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  چكيده
ـ      تحليـل رمـان  هدف پژوهش حاضر،  ة هـاي نوجـوان ايرانـي، در چـارچوب نظري
دليـل   بـه » وچـل  خـل ة دختر«و » هستي«، »امپراطور كلمات«. كارناوال باختين است

هاي نوجوان ايراني  صورت هدفمند از ميان رمان داشتن كنش و فضاي كارناوالي، به
ش، دليل اهميت توانمندسازي نوجوان و پرورش صـداي متمـايز   به. انتخاب شدند

روش پـژوهش، تحليـل محتـواي كيفـي بـا      . پرداختن به اين نظريه ضروري است
با پديـدآوردن  » امپراطور كلمات«ها،  براساس يافته. تحليلي است كرد توصيفي روي

. كنـد  شـكند و نوجـوان را توانمنـد مـي     فضايي كارناوالي، اقتدار بزرگسـال را مـي  
دهند،  اي مختلف را كنار هم قرار ميه نوجوانان با درنورديدن مرزها، نژادها و طبقه

اما مرزهاي آهنين هنجارها، شكستني نيستند و نه تنها نوجوانان كـه بزرگسـاالن را   
اي كـه   نوجوان، در جامعهة هاي هنجارشكنان ، كنش»هستي«در . كنند نيز محدود مي
. كنـد  دار مـي  انـد، رسـميت و قـدرت بزرگسـاالن را خدشـه      ديـده  نوجوانان سـتم 

جنسـيت،  ة هاي خانه و جامعـه و در زمينـ   ي نوجوان، معطوف به قانونهنجارشكن
مردساالر ة دگرپوشي و گزينش هويت مردانه براي رسيدن به هويت زنانه در جامع

، طنز كارناوالي، قدرت مردانه را بـه نفـع زنـان    »وچل خلة دختر«در . افتد اتفاق مي
هـايش را   پرواتر و كـنش  بيجنون نوجوان، زبانش را . گيرد كشيده به سخره مي رنج

شـود و تغييـر    كند، اما تمسخر، تنها شكست هنجارها را يادآور مـي  تر مي كارناوالي
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اي،  در نگاهي مقايسـه . آورد مردساالر به وجود نمية هاي جامع ديگري در مناسبت
  .تر بوده است بخش ، نتيجه»هستي«هنجارشكني نوجوان در 

ة دختر، كلمات امپراطورباختين، رمان نوجوان، كارناوال، هنجارشكني،  :ها كليدواژه
  .يهست، وچل خل

 

  مقدمه. 1
نوجواني به رسميت شناخته شد و توانست مرزهاي خود را از كـودكي و  ة كه دور از زماني

اي  نوجـواني، دوره . سزايي پيدا كـرد  نوجوان نيز اهميت بهة بزرگسالي جدا كند، ادبيات ويژ
در يافتن هويت و رسيدن به استقالل نظر و انديشه اسـت و ادبيـات نوجـوان، بايـد     كليدي 

هـا   هـاي نوجـوان   اي، براي بازتاب دغدغه مخاطبانش را به رشد و فراباليدگي برساند و آينه
سمت  در اين راستا، توانمندسازي نوجوانان، پرورش صداي متمايز آنان و هدايتشان به. باشد

تـر از آن، در   هاي جدي مطرح در ادبيـات نوجـوان و خـاص    بحث كنشگري و عامليت، از
  .رمان نوجوان است
هـاي   نظري شـايان تـوجهي در بـاب بحـث    ة پردازاني است كه منظوم باختين، از نظريه
. كارناوالش، در خوانش ادبيات نوجوان راهگشا و سودمند خواهد بودة يادشده دارد و نظري

هاي خارجي به كار  كودك و نوجوان، در پژوهش ادبياتخوانش  در باختين كارناوالة نظري
كارنـاوال، در ادبيـات كـودك و    ة زمينـ  در نظـري  هـاي  پژوهش گرفته شده است، اما جاي

  .رسد مي نظر به ضروري آن، به پرداختن و است خالي نوجوان ايران
 

 پژوهشة نيشيپ 1.1

  يداخلة نيشيپ 1.1.1
 ارشـد  يكارشناسـ ة نامـ  انيـ پا در ربا نينخست يبرا ران،يا نوجوان اتيكارناوال در ادبة ينظر

 يهـا  پـژوهش ، بـه  بـود هرچـه   ياز آن، در منابع فارسـ  شيشد و پ يبررس) 1392( آقاپور
و  يرانيشش رمان نوجوان ا يفانتز يايآقاپور، دن. داشتبزرگسال تعلق  اتيدر ادب يكارناوال
 يا سـه يصـورت مقا  بـه  ن،يبـاخت  ييچنـدآوا  نيكارناوال و همچنـ ة يرا در پرتو نظر يخارج
 يبخشة نديو نما كند يم يرا معرف ادشدهية نام انيپا كرد يجستار، رو نيا. كرده است يبررس

كارنـاوال انجـام   ة يمتمركز بر نظر يگريپژوهش، پژوهش د نياز ا ريغ. از آن پژوهش است



 3         پور حسام سعيدو    آقاپور فرزانه

  

 يجوكار و) 1394( زدپناهيا جمله از پژوهش چند در نيباخت ييچندآوانشده است، هرچند 
 يبررس يگربودگيرا در ارتباط با د ييچندآوا زدپناه،يا. شده است يبررس) 1394(و حدائق 

در  يدئولوژينفوذ ا زانيدر رمان نوجوان و م ييبر گفتمان روا ،و حدائق يو جوكار كند يم
  .آن تمركز دارند

زدايي است، در پنج  تقدسگرايي و  هاي كارناوالي را كه شامل التقاط ، جنبه)1388(فشي 
  .كند زاده بررسي مي اثر جمال

خوانشي نـو از مثنـوي   ة عنوان بستري براي ارائ كارناوال بهة ، از نظري)1389(پيرخدري 
بـودن يـك    او تأكيد دارد كه كارناوالي. كند آن استفاده مية هاي بالقو مولوي و شناخت توان

رناوالي وابسته نيست و روح يك اثر و كليت آن، اثر، تنها به بود يا نبود يك يا چند عنصر كا
 .بايد كارناوالي باشد

باختين، در تحليـل  ة ، از سه مفهوم كارناوال، گروتسك و بازي نظري)1392(زاده  رمضان
  .گيرد هاي معاصر ايراني كمك مي نمايشنامه

  يخارجة نيشيپ 2.1.1
ة خنـد  و عامـه  فرهنـگ  بـه  جـامع ، با نگرشي شيايدن و رابله در)  ,1984Bakhtin( باختين
. است كرده تشريح داستايفسكي، اثر به توجه با را كارناوالة نظري رنسانس،ة دور در مردمي

 بـه  كه داند مي نو ادبيات سازندگان ترين بزرگ از و ماندگار هاي نويسنده از يكي را رابله او
  .است پرداخته اي گستره طور به غيررسمي، و عامه فرهنگ

بحـث  ) John Stephens ،1992(استيونز در خوانش كارناوالي ادبيات كودك و نوجوان، 
گونگي و هنجارشكني ريشه دارد و با جديت  كند كه كارناوال در ادبيات كودك، در بازي مي

هـا و   فـرض  قهرمان كارناوالي، گاه احمق يا دلقـك اسـت و پـيش   . و قدرت در تضاد است
يـا زمـان تـنفس و آزادي    » كارنـاوالي ة وقفـ «. دهـد  بازتاب مياجتماعي را ة باورهاي پيچيد
از ديگـر  » عملكـرد دفعـي  «و همچنـين،  » ارتباط بدن با عمل نمادين خوردن«موقت، بحث 

  .هستند يدئولوژيا و زبانهاي مطرح در كتاب  بحث
 كارنـاوالي  ديـدي  بـا  را تريـور  و لـوييس  هاي رمان از هايي بخش) Elick ،2001( اليك

 عالوه ها، رمان اين در. كند مي بررسي را بودنشان چندآوايي و قدرت هاي مناسبت و نگرد مي
 انساني هاي شخصيت كنار نيز، حيواني هاي شخصيت كودك، و بزرگسال تلفيق و حضور بر

 هـاي  مناسـبت  سـر  بـر  ها شخصيتة مذاكر هنگام كارناوالي، به باور او، كنش .دارند حضور
  .شود مي چندآوايي تغييرهاي ايجاد به منجر قدرت،
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 در را پريـان  هاي قصه از خاص اي گونه كاركرد ،)Maria Nikolajeva ،2002( نيكواليوا
 محدود و بسته عقايد دادن نشان عين در ها، قصه اين. كند مي بررسي شوروي جماهير اتحاد

 كارناوالي خوانشي با او. دارند همراه به هوشمند خوانندگان براي را واژگوني پيام حكومتي،
 شـرايط  در قـراردادن  با را كودك سابق، شوروي نويسندگان كه دهد مي نشان ها قصه اين از

 هـاي  قـانون  و خانـه  فضـاي  همـان  بـه  نهايت كنند، اما در مي توانمند حدودي تا نامتعارف،
 بـراي  تربيتـي،  هـاي  آمـوزه  از گيـري  بهـره  هـا،  آن هـدف  درواقـع، . گردانند بازمي بزرگسال

  .است كودكان بردارساختن فرمان
 ديگرانگي، مفهوم تا گيرد مي كمك كارناوالة نظري از ديگري،ة مقال در) 2009( نيكواليوا

