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 . مقدمه1

دغدغة نوشتن برای نوجوانان در میان نویسندگان  کماز حدود دهة چهل که کم

طور خاص به تولید محتوا سال پیدا شد تا امروز که انتشارات و نویسندگانی بهبزرگ

اند، همواره این پرسش مطرح بوده که نوجوان کیست و چه برای نوجوانان دست زده

به آن  ها خای برای او مناسب است. همین پرسش و تنوع پاسمحتوا و محصول هنری

های متفاوت به داستان و رمان نوجوان شده و این ها منجر به ایجاد دیدگاهدر طول سال

ها را ـ اگر نگوییم غیرممکن ها امروزه تعریف جامع این گونه متنگونی در نگرشگونه

 ـ دشوار و متنوع کرده است. 

نی، منتقدان تالش یافتن هرچه بیشتر مفهوم نوجوادو دهة اخیر، با رسمیت در یکی

ترین اند تا به تعریف یا برداشتی از رمان نوجوان برسند. از آن میان شاید بتوان مهمکرده

سال را در اهمیت و حساسیت مفهوم مخاطب آن با رمان بزرگ 9تفاوت رمان نوجوان

های متناسب و خاص های خاص شناختی که به دریافتدانست؛ مخاطبی با ویژگی

 خود نیاز دارد.

ناپذیر میان ضرورت های پایانهای آموزشی و بحثهمین مسئله منجر به تولید متن

آموزشی یا هنری بودن متن شده و درنتیجه اولین نزاع قدرت میان کودک/ نوجوان و 

های افتد و بحثسال را پدید آورده است. در این میان، آنچه اتفاق مینویسندة بزرگ

ای نویسندگان اندیشه 3د، این است که ما شاهد هژمونیآوروجود مینظری بسیاری را به

دنبال القای اندیشگانی/ ایدئولوژیکی هستند. در سال هستیم که در بیشتر موارد، بهبزرگ

اند که آیا کودکان و نوجوانان در این چند سال اخیر منتقدان این پرسش را پروریده

ند یا نه. درنتیجه نوجوان و هایی باشدورة سنی باید تحت آموزش چنین ایدئولوژی

 شود. می 9پروبلماتیک مند/آن مسئلهتعریف 

آید و شاید بتوان با پاسخ به آن، به تعریفی از رمان پرسشی که در اینجا پیش می

این است که نوجوان کیست، در مقام مخاطب چگونه عمل  ،نوجوان نیز دست یافت
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طور خاص رمان نوجوان، چگونه ، بهشودهایی که برای او نوشته میکند و در متنمی

هایی است که ها و گفتمانرمان نوجوان عرصة نفوذ و قدرت دیدگاهشود. می 4برساخته

ها، چه شوند. مجموعة این دیدگاهها اِعمال میها توسط نویسنده در متن رمانبیشتر آن

به و درمجموع  صورت محتوایی و چه ساختاری، در رمان نوجوان تنیده شدهبه

ها گونه رمانسازی از نوجوان در اینبه سوژه طور کلیسازی در رمان نوجوان و بهسوژه

گیرد، نه های نوجوان از مفهوم نوجوانی شکل می؛ زیرا آنچه در رماناست منجر شده

ای از آن در دل فرهنگ و اجتماع هر دوره است؛ حقیقت نوجوان بلکه فقط برساخته

 کشاند.      می 5سمت بررسی سوژههمان چیزی که ما را به

توان نوجوان را فقط یک فرد تلقی های اجتماعی است و نمینوجوانی دورة تعامل

گیری و نهادهای قدرت از اولین عوامل اثرگذار در شکل 6کرد. فرایندهای گفتمانی

 گیری سوژه در، شکل7بنابر دیدگاه فوکو آید.شمار میسوژة نوجوان و بازنمایی آن به

ها شکل بین آن 8تعامل با نهادهایی همچون دولت، مدرسه و خانواده روابط قدرت

توان این تعامالت بین نوجوان و محیط گیرد. بدیهی است که در دورة نوجوانی نمیمی

 طور فردگرایانه به شخصیت نوجوان اندیشید.  اجتماعی پیرامونش را درنظر نگرفت و به

های مسلط بر ا بررسی روابط قدرت و گفتماناین پژوهش نیز در نظر دارد ب

ای فرهنگی، گفته تا بافت زمینهگیری سوژة نوجوان، از ساختارهای قدرت پیششکل

های زبانی خاص هر اثر بررسی کند تا بتواند به اقتصادی و جنسیتی را در کنار ویژگی

جتماعی، برسد. به مثابة عاملی برساخته از مسائل اتعریفی از سوژه در رمان نوجوان، به

های درون متن تحلیل شده است تا بتوان ابعاد مختلف سوژه را زیر همین دلیل نشانه

شناسی های مسلط اثر نمایاند. بدین منظور، براساس ایدة اصلی نشانهمحور گفتمان

توان از ابعاد شوند، میکه در آن بافت متنی و اجتماعی در کنار هم بررسی می 1اجتماعی

های مسلط اثر را واکاوی کرد. این رویکرد، با توجه به مسئلة سوژه و گفتمانمختلف 

پردازد، ها میکه در آن به بررسی سوژه در اجتماع، قدرت و گفتمان 91سوژة گفتمانی
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تری درجهت رسیدن به هدف پژوهش یاری رساند. این صورت جامعتواند بهمی

صورت توصیفی لة نخست، بههای کیفی است که در مرحپژوهش از نوع پژوهش

ها شناسی اجتماعی به بررسی رمانتحلیل محتوای قیاسی، با محوریت رویکرد نشانه

 پردازد. می

 . پیشینه انتقادی پژوهش 1ـ1

طور خاص به بحث در حوزة ادبیات کودک و نوجوان، تاکنون در پژوهش مستقلی به

توان بررسی روابط اما میسوژه در ادبیات کودک و نوجوان پرداخته نشده است. 

 های اخیر مشاهده کرد:ویژه از دید فوکو، را در پژوهشقدرت، به

بررسی مفهوم قدرت در آثار روآلد دال و لوییس نامة خود باعنوان فرنیا در پایان
با بررسی آثار این دو نویسنده از دید مفهوم قدرت و توانمندسازی،  (،9988) 99کارول

جاکردن جایگاه است که گاهی نویسندگان در آثار خود با جابهبه این نتیجه رسیده 

 دنبال توانمند کردن کودک از نظر قدرت هستند.سال، بهقدرت بین کودک و بزرگ

بررسی جایگاه قدرت در ده رمان نوجوان نامة خود باعنوان فر در پایانالهیفرج
ی مختلف قدرت را از ها(، جنبه9915) برتر دهة هشتاد برمبنای نظریة میشل فوکو

دیدگاه فوکو، ازجمله قدرت و رژیم گفتمانی، قدرت و نهادها، جنون و قدرت، در این 

تفکیک قدرت و نهاد، مقاومت و وضعیت ده رمان تحلیل کرده است. او در هر رمان به

و تاریخی فرد، و روحیة انتقادپذیری دربرابر وضعیت موجود و وجود محیطی  اجتماعی

های جدید را به فرد بدهد، بررسی ة آزمودن خودهای مختلف و موقعیترا که اجاز

 بندی شده است. ها جمعهای مختلف قدرت در رمانکرده است. درنهایت جنبه
(، به ارزیابی تقابل 9916) تقابل در رمان نوجوانآقاپور در رسالة خود باعنوان 

های نوجوان لوژی در رمانهای القای ایدئوسال، آموزش/ لذت و شیوهگنوجوان/ بزر

ایرانی پرداخته و رابطة کودک و نوجوان را برکنار از مسائل قدرت ندانسته است. وی 

بحثش را بسط داده و با بررسی گیری از نظریات فوکو دربارة قدرت، دامنة با بهره
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تر ایدئولوژی و های پیچیدههای نوجوان با این دیدگاه، اذعان کرده است که شکلرمان

سال را تواند رابطة قدرت میان نوجوان و بزرگها در رمان نوجوان گاهی میتقابل

 تشدید کند. 

تازگی کارهایی در زمینة سوژه در سال، بههای ادبیات بزرگنامهاما از بین پایان 

بار مفهوم  ادبیات انجام شده که در نوع خود بسیار نوآور و مهم است؛ زیرا برای اولین

 ور دقیق بررسی شده است. طسوژه به

که  ـ (9917) تحلیل سوژه در ادبیات داستانی پسامدرن ایرانکریمی در کتاب 

بر نوع نگاه به انسان در فلسفة پسامدرن تمرکز  براساس رسالة دکتری خود نوشته ـ

های ذهن آدمی، ها و توانمندیدلیل تأکید بر ویژگیکرده است. در این کتاب، سوژه به

فهوم انسان در فلسفة معاصر شده است. نویسنده موقعیت سوژه و عناصر جایگزین م

ای آن ازقبیل وضعیت بازنمایی و هویت را در متن داستانی پسامدرن و در قالب پایه

طور خاص به های داستانی واکاوی کرده است. آنچه مسلّم است، نویسنده بهشخصیت

 است. فلسفة سوژه در ادبیات داستانی پسامدرن پرداخته

آید که در ادبیات کودک و شده نیز چنین برمیوجوی مقاالت چاپاز جست

سال مقاالتی در این نوجوان توجهی به این موضوع نشده است. اما در ادبیات بزرگ

شناسی مرکززدایی و انزوای نشانه»خورد؛ ازجمله: فتحی در مقالة چشم میزمینه به

ة پساساختارگرا را بررسی کرده که ( سوژ9911« )سوژه در داستان سگ ولگرد

های بارز آن است. او معتقد است سوژة پساساختارگرا مرکززدایی و انزوا از ویژگی

مرکزیت خود را ازدست داده و در آستانة نوعی انزواست و برای این منظور، با نگرشی 

 را تحلیل کرده است. « سگ ولگرد»شناختی، داستان نشانه

و مادام بوواری با  93های دُن کیشوتو قدرت در رماننسبت سوژه »در مقالة 

(، دو شخصیت 9919از صابر و ضیاء شهابی )« های میشل فوکوابتنای بر دیدگاه

و گریز از آن بررسی و بدین منظور از  99های یادشده در فرایند بهنجارسازیرمان
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تقدند برمبنای مفاهیم بهنجارسازی و انقیاد فوکو بهره برده شده است. نویسندگان مع

