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 همقدم -1

ر ابوق   آثار معتبو هفتاد قرن بیست  به  هاست که تا ده عصر حاضر یادب نشیآفر نیترمه  رمان

، «پسوند عاموه  گورا/ نخبوه »و « پسوت  واال/»اصطقحات  ، مطرح شدنست یقرن بشد. در نی ه می

 رمان و مطالعات فرهنگی بود. هی در زمینمتفاوت یهادگاهیدگیری گویای شکل
از بنیانگذاران مکت  انتقادی فرانکفورت، با تفاوت قائول شودن    2«ای رهورکه»و  1«آدورنو»

هوا  مفهوق صنعت فرهنگ را ه چون اساس هنری که به میان تووده »پسند بین آثار واال و عامه

. حتوی منتقودان   (33: 1331)لوونتوال،  « نگرنود کنند و با بدبینی بسویار بودان موی   رفته مطرح می

 ؛ندردشو  یمو  پسند را خوارعامه یداستان اتیادب 4تامپسن سیدن و 3یسویل ر. ف. چون ب بیاصقح

هستند و توجه خواننده را بوه اموور    مافاتاز جبران  ادآوریاعت یها شک داستان نیبه اعتقاد آنان ا رایز

گورا،  پیروان مکت  بیرمنگواق در برابور سونت نخبوه     .(1: 1331 ،ی)استور کنندیمنحرف م تیاه  ک

ای از فرهنگ است و مطالعه فرهنوگ بایود شوامل    فرهنگ واال تنها جنبه»ردند که کاستدالل می

اموروزه  » (.111: 1332مح ودی،  )خوان  «موردق رواج دارد  هپسند باشد که در میان توود فرهنگ عامه

 لیو از تح  یبخوش مه و   پسوند عاموه  اتیو ادب هبوار اند که پوشوهش در افتهیدر محققان اکثر گرید

 .(2ه ان: ) «فرهنگ است
هوا و عقیوخ خاصوی بوه هو       ای است کوه در آن روش ای بینارشتهمطالعات فرهنگی، حوزه»

را هوا و روابطوی   پدیوده  سوازد توا  در این است که ما را قوادر موی  این پیوند فایده اند. پیوند خورده

گرچوه رویکردهوای    .(33: 1331)ترنور،   «های موجود قابل فهو  نیسوتند  که از بریخ رشتهبی  دریا

زنودگی   هتواریخی کوه برسوازند    -فراینودی سیاسوی   همثاب)به گون در این برداشت از فرهنگگونا

شان م کن اسوت بسویار   ها و موضوع مورد عققهرهیافت خاص آنلیکن اند، ه است( مشترکروزمر

ویشه راجع بوه  ی در مورد سوبشکتیویته، بهلکانها، مطالعات متفاوت به نظر آید. یکی از این رهیافت

 هوا اسوت  زنانه در ق  روهایی خواص و از بریوخ برخوی رسوانه     هبرساخته شدن سوبشکتیویت هنحو

 (.113-113)ه ان: 
مناسو    یانوه ی، زمدختر نوجووان و جووان   مخاببان هبا توجه به گستر پسند،عامه یهارمان

نود  توایمو ی کاوانه متن و مخاب  آثار ادبروان لیتح  .شودمحسوب می ،هاگونه پشوهشنیا یبرا

                                                           
1 . Adorno 
2 . Horkheimer 
3 . F. R. leavis 
4 . Denys Thompson 
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چوون   ی و یدال ؛دسته از آثار و مخاببان فراوان آنها باشد نیبا ا یو منطق یع   همواجه یگشاراه

دختوران  زیوادی از  درصود   ریآویرو ران،یو پسوند عاشوقانه در ا  عاموه  یهوا رمانفراوان فروش 

مورد نظر، موجو  شود    یگروه سن تیهو یریگشکل تیگونه آثار و اه نیا به و جوان نوجوان

 یلکوان بوه خووانش    ی و یتح  -یفیتوص کردیمحتوا و رو لیاستفاده از روش تح با  جستار نیتا ا

پوور بپوردازد توا    موؤدب اثر  چهریپر ناق ههشتاد ب هدهد پسنعامه یهارمان نیتراز پرفروش یکی

 یبوه اگوو   یده را در شکل یلکان( ینگی)آ یالینظ  خ ،یکاروبا چه ساز ر چگونه واثه ک ابدیدر

 کند.ی میندگیان  مخاب 
 
 شپژوه هنیشیپ -2

« مودرن  هکاوانو نقود روان » ههفتاد با انتشار مقال ه، از دهلکانهای پسافرویدی آشنایی با اندیشه

 میشول راباتوه  « آمودی بور ژاک لکوان   درپویش »آغاز شد. انتشار مقواالت   (1333)الینابت رایت 

 از شوون هوومر   لکوان ژاک ثوار   آ هو ترج و ( 1334) الوی راگ نود  « لکانمرگ نند  هران» ؛(1332)

 هو آثاری از این دست موج  شد، پشوهنودگان حووز   (1331) پیر ک رو ژانواژگان لکان ، (1334)

 ی در متوون ادبوی توجوه نشوان دهنود.     لکوان  ههشتاد به این سو، به کاربست نظریو  هنقد از ده

با تح یول   (1331) جواد اسحاقیان« شناسی ساختارگرا در نقد ادبیو روان لکانمکت  »مقاالت 

از نخسوتین   (1331) شیده اح ودزاده  «کاوی معاصرو نقد روان لکانژاک » آبادی ودولت ک یدر

 شوند.آثار این زمینه محسوب می

و  هوای مخت وا ایون دیودگاه مقواالت     گیوری از جنبوه  نود پشوهشگران با بهره هکه در دهبا آن

بووف   یراو»توان به مقالوه  میدبیات داستانی تنها ا ه، اما در زمیناندهای متعددی نوشتهنامهپایان

ناموه  ی برگرفتوه از پایوان  وند آلکوام جقله دیمج (1334) «نیمرگ و شکاف در نظ  ن اد هکور، ران

بوه   پردازی در رمان فارسیشخصیت و شخصیتایشان اشاره کرد که تحت عنوان  (1333)دکتری 

( 1333) مودرن هوای مودرن و پسوت   نش رموان با رویکرد لکانی به خووا  و ،صورت کتاب چاپ شده

هوای خوارجی   گیری از ه ین دیدگاه به بررسی رمانهای دیگر نین با بهرهنامهپایان پرداخته است.

در رموان لولیتوا    لکانهای سه گانه و جنسیت از دیدگاه نظ   :اندهای تطبیقی پرداختهیا پشوهش
هوای سووشوون سوی ین دانشوور و کوودک در      خوانش تطبیقی از رمانو  (1334)ع ی رضا کارگر 

هوایی  ن ونه (1331)  صفورا پور جعفری جوان لکانزمان یان مک ایوان بر اساس ایده ترومای ژاک 
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 ازپسوند  هوای عاموه  توا کنوون در موورد رموان    کوه  دهد ها نشان میاز این دست هستند. بررسی

   است.ی پشوهشی صورت نگرفتهلکان هکاواننانداز نقد رواچش 

 

 پسندعامه یهامخاطبان رمان -3

 دهود ینشان م ،1331-1332 یهاسال یرمان ب 3334 یبر رو ،یاح دیع  یدانیم پشوهش

هوا متع وخ بوه    کتاب نیتعداد ا نیشتر؛ بیندپسندعامه یهارمان اول پرفروش، رمان 111 که

 .(121: 1331ی، داح ی)ع  است مؤدب پور یمرتضسیناپور،  ای، رؤیثامن نی، نسری یرح  هیفه
کتواب   عنووان  13از مج ووع  » :دهود نشان موی  33در سال  ،یو ارحام گانهی یجوادپشوهش 

 اما براساس تعداد ؛درصد 3/23 یعنی ؛پسند استعنوان آن عامه 13 ،توسط دختران دهیبرگن

پسوند  عاموه  یهوا دختران به رموان  همطالع نانیدرصد از م 1/33عنوان مطرح دختران،  123

