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چکیده
پژوهش پیشِرو ،با این فرض که بررسی آثار نویسندگانی که شهرت جهانی یافتههانهد ،مهیتوانهد در
گسترش نگرش نویسندگان و کسانی که به نوعی با ادبیات کودک و نوجوان سروکار دارند مؤثر باشد،
کلیشه های جنسیتی و نوع ادبی و گفتمان روایی نویسنده را در سهگانهی «پیپی» واکاوی کردهاست.این
جستار ،از روش تحلیل محتوای کیفی قیاسی بهره گرفته و تاکنون هیچ نوشتاری به بررسی کلیشهههای
جنسیتی در این مجموعه نپرداختهاست .یافتههای پژوهش نشان داد ،لیندگرن در سهگانهی پهیپهی بها
گفتمانی زنمدار ،در پی کلیشهزدایی از طرحوارههای جنسیتی است .او برای این هدف ،از نهوع ادبهی
فانتزی و طنز بهره گرفته و با استفاده از پیکربندیهای کنایی و گفتمان روایی زنمدار ،نه تنهها در پهی
این است که زنان را از نقش خود در جامعه آگاه کند ،بلکه به دنبال پیریزی نوع جدیدی از مردانگهی
«حساس» یا «پسازنگرا» است.
جنسیتی ،پیکربندیهای کنایی.

 .8مقدمه و مبانی نظری
داستان در شکلگیری شخصیت کودکان نقش بهسزایی دارد .کودکان به آسانی با شخصیتهای داستان ،به-
ویژه شخصیتهای محوری و همجنس خود همذاتپنداری میکنند؛ همراه م یش وند و القه هه ا ،ارش ه ا و
نقشهای آنها را میپذیرند« .الناصر دیداری و شبانی در ادبی ات ک ودب ب ر کودک ان ر مییر م یگ ذارد ،هوی ت
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واژههای کلیدی :سهگانهی پیپی ،کلیشههای جنسیتی ،گفتمان زنمدار ،گفتمان مردمهدار ،طهرحوارهههای

بررسی کلیشههای جنسیتی ،نوع ادبی و گفتمان روایی در...
اجتماالی و ناخودآگاه آنها را شکل میدهد و با باشنمایی واژهها و اشیا ،بر ذهنیت در حال رش د آنه ا ای ر م ی-
گذارد.)Bosmajin, 2005: 293( ».
شارپ بر این باور است که وهتی کودکان داستانی را مورد بحث هرار میدهند ،آن داستان به وسیلهی نقلیه-
ای ربدیل میشود که نه رنها کودکان آن را کنترل میکنند ،بلکه آن داستان نیز کودب را شکل میده د (ش ارپ،
 .)1 :1831در سخنی همانند ،کت رمکید میکند باشراب ادبیات مدرن کودکان ،حرکتی است میان «آنچه م ا آن را
کنترل میکنیم و آنچه که ما را کنترل میکند Bosmajin, 2005: 293) ».ب ه نق ل اش  .)Catاش س وی دیگ ر،
ساختار داستانهایی که با باشراب واهعیتهای جامعه برای دو جنس مؤنث و مذکر طرحریزی شدهاند ،اش ربعیض
جنسی آشکار و نهان در امان نیستند و به طور ضمنی نابرابریهایی را ک ه در بیش تر جوام ن کن ونی دام نگی ر
دختران و شنان است ،به مخاطب منتقل میکنند و در نقششدن کلیشههای ذهنی آنها ر مییر م یگذارن د .در ای ن
کلیشهساشی «مردان بیشتر اش شنان ،اش ارش های مثبت مثل شجاالت ،هو  ،االتماد به نفس ،شایس تگی ش یلی،
خطرپذیری و  ...بهرهمندند و شنان به صورت شخصیتهای بیبهره اش این صفات ررسیم م یش وند( ».ح اجی-
نصراهلل.)47: 1831،
کلیشه چیزی است که بیهیچ ریییری ،رکرار و باشرولید میشود و با الگویی یابت ،اش شناسایی ویژگ یه ای
فردی و رفاوتها ناروان است .اش آنجا که کلیشه با رعمیم نابهجا و سادهانگاری افراطی هم راه اس ت ،پدی دهای
منفی به حساب میآید که رحریف واهعی ت را در ب ر دارد .کلیش هه ا ممک ن اس ت ب ه جنب هی جس مانی ی ا
خصوصیات فردی ،الاطفی یا به جنبهای اش موهعیت اجتماالی یک گروه انسانی (شنان ی ا م ردان) مرب و ش وند
(همان).
متمسفانه کلیشههای جنسیتی به میزان شیادی در ادبیات کودب و نوجوان راه یافتهاس ت و مخاط ب خ ود را
ریییرپذیرند» (استیونز)114 :1834 ،؛ یک داستاننویس آگاه میرواند با رق

و خقهیت ،این ه وانین را ب ر ه م

شند و نه رنها به ههرمانان دختر فضای بیشتری دهد و کلیشههای دستوپاگیر موجود را در هم شکند ،بلک ه ب ه
پسران نیز کمک کند را در دام این کلیشهها نیفتند و دستکم خود و پیرامون خ ود را اش مع انی س وگیرانه ره ا
ساشند .به نظر میرسد ،بررسی آیار ماندگار در ادبیات کودب که به ای ن موض وع روج ه داش تهان د ،م یروان د
راهگشای نویسندگان و دستاندرکاران ادبیات کودب باشد.
باششناخت جنس و جنسیت ،اش اندیشههای اساسی در بسیاری اش مکتبهای فلسفی اش جمله فمنیسم اس ت
(.)Tong, 2009: 281
«منظور اش «جنس» ،ساختار شیستشناسی ما به النوان موجود مؤنث یا مذکر اس ت .ح ال آنک ه «جنس یت»
رربیتشدن فرهنگی ما به النوان موجود شنانه یا مردانه است؛ شیرا این دو مورد اخیر ،مقوالری ساخته و پرداخته-
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پذیرای فضای فرهنگی و اجتماالیِ داستان ساختهاست ،ولی اش آنجا ک ه «هنجاره ای جنس یتی یاب ت نیس تند و
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ی جامعه هستند و نه مقوالری طبیعی( ».رایسن .)158 :1834 ،به البارری ،واژهی «جنسیت» به آنارومی ما مربو
نمیشود و «نقشی است که جامعه آن را در روند رربیت ،رعریف و القاء میکند .نقش جنسیتی برس اختی اس ت
که مختصات شنانگی و مردانگی را در اجتماع رعریف میکند( ».پورگیو و ذکاوت.)13 :1833 ،
«نقشهای جنسیتی اش مهمررین الوامل اجتماالیساشی هستند که ادبیات کودب آنها را به کودکان الق ا م ی-
کند( ».همان .)81 :استیونز معتقد است« :چگونگی رصویرشدن شخصیتها و رفتارهای وابس ته ب ه جنس یت در
ادبیات کودب ،یک دلمشیولی همیشگی است؛ به ویژه به این دلیل که نوشتههای معاصر برای کودکان چ ه ب ه
رلویح و چه آشکارا ،پرسشهایی را در این شمینه برمیانگیزد( ».استیونز.)31 :1834 ،
چیزی که به النوان کلیشههای جنسیتی در ادبیات کودب مطرح است ،کلیشههایی است که مشخص میکنند
دخترها و پسرها چگونه باشند ،چگونه لباس بپوشند و رفتار کنن د و ب رای پذیرفت هش دن ب ا چ ه کلیش هه ایی
هماهنگ شوند .چنین شناختی در گسترهی ادبیات کودب ،شمینهای فراهم آورد را برخی منتقدان با همین رویکرد
به این صورت اش ادبیات بپرداشند .یکی اش افراد برجستهای که به این موضوع روجه کرده ،جان استیونز اس ت .او
معتقد است :کتابهایی که به درونمایههای جنسیت میپرداشند ،در میان برداش ته ای گون اگون اش شن انگی و
مردانگی ،معموالً به یکی رمایل آشکاری نشان میدهند (استیونز)31 :1834 ،؛ و «انواع سخن ادب ی ،ب ه س ادگی
کلیشههای جنسیتی را در ذهن خواننده شنده میکنند؛ شیرا شخصیتهای داستان در رویدادهایی درگیر میش وند
که احتماال ًشکل و نتیجهای جنسیتیافته دارند( ».همان .)39 :استیونز رمکید میکند که مفاهیمی مانند «جنسیت»
یا «نوع ادبی» ،ویژگیهایی نیستند که به سادگی در درون متن رمییزش ان ده یم ،بلک ه ب ه ص ورته ای بس یار
پیچیدهرری رخ مینمایند و این پیچیدگی رحترمییر جنبههای مختلف اش جمله شمینهی نویسنده (درونداد م ورد
نیاش برای رولید متن) ،ایر و شمینهی خواننده (درونداد مورد نیاش برای فهمیدن) است .بدین ررریب ک ه نویس نده
را در چارچوب آن کار کند و در این گزینش همواره به گونهای ضمنی ،به نوع ادبی جنسیتیافته گرایش دارد و
القوه بر آن ،ذهنیت خواننده نیز در فرایند خواندن ایر دخالت میکند (همان.)31-31 :
پس میروان گفت« :جنسیتبخشی در ادبیات داستانی ،با شمار

شخصیتهای مؤنث ی ا م ذکر ی ا حت ی

چگونگی رفتار این شخصیتها رعیین نمیشود ،بلکه این پدیده بر رمام جنبههای رولید و دریافت متن سایه می-
افکند .جنسیتبخشی ،رمایل به نظاممند بودن دارد؛ شیرا یک نوع ادبی به وسیلهی گفتمانه ای شب انش ناختی و
ویژگیهای میانفردی ،یعنی روابط میان شخصیتهای درون متن با یکدیگر و روابط با خوانندگان نهفته س اخته
میشود که در رمام آنها میروان جنسیت را رشخیص داد( ».همان.)38 :

«فهمیدن یک متن که حاصل سخن خود متن و دانش پیشین خواننده است ،با میانجیگ ری ط رحواره ایی
صورت میگیرد که جوامن برای ساشمان دادن به مفاهیم جهان به کار میگیرند .طرحوارهها نمایانگر مفاهیمیاند
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در شمینهای ،اش چند برداشت و نگر

