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 فرزانه آقاپور

 دانشگاه شیراز

 دهيچک
 ویوججست لذت بازنمایی و ایدئولوژی القای هایشیوه بررسی هدف با حاضر پژوهش

 امپراتور هایرمان. شده است نگاشته نوجوان رمان دو در آشکار و پنهان هایایدئولوژی
 هاینمونه ،رجبی مهدی غول کنسرو و خانیان جمشید پوتلیلی سرزمین یکوتوله
 و ایدئولوژی باب در کالممک و استیونز نظری چارچوب. جستارند این یشدهبررسی
 هایبازتاب جستار، این در .داده است شکل مقاله ساختار به کودکان، هایکتاب

 هنهفت سوژی هایجایگاه محور چهار در و زبانی شناسیکنشانه هاینظام در ایدئولوژی،
 دندهمی نشان پژوهش هاییافته .شده است بررسی عصیان و جنسیت تخیل، متن، در
 ننمادی تفسیر به را نوجوان تخیل، ،پوتلیلی سرزمین یکوتوله امپراتور در که

 اننوجو. است رویدادها و زندگی معنای کشف در او یاریگر و رساندمی عینی هایتجربه
 فادهاست اطرافیانش و خود زندگی مندساختننظام و بخشیدنوسعت برای ابزار این از

 وجوانن و شودمی شناخته رسمیت به دارد، ایویژه جایگاه تخیل ،غول کنسرو در. کندمی
 صیتششخ و آیدمی کنار اشزندگی هایمشکل و واقعی دنیای با فرافکنی، با و آن مدد به
 یزاویه. انجامدمی ضداجتماعی رفتارهای حذف به تخیل واقع، در. کندمی بازسازی را

از زبان شخصیت اصلی  فاصلهبیرویدادها  ،است قهرمان-راوی رمان، دو هر در دید
 ربيشت ایدئولوژیک تأثیرپذیری و مخاطب حسیهم به منجر همین، و اندشدهروایت 

 و رهایی طلب خانیان. شودمی دیده ضعف و شدت با اثر دو هر در عصیان. شودمی
 کتاب، دو قیاس در مجموع، در. است کرده پنهان زیرین هایالیه در را نوجوان پرواز

 .اندشده استفاده ترهوشمندانه ها،آن پشت در نهفته معناهای و نمادها خانیان، رمان در

 پنهان هایایدئولوژی ،پوتلیلی سرزمین یکوتوله امپراتور استیونز،: های کلیدیواژه
 .کالممک لذت، ،غول کنسرو نوجوان، رمان آموزش، آشکار، و

                                                           
 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی farham.169@gmail.com  

 29/5/96تاریخ پذیرش مقاله:  30/1/96تاریخ دریافت مقاله: 



 (18)پياپی  1397، پایيز و زمستان 2ي ، شماره9ي مطالعات ادبيات كودك/ سال مجله                 2

 

 مقدمه .1
فرهنگ  در. باشد داشته یگوناگون یهاارجاع تواندیم لذت مختلف، یهافرهنگ در

یکی از  یسوها بالفاصله بهذهن ،آیدبه میان میاز لذت  سخن کهایرانی، هنگامی
علق مت هموارهبحث لذت  ن،یو بنابرا شودیمعطوف م تنانهلذت  یعنی، لذت هاییفتعر

 و گونگونه دنتوانیم هالذت نکهیاست. فارغ از ا یممنوع و درگوش یهابه قلمرو بحث
ها الزامًا ذتاین لهاست. گونه نیاز ا یکیتنها  تنانه، لذت و باشند عیوس یفیگسترده در ط

 تفاوتبا کیفیتی م میتوانیهم م یگریهر متن د ایما از خواندن داستان  از هم جدا نیستند و
یات از ادب تریرفتنیبحث لذت پذ ییاز سو نوجوان، و کودک اتیادب در .میلذت ببر
که  است یهدف ،بخشلذت اتیاست. حرکت رو به ادب ترشدهینه ییو از سو بزرگسال

ی . البته بحث لذت در ادبیات نوجوان، به دلیل ماهیت دورهندارد یچندان ینهیشیپ
ژوهش، تمرکز و در این پ کندتر پیدا میفیتی متفاوتنوجوانی، نسبت به ادبیات کودک، کی

آموزش نوجوان را دارند  یدغدغه ،از بزرگساالن یاریهنوز هم بس بر رمان نوجوان است.
 .دانندیسو نمهم یبخشرا با لذت اتیو اصالً رسالت ادب دارندیو لذت را بر او روا نم

خاطب مای مواجه شدم که تنیدههای متعدد و درهم، با الیهانیخان رمانهنگام بررسی 
مان ر نیاز ا پیش یمدت که غول کنسرو. کردندیدعوت مخوانش چندین و چندباره را به 

 را مذهن ریدو رمان، ناگز نیا یهاتفاوت دیها و شامشابهت تر بود.یابچاپ شد، آسان
سرآمد و  یهااز رمان رمان، دو هرکار شکل گرفت.  نیا یکه شالوده ختیقدر برانگآن

ه چ یراستکه به شدیتکرار م منپرسش مدام در  نی. اهستند خود یدوره یپرخواننده
 یابرم، به گونهمی کیکه از هر یکرده است و چرا لذت یها را خواندنمتن نیا ییهایژگیو

 نکیاند و اگر با عبه کار برده تیرا در روا ییدهایچه تمه سندگانینو ؟استمتفاوت 
 مواهخ یاجهیبه چه نت م،ها نگاه کنرمان نیبه ا هایدئولوژیحضور ا فیکوکم یِبازشناس

 نیسرزم یکوتوله امپراتوردو رمان  یبخشابعاد لذت امدهیمقاله کوش نیدر ا د؟یرس
و  1زونیاست یهیرا از منظر نظر های القای ایدئولوژیو شیوه غول کنسروو  پوتیلیل

 یها و بازخوانداستان نینهفته در ا یهاکشف لذتبر آنم که کنم و  یبررس 2کالممک
 بخش است.لذت یضرورت ،آن یالقا یهاوهیو ش یدئولوژیها با ابزار امتن

                                                           
1 John Stephens 
2 Robin McCallum 
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 یدرستبه هامتن یآموزنده و بخشلذت یاز شگردها کهیتا زمان ،و خوانندگان سندگانینو
 ییهانمت نودلمن، ریتعب به و کنند نوسان دو نیا انیم توانندینم نباشند، آگاه یروشن و
 خوانش با را متن جهان زین مخاطبان یحت (422: 1387نودلمن، رک. . )نندیافریب طنینپر

 یهامتن هانج با آگاهانه است ترستهیشا ن،یبنابرا. کنندیم ینیبازآفر ای و نندیآفریم خود
 .میشناسیم تیها را به رسمآن یژهیو یایهمچنان که دن م؛یمواجه شو نوجوانان

 یاننوجو یدوره افتنیتیست و با رسمخاسته انو یاتیادب نوجوانان، یژهیو اتیادب
 یهادر مواجهه با متن یمهم و محور اریبس یدو مقوله آموزش، و لذتشکوفا شده است. 

و مقوله، د نیبه انسبت و مخاطبان  سندگانیهستند و بسته به نظرگاه نو نوجوان اتیادب
 و لذت البته. شودیم زیمتما گرید یهاو از دوره ردیگینوجوان در هر دوره شکل م اتیادب

 نگرش در اما اند،گرفته قرار تقابل کی یسو دو در نقد سنت به بنا گرچه آموزش
 نوسان در هامتن و دارند تعامل و یپوشهم هم با تقابل، از ییدایدر ریتعب به و یپساساختار

 رانین انوجوا اتیدر ادب ،تقابل نیبه ا ن. پرداخترندیگیم شکل مفهوم دو نیا نیب یباز و
 سزاب یتیاهمها متن یو ماندگار یرگذارینوپاست؛ حال آنکه در نوع خوانش و تأث اریبس

 سندگان،یها توسط نوآن یالقا یهانوجوان و راه یهاموجود در متن یهایدئولوژیدارد. ا
 ی، پژوهشنیاز ا شی. پدهندیتر نشان مرا شفاف یدئولوژیلذت و ا انیم یهامناسبت

 ژوهشپ دو اما نگرفته، صورت خانیان پوتلیلی سرزمین یکوتوله امپراتوررمان  یدرباره
 این فانتزی دنیای به( 1394) فردآرامش. اندشده انجام غول کنسرو رمان محوریت با دیگر

 دانسته ؤثرم فعال کنشگری به شخصیت تبدیل در را غول کنسرو تخیل و است پرداخته اثر
 ضمن ،غول کنسرو رمان در کور بوف رد وجویجست با( 1395) اسدی همچنین،. است

 .است انستهد هدایت از متأثر را ضمنی،رجبی بینامتنیت رویکرد طبق اثر دو هایبیان مشابهت
 

 پژوهش ینهيشيپ و ینظر يمبان .2
 یدئولوژیا يو فلسف ياجتماع مفهوم به ينگاه. 2-1

به  انپردازهینظر رباز،یدارد و از د یطوالن یانهیشیپ آموزش،و نوسان لذت و  زهایوخافت
 اتیادب ریتأث یجهینت را لذت هوراس، زمان تا منتقداناند. مفهوم توجه داشته نیا
 به. معمول و متناوب ساده، آلود،گناه یهالذت: دارد یگوناگون انواع لذت. دانستندیم

اتفاق  یو دانشگاه یرسم یفضا از رونیب یفضا در یواقع خوانش ،1لریم سیلیه باور

                                                           
1 J. Hillis Miiller 



 (18)پياپی  1397، پایيز و زمستان 2ي ، شماره9ي مطالعات ادبيات كودك/ سال مجله                 4

 

و چگونه بر  کنندیگوناگون چگونه عمل م یهالذت پرسش اینجاست، اما افتد؛یم
 (Touponce, 1995: 175) گذارند؟یم ریمخاطبان تأث یرهایتفس

 از یاشهیر یلیتحل تا کرد وضع یسیدوتر دستات را یدئولوژیا اصطالح بار،نینخست
 زیمتما یاسیس یهارا از نظام باورها و مرام یدئولوژیا 1تامپسون. کند ارائه انسان ذهن

 ؤثرم جهان و تیواقع از ریتفس و درک در را انسان ذهن ناب، تیواقع رد با کانت. کندیم
 او یفلسفه یجهینت در. کشدیم شیپ را جهان از متفاوت یهافهم بحث هگل و داندیم

 توانیم را مختلف یهایدئولوژیا ظهور جهان، و یهست از گوناگون یهابرداشت بر یمبن
. دگذارنیم ریتأث نشیب و درک بر یخیتار و یاجتماع طیشرا گونهنیا و رفتیپذ

 یمنف ییمعنا بار انگلس و مارکس نخست یهانوشته سپس و ناپلئون عصر در یدئولوژیا
 تیواقع و یماد جهان پژواک یمعنا در هایدئولوژیا کثرت بعدها دو آن هرچند افت؛ی

 (55: 1380 اردیبهشت ناولز و مامجر، رک.) .رفتندیپذرا  یاجتماع
 فوکو ت،بار ستوا،یکر دا،یدر بر که است یدئولوژیا مهم پردازانهینظر از یکی آلتوسر