 روايـت  او،ة گفتـ  بـه . كنـد  بررسـي  را بزرگسـال  و كودك ميان قدرت هاي مناسبت و صدا
 بـه  جـا  هـيچ  در قدرت ساختارهاي. سازد مي آشكار را ديگرانگي ميزان بزرگسال به ناگزير،

 و تغييـر  پـي  در آگاهانـه  كـودك،  نويسـندگان  نيستند، اما اخيراً آشكار كودك ادبياتة انداز
  .آنند تضعيفي كاركرد واژگوني

 در را عامـه  و رسـمي  فرهنـگ  تقابـل  و گروتسك كارناوال،) Hall ،2011( هال جوردنا
ة كننـد  تعيـين  را، بـاختين  مردمـي ة خنـد  هـاي  مؤلفـه  و كنـد  مي بررسي پاتر هرية مجموع

 كتـابي  نخسـت،  نگـاه  در پـاتر  هـري  او، اسـتنباط  بـه . دانـد  مي رمان بد و خوب معيارهاي
 خواننـدگان  مختلف هاي گروه كوشد مي كه رسد مي نظر به محبوب ژانري در كارانه محافظه

  .جويد مي بهره تخريبي خوانش آن براي از كند، اما رولينگ جذب را
سـه   كارنـاوال ميخاييـل بـاختين، در   ة نظري طبق را كارناوالي هاي مؤلفه پژوهش حاضر،

، از ميـان  هسـتي  .كنـد  مي واكاوي وچل خلة دختر و هستي ،كلمات امپراطور رمان نوجوان
  .اند صورت هدفمند گزينش شده ديگر در نوع فانتزي بهة گرا و دو نمون هاي واقع داستان

هـاي كارنـاوالي در    مؤلفـه . 1: اسـت هـاي زيـر    دادن به پرسـش  اين جستار در پي پاسخ
پـژوهش كدامنـد؟   ة هاي برگزيد هاي روايي، در رمان پردازي و تكنيك هاي شخصيت بخش

او ة هاي مذكور تا چه حد در توانمندسازي نوجوان و تمايزبخشي بـه صـداي ويـژ    رمان  .2
  اند؟ موفق بوده
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  مباني نظري. 2
  كارناوال 1.2

 ادبي هاي پژوهش در باربر و فراي نورتروپ. نيست كارناوالي هاي پژوهش آغازگر باختين،
 عميقـاً  مفهوم« داشتند، اما باختين، سنتي كردي روي دو هر بودند و تأثيرگذار بسيار انگليسي

 هـا،  ماركسيست مدنظر كه دهد مي ارائه جشنوارهة پديد كارناوال وة پديد از را ايدئولوژيكي
 عنوان با اش دكترية رسالة ارائ از پيش ها سال گرچه او، .»است گرايان انسان و ها آنارشيست

رابلـه و  « در) 48: 1391 نـولز، ( بـود،  پرداخته طنزة تاريخچ و كارناوال به ،»شيايدن و رابله«
 در آن بررسـي  بـه  و كـرد  تبيين بيشتر عامه فرهنگ و كارناوالة دربار را اش نظريه ،»دنيايش
  .گماشت همت داستايوفسكي چندآوايي هاي رمان

» هردر« با و شد ايجاد رمانتيك پيشة دور در فولكلور، و مردمي شخصيت ضعيف مفهوم
 كنـار  در مردمـي، ة خنـد  و بازار عجيب فرهنگ مفهوم، اين در. رسيد كمال به ها رمانتيك و

 حتـي  مردمـي، ة خند طبيعت متأسفانه. نداشتند جايگاهي هيچ حماسه، و غنايي ادب افسانه،
 شناسي زيبايي و مدرن فرهنگ چارچوب در شوخي از اي بيگانه مفهوم و شد تحريف كامالً

 و است خواه برابري كارناوال، مردمية خند«كه  درحالي شد، تحميل تفسير اين بر بورژوازي،
  .)46 :همان( است ترازي هم عامل تمسخر مرگ، جاي به كارناوال، در

 در مهمـي  جايگـاه  هـا،  آن بـا  مـرتبط  تشريفات و دار خنده مناظر و كارناوالي هاي جشن
 در خنده، بر مبتني تشريفات و ها جشن هاي شكل انواع. داشتند وسطايي قرون انسان زندگي

 مذهبي هاي جشن و مراسم از زيركانه، و داشت وجود وسطي قرون اروپاي كشورهاية هم
  .)Bakhtin, 1984a: 5(شد  مي متمايز سياسي و فئودالي مقدس، رسمي، جدي،
 و انسـان  دنيـا،  از فراسياسـي  و فرامقـدس  غيررسـمي،  متفـاوت،  كـامالً  اي جنبـه  ها آن
 دنيـايي  سـاختند؛  رسمي سيستم از خارج دومي، دنياي و دادند پيشنهاد را انساني هاي رابطه
 درك رنسـانس،  فرهنـگ  و وسـطي  قـرون  فرهنگـي  هشـياري  آن، درنظرگـرفتن  بدون كه

  .شوند نمي
 مراسـم  شان از ميانه، جدايي هاي قرن مناظر و دار خنده مذهبي تشريفاتة برجست ويژگي

 و مـذهبي  تعصـب  از را هـا  آنة هم خنده، اساس. است كليسا هاي مناجات همانند مذهبي،
 بـه  و انـد  عـاري  دعـا  و جـادو  از چنـين،  هم اين مراسم. كند مي رها تقوي و عرفان مقدس،
 قـرار  زنـدگي  و هنر مرز در كارناوال. دارند تعلق مذهب و كليسا از متفاوت كامالً اي حوزه
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 اسـت  گرفته شكل بازي از مشخصي الگوي با كه است زندگي خود واقعيت، در و گيرد مي
)ibd: 6-7.( 

 نـولز، ( »كردنـد  مـي  شـركت  ها كارناوال در وسطايي، قرونة جامع از گوناگوني سطوح«
 احمـق  و عاقـل  و ارزش بـي  و بزرگ پايه، دون و بلندپايه نامقدس، و مقدس و) 47: 1391
 تمـايزي  تماشـاگران،  و بـازيگران  بين كارناوال،). Bakhtin, 1984b: 123(آميختند  مي درهم
 و كننـد  مي زندگي آن در بلكه بينند؛ مي تماشاگران كه نيست اي صحنه كارناوال. نيست قائل

  .پذيرد مي را مردمة هم كارناوال، آنكه دليل به كنند؛ مي شركت همچنين، همه در اين مراسم
 قـرون  كشيشي نظام رسميت و جديت با آشكارسازي، و دار خنده هاي فرم مرز بي دنياي
 كارنـاوالي  هـاي  جشـنواره  هـا،  آن تنـوع  رغم علي. است تناقض در فئودال فرهنگ و وسطي
 هـا،  كوتولـه  و هـا  غـول  هـا،  احمـق  و هـا  دلقـك  دار، خنده ديني و مذهبي تشريفات مردمي،
 شـوخي  بـه  متعلـق  هـا  آنة همـ  دارند؛ مشترك سبكي پارودي، متنوع ادبيات و بازها شعبده
  .اند كارناوالي مردمي

  :دارد مشخص شكل سه مردمي، فرهنگ اين ظهور
 بازار؛ طنزآميز هاي نمايش مجلل، نمايشي هاي كارناوال: تشريفاتي هاي نمايش. 1

 بـه  كتبـي،  و شـفاهي  )parody(تمسـخرآميز   تقليدهاي: دار خنده شفاهي هاي تركيب. 2
 بومي؛ زبان و التين

ة جنبـ  مردمي، طنز از نوع سه اين. عامه هاي نشان و ها قسم ها، دشنام: متعدد ژانرهاي. 3
 ).Bakhtin, 1984a: 4-7(اند  تنيده درهم و دهند مي بازتاب دنيا از را يكساني دار خنده

 بودنـد؛  دوسـويه  و داشتند اختصاص خدايان توهين و تمسخر به كارناوالي، هاي دشنام
 »پرداختنـد  مـي  نيـز  آن احيـاي  و بازسـازي  به خود،ة ابژ تسخيف و تحقير با همزمان يعني«
  .)15: 1391 پورآذر،(

  
  و نوجوانان كودكان اتيادب يكارناوال خوانش 2.3

ادبيات بزرگسال ة ادبيات كودك نيست و آراي باختين، به حوزة هاي ويژ كارناوال، از نظريه
طور كه در پيشينه اشاره شد، ايـن نظريـه چنـدي اسـت وارد ادبيـات       تعلق دارند، اما همان

نوجـوان و بزرگسـال بـه    / كودك و نوجوان شده است و در تبيين روابط قدرت بين كودك
  .رود كار مي
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 علـت  اسـت، امـا بـه    رشـد  بـه  رو كودك و نوجـوان  ادبيات در كارناوال سنت گرچه
ـ  ساخت  هـاي  ويژگـي  بـا  نوجوانـان، / كودكـان  كارنـاوال بـراي   بزرگسـاالن،  توسـط  رژان
 هـاي  داسـتان  در كارنـاوالي،  عناصـر  و هـا  سـازي  شبيه...  دارد تفاوت باختينة شد توصيف
 جاي به اين عناصر،. هستند بزرگساالن سانسورهاي موضوع و شوند مي ظاهر مدام كودك
 بـا  شـده  جـايگزين ( جنسـي  هـاي  تمايـل  محروميـت،  و پرسـتي  شـكم  افراطـي  هاي شكل