دربارهی جنسیت مینویسد و با روجه به آن ،نوع ادبی ویژهای برمیگزیند

بررسی کلیشههای جنسیتی ،نوع ادبی و گفتمان روایی در...
که مبنای اشیا ،موهعیتها ،وهاین ،کنشها ،روالی کنشه ا ،ن وع شخص یته ا ،الگوه ای رفت اری ،رعام ل می ان
شخصیتها و فرجام روایت را رشکیل میدهند .را جایی که به ارربا میان جنسیت و نوع ادبی مربو میشود،
مهمررین نکته این است که طرحواره ،کارکردی شبکهای نیز دارد و اج زای س اشندهی مفه وم مانن د شن انگی و
مردانگی را به هم مربو میکند؛ به طوری که رابطههای درونی آنها منسجم و اساسی به نظر میرسد .ما هم که
خوانندهی داستانیم ،برای اینکه بفهمیم شرکتکنندگان در داستان چگونه با هم رعامل دارند و این رعامل به چ ه
معنی است ،چگونه اللت و معلول به هم مربو میشوند و نتایج دلخواه ک دامان د ،اش پوش ش ط رحوارهه ای
داستان استفاده میکنیم( ».همان).
استیونز رمکید میکند ،در بسیاری اش انواع ادبی سنتی و به ویژه آنهایی که در ادبیات ک ودب رایجن د ،ط رح-
وارههای جنسیت و هصه ممکن است به گونهای جداییناپذیر همپوشی داشته باشند ... .به جز ای ن ،ای ن ه م-
پوشیها میرواند نامرئی باشد؛ شیرا مخاطب نیز باید اش دانش طرحوارهای خود استفاده کند ر ا ب ه برداش تی اش
رمام آن طرحوارهها دست یابد .طرحوارهها دربردارندهی ارش هایی فرضی برای ملموس ساختن یک طرحواره
به شیوهای معمولند .این شیوهی الملکرد ارش های فرضی را انداشهی شیادی ،روشن کنندهی فرایندی است که
طی آن خواننده به پر کردن گسلهای موجود در یک شنجیرهی روایتی میپرداشد (استیونز.)37-35 :1834 ،
«بسیار روشن است که پرکردن گسلهای متن و ملموس ساختن طرحوارهه ا ،دربردارن دهی فرض یهه ایی
دربارهی جنسیت است ... .پایه و اساس این طرحوارهها ،طرحوارههای دیرپایی اش شنانگی و مردانگی است ک ه
همچنان موضوع چالشهایی نظری در جامعههای معاصرند( ».همان .)37 :این پیطرحها را به شرح شیر میروان
نشان داد:

طرحوارهی مردانگی

طرحوارههای زنانگی

هوی

شیبا (بنابراین خوب)

خشن

آرام

بیاحساس ،مقاوم ،جانسخت

الاطفی ،مقیم ،مطین

ستیزهجو ،سلطهجو

سلطهپذیر ،فرمانبردار

خاطی

حرفشنو ،لذّتبخش

رهابتطلب

کنارهگیر ،بخشنده

آشمند

مهربان

حامی

آسیبپذیر

شکارچی که به معنای «هوی» است.

هربانی که به معنای «ضعیف» است.
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جدول شمارهی  :1طرحوارههای شنانگی و مردانگی (همان.)37-35 :

مطالعات ادبیات روایی /سال  ،1شمارهی  ،1پاییز و شمستان 1833
باشیکن

جایزه

مستقل

وابسته

فعال

منفعل (فعال شیطانی)

دارای بینش رحلیلی

دارای بینش ررکیبی

دارای رفکر کمّی

دارای رفکر کیفی

استداللی

شهودی

(فرهنگ ،رمّدن)

(طبیعت ،بدویت)

اش جدول باال برمیآید که مرد خوب دارای ویژگیهای ستون راست است و شن خوب دارای ویژگ یه ای
ستون چپ .واژگان دو ستون مانند رقابلهای دوگانه المل میکنند و واژگانی که برای مردان النوان شدهاست ،اش
ویژگیهای النوانشده برای شنان بررری دارد .این طرحوارهها به گروههایی که اش نظر فرهنگی رمیزدادنی هستند،
شکل میبخشند و هنگام خواندن متن به آسانی در اختیار خواننده هرار میگیرند .نویسندهای ک ه م یخواه د اش
نوع ادبی استفاده کند ولی آن را با ریییر جنسی به کار ببرد ،ناگزیر به یافتن شیوههایی است که به گون های ه م-
شمان انتظارات خواننده را که اش طرحوارهه ای جنس یت یافت ه و چ ارچوبه ای روای ی سرچش مه م یگی رد،
بیدارساشد و اش این طرحوارهها بپاالید و شاید کار دشواررر ،این اس ت ک ه بای د ب ه رص وراری درب ارهی آنچ ه
رصویرهای مثبت جنسی را میساشد ،دست یابد (استیونز.)35-39 :1834 ،
هنگامی که داستانی به دنبال ساختن الگویی اش جنسیت الامل است ،این الگ و را اش راه ایس تادگی در براب ر
محدودیتهایی مانند «نقشهای» هراردادی ،صورتهای گوناگون شیر نظربودن ،انتظارات خ انواده ،همس االن و

به سخنی دیگر« ،هر فرضی مبنی بر اینکه گونهی ویژهای اش ذهنیت جنسیت یافته بر دیگری بررری دارد ،به
میزان امکان دادن الاملیت به آن ذهنیت بستگی دارد؛ شیرا فرض معمول آن است که هر آنچه فاهد الاملی ت
است ،نمیرواند مطلوب باشد (همان) و در ساختن این الاملیت ،شاویهی دید و نیتمندی نقش مهمی دارند.
«شاویهی دید ،برجسته کردن نگاهی است که اشیاء یا موهعیتها را میبیند  ...و «نیتمندی البارت اس ت اش
شیوههایی که الامقن ،مسیرهایی را در دنیا شکل میدهند و بدینگونه مبنایی را ب رای رعری ف هرارداده ا و
بیان اولویتها فراهم میکنند( ».استیونز.)33 :1834 ،
استیونز معتقد است« :رمام جنبههای گفتمان (سخن و کقم) ،داستان و معنا دارای روان جنسیتی هس تند».
(همان .)33 :این جنبهها را میروان در جدول شیر خقصه کرد:
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 ...انجام میدهد (همان.)34 :

بررسی کلیشههای جنسیتی ،نوع ادبی و گفتمان روایی در...
جدول شمارهی :1جنبههای جنسیتپذیر روایت (همان.)33-111:
داستان

گفتمان

معنا

شخصیتها ،موهعیته ا (شم ان

شب ان ،س اختار ،بین امتنه ا ،ان واع درونمایهها ،داوریه ای ارشش ی

مکان) کنشها /حوادث( ،بهبودها،

ادبی ،شاویهی دید ،ک انونیس اشی( ،اخقه ی ،اجتم االی ،فرهنگ ی)،

رخریبها).

(آنچ ه خوان ده م یش ود ک ه ه م رصوراری دربارهی جهان ،جامعه و
دربردارندهی چیزی است که بی ان فرد.
میشود و هم دربردارندهی چی زی
که نهفته است).

استیونز بر دو نوع گفتمان رمکید دارد :گفتمان مردمدار و گفتمان شنمدار .گفتمان مردمدار که «بر دلبستگی-
ها و نگرانیهای مردانه و جز این متمرکز است و با شاویهی دیدی که مردانه دانسته میشود ،ش کل م یگی رد».
(همان)111 :؛ و گفتمان شنمدار که «بر افراد ،دلبستگیها و نگرانیهای شنان ه و ج ز ای ن متمرک ز اس ت و ب ا
شاویهی دیدی که شنانه دانسته میشود ،شکل میگیرد( ».همان« .)111 -111 :گفتمان شنانگی ب ه س اشمانبن دی
اجتماالی روابط میان شنان و روابط میان شنان و مردان اشاره میکند که روسط متون الرضه م یش ود( ».اس میت،
 83 :1333؛ همان .)111 :پس شنانگی رنها به دلیل سلطهی هنجارهای پدرساالرانه نیست؛ همانطورکه مردانگی
نیز نتیجهی الادتها و رفتارهایی اش مردان و خود پسر بچهها است که در طول راریخ رجسم یافتهاست (استیونز،
.)111-113 :1834
استیونز بر این باور است که امروشه به طور المده در ادبی ات ک ودب ،نگ ر

آشادیخ واه انس انم دار و

مستقلرر ذهنیت شنانه هستند ،روایتی را میساشند که در آن شخصیتهای شن کانونس اش ،ب ه باشی ابی فراین د و
طبیعت سرکوبگرایانهی آن روایت [پدرساالرانه] دست مییابند و برای خود ،به دنبال دیدگاههایی ج ایگزین و
دارای اختیار بیشتر میگردند (استیونز .)118 :1834 ،در این صورت ،خواننده با شاویهی دید شخصیت ک انون-
ساش همراه میشود و «دیدگاه خوانش ضمنی ،دیدگاه خوانش شنگرایانه را به وجود میآورد( ».همان.)117 :
گفتمان شنگرا در ادبیات کودب معاصر ،در مسیر خود پاسخی دوگانه با این مسئله دادهاس ت؛ اش ی ک س و
گفتمانهای انتقادی اش راه جستوجو برای یافتن شیوههای خوانش مخالفت
آمیز ،راه شنگرایی را ادامه میدهند و اش سویی دیگر به گونههای مختلف طرحوارهی «مرد حساس» یا «مردانگی
پساشنگرا» بررری میدهند و مردانگیای که با پدرساالری پیوند خورده است ،خوار میشمرند (همان.)119 :
استیونز رمکید میکند:
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طرفدار حقوق شن شکل گرفتهاست .نویسندگان چنین متونی که در پی ف راهم س اختن ش کله ای گون اگون و
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«بسیاری اش رمانهای نو که به دنبال دخالت در ساختهای جنسیتیاند ،نمایش رجربههای جنسیتیافته
را اش راه «پیکربندی کنایی» به پرسش میکشند .الگوهای رفتارهای جنسیتیافته ،روسط المل سادهی رخی ل
کشمکش و (یا) اش راه رلویحات درونمایهای که اش رعامل میان شخصیتهای گون اگون و ه م-

در گستر

ستیز (اغلب کلیشههای شخصیتی) برمیخیزد ،ساخته میشوند .چنین شخصیتهایی کارکرد کن ایی دارن د؛
شیرا به الگوهای کلیرر رفتار و هستی که به سادگی رشخیص داده میشوند ،رجس م م یبخش ند( ».هم ان:
.)117-115
استیونز برای روشنشدن مطلب ،پیکربندی کنایی (شخصیتهای متض اد) را ک ه در داس تان دخت ر مام ان
نوشتهی رابین کقین نمود یافتهاست ،به شرح شیر میآورد:
جدول شمارهی  :8پیکربندی کنایی در داستان دختر مامان (استیونز)115 :1834 ،
زنانگی خانگی

زنانگی کارناوالی شده
ویوین ملینگ:

نانسی راکت:

(در آرشوی ویژگیهای شنانهای است که نانسی دارد)

«پارچه چیت راه راه صورری»

پرجنب و جو

«گیس دورایی ،حلقه و بستهشده با روبان

ماجراجو

صورری»

فاهد ظرافت

کمرو ،ساکت

«[لباسش] بیشتر وصله [بود] را پارچهی صورری و چیندار»

رمیز

«فقط پررش کن رو شمین ،گربهها خوب لیسش میشنند».

