
 
  

  
  
  
  
  
  
  

  هاي نوجوان تحلیل مفهوم ازخودبیگانگی در رمان

  
  ٭مختار ذاکري

  تربیت دانشگاه شیراز تعلیم و ۀدانشجوي دکتري فلسف
  

در این پژوهش با رویکردي . مسائل دنیاي مدرن، موضوع ازخودبیگانگی استترین  یکی از عمده
مومـو، شـازده   (هاي ازخودبیگانگی در چهار اثـر داسـتانی حـوزة نوجوانـان      پیدایشی، مؤلفه غیر

شـده در   بررسی و روندهاي ازخودبیگانگی مطرح) کوچولو، الفکادیو، آلیس در سرزمین عجایب
کـاوي، از   منظور داده یابی، پژوهشگر از روش اسنادي و به ي دادهبرا. است این آثار مشخص شده

روندهاي ازخودبیگانگی در . است روش تحلیل محتواي قیاسی و استقرایی مایرینگ بهره گرفته
گرایی افراطی و گذار از روح جمعی به فردگرایی  گذار از روح فردي به جمع: اند از این آثار  عبارت

عنـوان  شدن وجه غالب است و ازخودبیگـانگی بـه  اي شده، توده بررسی هاي در داستان .افراطی
اند، خودبیگانه معرفی شدهعنوان ازافرادي که به. است معرفی شده -و نه مقطعی  -حالتی مداوم 

تدریج وضعیت ازخودبیگانگی را کنند و به گذار از ماهیت اولیۀ خود به ماهیت ثانویه را طی می
 .زنندیرند و بر این مبنا دست به عمل میپذطور کامل می به

  هاي نوجوان قدرتی، رماناي شدن، ماهیت، بیازخودبیگانگی، توده :واژگان کلیدي
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  مقدمه -1
ترین مسائلی که همواره براي انسان مطرح و دغدغۀ فکري بشر در طول تـاریخ  از عمده

از قبیل خودشناسی، خودیابی،  ،شناختیهاي انسانبحث. است» 1خود«است، مفهوم  بوده
تـرین  آثـار برجسـته   و همـواره مطـرح بـوده    ،خودمحوري و خویشتنیخودفراموشی، بی

  .مؤید این مطلب است ،متفکران تاریخ تفکر
اما در عین  ،غالب آن است کند که عقالنیت وجهانسان مدرن در شرایطی زندگی می

زشـت و زیبـا، از پـیش    و چیـز حتـی خـوب و بـد،     همـه . حال فاقد نیروي تعقل اسـت 
تنها کاري . فرماستد حکمرسیده، بر زندگی افراانجاماي از پیش بهشده و طراحیتعریف

تفریحی و  ۀحتی برنام. است نمعی پیشنهادن در این مسیر ازکه فرد باید انجام دهد، گام
 شـود هاي آماده، به وي ارائه می هاي گذراندن اوقات فراغت فرد نیز در قالب بستهشیوه

از این وضعیت . کنند میها نقش مهمی ایفا که در این میان، رسانه) 258-260: 1360میلز، (
  .شود یاد می 2خودبیگانگیبا اصالح از ،دوران مدرن انسان در

، هنـري و  شناسی، روانی، مـذهبی طرح این مفهوم در جهات مختلف فلسفی، جامعه
بودن این مفهوم دارد که بر پیچیدگی و آشفتگی معنایی آن سیاسی، نشان از چندوجهی

چنین ریچارد اسمیت در بیان اهمیت مفهوم ازخودبیگانگی،  ).1: 1964 3بلونر،(است  افزوده
  :کنداظهارنظر می

. متعدد هستند، اما واژگانی  براي توصیف آن تجارب وجود نـدارد  بیگانگی خود تنوع تجارب از
اما قادر نیستند رنجشان را  ،یابندرو تعداد زیادي از مردم، خودشان را در رنج و تشویش می این از
بیگانگی، مأخذ بسیاري از خوداز. ده بیان کنند و یا روش برخورد با آن را بدانندصورت شمربه

