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1. Introduction 

Storytelling, especially for children, has been started since the 

beginning of history because fiction is among the first tools human 

used for a better understanding of the world around; such background 

foregrounds the significant role storytelling has played in cultural and 

social life all over the world. With the emergence of the discourse of 

humanism and the importance this discourse put on education and the 

disciplining of the young generation, a utilitarian use of narratives was 

normalized; in other words, narratives were deployed as an efficient 

means to form the social and individual identity of children in desired 

directions while guaranteeing collective and civil life. Even though 

due to the child’s lack of experience and awareness, the majority of 

children's literature inevitably became didactic, what was conveyed 

through this literary genre was to institutionalize the value structures 

popularized by the ruling humanistic discourse as well. Through 

techniques of repetition and, consequently, ‘naturalization’, Children’s 

narratives formed an integral part of their identity. However, this 

instrumental use of children's literature to control and direct children’s 

psyches towards predetermined behavior patterns caused deeper 
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concerns in society when those dualisms governing the humanistic 

discourse approximated to extreme behaviors such as racism and 

sexism. Therefore, it was felt that the real nature of liberal discourse, 

as a ‘construct’, should be revealed, and its doctrines should be open 

to questions. Such challenges were posed by different movements. 

One of these movements was post-humanism. The main axis of post-

humanist thinking, as Flanagan has also pointed out, was the 

“redefinition and expansion of the human subject” (2014: 5), which 

has been associated with the challenge of the dual-centered structures 

of the ruling humanist discourse and the critique of ‘essentialism’.  

 

2. Methodology 

The present study has attempted to examine “Khaleh Souske” and 

Gulliver’s Fourth Travel from the perspective of posthumanism. It has 

investigated the deconstructive effect of posthumanism on children’s 

literature in a comparative reading. It deploys a descriptive-analytic 

approach to explore how children’s literature, once deployed as a 

means at the service of spreading the ideology of liberal humanism, 

can also be adopted by the counter-discourses to open up new 

horizons. The methodology is based on a posthumanist approach 

focusing on discursive hierarchies of “the self”/“the other” and 

human/animal. To approach the text from a post-humanistic 

perspective is to challenge the hierarchies and the superiority it has 

claimed for man to nature. Consequently, a post-humanist technique 

reveals the dependence of man on nature, and tries to bring nature and 

culture together. Such attempts depict man and nature as equal and, 

thus, question man’s superiority to nature; this outcome provides a 

different definition of man and nature. 

 

3. Discussion 

This article, as discussed above, focuses on the notions of 

posthumanism and its deconstructive effect on children literature in a 

comparative reading of Gulliver’s Fourth Travel, a work by Jonathon 

Swift (the British writer), and “Khale Souskeh,” a Persian folklore 
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story. Using a posthumanist approach, the writer tries to discuss how 

children literature, once deployed as a means at the service of 

spreading the ideology of the dominant discourse (liberal humanism) 

to instill the discursive hierarchies of  “the self”/“the other” and 

human/animal, can also be adopted by the counter-discourses to open 

up new horizons up to the postmodern man. It is argued that through 

the blurring of the borders between human/animal and, thus, the 

breach of the hierarchical “chain of being,” an anti-narrative is formed 

which can redefine the concepts of gendered “identity” and “self.”  

In this part, the most important humanistic elements in Gulliver’s 

Fourth Travel and “Khale Souskeh,” have been analyzed, and the 

stands of these two works on various doctrines have been compared. 

These works have mainly questioned liberal humanism for three major 

doctrines: man’s superiority to nature, essential identity, and binary of 

man versus nature. 

3-1. Man’s Superiority to Nature 

Besides its focus on the notion of ontology and its challenge of 

humanist binary oppositions, post-humanism tries to destroy the 

existential superiority of man in existence, and this sometimes 

approximates to the border of satire. In other words, by highlighting 

the capabilities of other beings in nature (animals here), the liberal 

human-centered view, expressed in the form of ‘man as the center of 

existence’, is challenged and, along with that, ‘the chain of being’, 

once justifying this idea. Such stand substitutes hierarchical 

relationships with a rhizomic one, in which a horizontal relationship 

replaces the former vertical structure imposed on human and animals.  

3-2. Essential Identity 

Satirizing human supremacy requires the creation of ‘in-between’ 

beings in these works. While these creatures look like animals, on the 

one hand, they also have the physical and behavioral characteristics of 

humans, and, consequently, create cultural structures which depict 

such ‘in-between-ness’. The heterogeneity that these creatures display 

questions all the essentialist doctrines, especially that of ‘fixed, 

essential identity’, to which liberal humanism has referred over 

centuries to justify its racist, sexist, and supremacist stands. 
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3-3. Man versus Nature 

In works centered on animals, the first challenge the audience are 

facing is an entrance into a world where animals speak the language of 

the audience. This promises a different story. In fact, the ability of 

animals to speak is the first feature that moves animal boundaries; 

furthermore, it is at this time that the humanistic ‘ontology’ and the 

human/animal dualism are shaken. The reason lies in the fact that in 

the past, the most significant characteristic distinguishing humans 

from animals is their speaking power, and this power is drawn from 

one’s wisdom. Therefore, the existence of this power in animals 

presupposes special wisdom, which, if not higher than human wisdom, 

is equal to that. 

 

4. Conclusion 

Post-humanism, by providing such space of heterogeneity, makes a 

new sense of belonging to be formed, the outcome of which would be 

a challenge posed to essentialism. Accordingly, it questions liberal 

humanism and its discriminatory system since ‘essentialism’ is its 

building block. By challenging the ‘ontological" discourse of liberal 

humanism, blurring the boundaries of "self/other" and highlighting the 

concept of ‘fluidity of identity’, post-humanism can form a kind of 

‘anti-narrative’ that tries to create a new culture, in which 

relationships are based on equality. Furthermore, it expands liberal 

humanism’s ontology and treats man as an entity that just coexists 

with nature. This expansion will later build up a better relationship 

between man and his environment and, thus, teaches children to act as 

such. Besides, by equating animals with humans, these works have 

tried to restore the lost balance of the universe, which has been 

exacerbated by the hierarchical structures of liberal humanist 

discourse and its efforts to conquer nature. Furthermore, they can 

provide some awareness to the children of the current generation 

about the status of man in nature, as another being rather than the only 

being for which the universe has been created. This knowledge 
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modifies man’s ambition and makes him build up a kind of peaceful 

coexistence with nature. 

 

Keywords: children literature, liberal humanism, posthumanism, 

Swift, Iranian folklore 
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  یستیپسااومان یاتیروا: وریگال چهارم سفر و «سوسکه  خاله»
 4طاهریهرا ز

 چکیده

ادبیات  ، با وجود آنکهپردازددک میاومانیسم در ادبیات کوبررسی مقولۀ پسا مقالۀ حاضر به

 کوشداست؛ ابزاری که میدیده شدهفرهنگ حاکم  ی در خدمتمنزلۀ ابزارکودک همواره به

ی و تمبتنی بر تفکر اومانیس غالباً که ،را های فرهنگیهنجارها و کلیشهها، ، ارزشتعلیمی هایهمایبن

ای از زنجیره ی کهتعالیم؛ انتقال دهد عدبه نسل ب ،هستند« خود/ دیگری» یمراتب سلسلهرابطۀ 

زمان شاهد ها همند. اما فرهنگشومی شاملرا « انسان/حیوان»و  «مرد/زن»های دوگانه نظیر تقابل

های فرهنگی غالب گام و دوانگاره هاظهور آثاری هستند که در راستای واشکنی این ساختار

سفر چهارم  توان بهآثار، می بسط دهند. از این ی راتاومانیس-تا بتوانند گفتمانی پسا دارندبرمی
اشاره  ، فولکلور ایرانی،«خاله سوسکه»و داستان   (، نوشتۀ جاناتان سویفت بریتانیایی4262)گالیور

با تکیه بر تحلیل محتوا به  در خوانشیتحلیلی و -کوشد با روشی توصیفیمی پژوهشاین  کرد.