 و اهیلیبدتأو از را مارکس ،آلتوسر. است دهشگذا یاگسترده و بسزا ریتأث دلوز و
 گسست صیتشخ صرف یانیشا کوشش و رهاند یستیژورنال یهاییبدگو

 و کیدئولوژیا یهاشهیاند انیم که یگسست کرد؛ مارکس یشهیاند یشناسانهشناخت
 رب داللت یبرا یدئولوژیا یواژه آلتوسر، یدستگاه نظر در .داشت وجود مارکس یعلم

 رخوردارب یِاجتماع کنش بر یمبتن دانش بر داللت یبرا علم یواژه و یانتزاع سمیآلدهیا
 یهینظر انگلس، و مارکس (66-63: 1379 ن،یپ رک.) .رودیم کار به یخیتار یآگاه از

 یتیضعو یدئولوژیا انگلس، یگفته به اما دند؛ینبخش تکامل را یدئولوژیا از یمندنظام
 اند،شهیدان یکنندهنییتع که ییروهاین دانش ای درست یشهیاند با که است کذب یآگاه از

 او یهادهیا هک ستین باخبر ی،دئولوژیا چنگ در گرفتار متفکر. است شده گرفته اشتباه
 طیاشر و منافع محصول عمالً قانون و استیس اقتصاد، خ،یتار مذهب، فلسفه، باب در

 یهاعتناز که است نیا کند،یم یمخف یدئولوژیا آنچه. است شهیاند از مستقل یاجتماع
 اتیح نه ،ردیپذیم نیتع اتیح یلهیوس به یآگاه و اندشهیاند یکنندهنییتع ،یماد اتیح
 (68)همان،  .یآگاه یلهیوس به

 نظام عنوانبه قدرت یرابطه به ،دانستن به ارادهدر  یداردامنه یهادر بحث فوکو
 یهاکارکرد از یکل وجوه بند، چند در تامپسون .پردازدیم لذت و یدئولوژیا یالقاکننده

                                                           
1 Thompson 
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 ،یزمجا ریتعب حسن ،ییجاجابه: شماردیبرم را هاآن به وابسته یراهکارها و یدئولوژیا
 و هستند خُرد یشناسزبان یراهبردها یرمجموعهیز هانام یصور یبخشاصالت

 وحدت، کردننینماد ،یسازکسانی کردن،ییروا کردن،یجهان کردن،یعقالن
 یشناسزبان یراهبردها یدسته در دادنجلوهمجهول و هانام یبخشاصالت کردن،جاودانه

 .رندیگیم قرار دسته دو هر در شیرایو و شیرایپ و ضیتبع. رندیگیم قرار کالن
 به و افتیدر زین کالن یشناسزبان چارچوب در توانیم را خرد یشناسزبان یراهبردها

 (1990 تامپسون، از نقل به، 77: 1380 ریت مامجر، وناولز  رک.) .بست کار
است و آکنده از  کیدئولوژیسراسر ا یکه زبان، امر کندیاستدالل م 1نفیولوس

ها، دارد و نوشته یپوشانهم یدئولوژیا یها با دامنهنشانه یاست. دامنه یارزش یهاداللت
 تیها حماآشکارا از آن ارزش یوقت یهستند، حت یخاص یهاارزش یرندهیدربرگ ای

از که سرشار  شوندیو خوانده م دیتول یو فرهنگ یاجتماع یدر ساختار اینکنند، 
 (26: 1389سارلند،  رک.) .هاستارزش

 شیپ راه سه اما دارند؛ یکیدئولوژیا نگارش هامتن یهمه که ردیپذیم اکواز طرفی، 
. 2 آن؛ به خود خوانش کردنوابسته و متن رشیپذ. 1»: است گشوده خوانندگان یرو

 یافشا. 3 متن؛ از یشخص افتیدر و کژرو خوانش و متن یدئولوژیا کنارگذاشتن
 بر را سوم ینهیگز بار کیدئولوژیا نقد .«متن نیریز یهاهیال در پنهان یهایدئولوژیا

 (29)همان،  .دارد دوش
 ذارد؛گیم ریتأث او بر و دهدیم قرار یمشخص کیدئولوژیا ساختار در را خواننده اثر کی

 خالف،م خوانش و هامتن یشکنساخت با و شوندینم رایپذ و مغلوب یسادگبه خوانندگان اما
 ییجبرگرا انیم یکیالکتید یارابطه ن،یبنابرا کنند؛یم آشکار را کیدئولوژیا نیریز یهاهیال
 اتیضرورت ادببه کودک، اتیادب که دارد دیتأک نودلمن (31)همان،  .دارد وجود ییایپو و

 ،است. به باور او نشیب یها، سرچشمهمتن نیلذت است و لذت برخواسته از خواندن ا
 یبخشلذت یهاعلت نیتراز مهم یکی ،کودک و نوجوان یهاداستان یهیدوسو یهاکشش

 یهیاز جمله نظر هاهینظر از کیچیه در لذت اما ؛(421: 1387نودلمن،  رک.هاست )آن
 منظر از و یلگریتحلروان کردیرو با میبتلها. است نبوده بحث محور ،و لکان دیو فرو ونگی

 خوانش در او. نگردیم کودک اتیادب به لذت نه و یکودک یشدهسرکوب یهاخواسته
 دککو به ان،یپر یهاقصه م،یبتلها نظر از. دارد نظر مد را یاخالق لیتمث ان،یپر یهاقصه

                                                           
1 Vološinov 
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 شودین ممت یعیلذت طب نیگزیاغلب جا ل،یتمث. بخواند ریتصو زبان در را ذهن که آموزندیم
 .کندیم گرگونیدو لذت متن را  یتبع متن را اخالقبه ،یلیو خواندن تمث

 ، امادارد ییبارت همسو یهیجستار، مراد از لذت، لذت متن است که با نظر نیدر ا
است.  بوده بحث محورچارچوب و  کالممک و استیونز جان ینظریه مشخص، طوربه

لذت  کنند،یمخاطب فراهم م یبرا یشتریب یهاها امکان کشف و خوانشهرچه متن
 ها،متن در یدئولوژیحضور ا یریمخاطب به همراه دارند و در ناگز یبرا یشتریب
 رد را امکان نیا ها،مفهوم آشکار پرداخت از شیب میمستقغیر و پنهان یهایدئولوژیا

دکان کو یهادر متن دهیتن یآموزش یهایدئولوژیابنابراین، . دهندیم قرار مخاطب اریاخت
ها بر لذت برآمده از خوانش مخاطبانشان از متن توانندیالقا م یوهیو نوجوانان، بسته به ش

را  ذت کشف و شهود متنو ل کندیکام مخاطب را تلخ م م،یبگذارند. آموزش مستق ریتأث
 انیو ب ابهام ،ینمادپرداز ،یگذار. در مقابل، آموزش پنهان با توسل به نشانهبردیم نیاز ب
 .ردیگیم یدارد و ذهن مخاطب را به باز یشتریب یاثرگذار ،یحیتلو
 
 نوجوان و كودك اتيادب در یدئولوژیا و لذت. 2-2

 نسانا هر و رودبه کار می یباور نظام یمعن به و یخنث شتریب یدئولوژیا ر،یاخ یسده در
و  1ناولز .است یدئولوژیا ینوع یدارا و کندیم رفتار یمنسجم اصول یمبنا بر یخردورز

کرد تا بتوان به  لیتحل یشناسها را در چارچوب زبانمتن دی( معتقدند با1996) 2مامجر
 لینابرابر قدرت را تحل عیبرد و ساختار سلطه و توز یو خواننده پ سندهینو انیم یرابطه

نوجوان  یهارا در زبان رمان یدئولوژیا یو القا ییبازنما یهاوهیو ش هاکیها تکنکرد. آن
 اند.ائه دادهار ادشدهی یهاکیتکن یمند برانظام ییاند و الگوکرده یو بررس لیانگلستان تحل

 یرا از نظام باورها جدا کرد و آن را بررس یدئولوژیبهتر است ا مامجر و ناولز دید از
 داندیم ییهاروش یرا بررس یدئولوژیا ،در نظر گرفت. تامپسون یناذهنیب یادهیپد یانتقاد

 .رسانندیم یرگیو تداوم چ تیاحزاب را به تثب ایکه افراد 
االن و بزرگساالن دارند، بزرگس مادر و پدربر  یرومندین یعاطف ریخردساالن، تأث نکهیا با
ها د. آنبرخوردارن یشتریاز قدرت ب یو نظام آموزش تیداشتن رسانه، تجربه، موقع لیبه دل

 و ترفیظر یهاراه ازاستفاده کنند، اما  هیاعمال قدرت از پاداش و تنب یبرا توانندیم

                                                           
1 Knowles 
2 Malmjar 
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 در زبان ،یدیلها یگفته به. دارد یشتریب ییرایگ که رندیگیم بهره زبان یعنی ترآگاهانهمهین
و تداوم  تیتثب ،یزیریدر پ یانقش برجسته زبان، .است نیآفرنقش اریبس کردنیاجتماع
 مامجر، و ناولز رک.) .نهد انیسلطه را بن تواندیم یحت سلطه دارد و یهارابطه

 ستا یکوشش حاصل یشناختزبان ابزار از سندگانینو یاستفاده (56: 1380اردیبهشت
 و کانکود نیب سلطه یرابطه یدرباره ژهیوبه انگارانهساده یهادگاهید ختنیرهمبه یبرا

 )همان( .کرد تصور منفعل یدئولوژیا برابر در را خوانندگان دینبا. بزرگساالن
کودک  اتیهستند که لذت متن را در ادب ی( از جمله پژوهشگران1384) مریو را نودلمن

به  ندیشیاند. برخالف نظر متداول که لذت مخالف تفکر است و اندکرده یو نوجوان واکاو
 اتیلذت است و البته ادب یخود تفکر نوع یها بر آنند که حتآن کند،یدار ملذت آن را خدشه

 گاهدید از لذت به ینگاه با هاآن. شودیخاطر لذت خوانده مبه ،یاز بعد آموزش شیکودک ب
 و بخشلذت یدسته دو به را هامتن بارت. کنندیم حیتشر را اتیادب یهالذت بارت،
 در نامأنوس یهالذت و نخست یدسته در مأنوس یهالذت که کندیم میتقس آورشعف
 را نکودکا توانیم و است یآموختن لذت ،مریرا و نودلمن اعتقاد به. گنجندیم دوم یدسته

 ذاشتنگاشتراک به راه از و است وگوگفت لذت ات،یادب لذت. آورد بار هوشمند یخوانندگان
اساس،  نی. بر اشودیو لذت دوچندان م ندینمایها رخ مگوناگون متن یهاجنبه ها،خوانش

شمار  زا بهلذت یندیکه خود، فرا کندیو... نه تنها لذت را کم نم کیتوجه به ساختار، تکن
 بر عمده دیتأک کودک، اتیادب نینخست ینقدها در( 111: 1384 ان،یمهدرک. ) .دیآیم

. دیرسیمعلوم و ساده به نظر م یامر ،یادب ارزش و بود اشارائه یچگونگ و تیشخص
ه ب یابیدست یبرا ،یدر گام بعد ونزیو است دیرا به چالش کش هادگاهید نیا 1لیندیهال