هاسـت و میـزان زیـادي از آنچـه     یکی از علل اصلی مریضـی . ماست ۀهاي جامعها و زوالرنج
رو نیاز است تا  این از. بیگانگی است خود هاي خارجی ازصورت ۀواسط شود، بهنادرست تلقی می

  ).3: 1994 4اسمیت و مودي،(سازي شود بیگانگی، روشن خود ازمفهوم 

مدنی کـه   ۀهجدهم، با نقد روسو از جامع ةطور جدي از سدبهبحث از خود بیگانگی 
الك مطرح کرده بود، آغاز شد و سپس فیخته، شیلینگ و هگـل، آن را بـا عنـوان    جان 

                                                
1. Self 
2. Alienation 
3. Blauner 
4. Smitt & Moody 
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متافیزیکی به  ةنگی را از حوزباخ ازخودبیگابعد از هگل، فوئر. بیگانگی ذهن طرح کردند
  .شناسی وارد ساختمردم ةحوز

سـاز جامعـه قـرار دارنـد،     میزان زیادي در معرض عوامـل بیگانـه  یکی از قشرهایی که به
هاي تلویزیـونی و تمـاس بـا    زمان زیادي از وقت نوجوانان به تماشاي برنامه. نوجوانان هستند

اسـت و   دنیاي بزرگساالن، آنان را نیز دربر گرفتهاز طرفی عقالنیت افراطی . گذرداینترنت می
که بزرگساالن برایشان تـدارك دیـده  گذرد میهایی برنامهمطابق شان بیشتر لحظات زندگی

  . رو است هبحران هویت در آغاز سن بلوغ روب ةنوجوان با پدیدهمچنین . اند
 یمـان ، ا)1386(، روشـن  )1381(در داخل کشور، کسانی همچون محسنی تبریزي 

اند که  ، به بررسی این مفهوم پرداخته)1380( دشتیو صبري) 1384( ، بشیري)1377(
تاریخی این  ۀپارادایم کیفی بیشتر پیشین دری بوده و کارشان بیشتر در قالب پارادایم کم

تـر صـورت   ازخودبیگـانگی کـم   ۀلأنگاه تربیتی به مسـ همچنین . مرور شده استمفهوم 
تعلیم و تربیـت، بـیش از    ةحالی است که بررسی این مفهوم در حوزاین در . است گرفته

شـه و  فـرد را صـاحب اندی  توانـد  میهاي تربیتی که شیوهرسد؛ چرانظر میپیش الزم به
ویژه در نظام تربیتی ما به. آورد منتقد پرورش داده و یا وي را موجودي منفعل و مقلد بار

باید بیشتر به این مسأله توجـه  آید، چشم میبه در آنتر کمهاي تفکر انتقادي که مؤلفه
هاي رایـج در  دهی به پدیدهبا توجه به ظرفیت ادبیات نوجوان در هشداررو،  از این. شود

  .استهاي نوجوان کرده خودبیگانگی در رماناجتماع، نگارنده اقدام به بررسی مفهوم از
  :دهد قرار میر این اساس، پژوهشگر دو پرسش اساسی را مورد کنکاش ب

 است؟ هاي نوجوان پرداخته شدههاي ازخودبیگانگی در کتاببه کدام مؤلفه -1
  ند؟ا هاي نوجوان کدام روندهاي ازخودبیگانگی در رمان -2

در پـژوهش  . اسـت  ها، از روش اسنادي بهره بـرده آوري دادهمنظور جمعپژوهشگر به
هـا  عنـوان گوینـدة معنـاي داده   هم بهها و عنوان گردآورندة دادهکیفی، پژوهشگر هم به

  ). 46: 1994  1میکات و مورهاوس،(کند ایفاي نقش می
ایـن رویکـرد، مسـتلزم    . تفسـیري اسـت   -ها، رویکردي توصیفیرویکرد تحلیل داده

بلنکـی، بـه نقـل از میکـات و     (حدودي از تفسیر و نیز پیش از آن انتخـاب اطالعـات اسـت    
  ).122: 1994، مورهاوس