 ظاهر ،)شدن كثيف هاي فرصت با شده جايگزين( دفعي عملكردهاي و) پرده بي هاي پرسش
  ).Stephens, 1992: 122, Hall( شوند مي

سـازد و بـه    مـدار بزرگسـاالن و كودكـان را آشـكار مـي      قدرتة كارناوال ماهيت رابط
. و صداي مستقل خودشان گامي بردارنـد كند در راستاي كسب استقالل  كودكان كمك مي
هـا   چـون بزرگسـاالن، ايـن اسـت كـه آن      وجودآمدن رخنه در قدرت بـي  كاركرد ديگر به

سر، به نفع  دلخواه يا يك توانند به دانند رفتارهايشان به پرسش كشيده خواهد شد و نمي مي
  .خود عمل كنند

 بـه  كـه  گـذارد    مـي  كـودك  خواننـدگان  پـاي  پيش را راهي كارناوالي، هاي متن خواندن
 نيكواليوا، ماريا و استيونز جان. كنند توجه بزرگسال نهادهاي كنترل از خارج هايشان، تجربه

 ايـدئولوژيك،  هاي متن خرده با پيوند در پديده، اينة دربار كه هستند اي برجسته منتقدان از
  ).Hall, 2011: 71( اند كرده مطالعه كودك ادبيات در

 دعـوت  كودكـان  هـاي  متن كارناوالي خوانش به را كودك ادبيات پژوهشگران نيكواليوا،
 اعتقـاد  بـه . كند مي واژگون را خودة ستمگران كاركرد كودك، ادبيات است معتقد زيرا كند؛ مي
 كارنـاوالي  كرد روي با توان مي تنها است، ناممكن بزرگساالن هنجارهاي قطعي برانداختن او،
  ).Loyd, 2010: 1-2( نيستند نفوذناپذير و مطلق بزرگساالن هنجارهاي كه آموخت كودكان به

 ابزاري است؛ نيافته و نوجوان نمود كودك ادبيات آشكاري به جا، هيچ در قدرت ساختار
 ضـعيف  كودكان به ستم و كردن اجتماعي آموزش، براي قدرتمند، بزرگساالن هاست قرن كه
 خودة ستمگران كاركرد واژگوني به شروع هوشمندانه معاصر، كودك ادبيات. برند مي كار به

 قـدرت  در آن، سـاختارهاي  كـه  كنـد  مـي  توصيف را هايي موقعيت ادبيات، اين. است كرده
 تمركـز  قـدرت  بـر  كارنـاوال، ). Nikolajeva, 2009: 13( شوند موجود، به چالش كشيده مي

هاي ديگري نيـز، ازجملـه    نظريه .دارد كودك و نوجوان ادبيات با تنگاتنگي ارتباط و كند مي
ــويير   زن ــي و ك ــت   )queer(گراي ــي موقعي ــه بررس ــاوال، ب ــد كارن ــدرت و   همانن ــاي ق ه
ة ، همـ )heterology(اصطالح هترولوژي . پردازند كشيدن ترتيب قدرت موجود مي چالش به
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رن بين پذير است و نابرابري و نبود تقا شود، با ادبيات كودك انطباق ها را شامل مي اين نظريه
 ).Nikolajeva, 2005: xi-xii(كشد  هاي مختلف اجتماعي را به پرسش مي گروه

 بحثة هم اينكه تر مهم و هستند قراردادي هنجارها ،)دگرساني( هترولوژيك كرد روي با
. دهـد  مي هنجارشكني به را قدرت درنتيجه، و تقدم حق ها، آن از انحراف و هنجارهاة دربار
 و هسـتند  )heterological(ديگرانگـي   مطالعات بنيادي هاي مفهوم از هنجارگرايي، و هنجار

). Nikolajeva, 2009: 13-16( اسـت  بزرگسـال  هنجارهـاي  بـر  تمركـز  كـودك،  ادبيات در
ما قدرت نامحدودي دارند كه در زندگي واقعي ة بزرگساالن در مقايسه با كودكان، در جامع

كردن هنجـاري بـا هنجـار     گزين ر به جاي جايكويية نظري. شود و ادبيات، هنجار ناميده مي
). Nikolajeva, 2005: xii(انـدازه هنجارنـد    كند كه شرايط گوناگون، بـه يـك   ديگر، ادعا مي

 تضعيفي كاركرد واژگوني و تغيير پي در آگاهانه امروز، كودك و نوجوان درمجموع، ادبيات
 بـه  را شـده  تثبيـت  قـدرت  ساختار كه كند مي توصيف را هايي موقعيت است و برآمده خود

 آيـد  مـي  شـمار  بـه  موضوع اين بررسي براي مناسبي ابزار كارناوال،ة نظري. كشند مي چالش
)Nikolajeva, 2009: 13.(  

 و ضعيف  بنابراين،. گردد مي واژگون موقت طور به كارها، عادي روال كارناوالي، متن در
 مـالي  منبـع  هيچ ناتوانند، و ديده ستم ما،ة جامع كودكان. شوند مي ثروتمند و قوي ديده، ستم

 گرفتـه  نظـر  در هـا  آن بـراي  صـدايي  اجتمـاعي،  و سياسـي  هـاي  گيري تصميم در و ندارند
 و چون بي را ها قانون از زيادي شمار كه دارند انتظار ها آن از بزرگساالن ضمن، در. شود نمي
 كودكـان  لـذت  بـراي  كـه  هـايي  قصـه  در بزرگسـاالن  متضـاد،  اي گونـه  به اما بپذيرند، چرا
 شـجاع،  قـوي،  خاصي، شرايط در و كوتاهي مدت براي دهند مي اجازه ها آن به نويسند، مي

  ).Nikolajeva, 2002: 177( باشند مستقل و قدرتمند غني،
 تــأثير داســتان شــود، مــي بازگردانــده خانــه بــه در نهايــت، نوجــوان/ كــودك گرچــه

. هسـتند  قـراردادي  هـا  آن بر شده تحميل هاي قانون كه دهد مي نشان و دارد اي كننده واژگون
 از نويسندگان. شوند مي معرفي هنجار هم هنوز هرچند شوند؛ مي بررسي موشكافانه ها  قانون
 هـا،  كـه يكـي از آن  ) Nikolajeva, 2009: 17( گيرنـد  مـي  بهـره  منظور اين براي كارهايي راه

 ميـان  ويـژه  بـه  را، سـنتي  قدرت ساختارهايوقفه، . است )time-out(كاركرد وقفه يا مهلت 
 پـا  زيـر  را كليسا اجتماعي مراتب سلسله كه كارناوال فضاي مانند شكند؛ مي كودك و مابان
 بازگردانـده  خانـه  امـن  فضـاي  بـه  كـودك  و است مقطعي ساختارشكني گذارد، اما اين مي
  ).Hall, 2011: 80(شود  مي
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وسطي، در معني فرصتي موقت براي آزادي و  استيونز، مفهوم وقفه را از كارناوال قرون
در ايـن فضـاي اجتمـاعي، كـودك،     . آورد زدن روال عادي امور به ادبيات كـودك مـي   برهم

كـار ادبـي وقفـه در ادبيـات كـودك، كـودك را بـه         راه. كند توانمندي گذرايي را تجربه مي
، بـراي كـاهش   كشاند و نويسنده از اين ابـزار  ماجراجويي خارج از مرزهاي معصوميت مي
  ).stephens, 1992: 132-139(جويد  فشار قدرت از دوش كودك داستاني بهره مي

 از آثار ادبي،. دارد را بزرگسال هنجارهاي كشيدن چالش به ظرفيت كودك، ادبيات بهترين
ــاي ــف ژانرهـ ــانتزي،( مختلـ ــاجرايي، فـ ــان مـ ــهري  پادآرمـ ــه ،)dystopiaشـ ــا زمينـ  هـ

 و هـا  حيـوان  ضـدقهرمان،  قهرمان،( ها شخصيت ،)گرايي شرق ، robbinsonadeوار رابينسون(
. كننـد  مي استفاده) Subjectivity(عامليت  و تمركزگرايي صدا، مانند روايي ابزار و) هيوالها
 بـه  انتقال راه از با توانايي معمولي، كودك زيرا باشد؛ كارناوالي ابزار ترين رايج فانتزي شايد
 شـود  مـي  توانمند جادويي نيروهاي و قهرماني هاي ويژگي آوردن دست به با جادويي، قلمرو

)Nikolajeva, 2009: 17.(  
 و تنهاست كامالً كه است كودكي توانمندسازي كارناوال، هاي ويژگي از يكي
 را كودك كارناوال،). Nikolajeva, 2002: 185( دارد را كاري هر انجام آزادي بنابراين،

 گناه بي كودك از برگرفته ديدگاه، اين. دهد مي قرار بزرگسال از فراتر موقعيتي در
 ترتيب حاكم بر دارد رسالت كودك نوجوان، هاي رمان از بسياري در. است رمانتيك
 هاي داستان پايان در نو، ترتيب بازساخت هم هنوز. شود چيره ستمگر و  شده پذيرفته

 محيط آن از تر پايين حتي و برابر يا و نيرومندتر اندكي تنها يا را شخصيت كارناوالي،
  ).Nikolajeva, 2009: 17( دهد مي قرار

 فـرض  پـيش  را دروني ترتيب بازگرداني كارناوال، زودگذر بايد توجه داشت كه طبيعت
 ديـدگاه  از. هنجارها را داشـت ة داند و نبايد در شرايط پساكارناوالي، انتظار شكستن هم مي

