارها بـه شـمار گيرد، دربرميالگوهاي كلي تفكر  آيـد
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به2،1988و گينزبرگ1اُپر(است» ترين مكانيزم شناختي انسان بنيادي« و نقـل؛ از خزايـي
و بودنش بر هر دو جنبه افزون بر اينكه با ديالكتيكي؛)15: 2007خسرونژاد،  ي شـناخت
و دارفرهنگ نظر هـاي جنسـيتي بينشـي ايـدئولوژي هاي شناختيي مكانيزم مطالعهدرد

به ژرف از« خسرونژاد در تعريف اين فرآيند بر آن است كـه. دهدمي دست تر ذهـن مـا
را سويي گرايش دارد كه با تمركز بر يك پديده يا يك بعد يـا يـك سـطح از پديـده آن

و جذب و از سوي ديگـر ايـن توانـايي را دارد كـه بشناسد را از پديـده كند اي كـه آن
و به پديده جذب و كرده يا مجذوب آن شده جدا شود، فاصله بگيرد اي ديگـر يـا بعـد

و از اين راه بـه شـناختي گسـترده  و ژرف سطحي ديگر برود تمـام. تـر دسـت يابـد تـر
اي آگاهي و[ دو فرايندن هاي ما حاصل انجام پـس. انـد مكمل] تمركززداييتمركزگرايي
و جذب عبارت گراييتمركز شدن در يك بعد، جنبه يا ويژگي از واقعيت است از درگير

اي توانايي ذهني اسـت كه تمركززدايي گونه ديدن واقعيت تنها از يك نظرگاه؛ درحاليو
ي پيوسته هاي ما از راه نوسان آگاهي.است كه كنش آن درست در خالف جهت يادشده

و تكميل مـي و تمركززدايي تشكيل : 1390 اد،خسـرونژ(»شـوند ذهن ميان تمركزگرايي
19(.

 پژوهشي پيشينه.2

و با توجه به هدف پژوهشي در اين بخش پيشينه سه را مرور  دستههاي مقاله، آن را به
به تحقيق: كنيممي تقسيم ؛انـد كـرده را مطالعـه»لجبـاز«ي اي ويـژه افسـانه گونه هايي كه
و سـرانجام شـده هايي كه با رويكـرد تمركززدايـي انجـام تحقيق هـايي كـه تحقيـق انـد

اول، تحقيـق سـعيده گروه هاي يكي از نمونه.اند ها بررسي كرده ايدئولوژي را در افسانه
و حيله) 1393(روستا  و هـاي صـبحي بررسـي كـرده در افسانهراي زنان است كه مكر
. بـوده اسـت شـده در ايـن پـژوهش هـاي بررسـي نيـز يكـي از نمونـه»لجباز«ي افسانه

ي زن در اين افسـانه از نـوع نتيجه دست يافته كه فريب دزد به وسيلهپژوهشگر به اين
به،رو ازاين؛انديشي است چاره .آيد نمي شمار منفي
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ال1جين گـري هاي بر اساس يافته و كهـن از بررسـي) 2005(2شـاميو حسـن الگوهـا
و ادبيات نوشتاري هاي افسانه مايه بن بن،هاي عاميانه ،هاي عاميانهنههاي افسا مايه يكي از

و شوهر ويژه شرطبه،بندي شرط را»لجبـاز«ي افسانه است؛ آنان همچنين بندي ميان زن
بن افسانه بهي شرط مايه اي با وي جهان اين افسانه3تامپسون. اند آورده شمار بندي شمول

و آسيا را كه بر مدار چالش شناخته و هاي زندگي زناشويي بر سر وظيفه شده در اروپا ها
مي مسئوليت  دانـد مـي4بنـدي خاموشـي شرط هاي گردد، در شمار افسانه هاي خانوادگي

هاي تاريخي اين افسانه در شـرق به ريشه) 1922(5براون.)195: 1977تامپسون،:نك(
و خاســتگاه آن را هنــد دانســته اســت در او، بــه بــاور.و غــرب پرداختــه ايــن افســانه

غر رفت و راب تحولوبرگشت مداوم به شرق . پذيرا بوده استهايي
زنا. اين افسانه را با رويكرد تمركززدايي بررسي كـرده اسـت) 1382(خسرونژاد و،

و مرد را تمركزگرا مي و فرابالنـده سـود زيرا زن از معصوميتي نظام؛داند را تمركززدا مند
در مي و همـين عامـل دسـت حالي برد، ي مايـه كـه مـرد در معصـوميت خـود فرومانـده
افزون بر اين، رويكـرد تمركززدايـي در بررسـي. كشيدن او در اين افسانه است سخره به

و خسرونژاد،(مطالعات تطبيقي  و ديگر ژانرهاي ادبيات كودك، همچـون) 2007خزايي
 كـار بـه) 1391؛ فيروزمنـد، 1392؛ قاسـمي، 1393ميرقادري،:نك(هاي تصويري كتاب

.گرفته شده است
هـا اي ويـژه بـه رويكـرد تمركززدايـي بـر افسـانه گونـه هايي كه بـه وهشدر ميان پژ

مي نمونهدو،ندا پرداخته را افسانهبرخي) 1382(خسرونژاد: خورد به چشم هاي صبحي
و به شگردهاي تمركززدايي در اين افسـانه  هـا دسـت يافتـه با اين رويكرد بررسي كرده

هاي انجوي را با اين رويكـرد بررسـي افسانهنيز) 1391(مرادپور به پيروي از او،. است
بـه شـگردهاي،شده به كوشش خسرونژاد افزون بر شگردهاي يافت مرادپور؛ البتهكرده

.اي نيز دست يافته استي تازه تمركززدايانه
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و افسانهي بارههمچنين در ؛ براي مثال،هايي انجام شده است ها نيز تحقيق ايدئولوژي
و سوژگي را در ادبيات داستاني كـودك در مقاله،)2009(1اُزاما جرا اي زبان، ايدئولوژي