چگونگی تقابل آن با پارامترهای گفتمان انسانگرای  ی وتررسی نمودهای گفتمان پسااومانیسب

ثر با چالش گفتمان هر دو اشود که چنین استدالل می بپردازد. در دو فرهنگ غربی و شرقی حاکم

عدم » سازی مفهومو برجسته« خود/دیگری»کردن مرزهای ی، کمرنگتاومانیس« شناختیهستی»

 ،گفتمان فرهنگی نوین کوشد با خلقِد که مینهدمی را شکل« روایتضد»نوعی « اصالت هویّت

تالش دو اثر بر مراتبی مبتنی بر تساوی را رقم زند. ماحصل این موضوع، نوعی رابطۀ غیرسلسله

ی گیری گفتمان نوینطبیعت پیرامون و ایجاد مقدمات برای شکل باصلح و آشتی دوباره کودک 
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با آمیز همزیستی مسالمتبر طبیعت  صرفِ تسخیرِبه جای  ،برخالف گفتمان اومانیستی ،است که

 تأکید دارد.آن 

، ادبیات «خاله سوسکه»گرا، جاناتان سویفت، پسااومانیسم، گفتمان انسان: های کلیدیواژه

 .کودک

 

 مهمقدّ .1

چراکه ادبیات  ؛کندویژه برای کودکان، با عمر بشر برابری میگویی، بهقدمت داستان

است و کاررفتهاز جهان پیرامون خود بهابزار بشر جهت درکی بهتر  منزلۀ نخستین داستانی به

با  .زندمیبشر رقمگویی در حیات فرهنگی و اجتماعی ای برای داستاناین امر جایگاه ویژه

ظهور گفتمان انسانگرایی )اومانیسم( و اهمیت آموزش و تأکید بر ضرورت تأدیب نسل 

فردی و اجتماعی  هویّتدهی ها جهت شکلستاناستفادۀ ابزاری از روایات و دا ،جوان

مدنی طبق گفتمان حاکم  کودکان در مسیر دلخواه و همچنین تضمین حیات جمعی و

، بیش از پیش مورد تأیید هویّتشد. این امر، بعدها در قالب نظریۀ الکان دربارۀ سازیعادی

گیری سزایی در شکلقش بهمنزلۀ نخستین اشکال زبانی نها بهرو، داستانگرفت؛ از اینقرار

 کنند. اشتیاق کودک بهمیایفا« دخو»فردی و اجتماعی کودک و تعریف وی از  هویّت

واقع، بازنمایی از اشتیاق وی به این تعامل و در نتیجه تالش در راستای شناخت و داستان، در

ن تجربگی و عدم آگاهی کودک و همچنیاما بی ،درک جهان و حوادث پیرامون آن است

سمت ادبیات  تأثیرپذیری فکری و روانی سریع وی، ناگزیر غالب ادبیات کودکانه را به

 در گفتمان اومانیستی حاکم را دربرد تا ساختارهای ارزشی موجود تعلیمی و اخالقی می

جزء آنها  به (Naturalize) «سازیعادی»کودک نهادینه و از طریق تکرار و در نتیجه 

 کنند.  وی بدل هویّتالینفک 

استفادۀ ابزاری از ادبیات کودک در راستای کنترل روانی و اجتماعی کودکان و 

شده، زمانی باعث نگرانی عمیقی در تعیین سمت الگوهای رفتاری از پیش هدایت آنها به

سمت رفتارهای افراطی،  گفتمان اومانیستی به برهای حاکم جامعه شد که دوانگاره
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ت ماهیّ»علیه که شد منجرهای گفتمانبه ابداع  امررفتند. این ار پیشمددپرستانه و جنسیتنژا

، از کارکرد راستاین همند. در زدی گرافشادست بهگفتمان انسانگرای حاکم  «برساختی

. ( بودPost-humanism) «پسااومانیسم»ها، گفتمان. یکی از اینشد استفادهنیز  خود ادبیات

بازتعریف و بسط » کند،طور که فلنگن نیز اشاره می، همانمحور اصلی تفکر پسااومانیستی

محور گفتمان انسانگرای ( که با چالش ساختارهای دوانگاره5: 6241) بود« سوژۀ انسانی

محوری گرایانه همراه است؛ آثار مبتنی بر این گفتمان، از انسانحاکم و نقد تفکراصالت

کوشند نوعی کنند و میبر طبیعت انتقاد میجویانۀ بشر ط برتریگفتمان اومانیستی و تسلّ

بوده، رقم زنند. « دیگری» ها در زمرۀسازگاری را بین انسان و طبیعت پیرامون وی، که سال

« خود»بشری است که ماهیت برترانگارانۀ « دیگری»ماحصل این آثار ارائۀ تصویری بکر از 

 برد.بشری را زیر سوال می

با وجود نقاط مشترک بسیار گفتمان پسااومانیستی با  اما نکتۀ قابل توجه آن است که

 را صرفاًم نظیر پساساختارگرایی و فمنیسم در غرب، آثار مبتنی بر پسااومانیس یهایگفتمان

هایی از این ؛ چراکه رگهدانستپسامدرنیته و یا فرهنگی خاص  توان محدود بهنمی

ادبیات در  ویژه، بهدر ادبیاتپسامدرنی  گیری گفتمانها پیش از شکلرویکرد، مدت

 4262)سفر چهارم گالیور  نظیر یآثار :استود بودهموجو حیواناتِ سخنگوی آن کودک 

ت ماهیّکه  محبوب یآثار ؛فولکلور ایرانی ،«سوسکهخاله»(، نوشتۀ جاناتان سویفت و م

سلط های آنها همچنان از تو خوانشتوجه قرار گرفته کمتر مورد  آنهای تضداومانیس

 ت گرفتهئنشاجتماعی   ۀدرک مفاهیم پیچیدکودکان در تی مبنی بر ناتوانی فرضی سنّپیش

  است.

 لهئشرح و بیان مس.1-1

مقاله حاضر با استفاده از روش استنباطی ـ کیفی به بررسی آثاری از ادبیات شرق و غرب 

ی و خوانشی تحلیل توصیفی ـ یروش درشده سعی پژوهشرو، در این از اینپردازد. می

این  نسل آینده از طریق پاسخ بههای آن بهاین آثار و پیام« یتپسااومانیس»ماهیت  تطبیقی به

ادبیات کودک ظهور و بروز پیدا ی چگونه در تها بپردازد: گفتمان پسااومانیسپرسش

مهمترین بازنمود گفتمان انسانگرایی  منزلۀبه« انسان/حیوان»کند؟ تقابل دوانگارۀ می
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مقولۀ ؟ چگونه این دو اثر نداتصویر کشیده شده مانیسم( چگونه در این آثار به)او

را در گفتمان « هویّتاصالت »روایت بنیادین کالنو  جویی بشری، برتریمحوریانسان

اومانیستی در آثار کودک و اهمیت کشند؟ ماحصل این رویکرد پسامیچالش اومانیستی به

 ایدئولوژیکی آن چیست؟

 یشینۀ پژوهشپ.1-2

اند. برای مثال، پرداخته سفرهای گالیوربررسی موردی و  مقاالت بسیاری وجود دارند که به

« / اریش کستنر»روایت  به« جاناتان سویفت»اثر  سفرهای گالیورنقد و بررسی رمان »مقالۀ 

ر حسن پارسایی است که بازخوانی این اث ( نوشتۀ4022) «بازخورده های ذهنی نویسندۀ دوم

 دهد. مورد نقد و بررسی قرار می را از سوی اریش کستنر

 پژوهش و اهمیّتضرورت  .1-3

از آنجاکه ادبیات کودک به دلیل مخاطب ویژۀ خویش از اهمیتی خاص در تربیت نسل 

دارد. این تحقیق با های پنهان گفتمانی آن ضرورتآینده برخوردار است، آگاهی به الیه

کوشد قابلیت ادبیات کودک در ر دو فرهنگ متفاوت میتمرکز بر آثاری کالسیک د

ترتیب توجه بیشتری را کند و بدینبیانهای فکری فارغ از زمان و مکان را زدن جریانرقم

های فرهنگی جدید گیری جریانبه ماهیت آثار کودک و درنتیجه کاربرد آنها در شکل

یل ماهیت ویژۀ مخاطب خود و علت این امر آن است که ادبیات کودک به دل .کندمعطوف

مداری، نژادگرایی و تفکر طبقاتی و همچنین تلفیق دنیای خیال و لزوم عدم وجود جنسیت

مراتبی اومانیستی حاکم واقعیت و نقش پررنگ حیوانات در این نوع ادبی، از گفتمان سلسله

« چیستی»ه، شناسانبر دیگر آثار، متفاوت است و در تالش است با تمرکز بر سواالت هستی

 دهد. ارائه بودگی و طبیعتمتفاوتی از انسان

 

 بررسیبحث و .2

 اومانیسمادبیات کودک و پسا .2-1

گروه بزرگسال قرابت بیشتری به طبیعت و عناصر طبیعی  از آنجاکه کودکان نسبت به

ای تر است. بهترین حوزهدارند، مرزهای تمایز انسانی/حیوانی در رابطه با کودکان کمرنگ
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 پردازد ادبیات کودک است؛ آثاری که ناخودآگاه ذهن را بهکه به انعکاس این امر می

کنند، میبرند که همانند انسان فکرمیهای حیوانی پیشی مبتنی بر شخصیتسمت روایات

دردها  ،هاستانسان های که مشکالتشان شبیه بهشخصیت ،گویند و احساس دارندسخن می

کنند و مانند آنها مقهور می ها شادیهمانند انسان ،کنندتجربه می های مشابهی راو رنج

گویا دنیای آنها همین دنیای آشنا و پیرامون  ؛ساختارهای حکومتی و فرهنگی هستند

گویا ادبیات  دهند.میهروندانش را انواع حیوانات تشکیلماست، با این تفاوت که ش

 (Anthropomorphism) انگاریانسان فنست. کودکانه بازنمودی از دنیای واقعی هست و نی

زند که بسیار شبیه جهان واقعی است، لیکن از ماهیت میفضایی را در داستان رقمنویسنده 

شود که رو میتمثیلی از دنیای واقعی روبه ی آن بسیار فاصله دارد. خواننده معموال باترئالیس