 اجتمـاعي،  مراتب سلسله كه داد مي نشان زيرا داشت؛ كننده واژگون تأثيري كارناوال باختين،
 گيرد مي كار به ادبيات در روايي ابزار مانند را كارناوال مفهوم او. نيستند تغييرناپذير و آهنين

 اجتمـاعي  هـاي  محـدوديت  از رهـا  نيز و عادي روال از تحريف از اي آينه در را واقعيت و
 قـدرت  جـادويي،  نيرويـي  توسـط  كـودك  توانمندسازي كودكان، هاي كتاب در. نماياند مي

 ادبيات هم هنوز اما ،)stephens, 1992: 57-120, Nikolajeva(برد  مي سؤال زير را بزرگسال
 و اسـت  كودكـان  فرمـانبرداري  و كردن اجتماعي دنبال به اخالقي هاي درس دادن با كودك،

  ).Nikolajeva, 2002: 177( برد مي بين از را كارناوال تأثير گونه، اين
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 نويسـنده، . هاسـت  نقـش  كردن وارونه داستان، كارناوالي تأثير مهار براي ديگر كار راه
 پـيش  خـود  مكتبـي  هـاي  آمـوزه  اسـاس  بر را آنة بقي و گيرد مي داستاني از را كلية ايد
  ).ibd: 178( برد مي

ــاوالي تصــور ، )degradation(تنــزل مقــام  ماننــد هــايي مفهــوم عامــه، فرهنــگ و كارن
ــازجوان  شــامل را )feasting(جشــن  و) grotesque(گروتســك  ،)rejuvenation(ســازي  ب

  ).Hall, 2011: 71( شود مي
 نشـان  را) universality(شـمولي   جهـان  كارنـاوالي،  ادبياتة گسيخت لجام آزادي ويژگي

 كـودك،  ادبيات... كند مي متمايز را آن عامه، فرهنگ جايگاه در خنده ناموافق تأثير و دهد مي
 بـراي  را كودكـان  غيررسـمي  فرهنـگ  خـرده  بـا  بزرگسـاالن  رسـمي  فرهنگ تقابل عناصر

  ).ibd( كند مي آشكار خوانندگان
 ترميمـي  يـا  احياكننـده  مفهوم غيررسمي،ة جامع در واقع، در خنده كه است معتقد هال
 را مردمـي ة خند رشد باختين، از نقل به او. شود مي نيز انقالبي ها وقت گاهي گرچه،. ندارد
 ماهيـت  علـت  به دقيقاً كه كند مي توصيف برتر ادبيات و ايدئولوژي رسمي فضاي از خارج

 كارناوالي فضاية غلب ).ibd: 74( شود مي متهم رحمي بي و آزادي تندروي، به اش، غيررسمي
 وجـود  ترسـي  باشـد،  خنـده  كـه  هرجـا  .كنـد  مي توانمند را كودكان رسميت، بر غيررسمي
  ).ibd: 75-76( داشت نخواهد
. قدرتنـد  سـاختارهاي ة شـكنند  درهـم  و بيـان  آزادية دهنـد  نشـان  ها جشن هال، باور به
ة نماينـد  كـودك،  ادبيـات  در هـا  جشـن  كند، مي اظهار )David Steege(استيج  كه طور همان
 اسـت  گفتنـي . رهاننـد  مي اجتماعي بندهاي از را كودكان كه ناپايدارند و حد از بيش آزادي

از  الگوهـاي  پـذيرش  بـه  كودكـان،  وادارسـاختن  بـراي  ابـزار،  ايـن  از توانند مي بزرگساالن
  ).ibd: 84( كنند استفاده شان ساخته پيش

  
 ليتحل. 3

  كلمات امپراطور 1.3
  رمانة خالص 1.1.3

 كتـاب  درون دنياي به جهان،ة نقش شعر خواندن با كه است پسري داستان ،كلمات امپراطور
 آشـنا ) سـاني ( چينـي  دختـرك  يعنـي  كتـاب،  اصلي شخصيت با ادامه، در او. شود مي وارد
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 كتـاب  در كـردن مرزهـاي چـين از نقشـه،     امپراطور و به جرم پاك دستور ساني به. شود مي
دهـد   مي ترتيب دو آن براي را مشتركي سفر ها، بچه رضايت با نويسنده،. است شده زنداني

 يـا  اسـت  شـمالي ة كـر  اهـل  او دانند نمي حتي كه جهان را پيدا كنند؛ درحالية تا شاعر نقش
است، از قبرستان بيـرون   شده كشته خياباني جنگ روزهاي اولين كه در سوك يون. جنوبي

 شان تاريخي سفر با امپراطور، ها همراه آن. كند رود و زندانيان را آزاد مي مي زندان آيد، به مي
 چين مرز شوند، اما در مي چينيعني  او انتخابي مقصد راهي او، احترام كنند و به مي آغاز را

كند تا خودشـان، راهـي    ها را رها مي نويسنده آن .شوند مي زنداني و دستگير سربازها توسط
  .براي آزادي پيدا كنند

  يكارناوالتحليل  2.1.3
  فضاي كارناوالي 1.2.1.3

 آن از نيمـي  هنوز اما/ كردم نقاشي را ديشب تمام/ است جهانة نقش كشيدن من، مشق«
 آسان چه/ بود بزرگ كشوري جهان تمام و/ نبود من كشور و نبود تو كشور اگر. است مانده
  .)10 :1384  اكبرپور،( »كشيد را جهانة نقش شد مي

. اسـت  گرفتـه  شـكل  آن محـور  حول داستان،ة هم كه است جهانة نقش شعر متن اين،
 يـاد  تـا  رونـد  مي سفر به ها بچه. است دميده داستان سرتاسر در را كارناوالي روح نويسنده،
 زنـدگي  كارنـاوالِ  در مختلـف،  هـاي  طبقـه  و نژادهـا ة هم. است يكي دنيا جاي همه بگيرند

 هـيچ  بـه  متعلـق « كـه  هـا  كولي مانند. باشند داشته تفاوتي آنكه بي باشند، هم كنار توانند مي
 سـوك  يـون  از اي كـره  سـرباز  .)55 همان،( »هاست كولية خان دنيا تمام. نيستند دنيا كجاي

 »اسـت  كـره  دنيا جاي همه امشب، از«: دهد مي پاسخ او گردند؟ برمي كره به كي كه پرسد مي
 و زنداني و سرباز از اعم را ها آدمة هم يكساني، اين بهتر نمايش براي نويسنده .)85همان، (

 ازيكسـان و   باشند، كه متفاوت هم هرچقدر ها آن در نهايت،. كند مي تبديل كلمه به ها، بچه
  .جنسند يك

 چنـد  و سـرباز   ران، قـايق  با تواند مي جامعهة طبق باالترين از امپراطور فضايي، چنين در
 بقيـه  مثـل  و بگذارد كنار را اش رسمي موضع شود مي مجبور او. بگيرد قرار جا يك نوجوان
 و ها لباس. كند نظر صرف پيشينش هاي عادت و رفتارها از كامالً تواند نمي گرچه. كند رفتار

 امر شما به من«: مثال براي. است امري كامالً گفتنش سخن لحن و پوشد مي فاخر جواهرات
 تاج خواهد مي او جايي در. )78 همان،( »بخوان را شعرت و نكن توجهي ها آن به كه كنم مي

همـان،  ( شـود  سهيم ديگري با را قدرتش شكوه درواقع، و كند هديه نويسنده به را زرينش
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 اصـرار  سـفر  مقصـد  تعيـين  روي امپراطـور بـر  . كنـد  رفتار بقيه مانند تواند نمي او اما ،)80
 هـم،  چين به ورود براي كند و نمي فرقي برايشان دنيا جاي هيچ كه بقيه خالف بر ورزد، مي

 و ببنديـد  آذين را چين امپراطوري من، فرمان به«. دارد را رسمي استقبالي و تداركات انتظار
 شيپورهايشان در جارچيان ما، امر به. آوريد عمل به اي شايسته استقبال مقام، عالي ميهمانان از

كارنـاوال،   .)85و  84 همـان، ( »شـوند  مهيـا  سرور و جشن هفته كي براي مردمان تا بدمند
شكسـتن اقتـدارش   . سطح بقيـه باشـد   اي گذراست و قرار نيست امپراطور، هميشه هم وقفه

كارنـاوال بـه پايـان     چين، مرز در. نبودن آن را القا كند قمدت، كافي است تا مطل براي كوتاه
شـود، همـه بـه جـرم      رسد و نه تنها جشن كه عنصري كارنـاوالي اسـت، برگـزار نمـي     مي

 كـه  گويد مي دستگيرشدن امپراطور، هنگام. شوند جاسوسي و ورود غيرقانوني بازداشت مي
 از امپراطـور،  شمشير و جواهرات ديدن با امنيتي مأموران طرفي، از. كند مي تنبيه را شان همه
 دنيـاي ة زمينـ  پس در رسميت اين قراردادن. كنند مي تصورش ديوانه و روند مي ريسه خنده
 البتـه  و قـدرت  آن رسـيدن  پايـان  بـه  از حـاكي  كـه  آورد مي وجود به را خاصي طنز امروز،

 دردسرساز و وپاگير دست زماني هر در قانون صورت، هر در. است باالتر قدرتي جايگزيني
  .تابد حد را برنمي است و آزادي بي