                                                
1. Maykut &  Morehouse 
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استفاده  )2000 1مایرینگ،(براي پاسخ به پرسش اول، از روش تحلیل محتواي قیاسی 
مایرینگ دو الگوي استقرایی و قیاسی را براي تحلیل محتواي کیفـی مطـرح   . است شده
کاربرد  کند، اماها اقدام میایی، پژوهشگر خود به استخراج مؤلفهدر الگوي استقر. کندمی

گویی براي پاسخ. پذیردشده صورت میتنظیم پیش هاي ازقولهالگوي قیاسی بر مبناي م
  . ایمبه پرسش دوم از روش تحلیل استقرایی استفاده کرده

بر این اسـاس  . است گیري هدفمند استفاده شدهبراي انتخاب نمونۀ پژوهش از نمونه
مصاحبه با ، از طریق نظران حوزة ادبیات کودكگیري از نظرات سه تن از صاحببا بهره
هاي کودك و نوجوان که به ، داستان)فرمرتضی خسرونژاد، لیال مکتبی فرد و جواد فرزان( ایشان
 :ازندا ها عبارتاین کتاب. اند، مشخص گردیدازخودبیگانگی پرداخته مقولۀ

 .مومو، شازده کوچولو، الفکادیو، آلیس در سرزمین عجایب
بیستم کودك و نوجوان و ادبیات   ةآلمانی سد ةداستان مومو اثر میشل آنده نویسند

است و بیش از چهل سال بال به فارسی ترجمه شده محمد زرین ۀوسیل هفانتزي است که ب
داستان شازده کوچولو اثر آنتوان دوسـنت آگزوپـري شـاعر و    . گذرد از انتشار این اثر می

محمد قاضی به  ۀسیلو هبیستم ادبیات کودك و نوجوان است که ب ةفرانسوي سد ةنویسند
 ةآمریکایی سد ةداستان الفکادیو اثر شل سیلور استاین نویسند. استفارسی ترجمه شده

داستان آلیس در . حمید احمدي به فارسی برگردانده شده است ۀوسیل هبیستم است که ب
 ةانگلیسی سـد  ةسرزمین عجایب اثر چارلز التویچ داجسون ملقب به لوییز کارل نویسند

  .استزویا پیرزاد ترجمه شده ۀودك و نوجوان است که بوسیلنوزدهم ک
هاي مختلف دنیا  هاي ادبیات جهان است که به زبان ترین داستان این آثار از برجسته

در . اند اند و به خوبی مفهوم ازخودبیگانگی را مطرح کرده ترجمه و بارها تجدید چاپ شده
  .استآثار فوق استفاده شدهۀ این پژوهش از ترجم

  
  هاي آنو مؤلفه ازخودبیگانگی -2

معنـاي   را بـه  روسـو آن  .اسـت  ز مفهوم ازخودبیگـانگی صـورت گرفتـه   هاي متعددي اتفسیر
 کـولتی، ( بـرد کار میشدن از وضعیت طبیعی، بهواگذاشتن آزادي فرد در اختیار دیگري و دور

ها که محصـول کـار انسـان بـوده، از     از نظر هگل جهان شناخته. )به نقل از مساروش، 23: 1380
                                                
1. mayring 
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اي قـرار  تحت حاکمیت نیروها و قوانین مهارنشـده یابد و میشود، وجود مستقل وي جدا می
ذهن است، خـود را از نفـوذ جهـان     ۀعبارتی، جهان خارجی که ساخته و پرداختبه. گیرد می

گـردد  واقـع مـی   ندرونی که همان اندیشه است، کنار کشیده و در برابر نیروهاي درونی انسا
شـده  کلی زیر عنوان کار بیگانهطوربه نیز مارکس ۀازخودبیگانگی دراندیش ).5: 1965، 1ویتنگـ (

آن شـده و اجبـاري کـه از   کـاري تحمیـل   -  2شـده تحت شرایط کار بیگانـه . استشدهمطرح 
 و صرفاً در جهت نیازهاي خارجی اسـت  سازدمینیاز درونی کارگر را برآورده نیست، کارگر ن