شدن ها و سازوکار ساختهداستان یریگشکل یهاداستان کودکان، روش یهاهیمادرون
 یمیگفتمان در نقش تعل نیبهره گرفت. ا کیدئولوژیا یاندازهااز چشم ،یضمن یخواننده

ز فهم ا یینو یهاراه ز،ین یکرد. مطالعات پسااستعمار یکودک بازنگر اتیادب یتیو ترب
بحث لذت با  (30: 1389سارلند، رک. ) .اندخوانندگان گذاشته یرو شیرا پ یدئولوژیا

ویژه در ارتباط با ایدئولوژی، نوپا و اینکه از قرن هجدهم مطرح شده، از نظر تئوریک و به
 این کند. دری آن را دشوار میجدید است و ماهیت کیفی و حسی لذت، اندیشیدن درباره

 ینظریه از نوجوان، هایرمان در ایدئولوژی و لذت یمقوله به ورود برای پژوهش،
 .ماگرفته کمک شود،می معرفی ادامه در که کالممک و استیونز ژیایدئولو

                                                           
1 Hollindale 
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 كالممک و استيونز نظری چارچوب .2-2-1
 ئولوژیاید. او در کتاب دادکودک و نوجوان بسط  اتیرا در ادب یدئولوژیبحث ا ونز،یاست
، منتشر کرده است کالممکباب که همراه با  نیدر ا یدیکل یاو مقاله کودکان هایکتاب و

 نظری چارچوب به توجه با حاضر، جستار هایتحلیل و کندمی حیرا تشر اشینظر یمبان
 .است گرفته صورت کالممک و استیونز پژوهش در شدهارائه بندیتقسیم و

 جادیا یبراهستند که در هر جامعه،  یاعتقاد یهانظام ها،یدئولوژیاها، به باور آن
 رفتار و گفتنسخن در نیهمچن شوند؛یم استفاده و گذاشته اشتراک به جهان، از یمفهوم

 شکل را گروه یاعضا یاجتماع ینمودها و هاتیفعال اساس و کنندیم نفوذ اجتماع کی
 دیبازتول ،دیتول خدمت در خودآگاه، شتریب یاگونهبه یادب گفتمان گر،ید یسو از. دهندیم
 یدئولوژیا از یمتن گفتمان یهاجنبه یتمام نیبنابرا است؛ هایدئولوژیا دنیکشچالشبه و

 شوند،یم دیتول کودکان یبرا که ییهامتن. شوندیم ساخته آن یلهیوس به و هستند آکنده
 ،ینضم صورتبه ای بلکه کنند؛یم انتخاب هیمادرون صورتبه را یدئولوژیا ندرتبه

 نبالد به ای و دهندیم بازتاب یگروه یهاارزش فیتعر در را یدئولوژیا یاجتماع کاربرد
 یدیدج یساختارها با را هاآن و بکشند چالش به را شدهرفتهیپذ یهایدئولوژیا که آنند
 به هک ییهاتیروا که آنجا از و ستین یدئولوژیا از یبر یتیروا چیه. کنند نیگزیجا

 ییدادهایرو و هاتیشخص بر یاصل یتمرکز یمدع اند،افتهی اختصاص سالکم خوانندگان
 اب همواره هاتیروا نیا ،شکلندهم خوانندگان نیا یواقع یایدن یهاکنش با که هستند

 .اندشده دهیپوش کیدئولوژیا یهاگاهیجا پوشهم یهاهیال
 ای داستان یهاجنبه عنوانبه یاژهیو یاجتماع یهامشکل با است ممکن تیروا
 هالمعض نیا مقابل در را یآشکار یهانگرش شیوبکم و باشد داشته سروکار هیمادرون
 یولوژدئیا معموالً باشد، نداشته یآشکار تین ت،یروا چنانچه ،صورت این جز. کند ابراز
 نیبنابرا کند؛یم انیب یفکر یهاعادت و یاجتماع مفروض یساختارها قالب در را نهان

 و سندگانینو ناخودآگاه یپندارها و باورها که ییهاکتاب در توانندیم هایدئولوژیا
 را یدئولوژیا ییهامتن نیچن. کنند عمل قدرتمندتر کنند،یم دیبازتول را خوانندگان

 کیدئولوژیا یهاتیموقع به ها،آن دادنجلوه یعیطب با و آورندیدرم نامحسوس صورتبه
 (Stephens & McCallum, 2011: 360) .بخشندیم تیمشروع پنهان

 یاحتمال نیچن دارند، سروکار نژاد و تیجنس با هیمادرون نظر از که ییهاکتاب در
 نیهم هاست،تیشخص و دادهایرو بر اشعمده تمرکز که یتیروا در اما است، مشهودتر
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 یهانظام ذات در یدئولوژیا. باشد داشته حضور پنهان شکل به تواندیم یجانبدار
داللت  ای ،3سازی، برجستهواژگان انتخاب ،2دستور جمله) 1دیداری و یزبان کیشناسنشانه
 صحنه درون گاهیجا ،5یپوشش یهانشانه ،یکیزی: ظاهر فنیو جز ا 4مکالمه ییایپو ،یضمن

 از أثرمت ژهیو یگفتارها جه،ینت در. دارد وجود( دست نیا از و اشخاص گرید با ارتباط در و
 وندیپ رگیکدی با ترگسترده ییهاساخت لیتشک یبرا را گروه دو نیا که هستند یعناصر

 یانزب یهایژگیو سطح در نخست،: توجهند انیشا سطح دو در هایوستگیپ نیا. دهندیم
 یواحدها ساختن یبرا را هاجمله که ییهاونددهندهیپ گرید و یدستور قواعد مانند خاص،
 «یادب» یهاهدف یحوزه با اغلب که یعناصر سطح در دوم، کنند؛یم بیترک تربزرگ

 یهزاوی سازد،یکه متن آن را م یانهفته یخواننده ،یراو نوع نمونه، یبرا شوند؛یم شناخته
 .است کرده محدود یترجامع یِزبانها را در کاربرد اما گفتمان، آن ه،یماو درون 6حیتلم ،دید
 یزبان ی)ساختارها 7گفتمان: شودیم برده کار به تیروا یمؤلفه سه هر در یدئولوژیا

 ای هیاول خوانش راه از که( دهندیم انجام که ییکارها و هاتی)شخص (؛ داستانییو روا
 یهاو ارزش 9هانگرش یِ بند)سازمان 8معنا گردد؛یم محقق «معنا» درک یبرا خواندن
 عملکرد از یبخش .شودیدو عنصر نخست حاصل م ی( که با خوانش دوبارهیاجتماع

 شتنیوخ یدرباره یآگاه و لیتخ ت،یخالق یهالذت که است آن اتیادب در یشناسییبایز
 (ibid, 361-362) .سازد ممکن را یدئولوژیا از انتقاد ت،ینها در و ردیدربرگ را جهان و

 مفهوم نخست،. اندشده مرتبط متن یدئولوژیا درک با یگوناگون یهامفهوم
 خواندن و  یبرا یاتیح تیاند، از اهمها آمدهطور نهفته در متنکه به 10یسوژ یهاگاهیجا
 هاگاهیجا نیا ر،یناگزبه رایمتن برخوردارند؛ ز کیدئولوژیا یاحتمال ریتأث یابیارز ژه،یوبه
 یسازنده یاجتماع یهاها و نگرشرابطه هیعل ای یسوخواننده به یدهدنبال جهتبه

 یبرا قدرتمند است ایوسیله نشده،یابیارز یهاگاهیخواننده با جا میهستند. تنظ تیروا
 از  تــیبر و حما دــیتأک یبرا یــراه لیتخ آنکه، دوم .هایدئولوژیدادن اجلوه یعیطب

                                                           
1 linguistic and visual semiotic systems 
2 Sentence syntax 
3 Topicalization 
4 Conversational dynamics 
5 Dress-codes 
6 Allusion 
7 Discourse 
8 Significance 
9 Social attitude 
10 Subject positions 
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 در لیتخ یِ دیکل یهایتجل جمله از. است یانسان رفتار یارتقا در یتماعاج یهاتیفراروا
 انیم وندِ یپ ابراز در آن تیظرف ژهیوبه شود؛یم انینما شدهییبازنما یهاتیشخص تیخالق
 یهایداور جادیا نیهمچن و عواطف انیب یبرا ییروین عنوانبه یکنشگر و تیخالق

 به و رددا ارتباط تیجنس ی باادب یگونه سوم، .یناسوژیب یهارابطه اساس بر مسئوالنه
 ده،شارائه یرفتار یالگوها ها،تیموقع به دنیبخشچارچوب در متن یدئولوژیا آن، موجب

هفته با خوانندگان ن ینافردیو ارتباط ب یزبان یهاگفتمان ها،تیشخص انیم 1یهاکنشبرهم
و  شیوبخوانش را که کم یشگردها یاژهیو یادب یهاآنکه گونه لی. به دلشودیماندگار م

ستعد م کیدئولوژیا یهاممفهو ،کنندیم نییاند، تبطور نهفته با همان گونه گره خوردهبه
 یمهم یهاراه انیعص یهاجلوه چهارم، بمانند. ینامحسوس باق ایپنهان  یاگونهآنند که به

 فیتعر یبرا نیهمچن و آشکار را یدئولوژیا هاآن یلهیوسبه کودکان اتیادب که هستند
 یهاشکل یبرخ با ناچاربه انیعص که آنجا از. کندیم تالش آن یسرنگون یحت و دوباره
 شکارآ چه متن، یدئولوژیا با ریناپذییجدا یاوهیش به است، مخالف یفرهنگ و یاجتماع

 کدام کندمشخص که است آن به انیعص شیگرا ن،یبنابرا خورد؛یم گره پنهان چه و
 و هامشکل چه شوند،یم یمعرف امروزه یعیطب تیوضع یمنزلهبه هایدئولوژیا

 رفتار یهارشکلییتغ یبرا ییهااحتمال چه و دارند وجود هاآن یدرباره ییهاتیمحدود
  (Ibid, 370) .رندیتصورپذ هایدئولوژیا نیا با مقابله در یاجتماع و یفرد

 یرابلکه ب کند؛ینم یگذارهیرا پا یتنها کنشگر انیعص عملکالم معتقد است مک
ها و متناقض با قرارداد یاکاربرد دارد؛ البته در رابطه زیفرد ن یدهو شکل گاهیجا نییتع

 زیوژه نس یفرد را به مثابه تیها موقعآن گر،ید انیجامعه. به ب یافتیدر یهادستورالعمل
 یفهومم: است یفرد یسوژگدو جنبه از  یستیزمستلزم هم انی. امکان عصکنندیم انینما
 یهاوهیش با مخالف ای سازگار یتیموقع در رو، نیا از که سوژه عنوانبه یشخص تیهو از
 یهـمنزلبه تـیوم هوـمفه یرـگیو د ردـیگیقرار م یـو اجتماع 2یداللـاست یژهـیو

که از آن راه،  آوردیرا به اشغال درم یتینظر، مکان و موقع نیل )کنشگر( که از اـعام
 .شوندیسوژه، ساخته م یمحدودکننده یاجتماع یمرزها هیعل انیعصمقاومت و 

(Stephens & McCallum, 2011: 368) 
 

                                                           
1 Interactions 
2 Discursive 
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 ليتحل و يبررس .3
و  وتپیلیل نیسرزم یکوتوله امپراتوردو رمان  کیدئولوژیا لیبه تحل بخش، نیا در