  شخصيت كارناوالي 2.2.1.3
 بـراي  را الزم نفـس  اعتمادبـه  و كنـد  مـي  توانمنـد  را كـودك  قهرمـان  كارنـاوال،  معموالً

 تـأثير  معنـي  همـان  ايـن، . دهـد  مـي  كارناوال پايان از بعد ها، مشكل با كردن نرم وپنجه دست
 تـا حـدي   اكبرپور، داستان نوجوان). Nikolajeva, 2002: 186( است كارناوالة كنند واژگون
 پـذيرش آن شـرايط   به مجبور را بزرگساالن كارناوالي، با ايجاد فضاي شده است و توانمند

 مراتبـي  سلسـله  نظـام  و جدايي ها، تفاوت به بخشيدن رسميت نماد مرزي، هاي خط. كند مي
 اكبرپور،( »كنند نمي زندگي ديگر هم با ها خيلي«: گيرد مي نتيجه ها آن ديدن با پسرك. هستند
 مرزهـا  سياه هاي خط اگر« شوند؛ مي ها مليت شدن جمع مانع رسمي، هاي قانون .)14: 1384
 بـا  ساني، .)12 همان،( »بود آسان چقدر ديگر كشورهاي مردمان ديدار و كردن گردش نبود،
 كتـاب  در كـارش،  مجـازات  بـه  پذيرد و مي را تبعاتش البته و كند مي پاك را ها آن كني پاك

 و مرزهـا  برداشـتن  در ها بچه. عبورند قابل راحتي به نقشه، روي فقط مرزها. شود مي زنداني
 زنـدانيان،  آزادكـردن  مثـل  رسـند؛  مـي  خوبي هاي موفقيت به مختلف، افراد بين الفت ايجاد

 كشتي، اما بايـد  يك در مختلف هاي طبقه نمايندگان كردن جمع و تسليم به فرمانده واداشتن
  .افتند مي گير باألخره ها آن و اند گذشته از تر آهنين امروز، مرزهاي كه داشت توجه
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 مـادر  تـرس  از ابتدا كه ساني. دارند هنجارشكنية روحي ها بچه ها، سرخوردگي با وجود
 نيـروي ( بـاالتر  قـدرتي  گرچـه  كنـد؛  مـي  را كـار  اين سرانجام آمد، نمي بيرون كتاب از پسر

 بـا  كـه  رسـد  مي حدي به داستان نوجوان توانمندي. دهد نمي را كار اينة اجاز او به) نامرئي
 سخت را او بزرگسال نظام مقابل، در! كند مي نابود و نيست را امپراطوري يك دست،ة اشار
 جغرافيـا  معلم. شود مي زنداني كتاب در اش، بازيگوشي مجازات به نهايت در و كند مي تنبيه
. بـرد  مـي  مـدير  دفتر سمت به را او و كشد مي را موهايش پيچاند، مي خشم با را ساني دست
 از. كـرده  چكـار  ببينم بگو زود«: گويد مي لبخند با و چرت حال در كارش، ميز پشت مدير
 قدرت طنز، از استفاده با نويسنده اينجا در .)23 همان،( »ام نكرده تنبيه را كسي حاال تا صبح

 شـدن  پاك براي حل راه پيداكردن در را اش ناتواني ادامه، در و گيرد مي سخره به را بزرگسال
 ساني نادرست تربيت مسئوليت نيستند حاضر حتي ها مدير و معلم. كشد مي رخش به مرزها

 هـا  آن ايـراد از تربيـت   اسـت و  نگرفته ياد خودش او گويند مي همگي و بگيرند عهده به را
 را ساني و است اعتماد قابل بزرگسالي علوم، معلم ها، آن ميان از .)24 :1384همان، ( نيست
. باشـد  اعتمـاد  قابل نسبتاً بزرگسال تواند مي بعدي، برخوردهاي در امپراطور. كند مي تشويق
 امپراطـور  جواهرات تا برد مي جلو را دستش و ندارد ابايي او قدرت از ترس، عين در ساني

  .)24همان، ( كند مي بغل را ساني و آيد مي نزديك هم او. كند لمس را
  الگوي بازگشت به خانه 3.2.1.3
 مجبورند و شوند نمي بازگردانده خانه امن فضاي به ها نوجوان ها، داستان اكثر برعكس

 شرايط و است باقي همچنان خطر لذت گونه از يك نگاه، اين. كنند پيدا حلي راه خودشان
اما رهاكردن نوجـوان در زنـدان آهنينـي كـه     كند،  مي قدرتمندتر و تر پخته را ها آن سخت،

ة سـلط  هيچ راه فراري ندارد، فشاري بيشـتر از بازگشـت بـه خانـه و قرارگـرفتن در زيـر      
 جامعـه  توسـط  توانمندشـده،  نوجـوان  هرحـال،  بـه . كنـد  ها تحميـل مـي   بزرگسال، به آن

 غالـب  صـداي  امپراطـور، . بدهـد  تـن  آن هـاي  قانون به است مجبور و شود مي سرخورده
 و داشته اسـت  اي چاره مشكلي هر او، زمان در كه شود مي يادآور ظريف طنزي در گذشته
 بـراي  و كننـد  مـي  مراقبت مرزها از بيشتر امروز، دنياي مسئوالن كه كند مي تأكيد نويسنده

شـدن جامعـه و    در واقع، مدرن. )95همان، ( اندازند مي راه خونين هاي جنگ خاك، اي ذره
زنـد و نوجـوان و بزرگسـال را در قيـد و      بند بيشتري به پاي افـراد مـي  افزايش امكانات، 

  .دهد بندهاي مضاعف قرار مي
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  آزادي و اقتدار 4.2.1.3
 او بـه  را حـق  كـامالً  نويسنده و دارد پرخاشة اجاز بزرگسال،ة نويسند برابر در نوجوان

 ديگـر  جـاي  حتـي  و كنـد  مـي  اعتـراض  او كند، مي بيدار را پسرك نويسنده وقتي. دهد مي
 كند؛ سرپيچي نويسنده از تواند مي اينكه يا) 91 و 26 همان،( آورد درمي سرش را اش تالفي

 هـا  آن. )46 :1384  همـان، ( »رفـتم  نمـي  كره به تو بدون گفت، مي هم نويسنده اگر راستش«
 توانـد  نمـي  ديگـري  بزرگسـال  هـيچ  نه و پيرزن و ملوان نه گيرند، مي رفتن به تصميم وقتي

 وا پـذيرش  بـه  را بزرگسـاالن  و كننـد  مـي  اعـالم  را خود قاطع نظر زيرا باشد؛ جلودارشان
 از را زنـدان  هـاي  قفـل  كليد قدرت، و مهارت با نيز سوك وني .)57 و 47 همان،( دارند مي

: كنـد  مي اقرار گونه اين نوجوانان، توانمندي به نويسنده. كند مي آزاد را همه و گيرد مي سرباز
 اختيـار  بـه  را زمـان  توانسـتند  مـي  حـدودي  تـا  كـه  بودند رسيده قدرتي چنان به] ها بچه[«

  .)48 همان،( »كنند زياد و كم خودشان،
ها را با ظرافت و  البته نويسنده، زيركانه و نامستقيم قدرت را در دست دارد و شخصيت

رفتن بـه كـره،   فكر . كند هاي خود مي ها، وادار به پذيرش خواسته شخصي آنة در قالب اراد
. روند ها به خواست او و براي يافتن فرد مدنظر او به سفر مي متعلق به نويسنده است و بچه

در ظـاهر،  . نشيند اي به نظاره مي اندازد و خود، گوشه ها را به دردسر مي نويسنده، شخصيت
ل، او ترسد، اما در اص خانه مي اش قدرت ندارد و از صاحب اي اجارهة نويسنده حتي در خان

بـا ايـن نگـاه، رفتـار نويسـنده در      . ها كمك كنـد  توانست به شخصيت خواست، مي اگر مي
  .روساخت كارناوالي و در زيرساخت، ضدكارناوالي و اقتدارجويانه است

 چشم به داستان اين در رنگ، كم گرچه كه است كارناوالي ديگر ويژگي شادي، و جشن
 هـاي  كلمـه . ببـرد  پيش تر تمام هرچه شادي با را قصه كند مي سعي نويسنده خود. خورد مي

 حضـور  هلهله و ساز ميان ها، كولي جشن در ها بچه. گيرند مي جشن را شان آزادي آزادشده،
 ها آن و افتد نمي اتفاق شوند، اما اين مي فارغ مدتي تا بيرون، دنياي هاي نگراني از تا يابند مي
 به را شاعر مرگ خبر او، و گيرند مي پيرزن از را سوك يون سراغ سروصدا، همه آن ميان در

 و آميزنـد  درمـي  هـا  كـولي  با جشن، طول در دو آن صورت، هر در. دهد مي ساني و پسرك
  .)55 و 54 همان،( شوند مي ها آن رنگ هم
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  هستي 2.3
  داستانة خالص 1.2.3

شهر زندگي  خرماي سنتي در  هستي، دختر نوجواني با رفتارهاي پسرانه است كه در خانواده
خاطر شرايط جنگ،  هستي، بهة خانواد. دليل همين رفتارها، با پدرش درگير است كند و به مي