 مندی را تعریف کرد. های دیگری از سوژهتوان شکلداستان و ادبیات، می

شدن سوژه در شود: متنی وقتی نویسنده متن می»پور در مقالة کریمی و حسام

مثابة (، بر نوع تعامل انسان به9914« )نوشتة ابوتراب خسروی’ داستان ویران‘داستان 

گیری آن اساس شدن و چگونگی شکل. سوژه اندکرده سوژه با متن و دیگران تمرکز

همین دلیل با بررسی این داستان دهد. به شناختی انسان معاصر را شکل میهستی

شده ای متنیکه سوژة داستان پسامدرن ایران سوژه اندپسامدرن به این نتیجه رسیده

 متن است. است. سوژة متنی ماهیت پیشینی ندارد؛ بلکه تابع موقعیت سوژه در

سوژه در چند  94جهانتقابل زیست»ای دیگر باعنوان پور در مقالهکریمی و حسام

جهان را از مفاهیم فلسفة مدرن (، مفهوم زیست9916« )داستان مدرن و پسامدرن فارسی

ذهنی، دیگری و آگاهی را که از که موضوعاتی ازقبیل سوژه، فضای میان انددانسته

همین دلیل  دهد. بههستند، شکل می 95ادبیات مدرن و پسامدرنوجوه عمدة تمایز میان 

جهان وجود دارند، عامل مناسبی برای مقایسة هایی را که در این زیستتفاوت سوژه

و بر این اساس نیز، به بررسی و مقایسة سه  ادبیات داستانی مدرن و پسامدرن برشمرده

 . اندداستان مدرن و پسامدرن پرداخته

ر که مالحظه شد، تاکنون پژوهش متمرکزی دربارة سوژه در ادبیات طوهمان  

به ضرورت و اهمیت این موضوع در کودک و نوجوان صورت نگرفته است. با توجه 

شود. شدت احساس میهایی بهادبیات کودک و نوجوان، جای خالی چنین پژوهش

ایی با محوریت هنامه و مقالهویژه که تاکنون در حوزة رمان نوجوان، پایانبه

نوشته شده، اما معموالً به مسائل ارتباطی و آنچه در پیرامون  پردازیشخصیت

 هم با این دیدگاه، توجه نشده است.گیری سوژه است، آنشکل

سال نیز، فقط کریمی توجه خود را معطوف به سوژه کرده و بر در ادبیات بزرگ 

یرانی متمرکز شده است. بنابراین وجوه فلسفی دیدگاه پسامدرن در ادبیات داستانی ا
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ویژه مستقل و متمرکزی با این دیدگاه به سوژه و ارتباط آن با قدرت، به تاکنون پژوهش

 با رویکرد فوکویی، انجام نشده است. 

 . روش پژوهش 2ـ1

شود. در این ای و متن اثر توجه میزمان به بافت زمینهشناسی اجتماعی، همدر نشانه

 رویکرد:

کنش پارامترهای مختلفی است که بخشی از آن درون متن، رایندی از هممعنا ب 

بخشی ناشی از بیناکنش تولیدکننده و خوانشگر متن و بخشی متأثر از بافت 

راحتی از توان بهکدامشان را نمیبالفصل و شرایط اجتماعی فرهنگی است که هیچ

هاست؛ پیوندهایی که ابطهیکدیگر جدا کرد؛ یعنی معنا فراوردة فرایند پیوندها یا ر

نشینی و جانشینی شناسی، در دو محور همشناسی و نشانهبه بیان متعارف در زبان

 (. 63: 9981شود )ساسانی، های مختلف برقرار میمیان سازه

ها در متن تابع قواعدی اجتماعی هستند که به گفتمان حاکم در متن دامن این نشانه

های به بررسی نشانه ،در این پژوهش نیز همین دلیلکند. به بازنمایی می زند یا آن رامی

های مسلط بر ساخت سوژة نوجوان پرداخته دهی گفتمانها در شکلمتن و تأثیر آن

ها در بافت متنی و اجتماعی تحلیل و سپس گفتمان مسلط بر شده است. بنابراین نشانه

 ساخت سوژه بررسی شده است. 

نوع تحلیل  صورت توصیفی، ازدر مرحلة نخست، به پژوهش از نوع کیفی است. 

شناسی اجتماعی رمان بررسی شده است. محتوای قیاسی، با محوریت رویکرد نشانه

شناسی پردازان در این زمینه، با روش نشانهبه رویکرد نظریه های تحقیق نیز با توجهداده

 اجتماعی گردآوری شده است.

هایی که براساس آن به بندیبه دستهوجه با ت سعی شده است ،در این پژوهش

هایی از متن انتخاب شود که با پردازند، نشانههای اجتماعی و متنی میبررسی نشانه

تمرکز بر سوژه بیشتر بتواند در رسیدن به هدف تحقیق یاریگر باشد. از همین رو 
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ت بافت ها در دو بخش بافت اجتماعی و بافت متنی واکاوی شده است. در قسمنشانه

 97ها( و بدنها و گفتار شخصیتکالم)نحوة بیان، تکیه 96های گفتاریاجتماعی، کنش

)واژگان، قواعد  98های زبانی)سیما، چهره و بدن( و در قسمت بافت متنی، نشانه

 31)استعاره، مجاز، نماد و اسطوره( و بینامتنی 91شناختیییدستوری و نحوی(، زیبا

 ارزیابی شده است. 

 رچوب نظری. چا2

اندیشم، پس من می»گردد که دکارت با عبارت پیشینة بررسی سوژه  به زمانی برمی

های ذهن آدمی، عنوان فاعل شناسا، با تأکید بر توانمندی، مفهوم سوژه را به«هستم

جای انسان در دورة اخیر، دلیل استفاده از این واژه به»جایگزین مفهوم انسان کرد. 

« از انسان در علوم انسانی معاصر، نسبت به گذشته است نهشناساتفاوت شناخت

 .(98: 9917)کریمی، 

های سوژه مورد توجه قرار گرفته، یعنی مفهوم سوژه آنچه در نخستین بررسی

 منزلة فاعل شناسایی، دیدگاهی فردگرایانه به سوژه دارد:به

شود؛ شناخته می گونه که در عالم واقع وجود دارد،در فلسفة کالسیک، انسان همان

عنوان یک واقعیت، طور مشخص در پدیدارشناسی( انسان بهاما در فلسفة مدرن )به

عنوان پدیدة واقعیت، امکان شناخت او وجود دارد. قابل شناسایی نیست؛ بلکه به

دنبال ای است که بهسوژه همان پدیدة واقعیت انسان است. ]...[ سوژة مدرن سوژه

آگاهی، فاعلیت، خودبسندگی، هویت مشخص و کشف ماهیت خویش است. 

های ذهنی، طور کلی ایجابیتمشروعیتی که خود برای خویشتن قائل است و به

 (.41های اصلی سوژة مدرن است )همان، ویژگی

جدا از ساختارهای گفتمانی اثرگذار بر آن بررسی  سوژه، 39گرایاندر دیدگاه ساخت

ن به مفهوم سوژة اجتماعی تأکید دارند. برخالف شده؛ اما امروزه منتقدان به رسیدمی

دانستند که از شرایط و ندیشمند را ساختارهایی ثابت میگذشته که ساختار ذهنی سوژة ا
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ها های ارتباطی و تأثیر آنبار بررسی زمینه های فرهنگی و اجتماعی جدا بود، اینزمینه

توان اولین گام و ت را میدر ساخت سوژه در مرکز توجه قرار گرفت؛ هرچند این حرک

 ناکامل دانست.   

صورت فردی، مجزا از ساختار اجتماعی توان بهکه گفته شد، سوژه را نمی طورهمان

 33ایشود. بافت زمینهشناسی چنین بررسی میکه سوژة رواناطراف او تصور کرد؛ چنان

مان چیزی است که سوژه در آن قرار دارد، در برساخت مفهوم سوژه دخیل است. این ه

سمت مفاهیم اجتماعی که مفهوم فلسفی سوژه را که پیش از این به آن اشاره شد، به

را توسعه دادند و  39کشاند. اما دیگرانی همچون فوکو بحث دربارة سوژة اجتماعیمی

های اجتماعی مورد نظر را نه در روابط آزاد میان افراد، بلکه متأثر از نیروهای زمینه

 شود.های مختلفی میقدرت دانستند که منجر به برساخت سوژهگریزناپذیر 

به رابطة قدرت و تأثیر آن در سوژه، دو معنا را برای سوژه بیان فوکو با توجه 

معنای موجب کنترل و وابستگی و دیگری بهمعنای منقاد دیگری بودن بهیکی به»کند: می

ی. هر دو معنا حاکی از وجود واسطة آگاهی یا خودشناسمقید به هویت خود بودن به

 (. 948: 9914)دریفوس و رابینو، « نوعی قدرت هستند که منقاد و مسخرکننده است

داند و بدین ترتیب، تعریفی و تسلیم می 34فوکو مبارزه علیه انقیاد را ستیز با سوژگی

صی کشد و به نیروهای فراشخچالش میدهد. او مفهوم فرد را بهجدید از سوژه ارائه می

ها کند. فوکو سوژه را محصولی از گفتماندادن به هویت فرد تکیه می گفتمان در شکل

توان گفت آنچه برای او اهمیت دارد، رسیدن به نوعی میداند. بهو روابط قدرت می

رت، همچون گیری سوژه است. این فرایندها در رابطة بین نهادهای قدفرایندهای شکل

ویژه در رمان نوجوان اهمیتی گیرد که این مسئله بهکل میش دولت، خانواده و مدرسه،

 یابد.  می ویژه

پردازد، نقش به آن می شناسی دانشدیرینهنکتة درخور توجهی که فوکو در کتاب 

دنبال پاسخ این پرسش است که جهان ها در برساخت سوژه است و بهاین گفتمان
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 شوند.ونه در گفتمان ساخته میهای آن، چگو سوژه 35هااجتماعی، ازجمله ابژه