ی مخاببان ک  نگاه کدر ی 31 سالپشوهش  در (.41: 1333ی، ارحامو  یگانهی)جواد «گرددیبازم

 3/31 سوال(  31 توا  21) جووان  درصود؛  1/33 سوال(  21 تا 13) نوجوان یبه سه گروه سن را

: 1331، یارحوام و  یگانوه یجوواد ) انددهکر  یتقسدرصد  2/21 سال( 11 تا 31بنرگسال) و درصد

 ، دختوران پسوند عاموه  یهوا خوانندگان رموان درصد  3/33 دست آمدهار بهبا توجه به آم (.14

 .نوجوان و جوان هستند یسن یهارده

 

 ینظر یمبان -4

 و یود فرو یروانکواو  یادیبن  یمفاه هیبرپا ،یفرانسو  سوفیروانکاو و ف (1311-1331) 1لکان ژاک

ن، اکوبسو و ی روسوسو  یسشنازبان، استروسی شناسانسان هگل، یکیالکتیاز روش د گیریبهره

 ،یآثوار ادبو   لیدر تح  ک،یکقس هروانکاوان پساساختارگرا گشود. نقد یروانکاو یفرارو تازه یدر

موتن و زبوان    به خواننوده،  »لکان یاما نقد پساساختارگرا داشت، دیتأک سندهیو نو تیشخصر ب

 .(121: 1333، تی)را «معطوف است
نظو   ای( و هنو ی)آ یالیو نظو  خ  امور واقوع،   هح و ن، بی سه مرانسا یرشد روان لکاناز نظر 

 و ی نودارد پوارچگ یکگونه احسواس انسوجاق و   چیه نوزاد ،یزندگ یابتدادهد. در رخ می نین اد

کامول و   یکپوارچگ یاحسواس اتحواد،   او،  در کنار تنها ند؛یبین  ینیت ا وجود خود و مادر نیب

زمخوت   تیو ر واقوع عبوارت از واقع  امو » شوود. امر واقوع نامیوده موی    هاین مرح  ؛کندیم تیامن

                                                           
1 . Lacan 
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از  .گوردد یخوود بوازم   یبه جوا  ،یمانند گرسنگ از،ین یاست که ه واره به شکل نوع ینیشان ادیپ

 «ردیو قرارگ ین ادسواز  انیکه بدن در جراز آن شیبا بدن دارد، پ یواقع ارتباط تنگاتنگر رو، ام نیا
بازگشوت   یسووژه بورا   لیموج  ت ا ،یشازبانیپ ییدوران بق ندیخوشا ه، تجرب(111: 1334، )هومر

 ،یبوه شواد   یابیو دسوت  یرخ نخواهد داد برا یبازگشت نیشود، اما از آنجا که چنیبه آن دوران م

 یگور یابوشه د » هوا را ابوشه  نیو ا لکوان کند. هایی را جایگنین آن مین، ابشهدورا آن تیآرامش و امن

تا ایون اندیشوه را ایجواد    » آفریندیوی این اصطقح را م.  (Lacan, 1978: 179) «نامدیکوچک م

 (.14: 1334ن، گوا)مک «یابدکند که این ابشه به ساحت دیگری بنرگ تق یل ن ی
 کامول از خوود   یریتصوو  دنیدی، با الینظ  خ همرح  در ،بین شش تا هجده ماهگیکودک 

 ایو  «خوود » یالیو خ رین تصوو یو دارد و از موادر جداسوت. ا   یکه بدنش شک  ابدیی، درمدر آینه

پنداشوته و بوا آن    یکو یرا با خوود   ریکودک انعکاس تصو در این مرح ه شود.یم هیدنام 1«اگو»

اسوت.  گشوته  گانوه یاسوت کوه ب   یگرید یاصل اگو راگو د هیاول سنتن»کند. ی میپندارذاته 

اسوت، توا بودانجا کوه      یگور یشوود کوه ه انوا د   یساخته می حول محور یورز انسانلیم هسوژ

جدیودی   هوارد رابط»وی در این مرح ه .  (Lacan, 1993: 39)«بخشدیا به او مسوژه ر یکپارچگی

هرچنود ایون    (.111: 1331)موول ی،   «هوا دارد شده و سعی در تق ید از آن با دیگر افراد ه نوع خود

اش یکپوارچگ یانسوجاق و  نبوود   از یحواک  هبا تجرب ،لذتبخش است اریکودک بس یبراپارچگی یک

 دوسوویه  ایون رابطوه   کوودک بوا موادر گسسوته نشوده و      هدوگان وندیهنوز پ رایز ؛ندارد یه خوان

ای تووه   ی آینوه جا که حس یکپارچگی و انسوجاق اصویل در مرح وه   ازآن»است.  ه چنان برقرار

است، ناسازگاری بنیادینی در اگو وجود دارد. اگوو اساسواج جایگواه تعوارن و نوناع اسوت؛ موضوع        

یوا فقودان اولیوه     شناسوانه نامد ه ین شکاف هستیهستی میکش کش دائ ی. آنچه لکان فقدان 

کوه موا حوس یکپوارچگی اصویل را از      ی ماست. اما لکان از صرف گفتن ایون شکتیویتهدر دل سوب

 )هوومر،  «اسوت  تهیویق خوود سووبشکت  فقودان مقوو    نیاگوید که رود؛ او میای  فراتر میدست داده

اگوو را شوکل    ،یالیو خ ینودها یفرا نیو ا»است که  ر آنمرح ه از رشد د نیا تیاه  (.12: 1334

و در مرکون   [...] شووند یم تیاش با جهان خارج تکرار و تقوسوژه در رابطه خیدهند و از بریم

به سوژه  یداریپا تیواند هوتین  یانهیآ همرح چون  لکاناز نظر  (.جاه ان) «مانندیما م هتجرب

 سووژه » البتوه  ؛اسوت  نینظو  ن واد   ه، ورود بوه مرح و  تیبه هو یابیدست هتنها راد پس ببخش

                                                           
1 . Ego 
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 «ردیبپوذ  را نیسواحت ن واد   نیکوه قووان  باشود   توانود وجوود داشوته   یمو  ووینها به شربوووت
 .(43: 1334 س،ی)استاوراکاک
عامل »بنرگ، قانون و پدر دارد. هرچند  یگریچون زبان، د ،یگرید یهاناق ن،ین اد نظ 

 هاسوت کوه رابطو    یب کوه دالو   ستین یآن پدر واقع منظور ازجا ناق پدر است اما نیقانون در ا

و  (11 )ه وان:  «زندیبر ه  م ،ینیآمقانون منع محرق سیمادر و کودک را، با تأس نیب یالیخ

 نینظواق ن واد  کوه در   اسوت  یزبان یادهیسازد. سوژه پدیرو مروبه دیجد یتیهورا با  کودک

مودار   لکوان که  ینیدرون چ و سازدیم را مشخص یکه حد و مرز جهان بشری بخشتیت ام

 (.Lacan, 1988: 89) ستانامد گرفتار شدهیکقق م

 .دیو آیمو  دیها، ه نمان با ناخودآگاه پدلدا هریبا زنج ییرویاو رو نیورود به نظ  ن اد با سوژه

، لکوان  هدیو کوه بوه عق  متقدق بر وجود زبان اسوت، حوال آن   ناخودآگاه ریوجود ض  د،ینظر فرو از»

 هع   سووژ  را یروانکاووی  .(113: 1333 ت،ی)را «ندیآیوجود م ناخودآگاه و زبان ه نمان به ری ض

هاسوت کوه   دالز ا یاوستهیپ تیناخودآگاه حرکت و فعال» کهو باورمند است داند یناخودآگاه م

: 1333 ،گ توون ی)ا «انود شده واپس زده رایاست، ز یابیدست قابل ریما غ یبرا اجغالب یشانهامدلول

 «مشوابه زبوان دارد   یسواختار » و دیو آیمو  دیو دال و مودلول پد  نیاز شکاف ب ناخودآگاه (.232