شوند و هستي با هدايت موتور، نقش مهمي در رسيدنشان به مقصد  مجبور به مهاجرت مي
تـوجهي پـدرش،    پس از اصرارهاي هستي براي بازگرداندن موتور دايـي و بـي  . كند ايفا مي
اش  شـهر، نـزد خالـه و دايـي     شـود و بـه خـرم    ر اقدامي شجاعانه سوار موتور مـي هستي د

بـازي را   رود و با پذيرفتن هويت هستي و مدارا با او، لج پدر، به دنبال هستي مي. گردد برمي
  .گرداند گذارد و دخترش را به خانه برمي كنار مي

  تحليل كارناوالي 2.2.3
  فضاي كارناوالي 1.2.2.3

 گرفتاري. شود خاطر شرايط بحراني فراهم مي رمان، موقعيت براي كنش كارناوالي، بهدر اين 
 اي جزيـره  مرموز يا و دور جاهاي انقالب، جنگ، مانند غيرعادي و پرخطر هاي موقعيت در

بنابراين، جنگ، تمهيد مناسبي ). Nikolajeva, 2009: 17( كند مي توانمند دورافتاده، قهرمان را
ريختگي اوضاع، به نفع خود  هم تواند از به توانمندسازي نوجوان است و شخصيت ميبراي 

توانست با موتور، از شهري به شهر ديگـر   آمد، هستي نمي اگر جنگي پيش نمي. استفاده كند
نجـات خـانواده   ة او چنـد بـار فرشـت   . اش ثابت كنـد  هاي خود را به خانواده برود و توانايي

از طرفي، شدت مراقبت خانواده . انواده، بايد قدرش را بيشتر بدانندكند خ شود و فكر مي مي
  .برد كارناوالي مية دشواري، بهرة شود و نوجوان، از عرص هنگام جنگ، ناگزير كمتر مي

  تكنيك كارناوالي 2.2.2.3
در توانمندسـازي از  . كه گفته شد، يكي از نمودهاي كارناوالي، ديگرپوشي اسـت  چنان

كند، موهايش را كوتاه  خصيت دختر در لباس پسرانه احساس راحتي ميراه ديگرپوشي، ش
اين حركـت نمـادين، اولـين    . برد كند و به ماهيت نابرابري جنسيتي دختر و پسر پي مي مي

تـر از تغييـر لبـاس صـرف اسـت       گام به سوي آزادي است و البتـه تغييـر درونـي، عميـق    
)Nikolajeva, 2005: 91-92 .(» نسـرين تمـام شـد و از تهـران      س خالـه تابستان، وقتـي در

باهم رفتيم آرايشگاه و آرايشگر، موهايم را از ته ته، . برگشت، من بهترين كار دنيا را كردم
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دو تا . آخ كه چقدر سرم سبك شده بود و اين سبكي را دوست داشتم. يعني با تيغ تراشيد
. تهـران آورده بـود   سبك هم بـرايم از ة تك كن و يك توپ چهل بلوز ورزشي و شلوار گرم

  ).27: 1389زاده،  حسن(» آقا هستي: گفتند بهم مي. هاي كوچه كف كرده بودند بچه
گويـد كـه عروسـك دوسـت نـدارد، از الك و       صراحت مي بار به راوي از ابتدا، چندين

از سـطرهاي بـاال، چنـد    . كنـد  آيد و هرگز موهايش را بلند نمي هاي دخترانه بدش مي زينت
گـذارد و   هـاي پوشـش زنانـه، آن را كنـار مـي      هستي با درك دشواري. است نكته دريافتني

خـاطر تناسـب    حتـي از زيبـايي، بـه   . اي ابراز نارضايتي و اعتراض است ديگرپوشي او گونه
هـاي اجتمـاعي و    از اين گذشته با لباس پسرانه، آزادي. آيد بيشتر با دخترانگي خوشش نمي

. بازي كند، بيرون از خانه باشد و يا موتورسواري كند تواند فوتبال مي. حركتي بيشتري دارد
ايـن گـزينش،   . شـود  گزيند، در آن هويت متوقف نمي با اينكه هستي هويت پسرانه را برمي

اي كـه   در جامعـه . رسـاند  واكنشي دارد و هستي را در نهايت، به هويت دخترانـه مـي  ة جنب
هسـتي  ) 16همـان،  (داشتن صداست، زيري و ن بودن معادل سربه ها قدرتي ندارند و زن بچه

او نـه از جـنس   . گونه ابراز كنـد  مجبور است به مردانگي توسل جويد و صداي خود را اين
هـاي ظريـف    خود، بلكه از جنسيتش و وضع اجتماعي دخترها ناراضي است؛ وگرنه حـس 

  .كند زنانه را كامالً درك مي
  قدرت نوجوان و بزرگسالة كشاكش دوسوي 3.2.2.3
اقتـدار و تفكـر سـنتي رايـج     ة بزرگساالني كه با هستي ارتباط دارند، پدر نمايند از ميان

پدر، نظر خود را بـه  . هاي پدر و هستي است بازي داستان درواقع، كشاكش و لجة هم. است
كنـد و حتـي    شكند و دعوايش مي او را مية كند، در جمع، غرور نوجوانان هستي تحميل مي

شكستگي دست هستي، آزادي بيشـتري بـه او بدهـد، سـخت     خاطر  در شرايطي كه بايد به
 صـورت  به عضوي دادن دست از و جسمي توانمندسازي، دررفتگي يكي از شرايط. گيرد مي

 بـه  دهـد  مـي  اجـازه  نوجـوان  قهرمـان  بـه  مـادر،  و پـدر  مراقبـت  كـه  اسـت  دائم يا موقت
، اما بـا  )Nikolajeva, 2009: 17( بيازمايد را استقالل مرزهاي و برخيزد جهان وجوي جست

هسـتي، تسـليم قـدرت    . شـود  رفتارهاي پدر، اين امكان تا حد زيادي از هستي سـلب مـي  
بايـد و  ة او همـ . كنـد  هـا، بيشـتر لـج مـي     گيري شود و با بيشترشدن سخت ظاهري پدر نمي

هاي مـادر،   شكند و در اين مبارزه، از حمايت شده مي نبايدهاي دخترانگي را به شكلي اغراق
ها منطق پدر را بـه چـالش    طنز موجود در اثر، بيشتر وقت. اش برخوردار است دايي خاله و

. گيرند عالوه بر هستي، ديگران نيز در قالب همين طنز، قدرت پدر را به سخره مي. كشد مي
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نوجوان با بزرگسال و شكستن اقتدار او با رفتارهاي هنجارشـكنانه، نقـش مهمـي در    ة رابط
اقتـدار  . كنـد  دار مـي  رد و رسميت و قدرت بزرگسـاالن را خدشـه  توانمندسازي نوجوان دا

ها و صداي  ريزد و او مجبور به پذيرش خواسته پوشالي پدر هستي، در برابر دخترش فرومي
هاي خود را  اي است كه پدر با آن، ترس و ناتواني زدن و خشونت، پرده الف. شود هستي مي

اعتـراف بـه نـاتواني، نـه تنهـا      . كنـد  مـي  هاي خـود اعتـراف   پوشاند و عاقبت، به ضعف مي
تـر و   اش را بـا دختـرش، گـرم    بـرد كـه رابطـه    بودن و ارزش او را زير پرسـش نمـي   خوب

ة دهد، دارد و شرايط دشوار، جنب اي متفاوت از آنچه نشان مي پدر، چهره. كند تر مي صميمي
  .تر كرده است رنگ هايش را كم و خوبي  خشن شخصيتش را برجسته

پرورانـد و او   ارت هستي، جرأت واكاوي و بازگشت به خود را در پدرش ميشايد جس
هـاي   اين تعامل دوسويه، يكي از نقطه. كند تر مي را نه در ظاهر كه واقعاً قدرتمندتر و شجاع

نقـش نوجـوان در   . هـاي نـاگزير اسـت    كـردن فاصـله   داستان و تالشي بـراي كـم  ة برجست
كه اغلب در خوانش كارناوالي ادبيات نوجوان ناديده اي است  توانمندسازي بزرگسال، مسأله

پدر، با معيارهاي نسل خود تربيت يافته است و طبيعي است كه هنجارهـاي  . شود گرفته مي
هـاي دختـرش، او را بـه     پذيرد، اما در پايان به جاي تحقير و سركوب توانايي هستي را نمي

اگر پـدر خـود را   . دهد و تن ميپذيرد و حتي به بازي محبوب ا همان شكلي كه هست، مي
ها هستند كه داسـتان   اين چالش. كرد، ديگر اقتداري نبود كه شكسته شود ناخدا معرفي نمي

  .رسانند برند و در نهايت، نوجوان را به پيروزي مي را پيش مي
  فرار نوجوان و بازگشت به خانه 4.2.2.3

شود و  اش به خانه بازگردانده مي ها، پس از رفتار كارناوالي هستي نيز مانند اغلب داستان
ة كند، اما اين بازگشت به معنـاي سـلب فرصـت توانمندشـدن و ادامـ      با بزرگسال مدارا مي

ترين اتفاق، اعتراف منشأ قدرت  مهم. گردد او در ازاي گرفتن امتيازهايي بازمي. تحقير نيست
اش، رفتارهـاي   لياصـ ة تواند در شرايط جديد و پس از نماياندن چهـر  است و او ديگر نمي
كار كارناوالي، فرار از خانـه اسـت    هايي كه فانتزي نيستند، راه در داستان. سابق را تكرار كند