نظر بنای برداشت تحلیل گفتمانی از سوژه را گذاشت. ]...[ بهفوکو بود که سنگ»

همین (. به 98: 9981)یورگنسن و فیلیپس، « شوندها خلق میها در گفتمانفوکو، سوژه

ها ماناند که گفتآنچه باید تجزیه و تحلیل شود، فرایندهای گفتمانی»دلیل معتقد است: 

ها تصویری آورند؛ این گفتمانوجود میسازند که این احساس را بهای برمیگونهرا به

فرایندهای گفتمانی  همین دلیل(. به جا)همان« کنندحقیقی یا کاذب از واقعیت ارائه می

شمار گیری سوژه و بازنمایی آن بهو نهادهای قدرت از اولین عوامل اثرگذار در شکل

 آیند. می

 . سوژة گفتمانی1ـ2

شوند و گویی ها و حقیقت، در گفتمان خلق میها، روابط میان آنعقیدة فوکو، سوژهبه

طور خاص تعریف حقیقتی ناب و خارج از این گفتمان وجود ندارد. کسانی نیز به

سوژه »نویسد: باره می کنند. پاینده در اینتنیده تلقی میسوژه را با گفتمان درهم

« کندهای گفتمانی داللت میها در موقعیتست که بر قرار گرفتن شخصیتاصطالحی ا

(9919 :591 .) 

های ها در موقعیتیابد که قرار گرفتن سوژهدر این میان این پرسش اهمیت می

 36فرض در این پژوهش در نظر گرفته شده است، بر عاملیتمثابة پیشگفتمانی که به

 رد. سوژه و خودآگاهی او چه تأثیری دا

ها نیست؛ اما دنبال سرکوب آشکار عاملیت سوژهها بهقدرت نهفته در این گفتمان

 ضمنی و ناپیدا، در تعیین نوع رفتار عموم مردم نقش دارد. ای گونهبه

آورد که مطابق با اقتضای همان گفتمان، وجود میهایی را در جامعه بهگفتمان سوژه

یازی نیست که قدرت سیاسی را از طریق اعمال ترتیب، دیگر نکنند. بدین رفتار می

ها و زور و سرکوب جسمانی تثبیت کرد. کافی است گفتمان خاصی را از راه رسانه

های مطلوب تربیت شوند و و پرورش و غیره، اشاعه داد تا سوژه نظام آموزش
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 داندخواهد یا درست میگونه فکر و رفتار کنند که قدرت حاکم میآن

 (. 534)همان،  

کردن سوژه همان چیزی است که نوع رفتار و عاملیت سوژه را این مقولة تربیت 

طور ضمنی بر رفتار سوژه اثر دهد و با ایجاد نوعی الگو، بهتحت تأثیر قرار می

شده یا تابع گفتمان بدانیم، ای گفتمانیشود سوژه را سوژهگذارد. اما آنچه باعث میمی

ابط گفتمانی است که او را احاطه کرده است. همچنین گویی سوژه به رونحوة پاسخ

خود  38روست و گاهی مرکزگرایی گفتمانیروبه 37هایی متکثرگاهی سوژه با گفتمان

 تواند عرصة عمل و آزادی سوژه را محدود کند. می

استعارة »البته با درنظر گرفتن ارتباط سوژه و ایدئولوژی، از اصطالح  31آلتوسر

ها کند. او معتقد است ما توسط ایدئولوژیاستفاده می« فرخواندن سوژه» یا« 91فراخوانی

دهیم و بدین وسیله طور ناخودآگاه به آن پاسخ میشویم و بهها فراخوانده میو گفتمان

. این همان چیزی است که آستانة انقیاد و آزادی سوژه را تعیین شویمبه سوژه تبدیل می

 .(936: 9915کند )هال، می

ی 99تواند تولید قدرت کند و هم قدرت را سلب کند. همیشه صداهامان هم میگفت

ی کند و ممکن است صداهاشدن پیدا میمشخصی در گفتمانی خاص مجال شنیده 

های ایجادشده از طریق باید تأکیدها و محدودیت همین دلیلدیگر خاموش شود. به 

 برداشت.گفتمان را تشخیص داد تا بشود با آگاهی از آن قدم 

هایی درنظر گرفت که حوزة عمل و نوآوری توان چارچوبها را میپس گفتمان

تواند در تعیین نوع رفتار ها میکند؛ هرچند مرکزگرایی یا تکثر گفتمانسوژه را تعیین می

ویژه در رمان نوجوان از اهمیت خاصی و عمل سوژه نقش داشته باشد. این مسئله به

و پرورش، های غالب از طریق آموزش ای از گفتمانوعهبرخوردار است؛ زیرا مجم

توانند سوژگی شوند و میها منتقل می، خانواده، همساالن و ادبیات به نوجوانرسانه

شناسی جدی شود، زمینه آسیبها را محدود کنند یا بر آن بیفزایند. آنچه باید در این آن
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طور ضمنی به ا در این دایرة گفتمانی بهها رها نوجواناین است که نویسندگان این رمان

 دهند.وسو سوق میکدام سمت

 . بحث و بررسی1

 سایة هیوال . خالصة رمان1ـ1

همراه پدر، نام مارال است که بهساله بهداستان دختری شانزده سایة هیوالرمان نوجوان 

بان طکند. پدر او، اوبان، محیپدربزرگ و برادرش در پارک وحش گلستان زندگی می

کند. مارال های بسیاری میها را دستخوش تالطماست و شغل پرخطر او زندگی آن

دختری است که پس از مرگ مادرش، مسئولیت خانواده را برعهده گرفته و سعی 

بر رسیدگی به اعضای خانواده، از حیوانات زخمی نیز پرستاری کند. مارال کند عالوهمی

ها و ا بازیگری کند و به حمایت از حقوق انسانکوشد فراتر از فضای سنتی آنجمی

دلیل قتل یکی از شکارچیان توسط پدرش، مجبور حیوانات بپردازد. اما درنهایت به

بس، عروس خانوادة مقتول شود. در انتهای داستان، با اثبات شود به بهای خونمی

 شود.گناهی پدرش، زمینه برای رهایی او از ازدواجی ناخواسته فراهم میبی

 . بافت متنی2ـ1

درپی یافتن  آید کهشمار میشناسی اجتماعی رویکردی کاربردی در بررسی متن بهنشانه

های های اجتماعی و رفتارهای معنادار است. در فرایند معناپردازی، متن از سازهنشانه

ای گونهشود و نقشی محوری در بررسی معنا دارد. متن بهاصلی فهم و تفسیر تلقی می

هر متن نظامی از »گیرد. کند و در تعامل با مخاطب قرار میدامنة تفسیر را مشخص می

ها، یافته برطبق رمزگان و زیررمزگانی است که بازتابی از ارزشهای سازماننشانه

 .(394: 9987)چندلر، « باشندن میهای معیّها و کنشا، باورها، فرضهگرایش

گیرد، در انتخاب نوع ها در آن شکل مینهانتخاب نوع رسانه و بافتی که نشا

های متنی مؤثر است. در اینجا رسانه یا متن مورد نظر ژانری داستانی دارد که نشانه
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ها متن را شود. پیوندهایی که براساس آنها براساس این نوع متن بررسی مینشانه

های هش نیز، نشانهشود. در این پژومتنی تقسیم میمتنی و برونکنند، به درونبررسی می

 شناختی( و بینامتنی تحلیل شده است. متنی )زبانی و زیبایی

 های زبانی. نشانه1ـ2ـ1

های زبانی در متن متأثر از ساختار زبان نهادی اجتماعی است و بیشتر انتخاب

فرهنگی جامعه است و فرهنگی هر جامعه است. زبان متأثر از بافت اجتماعیاجتماعی

گذارد و چیزی جدا از ان گفت بافت غیرزبانی در بافت زبانی متن اثر میتونوعی میبه

 سازند.هم نیستند و در تعامل با هم، گفتمان متن را می

های زبانی و ساختار اجتماعی شناسی اجتماعی را نقطة تالقی نقش]هلیدی[ نشانه

های صورت که معنا یک جنبة زبانی دارد که حاصل گزینشبدین  ند؛کمعرفی می

های رفتاری گویندگان ای اجتماعی دارد که شیوهنحوی و واژگانی است و جنبه

سازد فرهنگی جامعه است، آن را محقق میتأثیر ساختار اجتماعیزبان که تحت 

 (. 938: 9916وند و صولتی، به نقل از زینی 941: 3119)احمد، 

های زبانی رمزگذاری نشانههای متن و گفتمان آن در نیز، پیام سایة هیوال در رمان

کند. گفتمان شده است و بررسی آن بخشی از معنای ضمنی اثر را مشخص می

از مسائل پررنگی است که هم در زبان و هم در محتوای اثر رمزگذاری شده  93جنسیت

سالگی مادر خود را ازدست داده و در ساله است که در دهاست. مارال دختری شانزده

در کنار پدر، برادر و پدربزرگش، در محیطی کامالً مردانه زندگی پارک وحش گلستان 

بان است و اولویت او نگهبانی از پارک وحش است و ناخودآگاه کند. پدر او محیطمی

کند. این مسئله هم در سمت پر کردن نقش مادری هدایت میها مارال را بههمة نشانه

هایی که برای ها، واژگان و فعلنوع روایت راوی توجیه شده و هم در نوع توصیف

شود، های مستقیمی که به این مسئله میکار برده شده، نمایان است. از اشارهمارال به
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اشاره کرد که در « کردنمادری »و « کردن بزرگ»توان به کاربرد فراوان فعل می