خش ب سه چارچوبپرداخت. هر رمان در  میخواه ونزیاست یهینظر یبر مبنا غول کنسرو
نهفته در  یسوژ یهاگاهی. جا1شده است:  یبررس کالممکو  ونزیاست یبندمیتقس یکل

 .انی. عص4 ت؛یو جنس یدئولوژی. ا3 ل؛یو تخ یدئولوژی. ا2متن؛ 
 
 پوتليلي سرزمين یكوتوله امپراتور. 3-1

 متن در نهفته سوژی هایجایگاه .3-1-1
 تردخ راوی روحی و فکری رشد و عاملیت زنانه، هایسوژگی به ایویژه توجه نویسنده

 بیان مختلف هایراه از مسأله، این و یابدمی تحول داستان پایان تا آغاز از راوی. دارد
 ها،پله صعودی سیر و هزار باالی عددهای به نمادین پرداختن: جمله از است؛ شده

 .پرواز و کالغ به شدنتبدیل

 ابهر دو  ،هاها و پلهها. فصلدرست مثل پله رود،یپله جلو مبا هر فصل پله تیروا
 یعددها با را هاآن ها،پله از باالرفتن هنگام دایآاند. شده یگذارنام ونیلیم یباال یعددها

 دایآ یتیشخص رشد یصعود ریس یدهندهنشان توانندیم هافصل. شماردیم ونیلیم یباال
 ددهاع بلند، یپروازها خاطربه». کندیم ترکینزد پرواز به را او فصل، هر و گام هر. باشند

 یانیپا فصل( 57: 1393خانیان، « ). ...ونیترل ون،یبل ون،یلیم: بسپار خاطر به ونیلیم از را
 شده رجد واژگان یهافرهنگ در که است یعدد نیشتریب ونیلیسنت. دارد نام ونیلیسنت

 .کندیم یتداع را دنیرساوج به ،نیز عدد نیآخر از استفاده. است
 به توانیم دانش با که است نیا نوجوان دختر یتوانمندکننده یهایدئولوژیا از یکی
 و استسن خود هم یهافراتر از نوجوان وباهوش و باسواد  یدختر دای. آدیرس ییرها

 یهاهاشار دادن به شخصیت مستقل و قدرتمندش تأثیر بسیاری دارد.دانشش، در شکل
 رهایسف مانند معروف یهارمان خواندن ها،دانیاضیو ر لسوفانیف شناختنمانند  ینامتنیب

 .دهندیرا نشان م ییدانا نیا راین، تا کرخه ازمثل  لمیف دنیو د بلندجوراب پیپی و گالیور

 ورتص تلفن پشت از مادرش و پدر با دایآ یوگوگفت و ارتباط یهمه که نجاستیا جالب
 نیا. ندارد هاآن یرودرو حضور به یااشاره ت،یروا طول روز دو در سندهینو و ردیگیم

 و هیمادرون ،ییتنها. کندیم تربرجسته را دایآ یشخص یایدن و ییتنها ت،یروا نوع
اما  ،اردد دیمحتوم تأک ییبه تنها ،انیاز آغاز تا پا تیمسلط بر اثر است و روا یدئولوژیا
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ی خاص اندیشی و فلسفهکشیدن، از این موقعیت برای رسیدن به ژرفنوجوان به جای رنج
بودن در خانواده  ی. حتکندیمواجه م شیاهایرا با رؤ نوجوان ،ییتنهاگیرد. خود بهره می

 یهیتنهاست، آوا و بق یتنهاست، خانم ساع دایرا کم کند. آ ییتنها نیبار ا تواندینم
کوتاه  یطارتبا گرانیو با د ندیآیم رونیخود ب یشخص یایاز دن یفقط گاه زین هاتیشخص

 یشهیاند و انهیفردگرا یدئولوژیا یالقا خدمت در نمادها رمان، نیا در .کنندیبرقرار م
 یوجوجست در دایآ و (ریانج دار،یکالغ، عددها، جعبه، امپراتور، سپ ،ی)ساعت مچ رشدند
 .دگذاریم سر پشت را هاتیمحدود و رسدیم خود به قائم یتیشخص به د،یجد یسوژگ

  ليتخ .3-1-2

و تقابل  یننامتیب یوندهایپ ،یاست که با ساختار زبان یاتازه یریگکتاب به دنبال جهت هر
 ,Stephens & McCallum) .گرددیم نیمع یو انحصار ریگهمه یهایدئولوژیا

 یدائم ندیفرآ در را خوانندگان رمان، یافراط و گوشانهیباز شدتبه تِ ینامتنیب( 363 :2011
. نام اثر به رمان خواندیرا فرام لیفعال تخ یِ و کنشگر سازدیم ریشهود و شناخت درگ

 یادهاستف یبرا یدیتمه ،گالیور سفرهایبه اسم  اشارهارجاع دارد.  گالیور سفرهایمعروف 
 لی، دلبودن جعبهو باشکوه بایداستان است. در نگاه اول، کوچک، ز یاز آن در ادامه ینامتنیب

انیان، خرک. دارد ) ی. امپراتور درخشش آسمانشودیمشابهتش با امپراتور کوتوله عنوان م
. ستدیبا نهیسبهدر مقابلش دست داردیرا وام دایآ ،ی( و جعبه مانند پادشاه مقتدر47: 1394

. با هر دو دست دهدیاجازه را نم نیرا گرفت. او ا امپراتور شودیدست نم کیبا »
 یمادر . امپراتور را مثلامنهیس یباال رو باال؟باال؟ ایباشه  نییپا دیهام با. دسترمشیگیم

( 50 همان،) «.گذارمیم امنهیس یرو یبگذارد، دودست اشنهیس یکه سر فرزندش را رو
جهول م یاکمبود محبتش را با جعبه دایو آ ردیگیقرار م دایآ یتیچتر حما ریامپراتور ز
که او  یزیداخل آن باشد، چ یباشکوه زیچ خواهدیکه دلش م یا. جعبهکندیبرطرف م

 دایآ رماد و پدر. است آن یپ در دایاست که آ یامپراتور قدرت دی. شاستینداند چ وقتچیه
 یعد زندگرا مست دایآ ط،یشرا نیهم. هستند کارشان ریدرگ شتریب و ندارند او به یکاف توجه

 .کندیم یالیخ

 شود،یم تیروا دایاز زبان نوجوان داستان، آ داستان. انددوگانهرمان  نیا یهایراو
 یراومن از ی دیدزاویه چرخش. کندیم رییبه آوا تغ دایی دید از آاما در فصل آخر، زاویه

 ،. آوادهدیرا نشان م زیچهمه بودنیذهن ز،یهرچ از شیب آوا، یراومن به دایآ یفاصلهیب
 سراسر در آوا مواجهه با خودش است. شتریب ها،هیبا همسا دایآ یو مواجهه داستیهمان آ
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 به دایآ تیذهن ناگهان. کندیم باز او را ییکادو یجعبه اما ندارد؛ یکیزیف حضور داستان
ت دس ییکادو ی. جعبهشوندیم یکی بودن، تا دو نیع در دایآ و آوا و شودیم منتقل او

راجع به  یچه فکر هاهیشده است و همسا دایجعبه پ داندیآواست و انگار اوست که م
 دیآیم غیج ی. از درون جعبه صداستین شیب یتوهم زیچهمه ان،ی. در پااندکردهیآن م
او . اول مادر به شودی. آوا در توهمش دچار توهم مشوندیم ستین ،و مادر آوا دایو آ

 .ستیدر کار ن یمادر حتی ،با خودت حرف نزن و بعد دیگویم
 یلاص یعنوان راوبهرا آوا  تیانتقال ذهنو  دایآوا و آ بودنیکی که ییهانشانه جمله از
 تیروا در آوا یشخص یهادغدغه نمود دهد،ینشان م ،داستیکه قهرمانش آ یداستان
 ار مادرش و آوا که آواست برادر راهنیپ رنگ رایز است؛ منفور دایآ یبرا ینارنج. است
 یشخص یبرگرفته از زندگ ز،یمرگ و نگرش مربوط با آن ن نوع بر درنگ. دهدیم آزار

 دا،یآ تیروا در. کندیم نگاه سقف به درازکش فقط و است ضیمر آوا پدربزرگآواست. 
 .ردیمیم کند، هیگر ای بخندد اگر و دارد یحال نیچن یماز پدربزرگ
. دشویم وارد ساختمان یاهال یزندگ به آن یبهانه به یراو که است یالهیوس جعبه

 جعبه در را شانیهااستهرا و خو شانیذهن یهادغدغه ،یاهال از هرکدام ها،افسانه مانند
 غیج جز شود،یکه جعبه گشوده م انی: بمب، امپراتور، مادر و موش، اما در پانندیبیم

 پاندورا یجعبهمتفاوت،  یمختصات در ،ییکادو یهجعب از ریتعب نیا. ستیدر آن ن یزیچ
اخل از دتوسط زنی زیبا به نام پاندورا، و بالها  هایدیگونه که پل. همانآوردیم ادی به را

بازتاب  ان،یو عص غیج زین جانیا در ،(Harrison, 1990: 99) ندیآیم رونیب ایجعبه
. در ندتروایم رونیشکل ب نیبه اباز توسط زنی، که است  یزندگ یهایفشارها و دشوار

ست. ا ادیدر گرو فر ییرها دیام ان،یاما در رمان خان ماند،یم یباق دیپاندورا تنها ام یجعبه
ت که اس یو موهبت هیاز جعبه، هد یریهرگونه تعب یو آزاد یگشودگ نیا دیشا ،ییسو از

 گذشته هب متعلق و کیآنت یالهیوس جعبه ،یساع خانم یگفته بهبه افراد داده شده است. 
 یریانج درخت ها،مکالمه تکرار ساعت، جعبه، راه از حال زمان در گذشته حضور. است

 .است با زمان یباز یاز ترفندها است، مانده کوچه ادی در و ستین گرید که

 ریپذامکان را تجربه از یذهن و نینماد یریتفس ل،یتخ کالم،مکو  ونزیاست یگفته به
 و کندیم یزیریپ را زبان و ابدییم یتجل رهایتصو حیتشر و یدهشکل در که سازدیم

 & Stephens) .دهدیم سازوبرگ هنر و تیروا ن،ییآ اسطوره، ،یاپردازیرؤ اساس به

McCallum, 2011: 363 )یکنزیواتِ دکتاب  یدربارهین دو پژوهشگر که ا همچنان 
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 یز کاربردهاا یکیکه  کندیم دیتأک ز،ین پوتیلیل نیسرزم یکوتوله امپراتور اند،گفته
در  ستهیز یتجربه ییِو بازگو یادآوری یاست که چگونگ یلیتخ یندهایفرآ انیب ات،یادب

 یدرک ما از رفتارها یدهراه به شکل نیو از ا کندیم تیریرا مد تیقالب زبان و روا
 (ibid, 364) .پردازدیم هاآن تیاهم و انسان
 یشتریب یو به او قدرت روح دهدیم شیرا افزا دایآ دیوسعت د ،یپردازالیخ