)Nikolajeva, 2005: 91 .(دهـد كـه هنجارهـاي     اش نشـان مـي   باكانه فرار هستي و اقدام بي
را توانمنـد   اي كوتاه، نوجوان عنوان وقفه ناپذير نيستند و فرار، به بزرگسال، قطعي و شكست

گيرد و پايبندنبودن بزرگسال را به هنجارهايي كه  او مستقل از بزرگسال تصميم مي. سازد مي
بـازي،   فـرار هسـتي گذشـته از لـج    . سازد خود، به فرزندش آموزش داده است، برجسته مي

. جمشـيد داده و بـه آن عمـل نكـرده اسـت      وفاداري به قولي اسـت كـه پـدرش بـه دايـي     
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گيرد، اما اعتـراف   از كارناوال شخصيت، از نو در تنگناي قدرت قرار مي طورمعمول، پس به
آخرين . كند تمامي، كه اندكي توانمندتر از قبل مي كاهد و هستي را نه به پدر از اين فشار مي

دهد و طبق معمول، دودش را  اي است كه سيگارش را آتش مي تصوير پدر در رمان، صحنه
گيرد و هستي را براي سـرفه   ر، پدر تقصيرش را به گردن مياين با. دهد به خورد هستي مي

در هر حال، تغيير رفتار، امري ناگهاني نيست و . گيرد كند؛ بلكه از او فاصله مي سرزنش نمي
سره منفـي و تقـابلي    هستي و پدر، يكة رابط. توان انتظار آزادي كامل نوجوان را داشت نمي

. ها، تالشي ارزشمند از جانب نويسنده است نيست و تالش براي فهم و كاهش شكاف نسل
ة در كل، هستي رماني كارناوالي با شخصيتي بسيار هنجارشكن اسـت و بـا نمايانـدن رابطـ    

نوجوان و بزرگسال، به نوجوان فرصت توانمنـدي و بازيـابي هويـت    ة جويان نابرابر و سلطه
  .دهد دلخواهش را مي

  
  وچل خلة دختر 3.3

  داستانة خالص 1.3.3
 الگوهـاي  طبـق  دارد، زن دو پـدرش . است بس وچل به نام خانم داستان، دختري خل راوي

 زن. كنـد  مـي  بـدرفتاري  شدت به اش، خانواده با و است پسر فرزند خواهان سنتي، مردانگي
. دارنـد  بـار  فالكـت  وضـعي  هر دو، و آورد مي دنيا به دختر بس، خانم مادر مانند نيز دومش
 بيـل  او را بـا  آب، سـر  بـر  دعوايي در كه است مريوان زده لك عاشق خيالش، در بس خانم
 ازدواج قـادري  اربـاب  نـام  بـه  مسني مرد با ميلش رغم علي پدر، اجبار به بس خانم. اند كشته
 بـا  ديگران، از بيشتر و خواند فرامي را اجنه و ها مرده رود، مي قبرستان به خيالش كند، در مي
 شوند، مي متحمل اطرافش زنان و مادرش كه رنجي ديدن با بس خانم. است ارتباط در ها آن

 پسـر  اجنـه  حتـي  و) روغنـي ( پدرش زن مادرش، همه، جاي به خواهد و مي شود مي متأثر
 منبـع  و زايـد  مـي  هم گاو حتي او. بكاهد ديگر زنان درد از اي ذره شايد كه آن اميد به بزايد؛
  .شود مي زمين زايش

  يارناوالتحليل ك 2.3.3
  تكنيك كارناوالي 1.2.3.3
 و عاميانـه  باورهـاي  ايراني، هاي افسانه با پررنگي بينامتنيت هميشه شمس، هاي داستان

 بـه  ايرانـي  بوي و رنگ و كند مي تر غني را فانتزي داستان ويژگي، اين. دارند بومي عناصر
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 بـه  را آن تـوان  نمـي  گرچـه  دارد؛ داستان اين در اي ويژه جايگاه عامه، فرهنگ. دهد مي آن
 قـرار  مذهب با تقابل در دقيقاً باختين، نظر مدة عام فرهنگ. گرفت نظر در باختيني مفهوم

 دعـا  خـواب  هنگـام  هـا  آن. اسـت  آميخته درهم مردم زندگي با مذهب اينجا، دارد، اما در
 زاده امـام  بـه  يـا  كننـد  مـي  مراجعـه  دعـانويس  به هايشان مشكلة هم حل براي خوانند، مي
 طنـزي  بـا  راوي ولـي  ريـزد،  مـي  هـم  به را زمان و زمين دعاهايش، با مردان مش. روند مي

شـود و   نمـي  حل دعاها اين با پسرزايي، ها، آن مشكل بزرگترين كه شود مي يادآور ظريف
 كـدام  هيچ اما گرفته، ازش دعا تا هزار حاال تا آباجيم«. بنابراين، رمان، ديدي كارناوالي دارد

  .)16 :1380شمس، (» نكرده افاقه
 و مردسـاالر  حاكم نظام كه كارناوالي تكنيكي است؛ توجه شايان اثر در شده پراكنده طنز

هـاي   اتفـاق ة همـ  .اسـت  زن و مـرد  برابري خواهان و گيرد مي باد تمسخر به را باورها گاه
 و گستاخي شخص و اول راوي انتخاب .شوند مي بازنمايي دخترة آشفت ذهن طريق از درهم،

 پسرزايي و زمين به شدن متصل. كند مي توانمند را او فانتزي، دنياي در نوجوان حاضرجوابي
 اش فعلـي  وضـع  در تغييـري  ترين كوچك ها اين از كدام بخشند، اما هيچ مي قدرت او به هم

 دختـر  از كـه  كـاري  تنهـا  و رسـد  مي پايان به آباجي امرية جمل با داستان،. كنند نمي ايجاد
 هـيچ  خـود  بـس،  است و جالب اينجاست كه مادر خـانم  مادر حرف از سرپيچي آيد، برمي

هـاي ديگـر    زن .گذرانـد  مي روزگار برادرشوهرش حتي و شوهرة سلط زير و ندارد قدرتي
بس در حد حرف و اعتراض بـاقي   هاي كارناوالي خانم كنش. رمان نيز چنين وضعيتي دارند

جـرأت اعتـراض نيـز     هـا قـدرت و   گونه قدرت اجرايي ندارد؛ هرچند زن ماند و او هيچ مي
قدري قدرتمندند كه دختر و پسـرزايي برايشـان تفـاوتي نـدارد و وقـت و       مردها به. ندارند

بـس كـه در زن عموشـيرازي طمـع      روند؛ مانند پدر خـانم  هاي ديگر مي وقت، سراغ زن بي
  .گيرد دليل دخترزايي زنش، باز زن مي كند يا شوهر ثريا كه به مي

  شخصيت كارناوالي 2.2.3.3
 زيـرا  كند؛ مي تر پررنگ داستان را طنز اصلي، شخصيت عنوان به وچل خل دختر گزينش
. است تر سهم اي ضربه ندارد، حسابي و درست عقل كه فردي توسط قدرت، رفتن زيرسؤال

 ظـاهر  پـس  اسـت، امـا در   وچـل  خـل  مردم نظر از كه است اي ساله دوازده دختر بس، خانم
 بـا  و دارد پيرامـونش  مردسـاالر ة جامعـ  بـا  هوشمندانه و زيركانه برخوردي ديوانه، دختري
 هـاي  دلقـك  و ديوانگـان  او، حكـم . كنـد  مـي  نقـد  را نظام آن دوپهلو، و دار نيش هاي حرف

 دختر، هاي حاضرجوابي. كنند مي نقد را ها كاستي جنون، و طنزة حرب با كه دارد را كارناوالي
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 مـردم  مـال  خـوردن  خـاطر  بـه  قـادري،  اربـاب  دماغ. است مشهود كامالً داستان سرتاسر در
 ت ديگـه  جـاي  يـه  اگـه  دماغتـه،  شـد  خـوب  حـاال «: زنـد  مـي  طعنه او به دختر. سوزد مي
 چنـگ  را لـپش  آباجيم. هم بابام. زند مي نشنيدن به را خود قادري، ارباب چي؟ سوخت، مي
 يـك  بـا  باز را قادري ارباب قدرت و ابهت آبرو،  ديگر، در جايي .)48و  47 همان،( »زند مي
. ريـزم  مـي  كرسـي  چـال  تـو  و كنم مي پر آتش از را النه كي«. كند مي دار خدشه كوتاهة جمل

: گـويم  مي. زند مي پاهايم به را پاهايش زير، آن از قادري ارباب. شود مي گرم دوباره پاهايم
 »كنـد  مـي  عـرق  و شـود  مـي  سفيد و سرخ شرم، از قادري ارباب. مرد نكن تري بي قدر اين

 چـه  ببـين  رو دنيـا «: گويد مي زيركانه روغني، فخرفروشي پاسخ بس، در خانم .)53 همان،(
ها تفاوت چنداني  واقعاً هم موقعيت زيردست زن. )49 همان،( »خنده مي كچل به كور گنده،
زند؛ براي مثال، مـادرش را   بس عالوه بر مردان، به زنان هم كنايه مي خانم. ديگر ندارد با يك

  .گيرد السكوت مي كند و حق تهديد مي
 بـه  شـدن  تبديل براي پريش، روان دختري آرزوي روايت را داستان اين االسالمي، شيخ