 شود. های مختلف رمان به آن اشاره میقسمت

مارال هم پلنگ »گوید: روند رشد او چنین می برای مثال راوی در توصیف مارال و

با مارال در رابطه  99(.91« )بزرگ کرداش را کنار گذاشت و توله پلنگ را عروسکی

 کندست، نقش پررنگ مادری را ایفا میتر ابرادرش تایماز که چهار سال از او کوچک

مادری برایش  مارال هم خواهرش بود و هم»شود: طور مستقیم به آن اشاره میکه به

شوند، حس مادری داری می(. مارال به حیواناتی هم که در آن محیط نگه91« )کردمی

. تو رو بزرگ کردممخملم، این من بودم که »گوید: دارد و خود در خطاب به پلنگ می

بزرگت و  نوازشت کردم، شیرت دادمها مادرت را کُشتند، من بودم که وقتی شکارچی

(. 93« )؟خوابیدیتو بغلم میها کردیم و شبچقدر باهم بازی می . یادته روزهاکردم

اگه توله داشته باشه، خودم »گوید: نیز می ،مارال دربارة خرسی که تازه کُشته شده است

نوعی با پذیرش جایگاه مادری، به سوژه تبدیل (. گویی مارال به99« )کنمبزرگش می

 کند. ر همین سمت هدایت و روایت میای او را دگونهشده است که همة روایت به

ساالن و نیز که صفتی مربوط به بزرگ« دل شور زدن»و عبارت فعلی « نگران»واژة 

خود. برای مثال هنگام رها کردن چشم میناظر به نقش مادری است، در سراسر رمان به

: گویدگفتة خودش ـ بزرگش کرده است، میداری و ـ بهپلنگی که مارال از او نگه

اش به جنگل زدههای زخمی و تلهکه اوبان پلنگ را با همین دست نگران است»

 (. 96« )برگرداند

یابد و این نقش تا پرورش می« 94خواهیدیگری»وارة ای با طرحگونهمارال به

کند که حتی وقتی در ای مادرانه با ازخودگذشتگی تبدیل میای او را به سوژهاندازه

مارال »شود: ها میجای جان خودش، نگران جان سگبیند، بهمی حیاط قرارگاه پلنگ

(. هنگام رها کردن پلنگ زخمی 43« )ها را کُشته باشد!شود: نکنه سگها میسگ نگران

 (. 983« )هایش هنوز خوب نشده باشه؟ـ نکنه دست است. نگران مارال»گوید: نیز می



 و همکار مهناز جوکاری                                              سایة هیوالر رمان نوجوان برساخت سوژة گفتمانی د

 

121 

دلیل شود. او حتی بیاشاره میهای مارال های مختلف رمان، به دلشورهدر قسمت

ها خبر از وقوع دهد که این دلشورهکند و در روایت داستان نشان میدلشوره پیدا می

دلم شور (. »91« )افتددلش شور میتایماز در رختخواب نیست، »دهد: ای میحادثه

شود، تایماز یاغی است و کم می اشدلشورهمارال » (.69« )دونم چرا؟، نمیزنهمی

گوید که کند و به او میهایش را شیپور میدرپی دستتواند مهارش کند. با آنکه پینمی

اندازد به جان کند و هول میبه درخت کالغا نزدیک نشود، ولی تایماز سرکشی می

 (. 13« )مارال

نیز در طول داستان « غذا دادن»و « شیر دادن»، «کردنمراقبت »، «به آغوش کشیدن»

مارال » دهد:اش و حیوانات دیگر انجام میکه مارال دربرابر خانواده از وظایفی است

خرسش مارال توله» (.93« )بوسدو پشت گردنش را می کشددر آغوش میخرس را توله

اند. بوی مارال ها گرسنهحیوان» (.96« )دهدشیر میو با شیشه به او  در آغوش کشیدهرا 

، بز و دهدها را که میغذای آنشود. مارال می خورد، صدایشان بلندکه به مشامشان می

که خودش را  مراقبت کندها را بچراند هم از تایماز برد تا هم آنبزغاله را به دشت می

دو رج رود تا یکیبه اتاق پشتی می(. »19« )کندبرای شرکت در مسابقة جمعه آماده می

« دهدغذایشان مید به حیاط و گردزنند، برمیها که صدایش میقالی ببافد، اما حیوان

(91  .) 

و « امن»، «نوازشگر»های های مارال، از صفتحتی نویسنده در توصیف دست

 های مادرانة مارال نقش دارد:ویژگی استفاده کرده است که در پررنگ کردن« بخشنده»

آورد و از کمر و را از گردن پلنگ، آرام به حرکت درمی های نوازشگرشدستمارال »

 (. 99« )کشدلوی چپ او تا زیر گردنش میپه

گریزد، حضور مارال در کنارش که تایماز از حملة حیوانات وحشی می هنگامی

مارال است و دست دیگرش در  های امندستیک دستش در »شود: چنین توصیف می
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 دهد و از مارالکشد و زوزه سر میبازمانده به در پنجه می(. »79« )های لرزان افرادست

 (. 991« )مارال در آلمه نیست های بخشندةدستخواهد، اما شیر می

هایی از رمان آشکارا به پذیرش ها از مارال، در قسمتبر این روایتراوی عالوه

او هنوز سنی »برد: کار میرا برای او به« مادر»کند و واژة نقش مادری مارال اشاره می

است، هم خواهر،  مادرمارال هم (. »13« )شد مادرنداشت که در خانة اوبان، جانشین 

 (. 11« )اندازد، اما عاشقانه دوستش داردهم دوست. دوستی که گاهی با او کَل می

ها درجهت طور ضمنی نشانهدهد بهگفته نشان میهای زبانی پیشهمة نشانه

ویی ای مکمل گفتمان اصلی اثر هستند. گگونهاند و بههای اصلی اثر پیش رفتهگفتمان

ای تأکید شده که یابییابی مارال، سوژة نوجوان رمان، بر الگوی هویتدر روند هویت

برد تا سمت انفعال میهمان تشکیل خانواده و نقش مادری است که سوژه را بیشتر به

تمان همان چیزی است که گف« خواهیدیگری»وارة هر نوع عاملیت دیگری. طرح

یابی سوژة نوجوان که با خودشناسی در روند هویت و ورزدمادرانگی بر آن تأکید می

های روزمرة دادن نقش های زبانی، با نشانکند. نشانههمراه است، اخالل ایجاد می

کنند. این امر ساخت رمان را برای پذیرش این نقش آماده میای ژرفگونهمارال، به

تأثیر نیست؛ بیگفتمانی متن بیانگر آن است که جنسیت مارال در این فضای تک

ای در مسیر های گستردهمثابة سوژة زن در نوجوانی، انتخابای که مارال بهگونهبه

 ای آزاد و امروزی رشد یافته باشد.   یابی ندارد، حتی اگر در خانوادههویت

 شناختیهای زیبایی. نشانه2ـ2ـ1

واژگان در روایت طور که پیش از این نیز گفته شد، زبان خنثی نیست و انتخاب همان

تواند  بخشی از های زبان مجازی که میویژه استفاده از نشانهاهمیت زیادی دارد؛ به

درست مثل دیگر رمزگان، زبان مجازی نیز بخشی از »معنای ضمنی متن را نمایان کند. 

 (. 988: 9987)چندلر، « نظام حفظ واقعیت، در یک فرهنگ یا زیرفرهنگ است
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توان معنای ضمنی اثر و گفتمان آن را آشکار کرد. از های متن میبا شناسایی استعاره

ها در زبان عادی گیرد و کاربرد آنکم شکل طبیعی به خود میها کمآنجا که استعاره

یا در  95شناسی باید درپی آن باشیم تا در وجهی شمایلیشود، در نشانهتلقی می

های میان دال و وجوی شباهتجست، در 96های غیرمستقیم، در وجهی نمادیناستعاره

ها بیشتر به کدام مدلول آن باشیم. برای این منظور، باید بررسی کرد که ابتدا استعاره

 اند.  مفاهیم و گفتمان خاص دامن زده

وارة دیگری که مارال با پذیرش آن به سوژه تبدیل شده، در این رمان، طرح

ای «طعمه»ی متن، بیشتر مارال را شبیه شناختهای زیباییاست که در نشانه« زنانگی»

به بافت  با توجه« مارال»کند که شکارچیانی در کمین اویند. شاید خود نام روایت می

واره نوعی به گسترش همین طرحمتن که بیشتر حول محور انقراض حیوانات است، به

ج در مواجهه ای در چنگال شکارچیان ببینیم. برای مثال دیباکند که او را طعمهکمک می

با پای خودش قدم به خانه و زندگی من گذاشته و این  آهو»گوید: با مارال با خود می

(. 397« )ای است که قرار است برایم فرزند بیاورد. فرزند پشت فرزندهمان فرشته

را دراختیار گرفته و بیشتر میل به بازی با او دارد  ایبرهدارد که  گرگیدیباج احساس »

زند، دل دیباج از هرچه مارال بیشتر حرف می(. »397« )را بلعیدنش و خوردنتا 

بیشتر به او پیدا  طمعرود و نفس و قدرت و نفوذ کالم او بیشتر ضعف میاعتمادبه

ای او را بیند که لحظهخود می چنگقدر به خود اطمینان دارد و مارال را در کند. آنمی

 (.  391« )کنددر لباس عروس در کنار خود احساس می

ها درپی حفاظت از آن هستند بانباارزشی است که محیط« مَرال»گویی مارال همان 

های وارة شکار و شکارچی، هرچه بیشتر به کلیشهو شکارچیان در کمین او. این طرح

ها مفاهیمی استعاری هستند که فقط در ساختار جنسیتی در متن دامن زده است. این

کنند. اما انند، بلکه ساختار اندیشه و عملکرد ما را نیز مشخص میمزبانی رمان باقی نمی