(Lacan, 1998: 15) نکتوه   نیو کند؛ ایع ل م ییجاو جابه  یترک ایمجاز  و ارهاساس استعبر که

 وی (. 33: 1334، )هوومر  «اسوت  یو فرهنگو  یو مطالعات ادبو  یکاودستاورد او در روان نینافذتر»

 هتیویسووبشکت  کیو نیکند و از متافیمنفجر م تینامیرا با د تهیویسوبشکت هباوران تیماه مفهوق»

 (.31: 1334 س،ی)استاوراکاک «گذردی)حاضر( درم آگاه

 لیو سووژه، م  لیو اسوت، م  یگرید دییخواهان تأ ن،یچه در نظ  ن اد یالیچه در نظ  خ سوژه

 لیو م» (.33-31: 1331، لکوان نوک.  ) دارد تیو بونرگ اه   یگور ید لیمرح ه، م نیا است. در یگرید

ب که ه وواره در   ستین یخصوص یرسد امر یکه به نظر م گونهآن لیاست، م یاجت اع یمحصول

 (.414: 1333 )اونون،  «ردیو گیشوکل مو   گور ید یهوا شوده از سووژه  افتیدر الیبا ام یکیالکتید هرابط
ی شوناخت روان یندیفرا یانگاره اناست.  روی روبهانگاره ان با ب که تیهوبنابراین سوژه نه با 

کنود و  یمو  هیتشوب  یگور یاز د یصوفت  ایو  یشگو یسوژه به موج  آن خود را به وجه، و که است

از  یااز رهگوذر مج وعوه   تیشخصو شوود.  یکند، دگرگون میعرضه م یگریکه د یمدل یرمبناب

 (. 13: 1334، قل از استاوراکاکیسبه ن ،Laplanche and Pontali) شودیم نییساخته و تع هایانگاره ان
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از  یروانکواو  هاسوتفاد  رییو تغ ،معاصور  یفرهنگو  تدر مطالعوا  ییگرالکاندستاورد  نیترمه 

 خیو از بر ت،یو و هو تهیویساخته شدن سوبشکت یچگونگ لیمتون خاص به تح  یمحتوا ریتفس

 نود یاز فرا لکوان  ژاک هانیشرح پسواختارگرا » (.43: 1334 )هومر، تبوده اس ساختار و شکل متون

 «اسوت گذاشوته  یفراوانو  ریتوأث    یو هو  در مطالعوات فو    یرشد سوژه، ه  در مطالعات فرهنگ
 .(131: 1333 ،ی)استور
 

 بحث اصلی -5

 چهریپررمان  هخالص -5-1

بوه   قتیتحصو  انیو پس از پا ثروت ند هستند که یهاخانواده از قدی  و هومن دو دوست فرهاد

آشونا   چهریبه ناق پر یفروشدست رزنیبا پ شیپس از بازگشت، در تجرفرهاد . اندبازگشته رانیا

شوود.  یمو  یسرگذشوت ت وو و   دنیمنود بوه شون   عققه گرانیتفاوتش با د لیدلشود که به یم

 ع وت  رود. هوومن بوه  یمو  شیپو  یداسوتان اصو    یپاه  یااو به صورت داستان درونه یماجرا

وی عاشوخ   .گذراندیا با فرهاد و در مننل آنها مر وقت خود شتریباش یاختقف با پدر و نامادر

 ع وت د. لویق کوه   دهو یازدواج مو  شونهاد یپ شوود و ، موی فرهواد  هخودمتکار خوانواد   دخترلیق، 

کنند. موادر  یم با ه  ازدواجتفاه  سوءِ از رفعپذیرد؛ اما پس داند، ن یترح  می راخواستگاری 

اوسوت، شوهره،    یبورا  یه سور  افتنی یدر پ، ش با ترتی  دادن مه انیاز بدو ورود پسر فرهاد

 تازه بوه دوران رسویده،   هخانواد لیفرهاد به دل کهش، یکی از پیشنهادهای او است دختر خواهر

حک وت،   یفرگل دختر آقا به زند ویم باز سری از ازدواج با و اشینازپروردگ و نادرست تیترب

 یاز نظور موال  ی و اصویل اموا   هنگو فر ایدر خوانواده  ی که، وبنددپدرش دل می نیریدوست د

خ دیورین  عشو درخواسوت   بوه  ه  فرگل .ازدواج با فرهاد را دارد یارهایمع ،متوسط بنرگ شده

 دیو قطوع ام ر فرگل و تومور در س کوتاهی به ع ت وجود پس از مدتد. دهیپاسو مثبت مخود 

ع ول   ریو فرگول ز ا ، امروندیبه خارج م و برای درمان رندیگیم یاپنشکان، مراس  ازدواج ساده

 یند.نشیها به سوگش مسال ران،یبازد و فرهاد پس از بازگشت به ایجان م
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 رمان )آینگی( خیالی همرحل -5-2

 هامکوان  بازن وایی مرح و    هستند کهی او رمان، سطوح بازتابنده ن ایس شهیوبه یفرهنگ یهارسانه

چونوان  را  ن ایسو    ،یفو  یلکوان پوردازان  هیو رنظ ،2یو بودر 1متنسازند. ی را  فراه  میلکانی انهیآ

 ی، تووه  لکوان  یالیامرخ .دانندی میالیخ کند،یمراد م لکانکه  یبه مفهوق خاص»ای نهیآ همرح 

موا   یالیو توه ، امر خ نیا جادیا یدهد. برایبه دست م  یکنیآنچه ادراک م ما و از بودگیکاملز ا

از نظور   .(3: 1334 )مک گووان،  « ینینب  یمان ک  داراندهد تا آنچه را که در خود و جهیم  یرا فر

عناصور   شیو آرا» است که ایگونه به ن ایس یانهیآ همرح  یآپاراتوس در بازساز کارکردبودری 

 یاوهیغوار افقبوون بوه شو     نانسون یعقوه بور م  -ن ایس هپرد ک،تاری سالن پروژکتور،-ا مخت 

 «کنود یمو  یرا بازسواز  لکوان کشوا   یانهیآ ه مرح هعرض یبرا یضرور تیموقع [...]ریگچش 
سوازد  موی ی تووه   خیو بر نیو کنود و از ا خ میابشه خ  کیجهان و  کینگاه،  کیو  ؛(3ه وان:  )

 .(33: 1333 ،ی)مالو لیم هبرازند
: معتقود اسوت   پسندعامه یها  یمخاببان زن ف در مورد ه انندسازی هویت 3یسیاستی جک

 ن ایسو  هکوه بور پورد    سوت ین یمعروف هشیدارد که او آن هنرپ وقوف قتیحق نیت اشاگر زن به ا»

او و  تیو هو نیموقت ب تیالیس یشود، نوعینشان داده م   یکه ف یمدت یحال، ب نیبا ا ند؛یبیم

 نیاحسواس مشوابهت بو   اج موقوت، غالبو   تیالیس نیگردد. ع ت ایم جادیا وودیهال هشیهنرپ تیهو

سووژه را   ،یتیاز هو  هوو   یغال  و خودجوش تصور .(143: 1333 ،ی)استور «است گریت اشاگر و باز

دارنود خوود را بوا     لیو ها مجوان اندازد،یسازان مها و انگارهها، اسوهاز سرمشخ دیبه صرافت تق 

 سوازند  تیو هوهو   غیوره  و ورزشوکاران و  ن ایسو  یهاخوانندگان پاپ، ستاره ،یقهرمانان مردم

 .(131-131: 1333، شکی)ژ
نظو  خیوالی را شوکل     هآرموانی مرح و   -ند عاشقانه نین، با ساختار تخی یپسهای عامهرمان

فقودان   مخاببوان دچوار   /سووژه میول   های، در صدد پاسخگویی به ابشتصویر آینه هداده و با ارائ

، بوا تع وخ بوه ایون     پریچهور ن رموا سازد. محصور می هها را در این مرح آید و از این راه آنبرمی