شکننده ،بیمار

استیونز بیان میکند ،برای درب چگونگی نقشبستن جنسیت در انواع ادبی در ادبیات کودب ،نق د بای د ب ه
باشنمایی گفتمانی نیز روجه کند؛ شیرا الناصر و نگر های سنتیرر م یروانن د اش س وی فراین دهای گفتم انی اش
سرگرفته شوند (همان .)113 :او جنسیتشدایی اش رواب ط اجتم االی را مس تلزم معن ادهی دوب اره ب ه شن انگی و
مردانگی به گونهای میداند که مفهومهای یاد شده محدود و متقابل نباشند (همان.)111-111 :
با روجه به مطالب پیشگفته ،این پژوهش برآن است که با رکیه بر دیدگاه جان استیونز ،یکی اش صاحب-
نظران مطرح در شمینهی مورد بحث ،به بررسی چگونگی کلیشههای جنسیتی در مجموال هی پ یپ ی ،پ یپ ی
جوراب بلند (جلد اول) ،پیپی روی الرشهی کشتی (جلد دوم) و پیپی در جزیره (جل د س وم) ای ر آس ترید
لیندگرن بپرداشد و به پاسخ این پرسش برسد که جنسیت و کلیشههای جنسیتی در این مجمواله چگونه است؟
و نویسنده برای بیان مفاهیم اش چه نوع ادبی و گفتمانی بهره گرفتهاست؟
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«رنها»

بررسی کلیشههای جنسیتی ،نوع ادبی و گفتمان روایی در...
جامع هی جه انی

انتخاب نمونهی پژوهش ،در این فرض نهفته است که آیار ماندگار که م ورد پ ذیر

هستند ،میروانند مناسبررین الگو برای دستاندرکاران باشند .اش سویی دیگر با روجه به بررسیها ،در ای ران
ایری یافت نشد که اش نظر شگردهای نویسندگی برای رسیدن به هدف مورد نظر ،همتای این سهگانه باش د و
بتوان در این پژوهش آن دو را با هم مقایسه کرد .امید است این پ ژوهش بتوان د شمین هی نگ ر

ر اشهر ر و

پویارری را برای نویسندگان فراهم آورد را با باشنگری در این نگر  ،شمینه برای رشد و پ رور

کنجک اوی،

خقهیت و فعالیت ذهنی کودکان فراهم شود و همچنین راهنمای الملی برای افرادی باشد که با رعلیم و رربیت
کودکان سروکار دارند.
 .2ادبیات کودک سوئد و جایگاه آسترید لیندگرن
اش هرون وسطی الالییهای سوئدی شناخته شدهاست ،اما سابقهی کتابهای کودب سوئد ب ه کت اب آین هی
دوشیزهی شیبا و پر شرقوبرق به سال ( )1531برمیگردد .برخی مجمواله نام هه ای خن دهدار ک ارل گوس تاف
ریسلین 1در سال ( )1451را پایهگذار ادبیات سوئد نامیدهاند ( .)Westin, 2004: 1163
در سال ( )1341اولین ایر کقسیک ماجراهای ویگکوچولو در شب کریسمس ،به وس یلهی ویکت ور ری د-
برگ 1نوشته شد و در سال  1331رملیف کتابهای مصور با هدف به رصویر کشیدن کودکان در فضایی سوئدی،
پیشرفت هابل مقحظهای کرد .این کتابها مطالب خود را اش داستانهای پریان سوئدی وفولکلورها وام گرفت ه -
بودند (همان).
دورهی میان دو جنگ برای ادبیات کودب سوئد ،دورهی ههقرا و باشگشت بود ،ولی پس اش جن گ جه انی،
روانشناسی مدرن و مدرنیسم ادبی رمییر شیادی بر نویسندگان گذاشت؛ به طوری که ادبیات این کشور در دههی
اولین کتابش« ،پیپی جوراببلند» به شهرت غیرمنتظرهای دست یافت .در شمانی که کتابه ای کودک ان بیش تر
آموششی بود ،این ایر که به حق «فرشند شمانه» لقب گرفت هاس ت ،الص ر جدی دی را در ادبی ات ک ودب گش ود
(وستین .)38 :1834 ،در سالهای میان  1391را  ،1341نویسندگان ادبیات کودب سوئد به رئالیسم اجتم االی و
جادویی رو آوردند (  .)Westin, 2004:1164در سالهای میان  1331را  ،1331ادبیات کودکان ای ن کش ور
نقش مؤیررری در طرح مسائل المومی مربو به فرهنگ ایفا میکرد .در میان کسانی که پایهگذار این طرح بودند
لنارت هلسینگ 7و فرارر اش او باید اش آسترید لیندگرن نام برد (وستین.)38 :1834 ،

1- Carl Gustaf Tessi
2-Victor Rydberg
3- Astird Lindgren
4-Lenart Helsing
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( )1371شاهد کثرتگرایی در موریف و ژانر بود (همان) .در همین ده ه ( )1375آس ترید لین دگرن 8ب ا انتش ار
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در دو دههی آخر هرن بیستم ،رولید کتابهای رصویری افزایش یاف ت .)Westin, 2004:) 1165ام روشه
ادبیات کودب سوئد به پیشرفت و االتبار هابلروجهی دست یافتهاست؛ به ط وری ک ه «ی ک س وم ک ل ف رو
خارجی کتابهای آنها را کتاب کودکان رشکیل میدهد( ».وستین .)31 :1834 ،پای هگ ذاری ج ایزهی س االنهی
معتبری به نام «یادبود آسترید لیندگرن» که بعد اش مرگ آسترید لیندگرن و اول ین ب ار در س ال  1118برپ ا ش د،
باالث افزایش اهمیت ادبیات کودب سوئد در الرصهی بینالمللی شدهاست .این جایزه با مبلیی بالغ بر  5میلیون
کرون سوئدی ،بزرگررین جایزهی نقدی جهان در شمینهی ادبیات کودب و نوجوان است (همان).
 .9آسترید لیندگرن در یک نگاه
آسترید آنا امیلیا لیندگرن ،1نویسندهی سوئدی ،در سال  1314در شهر نوس واهن در اسمولند سوئد ب ه دنی ا
آم د و در س ال  1111در س ن  37س الگی درگذش ت (http:// en. Wikipedia. Org/wiki/ Astrid-
 .)Lindgrenاو یکی اش بزرگررین نویسندگان کودب و نوجوان است که در ژانرهای مختلف کمدی ،پلیس ی،
رئال و فانتزی داستان نوشتهاست و القوه بر آن ،چند نمایشنامه ،فیلمنامه و داستان رصویری نیز دارد؛ به طوری
که درکتابشناسی سوئدی ،اش  111النوان کتاب او یاد شدهاست (ررنکویست.)383 :1841،
در شمان معاصر ،لیندگرن در بین نویسندگان سوئدی بیشترین خواننده را داشته و کتابهایش به بیش اش 91
شبان شندهی دنیا ررجمه شدهاست .رمییر آسترید لیندگرن بر ادبیات کودب سوئد ،هم ب ه الن وان نویس نده و ه م
ویراستار یک چاپخانه استثنایی بودهاست (  .)1164 -Westin, 2004: 1165در طول حیات پربار

جوایز

و افتخارات فراوانی را اش آن خود کردهاست که در شیر به برخی اش آنها یاد میشود:
در سال (1354م :).جایزهی دولت سوئد برای نویسندگان برجستهی ادبیات .او اولین نویسندهی کودب است
در سال (1353م :).جایزهی بینالمللی کتاب کودب هانس کریستیناندرسن.
در سال (1353م :).جایزهی جشنوارهی کتاب کودب اسپرینگ نیویورب هرالد رریبون ،برای کت اب «س یا در
کلیمانجارو شندگی میکند».
در سال (1341م :).جایزهی کشتی طقیی انجمن سوئدی برای اررقای ادبیات.
در سال (1343م :).جایزهی صلح ناشران آلمان .او نخستین نویسندهی ادبیات کودکان است که این جایزه را
دریافت کرد .او در این سال ،همچنین «جایزهی نویس ندهی جه انی» را اش رم و دکت رای افتخ اری ادبی ات را اش
دانشگاه لچستر انگلستان دریافت کرد.
در سال (1335م :).با بیش اش دو میلیون امانتگیرن ده اش کتابخان هه ای الم ومی س وئد ،پ ر خوانن دهر رین
نویسندهی سوئدی معرفی شد (وکیلی.)38 :1831 ،
1-Astrid Anna Emilia Lindgren
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که این جایزه را اش آن خود کرد.