های استعاری ما ریشه دارند که روزمره ها و نظامای نمادین در تجربهگونهاین مفاهیم به



 9911پاییز و زمستان  ،8، شمـارة 4 سال                                                          شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

111 

های نمادینی هستند شده استعارهکنیم. مردان شکارچی و زنان طعمهها استفاده میاز آن

ر ما نشان داگی فرودست را در اندیشة سنتی ریشهکه کلیشة مردانگی هژمون و زنان

تواند آزاد زن در این ساختار استعاری به حامی نیاز دارد و نمی همین دلیلدهد. به می

 اش کرده است، زندگی کند.از ساختارهایی که احاطه

خورد به دیوار بلند است که از هر طرف بدود، سرش می ایآهوبرة رمیدهمارال »

های مارال در این دهد، کنشکه این توصیف نشان می طور(. همان391« )دیباج حصار

های شکار برای رهایی از شکارچی است که ناگزیر در دام او ساختار استعاری تالش

وارة زدایی از سوژه و نشاندن آن در ساختاری استعاری که او را در طرحافتد. انسانمی

گفتمان خاصی است که سعی ن در مسیر تکریزی رمانشاند، طرحزنانگی فرودست می

 دارد با دیدی انتقادی به آن نگاه کند؛ اما در مرکزگرایی گفتمانی آن تنیده شده است.

دهد او را به حال آید، اما ترجیح میمارال به خشم می هایسرکشیکم از دیباج کم» 

قدر به را آن دهد اوترجیح می(. »356« )کند رامشخود بگذارد تا شاید دست زمانه 

گیری آموزد که سختکند. تجربه به دیباج می رامشو  اهلیحال خود واگذارد تا زمانه، 

شدن در ساختار (. رام شدن و اهلی 351« )کندمی ترچموشو خشونت، مارال را 

دهد. در این میان، از قرار می« زنانگی و تسلیم»گفتمانی اثر، سوژه را در مسیر گفتمان 

استفاده شده که در ذهن ما نهادینه شده و بر ساختاری  ایتعاریساختاری اس

 زده دامن زده است. جنسیت

 های بینامتنی. نشانه1ـ2ـ1

اصطالح بینامتنی و بینامتنیت برای بیان رابطة میان دو یا چند متن که در متنی واحد 

شود رود و موجب میکار میشود، بهها شنیده مییابند یا پژواک آنحضور می

های گذشته و گفتمان حاضر شکل بگیرد. اهمیت ایدئولوژیک وگویی میان گفتمانگفت

های دیگری قرار های بینامتنی از آن روست که یک متن خاستگاه گفتمانبررسی
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های فرهنگی و ایدئولوژیک خود را به متن ای ویژگیگونهها بهگیرد که همگی آنمی

 آورند.و ایدئولوژیک را پدید می 97متنیت فرهنگیکنند و مفهوم بینامیاصلی منتقل 

آورد و یک گفتمان ادبی فقط مفهوم بینامتنیت فرهنگی، بینامتنیت ادبی را پدید می

عنوان یک بخش یا جزئی تواند مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد که بههنگامی می

پیوسته همی بههای درونی یک شبکة گفتمانمنزلة پیوستار، بخشاز دور تسلسل و به

درنظر گرفته شود. از این دیدگاه، هر گفتمان ادبی از یک طرف نوعی رابطة افقی 

آورد و از طرف دیگر، به رابطة عمودی یا نحوی با گفتمان جهان ادبیات پدید می

های سیاسی، مذهبی، اقتصادی یا فرهنگی هستی ای با مجموعة گفتمانوارهیا مثال

 (. 49: 9989باغی، بخشد )قرهمی

شناختی تا چه آنچه از دید ایدئولوژیک اهمیت دارد، این است که این ابعاد زیبایی

میزان در خدمت مقاصد ایدئولوژیک است و گفتمان ایدئولوژیک متن مبدأ را به متن 

کند که با اهداف کند. وقتی نویسنده مستقیماً از متنی استفاده میمقصد منتقل می

ها را جایی و مقدم و مؤخر کردن، گفتمانسازگار باشد و با جابهایدئولوژیک متن اصلی 

توان این گفتمان ثمر برساند، میای بازتاب دهد که گفتمان اصلی خود را بهگونهبه

 بینامتنی را گفتمانی در راستای اهداف ایدئولوژیک متن دانست. 

الله و ببر و زندگی  های بینامتنی به همانندسازی افسانة، نشانهسایة هیوالدر رمان 

امروزی مارال پرداخته است. روایتی که از افسانة الله و ببر در این رمان وجود دارد، 

دار دلیل بچهشود و بهماجرای دختری است که در کودکی به مرد پولداری فروخته می

های مرد شکارچی که سبب بدرفتاریشود. الله بهنشدن به مردی شکارچی پیشکش می

بندد. او پس از فرار از کم به ببری که در جنگل است دل مینامد، کمیوال میاو را ه

شود. شکارچی درپی برد و شکارچی دیگری عاشق او میجنگل، به روستایی پناه می

کُشد. الله نیز شود و ببر را میمهری الله، متوجه رابطة الله و ببر میدریافتن دلیل بی

 شود.پس از آن ناپدید می
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شود، های معروف شمال کشور محسوب میافسانه که در واقعیت نیز از افسانهاین 

نمایی دارد و شدن آخرین ببر ایران، سعی در واقع با پیوند یافتن با واقعیت کُشته

سالگی شود. الله در سیزدهپیچد و یکسان میای با سرنوشت مارال درهم میگونهبه

سالگی به ازدواج با شود و مارال نیز در شانزدهمیمجبور به ازدواج با نادراوغلوی پیر 

کند که حتی دهد. گرچه راوی، مارال را دختری امروزی و آزاد روایت میدیباج تن می

ای قصد بازیگری دارد، درنهایت تسلیم فرهنگ و قراردادهای نانوشتة قومی و قبیله

ل فرهنگی که گفتمان نوعی بازتولید مفهومی از زنانگی است در دشود و این بهمی

 کند. تسلیم را به زنان منتقل می

رال شاهد هایی را برای این همانندسازی میان الله و ماچینیاز ابتدای داستان، مقدمه

گیرد، از داستان رمان، هرجا مارال در کنار پلنگ قرار می هستیم. برای مثال در سراسر

کند. هرکس اوم میغرد و اومبیند، مییپلنگ، مارال را که م»شود: الله و ببر یاد می

(. این مسئله وقتی 91« )کندبیند، از الله و ببر یاد میرابطة صمیمی مارال و پلنگ را می

کند و چنان در شود که مارال پیشنهاد افرا برای بازی در نقش الله را قبول میپررنگ می

ند نقش الله را بازی کند، کمارال سعی نمی»شود: رود که چنین روایت مینقش فرومی

حسی با کسی که قرار بود نقشش را بازی کند، توان شود و این همبلکه با الله یکی می

« بیندحدی که افرا هم گاه مارال و الله را یکی میکند؛ بهاش را دوچندان میبازیگری

وید. این گآید و نام شکارچی ببر را به او می(. درنهایت الله به خواب مارال می338)

شود. الله نیز در محیطی زندگی حسی و یکی شدن در ابعاد مختلف نشان داده میهم

ای است در دست کند که اطرافیانش همگی به او نظر دارند؛ گویی او نیز طعمهمی

شود و سرگشته و بار فروخته می پذیرتر. الله چندینتر و آسیبدفاعشکارچیان، اما بی

برد؛ اتفاقی که برای مارال نیز بعد از ازدواج با ه جنگل و ببر پناه میها، بناامید از آدم

برد، به جنگل و شود و راه به جایی نمیافتد. او نیز وقتی از همه ناامید میدیباج می

های پایانی رمان، کرد. مارال در بخشآورد که از او پرستاری میپلنگی پناه می
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کند: گونه بیان میوش بوده و امید داشته است، ایناش را از هرآنچه به آن دلخناامیدی

آورد. انگار تن داده به سرنوشتی نامعلوم! سرش را به تنة درخت تکیه داده و دم برنمی»

او از خضر پیامبر و درختش دلخور است، از افرا دلخور است و از روزگار و همة 

خواهد برایش مارال میدهد همة آنچه (. این روایت نشان می351« )های اطرافش!آدم

افتد. گویی مارال در روزگاری دیگر، بازهم دست دیگران اتفاق می رقم بزنند، به

دهد. بازتولید فرهنگی است که الله در آن گرفتار آمده بود. او نیز پلنگش را ازدست می

اهی گنای، بیتنها تفاوتش با داستان الله در این است که در پایان افرا با یافتن نشانه

 گیرد. بها پایان میکند و ماجرای خونپدرش را اثبات می

دفاعی مارال در پذیرش کنشی و بیاما نکتة درخور اهمیت در این رمان، بی

سرنوشت محتوم خود است؛ مانند آنچه برای الله اتفاق افتاده است: پذیرش قدرت 

ینامتنی است که هرچند ای بدادن به آن. بازتولید فرهنگی در رابطه فرهنگ سنتی و تن

بانان وجود سعی شده مروری باشد بر زندگی سخت و قوانین ناکارآمدی که برای محیط

ای سوژه را اخته کرده است. شاید بتوان گفت در گونهدارد، در برساخت سوژه به

فضایی که رمان در آن شکل گرفته است، نباید قدرت فرهنگ سنتی را در شکست 

دیده گرفت؛ همة قدرتی که شاید فرازمانی است و مفهوم انسان و سوژة فعال و مدرن نا

زمان این دو رمزگان بینامتنی در بافتی کند. حضور همسوژگی او را در خود حل می

سنتی و مدرن در این رمان، موجب برساخت گفتمان زنانگی و تسلیم در بافت قدرتمند 

از این گفتمان زنانگی و  کوشد بگوید، عبورفرهنگی شده است؛ آنچه که رمان می

 نماید.   شکست آن، گاهی غیرممکن می

 . بافت اجتماعی 1ـ1

و فرهنگی در کنار  98شناسی اجتماعی، بافت اجتماعیطور که گفته شد، در نشانههمان

شود و جدا از هم نیستند. بررسی بافت اجتماعی در کنار بافت بافت متنی بررسی می

تمایزهای »د که متن درپی بازتولید و بسط آن است. دهمتنی گفتمانی را نشان می
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توان ای از رمزگان غیرگفتاری نیز میتنها از رمزگان زبانی، بلکه از دستهاجتماعی را نه

 (. 391: 9987)چندلر، « استنتاج نمود

هایی که در بافت اجتماعی رمزگذاری این تمایزهای اجتماعی را از طریق نشانه

گفتن، پوشش، توصیف بدن، آداب و رسوم،  اخت. شیوة سخنتوان شناند، میشده

دهندة بافت اجتماعیِ سازندة گفتمان در اثر های افراد و... همگی نشانرفتارها و کنش

ای ضمنی رمزگذاری شده باشند نه مستقیم. گونهها بهکه این نشانه ویژه وقتیهستند؛ به

های بدنی ها و نشانهگفتاری شخصیت هایدر این رمان نیز در بافت اجتماعی، نشانه

 بررسی شده است.  