 علیمی و اخالقی دارد. با تمرکز بر مشکالت زندگی بشری غالبا ماهیتی ت

  (Haraway) هاراوی ( وZoe، زوئی )(Nikolajeva) نیکوالیوا ی نظیراز نظر منتقدان

 چند دلیل عمده نسبت توان بهمی ،در ادبیات کودکرا های حیوانی استفاده از شخصیت

در داستان حیوانات است که خود های جنسیت و نژاد داد؛ دلیل نخست حذف مقوله

: (Watson) نوگفتۀ واتس کند. بهاین آثار جذب خوانندگان بیشتری را بهتواند می

تنها از مقولۀ قومیت مستثنا هستند، بلکه مفهوم جنیست هم دربارۀ  های حیوانی نهشخصیت»

های ندگان قادرند با شخصیترو، همه خوان(. از این05: 6224) «آنها صادق نیست

کنند و نوعی جنسیت و قومیت خویش همزاد پنداری ارغ ازها فنمای این داستانانسان

کنند. دیگر تجربه ،ها اجتماعی و اقتصادییبندفارغ از طبقهرا وحدت فرهنگی و اجتماعی 

که غالب این ار از مقولۀ سانسور است؛ ازآنجادلیل استفاده از حیوانات در آثار کودک فر

طور  آنها به بیانلی بپردازند که ئاطرح مس ها حیوان هستند، این آثار قادرند بهشخصیت

نهایت، پتانسیل این آثار در خلق گفتمانی نوین ل با نوعی محدودیت همراه است. درمعمو

گفتۀ  توان دلیل دیگری بر استفاده از شخصیت حیوانات برشمرد. بهرا هم می

ه حیوانات و ویژه با اعطای قدرت کالم بها، بهانگاری در داستانشیوۀ انسان»ماروکوفسکی: 
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و  ت حیوانی آنها نیست؛ بلکه اعطای بیان واضحمعنای تخریب ماهیّ ، بهسوژه تبدیل آنها به

: 4225) «تی دوباره به آنهاستمعنای بخشیدن ماهیّ واقع[ بهاحساسات و نظرات قابل فهم ]در

مان مد گفتدرآزند که پیشمیرقمشناسی متفاوت را این ماهیت جدید نوعی هستی(. 121

شدن های فکری نوین است که از محدودی و بازگشایی افقتپساانسانگرایی یا پسااومانیس

 خوردن خوانشی تقلیلی پیشگیریبُعد تعلیمی و اخالقیِ صرف و رقم این نوع از ادبیات به

 کند.می

دو شکل عمده  تواند بهحضور این حیوانات در ادبیات کودک می ،نیکوالیواگفتۀ  به

کند که در آن حیوانات، بروز می (Fable) گاهی این کاربرد در قالب فابل :پذیردصورت 

های طبیعی جدای از دنیای انسانی رغم دارا بودن تمام خصوصیات انسانی، در محیطعلی

تعاملی مستقیم  های حیوانی دربرند و گاهی در قالب روایاتی که در آنها شخصیتبه سر می

پردازی مرکب جایگاهی . از بین این دو، آثار با شخصیت(05: 6222) دارندها قراربا انسان

تعامل انسان وحیوان در قالب روایتی خالق،  بازنماییویژه دارند؛ چراکه این آثار عالوه بر 

های ها، از ویژگید که در کنار دیگر شباهتنکنمی نما مواجهرا با حیواناتی انسان کودک

نه تنها  برخوردارا هستند. دنیای این نوع آثار نیزخرد و اخالق برجستۀ انسانی نظیر کالم، 

، دهدمیر کودکان قرارتر از جامعۀ بشری و ساختار گفتمانی حاکم در اختیانمایی نزدیک

صرفا  تر است؛ چراکه فابلمراتب برجستهنوع دوم بهروایات در « اومانیستیپسا»ماهیت  بلکه

دارد؛ حال تمرکز جنبۀ اخالقی و تعلیمی بر نماست و نهای حیوانی انسامتشکل از شخصیت

ها، نحو بارزتری دوانگاره های انسانی و حیوانی بهآنکه در نوع دوم، ترکیب شخصیت

را  ،«انسان/ حیوان»ویژه دوانگارۀ بنیادی های حاکم بر زندگی بشری، بهالگوها و چارچوب

ین از گفتمان انسانگرای حاکم ــ که کشند و خواننده را به سمت خوانشی نومیچالشبه

کنند؛ این خوانش خود است ــ دعوت می« گراییاصالت»مبتنی بر برتری بشر بر حیوان و 

 و ساختار افقی« شباهت»شود که بر مقولۀ میفق متفاوتی فرا روی خواننده منجرگشایش ابه

ارشکن نیز متصور رنیستی ساختتمرکز است؛ مقوالتی که پیش از این در گفتمان پسامدم

شود آن است که با وجود گفتمان پساساختارگرایانه و الی که حال مطرح میؤ. سنداشده
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واقع االتی از این دست درؤاومانیستی چیست؟ سکرد مشابه آن، ضرورت گفتمان پساروی

 را پررنگ نقطۀ افتراق این دو گفتمان و همچنین ارتباط آنها با ژانر ادبیات کودک

 گوید:یکتوریا فلنگن در این باره می. وکنندمی

ها پیش از این با پیدایش جریان پسامدرن در ای بود که دههاگرچه واشکنی سوژۀ انسانی، پروژه

نیمۀ دوم قرن بیستم آغاز شد، لیکن ادبیات کودک در اقتباس ایدئولوژی پسامدرن کامال مطمئن 

راطی دید. فقدان عاملیت که معرف مفهوم انسانی بسیار اف ۀچراکه آنرا در بازتعریف سوژ ؛نبود

معنای واقعی  برانگیز است. بهسوژگی انسانی پسامدرنی است در بافت ادبیات کودک عمدتا چالش

های ادبیاتی است که هدفمندانه کلمه چنین دیدگاهی نسبت به سوژگی کودکان برخالف ویژگی

 (5: 6241)در پی تجویز الگوهای دلخواه از رشد و رفتار کودک است. 

برخی از منظر است؛ اومانیستی گفتمانی بسیار پیچدهبا این توصیف، گفتمان پسا

ان د که از منظر تاریخی پس از جریشودر ظاهر به گفتمانی اطالق می« اومانیسمپسا»

رو، از منظر این گروه، فهم آن منوط به درک است. از اینبروز و ظهور یافته« اومانیسم»

محوری انسان باشد. آغاز اومانیسم، که در تفکر فلسفی از آن بهمی« مانیسماو»کلی از مقولۀ 

 The law of) «عدم اجتماع نقیضین»گفتمان ارسطویی و قاعده  توان بهشود، میمی نیز یاد

non-contradiction) منزلۀ ها بهگیری قانون دوانگارهدانست؛ گفتمانی که به شکلمنتسب

« انسان/ حیوان»ها تقابل پردازد و در این میان، دوانگارهجهان میهترین روش نگرش باصلی

 «زنجیرۀ هستی»کند که بعدا در قاعدۀ میترین اصول معرفییکی از بنیادی را به منزلۀ

(Chain of being) برتری کامل انسان برتمام هستی  در دوران رنسانس تثبت شده و به

در شروع جدی گفتمان اومانیسم  جویانه،ی. ماحصل این پنداشت برترشودمیمنجر

رقیب خداوند روی زمین منزلۀ جانشین بی به ، که. در این تفکر انسانزمین استمغرب

 ؛شودعلت عقل و منطق خویش بر تمام موجودات برتری داده می به ،رودشمار میبه

دارد.  قرابت، ویژه حیواناتهای غریزی با دیگر موجودات، بهدر برخی ویژگیوی هرچند 

 :(Badmington Neil) گفتۀ نیل بدمینگتون به
نحو  به ،طور طبیعی در مرکز همه چیز است شود انسان بهاومانیسم گفتمانی است که مدعی می

، استشناخته شده کامالً ،ها و دیگر چیزهای غیرانسانی مجزاستبارزی از حیوانات، ماشین
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شمول شریک تی جهانا و تاریخ است و با دیگر افراد در ماهیّتواند بشناسد، منبع معنخودش را می

محور مبتنی بر یک گروه از انسان گرا، خود نشانه آن است که گفتمانهای مطلقاین فرضیه .است

های متقابل نظیر انسان/ غیرانسان، خود/ دیگری، طبیعی/ فرهنگی، برون/ درون، سوژه/ دوانگاره