پردازی، فضاسازی، لحن و گفتگوو،  ی پیرنگ، شخصیتتیروا یهارکاوز سازاگیری سامان و  بهره

مخابو  را،   آل سووژه/ آفریند که تصویر مون ایوده  سازی، جهانی خیالی میدید و کانونی هزاوی

 سازد.اساس ایدئولوژی مردساالرانه برمیبر

                                                           
1 . Metz 
2 . Baudry 
3 . Jackie Stacey 
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نگواق  هرگ نابوه م ناگوارت و و ل و فرجاق فرهاد و فرگ و ازدواج عشخ یماجرا  :پیرنگ -5-2-1

آراق  ریسو  اسوت کوه بوا    ایضوع  یع ت و مع وول  هبا رابط، بستهی اشهیک  گرنیپل، گویای فرگ

: 1333 ،یمظفور و یی )صوفا  هب و  خواننود  حوت ذهن رای گونه تنها پاسو ،یحوادث بر زمان خط

 های کو گونوه ، بوه دیو افنایمو خیوالی   ریتصو یبر بازتابانندگ ت ب کهپسند اسعامه یهارمان (113

ی در آن آرموان خوود   شفاف از یریتصو ،یانهیآ هچونان کودک مرح  یکنکاش ذهنیمخاب  ب

 یابد و  این امر رضایت و ه راهی او را در پی دارد.می

 

 گور یدی هاتیشخص هشیک  ایبدل نسخه»که با آن فرگل قهرمان زن اثر، شخصیت: -5-2-2

مخابو    یبورا اموا جوذابیت آن   ؛ (31: 1331، میرصادقی) «ندارد یتشخص چیاست و از خود ه

ی انوه یآ ریتصوو این  پندارد،براساس آفرینش متن می از آن روست که دختر نوجوان و جوان

 ای،آینوه  هاز نظور موالوی در مرح و    خود دارد. ازاست که او  ایتر از تجربهنقصیتر و بکامل

اسوت بوه   شوده  اختهکوه بازشون   یریتصویعنی  شودیم غ ط پوشانده یبا بازشناس یسبازشنا

از آن  رونیو را به ب بدن نیا، غ ط یشود، اما بازشناس یدرک م خود هشدعنوان بدن منعکس

 .(31: 1333) کندیمی فرافکن یخود آرمان کیه چون 

 

که در  استشده یبراح یاگونهبه، عاشقانه یفانتن نیا یفضا :فضا، لحن و گفتگو -5-2-3

گونه آثار باشد.   مخاب  اینایرنگ اشترپر بر حضو دیکو تأ لیجهان م فوران شین ا جهت

دادن   یو ترت، بخوت دختوران دق  شونهاد ، برح موضوع انتخاب ه سر، پیرانیورود فرهاد به ا

فضوا را بوه    گواه، یجا نیو کسو  ا  یو رقابت دختران بورا ی از سوی مادر خانوادگ یهایمه ان

 .ابود یموی گول قوواق   رف و فرهاد با عشخ کشاند کهس ت و سوی برح ماجراهای عاشقانه می

هوایی چوون   صوحنه  ، توصویا بوا   کیو رمانت یدر فضاقهرمانان داستان  عاشقانه یگفتگوها

: 1333 پوور، )موؤدب  «خورده ه ه جا رو پر کرده بوود خاک آب ین  و بو یها باز بود. بوفواره»

موشوه و  قوش آقا ن هوا در با بازی شخصویت  و پارک ابانیخ در عاشقانه یهاحرفبیان  و (243

و لحون   ایمحواوره  یگفتگوو آفرینود.  گون میو قصه یالیخیی فضا (212 )ه ان:سوسکه خاله

 بوه ای کوه مخابو  نوجووان را    گونوه افنایود، بوه  ها نین بر جوذابیت موضووع موی   آن  انهیص 

 .کندترغی  می پنداری با شخصیت آرمانیذاته  از بریخ  فضا نیا هتجربی و پردازالیخ
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 دیو دهیزاو قهرمان مرد داستان و از فرهاد، از زبانروایت  سازی:دید و کانونیزاویه -5-2-4

در ی عنو یفعوال اسوت؛    نیو بودن در داستان ن یعقوه بر راو» گیرد ویصورت می شخصاول

. (11: 1333لوتوه،  ) «کنود می فایا متن نقش یهاتیو شخص رخدادها ،شکن یایپو یریگشکل

 ه نقول از )ژنت بو  هایکی از شخصیتی هابه دانسته تیروامحدود شدن  وی درون یشدگیکانون

افکار،  ت،یروا یو فضا دادهایروسازد تا ز، وی را قادر میسایکانون، در اینجا(111: 1331 ،کوری

از راه و  (11: 1333 راد، ی)حسون  کنود  لهوا را بوه خواننوده منتقو    تیشخص احساسات و نگرش

 (.31: 1333کنوان  )ری وون  ی گوذارد جوا  بربر مخاب   داریو پا قدرت ند ریاث، توصیا مستقی 
اسوت کوه    یعوام  وی  رایز داند؛می ساز وابستهیبه کانون را متن بر مخاب  یگذاریرتأث ژنت

و  دادهایو رو یبور رو  لنون او  خیو خواننوده از بر و  شوود یمو  دهیو حوادث موتن از منظور او د  

گوور یکووانون-یراوبینووی جهووان» .(11: 1333 راد، ی)حسوون گوورددیهووا مت رکوون مووتیشخصوو

 تیو موقع نیموجوود در موتن را ه و    یهاینیبجهان گریمع والجحرف اول را در متن زده و د

گور اثور،   ی کوانونی راوکوانون نگواه    .(112: 1333 کنوان، ری وون ) «کندیمی ابیبرتر است که ارز

ت و حضور ساحت ی سه ساحدگیتنبه دره  لکان منطبخ بر دیدگاه دیگری بنرگ است؛ زیرا

بوه سواحت    یالیو گوذر از سواحت خ  »ای بواور دارد. از نظور او   آینوه  هن ادین در فرایند مرح 

 خیو دق یبه معنا اما ردیگیصورت م یخاص یمنطق  یاست که با ترت ینظر یانتناع ن،ین اد

 (.41-41: 1334 س،ی)استاوراکاک «یزمان  یک  ه، نه با ترت

مخاببان  یبراکند که ای ترسی  میگونهتر اثر را بهگر، تصویر شخصیت دخراوی کانونی

که نگاه وی، مبتنی بر ایدئولوژی ، با آناست اخوانندهجذاب و فر بسیار دختر نوجوان و جوان،

 یهنگوام »کاهد. در این دست آثار مس ط مردساالرانه است، از جذابیت آن در نظر سوژه ن ی

قورار   یمورد بررسو  تیمربوط به جنس هاییدئولوژیاید را در بازتول هاآن یفراخوان قدرت که

 ریبوه تصوو   ینامرئی جنسیتی از راه معنابخشی دئولوژیایابی  درمی ،(131:1331 )هال، « یده

و  سوازد یمو  انگینجانیه اریبس یمرد آرمان دیاز کانون د را آلایده به خود ستنینگر ای،آینه

ی بنودگ یو فر تیجوذاب  یژرفوا  انگیند.ن برمیپنداری را در مخابباذاتگونه اشتیا  ه بدین

 تیکرده و موقع یجواره  حد است که مخاب  با آن احساس مشارکت و  دانب ر،یتصو این

معشوو    هچهور کوه  ویوشه آن د؛ بوه کنو یاحساس م یب که درون یرونیخود را نسبت به آن نه ب

 شود.گر عاشخ ترسی  مییکانون یاز زبان راو ی،آرمان
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 ای دختر آرمانی(اگو )تصویر آینه -5-3

پردازد، دیگری ه ان تصوویر  ای، از راه تخیل به ه انندسازی با دیگری میآینه هسوژه درمرح 

آل، مون ایوده  عنووان   بوه » وژهنامود و سو  دیگری کوچک موی  ه، آن را ابشلکانای است که آیینه