شامل بیگانگی از محصول، فرایند تولید، نـوع انسـانی و انسـان     ،چهار حالت ازخودبیگانگی - 
  ).132: 1378 مارکس،( شوداز انسان، ایجاد می

نظر پژوهشـگر اسـت، مربـوط بـه     تر از سایر تعاریف بوده و مورداما تعریفی که جامع
از نظر فروم بیگانگی حالتی است که فـرد  . رد این مفهوم استدیدگاه اریک فروم در مو

شخصیت  ،هاي بیرونی استتأثیر نیروي بیرونی یا  تمایالت درونی که متوجه هدفتحت
خود درونی برایش مفهومی  دهد؛ نفس وکانون اعمال خویش از دست می ۀمنزلخود را به

ی ئشیدر این حالت فرد خود را  .داندها نمیموهبت خود را عامل فعال نیروها و و نداشته
کـه جـوهر   هـایی  متکی است؛ قـدرت هاي خارج از خود که به قدرت کند میبینوا تلقی 

ورزي، خالقیت  و حرکت آزاد از فرد اندیشه .استهستی خویش را به آنها تفویض کرده
س قدرت تبدیل گردیـده، حـ  مولد و بیگرفته شده، فرد تبدیل به موجودي منفعل، غیر

 فـرد احساس نا ایمنی، نارضایتی، بیزاري و نگرانـی در  . دهدرا از دست می »بودن من«
عد دیگر و ب گیردقوت می ويعد عقالنیت یا حساسیت در شود و یکی از دو بتشدید می

  ). 135-137 :1357فروم،( شودرنگ میکم
روند تاریخی نظرات  ۀهاي ازخودبیگانگی، پژوهشگر به مطالعبه منظور استخراج مؤلفه

ایـن  . اسـت  1جـدول  هـاي  اندیشمندان این حوزه پرداخته که حاصل این بررسی مؤلفه
 ةکنـد، دربرگیرنـد   اصـلی متفکـران ایـن حـوزه را بیـان مـی       ۀواقع اندیشها که در مؤلفه
  . حاالت فرد ازخودبیگانه استبراي بیان هایی  مالك
  

                                                
1. Guyton 
2 .alienated Labor 
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  هاي از خود بیگانگیمؤلفه – 1جدول 
 تعریف مؤلفه نظرصاحب مؤلفهنام 

مـــــارتین  شدنايتوده
 هایدگر

فـرد خـود را از دسـت داده، مفهـوم ضـمیر      فرد وجود منحصربه
شود، در میان جماعت سقوط کرده و معنا میشخصی برایش بی

در این شرایط، . گرددو با دیگران همسان می شوددر آن غرق می
روي انتخاب دیگـران  دنبالهد خویشتن نیست و بایفرد متعهد به 

 کـس خـودش نیسـت   هر کس، یک دیگري اسـت و هـیچ  . باشد
 ).118-119:1377کواري،  مک(

ــی کاري سازش ــت س رای
 میلز

کنند کـه انتظـارات و   مردم سعی می ةتحت چنین شرایطی، تود
هاي خود را محدود به امکانات موجود کنند و پاي خود را خواسته

به امکانات موجود اکتفـا کـرده و   فرد . از گلیمشان درازتر نکنند
 .)78: 1360میلز، ( کندهاي خود را با شرایط منطبق میخواسته

هاي نیازمندي
 ساختگی

هربــــــرت 
 همارکوز

عوامـل خـارجی   ۀ وسـیل ها کـه بـه  در نقش و محتواي این نیاز  
مین آن أتوسعه و ت. گونه نظارتی ندارداند، فرد هیچمشخص شده

هاي حیاتی جوشد و با نیازاز درون فرد نمی در اختیار افراد نیست؛
هـاي  کار و مصـرف مطـابق تبلیغـات آگهـی     .فرد ارتباطی ندارد