بررسی کلیشههای جنسیتی ،نوع ادبی و گفتمان روایی در...
آسترید در سال (1377م ).با کتاب خود به نام درد دله ای بری ت م اری 1در مس ابقهای ادب ی ک ه روس ط
مؤسسهی جدیدالتمسیس رابن و شوگرن 1برگزار شده بود ،شرکت کرد و برندهی جایزه دوم این مسابقه ش د .او
در سال بعد نیز در همین مسابقه شرکت کرد و کتاب «پیپی جوراب بلن د »8او ک ه ب رای کودک ان و نوجوان ان
نوشته شده بود ،جایزهی نخست این مسابقه را اش آن خود کرد .این کتاب اش آن شمان ب ه بع د هم واره یک ی اش
محبوبر رین کت ابه ای کودک ان در سراس ر جه ان ب ودهاس ت ( http:// en. Wikipedia. Org/wiki/
 )Astrid- Lindgrenو بعد اش آن ،کتاب پیپی روی الرشهی کشتی و کتاب پیپی در دریاهای جنوب (پ ی-
پی در جزیره) را نوشت (همان) .شخصیت اصلی این سه کتاب ،پیپی جوراب بلند ،دختری مستقل است که با
رفتار و ویژگیهای خود داستان را شکل میدهد.
اش مشهورررین آیار این نویسنده ،القوه بر آیار یاد شده ،میروان اش کارلسون روی پشت بام ،7رونی ا دخت ر
یک راهزن  ،5میو ،میوی من ،9برادران شیردل ،4ما بچههای بولربین ،3آیا پی پی جوراب بلند را میشناسی؟ 3و ...
نام برد (.)http:// en. Wikipedia. Org/wiki/ Astrid- Lindgren
 .7پیشینهی پژوهش
بررسی پیشینهی پژوهش نشان میدهد که هیچ پژوهشی مبنی بر بررسی کلیشههای جنسیتی آن هم با روجه
به نوع ادبی و گفتمان روایی آن ،در سهگانهی «پیپی» صورت نگرفته است .با وجود اهمیت و ش هرت جه انی
این ایر ،رنها پژوهشهای اندکی در مورد آن وجود دارد که در شیر به آنها اشاره میشود:
هافلد )1344( 11در جستاری با النوان «کمدی دختری طبیعی» ،هابلروجهررین هسمت شخص یت پ یپ ی را
نقش او در لذت دادن به خواننده دانسته و اش این دیدگاه ،الناصر کم دی را در ای ن س هگان ه نش ان دادهاس ت.
گوناگون خندهدار ،کمدی و طنز ظریف است .با نگاهی متفاوت ،لندکویست )1333( 11در پژوهش ی ب ا الن وان
«کودکان هرن :نمودهایی اش پیپی جوراب بلند و بنیاد و اساس آن» ،ضمن باشنمایی فضای اجتماالی و فرهنگ ی

1-Britt-Marie Lättar Sitt Hjärta
2-Rabén & Sjögren
3-Pippi Långstrump
4-Karlsson På Taket
5-Ronja Rövardotter
6-Mio, Min Mio
7-Bröderna Lejonhjärta
8-Barnen i Bullerbyn
9-Känner du Pippi Långstrump
10- Hoffeld
11- Metcalf
12- Lundqvist
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متکالف )1331( 11نیز در پژوهشی همانند ،سهگانهی پیپ ی را داس تان بلن دی نامی ده ک ه دارای الب ارته ای

مطالعات ادبیات روایی /سال  ،1شمارهی  ،1پاییز و شمستان 1833
شمان انتشار کتاب پیپی و بررسی شخصیت او ،نتیجه گرفته که آسترید با دادن ویژگیهای شگفتآور به پیپی،
در پی آرامش بخشیدن به کودکان و به رصویر کشیدن محدودیتهای آنهاست.
در ایران نیز پژوهشهایی بر این ایر انجام شدهاست؛ واالظی ( )1831در مقالهای کوراه ،شخصیتپ رداشی را
در داستان «پیپی جوراب بلند» بررسی و برخی اش رفتارهای طنزآمیز او را روصیف کردهاست .یوسفی (،)1838
پایانبندی و روایتمندی سهگانهی پیپی را بررسی کرده و به این نتیجه رسیدهاست ک ه ای ن داس تان در ی اشده
رویداد متفاوت ،رفتار رایج سنتی را به شکل طنزآمیزی نقض میکند .نویسنده رنها کارکردهای پیپی را روصیف
کرده و رفتاری را که این شخصیت درپی نقض آن است ،نادیده گرفتهاست.
اش سوی دیگر ،در ایران رنها چند پژوهش یافته شد که کلیشهه ای جنس یتی را در داس تانه ای کودک ان و
نوجوان بررسی کردهاند .یکی اش آنها پژوهش حاجینصراهلل ( )1831ب ا الن وان «شناس ایی کلیش هه ای ربع یض
جنسی در کتابهای داستان ررجمهی (واهعی و فانتزی) سال ( »)1843-43اس ت ک ه ب ه ش یوهای متف اوت ب ا
پژوهش حاضر ،برخی نمودهای «ربعیض جنسیتی» این آیار را روصیف کردهاند و دیگر مقالهی پورگیو و ذکاوت
( )1833است که نویسندگان با نگرشی راشهرر ،نقشهای جنسیتی و شیوهی القای آن را به مخاطب در متل «خاله
سوسکه» واکاوی کردهاند .هلندرشادهی دریایی ( ،)1831با ای ن ب اور ک ه کلیش هه ای جنس یتی را م یر وان در
حوشههای مختلف شندگی اجتماالی و فردی و رسانههای جمعی گوناگون دید ،به بررسی کلیشههای جنسیتی در
سه رمان پرفرو

دههی  1841را  1831پرداختهاند .ارجمندی و آبروشن ( )1831ب ا رحلی ل محت وای کت ب

درسی ،موضوع ربعیض جنسی را در متن کتابهای دورهی پنجسالهی ابتدایی بررسی کردهاند ر ا نش ان دهن د،
چگونه نظام آموش

و پرور

کلیشه های جنسیتی بین دختر و پسر را الادیساشی میکند .آنها ب ه ای ن نتیج ه

رسیدهاند که در این کتابها با نابرابری آشکاری ،کودکان پسر موهعیتهای شیلی شی ادی پ یشرو دارن د ول ی
است ،پایاننامهی هلزم ( )1831است که براس اس نظری هی «جنس یت و ن وع ادب ی» اش دی دگاه ج ان اس تیونز،
نقشهای جنسیتی را در ده رمان نوجوان برگزیدهی دههی هشتاد بررسی کردهاست .او به این نتیجه رس یده ک ه
این آیار ،بر اساس طرحوارهها و کلیشههای ذهنی موجود در جامعهی مردساالر نوشته شدهاست.
در هیچ یک اش پژوهشهای یاد شده به طرحوارهها و شگردهای نویسنده ،نوع ادب ی و گفتم ان روای ی ک ه
نویسنده برای القای این طرحوارهها بهره گرفته ،روجه نشدهاست.
 .5روش پژوهش
براساس رقسیمبندی میرینگ ،)1111( 1رحلیل محتوا به سه شکل رحلیل محتوای کمی ،رحلیل محتوای کیفی
استقرایی و رحلیل محتوای کیفی هیاسی هابل انجام است .کاربرد الگوی هیاس ی ب ر مبن ای مقول هه ای اش پ یش
1- Mayring
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برای کودکان مادر ،رنها وظیفهی مادری نشان داده شدهاست .اما ایری که اش دید نظری به ای ن مقال ه نزدی کر ر

بررسی کلیشههای جنسیتی ،نوع ادبی و گفتمان روایی در...
رنظیمشده که بهطور نظری استخراج شدهاند ،صورت میگیرد .ام ا در الگ وی اس تقرای ی ،پژوهش گر خ ود ب ه
رحلیل محتوای کیفی هیاسی بهره گرفته؛ به ای ن ص ورت

استخراج مؤلفهها میپرداشد .پژوهش پیشرو ،اش رو

که کلیشههای جنسیتی سهگانهی پیپی را بر اساس دیدگاه استیونز ( )1834بررسی کردهاس ت .ای ن دی دگاه در
بخش مبانی نظری ذکر شدهاست؛ برای همین اش رکرار آن خودداری میکنیم.
جمنآوری دادهها در این پژوهش ،با استفاده اش رو
منظور االتبارسنجی ،اش رو

اسنادی و به شیوهی کتابخانهای صورت گرفت ه و ب ه

ممیزی استفاده شدهاست .در رو

ممیزی ،پژوهشگر راهی را که در پژوهش ط ی

کرده ،گامبهگام یبت میکند و در اختی ار خوانن دگان ه رار م یده د ( Maykut and Morehouse,1994:
 .)105-110نگارنده نیز بهمنظور اطمینان اش درستی رحلیلهای صورت گرفته و مؤلفههای استخراج شده ،اش دو
نفر اش پژوهشگران حوشهی ادبیات کودب یاری گرفتهاست .کتابهای مورد بررسی در این جس تار ،س ه ای ر اش
آسترید لیندگرن به نامهای پیپی جوراببلند (جلد اول) ،پیپی روی الرشهی کش تی (جل د دوم) و پ یپ ی در
جزیره (جلد سوم) است.
 .6بحث
دنیای «پیپی» دنیایی شنمدار است .آسترید در این سهگانه ،نه رنها در پی باشراب و رقویت گفتمان شنس االر
است ،بلکه بیشتر اش آن در پی برانداشی و ریییر کلیشههای جنسیتی مردمدار است .او در این برنام هی هدفمن د،
طرحوارههای مردانگی را که بهوسیلهی اجتماع مردمدار و در طی شمان رهم خوردهاس ت ،در ه م م یش کند و
طرحوارهای بنا مینهد که در آن شن بتواند مقداری اش رواناییهای خود را نشان دهد.
با روجه به طرحوارههای شنانگی و مردانگی استیونز (هم ان( )37-35 :ر.ب .ج دول ش مارهی  1در هم ین
وابستگی در گفتمانی مردمدار است .لیندگرن بیش اش هر چیز در غلبه بر این طرحواره میکوشد و ب رای هم ین
داستانی میآفریند که شخصیت اصلی آن« ،پیپی» ،دختری  3ساله است که مادر
دست داد و پدر

را وهتی در گه واره ب ود ،اش

هم روشی اش کشتی به دریا افتاده و ناپدید شد .لین دگرن ،پ یپ ی را دخت ری خ ودس اخته،

مستقل ،شاد و جسور معرفی میکند که رن به کلیشههای رایج نمیدهد .او به رنهایی در کلبهای ه دیمی شن دگی
میکند و به مادر

که در بهشت است و اش روشنهای در آسمان او را میبیند ،اطمینان میدهد« :مامان نگران من

نبا  ،خودم میرونم گلیمم رو اش آب بیرون بکشم( ».لیندگرن 1839 ،الف .)1:
هدرت پیپی ،المدهررین ویژگی این شخصیت و کل داستان است .این ویژگی اب زاری اس ت ب رای در ه م
شکستن رابوی طرحوارهی هدرت مردان و استعارهای است ک ه ب ا آن رفتاره ای رحقیرآمی ز م ردان داس تان (و
جامعه) را به سخره میگیرد .پیپی که خود را «هویررین دختر دنیا» معرفی میکن د ،ب ا «ه ویر رین م رد دنی ا،
آدولف شورمند» مسابقه میدهد و او را نه یک بار ،بلکه سه بار پیدرپی شکست میدهد (همان .)31-31 :وهتی
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پژوهش) ،یکی اش ریشههای اساسی بررری هر چند نادرست مرد بر شن حاص ل رض اد دوگان هی اس تققل/