توا بوا ک وک آن چنودپارگی خوود را       (111: 1331)ع ی،  «سازداساس آن میامیدهای خود را بر

 یابد.  کت ان کرده و به وحدت و انسجاق خیالی دست 

ای خیوالی اسوت. هور بوار     ای که دست نایافتنی است، به ه ین دلیل ارتباط ما با او رابطهدیگری»

ای است که آن جایگاه را اشغال خواهد ن ود انسان را خواهد گرفت. مادر اولین ابشه ای جای آنابشه

خیوال ه یشوه در اعطوای     [...] ی گ شده و یا غیرم کن خود اسوت از بریخ خیال به دنبال سوژه

 (.  جاه ان) «هویت ابتدایی به سوژه نقشی اساسی و بنیادین دارد

از  شیورزد و پو یو بدن خود عشخ مو  ریبه تصو ی،اهنیآ هدر مرح  سوژه، لکاناز دیدگاه 

سوط   ر ب کوه هو   ،یواقعو  هنو یآ نوه تنهوا   یمنظوور و البته  قرار دارد؛ گرانیعشخ به د هح رم

بورح   .(43: 1334 )هوومر،  باشود ه راه با لوذت  تواند میمادر  هاست که مانند چهر یابازتابنده

معشوو  شوعر غنوایی اسوت کوه پیونود       گون تصویر آرمانی اثر، برگرفته از سی ای الهه هیاول

بخشی بوه  ی تشخصبراگر کند. راوی کانونیناگسستنی ایدئولوژی زنانگی و زیبایی را القا می

نووع جهوان    یاسوه یمقار هو در »جویود توا   ها بهره میبا دیگر شخصیت سهیمقااز  این چهره

 .(111: 1333 ن،قی)مکووئ  «دکنو  ایو تعر یترشو یرا بوا دقوت ب   وشیو نتیروا یشده براشناخته

کوه   دختری بر ج د کتاب است کیو رمانت بایز هچهر یناین تصویر،  ایبازتاب آینهنخستین 

 «یپور »به نواق   بایز یاموجود اسطوره عنوان که از نیا .دارد تیسنخ -پریچهر- عنوان آن با

سوتگاه  نواق بوا خا   نیو اسوت. اسوتفاده از ا  ای اثور  داستان درونه تیشخص ناق ،واق گرفته شده

ایون شخصویت    هچهور راوی  بخشود. یمو  یشتریب اقاستحک ،سوژه تیبه حس هو یااسطوره

هوا،  رغ  گذشت سالیع   یزنان قد کیکقسیی بایز» :کندگونه توصیا مییک را ایننوستالش

ه ایون نگواه، حتوی بور     بخشی بو برای ع خ .(23: 1333 پور،دبؤ)م «با س اجت تو صورتش بود

 انوداق، خووش  ده،یکشو قد» :گوردد ی نین تأکید میدختر آرمان یتقاب  تیشخص زیبایی شهره،

سی ای فرگول   اما .(31 )ه ان: «دیسف دیمروار نیهاش عدندان ،یخوشگل، چش  و ابرو مشک

داشوت.   ییبوا یصوورت ز : »گوردد از نگاه عاشخ راوی، چونان معشو  غنل حافظ بازن ایی می

بوود کوه    ی. چشو انش بوور   یقد یرانیا کیو کقس دهیکش یبا چش ان ،یچش  و ابرو مشک

. دندیکشو یکوه در کتواب حوافظ مو     اتورینیم ریبرد! مثل تصاویذهن آدق رو دنبال خودش م
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نگاهوت رو از   یتونسوت ین  گهید یکردینگاهش م یکه وقت یجور هیو قد ب ند.  رایو گ بایز

ورز میول  ابو  اسوت کوه مخ   هابش زیبای اسابیری، هچهر این .(131 :ه وان ) «یصورتش بردار

د و نو یبیمو  این تصویر، خوود آرموانی را   هنآی در کشاند. ویسوی خود می فقدان را به دچار

گوردد، اموا در   یخوود مو   هفتیش سینارس دیفرو هشیدر اند»؛ ن ایدرخ می «س ینارس» هدیپد

داخل آب به بواور   ریشود، تصویخارج از وجود خود م یریتصو هفتیش س،ینارس لکان هشیاند

ی بر بنیاد شیفتگی به دیگری شوکل  لکان، به ه ین خابر نارسیس  است یگرید ریتصو لکان

 خیو و دوسوت دارد خوود را از بر  پنودارد  می تیماهود را بدون جا خنیسوژه در ااست. گرفته

 (.33-31: 1331 ،یع ) کامل کند یگریو متع خ به د یرونیب ریه اهنگ شدن با تصو
کنود و  خو، خوب، نجی  و پاک ترسوی  موی  زیبا ب که فرشتهراوی معشو  آرمانی را نه تنها 

مثول    یو هوا! نج پاک مثول آب چشو ه  » آورد:یشاهد م ی لیق راهامدعایش، گفته دییتأ یبرا

و وی به صورت شخصیتی مطیوع   .(134 :1333پوور،  مؤدب) !«رچش ان اس ! خوب مثل باران بها

از او  شیهادر برابر ترس ی است تان ه سرداشت ش،یآرزو یمنتهاشود که ی، بازن ایی میمتک

 بواج یمون از امشو  بوه بعود، تقر    » :دیو گویبه فرهاد م یکه در روز خواستگارکند. چنان تیح ا

تنهواق   یعنو ی ،یمواظو  مون باشو    دیو بعد از خدا به توست. تو با دقیش . ت اق امیه سر تو م

 عورف  هوا و بنود سونت  یشودت پوا  بودن به یبا وجود امروز .(311 )ه ان: «ترس ی. من مینذار

، ندارد تا او را از محل کار به مننلشان برسواند  نیدر پاسو به پوزش فرهاد که ماش: استجامعه 

بوه خونوه    یاگوه یکوس د  ایو خواق فرهاد خان، من اجازه ندارق بوا شو ا   یمعذرت م» :دیوگیم

 یفرهواد غوذا   یفرگول در شورکت بورا    یوقت ،یظهر روز خواستگار یحت .(133: )ه وان  برگردق

و بوه بعود از    ردیپوذ یخواهد که با ه  غذا بخورند ن و یبرد و فرهاد میپخت خودش را مدست

  .(311 )ه ان: کندیموکول م یخواستگار
تصویر دختر آرمانی در تقابل دوگانه با دختر هنجارشکن، گویای آن است کوه دختور آرموانی    

نظ  اجت اعی مبتنی بور اقتودار مردسواالرانه،     بندی به عرف جامعه و گردن نهادن بهبه دلیل پای

که شخصویتی چوون شوهره بوه     مند گردد، حال آنز خوشبختی بهرهتواند امرد آرمانی می هدر سای

شوود. شوهره عاشوخ    بینود و بورد موی   رف جامعه، آسی  میدلیل هنجارشکنی و رفتارهای ضدع

 اجمخصوصو » :دهدگوش می ندب  یبا صدا ی راقیموس و و هیجان در رانندگی است سبقت، سرعت

از  شیبو  یآزادبوه ع وت    (.33ه ان: ) «و ب ند باشه ادیپخش رو وصل کردن که صداش ز نیدادق ا

 .شودمی دهیس ت استفاده از مواد مخدر کشن ناباب به دوستا ارتباط با حد و
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 شواید؛ گرا می با خانواده شهره سهیباب مقادختر آرمانی،  هخانوادبخشی به ی تشخصبراراوی 

گونوه آثوار   مرفه که خود به آن تع خ دارد و برای مخاببوان ایون   هی ببقزندگ از اندازیچش  ابتدا

 ی تو یقگورون  دبود و گردنبن دهیپوش یمشک کیباس شل» شهره :کندنین جذاب است ترسی  می

 یور لیو باال بود، با کولر و پخوش و موبا مدل یهوندا کیشهره  نیماش» (.31ه ان: ) «گردنش بود

مرفوه   ههای ببقو سپس برای نشان دادن تفاوت بین خانواده .(31 )ه وان:  «کیش ی یخ داشپورت.