مكنهو برخي افسا در هـاو ايـن افسـانها. بررسي كرده است2دونالد هاي پريان جرج را
ي ويكتوريـا هـاي جنسـيتي دورهو نقـش3سكسانگيمقام انتقاد اجتماعي به هنجارهاي 

و به اين نتيجه رسيده كه افسانه مك ديده ،تـر با انكار مفهوم جنس فرومرتبـه،دونالد هاي
هـا افـزون بـر ايـن افسـانه. مخالف استي ويكتورياي متوسط دوره طبقههاي ارزش با

هـا ابـزار ايدئولوژي در اين افسانه. بخشد هويت عقالني، به زنان هويت احساسي نيز مي
.قدرتمند انتقاد اجتماعي است

با) 1979(4جك زايپس هـاي پريـان نگـاه ماركسيسـتي بـه افسـانه محققي است كه
و نوشـتاري پريـان، افسـانه او با نگاه متفاوت به افسانه. نگريسته است هـاي هاي عاميانه

نوشتاري پريان را ابزار القاي ايدئولوژي نويسندگان بورژوا، بـراي اظهـار تمايلشـان بـه 
و اجتماعي بيشتر دانسته است؛ هـا بـاو ايـن افسـانهادرواقع، از ديـدگاه آزادي فرهنگي

ب ايدئولوژي ي اي به تاريخچـه، در مقاله)تابي(5تازين اروم. هستندهمساز رژوازيوهاي
و رابطه برادران گريمهاي پريان هاي جنسيتي در افسانه ايدئولوژي و مـرد پرداخته ي زن

؛اسـت شده از اين مجموعه بررسي كردهي شناخته هاي جنسيتي را در پنج افسانهو نقش
از بازگويي اين افسانهو اندازي فرويدي كه به بازنگري ها را از چشم سپس اين نقش هـا

.گرايان انجاميده، بحث كرده است سوي زن
ي شـناختيِ تمركززدايـي بـراي بررسـي رهاوردهـاي نظريـه،ي حاضـر هدف مقاله

در ايدئولوژي ؛ سـتاهـاي صـبحي قصـهي از مجموعـه»لجبـاز«ي افسانه هاي جنسيتي
نظريـه، شـناختد كه در پرتو ايننده نشانكوشند همچنين نگارندگان در اين مقاله مي

و اجتمـاعي شناختيچگونه با مباني،شخصيت براي دستيابي به هدفي عاطفه عـاطفي
و ايدئولوژي ي اين نظريه، همـدلي خواننـده بـا گفتمـان در سايه اينكهبرهمكنش دارند

.چگونه است) متن روايي(
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5. Tazeen Erum 
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اعمـال قـدرت گـروه چيـره بـر گـ اين تحقيق معناي عام ايدئولوژي، يعني چير و ي
اجتمـاعيو رويكردش به ايدئولوژي، با رويكردهاي شـناختي در نظر گرفتهرا» ديگري«

م؛)1998ديك،انو:نك(ت به ايدئولوژي همساز اس هـاي شـناختي لفـهؤاما در تعريف
دريجهتـ،ايدئولوژي و هـمگ مـي پـيش متفـاوت را تـر نـوا بـا رويكردهـاي تـازه يـرد

ــدو1،2009پســوآ:نــك(شناســي روان ؛ 4،1987 دســوزا؛3،1994داماســيو؛2،1996؛ ل
و انگيزش را جداييو كه شناخت)5،1984ايزارد يگـانگي بـر،داننـد ناپـذير مـي عاطفه

حاضـري ها، مقالـه با توجه به اين هدف. است متمركزعاطفي ايدئولوژي مباني شناختي
سه گويي به پرسش به دنبال پاسخ :ي زير است گانه هاي

و ايـدئولوژيي همـه بـراي، در كـل رويكرد شناختي تمركززدايـي) هاي(كاركرد.1 هـا
 هاي جنسيتي در اين افسانه چيست؟ ايدئولوژيطور ويژه، براي به
و تمركززدايـي،.2 ي»عاطفـه شـناخت«در پرتو فرآيند شناختي نوسان ميان تمركزگرايي

هاي جنسيتي، چگونه برهمكنشي دارنـد براي دستيابي به هدف، با ايدئولوژيشخصيت
 هايي دارد؟ برخاسته از اين برهمكنش چه ويژگي6يو جايگاه سوژ

 است؟ چگونه افسانهبا خواننده همدلي شناختي، مكانيزم اين پرتودر.3
ازرا7همـدلي، تعريـف سـوزان كـين اين مقاله در پيوند با پرسش سوم، در تعريف

و8در تعريف كين، همدلي، فرآيندي خودانگيختـه. گزيند بحث همدلي در روايت برمي
ي ديگـر يـا شـنيدن دربـاره فـردي هـاي احساسـيي حالـت است كه با مشاهده9نيابتي

مي،اش احوالش يا خواندن درباره بـه ايـن معنـا؛)4: 2007كين،( كنيم در خود احساس
ا ميكه و هر آنچه را او از نظر احساسي تجربه كنـد مـا نيـز حساسي مشترك با او داريم

.كنيم تجربه مي
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و با رويكردي تفسيرياين پژوهش در ابـزار. تحليلي انجام شده است پارادايم كيفي
و(اسـت كننـد خـود محقـق مـي اشـاره2و مورهـوس1كه ميكات چنانتحقيق  ميكـات

مي).27: 1994مورهوس،  اين تحقيق را از نـوع تحليـل انتقـادي گفتمـان توان همچنين
ي تحقيق به چگونگي نقش متن در القاي قدرت نـابرابر اجتمـاعي، در اين گونه. دانست