 ( 4015: 6221جا، فعال/ منفعل و وحشی/ رام است. )، اینجا/ آنانابژه، ما/ آن

شود که آفریدۀ تمایز پیوسته از موقعیتی تعریف»منزلۀ به« بودگیانسان»در این تعریف، 

لرمن، رو، پرورش آن مستلزم جدایی مداوم از دنیای طبیعت است )ایناست؛ از «تحیوانیّ

انسانی  تر در حوزۀکلی گیری تقابلِشکل به محور بعداً(. این تفکر دوانگاره020: 6246

شود؛ تقابلی که خود آغاز میتعبیر« خود/ دیگری» دوانگارۀ د که از آن بهوشمیمنجر

. در این تفکر، که استستیزی های بزرگ تاریخی نظیر استعمار، نژادپرستی و زنجریان

ها نیز در انسان ریشه در اندیشه متفکران عصر روشنگری نظیر دکارت، کانت و هگل دارد،

خود/ »دیگرسخن، دوانگارۀ برند. بهمیسریکدیگر به مراتبی نسبت بهنوعی رابطۀ سلسله

 های انسانی بهکه کلیۀ گروهطوریکند؛ بهمیحیات بشری نیز ورود پیدا حوزۀ به« دیگری

که شوند میانسانی محسوب« دیگری» غیر از مردان سفیدپوستِ مسیحیِ ثروتمند در زمرۀ

 برخوردار هستند. اومانیستیهای تری در ارزیابیاز رتبۀ پایین

ت منزلۀ بررسی ماهیّبه»توان گفت که پسااومانیسم ، می«اومانیسم»با این درک کلی از 

اندازی اعم از حیوانات و یا محیط پیرامون است که چشم ،انسانی و رابطۀ آن با مابقی جهان

تفکر دربارۀ مفهوم  های نوینِیمی و شروع روشجذاب از پشت سرگذاشتن تفکرات قد

از نظر « پسا»رو، پیشوند این(. از625: 4222لیز، هی) «دهددست میبهرا بودگی انسان

کند؛ بلکه نمیچیزی فراتر از وجود انسانی اشارهزمانی بعد از وجود انسان یا  مفهومی به

ارد تا بسپدست فراموشیای پیشین را بهبشر باید سناریوه آن است که« پسا»منظور از پیشوند 

 شده و به ن حیات دچار چالش، تغییر و ارتقاکند که در آنظم جهانی نوینی را تجربه

(. از 620همان:شود )میها و تعاریف پیشین تعریفدانسته است که فرایای رسیدهمرحله

معنای پایان نیست، بلکه به پایان انسان»معنای ی بهتاومانیستوان گفت که تفکر پسارو، میینا

این معنا که تعامالت انسان با (؛ به422: 4225پپری، ) «محوری در جهان هستی استانسان
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که انسان صرفا نقشی محوری و طوریشوند، بهارزیابی می نحوی دگر حیوانات و طبیعت به

 :دانا هاراوی از منظرکننده در جهان پیرامون نخواهد داشت. تعیین
همتایی های بیز پایان قرن بیست . . . مرز بین انسان و حیوان کامال شکسته شد. آخرین حوزهقبل ا

وقایع ذهنی، هیچ  و ، رفتارزبان، کاربرد ابزار. شدند، اما آلوده شدند دستآویز طنزبشر، اگر نگوییم 

و افراد  بخشدیان جدایی انسان از حیوان پابه مقولۀ ای کنندهنحوه متقاعد واقع نتوانست بهچیز در

 (22: 4225دیدند. )بسیاری نیاز به چنین جدایی را پس از آن ضروری نمی

 حول محور تالش در راستای حذف مرزها/« اومانیستیپسا»بدین ترتیب، بنیاد تفکر 

کوشد مرزهای معنا که از یک سو میچرخد؛ بدینمی« هاشباهت»و تمرکز بر « هاتفاوت»

کوشد کند و از سوی دیگر غیرمستقیم میگر موجودات را کمرنگانسانی و دی بین ماهیت

کند؛ در چنین حالتی، گفتمان ن ماهیت بشری و حیوانی را برجستهشباهت مابی

مرزی آنها را شود تا سیالیت بینمیر تعامل بین این دو گروه متمرکزب« اومانیستیپسا»

خود/ »لۀ نخست دوانگارۀ هدر وشدن مرزها، ال(. با سی0ّ: 6245زوئی، ارزیابی کند )

 شوند و نوعی فضای آشتی در راستای بسط وجودی هریکمیکشیدهچالش به« دیگری

نوعی »منزلۀ  اومانیسم نباید به(؛ چراکه گفتمان پسا44: 6241فلنگن، شود )میفراهم

ومانیسم در ازند. ]. . .[ پسامین موجودیت سوژۀ اومانیستی را رقمایدئولوژی تلقی شود که پایا

اصل مبتنی بر نقدی پایدار از شرایط بشری است و این نقد مستلزم کاربرد مقولۀ خرد )همانند 

کند. واشکنی ،سوژۀ انسانی بخشیدهبهکه تفکر اومانیستی را اومانیسم( است تا جایگاه ممتازی 

-44همان: )«هد.ددست میدر عصر حاضر به بودگیشناختی نوینی از انساناومانیسم بنابراین، پسا

46) 

 ووی این تعریف نوین، بر مقولۀ بسط وجودی انسان و بازشناخت ماهیت انسانی 

 هویّت فروپاشی کلِ در پیوجه هیچ است و بهمتمرکز بازنویسی نحوۀ تعامل آن با جهان 

 فردی و یا واشکنی ساختارهای اجتماعی در لحظه نیست. اگرچه با رخداد این بسط به

مبتنی بر  شوند. ادبیات کودکِمراتبی نیز جایگزین میختارهای سلسلهتدریج این سا

که توانسته بازنمایی جذاب هستند های حیوانی و انسانی از جمله آثاری اختالط شخصیت

ها پیش به تصویر از این بسط وجود و بازنویسی روابط بشر با جهان پیرامون را از مدت
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گرایانه عمل انسان« هستی شناختی»فرای گفتمان کشد؛ چراکه مبنای خیالی ادبیات کودک 

که کلیه طوریکشد، بهمیچالشرو مرزهای ما بین انسان و حیوان را بهکند و از اینمی

انجام هر عمل ممکن در جامعۀ انسانی هستند بدون آنکه محدودیتی برای  حیوانات قادر به

نسانی و حیوانی کامال کمرنگ و ا باشد؛ گویا مرزهای بین گونۀشده هآنها در نظر گرفت

منزلۀ  عالوه بر آنکه به ،ماهیت خیالی و مرزشکن ادبیات کودک اثر هستند. بنابراین،بی

د، شوبازنمایی می اولیه« یتاومانیسپسا»و فلسفۀ « پسااومانیسم»گیری شکل در راستایجایگاهی 

، درنتیجه ؛است. ]. . . [آورده را نیز فراهمهای حاصل از این فلسفه موقعیتی جهت بررسی تنش

انسانی و  ای جهت درک فرهنگِشدهمنزلۀ منبع تا کنون فراموش تواند بهادبیات کودک می

برد. میسوالماهیت و حاکمیت بشر را زیر ،الگوهاکه همزمان رود؛ در حالیشمار غیرانسانی به

 (2همان: )

وجودات خیالی و یوانات و مح ادبیات کودک با صدابخشی همزمان به درهر صورت

در راستای تفکر  گرایانهانسان« شناختیهستی»شکستن گفتمان واقعی و با درهم

که بنیان تفکر انسانگرایی  ،«رئالیسم»مقولۀ  این امر دارد؛ چراکهبرمیی گامتاومانیسپسا

که  ،دیگرسخن، این آثار با معرفی موجودات خیالید. بهکشمی چالشبهرا  ،است

شوند که خواننده واقعیت وجودی آنها و یا میگونه دارند، باعثیی کامال انسانارهارفت

این روند باورپذیری، دوانگارۀ  . در نتیجۀکندآنها را باورحداقل امکان وجودی 

هاراوی، د )ورمیالؤسزیر ،محور استکه بنیان اومانیسم خردگرا و تجربه ،«واقعیت/خیال»

که طوراومانیسم ذاتا گفتمان اقلیت درحاشیه است ــ همان-پسا»عالوه، (. به25: 4225

زوئی، ) «قرار دارد دوران کودکی در حاشیۀ اعمال قدرت بر ماشین، حیوانات و انسانها

کردن توان گفت که ادبیات کودک در چالش مرزها، کمرنگرو، می(. از این2: 6245

ه بسیار شبیه گفتمان اقلیت در حاشیو « دیگری» های موجود و صدا بخشیدن بهدوانگاره

زند. که جغرافیای فرهنگی نوینی را رقمرو قادر است کند و از اینمیی عملتاومانیسپسا

ادبیاتی سیاسی تواند میتوان گفت که ادبیات کودک برخالف تصور عامه بنابراین، می

عی را فقی نوعی دموکراسی اجتماکوشد با تأکید بر روابطِ اکه می شمرده شود

گفتۀ استیو که کمتر در جوامع شاهد آن هستیم؛ چراکه به نوعی مساوات ،کشدتصویربه
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-دربارۀ خود حیوانات نیست اینکه روایات حیوانات سخنگو واقعاً»: (Steve Baker) بیکر

با  -اینکه حتی روایات ارزشمند آنها باید دربارۀ موضوعی فراتر از صرف حیوانات باشد

به نقل از ) «داردانگاری فرهنگی آنها تطابقرحاشیهشماری حیوانات و دنمقولۀ گستردۀ دو

کنندگی و (. با این توصیف، ادبیات کودک در کنار کارکرد سرگرم402: 6245زوئی، 

کند و با تمرکز بر رسالتی سیاسی و اجتماعی نیز ایفاتواند ت تعلیمی خویش میماهیّ

را روی جامعۀ بشری در راستای حل آن مسایل مشکالت موجود، افق فرهنگی جدیدی را ف

 بگشاید. 