 سوت یمع ووق ن » :کنود شهره را چنین معرفی موی  هنوکیس هر خانوادنگیسطح یمنتقد گاهیجا در

! توا چنود   نوا یا یپوا  ریز اندازندیم خرند،یم نیآرن و ماشیدر م یبوررو از کجا و چهها پول نیا

دختور آرموانی، در   . (31ه وان:  ) «رفت بازاریم یپدرش با موتور گاز یعنیخان ؛  نیه  شیسال پ

 لکوان بوه تعبیور    ایو جامعوه   و قووانین  مطابخ اصولی و فرهنگ متوسط هببق ای متع خ بهخانواده

 هیو پودر فرگول    [...] !خوردهپدر و مادرش، نون حقل  هسرسفر»است و تربیت شده بنرگ یگرید

، (213 )ه وان:  «داده خووردن  شورافت ندانه  یکار انسوان  نون یه شس. به زن و بچهبازنشسته ریدب

قهرموان   دختور  هپارچو کیو  رکاملیتصوبنابراین شایستگی ازدواج با فرهاد و تغییر ببقه را دارد. 

خیوالی،   هنوجوان و جوان، در جایگواه کوودک مرح و    مخاب است که « کوچک دیگری هابش»اثر، 

 از نظور شناسود.  کند تا از راه خیال، هویت ابتدایی خود را بوا آن بواز  مادر می -یگنین ابشهآن را جا

ه اننود   یکند و به سویم فکنیها برونخودش را به ابشه ،که ذهن ردیگیآنگاه شکل م ، اگولکان

 ریصوو و ت فرد کپارچهی ریتکه و غتکه ریتصو انیم .(31: 1331 سوتوپ، ی)ا کندیمت شدن با آنها حرک

انسوان   ینظواق درونو   هدهنود لیخواهد شد که محرک و تشوک ر برقرا یارابطه نهیدرون آ هکپارچی

هگ ی، میول بنیوادینی کوه انسوان را بوه      « برده -ارباب» اساس دیالکتیکبر .(31: 1331 ،یع ) تاس

 را )اگوو( جایگواه اربواب    دارد، میل به پذیرش است. در نظاق روانی انسان، من آرمانیجنبش وامی

تکه بوودن خوود   ن اید. من واقعی در مقابل احساس تکهدارد و من واقعی جایگاه برده را اشغال می

مون، ه وان   »شناسود. عبوارت   ای را ارباب و خود را بورده موی  و کامل بودن دیگری، تصویر آیینه

 (.  33-33)ه ان:  گیردجا نشأت میاز ه ین لکان« دیگری است

بوه   ایو و  دنو دهیمو   یفقدان ابشه را توض ،یفانتن دنیای تیبا روا عاشقانه پسندعامه یهارمان

 لیم کن تبود  همحال را به ابش هابش فقدان ابشه، دهی بهمعنا اب تیروا نید. انکنیآن اشاره م یایاح

 فقودان را تجربوه  ی شخصویت آرموانی،   اپپابهدر این گذار مخاب  یا  (.21: 1331 گوان،)مک کندیم

 بوا او  در لوذت  ،یپنودار ذاتهو   خیو ، از براشلیم یهابه ابشه ی ویابیاق دستند و در هنگکمی

 مووزد آموی را  دنیورز لیم هنحو ورز،لیم هسوژی فانتن خیاز بر شکیژ یا به باور ؛ورزدمی مشارکت
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را تجربوه   یتیدهد واقعیم ازهبه سوژه اج ،یگرید لیم هبا استحال یفانتن» قتیدر حق .(31)ه وان:  

 هبوه تجربو   یاست. فانتنظواهر امور جا خوش کرده ریاست که ز یامکان ،ییدر آن لذت غا کند که

سواحت   (.جوا )ه وان  «دهود یشکل مو  تیما از واقع افتیشود و به دریم ریسراز رونیب یایما از دن

شوود،  سوازد و از ایون راه موجو  موی    تصویر آرمانی، نخستین فانتنی بشور را موی   هخیالی، با ارائ

 ه)من آرمانی(، احساس امنیت کرده و در مرح و  دیگری کوچک هیابی به ابشا با توه  دستهسوژه

 گیرند.نظ  خیالی پناه 

 یزنودگ  یالگوو  ،ندرالیسو  هیو اول یاسواس فوانتن  بر کوه  اسوت  یاهیثانو یفانتن ،چهریپررمان 

 ییبازن وا  یجوا اعتبوار بوه   نیو کند و بوه ا یم  یاش ترسیزندگ یسوژه را در مراحل بعد یفراروان

و  یفوانتن  یایو دنایدئولوژی مردساالر به ک ک   .(121: 1334 )هومر، سازدیم ثابت، آن را ییمحتوا

 یهوا ابوشه یوابی بوه   دست هپردازد و با  وعدمی دچار فقدان یهاسوژه یفراخوان هب اثر مانتالیسانت

 یتیجنسو  هز این راه، شاک آید و ابرمی هایل آنبه م ییگوپاسو یدر پ ج،عشخ، و ازدوا ،یمرد آرمان

 یاگونوه زنانوه را بوه   هسووژ » ،اثور  مبتنی بر ایدئولوژی مردسواالرانه جهان . بخشدیآنها را سامان م

 .  (114: 1331، واردی)ه «از آن کس  نکند یقدرت خیبر نیا به خواهد ساخت که زن

 

 یآرمان مرد -5-3-1

صیت به عنوان دیگوری کوچوک   با میل شخ ها را آن مخاببان با دختر آرمانی، میلپنداری ه ذات

 انیو م نیت وا  شوده، از  خیو هوا ت ف ابشه نیکنند که با ایتقش م »ها سازد؛ بنابراین سوژهسو میه 

تیو،،  موردی خووش   ،یدختور آرموان   لیو م هابوش  (.123: 1333 گون، ی)ک  «ابندی ییرها یگریخود و د

 هکارخانو  اسوت یر رانیو بدو ورود به ادر  است که مرفه هخارج کشور و متع خ به ببق هکردتحصیل

: شوود یمو  یداریو خر شیمودل بورا  نیآخور  ینیفرصت ماش نیو در اول گرددر، به او واگذار میپد

 ،و ب اق کیو بوود سوکته کون !     کیاز شو  نند دق،یرو د نیماش دقیاز کارخونه رس رونیب یوقت»

 آلدهیو ا یفورد  یو رفتار یققبه لحاظ اخ یو .(133: 1333 پور،)مؤدب «صفر مدل بود، صفرنیآخر

 ،یغورب و داشوتن تفکورات اموروز     در لیبوا وجوود تحصو    ،یخوب خانوادگ تیبه ع ت ترب است،

در  امور،  نیو نشوان دادن ا  یکه پدرش بورا بند است. چنانیها و فرهنگ خود پاه چنان به سنت

ون، فقوط حواسوتو   خودمو  هخونفرگل خان  رو ببر خونه، بعد برو » :دیگویم به وی فرگل پدر برابر

 یحوام  یو (.جا)ه ان «یکردیم تیرو رعا مقررات شهیدون  تو ه ی! البته میج ع کن، خقف نر
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هوا بوه سووگش    که پس از مرگ فرگل، سوال بند و وفاداراست چنانیپا یزنان و در عشخ و عاشق

 .ندبا او هست واجو خواهان ازد فتهیدختران ش هاست که ه  اریعت اق یمرد .ندینشیم

بور فراینود    مردسواالرانه  یگفت ان با ساختروشنفکرانه، در ژرف هی فریبنداثر برخقف شعارها

اسوت کوه    دیسوف  یسوار بر اسب اریعت اق هنادفرهاد، شاه گذارد.گیری اگوی مخاب  اثر میشکل

کارنواوال   هرا انتخواب کنود و موادر برگنارکننود     یکو ی یکشوند توا و  یاو صوا مو   یدختران ج و

 کپیو  و کیشو  لیو فام یدق. بذار ت اق دخترایمفصل م یمه ون هیش  فردا»ت: اس ینیه سرگن