چـه را دیگـران دوسـت و    داشتن هر دوست و دشمن و بازرگانی
مارکوزه، ( هایی استوجود چنین نیازمنديۀ دانند، نشاندشمن می

1350 :110(. 
هربــــــرت  نوایی هم

 همارکوز
تأثیر قدرت جامعه، مرکزیت خود و قشرهاي مختلف جامعه تحت 

به  و هاي جامعه را از دست دادهتوانایی مقاومت در برابر خواست
با امور جاري  آنان د؛نپردازدفاع  از واقعیت موجود در جامعه می

 .)38: 1350مارکوزه، (دنگردسازگار شده و جزئی از جامعه می
هاي بیرونی، شدگی اراده توسط مالحظات و انگیزهتعیینهرگونه  کانت دیگرفرمانی

: 1379انگلس، ( فرمانی استدیگرفرمانی است که حالت متضاد خود
114 (. 

از سوي اشخاص دیگر  شدهو دستکاريکنترل یء ۀ شمنزلفرد به   رابرت بلونر قدرتیبی
شخصی از قبیل تکنولوژي است که در این شرایط، یا سیستم غیر

تعیین شرایط باشد، عنوان یک شخص که قادر بهخودش را بهفرد 
دهنده است و واکنشیء مند شده و تنها یک شجهتاو . بیندنمی

 .)39: 1984بلونر، ( هیچ کنترلی بر شرایط ندارد
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  هاهاي از خود بیگانگی در داستانمؤلفه -3
 مومو -3-1
  داستان ۀخالص -3-1-1

تئاتر زندگی  هاي آمفی نام مومو است که در خرابه بهاي  شخصیت اصلی داستان دختربچه
هاي دیگران، هر زمان  دادن به حرف فرد مومو در گوش به دلیل توانایی منحصربه. کند می

دوسـتانه و  ۀمـردم بـاهم رابط   ۀهمـ . آیـد  آید، نزد مومو می مشکلی براي کسی پیش می
این افراد با فریفتن مـردم  . رسند میپوش از راه  که مردان خاکستريدالنه دارند تا این هم

ها از بین برود و افراد  دلی بین انسان شوند حس هم موجب می ،اندوزي و فردگرایی به مال
روح و خودپرست شوند که جـز مادیـات چیـزي برایشـان مهـم       تبدیل به موجوداتی بی

کانی که تبحر دارد و بپوي رفتگر و کود  رمان نوشتن جی که در مومو با کمک جی. نیست
اما مردان  ،پوش مبارزه کند گیرد تا با مردان خاکستري آمدند، تصمیم می می به دیدنش 
ها تمام یـاران   جی و بپو و والدین بچه گرایانه در جی پوش با ایجاد افکار مادي خاکستري

ـ    مومو با راهنمایی الك. کنند مومو را از وي جدا می وي راه  ۀپشت استاد زمـان، بـه خان
کنـد و   پوش طراحـی مـی   اي را براي نابودي مردان خاکستري استاد زمان نقشه. یابد می

شود و  پشت موفق به اجراي نقشه می مومو با کمک الك. شود ول اجراي آن میؤمومو مس
  . گردد پوش اوضاع به حالت قبلی بر می با نابودي مردان خاکستري

  
  هاي از خودبیگانگی در مومومؤلفه -3-1-2

یافت شد که بـه شـرح   در این داستان شدن، هشت پاراگراف   اي توده ۀبا مقولدر ارتباط 
  :زیر است

معنی اسـت و تنهـا یکـی     کامالً پوچ و بی  اش کرد زندگی اگر کسی فکر می«  در پاراگراف
راحتـی جـایش را پـر     تواند بـه  هاست که اهمیت و ارزشی ندارد و کس دیگري می از میلیون

وقـت بـود کـه بـه      شـود، آن  سادگی دورانداخته می اي که به تهشکس ۀکند، درست مثل کاس
عنوان یک عضو از جمـع   از آنجا که فرد خود را تنها به ).35: 1363آنده، ( »رفت سراغ مومو می
در . شـدن مطـرح اسـت     اي تـوده  ۀاش ندارد، مقول هم دقیقی از خود شخصیفدرك کرده و 