و ايستادگي در برابر آن پرداخته ).352: 2001ديك، وان(شودمي بازتوليد

ي افسانه خالصه.3

و شوهري با هم زندگي مي و بيكار است، اماو زبروزرنگ كاربرزن؛كنند زن . مرد تنبل
مي انهزن كه از تنبلي مرد به ستوه آمده، خشمگين خواهد كه براي كاركردن، از خانه از او

آب مرد نيز با تعيين وظيفه. پذيرد اما مرد نمي؛برودبيرون  دادن هايي براي زن، مسـئوليت
شـرط،سـرانجام. پـذيرد نمـي را وظيفـه ايـن نيززن؛كند به گوساله را به زن واگذار مي

ي آن زن، فردا. زودتر حرف زد، گوساله را آب دهدكسهر روز بعد، بندند از صبح مي
ميو در خانه بماند مبادا از ترس اينكهروز، بـر نيـز مـرد.كند حرف بزند، خانه را ترك
مي درگاه مي.نشيند خانه مي گدايي از راه و مقداري نان از او امـا مـرد كـه؛خواهد رسد

از هيچ جوابي به گدا نمي،ي زنش است كند او فرستاده گمان مي و گدا كه واكنشي دهد
. بـرد هر چه را در سفره است با خـود مـي،كه مرد الل است تصوربيند، با اين نمي مرد

او را شـوند،و زن بندانـدازي بـر او وارد مـي) آرايشـگر(دار پس از گدا، به ترتيب آينه
ميآر مي ايش و صورتش را بند اند از مرد ها در برابر كاري كه انجام دادهآن. اندازند كنند

ميهاما وقتي با خاموشي او روب؛خواهند پول مي راجيـبش هـاي پـولي مـهه،شوند رو
مي. دارند برمي باو رسد سرانجام، دزدي سر بامرد دزد. گويـد هيچ نمي،همان فكرز هم
مي واكنشي مرد كه بي مي را و همه بيند وارد خانه آني دارايي شود هـا را بـا خـود هـاي

و در اين زمان، زن به خانه بازمي. برد مي ازيياي دار همهبيندميكه وقتيگردد  هايشـان
مياست رفته دست به، گوساله را با خود همراه و مي،دزد اميد يافتنكند پـس. افتد راه

مي دزد،هاي جو از نشانيو از پرس او،رو ازاين؛يابد سرانجام او را با شتاب خـود را بـه
مي مي و از دزد جلو مي،پس از ترفندهايي،زن. زند رساند شهـاي تواند دارايـي سرانجام

و گوسـاله بـه خانـه مـي در نهايـت،. را از دزد پس بگيـرد و وقتـي گوسـاله زن رسـند
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ا فروخواهد شاخ خود را در شكم شوهر مي و مـي جازه نميكند، زن اگـر«گويـد دهـد
دل،لجباز است رو.»پاك است عوضش مي به بعد، خودزاز آن .دهد مرد گوساله را آب

و تحليل افسانهب.4 »لجباز«ي ررسي

مبناي تحليل اين افسـانه، مفهـوم. كنيممي در اين قسمت، بحث را با تحليل افسانه آغاز
و تمركزگرايي،  ايـن.ي ديگر، است اي به پديده نوسان از پديدهنوسان ميان تمركززدايي

مو داستان،هاي گوناگون گفتمان نوسان را بنا بر ضرورت متن در جنبه و ،)1(عنـا گفتمان
در اين ميان گاه بـه فراخـور هـدف مقالـه، بررسـي برخـي شـگردهاي. كنيممي بررسي

مي) 1382(تمركززدايي خسرونژاد  كه در اين نظريه، همچنين ازآنجا؛نمايد نيز ضروري
ميو متن و نويسنده يگانه نـاخواه گاه در تحليل عنصرهاي متنـي، خـواه،شوند مخاطب

ها بنا بـر آنچـه بحـث خواهـد در تحليل،ينبرا افزون.شود مخاطب نيز درگير تحليل مي
دليل پيونـد گريزناپـذيرش بـابه، شناسي اجتماعي در روان1دهيي جايگاه شد، از نظريه

.شودميهدنيز استفا،ي تمركززدايي نظريه
دريـافتني» يكي بود، يكي نبـود«يعنيي نخست افسانه، جملههمان از تمركزگرايي

ما است؛ بـر.، عـادت كـرده اسـت ها با اين عبارت آغـاز شـوند كه قصهاينبهزيرا ذهن
جـز بـه شـده،ي بررسيهي عاميان افسانه71، از ميانخسرونژادهاي پژوهش اساس يافته

.)1382خسـرونژاد،: نـك( شـوند ها با اين عبارت آغاز مـيي افسانه همههشت نمونه، 
مي«ي جمله و شوهري با هم زندگي : 1387مهتـدي،(» كردنـد در روزگارهاي پيش، زن
؛هاي سنتي جنسيتي زندگي زناشويي است واره هنوز در ذهن خواننده يادآور طرح)159

دارد؛ به بيان ديگر، خواننده در فرآيندي شناختي، آن ادامه همچنان بنابراين تمركزگرايي
و انتظارهاي جنسيتي جذب كـرده را كه از نقش هاي مفهومي دسته از قالب و رفتارها ها

.كند در ذهن بازسازي مي
و كاربست واژگاني خشونت، زن كه از تنبلي شوهرش به ستوه آمده آميـز، با انتخاب

و،جسورانه كنـد را وادار شـوهرش كوشـدمي،هنجار براي زنان نابهنين همچ برخورنده
و خواننـده. براي انجام كاري از خانه بيرون رود در اينجا خشم، احساسي كليدي اسـت