مطالعات ادبیات روایی /سال  ،1شمارهی  ،1پاییز و شمستان 1833
با «البان» که مرد شورگو و «هلدری» است و ساندویچهای پیرمرد ساندویچف رو

را ب ه شور م یگی رد و در آن

هنگام« ،مردم با دلواپسی پشت دیوارها پنهان شدهاند و بچهها با وحشت گریه م یکنن د» (لین دگرن1839 ،ب :
 ،)41روبهرو میشود ،در مقابل او میایستد .غرور او را در هم میشکند« ،او را به هوا بلند میکند و چند دهیقه-
ای با او نمایشی جالب اجرا میکند( ».همان.)48 :
در جایی دیگر ،با خونسردی رمام در مقابل «کارلسون هرمبه» و دوستش که شبانه برای دشدی آمدهاند ،م ی-
ایستد و آنها را آن هدر رحقیر میکند که به گریه میافتند (همان .)118 :پیپ ی ب رای حمای ت اش «ویل ی»

با

جنسیتی مذکر در مقابل «بنگت ررسناکه» و پنج دوست او که آنها هم مذکر هستند ،یکرنه میایستد و ب ه آنه ا
میفهماند که «چه طور باید با خانمها رفتار کنند( ».لیندگرن1839 ،ج .)15 :پیپی ،پلیسه ا را کقف ه م یکن د؛
طوری که آنها «اش ناراحتی موهای سرشان را میکَنند ( ».لیندگرن 1839،الف .)87 :ال قوه ب ر آن ،ه درت او در
مبارشه با گاو نر ،کوسهها ،مار بوآ ،در مقابله با «جیم» و «بوب» (لیندگرن1839 ،ج ،)38 -33 :آهای «بق مستراند»
که اسب خود را شقق میشند (لیندگرن1839 ،ب« ،)77 -75 :آهای متشخصی» که برای خرید ویلهکول ه آم ده
(لیندگرن1839 ،ج )1 :یا یک الگوی «متشخص» دیگر که در باشار مکاره برای ریرانداشی و فخرفروشی آمدهاست
(لیندگرن1839 ،ب )58-47 :و ...نمود مییابد .او در مقابل آدمبدهای داستان که بیشتر مرد هستند ،میایس تد و
شورگویی و دیگر رفتار ناپسندشان را به مسخره میگیرد .پیپی خود را «ذاراً» شرنگ معرف ی م یکن د (لین دگرن
1839ج )118 :و هول میدهد که اگر یک یا دو میلیارد میکروب سرخک هم به سراغش بیاین د ،م ریض نش ود
(همان.)74 :
او رنگ کلیشهای دختری حرفشنو و لذتبخش را ب ه خ ود نم یپ ذیرد و در پ ی س رپیچی و بران داشی
پیکربندیهای غیرمنطقی و دست و پاگیری است که نه رنها مردان جامعه ،بلکه هم جنسانش نیز در پی القای آن
 ،...مهربان ،دلسوش و بخشنده نیز هست .او یرورش را بیدرنگ میبخشد و در همهی برنامههایی که ب ا ر امی و
آنیکا دارد ،به النوان یک حامی نیرومند ،پش ت س ر آنه ا ایس تادهاس ت .پ یپ ی اش ه دررش ب رای حمای ت اش
ستمدیدگان ،نیاشمندان ،دوستان و حتی حیوانات استفاده میکند و با به خطر انداختن جان خود ،دو کودب را که
در آرش ماندهاند ،نجات میدهد .او همیشه نجاتدهنده است و هیچگاه اش هدررش سوء استفاده نمیکند؛ بدین-
وسیله ،او شن را اش طرحوارهی وابستگی و آسیبپذیری رها میساشد و او را حامی و هابل رکیه معرفی میکند.
«یکی اش فراگیرررین شکلهای داستان در ادبیات کودب« ،روایت جستوجو» است که آش کارا ب ر الگ وی
شندگی مردانهای بنا شده که ساختاری اش اضطراب ،رردید ،کشمکش ،مبارشه ،شکست موهت و سرانجام ،نتیجه-
ی مطلوب و پیروشی دارد( ».استیونز .)39 :1834 ،پیپی جایگاه مردانهی روایت جس توج و را ب ه جایگ اهی
شنانه ربدیل کردهاست .او خود را یک «چیز پیدا کن» معرفی میکند« .او نم یروان د بیک ار بنش یند؛ چ ون بع داً
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هستند .پیامد این ویژگی ،جمن اضداد در وجود منحصر به فرد اوست که القوه بر رهابتطلبی ،س لطهج ویی و

بررسی کلیشههای جنسیتی ،نوع ادبی و گفتمان روایی در...
احساس رنبلی میکند( ».لیندگرن1839 ،الف .)11 :اش نظر او« ،دنیا پر اش چیزهاییه که منتظرن کسی بیاد و اونا رو
پیدا کنه( ».همان) .پیپی به کشورهای مختلف جهان اش جمله آرژانتین ،مصر ،کنگو ،برشیل ،گوارماال ،هندوستان،
چین و  ...سفر کردهاست و آداب و رسوم آنان را هر چند با دستکاری و ب نمای های اش طن ز ،بی ان م یکن د .او
پیوسته برنامهی «پیکنیک» و ماجراجویی میریزد و حتی در باشی «رابینسون کروشوئه» ،رامی و آریک ا را نی ز ب ا
خود به جزیرهای بدون سکونت میبرد و دو شب نیز در آنجا میخوابد (لیندگرن1839 ،ب.)43-111 :
ویژگی جستجوگری ،خقهیت و گرایش به ریییر هوانین در وجود پیپی ،آنجا اوج میگی رد ک ه دس ت ب ه
اختراع کلمات میشند .او کلمهی «اسپونک» را اختراع کردهاست ،ولی در جهان خارج هیچ مدلولی برایش یافت
نمیکند .بنابراین ،رصمیم میگیرد خود

معنی آن را پیدا کند و برای این منظ ور ب ه جس توج و م یپ رداشد

(لیندگرن1839 ،ج .)15-75 :او با این شیوه ،جسورانه هانون سوسور و رابطهی دال و مدلول را به پرسش م ی-
کشد و در هم میشکند.
یکی اش طرحوارههای ربعیضآمیزی که پیروی شن اش مرد را موجب م یش ود ،ط رحوارهی م رد فع ال /شن
منفعل است و در پی این کلیشهساشی ،خانوادهها اش آغاش برای دختربچهها ،الروسک ،وس ایل آش پزی و ...م ی-
خرند و برای پسرها وسایل جنگاوری ،رفنگ ،شمشیر و  . ...افزون بر آن ،باشیگوش ی و جس توخی ز را ب رای
پسران یک ارش

میدانند ،ولی برای دختران غیرارش  .پیپی  3ساله برای شدودن این کلیشهها ر ن ب ه خال ه-

باشی ،الروسباشی و ...نمیدهد و با این طرحوارهها که دنیای شنان را به دنیای مردان وابس ته م یکن د ،میان هی
خوبی ندارد .او فرماندهی باشیهایی مثل رقلید فرمانده و رابینسونکروشئه است به گونهای که «حت ی رابینس ون
هم به پای او نمیرسد( ».همان .)43 :او هیوالی بد ررکیب بچههای مدرسه میشود (همان ،)71 :کریک تب اشی
میکند (همان )189 :و به باشیهایی مثل سُرخوردن روی یخ ،گشتن به دنبال طق و  ...القههمند اس ت (هم ان:
 .)31او شکارچیای هوی است و در پی شکار بزکوهی و شتر (لیندگرن1839 ،ج))38 -48 :؛ و ریرانداشی ماهر
است و این مهارت خود را در باشار مکاره و مقابله با مرد «متشخصی» که برای فخرفروش ی آم دهاس ت ،نش ان
میدهد (لیندگرن1839 ،ب .)53 :او به کنایه میگوید :یک خانم درست و حسابی ،مؤدب و خو رفت ار ش دن
سخت است و برای همین میخواهد دشد دریایی شود (همان .)53 :همچنین ،خطرپذیری و استواری اش ویژگی-
های یابت اوست .مهمررین نقش وی در روند داستان ،رمییر شگرفی است که بر شخصیت پس ر داس تان ،ر امی
میگذارد و این ویژگیها را اش آن جهت داراست که رسلیم هیچ کلیشهای نمیشود.
چیرگی اهتصادی پیپی ،یکی دیگر اش ویژگیهایی است که در گفتمانی شنمدار ،ریشهی بررری م رد ب ر شن
را هطن میکند؛ شیرا مردان برای وابسته کردن شنان ،نظام اهتصادی و ارش های اجتماالیفرهنگی را آن گونه بنیاد
نهادهاند که روان شنان را برای رممین مالی خود محدود کنند (پورگیو و ذکاوت .)85 :1833 ،پ یپ ی «مث ل ی ک
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 .)9با بچههای جزیره ریلهباشی میکند (همان )37 :و با خود اسلحهی واهعی حمل میکند (لین دگرن1839 ،ب:
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ررول پولدار» است؛ به گونهای که حتی میرواند یک سیرب (ی ا ب ه ه ول خ ود
1839الف .)31 :او چمدانی پر اش سکههای طق و مروارید دارد .پدر

س ورب) بخ رد (لین دگرن،

رئیس جزیرهای است که بچههای آن ب ا

مرواری دهای آن ریل هب اشی م یکنن د (لین دگرن1839،ج .)37 :اگ ر چ ه گ اهی ای ن پ وله ا
را پدر

در اختیار

میگذارد ،ولی او خود نیز گاهی بهتر اش پدر

روانایی دس تیابی ب ه آنه ا را دارد .دیگ ر

اینکه پیپی اش پولش در راه بهدستآوردن دل بچههای فقیر و دوستانش استفاده میکند؛ در حالی که پ وله ای
او ،همواره مورد دستبرد مردان هرار میگیرد.
پول و استققل اهتصادی یکی اش نشانههای بیرردید رمدن است؛ بنابراین ،پیپی با این طرحواره ،ط رحواره-
های بزرگتری مانند رمدن و فرهنگ را نیز رداالی میکند و شن را اش طرحوارهی طبیعت بدویت دور میساشد.
افزون بر آن ،استققل اهتصادی و بیرفاوریش نسبت به پول ،شمین هی ط رحوارهی جدی دی اش رض اد دوگان هی
باشیکن /جایزه (مرد /شن) را فراهم میساشد.
او به جایزه اهمیت نمیدهد ،بلکه در پی لذت بردن اش باشی است؛ برای نمونه ،وهت ی ب ر «آدول ف» پی روش
میشود ،رئیس سیرب به او اسکناسی صد دالری به النوان جایزه میدهد .ولی پیپی به طنز میگوید« :این دیگه
چیه؟ من با این ریکه کاغذ کهنه چه کار کنم؟ اینو بر