بایسـت خـودش    آورد، مـی  خـاطر نمـی   ش را بهپو از آنجا که دیدار مرد خاکستري«پاراگراف 
اندازکنندگان وقـت   ولی او نیز همانند دیگر پس ،رود همه وقت، به کجا میپرسید که این می
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چیزي چون خودداري کورکورانه وجودش را تسـخیر کـرده   . کرد از خود چنین پرسشی نمی
 ۀاندیشـد و قـدرت اندیشـ    مـردم مـی   ةاز این رو که فرد هماننـد تـود   ).56: 1363آنـده،  ( »بود

  ایـن زحمـت را بـه    ابداً«در پاراگراف . شدن مطرح است اي توده ۀشخصی را دارا نیست، مقول
. کننـد  هایی بسازند که درشـان زنـدگی مـی    آدم ۀها را مطابق سلیق خودشان ندادند که خانه

هـاي   سـاختن خانـه  که  در صورتی. کرد ها هم بایستی تنوع پیدا می وقت ظاهر خانه چون آن
از این جهت کـه   ).115: 1363آنده، ( »گرفت تر بود و هم وقت کمتري می یکنواخت، هم ارزان

اش  بـراي زنـدگی   يفـرد  کند و طرح منحصـربه  گی میفرد به صورت یکنواخت و قشري زند
ـ   اي تـوده  ۀندارد، با مقول وقتـی از خونـه   : ماریـا گفـت   «  در پـاراگراف . رو هسـتیم هشـدن روب

طـوري   بعـدش همـین  . دم کنم و بعد کاراي مدرسمو انجام مـی  گردم، غذامونو گرم می میبر
هـا سرشـان را تکـان     ۀبچـه هم. جـا نگاهی هـم میـام ای  . گردم تا شب بشه ور می ور و اون این

ه خـاطر عملکـرد   ب ).156: 1363آنده، ( »طور بود بیش، همانو شان کم که وضع همهدادند، چرا
هـا دخیـل نیسـت،     فردي در انجـام فعالیـت   ۀاینکه اندیشه و سلیقشخصی فرد، و عام و غیر

تئـاتر زنـدگی    جـی دیگـر نزدیـک آمفـی     جـی «در پاراگراف . شدن نهفته است اي توده ۀمقول
او . کننـد  مند زنـدگی مـی  جا که مردم ثروت همان. ر شهر بوداش در سمت دیگ خانه. د کر نمی

ایـن دلیـل کـه     بـه  ،)111: 1363آنـده،  ( »نامیـد  جی، بـل جیروالمـو مـی    دیگر خود را نه جی
ثروتمنـدان   ةفرد شخص نادیـده انگاشـته شـده و فـرد خـود را در تـود      هموجودیت منحصرب

تـایی   هـر سـه    » در پـاراگراف . رو هسـتیم  شـدن رویـا   اي تـوده  ۀکند، بـا مقولـ   جایگذاري می
ن داشـتند و  رنگ به تـ  هاي متحدالشکل خاکستري لباس. هایشان پاك تغییر کرده بود قیافه

از آنجـا کـه فـرد از     ،)195: 1363آنـده،  ( »هایشان مات، مثل رنگ و روي مرده بود رنگ چهره
شکل واحـدي بـا دیگـران خـود را نمایـان       ش خروج کرده و به فردهطرح شخصی و منحصرب

هـاي دیگـري    هـا، بچـه  بر آندور و «  در پاراگراف. شدن نهان است اي توده ۀاست، مقول ساخته
آنـده،  ( »شان شبیه دوستان مومـو بودنـد  همگی. شدند شدند که وارد پرورشگاه می هم دیده

از این جهت که شباهت با توده، بخش اصـلی فـرد را شـکل داده و از تمـایزات      .)127: 1363
 ةآدمـا بـا چهـر   «در پـاراگراف  . ن مواجـه هسـتیم  شـد  اي توده ۀبا مقول ،فردي خبري نیست