 های گفتاری. کنش1ـ1ـ1

کند. بررسی گفتار و نحوة ها اشاره میهای گفتاری به نحوة بیان و گفتار شخصیتنشانه

ای از رفتارهای اجتماعی یا تیپیک افراد در بسترهای ها در رمان نمونهبیان شخصیت

به هدف غیربیانی  91پردازانی مانند جان سرلدلیل نظریههمین اجتماعی خاص است. به 

های گفتاری را . جان سرل کنشاندگفتارها توجه کرده و گفتار افراد را کنشمند دانسته

، 43، تعهدی49، ترغیبی41های اظهاریبندی کرده است: کنشدر پنج گروه تقسیم و طبقه

ها از نوع ترغیبی گفتاری شخصیتهای . در این رمان، بیشتر کنش44و اعالمی 49عاطفی

های گفتاری توضیح داده شده و سپس و عاطفی است. نخست دربارة این کنش

 هایی از متن آورده شده است. نمونه

شنونده یا مخاطب به انجام  یانی از کنش گفتاری ترغیبی، برانگیختنهدف غیرب 

صورت نانه )بهها ممکن است بسیار فروتگونه کنشدادن عمل و کاری است. این

صورت اجبار و فرمان( باشد. مفهوم )مضمون( خواهش یا پیشنهاد( یا بسیار قاطعانه )به

ها معموالً همراه با خواست و آرزو است و گوینده از مخاطب ای این کنشگزاره

 (.  Searle, 1979: 13-14)خواهد که فعلی را در آینده انجام دهد می
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عاطفی نیز بیان چگونگی حاالت مشخص روانی و هدف غیربیانی از کنش گفتاری 

کند احساس خود را دربارة احساسات شخصی گوینده است. گوینده تالش می

(. در این کنش، گوینده احساس خود را با قدردانی، 95موضوعی بیان کند )همان، 

 (. 978: 9989کند )صفوی، عذرخواهی، تبریک، ناسزا و... بیان می

تمرکز بر سوژه، ابتدا گفتار شخصیت اصلی یعنی مارال و پس  دلیلدر این بخش، به

های گفتاری مارال بیشتر از نوع ها بررسی شده است. کنشاز آن گفتار دیگر شخصیت

گوهای او های عاطفی است. مارال شخصیتی عاطفی است و این مسئله در گفتکنش

حیوانات ـ آشکارا دیده اش و هم با های رمان ـ هم با اعضای خانوادهبا دیگر شخصیت

کند شود. برای مثال هنگامی که پدرش در زندان است، احساس ضعف و تنهایی میمی

دلم گرفته. هیچی بدتر از این نیست که آدم توی یک همچین »گوید: و به افرا می

 (. 971« )وضعی احساس کنه تنهاست و هیچ حامی و پناهی نداره

بودن او باشد: تواند نمود بارزی از عاطفی می او حتی آرزوهایی غیرواقعی دارد که

ای تونستم اختراعی بکنم که دیگه از هیچ تفنگی گلولهکاش من قدرتی داشتم یا می»

  (.989« )شلیک نشه

نوعی درجهت ترغیب مخاطب های گفتاری عاطفی مارال که بهشاید از معدود کنش

روی ها را روبهروباهوقتی که بچه اکنش او دربرابر دیباج اشاره کرد،است، بتوان به و

ترسی نه از بندة خدا. نه رحمی! تو نه از خدا میخیلی بی»خانه به دار آویخته است: 

 (. 357« )ده!خود نیست خدا بهت بچه نمیوجدان داری، نه عاطفه. بی

شود که سوژه کمترین های گفتاری عاطفی معموالً هنگامی استفاده میاین کنش

های گفتاری تر، از کنشهای گفتاری قاطعانهجای کنشرا داشته باشد و به میزان قدرت

های گفتاری عاطفی از نوع بیان آرزو که شاید بار معنایی هم کنشعاطفی بهره ببرد؛ آن

های های عاطفی داشته باشد. در بخشبا دیگر انواع کنشتری در مقایسه خنثی
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 بینیم. گویی روحیةگویی مارال میاثری از پاسخوگوها کمتر کنندة رمان، در گفتتعیین

 پذیرش خواستة دیگران وجه مشخصة رفتاری مارال است.     

های گفتاری اطرافیان او توان به کنشبرای شناخت ابعاد دیگر سوژگی مارال، می

های گفتاری دیگران سازندة بخشی از گفتمانی است که مارال در اشاره کرد؛ زیرا کنش

ای ترغیبی گونههای گفتاری دیگران بهوان سوژه برساخته شده است. بیشتر کنشعنآن به

هایی که مارال را احاطه کرده است. برای مثال سمت پذیرش نقشاست. ترغیب به

های ترغیبی اوبان، پدر مارال، بیشتر از نوع بازخواست مارال است. برای مثال کنش

کردم اصالً فکر نمی»گوید: شود، میال میوقتی موقع حملة شکارچیان متوجه ترس مار

 (. 97« )قدر ترسو باشدامان، ایندختر من و نوة بخشی

همین دلیل کمتر اشتباهی را کوشد مارال را شخصیتی قوی قلمداد کند و به اوبان می

شود، آشکارا او دیدن تایماز می ویژه وقتی اشتباه مارال منجر به آسیبپذیرد؛ بهاز او می

نوعی او را متوجه پذیرش مسئولیت مادری و مراقبت از کند تا بهبازخواست می را

گیرد و او را دیگری کند. برای مثال هنگام افتادن تایماز از اسب، به مارال خشم می

« گیرد: نگفتم نذار بره سمت درخت کالغا؟اوبان به مارال خشم می»کند: بازخواست می

ها به بیمارستان برود، پدر، او را متوجه مسئولیتش با آنخواهد که می(؛ و هنگامی 14)

خیلی خب بیا ولی یادت باشه داری پدربزرگت رو تنها »کند: دربرابر پدربزرگ می

دهندة توقع نشان ت،ها کم اسوگوها میان آن(. هرچند این نوع گفت16« )ذاریمی

اند و او را با آن درنظر گرفتهها برای مارال هایی است که آناطرافیان برای پذیرفتن نقش

 کنند. ها تعریف مینقش

های گفتاری شود به کنشهای گفتاری اطرافیان مربوط میترین نقش کنشاما مهم

ها که اوبان را در آستانة اعدام ترغیبی اطرافیان برای پذیرش ازدواج مارال با دیباج. آن

پذیرش همسری دیباج ترغیب دارند و مارال را به بینند، دست از تالش برمیمی

دارش، محکوم کنند. گویی مارال در فضای قدرت فرهنگ سنتی و قراردادهای ریشهمی
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اش با اعتراض توأم است، راه به جایی های گفتاریشود. هرچند کنشبه تسلیم می

های گفتاری ترغیبی خود، پیش برد و این تنها راهی است که اطرافیانش، با کنشنمی

گذارند. حتی افرا که عاشق اوست، در نامة خود، او را به این ازدواج ترغیب پای او می

شناسی، زن دارد و با دانم تن به ازدواج دادن با یک شکارچی که او را نمیمی»کند: می

او سی سال اختالف سن داری، یعنی پا گذاشتن به جهنم. اما آدم گاه مجبور است 

تری برسد و حاال این هدف تا به هدف بزرگرحمانه روی دل خودش پا بگذارد بی

 (. 345« )برای من و تو، اوبان است و حیات پرثمر او

های گفتاری ترغیبی اطرافیان مارال ترغیبی از نوع پافشاری و اصرار برای کنش

رسیدن به خواستة خود، یعنی نجات پدر مارال، است؛ اما در وجه پنهان آن، پذیرش 

های ترغیبی در موقعیتی خاص برای نجات است. این کنشنقش همسری ازسوی مارال 

گویی دیگران وگو به تکجای گفتدهد؛ اما از بخشی از رمان، بهجان پدر مارال رخ می

وگو با نازگل که ویژه در گفتشود؛ بهشود و کمتر پاسخی از مارال بیان میتبدیل می

 گرفته است. توان گفت مارال در موقعیت تسلیم قرارای میگونهبه

کنند بر اینکه او باید ماند. دیگران سعی میمارال با یک راه پیش رویش تنها می

تصمیم بگیرد، پافشاری کنند؛ اما واقعیت این است که تصمیم دیگری در کار نیست. 