كه در جامعه بامي» ديگري«زن را اي چنـين لحـن. شـود رو مـيهابهامِ احساس روب بيند

 
1. Positioning 
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را خشونت كـه آيـا ايـن احسـاس بـا آورد به ذهـن مـي آميزي از سوي زن، اين پرسش
 بنـابر.افزايـد زنانگي رايج همساز است؟ حتي وارونگي مكان داستان بر ايـن ابهـام مـي 

و جايگاهشـان بيـرون از خانـه، مردان شركترايج سنت كنندگان فعال جامعـه هسـتند
در اين افسـانه وارونگـي مكـاني روي اما؛زنان به خانه محدود هستندكه؛ درحالياست
ميو درحالي دهد مي مي كه زن از خانه خارج ايـن. ماند شود، اين مرد است كه در خانه

.يي را به همراه آورده استتمركززداوارونگي مكاني، 
شـود كـه تـو، از دمـدم آفتـاب تـا اين نمي! اي مرد«:گويد زن به شوهر لجبازش مي

و بلولي، سري به بيـرون نزنـي، تـا بـاد  دنيـا بـه دلـت تاريكي شب، توي خانه بنشيني
مي.)همان(»نخورد من بيرون خانه كاري ندارم، از بابام به من چنـد تـا«: دهد مرد پاسخ

و گوسفند رسيده است آن. گاو و پشـم و شـير هـا پـولي بـه مـن چوپـان،هـا از ماست
مي مي مي دهند، ما هم و زندگي  ). همان(» كنيم خوريم

و مرد با هم شرط مي گويـد،بندند كه هر يك زودتر سـخنب در ادامه، زماني كه زن
ميبايد  مي گوساله را آب دهد، زن خانه را ترك و مرد در خانه اين وارونگي. نشيند كند

پس از اينكه زن خانـه را تـرك. هاي ديگر است آيندي براي وارونگي ايدئولوژيك، پيش
ميهكند، مرد با چهار شخص روب مي و دزد: شود رو حضور هـر. گدا، آرايشگر، بنداندار

م يك از اين چهار شخصيت كه طبقه كننـد، بيـانگر ايـنيهاي پايين اجتماع را بازنمايي
قـدرت اي بـي اين مرد را تا اندازه عنوان مشكلي شخصيتي، موضوع است كه لجبازي، به

مي مي و هويت مردانهي ويژگي دهد همه كند كه ترجيح از ها دست بدهد تا شرط اش را
و. به بيان ديگر، تمركزگرابودنش را نشان دهدو را برنده شود او بيش از اينكـه بـازيگر

ميي دستيابي به هدفو وسيله)2(شود شكارچي باشد، شكار مي گيرد؛ هاي ديگران قرار
مي ديگران او را به دليل تمركزگرايي زيرا ي واره ازآنجاكه طرح،درواقع«؛دهند اش شكل

ذه» شده شرط بسته«مربوط به هـاي ديگـر را نيـزن مرد بسيار قوي است، او واقعيتدر
مي جذب اين طرح آن واره و به مي نمايد زيـرا بـه؛او تمركزگراسـت. دهد ها معاني خطا

ب،تنها،ابعاد مختلف واقعيت راويان افسانه با رودررو قـراردادن مـرد. نگردميعد از يك
مي با چهار نفر كه به خانه طري او وارد و با هاي مرد در مورد ايـن چهـارح گمانهشوند

كم تن مي و آن را به طنز كشند كوشند بر اين خسرونژاد،(» تواني ذهني وي تأكيد نمايند
 ). 132و131: 1382
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بي دگرپوشي مرد، جنبه بـر اسـاس نظـر. دهـد قـدرتي او را نشـان مـيي ديگري از
توانمندسـاز اسـت، مـردان را نـاتوان كه دگرپوشي براي زنـان درحالي1ويكتوريا فلَنگن

و مردانـه را همزمـان تجربـه؛براي زن توانمندساز است. كند مي  زيـرا دو هويـت زنانـه
زن«وابه باور.)101: 1978فلنگن،:نك( كند مي يچاي سـرپي گونـه،هرچند دگرپوشي

و اجتماعي گزامي شمار از هنجارهاي رفتار زنانه به فـي آيد، ممكن است بهاي شخصي
از مـي اش را فـرو اما دگرپوشي مـرد مقـام جنسـيتي؛باشد بار نداشته برايش به و كاهـد
دگرپوشي مرد همچنين به تمسـخر.)254: همان(»سازد محرومش مي2سوژيكنشگري 

مي ايدئولوژيك زن و با اين معنا ستيزانه تن از همراه است كه مردي كه تمركزگرادهد و
به نظر ذهني كم ميتوان است آرايش مرد نيـز از نظـر در طول دگرپوشي،. شود زن شبيه

به مايه درون و،ا. دهـد تري قـرار مـي زيرا او را در جايگاه فرومرتبه؛رسدمي نظر اي مهم
از توامان، هم هويت اقتصادي مردانه رامي دست اش را و هـم ظـاهرش بـه بـاور. دهـد

كُ،فلَنگن دگرپوشي مرد تن خندهو نمايش ميكبه موقعيت وادهد كـهمي آور ناگزيري
مي آن را با مفهوم كارناوال باختين هم كـاركرد دگرپوشـي ميـان فلنگن؛ البتهداند رويداد

و مفهوم كارناوال باختين كه اين مفهوم بـراي بـاختين درحالي«؛ بيندمي هايي تفاوت مرد
و مـي چـالش برن در پي براندازي روابط قدرت است، دگرپوشـي مـرد بـا آن بـه  خيـزد

مي برعكس بر تقويت كليشه و بـا تقويـت ايـن پـيش هاي جنسيتي دامن فـرض كـه زند
و بـه هويت زنانه با نقصان كنشگري همراه است، دنبال ديگرانه زن حاشـيه كـردن رانـدن