 «سوسکهخاله»خالصۀ روایات سفرچهارم گالیور و  .2-2

را نوشت، جان نیوبری اولین سفرهای گالیور  4262پس از آنکه جاناتان سویفت در سال 

امر نامید. این  هاپوتیلیلیچاپ کرد و نام آنرا مجلۀ  4254مجلۀ ادبیات کودک را در سال 

کرد. اما نکته قابل توجه ادبیات کودک اعالم منزلۀبه برای نخستین بار اثر سوفیت را رسماً

لیه که شامل سفرهای او دو سفر اوّ تدریج بههای بعدی، اثر سویفت بهآن است که در چاپ

داستان کرد و دو بخش آخر ها بود تقلیل پیداپوت و غوللیهای لیبه سرزمین کوتوله

اثری از سفرهای آخر  شد،در فیلمی که بعدا از اثر اقتباس که حتیطوری؛ بهشدگرفتهیدهناد

 شود.نمیگالیور دیده

ماهیت ویژه این دو بخش و مباحث پیچیده فلسفی ها را بتوان بهشاید حذف این بخش 

هیت هایی که ماداد؛ ویژگیسیاسی آنها نسبت–در این آثار یا نقد تند اجتماعی پنهان

الشعاع قرار داده است. زوئی معتقد سفرهای اولیه تحتثر را نسبت بهاکنندۀ این سرگرم

های تخیلی باعث ها و تداعی آنها با داستانها یا غولاست که تمرکز دو سفر اول بر کوتوله

زوئی، است )اثر و حذف تدریجی دو بخش آخر شدهمحبوبیت بیشتر این دو بخش از 

کننده دارد، تنها ماهیت تخیلی و سرگرمر حالی است که سفر چهارم نه(. این د2: 6245

بیش از دو  (Yahoo) «یاهو»های سخنگو و موجودات عجیبی به نام بلکه با حضور اسب

شود؛ اما شاید از ی غیر رئال و فانتزی آنها تداعیتواند با آثار کودک و فضاسفر پیشین می

شود گزینۀ مناسبی خوبی و شادی ختم نمی کودک بهآنجا که این بخش مانند دیگر آثار 

 ،(Padraic Colum) گفتۀ پدریک کالم .  بهباشدنظر نرسیدهجهت سرگرمی کودکان به
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سفرهای گالیور یک داستان پری معکوس است. در داستان پریان، موجودات کوچک زیبا و 

 منزلۀنها هستند و انسانیت بهکار انساحیوانات کمک ،ها موجوداتی احمقندغول ،مهربان هستند

ها از انسانها گالیور، موجودات کوچک آزاردهنده، غولداستان شود. در میپیروز نهایی بازنمایی

تا پیروزمند  فرومایهدون و  ایمقولهمنزلۀ  بر انسانها و انسانیت به خردمندتر، حیوانات حاکمِ

 (42-42: 6245زوئی، به نقل از شود. )میبازنمایی

رود و در سفرهای متعدد می استان گالیور شرح روایت دریانوردی باتجربه است که بهد

شود. رو میبههای ناشناخته روانگیزی با موجودات خیالی و سرزمینطرز شگفت هریک به

شود که وی پس از بازگشت از سفر سوم خود و چندین سفر چهارم گالیور زمانی آغاز می

اما در میانۀ سفر ملوانان کشتی علیه  ،ودشسفری دریایی میزم عاماه استراحت دوباره 

کردن وی در کابین خود کنترل کشتی کنند و با زندانیکشتی، شورش می گالیور، کاپیتان

گیرند تا کشتی را جهت دزدی دریایی از آن خود کنند. پس از طی مدت میدسترا به

لیور را در جزیره تنها رسد، ملوانان گامی ای ناشناختهزمانی وقتی کشتی به نزدیکی جزیره

دهند. گالیور پس از مدتی استراحت در ساحل، متوجه میسفر خود ادامه به ،رها کرده

 شود که همزمان حیوان هست و نیست. این موجود بهحضور موجودی در پیرامون خود می

 کند و همگی بهمیجمع گالیورمحض دیدن گالیور، با فریادی دیگر همنوعان خود را دور 

شوند که ناگهان اسبی خاکستری به آن ور میحمله وی سمت قصد خوردن گالیور به

شود. میدات و در نتیجه نجات گالیور منجرآید. حضور اسب به فرار آن موجوسمت می

زبانی خاص با اسب نخست  رسد و بهاز راه می نیز در این هنگام اسب خاکستری دیگری

شود، میآنها پیوسته تکرار در مکالمۀ« یاهو»اما از آنجا که نام  ،کندت میصحبشروع به

باید نام همان موجودات عجیب باشد. پس از این واقعه « یاهو»کند که میگالیور استنباط

و منزل بسیار بزرگ  است که اسب خاکستری جهت بررسی وضعیت گالیور، وی را به

فرصتی جهت شاید که همراهی وی با آن اسب آنگمان  بهبرد. گالیور خود میشاهانۀ 

ای خانه اما وقتی آن دو به ،دشومیاسب راهیدر پی  فراهم آورد را آشنایی با صاحب اسب

اندکی بعد، گالیور  یابد؛یمآن خانه ن درانسان  اثری از حضوررسند، گالیور بزرگ می

پس زان د. وشی رهبر آنها میو همراهها سرزمین امپراطوری اسبمتوجه حضور خود در 
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از سوی جامعۀ  وی اخراجبا  در نهایت که شودانگیز میای شگفتسفر گالیور وارد مرحله

 رسد.میپایان خانه به یاجبارو بازگشت  هااسب

: چالش گفتمان اومانیستی و بسط مقولۀ «سوسکهخاله»و  سفرچهارم گالیور.  2-3

 «هویّت»

اومانیستی به دلیل پیچیدهاگی ماهیتی، فرهنگی و شده، گفتمان پساپیشتر نیز اشاره چنانچه 

ماهیت فانتزی یابد؛ های متفاوتی در متن بروز و ظهورشیوه تواند بهنوع موضوع اثر می

است تا یعت با دنیای متمدن بشری سبب شدهغالب بر ادبیات کودک و آمیختگی جهان طب

دوانگارۀ فروپاشی  و «شناختیهستی»های مقوله در آثار کودک براین گفتمان 

اخالق و ، «هویّت»گرفتن برتری جویی انسانی و سیالیت مقولۀ سخرهبه ،انسان/حیوان

و  ر در تغییر جغرافیای فرهنگیاثاین آتا نقش راهبردی  شودمتمرکزهای انسانی ارزش

 شود. بیش از پیش روشن چالش چگونگی تعامل انسان با طبیعت
 دوانگارة انسان/حیوان . فروپاشی2-3-1

در داستان سویفت، اولین چالش پیش روی گالیور پس از مواجه با دنیای حیوانات ارتباط با 

پیرامون خود و یادگیری زبان اسبان است؛ چراکه ارتباط با فضای موجود و گفتگو با اسب 

زبان  شود که در آن مدت کوتاهخاکستری مستلزم ابزاری ارتباطی است. گالیور موفق می

مرحلۀ جدیدی د داستان بهمعنای وروزده کند. این خود بهگیرد و آنها را شگفتاسبان را فرا

ای هست که مرزهای حیوانی را ها بر سخن گفتن اولین ویژگیواقع توانایی اسباست. در

قدرت ناطقۀ  ،کند؛ چراکه از گذشته مهمترین ویژگی تمیزدهندۀ انسان از حیوانجا میجابه

 است. فردیست که مبتنی بر قوّۀ خرد ا وی

 زبان خاص خود است نه به ها بهگفتن اسبسخن ،کندمیآنچه اثر سویفت را متمایز 

شود. زبانی که ساختار خاصی میدر دیگر آثار کودک دیده ه معموالًآنچ ،زبان انسانی

گیرد میضورفمدارد و قابل یادگیری است. این امر وجود خرد خاصی را در این حیوانات 

توان از خصایل می سیکچه برای »کند: که اگر باالتر از خرد بشری نیست با آن برابری می

های خود شرمسار نبود. بزرگ حرفی زد بدون آنکه از بدی (Houyhnhnms) هایهوونیم

سوئیفت، ) «دپندار]به ویژه[ زمانی که خود را حیوانی متفکر و رهبر جامعۀ خویش می
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ی و دوانگارۀ انسان/حیوان تاومانیس« شناسیهستی»گام است که . در این هن(025: 6242