دار و اگر دلت خواست اش

استفاده ک ن( ».لین دگرن،

1839الف .)38 :وهتی در مسابقهی ریرانداشی مستحق جایزه میشود ،بدون هیچ مقدمهای ،خ ود

ب ه مس ئول

آنجا یک سکهی طق میدهد (لیندگرن1839 ،ب .)53 :او در مقابل ه ب ا خ انم «روشنیل وم» ،ب رای االت راض ب ه
سیستمی نابرابر ،مسابقهای در مدرسه برگزار می کند و در مخالفت با هانون سخت او برای جایزهدادن ،به همهی
بچههای به اصطقح رنبل کقس جایزه میدهد (لیندگرن1839 ،ج.)79 -85 :
نظام مردساالر ،شنان را در چارچوبهای ارششی هدفمند و اش پیش رعیینشدهای هرار میدهد و با ر رس اش
پوشش و شیبائیهای او را نیز رعیین میساشد .همانگونه که در جدول شمارهی  7نشان داده خواه د ش د؛ ط رش
پوشش و آرایش پیپی به گونهای کنایه و کارناوال رفتار خانگی شنان جامعه است .او ب ه گون های انتق ادآمیز اش
رفتار شنان ،به هدری اش مداد شمعی در آرایش چشمانش استفاده میکند ک ه ب ه ج ای م د روشش دن ،ررس ناب
میشود؛ سر

را در استخر میشوید؛ صوررش را در کیک فرو میبرد و با این رفتارهای وارونه ،رمامی آنچه که

جامع ه و البت ه شن ان ب رای دخت ران س اختهان د ،ب ه نق د م یکش د؛ شی را ر ا ب ودهاس ت
شنان شیبا وآرایش کرده ،مقب و معیار بودهاند و دختران نیز باید اش مادرانشان و دیگران ف را گیرن د ک ه «ارش
آنها در امیال مردان نسبت به آنها نهفته است( ».پورگیو و ذکاوت به نقل اش پارسنز )83 :1833 ،و در نتیجه با این
گفتمان مردمدار اش «پویایی و رمییرگذاری در الرصهی اجتماع محروم شوند( ».پورگیو و ذکاوت .)83:1833 ،پی
پی در هیچ جای داستان به وسیلهی پوشش ،جسم و ظاهر
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واژگونی مقام چیرهی خود ،برای او معیارهای شیباییشناختی رعریف میکند و در این ارش گذاری ،حت ی ن وع

بررسی کلیشههای جنسیتی ،نوع ادبی و گفتمان روایی در...
ویژگی او نیست و با وجود نداشتن ویژگیهای شیباییشناسانه که در گفتم ان م ردم دار رای ج اس ت ،روانس ته
محبوبررین باشد .او مقب ارش

خود را لباس صورری گلدار و شیبا ،آرایشهای ساختگی ،گل س ر و دیگ ر

موریفهای شیباییشناسانهی رایج در دختر بچهها که در پوشش دوست صمیمی او ،آنیکا هم دی ده م یش ود،
نمیداند .اش وضن ظاهریش راضی است؛ برای همین اش ککمکهایش دلخورنیست و معتقد است اگ ر داروی ی
پیدا میشد که صورت آدمها را پر اش ککمک میکرد ،هفت یا هشترا م یخری د (لین دگرن1839 ،ب .)11 :او
جایگاه خود را هبول دارد و با ارش هایش خود را معرفی میکند« :من پیپی لورا ،سایهی پش ت پنج ره ،دخت ر
ناخدا افریم جوراببلند ،غول دریاها ،هستم( ».لیندگرن1839 ،الف .)71 :دیگران نیز او را «دختر دست و دلباش»
(لیندگرن1839 ،ب )88 :و «هویررین دختر دنیا» معرفی میکنند .پیپی ب ا ای ن ارش گ ذاریه ا ،در گفتم انی
شنمدار ،شن را اش طبیعت بدویت دور میکند.
شاید بتوان گفت ،با طرحوارههای هنجارشکن داستان ،با رکیه بر ویژگیهای هدرت ،شجاالت ،حمایتگری،
سلطهگری ،رهابتطلبی ،حلوفصل امور ،رصمیمات الاهقنه ،اهتدار فکری روانی و ررفن دهایی ک ه پ یپ ی در
مبارشههای خود به کار میبرد و حتی وضعیت اهتصادی او و نوع استفادها

اش آن ،ما را به نوع پیچی دهر ری اش

طرحوارهی (به اصطقح) مردانه ،یعنی بینش رحلیلی ،رفکر کمی و استداللی او میرساند.
پیپی با ذهنی استداللگر و با ررفندها و نقشههایی که میریزد ،نه رنها افرادی مث ل «ج یم» و «ب وب» (دشد
مرواریدها) بلکه پلیسها را نیز سردرگم میکند (لیندگرن1839 ،الف )83 -81 :و در مقابل ،رم امی بزرگس االن
داستان که بیشتر هم با جنسیت مرد و البته آسیبپذیر هستند میایستد .او اش سادهر رین امکان ات و وس ایل
برای غلبه بر طبیعت و دشواریهایی که حتی مردان روان انجامش را ندارند ،استفاده میکند و در پایان گره پیوند
شن با طبیعت را باش میساشد و چشمانداش فرهنگ ،استققل و  ...را به شنان جامعه نشان میده د؛ شی را م یر وان
اش آنجا که نمی روان در این ساخت و ساش جنسیتی ،به کلی مردها را اش صحنه خارج ک رد و رنه ا ب ا رییی ر
شخصیتهای شن و شدودن رنگ جنسیتیافته اش آنها ،به هدف کلیشهشدایی جنسیتی رس ید ،وج ود و انگاش تن
شخصیتهای مرد ریییریافته ،میرواند به گفتمان شنمدار کمک کند .در داستان پیپی نمونهی بسیار آشکار ای ن
راهکار دیده میشود؛ به این صورت که لین دگرن ب ا شخص یتپ رداشی پ یپ ی ب ا ش یوهای مخالف تآمی ز ب ا
طرحوارههای مردانه ،راه شنگرایی را ادامه میدهد ،اما با استفاده اش طرحوارهی «مرد حساس» ک ه در شخص یت
پدر پیپی نمود یافتهاست ،به پیدایش مردانگی «جدی د» و «پس اشنگ را» م یپ رداشد و پ در پ یپ ی اش ذهنی ت
پدرساالرانه فاصله گرفتهاست .رفتار او به گونهای کاناوالشده و در رضاد با رفتارهای دیگر مردان داستان اس ت؛
او با بچهها مهربان است و رمکید میکند ،نباید اسبابباشی بچهها (مرواریدهای جزیره) به شیء گرانبهایی ربدیل
شود (لیندگرن1839 ،ج .)43 :او ویژگیهای مردانهی پیپی را پذیرفتهاست و آن را رنها برای پسران نم یدان د.
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غلبه بر طبیعت و بدویت را الشمهی فرهنگ و اوج سعادت هر پدیدهای دانست.

مطالعات ادبیات روایی /سال  ،1شمارهی  ،1پاییز و شمستان 1833
دنیای او به دنیای پیپی بسیار نزدیک است؛ با او مانند خود

باشی میکند ،اش دیوار ب اال م یرود و وهت ی ک ه

باشی میکند «اش ره دل میخندد( ».لیندگرن1839 ،ب .)117 118 :او در رصمیمگیریها پیپی را آشاد میگذارد
و میگوید« :کاری رو انجام بده که دوست داری ،رو همیشه همین کارو کردهای( ».همان .)187 :او بر این ب اور
است که «پیپی همیشه درست میگوید( ».همان) .اش نظر او ،رهبری رنها مخصوص مردان نیست و انتخاب باید
براساس شایستگی صورت گیرد؛ برای همین پیپی را جانشین خود در جزیرهی آدمخوارها میداند و رمکید می-
کند ،پیپی نه رنها اش پس کارهای خود

بر میآید ،بلکه در غیاب او و دیگر آدمبزرگها ،به رنهایی میرواند اش

جزیره و کودکان نگهداری کند (لیندگرن1839،ج .)79 85 :بنابراین رفتار و ذهنیات پ در پ یپ ی ،ط رحوارهای
میساشد که در نقطهی رضاد با طرحوارههایی است که استیونز ،آن را ویژگی مردان «سلطهگر» یا «مردانگی سنتی
جاهل مآب» میداند؛ ویژگیهایی مانند «مسلط در روابط شنان و کودکان ،شورگ ویی ب دنی ی ا کقم ی ،خش ن،
رندگو ،ضد شن به گونهای واهعی یا رلویحی ،مصر بر نقشهای جنسیتی رفکی ک ش ده و ( ». ...اس تیونز:1834 ،
 .)113لیندگرن با این ررفندها« ،ناخدا افریم» ،پدر پیپی را وسیلهای برای بیدارکردن مردانی میداند که ن ه رنه ا
خود را اش بسیاری لذتها محروم کردهاند ،بلکه این ظلم را بر شنان و دختران جامعه نیز روا داشتهاند.
خود «نوع ادبی ویژهای برمیگزیند ر ا در چ ارچوب آن

همانگونه که گفته شد ،نویسنده برای القای نگر

کار کند و در این گزینش ،همواره به گونهای ضمنی به نوع ادبی جنسیتیافته گرایش دارد( ».همان.)38 :
در بررسی کلیشههای جنسیتی نمود یافته در داستان ،القوه بر بررسی محتوا و نگر
ادبی که او برای ایر

نویسنده ،بررسی نوع

برمیگزیند نیز هابل رممل است.