، است تیبا واقع الیخ زشیاز آم یاش که ناشروزمره یزندگ یهابا تناقض دای. آدهدیم
 نشان الیاو را در خ یو... زندگ کیجکیقارقار و ج یذهن ی. صداهادیآیکنار م یراحتبه
حال،  نیو در ع کندیم یگذارفاصله تیو ذهن تینیع انیم ،آواهابا نام سندهیو نو دهندیم
 و یزندگ معمول یهاصحنه و هانشانه به توجه اعداد، با یبازدو همواره توامانند.  نیا

 یراو طلبکمال و خالق و کنجکاو ذهن نشانگر ها،چهره یهاحالت یئجز یهافیتوص
 شیب ا،دیآ یو هنجارشکن انی. عصرساندیو به پرواز م کندیرا توانمند م دایآ ال،یخ. است

 .است یروح و یذهن باشد، داشته یرونیاز آنکه نمود ب

 دگونهیردرا ت الیدر خ دایآ فرورفتن و داستانند زیبرانگتأمل ینشانه دو دیکل و ساعت
توهم  آپارتمان، در کینزد یمچ ساعت دنید رسدیم نظر به. دهندیم نشان دوپهلو و
. گذاردیرا آنجا جام زهایچ یلیبابا خ کندیکه فکر م فرضششیباشد، بسته به پ دایآ

رده ک دایرا پ اشیساعت مچ دیگویپدر م یوقت. افتدیم اتفاق نیهم هم دیکل یدرباره
 دایاست، آ دهید یجاکفش یتو نهیآن را از آ دایآ نکهیاست، آن هم درست بعد از ا

 اشیمچ ساعت توانستیبابا م کهییجا نیمسخره است. به نظر من بهتر یلیخ: »دیگویم
و  یوارید ینهیآ کهییدرِ آپارتمان بود؛ درست جا کیراهرو و نزد یرا گذاشته باشد، تو

 ستادنیو بعد هم ا شیهاکفش دنیبه پوش کندیقرار دارند؛ آنجاست که شروع م یجاکفش
را  شیزهایچ یلیموقع است که خ نیو وراندازکردن خودش. معموالً هم نهیآ یروروبه

 و با کنندیم تیرا تقو دایآ یبافالیها خجمله نی( ا30: 1394 ان،ی)خان «.کندیفراموش م
را  دیکه کل ستین دیها، بعگنجشک یدر کوچه و صدا ریتوجه به توهم بودن درخت انج

 یهاسر کوچه و گنجشک ریاول به درخت انج دایآدر جا گذاشته باشد.  یهم رو
در  دیگویاما بعد م شود؛یم دهیها مدام شنگنجشک یو صدا کندیاشاره م اشیربرنجیش

پر  شیهاشان بوده است که شاخهسر کوچه یتیخاصیب ریدور، درخت انج یهاسال
 یداداخل که بروم، ص»کاش هنوز هم بود.  یو ا یربرنجیش یهااز گنجشک شدهیم
 ذهن در فقط هاگنجشک گویی( 40همان، « ).رودیفروم امیالیبه قعر چاه خ هایربرنجیش
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 یصدا ،تلفن پشت زین پدر اما کنند؛یم ادیفر را او یذهن یهامشغله و کنندیم یزندگ دایآ
 .ماندیم نوسان در تیذهن و تینیع نیب و شودیم دیترد دچار خواننده و شنودیم را هاآن

 از. است مانده جا در یرو ندیبیم بعد و گذاشته بشیج در را دیکل که شودیم مطمئن آیدا
 را بیج در دیکل گذاشتن توهم احتمال که کندیم هیتشب یالیخ یچاه به را بشیج ییسو
 مثل واندتیم یراحتبه کنمیم فکر که است گود قدرآن مانتوم کوچک بیج»: کندیم تیتقو

 سندهینو گرید ییجا در( 14همان، ) «.کند قطع را نیزم یکره سرتاسر ،یالیخ لیو چاه کی
 است ممکن. کندیم گم را شیدهایکل مادرش دیگویم اریماز و کندیم یدافکنیترد باز
 در تیواقع و الیخ نیب دایآ ذهن کل، در. باشند او مادر به متعلق مانند،یم جا که ییدهایکل

 اعتشس دیگویم پدر نکهیا از بعد. شودیم ادآوریمسأله را  نیمدام ا سندهیو نو است نوسان
 نهیآ داخل از را ساعت ،دایآ که است توجه انیشا. ندیبیم را آن باز دایآ است، کرده دایپ را
 یرونیب یایو دن یراو یذهن یایدن انیم واسطه کی عنوانبه نهیآ یعنی م؛یمستق نه ندیبیم

ه مامان است ک ریتقص کندی. او فکر مکندیجمله را تکرار م کیهم  بار هر. او کندیعمل م
 ،یجاکفش یرو. افتدیپشت سرم م یچشمم به جاکفش نهیآ یاز تو. »کندیبابا را هول م

!« مانما دست از کشدیم چه! بابا چارهیب. زندیم برق نقره تکه کی مثل بابا یمچ ساعت
 پدر یبراو پدر نسبت به ساعت متفاوت از هم است.  داینگرش آ یاز طرف (49 همان،)

 اشرفته را در بچهزمان ازدست دیشا و دارد وقت قیض همواره او و است مهم زمان
 شیبرا ساعت یجلوه و ندیبیم را ساعت برق بار هرنوجوان دنبال  اما کند؛یم وجوجست

کند و فراتر از آن، با جزءنگری به آیدا خود را درگیر زمان نمی .است آن کارکرد از ترمهم
 اندیشد.پردازد و در آرامش، به آرزوی پروازش میهای اطرافش میمحیط و آدم

  تيجنس .3-1-3

جسور و آزاد در داستان  یزنانگ یدر راستا ،یتیجنس یهایدئولوژیانمود  نیبارزتر
باهوش، جسور و هنجارشکن را با  یدختر یسوژ گاهیجا تواندیم دایحضور دارند و آ

ارت و جس شوندیها القا مدر کنش شتریب هایدئولوژیا نیپرواز از آن خود کند. البته ا
 .دندهیم دیپرقدرت را نو یحضور زنانگ ،شیهایداستان و توانمند یراو

و در  است یسنت یزنانگ و گذشته نسل یندهینما اول، یطبقه یهیهمسا ،یساع خانم
، بلنداشنهقرمز پ کفششده است.  ریهنجارشکن تصو ی نو وزنانگ یندهینما دا،یتقابل با آ

 خانم یخانه در خواب پدر و مادر آیدا و سپسنخست در اتاق نمادی اروتیک است که
 د؛کشی. موش را نمدهدیاست که به آن زن آرامش م یالهی. کفش وسشودیتکرار م یساع
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موش  توانستینم گاهچیکه ه افتدیشوهرش م ادی. او دهدیم تیمناما قوت قلب و ا
را از  تیبرود. رفتن شوهرش امن رونیترس از دلش ب شدیباعث م شهیهم یبکشد؛ ول

قط اتفاق ف نیو ا شودیم پیدماغش ک ترسد،یم یوقت یآن زن گرفته است. خانم ساع
دادن زن است که با ازدست ینهفته یازهای. موش نماد نافتدیپس از مرگ شوهرش م

ها را سرکوب کند. آن خواهدیها نداشته است و با کفش قرمز مآن یبرا یشوهرش پاسخ
ز امرو یهابچه دیگویرا متوجه نشود، اما بعد م زهایچ نیا دایآ دیشا کندیاو اول فکر م

برخالف خانم  رایز اندازد؛ینم رونیب یو حت کشدیموش را نم دای. آفهمندیرا م زیچهمه
 دهدین مبه ز یموقت تیموش، امن گرفتندهیسرکوب آن ندارد. او با ناد یبرا یلیدل ی،ساع

 بپرد، چه؟ یخانم ساع یاگر موش دوباره رو کندیو بعد با خود فکر م
 و شناسدینم فیضع و یقو و مرد و زن موش از ترس که کندیم یادآوری داستان

 موش از مرگ مثل یول بود، یواقع ورزشکار هی نکهیا با اون». دیآیم شیپ لیدلیب
 ان،هم) «.نیهم. یترسیم. نداره یچیه به یربط که هیزیچ کی موش از ترس. دیترسیم

 زنانه باًغال رفتار میتعم و یتیجنس جیرا یهاشهیکل در یچرخش ت،یروا از بخش نیا (75
 .دارند ازین هم به بلکه ندارند، یبرتر هم به مرد و زن نجایا. است مرد و زن به

م را نشان حاک یتیدار و...( گفتمان جنسمچاله، کفش قرمز پاشنه راهنیها )پبا نشانه یباز
 ودنبغالب به توجه با!« مامان دست از کشدیم چه! بابا چارهیب: »دیگویمدام م دایآدهد. می
 دنیوشنپ ای دنیپوش یبرا میتصم ،هنگام خروج از خانه مرد کردنهول ها،یریگمیتصم در زن

 یشدهمچاله ینارنج راهنیپدارد.  یشتریب یغلبه یساالردر مجموع، زن جز آن، لباس و
که هر دو  دیگویم یناتمام یدر جمله دایقرمز مادر شباهت دارند؛ اما آ یهاپدر و کفش

 یبلند خفن مامان هم دست کمقرمز و پاشنه یهاالبته کفش»کجا و آن کجا!  نیاما ا نند،یریش
زنانه است و  ینیماش دایآ یخانواده نیتنها ماش (13همان، « ). ...یبابا ندارد؛ ول راهنیاز پ

 تلفن وابج چرا پرسدیم و زندیم زنگ دایآ به یحت پدر. ندیپشتش بنش تواندیفقط مادر م
. استاش کرده پدر را دوست ندارد و مچاله ینارنج راهنیپ مادر،. است نداده را مادرش
 ییهانشانه که مادر و پدر خواباتاق در دارپاشنه قرمز کفش و شدهمچاله راهنیپ حضور

 .کنندیالقا م اشیشخص یپنهان مادر را در رابطه یباز سلطه هستند، کیاروت

  انيعص یهاجلوه .3-1-4

 است یروح و یذهن باشد، داشته یرونیب نمود آنکه از شیب دایآ یهنجارشکن و انیعص
و با  شکندیرا م الشیخ یبندها ان،یدر پا دایدارد. آ انیداستان جر رساختیو در ز
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ه پسر و ب کندیپرواز م ییروتا آپارتمان روبه شود،یبه کالغ م لیرهاکردن خودش، تبد
در  یتقابل یکارکرد ،هیبودن پسر همسامعلول. شودیم ادآوریبودن حفاظ را معلول، لق
 اوپرواز کرد.  توانیکه بدون پا هم م دهدیبه او نشان م دایو در واقع، آرد داستان دا

 اتاقش به و ردیگیم منقار به بود، گرید یکالغ هدف که را یملخ و زندیم رجهیش
 و ملخ شکار: از عبارتند کند،یم ارائه داریسپ و کالغ از دایآ که ییرهایتصو .گرددیبرم

 تاج». دارینشستن بر تاج سپ ی ومنقار قو و پاها داشتن ،یزخواریچهمه آن، خوردن
 و دارد یشماریب گردن و دم و بال و سر که است یاهیس یخفته یوالیه مثل داریسپ