بایود در نظور داشوت کوه موادر       (.11: 1333 پوور، )مؤدب «به فرهاد نشون بدن یخود ان،یکنن و ب

در  یسواالر پدر»پوردازد.  ناخودآگاه به ه گوامی بوا ایودئولوژی موی    است که  یاسوژه خود ،فرهاد

مراقبوت، محافظوت و    ازمنود ین یافوراد  هدیو اسوت کوه زنوان را بوه د     ییدئولوژیا ،یتیروابط جنس

و دلربوا،   بوا یکوشود ز یم سوژه نیبنابرا (.211: 1333،  )روت ن به نقل از سوفیری  «نگردیم ییراهن ا

 ییندرالینظور برسود و نقوش سو     جامعوه بوه   یهوا ها و ارزشبه سنت یبندیمهربان و وفادار، پا

 اشهوای میول  ابوشه  د تا بهنک فایرا ا دیسوار بر اس  سف هشاهناد یبخشنجات و تیباورمند به ح ا

توا بوه    یزنانوه حتو   یخوانگ  یدر رابطه با انفعال و زندگ» گونه آثار قصه مانندنیا اقیپ .ابدی دست

 .(131: 1331 )هال، «استنسل دختران ادامه داده یبر فراخوان یبه کار خود مبن نیامروز ن

 

 عشق -5-3-2

آن را بوه سووژه    هسند عاشوقانه وعود  پعامه هایجهان آرمانی رمان که ی یم یهااز ابشه گرید یکی

عاشوقانه   یگفتگوها و روند ماجراها ،یفضاساز یاست. سازکارها یو آرمان یمعنو ید عشقندهیم

در » نوام کن باشود.   هبوه ابوش   یابیو دسوت ی مخاب  برا لیم یگوکه پاسو افتهیسامان یاگونهبه

 هرابطو  ایو  ونود یاسوت، پ  ریو تغیدسوت آنچوه ثابوت و ال    نیاز ا یها و متون عشقلیو ت ث اتیاحک

  یدر برداشوت عقول سو     لکوان گونه کوه  آن .(34: 1331 پور،ی)وقف «ضرورت و عشخ است هبرفدو

 «کیو » سوراب  یدر واقع نوع است هرچند« شدن یکی»از عشخ  یدهد مقصود اص یم صیتشخ

  خوود  یبه جوا  شهیه  یدر مقاق امر واقع کیرا فراه  آورد: اما  «کی» نیاست؛ عشخ قرار است ا

 یاعشخ، تکورار لحظوه   شیرو نیدو دلداده، اول دارید نیاست که اول لیدل نیگردد و به ه میباز

 یخووب وجه از عشخ در سنت عشخ در نگواه نخسوت بوه    نیبوده و هست. ا شهیاست که ه  گرید

چشو اش  : »دهود سنت در نخستین دیدار فرهاد با فرگل نین رخ می این. (31 )ه ان: ابدییم یتج 
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 یتونسوت ین و  گهید یکردینگاهش م یوقت [...] برد!یآدق رو دنبال خودش من بود که ذه یبور

 .(131: 1333ر، )مؤدب پو «یداررنگاهت رو از صورتش ب
 یهوا ر دو انسوان است. عاشخ و معشو  ه یو افقبون کیواال، رمانت عشخ، گونه آثار،نیا در

 ییسونت شوعر غنوا    کیو عشخ باوقار »اند. که سناوار عشخ پاک و معصومانهای هستند هستیشا

 هف سوف  یرا فراگرفت و بوه نووع   یغرب یبه بعد فرانسه و کل اروپا ازده یاست اما از اواخر قرن 

ت گشو  یعشا  اشراف انیروابط م هدربار یمفص  یو شامل دستورالع ل رفتار دش لیعشخ تبد

کنود.  یواال بودل مو   یو شوور و شووق   یمعنو ایعشخ را به تجربه یو شهوان یکه وجوه جس ان

 الیو کننود و عاشوخ خوود را کوامقج توابع ام     یم یرا آرمان گریکدیعاشخ باوقار و محبوبش هردو 

 .(143-143: 1334 )هومر، «سازدیمحبوب م

دوران  داریو د نیدر نخسوت  کوه  لواال و فاخر است. فرگ یاابشه نیفرهاد و فرگل ن یبرا عشخ

در برابور اظهوار عشوخ     کورده  دایو پ یخاصو  هبه فرهاد عقق یدوچرخه سوار هدر حادث ی،کودک

مون هو  واقعواج توو رو دوسوت دارق.      »اسوت:   یرپاید نین کند که عشخ اوینشان مفرهاد خابر

 ،دقیو کوه عکسوت رو د   یپودرت بوه مون نشوون داد. مووقع      ش،یسه سال پ باجیعکس تو رو تقر

فرهاد در خوارج از کشوور دختور    (. 311-311: 1333، پوور )مؤدب شد جادیتو من ا یبیاحساس عج

شوکل توو! بوا     دقیو دیرو م یدختر هیهاق خواب یتو شهیه : »دهیدیرا در خواب م شیاهایرؤ

 یدر پو بنوابراین   .(333 )ه وان: « یرانو یا لیاص کیکقس ی! با چش  و ابرویب ند فر مشک یموها

 یگور ید گواه یپودر در جا  ریبا تودب  که گرددیم شیخو نیسرزم یراه شیاهای  رؤمعشو افتنی

اکثراج خوشوگل بوودن    دقیه ه دختر تو خارج دنیمن ا»  :شودیرو مروبه شالیم هبنرگ، با ابش

 دقیو کوه فرگول رو د   یاز موقع بهیعج ی یخودق خ یحالت نشده بودق! برا نیتا حاال تو ع رق ا

 نبایود  نیو فاخر از چهوارچوب اخوق  ن   یهاگونه عشخنیا. (131 ه ان:) «کردق دایپ یاحساس هی

کنود،  یب ند پخش مو  یبا صدا یقیموس اد،یز جانیشود. فرهاد هنگاق رساندن فرگل از ه خارج

 یشکن و دوپه وو پرسد نامند دارد؟ اما با پاسو دندانیبرد و از فرگل میرا باال م نیسرعت ماش

 یپه وو ! توازه متوجوه حورف دو   سوت یسرعت ش ا مجواز ن : »دیگویمشود که یرو مروبه رگلف

 یمنظوور  دیگفوت : ببخشو   یلبو ریرو ک . بعود ز  فرگل شدق. پخش رو خاموش کردق و سرعت 

عاشقانه، عشوخ خوود   های پردازیالیخ دار است و تنها باشتنیخو معشو . (131: )ه ان «نداشت 

 وصوال  در زموان  یحت گونه بوده،نای ی از فرهادردو یهاسال فرگل که بی دارد؛ینگه م داریرا پا

کنود، بوا   یمو  یشهره خود را به عنووان نوامند فرهواد معرفو     یدهد. وقتیعشخ خود را بروز ن  نین
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 یامون لحظوه  » :دیو گویکه فرهاد با تعج  م یشود. به بوریمانع بروز عشقش م یدارشتنیخو

. دیرسو یتفاوت بوه نظور مو   یرو خوند. ب ینیشد چیاش ن فرگل رو نگاه کردق. از صورت و چهره

بوود، حوداقل بوه احساسوش      یعصوبان ی ک  یکرد. اگر حتیم دیمنو تشد یله، ناراحتأمس نیه 

   .(133ه ان: ) «بردقیم یخودق پ بهنسبت 
که عاشخ را وادار به اعتوراف   ابدییعشخ تا بدانجا ادامه م یو س اجت در اختفاداری شتنیخو

 ییکار بوه جوا  »گردد: یاست که مانع از ابراز آن به معشو  م یعام  عاشخ دنبو یاما خجالت؛ کند

 یوی روکو  . (211ه وان:  ) «بوود اومده من به صدا در یزبونیبود که فرگل ه  از خجالت و ب دهیرس