 شود.است دچار تزلزل می

روی مخاطب مواجه با دنیایی است در آثاری با محوریت حیوانات اولین چالش پیش

 داستان کنند. این خود نوید ورود بهمیآن حیواناتی با زبان مخاطب صحبت که در

حیوانات بر سخن گفتن اولین توانایی  ،واقع. درزندمیرقمب برای مخاطی، متفاوت

این هنگام است که  در دقیقاًکند؛ جا میکه مرزهای حیوانی را جابه استای ویژگی

د. در داستان خاله نشومیدوانگارۀ انسان/حیوان دچار تزلزلاومانیستی و « شناسیهستی»

راحتی با قصاب، عالف و سوسکه بهه خالهکطوریبه ؛ایز زبانی وجود نداردسوسکه این تم

ط دارد که حتی گفتار خود را مبتنی بر دنیای انسانی تسلّ نشیند و چنان بهگفتگو میبقال به

 که وقتی بشم، زنت اگر»: بردمیوجود در دنیای انسانی پیشهای جنسیتی و فرهنگی مگفتمان

 خاله»فرض در داستان ( لیکن تمایز پیش52 :4022 )مهتدی، «زنی؟ یم چی با مرا شد، دعوامان

 سوسکه با توجه به دیگرسخن، خالهاست؛ به« شناختیهستی»مبتنی بر تمایز  «سوسکه

پیشنهاد آقا  معنا که وقتی وی بهدین دهد. بمیخویش مبنای گفتمانی خود را تغییرمخاطب 

پرسد و از بحث می، تنها درباره محل سکونت از وی یشدنداموشه مبنی بر ازدواج می

 را شکل داستان سوسکه با مردان که اصل گفتگوی خالهـ پیرامون گفتمان خشن مردساالر

 اثری نیست. این خرد موجود در انتخاب صحیح گفتمان از سوی خالهدیگر  ـدهدمی

در  فرض انسانبرتری پیش، رد به نوع انسانیبودن مقولۀ خِسوسکه، موضوع انحصاری

 کشد.میچالشوانگارۀ انسان/ حیوان را بهایت دو در نه طبیعت
 طلبی انسانی. چالش برتری2-3-2

-پسا ی،تگفتمان اومانیس هایدوانگاره چالشو  شناختیهستیتمرکز بر مقولۀ عالوه بر 

گاها تا مرز شکند و این امررتری وجودی انسان در هستی را فروباومانیسم درصدد است 

های دیگر اجزای هستی )حیوانات کردن قابلیتسخن، بابرجستهدیگررود. بهمیهجو پیش

بروز « منزلۀ مرکز هستی انسان به»ی، که در قالب تمحوری اومانیسجا(، دیدگاه انسانندر ای

مراتبی آن دچار تحول شگرف  شود و زنجیرۀ هستی و رابطۀ سلسلهمیکشیدهچالشیافته، به

ای افقی و رابطه رابطه انسان و حیوان بهعمودی ساختار که ، به طوریشودریزومی می
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ها زبان اسب کند. در روایت سوئیفت، این امر در جریان ضرورت یادگیریمیهمتراز تغییر

شود که میاندن مابقی داستان خواننده متوجهخو اما با ،شودمیاز سوی گالیور محقق

ثربخشی بیشتر تا مرز هجو و ا منظور و به نیست قانعتراز هم این رابطۀ هم سویفت به

 رود. میکردن دوانگارۀ انسان/حیوان پیشمعکوس

که است زمانی مربوط به بخش اول  :افتدمیاتفاقاین امر در دو بخش از داستان 

 دهدمیرخ این تبادل آرا آنجاجذابیت د. نشینبگفتگو  تواند با اسب خاکستری بهگالیور می

دربارۀ  گالیورهای پرسد و از شنیدن حرفمی هاانسانای که اسب خاکستری درباره دنی

، فساد حقوقی و ها، خیانتها، کشورگشاییهاها، جنگتبعیض و انواع دنیای انسانی

در  مشابه ها با مسایلآور نحوۀ برخورد اسبود؛ نکتۀ شگفتشمی زدهحیرتآن پزشکی 

 ، اخالقرغم انتظار بسیار انسانیلیسرزمین خویش است که در مقایسه با دنیای انسانی، ع

دانم نمیشود:و خردمندانه است؛ اخالقی که حتی در زبان گفتاری آنها نیز دیده می مدار

ای برای بیان مفاهیم ها هیچ واژهدارد یاخیر؛ لیکن هوونیمرا که آیا این امر ارزش مشاهد 

ند ریاهوها دابد یا عیوب مربوط به هااستثنای آنچه آنها برای بیان ویژگی ناپسند ندارند، به

 (. 024: 6242سوئیفت، )

ناخودآگاه از سوی خواننده منزلۀ موجود برتر شود که جایگاه گالیور بهمیاین امر سبب

کند که میترسیمرا ای ها همان مدینۀ فاضلهگیرد؛ گویا سرزمین اسبمورد بازبینی قرار

شهری مبتنی بر ؛ آرماناستدادن آن بودهشکلی از آغاز رنسانس در پی تگفتمان اومانیس

هایی که در جامعۀ انسانی قربانی خرد جمعی، دموکراسی، برابری و آزادی؛ همان ارزش

آمیزی از اصول نحو تناقض اند، اما بهاساس شدهبی هایمراتب اختالف سالیق و سلسله

 ند:رومیشمار بهها سرزمین اسببنیادین 
زدن است: ]. . .[ اینکه سوتهای زیادی تمام شدهرفتن زندگیدستهای ازاختالف سالیق به ب

بهترین رنگ برای  ،بهتر است ستونی را ببوسیم یا آنرا در آتش بسوزانیم ،رذیله است یا فضیلت

باریک یا  ،یک کت چیست، مشکی، سفید، قرمز، خاکستری؟ آیا آن کت باید کوتاه باشد یا بلند

 (022همان:غیره. ) پهن، تمیز یا کثیف و
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آل انسانی ایده است که بیشتر به«دگرشده»های کارکرد دیگر این مقایسه تمرکز بر هوونیم

م های به ظاهر متمدن؛ واقعیتی که خودبرتربینی انسان را تا مرز توهّشبیه هستند تا انسان

 کاهد.فرومی

های معیارها و ارزشدر برتربینی بشری، گرفتن خودسخرهسوسکه، بهدر ماجرای خاله

یابد. اگر خاله سوسکه برای این که مقبول میهای حیوانی داستان بروز و ظهورتشخصی

تنها باید خود را با پیرایش و  گیرد نهردان ثروتمند و برتر جامعه( قرارعمو رمضون )سمبل م

رست کرد و از پوست پیاز پیرهنی د» -دهدین پوشش به نوعی ابژه جنسی تقلیلآرایش و جذابتر

کرد و از پوست سنجد هم سرروبندی زد و از پوست بادنجان چادریی دوخت و به پوشید و از پوست سیر

های خاص جنسیتی نازیبلکه باید از سالح طـ  (52: 4022)مهتدی،  «کردپایک جفت کفش به

مچنان جذب مردان بپردازد و ه به «و تابفش و آبووخم و کشبا چم»کند و نیز استفاده

سرایی از زنان زیبارو دارد ولی چراکه عمو رمضون حرم»ـ  در جذب کامل مرد دلخواه ناموفق باشد

 روست که وقتی خاله؛ از این)همان(« بازهم در صورت یافتن زنی زیبارو ازدواج خواهدکرد

مبادا کند، تا نمیسوار که لب رود است درخواست کمک افتد از شاهیسوسکه در آب می

برود. بنابراین،  هسراغ آقا موش خواهد بهبلکه از او می ؛بیندب ۀ آشفتهآن قیافا بهوی ر

دارد؛ چراکه قرارخود ا موشه در بدترین شکل ظاهری سوسکه در زمان مالقات با آقخاله

 . اندرنگ باختهها ها و آرایشدر آب افتاده و تمام رنگ

در تضادی آشکار بامعیارهای ارزشی  رفتار آقا موشه با خاله سوسکه در چنین شرایطی

کودک  عمو رمضان است و تصویری برتر از آقا موشه و موازین اخالقی وی به

سوسکه را  دهد؛ چراکه این رفتار از سوی آقا موشه ارزشمندی وجودی خالهمیارائه

 . در اینجاست که خواننده از یکوی را های جنسیها و فانتزیکند تا جذابیتمیبرجسته

برد و از سوی دیگر میآقا موشه بر گروه خواستگاران انسانی پی علت برتری سو به

که انتخابی  ؛شودسکه در انتخاب فرد شایسته میسو نظیر خالهمجذوب خرد و درک بی

نمود. ست میمعیارهای ارزشی جامعه انسانی نادر ری از زنان با توجه بهاشاید از دیدگاه بسی