لیندگرن برای نمایش «رجربههای جنسیتیافته» اش راه آنچه استیونز ( )1834آن را «پیکربن دی کن ایی» م ی-
نامد ،پیپی را در کنار آنیکا هرار میدهد و رضادهای شخصیتی آن دو را نشان میدهد .آنیکا یکی اش شخص یت-
پذیرفتهشدهی جنسیت مؤنث است .ررسویی ،یکی اش ویژگیهای بارش اوست؛ او در ماجراجوییها ب ا احتی ا و
همواره بعد اش پیپی و برادر

رامی وارد المل میشود و حتی وهتی که پیپی خیالب افی م یکن د ،آش کارا اش

ررس میلرشد و آن را بیان میکند (لیندگرن1839 ،ب .)39 :او در جواب پیپی که پیوسته میگوید« :میخواه د
دشد دریایی شود» ،اهرار میکند« :من جرأت ندارم دشد دریایی شوم( ».همان .)33 :برای همین پیپی ب ه او م ی-
گوید« :رو میرونی با ما بیایی و گردوخاب پیانوی ما را پاب کنی( ».همان) .آنیکا در داس تانه ای آخ ر ،ب ر ای ر
همنشینی با پیپی به این مرحلهی االتماد به نفس میرسد ک ه رص میم م یگی رد ،دشد دری ایی ش ود (لین دگرن،
1839ج .)91 :رفاوت این دو دختر شمانی آشکار میشود که آنیکا در راریکیها دست پیپی را محکم میگیرد و
به او رکیه میکند .القوه بر آن ،پیپی جز در چند مورد گریه نمیکند؛ آن هم برای شنی که در نمایش مورد ستم
همسر

هرار گرفتهاست (لیندگرن1839 ،ب )98 :و جوجه پرندهی مرده (همان .)71 :حتی خ ود
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های مؤنث داستان و دوست صمیمی پیپی است که در همهی ماجراه ا هم راه اوس ت .او دارای ویژگ یه ای

بررسی کلیشههای جنسیتی ،نوع ادبی و گفتمان روایی در...
گوید« :من هیچ وهت گریه نمیکنم» (لیندگرن1839 ،الف ،)113 :ولی آنیکا را در شرایط ناآش نا ه رار م یگی رد
گریه میکند.
نکت هی مه م دیگ ر ،ن وع لب اسپوش یدن ای ن دو شخص یت ک انونیس اش و چگ ونگی اس تفادهی آنه ا اش
ویژگیهایشان است که هستهی رضاد میان آن دو به شمار میرود .ای ن دو ،خ ود کنای های هس تند ب رای ان واع
شنانگی؛ یکی با طرحوارهی مردانه و دیگری با طرحوارهی شنانه .ویژگیهای کارن اوالیش دهی پ یپ ی ک ه در
رمامی رفتار و حرکات او و در کل داستان ،بروش یافتهاست

به معنای کلمه ،کلیشهشدای ویژگیه ای کلیش های

شنانهای است که آنیکا پذیرفتهاست.
یکی اش نیرومندررین شگردی که لیندگرن برای دستیابی به گفتمانی شنمدار به کار برده ،نوع ادبی فانتزی و
طنز است .کالینز نشان میدهد که رعریف فانتزی شامل رعریف واهعیت است و میرواند در شمینهه ای مختل ف
فرهنگی و فلسفی متفاوت باشد ( .)Collins, 1982:110همین طور ،منقو «خرق الادت» را به النوان ش کلی
اش واهعیت روصیف میکند که با کمک آن مخاط ب رص ورات ن اممکن خ ود را ش کل م یده د (1975: 20
 .)Manlove,لیندگرن نیز اش فانتزی و طنز ،برای رسیدن به هدفی واالرر در جهان واهعی و ساختن دنیای جدید
برای شنان و مردان استفاده کردهاست .به گفتهی نانسی ،او اش جمله نویسندگانی است که اش شب ان و ف انتزی ب ه
النوان یک هدرت بالقوه برای اش بین بردن رفاوتهای دروغین بین خود و دیگری استفاده میکن د (1988: 28
.)Naney,
به نظر میرسد لیندگرن برای غلبه بر گفتمان مردمدار ،دستآویزی جز طنز و فانتزی نداشتهاست؛ شیرا شاید
هنوش شنان رنها در درون یک نظام فانتزی میروانند کامقً آشاد باشند و «یک کودب طبیعی در داستانهای کودکان
با محدودیتهای خاصی به رصویر کشیده میشود .)Nikolajva, 2000:74( ».برای همین لیندگرن ،مادر پ ی
های مالی و الاطفی میکند ،همیشه درکنار

نیست .لیندگرن ،بدین وسیله پیپی را اش رحمیلهای جنسیتیافته-

ای که پدر و مادرها و نوع رربیتی آنها باالث میشود ،دور کردهاست .او برای رسیدن به دنیایی ک ه کلیش هه ای
شنگارگرفتهی جنسیتی اش شندگی شخصیتها شدوده شده باشد ،ناگزیر است آنها را در شیشهی اس تریل ش ده اش
جامعه هرار دهد و با استفاده اش ویژگیهای کارناوالی و دلقکگونه ،او را به سامان برساند .پیپ ی ،بهل ول شم ان
خویش است؛ او خود را به نادانی میشند را «خود را با بورژوا و کدهای رفتاری جامعه ،ناآشنا نشان دهد و بدین
وس یله ب انوان جامع ه ،معلم ان و دیگ ر نماین دگان ه انون و نظ م اجتم االی را مس خره کن د1990:133( ».
 .)Metcalf,همچنین ،نویسنده برای روجیه ماجراجوییها ،القیق ،ارش ها و باشیهای مردمدار پ یپ ی ،او را
مدتها همنشین مردان دریانورد در کشتی پدر

هرار میدهد .برای همین ،پیپی در روجیه کاره ای الجی ب و

غریبش ،به خانم معلم میگوید« :وهتی شما مادری داشته باشین که یک فرشته باش ه و پ دری ک ه پادش اه آدم-
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پی را اش صحنهی آغاشین داستان خارج کرده (مادر پیپی فوت کردهاست) و پدر

هم اگرچ ه اش او حمای ت-

مطالعات ادبیات روایی /سال  ،1شمارهی  ،1پاییز و شمستان 1833
خواران باشه و رمام المررون مشیول دریانوردی روی اهیانوس باشین ،اون وهت نمیرونین با سیبه ا و بزه ای
کوهی روی مدرسه رفتار خوبی داشته باشین( ».لیندگرن1839 ،الف.)73 :
نکت

هی مه

م دیگ

ر اینک

ه ،نویس

نده نتوانس

ته اس

ت ای

رخ

ود را ب

ه کل

ی اش

سلطهی کلیشههای جنسیتی رها ساشد و به گونهای ضمنی کلیشههایی در داستان او راه یافته است .این کلیشهه ا
در هدایایی که پیپی برای بچهها میخرد ،نمود یافتهاست؛ او برای رامی (پسر) ،فلوت ،رفنگ باشی ،لوکوموری و
باطریدار و ماشین چیپ میخرد؛ ولی برای آنیکا (دختر) چیزهایی مانند س نجاق س ینهی ب ه ش کل پروان ه ب ا
سنگهای آبی ،هرمز و سبز رنگ رزئین شده ،الروسکی با موهای طقیی و س رویس الروس کب اشی م یخ رد.
همچنین ،او در باشیهای پسرانها

بیشتر روی رامی حساب باش میکند .این ویژگی در رفتار مادر رامی و آنیک ا

نیز دیده میشود؛ او همیشه در خانه است و به امور بچهها و مهمانداری میپرداشد ،در حالی که همسر

بیشتر

وهت خود را در بیرون اش منزل میگذراند.
گفتنی است لیندگرن با نیتی هدفمند ،شخصیت اول داستانش را دختر بچ های  3س اله انتخ اب ک رده و ب ا
کانونیساشی ویژگیهای او و انتخاب شاویهی دیدی که پیپی و رفتار

در مرکز آن است ،به خواننده ذهنیت ی

میبخشد که یادآور بهساشی طرحوارههای ظرافت شنانه است .با همین نگر

شخصیتهای داستان ب ه دی دهی

رحسین به رفتار پیپی نگاه میکنند و با او همراه میشوند؛ به گونهای که پیپی نه رنها الگو و بخشی اش شن دگی
رامی ،آنیکا و دیگر بچههای همسن وسالش میشود ،بلکه در همه جا مورد رشویق بزرگساالن نیز هرار میگی رد
و بعد اش هر ماجرایی «شنده باد پیپی ،شنده باد پیپی» میشنود (لیندگرن1839 ،ب )74 :و در دنیای بی رون ه م
روانستهاست «یکی اش جالبررین و محبوبررین شخصیت در ادبیات کودکان جهان امروش» ش ود (1990:130
.)Metcalf,
دید ،طرحوارهها ،گفتمان و  ،)...با وجود آوردن الاملیتی ذهنی ک ه اس تیونز آن را وس یلهی برر ری دادن ن والی
ذهنیت جنسیتیافته میداند (استیونز ،)33 :1834 ،خواننده را وادار میکند را طرحوارهی بسیار رمییرگذاررری اش
نوع ویژه و بررری شن بر مرد به یاد آورد؛ به گونهای که پیپی ج ایگزین ر امی ،آنیک ا و دیگ ر شخص یته ای
داستان شود و به خشنودی اجتماالی خواننده و همراهی او در کلیشهشدایی جنسیتی منجر شود .پس بجاست که
لندکویست ،پیپی را نشان دهندهی آرشوهای بیشتر کودکان میداند ( .)Lundqvist, 1989:100هافلد ،ل ذت
نهفته در این مجمواله را در رفتاره ای پ یپ ی م یدان د ک ه اش ی ک دخت ر بچ ه انتظ ار نم یرود (1977:53
.)Hoffeld,
لیندگرن در مجموالهی پیپی ،به نوالی گفتم ان شنم دار دس ت یافت ه و بس یاری اش انتظ ارات را در م ورد
شخصیتهای دختر کتابهای کودکان ریییردادهاست.
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در پایان میروان گفت ،این شگردها (پیکربندیها و رضاد شخصیتها ،فانتزی ،طنز ،کانونیساشی و شاویهی

بررسی کلیشههای جنسیتی ،نوع ادبی و گفتمان روایی در...
 .7نتیجهگیری
این جستار ،با این فرض که بررسی آیار نویسندگان برجسته م یروان د در گس تر

