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 )بررسی پنج رمان برگزيده( تقابل در رمان نوجوان ايران

 

سال و آموزش/ لذت و هدف از پژوهش حاضر، بررسی دو تقابل بنیادین ادبیات نوجوان، یعنی تقابل نوجوان/ بزرگ

سال ی تقابلی نوجوان/ بزرگکه رابطههای نوجوان ایرانی است. با توجه به اینهای القای ایدئولوژی، در رمانشیوه

ال استوار ساین تقابل، بر دیگربودگی نوجوان نسبت به بزرگهای قدرت باشد و ماهیت تواند به دور از مناسبتنمی

یف ی قدرت میشل فوکو، دیگرانگی فرهنگی مکتب تارتو و تعرویژه تقابل نخست، از نظریهها بهاست، در تبیین تقابل

ی هیمیخایل باختین از دیگری بهره گرفته شده است. در تعریف ایدئولوژی و نمودهای آن در ادبیات نوجوان، نظر

اند. روش پژوهش، های برخاسته از آن مد نظر بودهی لذت پری نودلمن و بحثجان استیونز و در بحث لذت، نظریه

 تر مردهالالیی برای دخ)احمد اکبرپور(،  من نوکر بابا نیستمتحلیلی است و پنج رمان کرد توصیفیکیفی با روی

ی سرزمین امپراطور کوتوله)مهدی رجبی( و  و غولکنسرزاده(، )فرهاد حسن هستیآبادی(، )حمیدرضا شاه

 اند.صورت هدفمند انتخاب شده)جمشید خانیان(، به پوتلیلی

ی سال است و کنشگر و عاص، نوجوان کامالً دیگریِ بزرگمن نوکر بابا نیستمهای پژوهش نشان دادند که در یافته

ر نیست و پذیگیرد. متن چندالیه و تأویلسال مینی از بزرگتر، امتیازهای پنهاهای نرمنیست، اما با توسل به شیوه

، برعکس ظاهر چندآوایش، ایدئولوژی را با الالیی برای دختر مردهگذارد. شکافی برای مشارکت مخاطب باقی نمی

ی قدرت میان نوجوان و کاهد. رابطهبخشی متن میکند و از لذتنسبت آشکار، به مخاطب تحمیل میهای بهشیوه

ازد. در ستر میبخشافتد و فرایند خواندن را لذتهای زیرین اتفاق میسویه و در الیهسال در آن نابرابر و یکبزرگ

، با وجود روساختی هنجارشکن و شخصیتی کنسرو غولی قدرت میان نوجوان و بزرگسال دوسویه است. هر دو، رابطه

سمت پذیرش هنجارها و نهادهای رسمی اجتماعی پنهانی، بهکوشد ضدهنجار رفتار کند، نوجوان را در جبری که می

تواند در نوسان قدرت، سهمی های گوناگون سرگردان است. او نمیدهد. شخصیت نوجوان میان دیگریسوق می

زاده و خانیان، های حسنشود. در مجموع، رمانداشته باشد و تسلیم فرایند سلطه و سرکوب نهادهای رسمی می

تر ی نهفته بر مخاطب پنهان، موفقسال بر نوجوان و کاهش فشار نویسندهی بزرگگرفتن سلطهبازی در فرایند به

های نوجوان، با وجود رشد ساختاری، ها، جز رمان خانیان، رماناند. همچنین، در نگاهی به مجموع نمونهعمل کرده



بخش پیش روند و در نتیجه، ایدئولوژی را به های آزادیاند در توانمندسازی نوجوان و گزینش ایدئولوژینتوانسته

نهان های پکنند و این پیچیدگی، بر شدت تأثیرگذاری ایدئولوژیتری به مخاطبانش القا میهای پیچیدهشکل

 کند.سال تشدید میی نابرابر قدرت را میان نوجوان و بزرگافزاید و رابطهمی

 

سال، رمان نوجوان، قدرت، دیگرانگی، لذت، ایدئولوژی، میشل فوکو، جان تقابل نوجوان/ بزرگ ها:کليدواژه

 استیونز.

 

 