به. است و تنفرآوركردن جايگاه زنانه، دليل محـدوديت رهاورد اين موضوع، ناخواستني
و اين كنشگري سوژي ازاست رود كـه مـرد بـه هويـتمي ميان محدوديت تنها زماني

 ). 255: همان(»اش بازگردد پيشين مردانه
و همــه در اپيــزود بعــد، زمــاني كــه زن وارد خانــه مــي راي دارايــي شــود هايشــان

مي ازدست مينخست،،بيند رفته مي؛كند مرد را سرزنش ها گيرد كه دارايي سپس تصميم
در اينجـا. دارد آگاهانه نخستين گام را براي رسيدن به هدف برمـي بنابراين؛را برگرداند

مي واره بار ديگر طرح اي سـنتي گونـه مردهـا بـه كـه درحـالي:شوند هاي جنسيتي وارونه
خـوبي بـا زن كـه بـه. گيـرد زن كنشگري را به دست مـي اين بار وجوگر هستند، جست

ب ايدئولوژي و نگاه مرد به زن آشناست، كه چه زمان بـه اينا توانايي تحليل هاي جنسيتي
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آن ايدئولوژي و چه زمان با ها به چالش برخيـزد، سـرانجام بـه هـدف خـود ها تن دهد
ي سـخنان، همـه. انگيزد را برمييهاي راهبرد درواقع، تمركززدايي، كنش؛يابد دست مي

و واكنش حركت و تمركززدايـي هاي بدني اسـت هاي او پيامد نوسان ميان تمركزگرايـي
گرد شناخت از مباني شناختي و باعـث هـاي رايـج مـي عاطفي ايدئولوژي كه بر چرخـد

؛خوانـدبهـا را فـرا هايي همساز با شناختش از ايدئولوژي شود زن، آگاهانه، احساس مي
انديشـد چنـين مـي،براي نمونه در ابتداي افسانه، زن كه از شوهرش شناخت كامل دارد

ميهاما زماني كه با دزد روب؛عيت، خشم استكه احساس مناسب با اين موق شود، بـا رو
مي آگاهي از اين موضوع كه با عشوه كدتوان گري راهبردي اين،نددزد را به خود جذب

ميروش  و آسيب را انتخاب و ضـعف كند و ابـزارييپـذيري از خـود بـه را سـاختگي
جـان كجـا بـاجي«: پرسـد مـيزناز اسـت، دزد كـه فريـب خـورده. گـذارد نمايش مي

و ضـعف پذيري زن در پاسخ به او آسيب).164: 1387مهتدي،(» روي؟ مي را ها هـايش
و احساس نيازش به مراقبت برمي مي شمارد و كنشگري خود شدن را به دزد يادآور شود

.كند را پنهان مي
كوشـد بـه در حقيقت زن با قراردادن ظاهري دزد در جايگاهي فراتر از خويش مـي

و اين نهايت تمركززدايي استهدفش  مس! دست يابد رائاين  له بار ديگر ابهـام همـدلي
ميدر م ذهن خواننده شكل و و مفهوم راو هاي قدرت لفهؤدهد گفتمان جنسـيتي رايـج

و اين پرسش را مطرح مـي به پرسش مي مردانگـي/ قـدرت زنـانگي كنـد كـه آيـا كشد
و روشن دارد؟ آيا طرح سنتي مردانگي، مانند قـدرت، خشـونت، هاي واره مفهومي ثابت

و بي مي بودن، در يك سوي تقابل دوگانه احساس حمايتگري گيرند كه در سـوي اي قرار
و آسيب ديگرشان زيبايي، عاطفي آيـا)95و94: 1387اسـتيونز،:نك( پذيري است؟ بودن

زني عاطفي واره توان گفت طرح مي از،بودن براي ، ابـزار كه نشانگر ضعف باشدآنبيش
هـايي شـكل هاي زن، در ذهن خواننده نيز چنـين نوسـان توانمندسازي است؟ با نوسان

در. گيرد مي كه از مردسـاالري حكايـتيبرهمكنش با فرهنگ از يك سو، ذهن خواننده
و از ديگر سو چنين نوسان دارد، بر يك جنبه از پديده تمركز مي را كند هاي متني، ذهـن

.خواندمي هاي ديگر فرا به جنبهفكنانه در فرآيندي بن
و دزددهـد كـه غايت تمركززدايي براي زن لجبـاز زمـاني روي مـي ي، در خانـه او

و نيمه و مـي شب، دزد از خواب برمي كدخدا هستند و كولـه خيـزد پشـتي بينـد كـه زن
مي؛نيستند از. افتد بنابراين براي بازگرداندن آن دو به راه كه پس يكي دو ساعت، زماني
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مي هوا روشن زنزنشود، پيش از اينكه دزد تر بـراي نجـاتو بينـد را مـياورا ببيند،
مي خويش، وارونه در چاله را اي و پاهاي خود ميرو ايستد زن. گيرد به آسمان دزد كـه

مي را از دور مي و بيند چنين  چون روز قبـل، در ايـن مكـان پندارد كه زن، درخت است
ميوجود نداشته، درختي كه با خود فكر بنـابراين اسـت؛ راه را اشـتباه آمـده حتمـاً كند

و به اين ترتيب زن، مردان پيرامون خود را سـبك. دهد مسيرش را تغيير مي سسـت مغـز
.دهد نشان مي

امـا در مقايسـه بـا جـنس؛برتـر اسـت)مرد لجباز(جنس خود دزد در مقايسه با هم
ورت مخالف خود، ضعيف او است مياز » ديگـري«اين زن در محيطي كـه. خورد فريب

و حتـي كدخـدا روبـو بـا مردانـي همچـون همسـرش وقتيشود، انگاشته مي روهدزد
ــي ــاني شــناختي شــود م ــا دســتكاري مب ــدئولوژي، همگــي را ب ــاطفي اي ــور ع ــا، مقه ه