تفکر مردان موجود در داستان به نوعی ر فکری آقا موشه )حیوان( بهواقع، برتری ساختادر

مقولۀ همین دلیل است که کشد. بهمیتصویرانسان در نظام هستی را به سقوط اخالقی
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خلق موجوداتی  شود.میاومانیستی شمردهی بر گفتمان پسااخالق، دیگر ویژگی متون مبتن

سانی هستند، روشی دیگر در جهت تقابل با های انمدار که انعکاس کامل ارزشاخالق

بودن سوسکه، عالوه بر دارا جویی بشری است. دو شخصیت آقاموشه و خالهبرتری

شوند، نوعی جوهرۀ ها نیز دیده میحیوانات دیگر داستاندر های جسمی انسانی که ویژگی

رغم سخن، علیدیگر  کنند. بهمیمنعکسنیز انسانی نظیر خردمندی، اخالق و عطوفت را 

کودک، مشابه انسانها  های حیوانی آثارِسوسکه مانند دیگر شخصیت آنکه آقاموشه و خاله

معنا پوشند، اما دارای جوهرۀ اخالقی/ انسانی نیز هستند؛ بدینکنند و لباس میمیصحبت

رغم انطباق با راز حیوان خوبِ ملبس آن است که، علی»که اگر در داستان حیوانات 

ها، در جوهرۀ خویش همان خوک، موش یا خرگوشی که در های رفتاری انسانشیوه

در اینجا آقا موشه و خاله  ،(126-124: 4225ماروکوفسکی، ) «بماندست باقیواقعیت ه

 رسند.مینظربه« ترانسان»سوسکه کمی 
 «هویّت». سیالیت مقولۀ 2-3-3

است؛ این  در این آثار بینابینیآفرینش موجوداتی  مستلزم انسانی طلبیبرتری تمسخر

ها را نیز انسان رفتاریهای فیزیکی و موجودات در حین آنکه حیوانند، از یک سو، ویژگی

کشند. در اثر میتصویر دیگر ساختارهای فرهنگی بینابینی نوینی را به یدارا هستند و از سو

کرد. این موجودات که همشاهد« یاهو»د موجوداتی به نام توان این امر در وجوسوئیفت می

دهند یکی از میخواننده نشان عد وحشی و خونخوار خود را بهاز ابتدای ورود گالیور بُ

های داستان سویفت هستند. این موجودات با ظاهر مشمئزکننده و ترین شخصیتجذاب

ر ها دارند. نکتۀ قابل توجه درا در سرزمین اسب« دیگری»پلید نقش  یطبیعتبرخورداری از 

دیگر سو انسانها )گالیور در اینجا( و از  مورد یاهوها از یک سو شباهت ظاهری آنها به

رغم شباهت را، علی هاتوان گفت که آنچه یاهوواقع، میماهیت حیوانی آنهاست. در

 عدم ادعای آنها بر عقالنیت و خردمندی است:  ،متمایز ساخته به انسانها آنها ظاهری
 های ناپسندشان خردهدلیل ویژگی گاه به آنها بهی این سرزمین متنفر بود، اما هیچگرچه اربابم از یاهوها

برای  ،شکافدکه سم او را می ،رحمی و سنگیشود پرنده شکاری را برای بیطورکه نمیگرفت، هماننمی
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باشد، از آن هکه موجود مدعی عقالنیت، پتانسیل انجام چنین جنایاتی را داشتکرد. اما هنگامی سرزنش تیزی
 (604: 6242سوئیفت، بود. )ترسد که فساد این قوه از حیوانیت بدتر خواهدمی

سایه ها نیز نوعی یاهو هستند با این تفاوت که خوی حیوانی خود را در رو، انساناز این

شخصیت یاهو تمایز بین انسان و حیوان را  ،واقعاند. درکردهتمدن و ادعای خردورزی پنهان

محور و ای اصالتمنزلۀ مقولهانسانی را به« هویّت»خود  نوبۀ کند. این امر بهسخت میبسیار 

)تئوری تکامل داروین( را  هویّتبرد و اختالط بنیادی و ماهیت تکاملی میالؤسمتمایز زیر

 شخصیت سایبرگ شود بسیار بهمیواقع آنچه در شخصیت یاهو دیدهدرکند. میبرجسته

(Cyborg) دارد؛ اگر چه در تعریف کلی، سایبرگتخیلی شباهت -های علمیستاندر دا 

تر، توان گفت که در تعریفی گستردهها و انسان هستند اما میماشین، هاتداعی پیوند ربات

آیند؛ همان ساختارهایی وجودتوانند بهها با انسان نیز میها از پیوند دیگر ارگانیسمسایبرگ

طورکه کثی همان گیرند.میبرابر انسان و متمایز از آن قرارابل در ای متقکه در انگاره

 اشاره می کند:  (Kathy Rudy) رودی
-گیری میها و محیط را پیاومانیسم در ابتدایی ترین تعریف ]. . .[ رموز ارتباط بین ارگانیسمحتی پسا

طبیعت است تا در جایگاهی  کند که چگونه انسان بخشی ازکوشد که با بیان جزئیات اشارهکند و می

 (454: 6240برتر و باالتر نسبت به آن. )

در اومانیسم در تعریف جایگاه انسان ، لوئیس وسلینگ معتقد است که پسادر نظری مشابه

کردن مرزهای فرضی بین کشیدن و یا پاکچالشکه با بهاکوسیستم بسیار موثر است؛ چرا

زوئی، به نقل از ) .بردمیالؤسی طبیعت را زیریی انسان از ما بقهای زیستی، جداگونه

شود؛ چراکه شباهت میی است که گالیور از یاهوها متنفرچنین امر در نتیجه (04: 6245

 سعی بررساند که وی نوعی خودآگاهی می ها گالیور را غیرمستقیم بهبسیار آنها به انسان

ها روش اسب گالیور به شودد. این تنفر درونی است که باعث میآن دارسرکوب 

شود( تا ها استفاده میکردن یاهوهای جوان را بیاموزد )روشی که در اروپا برای اسباخته

ها ماهیتی گیرد که یاهومید. این امر در حالی صورتزنرقمرا آنها  یض نسلانقراتدریج به

ی جاها بدنشان هیچ نوع جز در برخ بینابینی یا اختالطی دارند؛ آنها فاقد دم هستند و حتی به

اما  ،روند ولی مانند حیوانات پنجه دارندمیارد. مانند انسانها روی دوپا راهپوششی مویی ند
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نوعی  شود که گالیور بهمیست. این موضوع باعثخصوصیات رفتاری آنها شبیه انسانها

ازگشت به ها و بپس از اخراج از کشور اسب ، حتیهاآورد که تا مدتگریزی رویانسان

بیند که نیازمند هایی میکه خانواده خود را در هیات یاهوطوری، بهماندمیباقیبا وی  ،خانه

میخواستم آن تعالیم »شوند: نسانی واقعی تبدیلاهای خاکستری هستند تا بهتعالیم اسب

ا زمانی هایی از خانوادۀ خودم ـ تها آموختم برای تعلیم یاهوواالیی اخالقی را که از اسب

(. در اینجا گالیور مرز 022: 6242سوئیفت، ) «کار بندمکه حیوانات رامی باشند ـ به

منزلۀ مصداق بارز  ای از حیوانات بهکند و با معرفی تیرهمیجاگرا را جابهشناسی انسانهستی

زند که ساختارهای میگفتمان هستی شناختی جدیدی را رقماخالقیات و انسانیت، نوعی 

 دهد و جهان را بهمیمعنا جلوهت و مذهب را بیت، جنسیّمراتبی مبتنی بر نژاد، قومیّلهسلس

  کند. مینوعی برابری و مواسات دعوت

کند. مینخست در نام اثر خودنمایی لۀهدر و« بینیت»سوسکه، این  در ماجرای خاله

کرده و وان را کمرنگشناسانه انسان/حیتیمرزهای هس« آقا»و « خاله»استفاده از عبارات 

قائل « سوسک»بین انسان و  (آیدبرمی« خاله»طورکه از واژه نوعی خویشاوندی )همان

شود؛ اگر خواننده پیش از تر میشود و این پیوستگی در طول روایت پیوسته پررنگمی

ها ها و موشزمینه ذهنی منفی خود را دربارۀ گونۀ سوسکشروع داستان ناخودآگاه پیش

طول روایت با موجوداتی رویارو گذارد تا با دنیای داستان همراه شود، اما در میمعلق 

تر هستند. های حاضر در داستان موفقشود که در انعکاس ماهیت انسانی از انسانمی

از یک سو بسط دوانگاره انسان/حیوان در اثر است؛ یعنی خواننده « بینیت»ماحصل تأکید بر 

های فیزیکی و جسمانی د که در حین آنکه حیوانند، ویژگیشومواجه می یبا موجودات

رفتن روی سوسکه عالوه بر قدرت تکلم و راهعنوان مثال خالهانسانها را نیز دارا هستند؛ به

مو و خال نیز  ،ابرو ،کند(، از لپبرای خودش درست می دو پا )یک جفت کفش

موشه  کند؛ آقاها برقرارانه با انسانلی خردمندتواند تعامها میبرخوردار است و در گفتمان

های معمول باید از انسانها گریزان باشد( با آنکه دم دارد، اما روی نیز )که درحالت داستان
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کند و آشپز میموهای سرش را زیر کالهی مخفی ،شدپوشلوار می ،روددو پا راه می

 آشپزخانه شاهی است. 