آرام دارد آرام ،اهیس یخفته یوالیه( »11همان، ) «.شودیم داریب وید خواب از دارد انگار
 ودنثمربیو ب یحاصلینماد ب ،کهن اتیدر ادب داریسپ (13 )همان، «.بلعدیرا م داریتاج سپ
 ییهاآن را جنبه توانیمعاصر م ادب( در 34 :1391 ،همکارانو  انیپورنامداررک. ) .است

 یهایتلخ و ناکام یهانماد تجربه زیتکامل فرد و نو روبه یتجربگیو دوران ب تیاز ذهن
و طرز  باز یو ذهن نشینماد ب ،. کالغشودیگذشته دانست که در تقابل با کالغ مطرح م

 از یبارو با کوله کندیو شب عبور م یاهیو س یکیتازه است. کالغ از تار یفکر
 تواندیم امیو ق یخواهیروح آزاد نیز، داری. سپدیآیم وارید یسو نیبه ا ،تلخ یهاتجربه
 (36و  35 همان،) .باشد

را  کالغ یظاهر یهایژگیبه کالغ، و هشیخانوم و تشبحالت آفاق فیتوص باآیدا 
 نکردنهیگر)منقار(،  بازمیغنچه و ن یهامحو و قرمز، لب س،یخ یها: چشمشماردیبرم
ونده در تکرارش یعنصر ،داریبا کالغ و اتاقش با سپ دایآ شباهت (.باال به رو)سر  غرور و

 کیلب و دماغ و دست، به  یشدن به جاکالغ یها براآدم: »دیگویم دایداستان است. آ
( بر بال 15: 1394خانیان، « ).دارن اجیاحت یمنقار دراز و قو کیبزرگ و  اهیجفت بال س
 یپرواز و شکار که الزمه یدو عضو، برا نیا رایز شود؛یم ژهیو دیتأک یو منقار قو

 ،تیداستان، نماد هوش و درا نیند. کالغ در اهستند، ضرورت دار یجسارت و هنجارشکن
را به  شی. دردهازندیاما دم نم برد،یرا فروم هایتلخ؛ و جسارت است ییغرور، رها

. کالغ دهندیخبر از سر درونش م سش،یسرخ و خ یهاو فقط چشم سپاردیپرواز م
 قاً یدق زین دای. آشودینم کیها نزدها، به آنبودن با انسان نیمحتاط است و در ع یموجود

 یگاه یشده است. حت دهیکش گرانیاو و د یشخص یایدن نیب یدارد و مرز یرفتار نیچن
 یذهنش جا دهدیکه نشان م زندیحرف خودش را م گرانید یهادر واکنش به حرف

دام هرک ،یوگو با خانم ساعدر گفت مثالً دارد؛ حیترج تیواقع به الیخ و است یگرید
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 دفعهکی ،هومنوسط صحبت با  ایو  رندیگیم یجالب خودشان را پ یهاموضوع
 (54)همان،  «؟یشناسیم را تسینبیالنیوتن و  تو»: پرسدیم

در داستان چند بار تکرار  غیج ی. صدااست غیج یصدا انیعص گرید ینمودها از
 دایکه آ یغیج کشد،یم یکه خانم ساع یغیج ترسد،یو م شنودیکه آوا م یغی. جشودیم

. دیآیکه از درون جعبه م یغیو ج دهدیسمت پرواز سوق مو به پراندیرا از خواب م
اما  کند؛یرا سرکوب م غینهفته در آن است. آوا اولش آن ج انیدرون جعبه، عص غیج

و او  رهدیزمان و مکان م دی. از قشودیم یکیو با جعبه  کندیرا رها م غیباألخره ج
 درخور توجه است. زین غیآوا و ج ی. ارتباط واژهغیو آن جعبه و ج ماندیم

  بحث یبندجمع .3-1-5

ر عناص یهوشمندانه نشیوار با متن دارد و با چپازل یبرخورد ان،یخاندر نگاهی کلی، 
 تینامتنی. بداردیوام یداستان یهانامتنیها و بتک نشانهمتن، مخاطب را به درنگ بر تک

وارد  گرید یصرفاً در متن ینامتنیب یعنصر یداشته باشد. گاه یانواع مختلف تواندیم
 تیلو با ک کندیم دایدر داستان پ یدیکل یکارکرد ،ینامتنیعنصر ب یاما گاه شود؛یم

 حال، نیع دردوم است.  نوعاز  انیخان یهاداستان یهاتینامتنی. بابدییداستان ارتباط م
 یعاد مخاطبان و طلبندیم یاحرفه یمخاطبان صرفاً  ده،یچیپ حد نیا تا ییهارابطه

 .شوند روروبه ییهامتن نیچن با یراحتبه توانندینم

 انیپایب یمخاطبان هوشمند را به کشف متن و لذت ن،ینماد یبا خلق متن سنده،ینو
 تیانهیتا ب توانندیها مبر ندارد و نشانه در یجزم یاجهیکه نت ی. کشفکندیدعوت م
ست در د زین هاکی. تکنشودیبا مخاطب فقط در نمادها خالصه نم یبازکنند.  دایامتداد پ

لبد. فعاالنه بط یتمام نشود و خوانش یسادگبه ،یسادگ نیتا متن در ع دهندیدست هم م
 یامیآواها همه پمکرر از نام یاستفادهو  ییگودهیبردهیبر دها،یتکرارها، تأک ها،ییجاجابه

 عبور کرد. درنگیاز کنارشان ب توانیبا خود دارند و نم
 فاصله،یب یراو از استفاده. افتدیم اتفاق پنهان صورتبه رمان نیا در یدئولوژیا یالقا

 خالل در داستان گفتن دهیبردهیبر دها،یتأک(، 9همان، ) داریمعن یتکرارها ،ییجاجابه
فرایند  در مخاطب کردنمیسه و یقو قیتعل و( 11-9همان، ) معمول و روزمره یهااتفاق

 راه از اغلب اطالعات. گذاردیم مخاطب بر یترژرف کیدئولوژیا ریتأث ،خوانش متن
 رائها مخاطب به میمستق اطالعات کهیزمان و شودیم داده میمستقطور نابه و وگوهاگفت

 در میمستق اطالعات آن از استفاده مراد و ستین اطالعات دادن ،اصل در هدف شود،یم
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 هاستفاد با خانیان تفسیرها، این با (10همان، ) .است تیروا متن با خوانهم و داستان شبردیپ
 عین رد و دارد مخاطب برای بیشتری آفرینیلذت ایدئولوژی، ترکردنپنهان و هاتکنیک از

 .کندیم حرکت نوجوان پیشرفت و رشد مسیر در و است جویانهصلح متن، ایدئولوژی حال،
 

 غول كنسرو. 3-2
 متن در نهفته یسوژ یهاگاهیجا. 3-2-1

است، اما داستان را پس از دو  فاصلهیشخص بو اول یکانون تیداستان، شخص یراو
 وکا،ت توسط خاطرات نوشتن و یلیتخ نگارش. کندیم تیروا شیهاسال در قالب خاطره

 .شودیم اشمردانه یسوژگ رشد سبب و اوست یسوژ یکنشگر و تیعامل ینشانه
 اشییوانات خاطربه باشد، لشیتحل قدرت ونیمد آنکه از شیب توکا یسوژگ یریگشکل

 آنکه الح شود،یم القا میمستقنا لیتحل بر حافظه تقدم یدئولوژیا. است اعداد حفظ در
 در ،)مذکر( یسوژگ .بزند رقم را یترمحکم یسوژگ توانستیم یاضیر لیتحل توان
نمونه، نوشتار  یبرا ابد؛ییرشد م ،یلیاز راه نگارش تخ 1یدهخودشکل از یندیفرآ

 . 3یسوژ یو کنشگر 2یاست از خودساز یاهیکنا تیشخص
و  گاهیجا یابیها، ارزتوکا با سنجش هنجارها و ارزش ،یغول کنسرو یبا همراه

 شکل را خود یسوژگ ت،یخالق و خانوادهاز دانش  یریگخود و بهره یاجتماع یهارابطه
 یراب ییروین همچون که است یو یذهن یِ کنشگر انگریب او، تیخالق ن،یبنابرا دهد؛یم
 انگرید به توجه و دادنتیاهم یهیپا بر مسئوالنه یهایداور یدهشکل و هاعاطفه انیب

 (Stephens & McCallum, 2011: 365) .کندیم عمل
تعامل توکا با خانواده،  ندیتوکاست که برآ یالیو دوست خ یذهن یبرساخته غول

ا نفسش را بو ضعف اعتمادبه ردیگیقوت م الیاز راه خ توکاساالن است. دوستان و هم
. شودیبه اعتماد به خود م لیکم تبدکم الیبر خ هیتک نی. اکندیجبران م یغول کنسرو
بزرگ را حفظ کند و اگر او  یعددها تواندیخاطر غول است که مبه کندیتوکا فکر م

 یبه بازساز ،الیبودن در خ نیهم کهیرا از دست خواهد داد؛ درحال شیهاییتوانا ،برود
 یهات. رفت و برگشرساندیم یاریکنشگر  ینوجوان یبه سوژگ دنشیاو و رس تیشخص

که بدون  شودیو متوجه م دهدیم ییزوج و فرد، به توکا مجال خودآزما یغول در روزها
 ها پاسخ دهد.عددها را حفظ کند و به مسأله تواندیحضور غول هم م

                                                           
1 Self-fashioning 
2 Self-constitution 
3 Subjective agancy 
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غول  تر،قیدق انیتوکاست. به ب یخواه و آزاردهندهدل یاز رفتارها یامجموعه غول،
 ند،کیو مادرش را مسخره م دیگویم یبه توکا کرم خاک ،یاوست. از طرف تیذهن ینهیآ

دوروبرش را دارد؛  یداشتندوست یهاانسان یهایژگیدوست اوست و و زین یاز طرف
 یبوگل یمانند مادرش بوگل کند،یزرد دستش را گلوله م یمثالً مانند دکتر اووم موها

رک. ) «.کندیم دیمن تقل یرا از رو شیغول تمام کارها: »دیگویو... توکا م دیگویم
است و تجسد دارد که  یصاحبش واقع یقدر براآن یکنسروغول  (43: 1393رجبی، 

سقف  ی(، رو49همان، ) دیآیدرم یا. او به هر اندازهندیبیم وارید یرا رو اشهیسا یحت
 .دیآیم نییاز سقف پا یاخاطر غول تکهبه کندیو توکا فکر م ندینشیم

 وشگ نه و است بلد جادو نه. است تیکفایب خودش مثل زین غولش کندیم فکر او
 معتقد اووم، دکتر شناس،روان اما زند،یم صدا جون نفهم را غول توکا. دهدیم فرمان به

 افراد زمیپنوتیه به قادر غولش که کندیم تصور یگاه توکا. دارد یباهوش غول او است
 برخوردش در گرید ینمونه. کندیم ریتفس دارد، دوست که گونهآن را دادهایرو و است

 .است جادوگر کندیم فکر توکا و است داده او به را کتاب که است یرزنیپ با
دزد، منفور  تکارها،یجامعه، جنا یاخالق یو هنجارها یاجتماع یهایدئولوژیمنظر ا از
است  یو الغرمردن فیترسو، ضع یغالب توکا از خودش پسر ریهستند. تصو فیو کث