هاست، بیشترین سعی را در ترغیب باننازگل، همسر رمضان که یکی دیگر از محیط

گوید: ربرابر این قانون نانوشته دارد. برای مثال به مارال میمارال و پذیرش ناتوانی د

« دست بیاری!تری بهها باید از یک چیز کوچک بگذری تا چیز بزرگبعضی وقت»

و او در پاسخ توجیه « سرنوشت من ناچیزه؟»گوید: (. مارال در اعتراض به او می344)

ها راه دیگری چندین بار از آن کند که پای مرگ و زندگی اوبان در میان است. مارالمی

دختری به خوشگلی و فهم و کمال »دهند: خواهد و هربار او را به تسلیم سوق میمی

ای از ها آدم انگار هیچ ارادهوقت کنم، ولی یهتو حقش این نیست. من درکت می

 (. 348« )خودش نداره
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ها با سکوت و آنکند ریزد و سکوت میها فقط اشک میمارال دربرابر این ترغیب

وارة سمت پذیرش طرحکنند و او را بهاو، تصمیم او را فداکارانه قلمداد می

گوید: کند و میدهند. رمضان او را تشویق میخواهی و ازخودگذشتگی سوق میدیگری

گه آد اینه که میهرکه از امروز این خبر رو بشنوه، اولین چیزی که به زبونش درمی»

(. نازگل نیز با همین 341« )ن که همچین دختر شریف و مهربانی دارهخوشا به حال اوبا

تو دیگه نباید گریه کنی. باید خوشحال »کند: نگاه، تصمیم ناخواستة مارال را تشویق می

 (. 341« )آد آلمهگرده و میباشی که بابات دوباره به زندگی برمی

ذیرش سوژگی مورد طور ضمنی اثر را درجهت پشده بههای گفتاری بررسیکنش

های گفتاری ترغیبی که دیگران از آن برای راضی نظر نویسنده پیش برده است. کنش

های گفتاری کنند، هرچند قدرت بیشتری از کنشکردن مارال به ازدواج استفاده می

 عاطفی مارال دارد، این اِعمال قدرت آشکار و مستقیم نیست.  

ل، چندان نقشی در برساخت سوژه نداشته های گفتاری، شاید در نظر اواین کنش

دهد نمود بیرونی و واکنشی افراد نقش بسیار مهمی در ها نشان میباشند؛ اما بررسی

های سوژه و کنشیها و بیتواند کنشبرعهده دارد و می شانهای اجتماعیپذیرش نقش

دو فرد است  کاررفته در تعامل میانهای بهاطرافیانش را بیشتر مشخص کند. نوع جمله

دهد. در این رمان، سوژة اصلی هنگام هم نشان میکه میزان قدرت افراد را نسبت به 

دهد و ای جنسیتی خود، کمتر از خود عاملیت نشان میهای کلیشهپذیرش نقش

 های گفتاری او کمترین میزان قدرت نفوذ در افراد را داراست. کنش

 . بدن2ـ1ـ1

هایی ها بر بدن تأکید دارد. بدن یکی از مالکو گفتمان فوکو بر تأثیر نیروهای قدرت

ویژه در این رمان شود؛ بهدهی هویت او منجر میاست که برداشت فرد از آن به شکل

عقیدة که شخصیت اصلی آن در مرحلة بلوغ و گذار از نوجوانی به جوانی قرار دارد. به

تلقی کرد: بدن پایگاهی است که  بدن را باید کانون شماری از فشارهای گفتمانی»فوکو، 
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: 9913)میلز، « هاستشوند؛ بدن جوالنگاه مبارزه با گفتمانها در آن مستقر میگفتمان

993 .) 

های گفتمانی است که در آن، هم های کشاکشاو برآن است که بدن یکی از پایگاه

یکی از »نویسد: شود. فوکو میشود و هم دربرابر قدرت مقاومت میقدرت اعمال می

هایی هایی خاص، گفتمانهای خاص، حالتنخستین پیامدهای قدرت این است که بدن

« عنوان فرد شکل دهندها را بهخاص، امیالی خاص، هویت افراد را برسازند و آن

(. او همچنین معتقد است این کنترل و انضباط بدن در دست گروه خاصی 994)همان، 

 ، میان افراد جامعه وجود دارد:فرایند قدرت غیرمتمرکزنیست و در 

ای از فرد، مرز او و نوعی حصار است کند، نشانهآنجا که بدن انسان را تجسم می

ترین خطی است که کنشگر را کند. بدن محسوسکه از دیگران متمایزش می

های نمادینِ حامل معنا و ارزش از او محض آنکه پیوندهای اجتماعی و بافتبه

یافتن است کند. بنابر گفتة دورکیم، بدن عامل فردیت شخص میگیرند، مفاصله می

 (. 98: 9916)لو بروتون، 

شود؛ اما طور مستقیم توصیف نمیدر این رمان، بدن، ظاهر و پوشش مارال به

و دیدگاه راوی در روایت وضعیت ظاهری  هایی درون متن، به برداشتتوان با نشانهمی

توان از نگاه دیگران شناخت. مارال دختری قوی است می مارال پی برد. درواقع مارال را

دوش بکشد. کند بار سنگین رسیدگی به خانواده و حیوانات دیگر را بهکه سعی می

های بدنی دهندة این است که مارال ظرفیتشود، نشانهایی که از او روایت میکنش

مارال »گیرد: پیشی می که در سوارکاری ماهر است و از برادرشباالیی دارد؛ تا جایی 

در سوارکاری چیزی از تایماز کم ندارد. اسبش بادپا هم کم از تندر نیست، اما راهی به 

(. در کمتر جایی از رمان به این قدرت بدنی مارال پرداخته و بیشتر 39« )ها نداردمسابقه

مل طور که در عبه توان او در رسیدگی به مسائل خانه تمرکز شده است. شاید همان

های جنسیتی نادرست، راهی به مسابقات ندارد، نویسنده کمتر خواسته دلیل سیاستبه

های است بر ابعاد دیگر توانمندی وجودی سوژه بپردازد. در این رمان، کمتر بر فعالیت



 9911پاییز و زمستان  ،8، شمـارة 4 سال                                                          شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

111 

توان آن را به جنسیت مارال ربط داد و بدنی مارال تأکید شده است که می

آید؛ مانند منع رفتن به مسابقات دن برای او پیش میدلیل دختر بوهایی که بهمحدودیت

ای است که کمتر بر این گونهداشتن. نوع روایت رمان نیز بهسوارکاری باوجود مهارت 

بُعد توانایی جسمی مارال تمرکز دارد. شاید کمترین نمودهایش را در توصیف افرا از 

د و بدون عاطفه[ نیست. ]چهرة خنثی و سر بِت میمیک صورتت»ماران بتوان شناخت: 

نفس داری، خجالتی نیستی، ، اعتمادبهفرز و چابکی، سوارکاری بلدیبازی داره، 

، خیلی کتاب خوندی و فیلم دیدی، صدا داری، باهوشی، گیر و گرفت ایچهرهخوش

 (. 45« )گیم استعدادها مینداری، راحت و روانی، ما به این

رال دختری زیبا و توانمند است. اما جلب کند مااین خصوصیات بیان میمجموعة 

دلیل همین زیبایی، باعث تأکید بیش از حد بر زیبایی او شده ها به او، شاید بهشدن نگاه

شده تقلیل داده است. حتی بارها اشاره شده است نوعی بدن او را به بدنی جنسیو به

مارال »اندازد: نگاهی میکه افرا ـ که کسی که مارال را دوست دارد ـ به قد و باالی او 

قد کشیده و بزرگ شده بود. افرا نگاهی به قد و باالی مارال انداخت تا ببیند او خودش 

 (.   44« )چقدر فرق کرده نسبت به سال گذشته

برخوردار است که  ایدهد از سرمایة فیزیکیاین تأکید بر زیبایی مارال نشان می

اجتماعی اطرافش تعریف کند. اما این زیبایی  هایتواند هویت او را دربرابر ارزشمی

دهد و منجر به یابی سوژه را در آستانة نوجوانی تحت تأثیر قرار میروند هویت

یابی او را در مسیر شود و روند هویتای مردانه میبازتعریف سوژه از دیدگاه کلیشه

 اندازد. دیگری می

صد ازدواج با این دختر تر است؛ اما قهشت سالی از مارال بزرگافرا هفت

ای است برای اینکه دیگران و حتی راوی داستان ساله را دارد و این مقدمهشانزده

بودن مارال را توجیه کنند و نشان دهند او برای پذیرش نقش همسری آماده  کوچک

کند. مارال تر است، اما این را احساس نمیهشت سال از مارال بزرگافرا هفت»است: 
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تواند او را به این پختگی رسانده باشد. او ز سن و سالش است. فقط کتاب نمیتر اپخته

 (. 13« )هنوز سنی نداشت که در خانة اوبان، جانشین مادر شد

سپارد، به او تأکید افتد و فرزندانش را به افرا میحتی پدر مارال وقتی به زندان می

های مارال را کشف کرده باشی، او را اگر استعداد»کند که مارال را مانند کودک نبیند: می

سپارم بعد به تو. مارال بیشتر درک خواهی کرد، تنهایش نگذار. هر سه را اول به خدا می

 (.  914« )عیارهسن و سالش کمه ولی یک خانم تمام

مارال مجوزی است برای ازدواج او در نوجوانی و پذیرش « بودن خانم»تأکید بر 

کند. گویی در این رمان، فقط گفته ضای نوجوانی دور میهایی که او را از فنقش

ای بر ازدواج او در گونهها، بهساله است؛ اما با این روایتشود که مارال شانزدهمی

هایی که در آن های دیگران و شوخیاندازیشود. حتی تکهنوجوانی صحه گذاشته می

سات زنانگی زودهنگام مارال ای احساگونهکنند، همگی بهخطاب می« عروس»مارال را 

 کنند. را بیدار می

تایماز روی خواهرش اشاره شده است. « داشتنغیرت »در چند جای رمان نیز بر 

داشتن نیز از نمودهای بارز کنترل بدن سوژه است؛ جایی که گویی کسی از غیرت 

سوژه گذارد، درپی کنترل بدن نزدیک، با نمود قدرتی که عرف جامعه بر آن صحه می

آید که نمود آن همیشه نظارت مرد بر بدن زن است. تایماز که چهار سال از مارال برمی

کند؛ تا ای این رفتار را توجیه میگونهتر است، به او غیرت دارد و راوی نیز بهکوچک

تر است، اما نسبت به او احساس باآنکه چهار سال از مارال کوچک»گوید: که میجایی 

 (. 38« )دارد بزرگی و برتری

ارمغان داشتن جنسیتی مردانه برای او به این بزرگی و برتری همان چیزی است که

فهمد، درپی کنترل آورده است. او همچنین هنگامی که احساس افرا را به مارال می

خواهد غیرت و شود. نمیافرا با احتیاط به مارال نزدیک می»آید: ها برمیرابطة آن

داند پسرها در این سن روی خواهرشان تعصب تحریک کند. میحساسیت تایماز را 
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ت از دید راوی (. این غیرت و حساسی13« )دارند و نباید این دیو خفته بیدار شود!