های فرهنگی نگاره جنسیتی )با تمرکز بر کلیشهبسط دوا به« تبینیّ»از دیگر سو، پدیدۀ 

مقولۀ ازدواج  شود. )چون داستان بهمیهای بینابینی زن ـ مرد منجرخصیتحاکم( و خلق ش

برخالف دیگر آثار کودک که نسبت  ،پردازد، تأکید بر مقولۀ جنسیت در این داستانمی

اگزیر است(. اگردر تفکر نمنظور الگودهی ضروری و  به تفاوتند،پدیدۀ جنسیت بیبه

اومانیستی نقشی بدن شود، در آثار پسامیتداعی« ذهن»و مرد با « بدن»قوله ی زن با متاومانیس

رفتار را زنانه در جهانی مردانه ـ که پیوسته شیوۀ خاصی از پوشش،  قیافه و  هویّتدر خلق 

است که پیوسته متن  رو(؛ از این424: 6241فلنگن، شود )می ـ بسیار پررنگ کندمیطلب

کردن کند. اما در این حوزه متوقف نشده و با برجستهمیسوسکه تأکید خاله ۀبر چهر

اش نه تنها ی دعواهای زناشوئی و اعالن انتظارات وی از مرد آیندههای وی به مقولهواکنش

 در برابردهد، بلکه نوعی رفتار غیرمنفعالنه را میزنانگی بسط ۀمقوله خردورزی را به حوز

انه کمتر از زنان تی مردکند که در فرهنگِ سنّمیهای خانگی در زنان برجستهخشونت

 . استرفتهانتظار می

یافتن شوهرِ مناسب، رفتار نهادن در سفری فردی جهتگام سوسکه وهمچنین تهور خاله

. استرفتهبه شمار میتأییدشده  دور از زنانگیِ نوینی است که در فرهنگ آن دوره به

تصویری  ،سوسکه مرسوم از سوی خاله ۀجای ابژ ی انتخابگر بهاایفای نقش سوژه عالوه،به

امری همواره در این فرهنگ چراکه انتخابگری  ؛دهدمیدستبهبینابینی از زن ایرانی 

مهربانی، عطوفت و عدم خشونت آقاموشه از  طورکههمان ،استمردان بودهمنتسب به

زنان شمرده شده و از الگوی مردانه خشن مرسوم فاصله  ری منتسب بههای رفتاویژگی

را با دم نرم خویش سوسکه  جای چاقوی قصابی، خاله بنابراین اگر آقاموشه به ؛استشتهدا

کشد که در فرهنگ آن دوره مذموم میتصویرکند، نوعی از مردانگی را بهمینوازش

شود(. میمحسوبفرض امری مردانه پیش طور )چراکه خشونت بهاست هشدشمرده می

عنوان آشپز شاهی  توان در شغل وی بههای جنسیتی حاکم را میموشه از کلیشه فاصله آقا
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عالوه، تالش وی بر پرستاری، مراقبت و  کرد. بهامری زنانه( نیز مشاهده منزلۀ)آشپزی به

از رفتارهای به اصطالح  دیگری سوسکه بعد از نجات وی از آب نمود پذیرایی از خاله

کشد. این چالش میهای مردانگی حاکم را بهغیرمردانۀ )زنانه( آقاموشه است که کلیشه

گفتۀ هارووی، شدن مرز دوانگارهای اومانیستی )مرد/زن( و یا، بهامر، بازنمای کمرنگ

های اومانیستی و گفتمان اختالط»( که بازنمای 452:  4225)است  «جنگ مرزها»

انسانی طورکلی به یا [ وه]و مردان هکه زنانرا  یزیچ هرآن کهومانیستی است ]. . . [ اپسا

« خود»امر، چالش مقولۀ این (. نتیجۀ 425: 6241فلنگن، ) «کشدمیچالشبه ،شودمیخوانده

(. بنابراین، در روند 452: 4225هاراوی: منزلۀ مفهومی پایدار، واحد و منسجم است ) به

و  هزنان هویّت گی است کهو مردان گیی غالب زنانهاالگوصرف، اشکنی ونه و بسطِ، 

 ای داستان و دنیای پیرامون،فضبین  یهادن تفاوتششوند و با پررنگمیبازتعریف نهمردا

 شود.میفراهم کودک برای بخشی آگاهیو الگوها مابین انتخاب  ،مقایسه امکانِ

 

 گیری  نتیجه .3

کودک، برخالف پنداشت عامه، فرای ادبیات تعلیمی و اخالقی توان گفت که ادبیات می

جهان پیرامون های شناختی و گفتمانی خوبی خود را با پیچیدگی صرف است و توانسته به

دهد. اگرچه از منظر برخی منتقدان، کودک توانایی درک ساختارهای سیاسی و تطبیق

ن از آنجاکه این نوع ادبیات برای  لیک ،های فلسفی موجود در آثار ادبی را نداردگفتمان

دهد، نقشی شگرف در میرا در برابر کودک قرار« دیگری»ی نخستین بار الگوها

های انسان، جنسیت و طبیعت دارد و کودک و تعریف وی از مقوله« خود»گیری شکل

مان سازی گفتتواند در رویکرد آتی وی در برابرفرایندهای عادیدرنتیجه می

 کند. نقشی ویژه ایفا فرهنگی/سیاسی

از جمله آثاری هستند که عالوه بر  «سوسکه خاله» و داستان سفر چهارم گالیور 

چالش  های حاکم بهگفتمانجذابیت روایی با انعکاس دیدگاهی انتقادی نسبت به

کوشند الگوی فرهنگی حاکم را در دورانی که گفتمان و می هنجارهای موجود پرداخته
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برال در قدرتمندترین شکل خود در غرب )عصر روشنگری( و ایران دوران انسانگرای لی

شوند رو میکنند. در این آثار، کودکان با روایاتی تمثیلی روبهداشته بازتعریف ظهورقاجار 

گفتمان  یکردن مرزهای انسانی/حیوانی، بنیاد فکرکوشند عالوه بر کمرنگکه می

های جذابی برند و با خلق شخصیت الؤسزیرنیز تی ـ را منزلۀ مرکز هس اومانیستی ـ انسان به

فراتر از  گاهیکه در خرد و عطوفت گاه)سوسکه و آقا موشه  ها، یاهوها، خالهنظیر هوونیم

محیط  های وی بهگیرند و آسیبسخره را به یطلبی انساناصل برتری (کنندانسانها عمل می

ار با همسان قراردادن حیوانات با انسانها کنند. این آثزیست و حیوانات را محکوم

 آن برو تالش اومانیستی جهان هستی راـ که با گفتمان ۀ رفت تعادل از دست کوشندمی

نوعی بر نسل کودک  بازگردانند و  بخشی بهـ با آگاهی هیافتتتسخیر طبیعت شد

 .کندتأکیدآمیز با طبیعت زیستی مسالمتهم

ی سیالِ زنانه و مردانه است که توانسته غالب مرزها« تهویّ» خلقِنتیجۀ این امر، 

در  ها رایک از این شخصیتکه نتوان هیچطوریکند، بهشناختی/جنسیتی را کمرنگهستی

این بسطِ وجودی، داد. ماحصل جنسیتی جاییا خاص انسانی، حیوانی و  چارچوبِ

عناصری نظیر نژاد،  تا وجودی افرادماهیت  در آن رویی کودک با فضایی است کهرویا

افراد در  عالوه، در این بسط وجودی،به ؛استفردی بینمعیار روابط  ،مذهب و جنسیت

نوعی برابری حقوقی را  شوند کهمیتعریفافقی و تناسبی ریزومی با یکدیگر  ایهرابط

 اگرچه ؛ستاای که گمشدۀ دنیای فرهنگ و سیاست امروز کند؛ همان پدیدهمیتداعی 

فروپاشی تمامی  معنایگاه بهاومانیستی، هیچماهیت ساختارگریزانۀ ادبیات پسا این

فقدان عاملیت که معرف مفهوم سوژگی انسانی چراکه های حاکم نخواهد بود؛ دوانگاره

 .پسامدرنی است در بافت ادبیات کودک عمدتا چالش برانگیز است

 

 یادداشت ها
نوع داستانی برشمرد که قدمتش به قرنها قبل از میالد ترین توان قدیمیرا می (Fable) فابل.4

نگاری و در آن شخصیت های حیوانی انسان گرددی یونانی، برمیمسیح و آثار ایزوپ، نویسنده

 اند.شده
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