ميي راهبردي»عاطفه شناخت« ي مردسـاالر، ايـدئولوژي چيـره به بيان ديگـر، كند؛ خود
زن، بـا. رود به كار مـي،ها هستند صاحبان آن ايدئولوژيمردان كه خود دادن فريب براي

آنميها شناخت دقيق آن ايدئولوژي بـراي پيـروزي بـراو؛ درواقـع را لغو كندها كوشد
بهها، همان ايدئولوژيمردان و به هدفمي كار را ميشبندد .يابد دست

ميترشدن موض براي روشن كشي استراتژيك ذهنـي زن را كـه بيـانگر توان نقشه وع،
وا؛ي نمايش مقايسه كرد توانايي فراوان ذهن او در تمركززدايي است، با بازي در صحنه

و بازيگر، بازي همزمان در سه نقش و مـيي نمايش گام به صحنه سناريستگردان نهـد
شـوهرش، دزد، ديگـر، ماننـد بـازيگران او بـا. استنوساندرها همواره ميان اين نقش

مي گفتوارد هستند،ي مردساالر نمايندگان جامعهكه كدخدا خاسـتگاه ايـن. شـود وگو
و جامعه برمييفرآيند ديالوگ، يعني بيش؛خيزد ديالكتيكي است كه از برهمكنش ذهن

اختش است كه شن)3(»ديالوجيكويشتنيخ«اي بيروني باشد، صداي درون كه پديدهآناز 
زن ميـان صـداي،بنـابراين. كنـدمي از محيط، اين ديالوگ را هر لحظه دستخوش تغيير

و صداي ايدئولوژيك دروني ايدئولوژيك مردساالرانه اش كه به دنبال دسـتيابيي جامعه
و لغو ايدئولوژي است، ديالوگي دروني مي .سازد به هدف
. ها هسـتند هاست، جايگاه ايدئولوژيدر كشاكش اين صداها آنچه ميانجي دستكاري

وو بازي سناريستدر مقام،در اينجا زن گـردان، جايگـاه را بنـا بـر ايـدئولوژي چيـره
مي پرسش به مي كشيدنشان، به بازيگران القا و اجازه دهـد بـه او القـا شـود؛ بنـابراين كند

و زماني كه بايد جايگاهي را به خود نسبت دهد، از نقش بازي ، به سـه سناريستگردان
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مي سناريستگردان، نقش بازي در رويـارويي بـا شـوهرش، كند؛ يعنيو بازيگر نوسان
تن؛پذيرد جايگاه فرومرتبه را نمي .دهدمي اما در برابر دزد به آن

و نمايشي آيرونيبه آفرينش همزمان،به اين ترتيب زنـد كـهمي دست هاي موقعيتي
و بـازيگران را بـه مـتن مقام بازيدر. ها از آن آگاه نيستند شخصيت گـردان، گـاه خـود

و گاه مي راي نيزآورد ميآنان غيبـت گويي در اين بازي، حضور بـدون. راند به حاشيه
بي معناست، چنان بي و غيـابي.حضور معنايي ندارد كه غياب درواقع چنين بازي حضور

از رو مـي يـن ازا؛ سـازد است كه زن را براي دستيابي به هدفش توانمند مـي  تـوان يكـي
و تمركززدايــي را، بـه  مثابـه كنشـي ذهنـي كــه رهاوردهـاي نوسـان ميـان تمركزگرايـي

و تعامـل پيوسـته بـا محـيط در حـال تغييـر اسـت،  محتوايش هر لحظه در بـرهمكنش
رسد اين توانمندي كـه از نوسـان ميـانمي نظربه. دانستتوانمندسازي براي كنشگري 

به جايگاه خويشتن«ي شناختي در نظريه»فراجايگاه«با مفهوم،آمده دست هاي گوناگون
برفراجايگاه به معناي، در اين نظريه. خويشاوند باشد2هوبرت هرمنز1»ديالوجيك  تأمل

مي اه كنونيگشخص همواره خود را از جاي. خويشتن از چند جايگاه است كنـد اش جدا
يك. نگردو از باال به خويشتن مي و گـذار بـه سـوي جايگـاه جداشدن از هـاي جايگاه

كهميي را شكل»خودناظر«يا»فراشناخت«توانايي،ديگر همزمـان بـر ديـدن فـرد دهد
رسـد ميـان نوسـان در ايـنمي نظربه،حال بااين. چند جايگاه از خويشتن توانمند است

و نوسـان در نظريـه  خويشـتني در نظريـه وجـود دارد؛ي تمركززدايـي تفـاوتي نظريه
مي»من«گوناهاي گون، فرد ميان جايگاهديالوجيكي ي در نظريـه كـه؛ درحاليكند نوسان
مي»ديگري«و»من« هاي فرد ميان جايگاه،تمركززدايي نه نوسان و هـاي گـاه تنها جاي كند

مي»من« گـر نظـاره»من«هاي را نيز همزمان با جايگاه»ديگري«هاي بيند، بلكه جايگاه را
دهد كه تنها ناظر بر خويشتن نيسـت، بلكـه بـامي را شكل خود ناظري،ور اينازت؛اس

و ديگري .دارد برمي كنشگري گام، برايتسلط كامل بر خويشتن
خواهد شاخ خود را در شكم مـرد لجبـاز فـرو در پايان افسانه، زماني كه گوساله مي

مي، زن اجازه نميكند و دل«: گويد دهد مهتـدي،(» پاك اسـت اگر لجباز است، عوضش
آن.)167: 1387 ميشمرد خود،پس از و چالش گوساله را آب و كشـمكش دهد هـا ها

آن به و مي خوشي مي گونه كه زن ساختار قصه كه بازتـاب سـاختار. رسد پسندد به پايان
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و همان ساختار تعاد وعدم تعادل، ذهن است ميل به،كند تعادل را دنبال در پي رسيدن
.تعادل است