خواهد به حیاط افرا دلش می»در این سن اتفاق بیفتد:  دارد نامکپذیر است و اتوجیه

تر شده و دارد. تایماز حساسازمیبرود و به مارال کمک کند، اما شرمی ناشناخته او را ب

 (.917« )دهدغیرت نشان می

ای از کنترل بدن سوژه و بخشی از فرایند بهنجارسازی داشتن نشانهاین غیرت 

شده گام بردارد؛ کنترلی های اجتماعی ازپیش تعییناوست تا در مسیر مشخص ارزش

فرودستی او دامن بزند. بدن وارة کند تا به طرحکه جنسیت زنانة مارال به او تحمیل می

 گیرد. ها تحت انقیاد قرار میهایی محدود، اما تنیده در کلیشهمارال هرچند با نشانه

های مختلف شده است. در قسمتای با بدنی جنسیمارال از دید دیگران نیز، سوژه

رود، کسی هست که به او نظر داشته باشد و گلویش پیش او رمان، او هر کجا که می

کند. حتی سربازی که نگهبان زندان است و شاید چند دقیقه مارال را دیده باشد: ر گی

شود. دلش بدجوری گیر کرده پیش مارال، کنجکاوی سرباز برای دیدن افرا بیشتر می»

 (.914« )ولی مردد است
شده به مارال، دیباج است؛ مردی که سی سالی از های جنسیاما نمونة بارز این نگاه

های قوم و بهای پدرش، بنابر قانونتر است و زن دارد و در ازای خونزرگمارال ب
شود: کند. او در اولین دیدارش با مارال چنین توصیف میای، مارال را طلب میقبیله

بیند. یک سر خیره شده بار است که از نزدیک میدیباج، مارال و تایماز را برای اولین»
(. دیباج در دل خود مارال را 396« )گرداندز او نمیزند و چشم ابه مارال. پلک نمی

داند که به دام او افتاده و قرار است برای او فرزند بیاورد. گویی با نگاهی که آهویی می
دهد و او را برای این منظور، بیند، بدن او را به فرزندآوری تقلیل میمارال را طعمه می
مارال از نحوة نگاه دیباج »گوید: گاه میداند. راوی در توصیف این نخانم و بزرگ می

گوید که یکه راوی در بیانی آشکار م(؛ تا جایی 397« )شوددچار ترس و اضطراب می
های مشتاق و دیباج با چشم»کند: مارال، بیشتر به او طمع پیدا می کردن بهدیباج با نگاه 

 (. 331« )کنداش، مارال را دزدانه تا پای ماشین بدرقه میخواهنده
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مارال درنهایت برای گرفتن رضایت، به تشویق دیگران، تن به ازدواج با دیباج 
بافی کند. گویی تن او دچار شود تا فقط قالینوعی در خانة او اسیر میدهد و بهمی

هایش محدود به زنانگی سنتی. مارال در زندگی با دیباج، تن شود و کنشانقیاد می
دهد. اما راوی به اش باقی مانده بود، ازدست میجوانیرهایش را، آنچه از هویت نو

یا « نخوردگیدست»وارة نوعی به طرحکند تا بههای دیگر زنانگی او اشاره میجنبه
آالیشی، مارال هیچ دستی به صورتش نبرده و همین بی»او اشاره کند: « باکرگی»

 (. 359« )کنداش را بیشتر آشکار میپریدگیرنگ
کند و در کوشد از مارال دلجویی کند، اما او مقاومت میآورد. مینمیدیباج طاقت 
دارد. دیباج در این چهل روز به مارال کند. دیباج دست برنمیرا باز نمی

قدر به حال خود واگذارد تا زمانه دهد او را آندرازی نکرده و ترجیح میدست
ی و خشونت، مارال را گیرآموزد که سختاهلی و رامش کند. تجربه به دیباج می

 (. 351سازد )تر میچموش
ها هایی که سنتبدن سوژه در این رمان، بدنی است نمایندة جنسیت زنانه و کلیشه

های سنتی و اند. زیبایی او و تأکید بر آن و آنچه بدن سوژه را در قالببرای آن ساخته
بدن سوژه در این  دهد.دهد، همگی از زاویة نگاهی مردانه رخ میجنسیتی قرار می

 زده است.های او در مسیری جنسیترمان، نمایندة انقیاد سوژه و رکود عاملیت

    . نتیجه1

گیری توان فرایندهای گفتمانی مؤثر در شکلاز بررسی بافت اجتماعی و متنی اثر می

ای گفتمانی مواجه هستیم یا خیر؛ زیرا سوژه را شناخت و دانست که آیا با سوژه

هایی که اثری بیشتر از قدرت سازند؛ گفتمانها سوژه را مینظر فوکو، گفتمان براساس

ها باخبر عریان نهادها دارند؛ چراکه پیچیده در بافت دیگری، بی آنکه از وجود آن

 گذارند.  باشیم، بر ما اثر می

کنند و ها واقعیت را بازنمایی و حدود دانش ما را از واقعیت تعیین میگفتمان

هایی از عدم های مختلفی برای این بازنمایی دارند. از ابتدای این رمان، با نشانهشیوه

های توازن قدرت مواجهیم؛ هم در خانواده و هم از نظر قانون و عرف. نشانه
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های متنی و اجتماعی در این رمان دریافت. در این توان از نشانهزدگی را میجنسیت

ریزی ای گفتمانی طرحاعی درجهت برساخت سوژههای متنی و اجتمرمان، همة نشانه

. گفتمان 9شده است. سوژة نوجوان در محور دو گفتمان عمده شکل گرفته است؛ 

 . گفتمان زنانگی و تسلیم.3مادرانگی و ایثار؛ 

های زبانی و گفتاری رمزگذاری گفتمان مادرانگی و ازخودگذشتگی در نشانه

شناختی و بینامتنی که سوژه را های بدنی، زیباییاند و زنانگی و تسلیم در نشانهشده

کشاند. سوژة نوجوان در این سمت پذیرش هنجارهای مشخص و ازخودگذشتگی میبه

تواند هایی برساخته شده که متضاد هویت نوجوانی است و میرمان بیشتر در گفتمان

رمان، فراتر سالی )زنانگی( زودهنگام سوق بدهد. سوژه در این سوی بزرگسوژه را به

دهد و درواقع این مرکزمداری اند، کنشی انجام نمیهایی که او را احاطه کردهاز گفتمان

نوعی سوژه را اخته کرده است. بیش از همه، قدرت مسلط فرهنگ و سنت ها بهگفتمان

کند؛ هرچند قوانین ناکارآمد سیاسی و جایگاه خانواده و ها را ایجاد میاین گفتمان

توان روابط ها نقش محوری دارد. مینیز در برساخت و ثبات این گفتماناطرافیان 

ها را بیشتر معطوف به سنت و عرف جامعه دانست؛ همان قدرت سازندة این گفتمان

چیزی که راوی رمان نیز سعی در پذیرش و توجیه آن دارد. براساس فرضیة اصلی این 

گیرد. ها شکل میدر گیرودار گفتمانای مستقل از اجتماع نیست و مقاله، نوجوان سوژه

ای گفتمانی بدل شده است، بلکه ها به سوژهتنها در دل گفتمانسوژة این رمان نیز نه

توان گفت گفتمان مرکزگرایی که به برساخت سوژه دست زده، گفتمانی متضاد با می

حوزة های کند. این نکته کمتر در پژوهشرویکردهایی است که نوجوانی را تعریف می

ای های نوجوان امروز سوژهرمان نوجوان مورد توجه واقع شده است. اینکه آیا رمان

جای سوژة های مسلط جامعه را بهدهند یا فقط برساختی از گفتماننوجوان را شکل می

نویسی برای تواند ابعاد تجربی رمانای انتقادی است که مینکته اند،نوجوان نشانده

 شناسی جدی قرار دهد. آسیب نوجوانان را در مسیر
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Abstract  
The young adults’ novels are the means of power and spread of discourses 

and perspectives of the writer. In young adults' novels, adolescence is 

defined and redefined based on the sociocultural issues, and consequently 

this highlights the study of the subject. Based on Foucault, subjects are 

constructed through power relations and discourses that embody them. These 

discourse processes create the constructed subject in the novel. Accordingly, 

this study aims to analyze the subject of adolescence in the novel Shadow of 

the Monster. Following the social semiotics approach, the signs in the social 

context (speech acts and body) and the textual context (linguistic, aesthetic, 

and intertextual signs) are studied, separately. The findings suggest that the 

subject in this novel is discursive, which is constructed within the discourse 

of motherhood and sacrifice, and femininity and submission. The subject of 

adolescence in this novel is mostly constructed in the discourses that 

contradict the adolescence's identity and can lead the subject towards an 

early (feminine) adulthood. 
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