 االسـالمي،  شيخ( كند مي برآورد خويش سنتية جامع با منطبق و معمولي هنجار، به زن يك
 را راوي هـاي  هنجارشكني و انتقادهاة هم و است نظر اين مخالف پژوهشگر .)141: 1386
 شكلي هم به اندك، مزاياي بهاي به نيست حاضر كه داند مي او هنجارشكنة روحي از حاكي

هـم  ) پسرزايي(زن، در بهترين حالت  .دهد تن هنجارهايش عرف از تبعيت و اجتماع آن با
بيند و  شكست قدرت مردانه را در ديوانگي مية پس راوي، تنها چار. ارزش و قدرتي ندارد

در ! تـري نكنـد   گويـد كـه بـي    به امنيه مي. بدون آنكه بازخواست شود زند، هر حرفي را مي
مقابل نظر ناپاك سپاه دانش نسبت به خودش، دقيقاً با همان چيزي كه مردان، زنان را تحقير 

تـو  : گـويم  كـنم و مـي   به شكمش كه قلنبه باال آمده، نگاه مي«. كند كنند، او را مسخره مي مي
شـمس،  (» دختر كلك و ملكه، پسـر بـاغ و ملكـه   ! تر بزايي هادخترزايي يا پسرزا؟ مبادا دخ

را ) رفتـاري پسـرانه  (بس هم در جاهايي، دگرپوشي يا رفتن بـه اجبـاري    خانم). 35: 1380
  ).35همان، (داند  آزادي مية چار

 دفن آنجا كاظم موسي امام نوادگان از دختر چهل. گويد مي دختر  چهل زاده امام از راوي،
 طنزآميـزي  تضـاد  قسمت، اين در ).60همان، ( كنند مي برآورده را ها حاجتة هم و اند شده
 مردم زيارتگاه به آيند، مي حساب به وچل خل همگي فضا آن در كه دخترهايي. آيد مي پيش
 كـرده،  گريـه  بـس  از«. شود مي اشاره سالي خشك به بارها داستان، طول در. شوند مي تبديل
» اسـت  سـالي  خشـك . شـده  خشك هم نو آب. است شده خشك پينو آب مثل هاش چشم

سـبب   ،بخش زن و زمين حيات هاي طبيعي بين نيروي شباهت«در ايران باستان،  ).7همان، (
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معناي مـادر تمـامي    نمادي از مادر كبير، به پنداشتن اين دو نيرو گرديد و زن تبديل به يكي
 بـاروري  نمـاد  دختـر  و زن اينكـه  بـه  توجـه  بـا  .)34: 1388 نژاد، زابلي(» جهان هستي شد

 .باشـد  آنـان  شدن پايمال و زنان به توجهي بي نماد تواند مي سالي خشك شوند، مي محسوب
معنـي   سنتي بية نوجواني، در آن جامعة دور. بس در كل اثر مشهود است توجهي به خان بي

پـدر، فكـر دختـرش نيسـت، دوازده     . شـوند  است و دختران، از كودكي وارد بزرگسالي مي
بـس   خواهد دخترش روي دستش بماند و اگر پاي جان خانم داند، نمي لگي را بزرگي ميسا

دادن بـه   قادري، نگـران جـواب پـس    داري از ملك ارباب دليل كوتاهي در نگه پيش بيايد، به
  ).22: 1380شمس، (اوست است، نه جان دخترش 

  
  گيري نتيجه. 4
هـاي متفـاوت، فضـاي     رمـان، از جنبـه  چنان كه در تحليل و بررسي اشاره شد، هر سـه   آن

اند، اما نبايد فراموش كرد كه كارنـاوال، در   كارناوالي را براي شخصيت نوجوان فراهم كرده
سـوپاپ اطمينـاني بـراي    ة تر يكي از سازوكارهاي قدرت غالب است و به منزل ديدي وسيع

و پـس از پايـان،   زمـاني محـدود اسـت    ة كارناوال آزادي در باز. رود سلطه به كار مية ادام
آيد  گردند؛ هرچند تغييري در آن روال به وجود مي مراتب قدرت به روال سابق برمي سلسله

 سفري به شخصيت بردن با اكبرپور،. شود ناپذيري قدرت به بازي گرفته مي و باور به خدشه
 مختلـف  هـاي  مليـت  در اين رمـان، . كند مي توانمند را او نوجوان، صداي به توجه و خيالي
 .كننـد  بـه پـا مـي    كارنـاوالي  و آينـد  گرد هم مـي  طبقاتي و نژادي هاي تفاوت از نظر صرف

ها،  نوجوان براي رأي حق درنظرگرفتن و سپيدخواني ايجاد ، باكلمات امپراطورنويسنده در 
هاي كارناوالي  كند و دستشان را در كنش ها ايجاد مي بيشترين فضاي باز و آزادي را براي آن

طـور ضـمني    گيـرد كـه بـه    ترين مجازات را نيز برايشان در نظر مي د، اما سختگذار باز مي
شود بهاي آزادي به قدري سنگين است كه شايد صرف نظر از آن، به نفع نوجوان  يادآور مي

ها پشت  است و گيرافتادن نوجوان نشده رعايت رمان اين در خانه، به بازگشت الگوي. باشد
ها از هم، بـيش از آنكـه رهاننـده باشـد، آزادي و توانمنـدي       آنهاي قانون و جداكردن  ميله

  .كند نوجوان را سلب مي
اش، توسـط بزرگسـال مالمـت     خاطر رفتارهاي هنجارشكنانه ، نوجوان مدام بهيهستدر 

تـر اسـت و    بخـش  شده، رضايت پساكارناوالي و گذر از رفتارهاي اغراقة شود، ولي دور مي
فضـا و موقعيـت   . كنـد  فع توانمندي نوجوان تضـعيف مـي  عصيان، قدرت بزرگسال را به ن
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هنجارشكني . كنند اجتماعي نيز، نقش مهمي در كنش كارناوالي و توانمندي نوجوان ايفا مي
جنسيت، دگرپوشي و گزينش ة هاي آهنين خانه و جامعه و در زمين هستي، معطوف به قانون

  .افتد الر اتفاق ميمردساة هويت مردانه براي رسيدن به هويت زنانه در جامع
ها را تيره و تار كرده است  نظام مردساالر، آسمان زندگي زنة ، سلطوچل خلة دختردر 

اش، بـه   درخشد و بـا رفتارهـاي كارنـاوالي    اي مي و نوجوان، با سالح جنون، همچون بارقه
قـدرت  هـاي   توانند در پايه اند، نمي هاي او گرچه بسيار جسورانه اقدام. تازد قدرت مردها مي

دفاعي زنان، تغييري بدهند و دست آخر، زنان كه توان غلبه بر مردان را ندارنـد،   مردان و بي
بسته و سنتي خـود، كـه   ة اين اوصاف، نوجوان در جامعة با هم. تازند جنسان خود مي به هم

آور تغييـر و پويـايي اسـت، بـا اينكـه       اند و جرأت اعتراض ندارند، پيام زنان ستم را پذيرفته
ـ   . آيـد  دار برنمي تنهايي از پس سنتي ديرينه و ريشه به پـژوهش، هسـتي   ة از ميـان سـه نمون

خـوبي   شخصـيت نوجـوان در آن، بـه   ة تر است؛ زيرا فرايند تكامل سـوژگي ويـژ   كارناوالي
  .شود الي سطرها شنيده مي صورت گرفته است و صداي نوجوان، بلندتر و رساتر از البه
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  .147 تا 137 صص ،51ة شمار ،نوجوان و كودك ادبياتة پژوهشنام

  .حنانه: چاپ اول، تهران. وچل دختره خل). 1380. (شمس، محمدرضا
پارسـا يعقـوبي،   : ، اسـتاد راهنمـا  »زاده هاي جمال هاي كارناوالي در داستان بررسي جنبه«). 1388. (فشي، طيبه
  .زبان و ادبيات فارسية ادبيات و علوم انساني دانشگاه كردستان، رشتة دانشكد. كارشناسي ارشدة نام پايان

  .هرمس: تهران اول، چاپ پورآذر، رؤياة ترجم. باختين از پس: كارناوال و شكسپير .)1391( .رونلد نولز،
 

Works Cited 

Bakhtin, M. (1984). Rabelais and His World. Trans. Helene Iswolsky. Bloomington: Indiana 

UP. 

Bakhtin, M. (1984). Problems of Dostoevsky’s Poetic. Ed. and Transe. Caryl Emerson. 

Minneapolis: Minnesota UP. 

Elick, C. (2001). "Animal Carnivals: A Bakhtinian Reading of C. S. Lewis's The Magician's 

Nephew and P. L. Traver's Mary Poppins". Bridgewater College, 35(3), 454- 471. 

Hall, J. (2011). "Embracing the Abject Other: The Carnival Imagery of Harry Potter". Children’s 

Literature in Education: 42:70–89. 

Lloyd, S. (2010). Rev. of Power, Voice and Subjectivity in Literature for Young Readers, 

Nikolajeva, M. New York: Routledge, 204 pages. Online. 

Nikolajeva, M. (2002). "Fairy Tales in Society's Service". Wayne State University Press: 

Marvels & Tales, 16(2), 171-187. 

Nikolajeva, M. (2005). Aesthetic Approaches to Children’s Literature: an Introduction. Lanham 

Maryland: Scarecrow Press. 

Nikolajeva, M. (2009). "Theory, Post-Theory, and Aetonormative Theory". Neohelicon XXXVI: 

1, 13–24. 

Stephens, J. (1992). Language and Ideology in Children’s fiction. London: Longman. 