جوذاب و   ی آرموانی، اعاشوقانه را بوه گونوه    یهوا بستانبده یمعشو ، فضا یدارشتنیعاشخ و خو

 ،یسون  طیشورا  لیو کوه بوه دل  -مخاب  دختر نوجووان و جووان را    که بوریبه سازدمی بندهیفر

دور  یاهوا یدر رؤ -نبوده یو آرمان ایرؤ نیچنش نیشیپ هتجرب در ایدوران است  نیا هخواهان تجرب

از درک و فهو    را او زنود و و دنیایی خیوالی بورای او رقو  موی     کندیغر  م کیانتو دراز عشخ رم

 .داردیبازم عشخ یواقع

 

 ازدواج -5-3-3

کوه   نود یآیشو ار مو   بوه  یرنگارنگ اتینشر یکنندگان اص بور مع ول دختران نوجوان مصرف به

هوا  آن محبووب اسوت.   یهوا شوه یهوا و هنرپ عاشقانه و اخبار مربوط به خواننده یهام  و از داستان

را  یشووند کوه عشوخ و عاشوق    یم خیو تشو رندیگیمربنشریات  نیخود را از ه  یزندگ یالگوها

 یمورد، آرزو  کیو بوا   ی و ئدا یونود یپ ایازدواج  یعنی ،عشخ ییو مط وب بدانند و هدف غا یعاد

 تیو ت واق ترب  1نگیکولت داول ریبه تعب .(114-113: 1333آبوت،  به نقل از)سارسبی  شودیآنها م یق ب

 یخوشوبخت  هباشوند، زوجو   گرید یاز وجود آدم یخواهند بخشیم از آن است که یحاکدختران 

از  یکو ی 2دبرنوار  یجسو  (.34: 1331 نوگ، ی)داول و محافظت شووند  تیتقو ت،یمرگ ح ا هه تا لحظک

 رنود یکننود کوه بپذ  یمو  تیو ترب یدختران را بور» معتقد است: نین ای وانیشناسان دانشگاه پنسروان

شووند، بوا اعت واد     یدختران به قدرت مردان متک نیاست که ا یهدیآنهاست. ب عتیدر بب یوابستگ

 .(133 )ه ان: «شودیروند، توقعات آنان برآورده میمراس  عقد م یپا نده،یکه در آنیبه ا کامل

                                                           
1 . Colette Dowling 
2 . Jessie Bernard 
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کند که دختر آرمانی بوه خوابر ازدواج   با تداعی داستان سیندرال، این امر را بازن ایی می اثر

 و به خوشبختی واقعی دسوت یابود؛ بنوابراین ازدواج،    ددهآرمانی، توانسته تغییر ببقاتی  با مرد

. فرهواد پسور پولودار،    سوازد ای اسوت کوه پوازل تصوویر آرموانی را کامول موی       تورین ابوشه  مه 

 دیسووار بور اسو  سوف     هشاهناد کو،ین یبااخق  و منش افه،یقو خوشتی، خوش کرده،لیتحص

داسوتان   یندرالیتور، سو  نییپوا  یمهربان، دلسووز بوا سوط  موال     با،یقصه است و فرگل دختر ز

کوه توو از خوارج     یاز زموان »ت اق دخترهاست:  میل هاز نظر فرگل، ابش ادرهشود. فیمحسوب م

محل به تو و هوومن بووده! لق وه از     یاز دخترها ی یو خ لیفام یچش  ت اق دخترها ،یبرگشت

 نیو ا بور  ندرالیسو  هعقدکتاب  هسندینو (.211: 1333ر، پو)مؤدب «؟آدیم ریتر، کجا گش اها چرب

از دختران جووان گرفتوار    یاریآن بس ریو نظاسیندرال  چون یآثار هاشاع لیکه به دل تباور اس

 یاسوب  اگر نه سووار بور   یمرد یدختران جوان آرزو دارند که روز شتریب .هستند ندرالیس هعقد

مدل از راه برسد و آنها را به عنوان ه سر به شوهر  نیآخر لیاتومب ک  پشت فرماندست د،یسف

و وابسوته   نیو آممبالغه یهاگونه عشخنیا یالقا (.3: 1331 گ،نی)داول ببرد یافتنیندست یآرزوها

فکرنود کوه    نیو ا ریاس پروراند کهیم یتنها به وجود مردان، دخترانزنان  یدانستن خوشبخت

اسوت کوه هور فورد      یآورنوده و قوو  ستوه چنان یمشغولدل نیباش . ا داشته یمرد دیمن با

ع ور را بابول،    یموابق  ن،ه بودون تحقوخ آ  اسوت کو   یاگونوه گذارند و بوه یرا کنار م یگرید

 یتووجه قابول  یهوا تیو دختوران از اسوتعداد و قاب    نیکه ادانند. با آنیم دهیفایو ب کنواختی

و مفهوق خوود   یمعن اینخواهد داشت  ین ود و اثر واقع اصقج ایآنها  یبرخوردارند اما توان ند

 (.213: 1332 ،ی)هورنا دادرا از دست خواهد

 
 گیرینتیجه -6

قورار   گونه آثوار نیپرفروش ا یهاکتاب هپسند عاشقانه، در ردپور با ژانر عامهمؤدب چهریپر رمان

 لیو بوه دل د کوه  دهو یمو  لیتشوک  یدختران نوجوان و جوان ژانر را نیمخاببان ا نیشتریبدارد. 

 گونوه آثوار، بوه دنبوال    هوا در ایون  د. آنکننو ن و نقصی را در خود احساس میفقدای، سن طیشرا

پسوند  هوای عاموه  رمان .را پنهان دارندشان فقدان باشند تامیو کامل از خود  کپارچهی یریتصو

کوه   بخشوی هسوتند  واجد ساختارهای شیفتگی و لذت ،لکان یانهیآ همتناظر با مرح  عاشقانه،

 یدهنوده و سواختار  سوازمان  یهوا یشگو یوو با  را ن ایندگی کنند لکانخیالی  هتوانند مرح می

پیرنوگ،   ،یتو یروا یکارهاواز سواز  یریگبهره با پریچهررمان دهند. را شکل  من آرمانی ر،یتصو
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ی از آرموان  یریصوو سوازی، ت دیود و کوانونی  زی، فضاسازی، لحون و گفتگوو، زاویوه   پرداشخصیت

کند که امکان )مرد آرمانی، عشخ و ازدواج(  ارائه می شمی های قهرمان دختر اثر، ه راه با ابشه

آورد و در فوراه  موی   ،مخاببان دختر نوجووان و جووان   سوژه/ تی را برایسیارسنشدن ه سان

 ه، اگو در لحظو لکانر از نظدهد. ی خیالی سامان میبه شک را آنها  ی(من آرمان)اگو این فرایند، 

اسوت و   ریاثور تصوو   قوت یشوود. اگوو در حق  یمو  داریخود پد ریبا تصو یفتگیو ش یشدگگانهیب

تووه   هوا بوا   سوازد. سووژه  این تصویر خیالی، نخستین فانتنی بشر را می. دارد یالیخ یکارکرد

کوودک احسواس امنیوت    -خطوی موادر   ه)من آرمانی(، در رابط دیگری کوچک هیابی به ابشدست

گیرند و نیازی بورای ورود بوه نظو  ن وادین در خوود      نظ  خیالی پناه می هو در مرح  کنندمی

 کنند.احساس ن ی

راساس ایدئولوژی مردساالرانه و با یاری جهان فانتنی، شوکل گرفتوه   تصویر خیالی اثر که ب

کنود کوه سووژه،    سوژه، با چنوان ظرافتوی وی را در خوود غور  موی      هپس از فراخوانی و احاب

رهواورد ایون    کوشد.، میشدهیابی به این الگوی ترسی اهانه، با اشتیا   ت اق برای دستناخودآگ

هوای  هوای دختور نوجووان و جووان، غور  شودن در ک یشوه       برای سوژه پنداری خیالیذاته 

   .شودها میها وکس  هویتی انفعالی آنان ندیجنسیتی است که منجر به انکار استعداها و تو
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