نگ ر

نویس ندگان و

کسانی که به نوالی با ادبیات کودب و نوجوان سروکار دارند مؤیر باش د ،کلیش هه ای جنس یتی و ن وع ادب ی و
گفتمان روایی نویسنده را در سهگانهی «پی پی» واکاوی و رحلیل کردهاست.
در یک باهمنگری ،میروان گفت این مجمواله ،کلیشههای مختلف جنسیتی را در هم م یش کند و رعری ف
جدیدی اش آن ارائه میدهد؛ جایگاه دختران را در جامعه رعیین میکند ،با گفتاری شن م دار ،روان اییه ای شن را
نشان میدهد و طرحوارههای ربعیضآمیزی که جامعه آن را به مردان داده و آن را سبب بررری م ردان ب ر شن ان
دانستهاست ،میشداید .استققل اهتصادی را به شن میدهد و مردان را خوار پول و سرمایه میکند .رابط هی شن
فرهنگ و رمدن را نشان میدهد .کلیشههای معیارهای شیباشناختی شن را که نه رنها به وسیلهی م ردان بلک ه ب ا
مشارکت شنان صورت گرفتهاست ،اش چهرهی شن میشداید .نقش و جایگ اه اجتم االی شن ان را ر ا فرمان دهی و
ریاست گروه باال میبرد و حمایت اش نیاشمندان و ستمدیدگانی را که بیشتر آنها به وسیلهی مردان داس تان م ورد
ستم هرار گرفتهاند ،هدف او هرار میدهد.
با روجه به جدول شمارهی  ،1پیپی رمام طرحوارههای مردانه را داراست؛ او دختری ه وی ،مق اوم ،ج ان-
سخت ،ستیزهجو و سلطهجو (در برابر شورمندان) ،خاطی (در برابر کلیشههای ربعیضآمیز) ،رهابتطلب ،ح امی،
شکارچی ،باشیکن ،مستقل ،فعال ،دارای بینش رحلیلی ،دارای رفکر کمی و رفکر استداللی است که همهی اینها
در رابطهی پیپی با فرهنگ و رمدن ریشه دارد.
نویسنده برای رسیدن به این هدف ،اش نوع ادبی فانتزی ،طنز و دادن ویژگ یه ای کارن اوالی ب ه شخص یت
اصلی داستان ،پیپی و پدر

استفاده میکند و با دیگر ش گردهای ادب یِ پیکربن دیه ا و رض اد شخص یته ا،

رصویری اش مرد «حساس» یا «پساشنگرا» را با استفاده اش پیکربندیهای کن ایی نش ان م یده د ر ا ب ه مردانگ ی
مطلوب خود برسد .این شگردها که استیونز بر آنها رمکید کردهاست (برای نمونه ر .ب .جدول ش مارهی  ،)8در
این سهگانه حضوری چشمگیر داشت .جدول شیر ،شگردهای پیکربندی کنایی ،رضاد شخصیتها و ویژگیهای
کارناوالی شخصیتهای اصلی این سهگانه را که به طنز کشیده شده ،نشان دادهاست:
جدول شمارهی  :7ویژگیهای کارناوالی ،پیکربندی کنایی و رضاد شخصیتی در سهگانهی پیپی
زنانگی خانگی «آنیکا»

زنانگی کارناوالی «پیپی»

موهای نرم و هشنگ (لیندگرن 1839،ب)45 :

موهای دم موشی بسته شده با روبان

موهای به رنگ هویج و مثل رکه چوب س یخ ش ده در موهای فرشده که [برای مهمانی] با روبان صورری
سارن جمن شدهاند (ج)87 :1

هوا
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کانونیساشی و شاویهی دید شنمدار ،نه رنها با مقابله با گفتمان مردمدار به نوالی گفتمان شنمدار میرس د ،بلک ه
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بینی شبیه سیبشمینی

لباس شیبای نخی و اروکشیده که مراهب است آن

صورت ککمکی

را کثیف نکند (لیندگرن 1839 ،الف.)5 :

دهان و دندان بزرگ و هوی

لباس چیندار و پفدار (همان 9 :در رصویر»)

لباس غیرمعمول (لباس آبی با رکههای هرم زی ک ه ب ه گلسر شیبا و ظریف
اللت کمبود پارچه بر روی آن چسبانده است).

لباس صورری

جوراب بسیار بلند لنگهلنگه

کفش چرمی سفید

پاهای کشیده و الغر

همیشه هشنگ ومررب

کفش سیاه و دو برابر پاهایش (لیندگرن 1839 ،الف) 9:

مرر ب ،رمی ز ،م ؤدب ،ش کننده ،ررس و ،ک مرو،

کقه بزرگ حصیری به انداشهی چ رخ آس یاب (هم ان :وابسته.
دختری الادی که به ه یچ روی جاروجنج ال راه

11و)38

سرخ کردن لبها و ن اخن ب ا گ چ هرم ز ،س یاه ک ردن نمیانداشد.
ابروها ،پوشیدن کفشهایی با پ اپیون ب زرگ س بز مث ل
دلقک [برای مهمانی] (همان.)111 :
لباس بلند با بر

کوراه که لباس پشمی شیر آن پیداست

(لیندگرن 1839،ب.)57 :
کسی که سر

را در آب مرداب میشوید و ص وررش

را در کیک فرو میبرد.
جنجالی ،شجاع ،حامی ،مستقل و دیگر ویژگیهای (ب ه

نباید اش نظر دور داشت که ذهنیت نویسنده رحتر مییر س لطهی مردس االر جامع ه ،بعض ی اش کلیش هه ای
جنسیتی را به گونهای ضمنی و رلویحی الرضه کردهاست .اما این ویژگی ،بر فضای کلی ایر ر مییری نگذاش ته و
نویسنده روانستهاست با هنرمندی رمام ،همزمان با دو شنونده صحبت کند؛ او اش یک سو ،شنان را ب ا نق شه ای
خود آشنا کرده و اش سویی دیگر ،مردان را نسبت به ویژگیهای مثبتی مانند دلسوشی ،مهربانی ،بروش احساس ات
و  ...که خود را اش آن محروم کردهاند ،آگاه میکند .بدینوسیله او با کاهش رفاوت شن و مرد ،به درب متقابل دو
جنس اش یکدیگر و رشد رواناییهایشان براساس احترام به یک دیگر کم ک م یکن د و ای ن دو الی ه ب ودن ،ب ه
ماندگاری ایر او کمک کردهاست.
بیشک بررسی آیار ماندگار بر پیشرفت ادبیات کودکانم ان ر مییر ب ه س زایی دارد ،ام ا شن انگی و مردانگ ی
مفه ومه

ایی نس

بیان

دک

ه در جامع

هه

ا و دورهه
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اصطقح) مردانه که هبقً ذکر آن رفت.

بررسی کلیشههای جنسیتی ،نوع ادبی و گفتمان روایی در...
میشوند (استیونز به نقل اش کانل )113 :1834 ،و اش سوی دیگر ،ذهنیت خواننده نیز بر برداشتهایش اش داستان
رمییر میگذارد (همان .)31 :بنابراین ،آنچه به نظر میرسد اهمیت رحقیقی الملی است که الکسالعمل دختران را
که ذهنیت آنها با طرحوارههای جامعهی ما شکل گرفتهاست در برابر داستان پیپی بسنجد و بررسی کند ک ه
آیا دختران امروشی ،میروانند با پیپی همذاتپنداری کنند؟ یا لذت برآمده اش داستان ،رنها حاصل طنز و فانتزی
آن است؟ همچنین بررسی ساشوکارهای نویسندگان دیگرِ ادبیات کودب اش جمله نویس ندگان کش ورمان ،ب رای
نشان دادن راهکارهای مختلف ،پیشنهاد دیگر نگارنده به پژوهشهای آینده است.
منابع

آبروشن ،مصطفی و ارجمندی ،صدیقه (« ،)1831بازنمایی کلیشههای جنسیتی در کتابهای فارسی دورهی
پنجسالهی ابتدایی» ،جامعهشناسی آموش

و پرور  ،شمارهی .4 83 :8

استیونز ،ج ان ( ،)1834جنسیت و نوع ادبی ،دیگر خوانیهای ناگزیر :رویکردهای نقهد و نظریههی ادبیهات
کودک ،ررجمهی اسماالیل حسینی ،به کوشش دکتر مررضی خسرونژاد ،رهران :کانون پ رور

فک ری کودک ان

ونوجوان.
رایسن ،لیس ( ،)1834نظریههای نقد ادبی معاصر ،ررجمهی ماشیار حسینشاده و فاطم ه حس ینی ،ره ران :نگ اه
امروش.
ررنکویست ،لنا (« ،)1841آسترید همهی جهان» ،ررجمهی شهره هایینی ،نشریه چیستا ،شمارهی.385 383 :111
پورگیو ،فریده و ذکاوت ،مسیح (« ،)1833بررسی نقش کلیشههای جنسیتی در «خاله سوسکه» ،مجلهی اللم ی
پژوهشی مطالعات ادبیات کودب ،سال اول ،شمارهی .14 87 :1
فانتزی) سال ( 73ه  .»)8971کتاب ماه کودب و نوجوان ،شمارهی .48 43 :73
شارپ ،آنمارگارت ([ ،)1831گفهتوگهوی نهاجی بها شهار ] ،http://WWW.p4c.ir ،ر اریخ باشی ابی:
.1837/11/17

هلزم ،شهره ( ،)1831نقد و بررسی نقشهای جنسیتی ده رمان نوجوان برگزیده دههی هشتاد براساس دیدگاه
نظریهی «جنسیت و نوع ادبی» از دیدگاه جان استیونز ،پایاننامهی کارشناسی ارشد ،دانشگاه شیراش.

هلندرشاده دریایی ،فاطمه ( ،)1831کلیشههای جنسیتی در رمانههای عامههپسهند ،بها تحلیهل سهه رمهان از
پرفروشترین آثار دهههای  8970و  ،8910پایاننامهی کارشناسی ارشد ،دانشگاه هرمزگان.
لیندگرن ،آسترید (1839الف) ،پیپی جوراب بلند ،ررجمهی افسانه صفوی ،رهران :کیمیا.
1839( .ب) ،پیپی روی عرشه کشتی ،ررجمهی افسانه صفوی ،رهران :کیمیا.
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حاجینصراهلل ،شکوه (« ،)1831شناسایی کلیشههای تبعیض جنسی در کتابهای داستان ترجمهی (واقعی و

1833  پاییز و شمستان،1  شمارهی،1  سال/مطالعات ادبیات روایی
. کیمیا: رهران، ررجمهی مهناش رالیتی، پیپی درجزیره،)ج1839( .
.59 54 :91  شمارهی، کتاب ماه کودب و نوجوان،» «امان از این دخترک شیطان،)1831(  مریم،واالظی
، کتاب ماه کودب و نوجوان، ررجمهی نسرین وکیلی،» «ما به کودکان احترام میگذاریم،)1834(  بوئل،وستین
.31 33 ،آبان ماه
 کت اب م اه ک ودب و، نویسندهای با دو میلیون خواننهده در سهال، آسترید لیندگرن،)1831(  نسرین،وکیلی
. 31 37 ، اردیبهشتماه،55  شمارهی.نوجوان
.88 83 :37  شمارهی، کتاب ماه کودب و نوجوان،». «با خانم لیندگرن دست بدهید،)1838(  مهدی،یوسفی
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