و توان دفاع از خود  دهدیزن تن مهمبهحال یبا لبخند دهند،یمآزارش  گرانید یکه وقت
 رایز ؛پروراندیرا در سر م تکارشدنیجنا یآرزو ،یذهن ریتصو نیا رییتغ یرا ندارد. او برا

اند همردان ییهایژگیمتضمن خشونت، جسارت، قدرت و صالبت است که و ،یتکاریجنا
از  تکارانیدر سراسر داستان جنا ن،یمدنظرش برسانند. بنابرا یاو را به سوژگ توانندیو م
اجبار هب یتکاریجنا یحادثه نیچند نشیبا چ سندهیاما نو شوند،یم شیستا یراو یسو

آشکار  یمنفورند و البته صرفاً به القا تکارهایکه جنا رساندینکته م نیرا به ا تیشخص
جات و ن سیوار پلحضور فرشته ،یانیپا یها. در صحنهکندیبسنده نم یدئولوژیا نیا

 سندهیرمان نو نی. در اشودیخوب القا م سیپل یطرحواره تکارها،یتوکا از دست جنا
نوجوان را به هنجار بدل کند. توکا پس از تصادف و  یضدهنجارها یاست همه دهیکوش

 و یریدرگ یصحنه در اما است، شده نیبدب سیدادن پدرش، نسبت به پلاز دست
 تیصشخ توسط هنجارها با یخوانمخالف. کندیم رییتغ کردیرو نیا س،یپل یفشانجان
را  یوژدئولیا ریتأث ،یخوانمخالف نیعکس دارد. ا غیحالت شعار و تبل شتریب ،یاصل
 کودکان، تانداس در کالم،مکو  ونزیاست یهمراه است. به گفته دیبا تأک رایز کند؛یم دیتشد
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. است برخوردار یاژهیو تیجذاب از ت،یروا یسو از قصه یهایدگیچیپ حل یچگونگ
 بخشتیرضا یسرانجام به یابیدست یژهیو مفهوم در چه ،یبندانیپا به لیتما نجا،یا در
 کاربرد بر است یدیتأک مشخصاً  منسجم، ییمعنا و یینها نظم ترِ عام یمعنا در چه و

 .یگروه یهاارزش فیبازتعر و حفظ در یدئولوژیا یاجتماع
 ارکتیجنا ز،یپرو خاطرات دفتر در ی،اصل تیروا یالالبه که دوم تیروا در زیپرو
 و موفق یمرد از ییالگو او. توکاست یآرمان همزاد و قهرمان رود،پیش می.ک ک معروف

 پرستدیم را یمثل خودش باشد، متنفر است. او کسان قاًیکه دق یزی. توکا از هر چاست پردل
گربه چهب یبر ضعفشان غلبه کنند. درباره یقیاند از طرکه مشابه او هستند، اما توانسته

 (20همان، « ).زن بود، مثل خودم. ازش بدم آمدهمبهو حال یو مردن غونهیر: »دیگویم
 تیرضا اشیجسمان یهایژگی. از وشودیم ریهم مانند توکا از جانب اجتماع تحق زیپرو

درسه متنفر است و در . او هم از مدهدیاز دست م یندارد و پدر و مادرش را در کودک
و اعتماد توکا را  یپندارذاتها، حس هممشابهت نیا ی. همهکندینم یآنجا احساس راحت

و او کتاب  شکندیتوکا را درهم م یباورها ،یواقع یایدن یهاتیاما روا زد،یانگیبرم
 یهازیها و چفقط آشغال یول کند،یکه عبور م یآب سپارد،یم اهیخاطرات را به آب روان س

 یتکاریجنا یهاداستاندردنخوربودن . در واقع، او بهخورندیم غلتآن  یدردنخور روبه
 سامان فتصاد با را افتادن آب در نیا سندهینو که نجاستیا مهم ینکته اما کند،یم دییتأ را

ودکردن . ناببود شده مانیپش داستان و کتاب نابودکردن از آخر یلحظه در توکا و است داده
به  یامثبت و سازنده یدئولوژیخود ا یخودبه ،یتصادف یدادیداستان آن هم از راه رو

 یوانبه بازخ تیدادن شخصمسأله و عالقمند نشان فیبا تلط یهرچند رجب رسد؛ینظر نم
ه است ک نیتصادف ا نیپشت ا یدئولوژیا ای. آافکندیم دیآن ترد تیکتاب، در قطع

ها درس عبرت گرفت؟ آن هم در از آن دیدور انداخت و فقط با دیرا با یسیپل یهاکتاب
 واقف است؟ یجانیخواندن داستان ه ندیبه لذت فرا تیکه شخص یطیشرا

  ليتخ. 3-2-2
 به( یوکنسر غول)حضور  الیخکنجکاو است.  اریدارد و بس یاگسترده یبافالیخ توکا،

 ت،ینها در .رساندیم یاری کنشگر ینوجوان به توکا دنیرسان و تیشخص یبازساز ندیفرا
 االق مخاطب به ت،یواقع به دنیرس یبرا آن از عبور اما الیخ از بردنبهره یدئولوژیا
 هنوز»: کشاندیم الیخ به را نوجوان دوباره ت،یواقع و الیخ نوسان کهیدرصورت شود،یم

 یراب اگر یحت برگردد، بودم منتظر شدم،یم داریب که هاچهارشنبه سال، دو از بعد هم
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 خب .کنمیم چاخان و داشته برم االتیخ کنند فکر شانهمه و باشد ئینامر هیبق و مامان
 (212همان، ) «.کند باور که است آدم خود مهم. کنندیم فکر که جهنم به

 یضداجتماع یرفتارها کردنرنگکم و حذف به ،یالیحضور دوست خ و لیتخ
 دلیو متشنج است و ب کیترسناک، تار یها فکرهانوجوان پر از کابوس ذهن. انجامدیم

و  یاجتماع یمادر، مرگ پدر و مشکل توکا در برخوردها یدهیرفتار نسنج یو جرأت
: دیگویم شیهاکابوس فیدر تعر اوحالت مؤثرند.  نیوجودآمدن ادر به هایسرخوردگ

 زرد و دیسف یمار شکل به و شدهیم والیه هاشب که بوده یمرد لباس مال دکمه»
 یبرا که جهنم در کنار چهارچشم سگ (11همان، « ). ...ترسناک یهاچشم با آمدهیدرم

 آتش، در را او و بکشد گاریس خواهدیم او از توکا، به دهدیم را گارشیس مجازات،
 دتوانمن را او یبخش دارد؛ بخش دو توکا یپردازالیخ .اندازندیم هستند، مارها کهییجا

 ت،اوس یهاخواب در یمتجل شتریب و ناخودآگاه از برخواسته که گرید بخش و کندیم
 یزهایچ باشم، که یعصب. امیجورنیا من»: دیگوی. او مدهدیم بازتاب را او یهایناآرام

 (24همان، ) «.ذهنم تو دیآیم زنهمبهحال و فیکث
 ،یمنظور توانمندسازبه یناتوان یهالحظه در الیخ به شدنمتوسل ینمودها از یکی
 تمانداخیبود، نارنجک م یزامب یاگر باز»و اکشن است.  هایزامب یهایبردن به بازپناه

 یهیباعث تخل ت،یواقع یسازبا مشابه یباز (20همان، ) «.کردمیو پودرشان م نشانیب
 .شودیکوتاه م ییهاخشونت و توهم احساس قدرت هرچند به قدر لحظه

  تيجنس. 3-2-3

 یدهشرفتهیپذ یهنجارها یراستا در کامالً یاجتماع یهنجارها و یتیجنس یهایدئولوژیا
 به یاژهیو یعالقه و کند رفتار ضدهنجار کوشدیم سرهکی ،تیشخص گرچه. رندیفراگ
 ریس و است روساخت یوانمودگ نیا اما دارد، بودنمتفاوت بهتر، انیب به ای بودنیروان

 .داردیوام شدهتیتثب یهاارزش به اقرار به را او یبندانیپا و داستان

زنان  یدهنیعنوان نمااست. مادر توکا به ییکنا یکربندیپ ،یتیجنس یهاعرف عملکرد
 رسدی. در نگاه اول به نظر مکندیرفتار م ییکنا یکربندیدقت مطابق پجامعه، به یعامه

باشد،  یسنت یاز زنانگ یانسخه تواندینم هایو تنبل هایالیخیب ،یتیمسئولیمادر توکا با ب
 ز،یچاو از همه دنیو بر یروز افتاده است و افسردگ نیمردش به ا ابیزن در غ نیاما ا

 بارهکیاو  یهازهیانگ یاست که به مرد داده بود و با رفتن اتابک، همه یاهیخاطر تکبه
 یتیهما چیو اندام خود و در واقع، به خودش ه ییبایبه ز یعصب ندیفرا کیاند و در خفته
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د کارمن ندهیاست که از پسرش انتظار دارد در آ یزنانگ یاشهیکل یالگو ،. مادردهدینم
بر عالوه مادر (12 همان،) .به زنش برسد اشیشود تا بعد از مرگش حقوق کارمند

از  شتهگذ. شوندیم به طنز لیتبد شیاست و رفتارها یو خرافات تیدرایب ی،افسردگ
که  دهدینشان م رساختیمادر، ز یبافیو منف یخواسته به افسردگ نیا زیطنزآم دیتأک

 هک شوندیم فعال او یوجود یهازهیانگ یکند و زمان هیمرد تک کیبه  خواهدیمادر باز م
 یقو دیگوی. مامان به توکا مکندیم دایپ یاژهیو یاجتماع گاهیجا و مردانه یسوژگ توکا

بزرگسال  یانگار جا (7همان، ) .آرامش کند دیو توکا با هیگر ریز زندیباش و خودش م
 و نوجوان در داستان عوض شده است.