ي سپس در نتيجه؛هر افسانه در آغاز خود، نشانگر حالت تعادل است،بر اين اساس
بـه،ي وضعيت عيني پيشين يا وضعيت رواني قهرمان داستان است رخدادي كه شكننده

، هـا اي از تـالش در چنـين وضـعيتي قهرمـان بـه مجموعـه.درسـ حالت عدم تعادل مي
و تطابق جذب تامي دستها ها برقـرار،تعـادلي تـازه لبتـها،سرانجام حالت تعـادل زند

ميطور طبيعي،به. شود مي كند شنونده يا خواننده نيز در ذهن خود مسيري مشابه را طي
 ). 190: 1382خسرونژاد،:نك(

به پايان خوش بسياري از داستان،در حقيقت از چنـين تعـادلي،هـا ويـژه افسـانه ها،
ميايدئو،در پايان. حكايت دارد به لوژي خنثي نه گونه شود، و اي كه نه مردساالري است

و تمركززدايـي، فهمـي رشـديافته؛ ساالري زن ودرواقع پيامد نوسان ميان تمركزگرايـي
و دگرشناسي به اين معنـا كـه؛گر است تمركززدايي، فرآيندي سامان«. است خودشناسي
در ازايـن؛)45: 1،1973بـاترو(» كوشد خطا را كـاهش دهـد با به تعادل رساندن، مي رو

و دگرخواهي تبديل مي .شود پرتو اين نوسان، خشم ابتداي افسانه براي هر دو به تفاهم

 گيري نتيجه.5
هايي تمركززدايي براي ايدئولوژي رهاوردهاي نظريهي بارهاين پژوهش بر آن بود تا در

به سـه گفته، براي رسيدن به هدف پيشرو ازاين؛مل كندأت»لجباز«ي جنسيتي در افسانه
رويكــرد شــناختي) هــاي(كــاركردپرســش نخســت ايــن بــود كــه.پاســخ داد پرســش

كلتمركززدايي و ايدئولوژيي همهبراي، در هـاي ايـدئولوژي طـور ويـژه، بـراي بـه ها
 جنسيتي در اين افسانه چيست؟

با در ؛ شـوند توليـد مـي: هستندروهها با سه حالت روب پرسش، ايدئولوژياين پيوند
مي؛شوند بازتوليد مي از نظـر شـناختي، در دو حالـت نخسـت،. شوند به پرسش كشيده
بهايدئولوژي و فرهنگ، مي عنوان ايده، پس از برهمكنش شناخت شود؛ اي چيره پذيرفته

و بازتوليد ايدئولوژي به بيان ديگر، نظريه وي تمركززدايي، توليد  ها، پيامد تمركزگرايـي
شـود، ايـن هـاي جنسـيتي مربـوط مـي تا جايي كـه بـه ايـدئولوژي.است2تنها، جذب
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و فرامرتبه ها، نتيجه ايدئولوژي ديدن مـرداني تمركز بر يك جنبه از پديده، يعني چيرگي
هـا بـه پرسـش كـه ايـدئولوژي آنگـاه. دادن تصويري فرومرتبه از زنان، است براي نشان
و فرآينـد شـناختي بسندگي خـود را از دسـت مـي كزگرايي شوند، تمر كشيده مي دهـد

و براي تغيير طرح جذب، ديگر ،ي موجود، فرآيند مكمل شده هاي تثبيت واره كارا نيست
مي يعني تمركززدايي فرا خوانده مي آيد كه نه جـذب شود؛ در نتيجه، حالت سومي پيش

و نه انطباق مياين فرآي. است ئولوژي پايـان، ايـددر ود؛ش ند آشكارا در اين افسانه ديده
و نه زن رو يكـي از رهاوردهـاي ايـن نوسـان بـراي ساالري؛ ازايـن نه مردساالري است

و پرسـش دئولوژي جنسيتي اين است كـه بـراي بـه اي هـا گـام لغـو ايـدئولوژي كشـيدن
با برمي و يكي از ابزارهاي با زي با ايدئولوژي برايدارد هـا جايگاه لغو آن، بازي نوساني
ست كه بـارو هاي گوناگون در لغو ايدئولوژي ازاين اهميت جايگاه.ستها دهي يگاهو جا

ك وجود انتخاب دره ايدئولوژي به تمركززدايي تن مـي هاي گوناگون است و جـز دهـد
بهاز. اين صورت تمركزگرا خواهد بود رسد كه ضرورت كاربسـتمي نظرسوي ديگر،

.مان القاي ايدئولوژي را نيز به همراه داردتوأهاي چيره براي چيرگي بر آن، ايدئولوژي
در پرتـو فرآينـد شـناختي نوسـان ميـان پرسش دوم به دنبال يافتن ايـن اسـت كـه

و تمركززدايي ي شخصيت بـراي دسـتيابي بـه هـدف، بـا»عاطفه شناخت«، تمركزگرايي
و جايگـاه سـوژ ايدئولوژي ي برخاسـته از ايـن هاي جنسيتي چگونه برهمكنشي دارنـد

در پرتو اين فرآيند، شناخت داد كه پژوهش نشان اين هايي دارد؟ برهمكنش چه ويژگي
كـه در پيونـدي برهمكنشـگرانه،بل؛شـوند هـم ديـده نمـيو عاطفه دو مكانيزم جدا از

و وابسته به يكديگر درهم و.ندتنيده اين دو، پيوسته به سوي يكديگر در تكـاپو هسـتند
و ايـدئولوژي بـه ايـن بـرهمكنش شـناخت. پيوند با هم كاركردهـايي دارنـد در عاطفـه

و توجه، ارزيابي، استدالل، تصميم: صورت است كه فرآيندهاي شناختي، همچون گيـري
و انگيزشي ايدئولوژي هاي جنسيتي، مانند حل مسئله، با شناخت دقيق از مباني زيربنايي

هد مسئله هـاي متناسـب بـا موقعيـت را فـرا ف، هم احساسي جنسي، براي دستيابي به
و هم، حالت مي را خوانند افـزون بـر ايـن،. هاي احساسي راهبردهاي شناختي متناسـب

و كنترل عاطفه برخاسـته از شـناخت را نيـز ايفـا كنندگي رفتارهـاي نقش برانگيزانندگي
و تمركززدايي توأ مي دوكند بـه دسـتكاري،اردر مقام يك كل، با تغيير در رفتـ،مان اين

و در نتيجــه، دســتيابي بــه هــدف مــيايــدئولو رهاوردهــاي بــرهمكنشاز. انجامــد ژي
درختشنا و ايدئولوژي مي عاطفه : هاي زير اشاره كرد توان به نمونه اين افسانه
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؛1ي وجود صداي زنانه توانمندسازي زن در نتيجه.1
و لغو ايدئولوژي ابزار شكل.2  هاي جنسيتي؛ دهي
را تصميم: هايي چون ابزار كنترل كنش كه مؤلفه.3 و ارزيابي موقعيـت گيري، حل مسئله

.دربردارد
 افسـانهبا خواننده همدلي شناختي، مكانيزم اين پرتودرپرسش سوم نيز اين بود كه

رويكرد تمركززدايي با اين رهاورد همراه است كه خواننـده بـا خوانـدن است؟ چگونه
داسـتان ماننـد،هـاي گفتمـان شـده در جنبـه مـان بازنمـاييأتو هـاي اين روايت، نوسان

و كنش: مكان هاي زن، زمان نوسان: شخصيت( براي نمونه آنگـاه كـه:ها وارونگي مكاني
ي جايگاه تصورها درباره(معناو) زبان(، گفتمان)زند زن خود را به جاي درخت جا مي

و مرد مي) زن و ازپيشا خواننده،رو ازاين؛كند را تجربه ؛شده وجود نـدارد تعييني ثابت
و جاري سـاخته مـي بلكه خواننده هـاي شـود كـه ميـان همـدلي بـا جنبـه اي در نوسان

و فاصله هـاي چنـين حركـت. گرفتن از آن در نوسـان اسـت ايدئولوژيك گفتمان روايي
تن نوساني در ذهن خواننده به ابهام هـا امكان خوانش انتقادي گفتمانودهدمي همدلي

و تمركزدايـي را مـي بنابراين،؛آوردمي را فراهم تـوان روشـي نوسان ميان تمرگزگرايي
.ها دانست بخش در خوانش انتقادي گفتمان آگاهي

ها يادداشت
مي)1( كه هر يـك از عنصـرهايي تشـكيل شـده اسـت استيونز گفتمان را داراي سه جنبه : داند

زبان، ساختار،(، گفتمان)ها تخريب/ حوادث، بهبودها/ها مكان، كنش ها، زمان شخصيت(داستان
هـاي ارزشـي، هـا، داوري مايـه درون(و معنـا) سازيي ديد، كانوني ها، انواع ادبي، زاويه بينامتن

و فرد تصوراتي درباره (ي جهان، جامعه در).100و99: 1387استيونز،:نك) اين پـژوهش نيـز
ميهاي گوناگون گفت ها جنبه بررسي نوسان .كند مان را دنبال

به طرح واره اين طرح)2( شـده از سـوي اسـتيونز اشـاره دارد هاي سنتي جنسيتي مطرح واره ها،
).95و94: همان(
؛2010؛ 2001(توانيد به آثار هرمنزمي» ديالوجيكخويشتن«ي براي آگاهي بيشتر از نظريه)3(

.بنگريد) 2012

1. feminine voice  
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 ابعمنفهرست

(استيونز، جان و نوع ادبي«.)1387. ؛ رويكردهـاي هاي ناگزير ديگرخوانيدر،»جنسيت
و نظريه كـانون پـرورش: تهـران،كوشش مرتضي خسرونژادبه.ي ادبيات كودك نقد

و نوجوانان .فكري كودكان
و تجربه؛ درآمدي بر فلسفه). 1382(. خسرونژاد، مرتضي .ي ادبيـات كـودك معصوميت

.مركز: رانته
انديشيدن فلسفي كودكان را پرورش دهيم؛ چگونه توانايي).1390(. ـــــــــــــــــ

.نشربه: مشهد. هاي فكريي كتاب داستان ضميمه
(روستا، سعيده و حيله در افسانه). 1393. ي كارشناسي ارشـد نامه ايانپ. هاي صبحي مكر

.دانشگاه شيراز
(فيروزمنــد، عطيــه و بررســي تطبيقــي رابطــه ). 1391. ي بينامتنيــت، تمركززدايــي

تصويري احمدرضا احمدي، احمدرضا شمس، آنتـوني توانمندسازي در آثار داستاني
و موريس سنداك .ي كارشناسي ارشد دانشگاه شيراز نامه پايان.براون

(قاسمي، سمانه ي نامـه پايـان . هـاي كودكـان شگردهاي تمركززدايـي در كتـاب).1392.
.دانشگاه شيراز كارشناسي ارشد

(مرادپور، ندا كارشناسيي نامه پايان. هاي ايراني شگردهاي تمركززدايي در قصه). 1391.
.ارشد دانشگاه شيراز

(اهللا فضل،)يصبح(ي مهتد .نيمع:تهران،1ج.يصبحيها قصه).1387.
ــري ــادري، بشـ ــادات ميرقـ (سـ ــ). 1393. ــگردهاي تمركززدايـ ــابيشـ ــاي در كتـ هـ

ب گـروه(تصويري منتخب داستاني و ويبررسـي تطبيقـ؛)هـاي سـني الـف عربـي
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