 یهاییوانات رد،یبگ قرار سوژه یکنشگر خدمت در تیجنس نکهیا از شتریب رمان، نیا در
 با خشن برخورد یصحنه فیتوص با توکا. بخشدیم تشخص او به نوجوان یذهن

 را یجانیه یهاصحنه نیا یهمه! یخاک کرم من؟! هاغلط چه»: دیگویم شیهایهمکالس
 هم زدهوحشت فیکث یهاخنده آن از. بودم یاگهید جورهی بارنیا اما دم،ید ذهنم یتو

 ن،یبنابرا (203همان، ) .کنم دعوا خواستمیم و بودم ستادهیوا محکم. بودم کرده اخم. نکردم
 ونتخش تواندینم هرگز توکا ست،ین او یبدن قدرت و یجسمان بعد در تیشخص تحول

 یوحر توان یِبرتر یدئولوژیا. کندیم دایپ یستادگیا و مقاومت جسارت اما دهد، خرج به
 رمان نکهیا به توجه با .شودیم برداشت داستان از میمستقنا طوربه ،یبدن قدرت بر یذهن و
 باکتسا و لیتحل قدرت رسدیم نظر به دارد، دیتأک توکا یاضیر هوش و استعداد به
 نقش لیتحل به نسبت حافظه توکا، تیموفق در. ردیگیم قرار یذات ییتوانا یرمجموعهیز

 واندتینم او گذارد،یم توکا یجلو را یاضیر یمسأله پروانه یآقا یوقت. دارد یتریمحور
 .خواندیم برعکس و دیگویم حفظ از را عددها وقفهیب اما کند، حل را آن
  انيعص. 3-2-4

 به سبتن کنند،یم منع یزیچ از را او یوقت. دارد یانیعص واکنش طشیمح به نسبت توکا
 ؟یدار پول. ممنوعه چاپش. هیمیقد نیا: گفت اخم با رزنیپ». شودیم ترصیحر آن

 نیا خواندن»: ای (6: 1393 ،یرجبرک. ) «.شد روشن امکله تو المپ مثل ممنوع یکلمه
 دمبو حاضر. بود یکاف جمله کی نیهم. است ممنوع سال پانزده ریز افراد یبرا مطلب

 دارند،یوا م یاو را به کار یوقت یاز طرف (4 همان،) «.بخوانمش درجا یول بدهم، را سرم
 خواهدیدارد، اما دلش نم یاضیاستعداد ر نکهینمونه، با ا ی. براکندیمقاومت م

 امانج یکار کند مجبورش تواندینم یکس دیگویاش را انجام دهد. ممدرسه یهافیتکل
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 استهخوینم دلش کهیدرحال است، ننوشته مشق دستش درد خاطربه دیگویم مثالً و دهد
در  .کندیقضاوت م کند،یها حس مکه از آن ییبا بو گرانیراجع به د او .سدیبنو مشق

و  هنددیم ییها چه بوآن ردیگیم میتصم کند،یم گرانید یکه درباره یواقع، با قضاوت
 واکنش نیترکوچک افتیدر ان،یم نیا در. ریخ ایها اعتماد کرد به آن شودیم ایآ

 رامب کرد وادار را هابچه جالد»: دهدیم رییتغ را توکا نظر گران،ید جانب از یزیآممحبت
. بودند شده کوچک شماره چهار سه نظرم به. کردم نگاه هاشکفش به. بزنند دست

 یکس از اگر. امیجورنیا من. دادینم ریپن یبو هم قبل مثل. نبود پاگنده هم قدرهاآن
 (75 همان،) «.شوندیم بیغ برام بدش یزهایچ د،یایب خوشم
 هیبش یزیچ ان،یعص از شیب و ستین هدفمند و آگاهانه توکا انیعصاوصاف،  نیا با

و  رشیبا پذ زین یو آموزش رسم یرسم ینهادها هیعل انیکردن است. همان عصلج
 ردیپذیم نه را مدرسه یرسم نهاد یرجب .شودیداستان سرکوب م ریشدن توکا در سمجاب

 دجال که معلم ییسو از. شودیم دهید نهاد نیا به نگرش در یتناقض و کندیم رد نه و
 اهدخویم توکا از مدام ز،یطنزآم و گونهاغراق صورتبه و شودیم ریتحق شود،یم خوانده

 ونیدم را اشیاضیر سواد که کند اقرار خودش از تررتبهیعال مقامات یهمه شیپ دروغبه
 یاهگونبه و کندیم جلب را او نظر نابغه، کی به توجه با مدرسه گر،ید طرف از. اوست

 .ستین زانیگر مدرسه از گرید ،انیپا در توکا. خردیم ییازهایامت دادن با را او

 یانگویسابقش و به قول خودش، د یروان یهاحالت به دوباره توکا داستان، انیپا در
 یراب ژاکتش کردیم فکر که توکا دوست ،همچنان منتظر غول است. ژاکت و گرددیبازم

 کا،تو هیتوج وجود با ،آوردیدرنم تنش از را آن تابستان و زمستان و آوردیم شانس او
 یهانکرده است و توکا، به رغم تالش رییتغ یزیچ یعنی. پوشدیژاکتش را م باز

 خاطبم و رسدینم یواحد یدئولوژیبه ا یرجبنداشته است.  یادیبن رییشناس تغروان
نظم  غینه تبل ،است یوانگید غی. رمان نه تبلداردیم نگه ضدهنجار و هنجار نوسان در را

 هاافسانه از یبیتخر و گرگونهید ریتفس سندهینو .ردیگیدو قرار م نیا نیماب یگاهیو در جا
. غول را از دوشش برداشته است تیشخص یکارکرد غول، بار منف رییتغ با. او دهدیارائه م

 ندکیاست، عوض م عقلیو ب منطقیخشن، ب یغول را که موجود یاافسانه ریاو تصو
 ضهعریب یحت ست،ین ترسناک غول گرید .کندیم لیمضحک تبد یو او را به موجود

 بود،یم نیا از شیب دیبا نوجوان یبرا غول یتیحما یروین. کندینم برآورده آرزو و است
. کندیم رد را حرفش توکا کهیدرحال کند؛یم القا را ترس نوجوان به غول یحت انیپا در
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 یانیعص یرمان غول کنسروبه نوجوان جسارت و قدرت بدهد. در مجموع،  دیبا غول
  .کندیم شنهادیرا پ نیو حفظ نظم هنجار ستین

 نوجوان، خود و است شکسته کودک یحام عنوانبه مادر تیقدوسبخش زبان،  در
. کندیم ی( معرف30 همان،مانند چاق و گوشتالو و غول ) ینامناسب یهامادرش را با واژه

 تردستنییپا یقشرها یهابوده است، از کاربرد واژه یفرهنگ یکه همسر فرد زیمادر ن
 یدئولوژیا ها،فحش و یلمپن زبان از استفاده اوست. کالمهیکه تک «یهو»مانند  ؛ندارد ییابا

را  سمیو لمپن شکندیو تابوهاست، م هایدیپل یپردهیب انیرا که مخالف ب جیرا یزبان
 آورد،یکه راحت به زبان م ییهابر فحش. نوجوان عالوهدهدیم جیمخاطبانش ترو انیم
 یمثبت و منف یدوگانه یمعنا یداده است. لعنت «فیکث یهافحش»به جادوگر  دیگویم
 اندختهیدرآم اریاست، محاوره و مع شکستهمهین تیزبان روا ن،یبر اافزونکرده است.  دایپ

در  سنده،ینو نیر آثار اباتفاق عالوه نی. اکندینم یرویپ یدستور یو زبان از هنجارها
ه ک شودیمطرح نسل جوان مشاهده م سندگانینو ژهیوبهنویسندگان دیگر،  یهاداستان

زبان را  شتریو ب شودینم جادیا ینیمند نوهنجار نظام رایز ؛زاستبیزعم پژوهشگر آسبه
 .است یمنف شتریب رمان، نیا در انیعص یهاجلوه رسدبه نظر می .کندتخریب می

  داستان دوش بر یدئولوژیا فشار. 3-2-5
ه ک رساندینکته م نیرا به ا تیاجبار شخصبه ،یتکاریجنا یحادثه نیچند نشیچ

 یدئولوژیا نیآشکار ا یو ترسو هستند و البته صرفاً به القا یعوض ف،یکث تکارهایجنا
ت و نجات توکا از دس سیوار پلبا حضور فرشته ،یانیپا یها. در صحنهکندیبسنده نم

 توکا رپد به نازکش، لیسب با سیپل. شودیمخوب القا  سیپل یطرحواره تکارها،یجنا
شناس وانمثبت ر ری. تصودیآیم حساب به توکا یتیحما نیتضم حاًیتلو که دارد شباهت

 .کندیم جیو ترو قیرا تشو یشناختروان یهایدئولوژیا ز،ین

 برج داستان انیپا در زیچهمه و ستین یمنطق چندان اوضاع یناگهان رییتغ و بهبود
 یخوش و ریخ به دیبا زیچهمه: است نیا یاصل یدهیا. شودیم ادآوری را کیدئولوژیا

 ینگرش و زندگ رییمامان، تغ یافسردگ عیو سر بارهکی: کاهش وزن و بهبود شود تمام
 یهمه ،غول کنسرو. در اشیعلم تیو رشد روزافزون و موفق اشییتنها انیتوکا، پا

 .تدافیاز آن اتفاق م یضمن زیگر ،و باز شوندیم لیتبد هنجار به نوجوان یضدهنجارها
 کندیم ترکم را خوانش فرایند بخشیلذت نوجوان، به باورها تحمیل و ضمنی اجبار این

 .است نوجوان کردن پذیرجامعه دنبال به بیشتر و
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 نیتمر سهرک»: دهدیم زین میمستق یپندها بلکه شود،یم شیهااشتباه متوجه تنها نه توکا
 را حالش و ترسواند و تنبل هاآدم شتریب یول کند، دایپ روش خودش یبرا تواندیم کند،

 (212همان، « ).ندارند

غالب در رمان  یدئولوژیندارد. چند ا یبرجسته و واحد یهیمادرون غول، کنسرو
ادر م یدانست. افسردگ رمجموعهیرا ز هیو بق یرا محور یکی توانیکه نم شودیم دهید

و  یرفتار یهاو مشکل یذهن یرهایسو، گ کیبهبود او از  یو تالش توکا برا
 یتان براداس تالشو  تکارشدنیعشق به جنا زیو ن گرید ییخود توکا از سو یعاطفیفکر
فته است، نر نیاثر از ب یکپارچگیمهم داستانند. گرچه  یهاخواسته، همه از گره نیا حیتقب

 .زندیم بیآس کار انسجام به تعدد نیاما ا
 

 یريگجهينت. 4

 یهادر رمان ،لذت و آموزش نوسانو  یدئولوژیا یالقا یهاوهیجستار حاضر، ش در
 یواکاو نزویاست یهینظر اساس بر ،غول کنسروو  پوتیلیل نیسرزم یکوتوله امپراتور

 اند، فضا و سبک متفاوتیهای اخیر بودهفارغ از اینکه دو رمان، از آثار مطرح سال .اندشده
. امکان 1ی این دو برانگیخت، چند مسأله بود: دارند. آنچه ما را به انتخاب و مقایسه

ای که . تقابل فضا و طبقه2ها؛ ی دو نوع سوژگی )زنانه و مردانه( در داستانمقایسه
ی ی روایت و حضور دیگرگونه. تقابل در نحوه3افتند؛ اق میها در آن اتفداستان

ها و ها، امکان رشد شخصیتبخشی داستانایدئولوژی در روایت دو نویسنده که بر لذت
 گذارد.شدن جبر ایدئولوژیک بر پایان داستان تأثیر میسرانجامِ سازنده یا حاکم

دهند. ر و پسر را نشان میهای هویتی و سیر رشد دو نوجوان دختدو رمان، دغدغه
افتی اند. آیدا در بی متفاوت برخاستهها تنها هستند، اما از دو طبقههر دوی این شخصیت

نفس تر و اعتمادبهگرا پرورش یافته است و در نتیجه شخصیت محکمساالر و نخبهزن
از دست  طویژه در شرایروست و بهشدن روبهبیشتری دارد، اما توکا با انتظار مرد سنتی

دادن پدرش و آَشفتگی روحی مادرش، اعتماد و اتکای کمتری به خود دارد. آیدا با 
دارد، اما توکا با عصیانی که بیشتر واکنش آرامش، بند هنجارها را از دست و پایش برمی

ظاهر ی اطرافش است، در شرایط تحمیل ایدئولوژی و پذیرش مقطعی و بهبه فضای بسته
ی لذت در رمان خانیان، طور کلی، کفهگیرد. بهاجتماعی قرار میدلخواه هنجارهای 

 د.کناست و آزادی بیشتری برای مخاطب نوجوان فراهم می غول کنسروتر از سنگین
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