. پوش میشـن  ند و درست عین مردان  خاکسترياشتاب خاکستري و خالی از هر نشاطی در
از ایـن رو کـه فـرد از     ).145: 1363آنـده،  (»آره، اونوقت دیگه آدمـی هـم یکـی از هموناسـت    
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کنـد،   پنـداري مـی   پیوندد و با آن همـذات  فردش خارج شده و به توده میهوضعیت منحصرب
  . شدن مطرح است  اي توده ۀمقول

هاي ساختگی، شش پاراگراف یافت شد که به شرح زیر  نیازمندي ۀدر ارتباط با مقول
  :است

به شما صمیمانه . اید آقاي فوزي، شما اکنون انسانی مدرن و پیشرفته« در پاراگراف
از ایـن رو کـه فـرد درجهـت برطـرف نمـودن نیـاز        ، )39: 1363آنده، ( »گویم تبریک می

در . ساختگی مطرح اسـت  هاي نیازمندي ۀاست، مقول مدرن اقدام کرده ۀساختگی جامع
شد درست  د که نمیآوردن اي با خودشان می هاي تازه بازي ها هر روز اسباب بچه«پاراگراف 

. شـد هـدایتش کـرد    تانکی با کنترل از راه دور که مـی  مثالً. ها بازي کردو حسابی با آن
از این جهت  ،)87: 1363آنده، ( »قیمت بود ها، بسیار گران بازي طبیعی است که این اسباب

هـاي سـاختگی    نیازمنـدي  ۀها گرایش نشان می دهد، با مقولبه آنآگاهی رغم  بهکه فرد 
ها اگـر بابـا و مامـان     شنبه. ما یه ماشین خوشگل خریدیم«در پاراگراف . رو هستیمهروب

خوبی باشم و شیطونی نکنم، منم اجازه  ۀاگر من بچ. شوریم وقت داشته باشند، اونو می
خاطر ه ب ،)131: 1363آنده، ( »خوام، بعد از این پسر خوبی باشم اینه که می. رم بشورمشدا

کند،  قیمت خود فخر ورزیده و آن را نیاز واقعی خود حس می  اینکه فرد به ماشین گران
. اونا چیکار کنن که وقت ندارن«در پاراگراف . ساختگی نهفته استهاي  نیازمندي ۀمقول

این خـودش  . رادیوي جیبی رو برام خریدن که خیلی هم گرونهخب دیگه عوضش این 
به این دلیل که فرد از برآورده ساختن یک نیـاز   ،»مگه نه؟. نشون میده که دوسم دارن

ۀ کند، با مقول است، استقبال می گراي امروزي برایش تدارك دیده ملتج ۀکاذب که جامع
پوش این چیزها را  مرد خاکستري«در پاراگراف . تگی رویارو هستیمهاي ساخ نیازمندي

ۀ بزرگ صورت یک کپ انداخت و چیزي نگذشت که به یکی میان مومو و عروسک می یکی
تونی مدتی با اینا بازي کنی، چطوره  خب، حاال می: سرانجام لبخندي زد و گفت. آمددر

 از )180: 1363آنـده،  ( »کننده میشه، هـان؟  کنی چند روز دیگه بازم خسته هان؟ فکر می
کند که در بسیاري از موارد با  آنجا که فرد احساس نیاز به وسایل تجمالتی و جدیدي می

ثیر آن قرار گرفته و به آن وابسته أخاطر تبلیغات تحت ته اما ب ،اش سازگار نیست روحیه
بیـا ایـن هـم یـک     «در پـاراگراف  . ساختگی نهان است هاي نیازمندي ۀاست، مقول شده
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از پوست کروکودیل و یـه روژ لـب کوچولـوي اصـل و یـه      دستی درست و حسابی  کیف
از این جهت  ،)192: 1363آنده، ( »یه راکت تنیس. این هم یه دوربین عکاسی. ردقوطی پو

توان فرد را  ۀکه وسایل تجمالتی و تبلیغاتی، جاي نیازهاي اساسی انسانی را گرفته و هم
  .هاي ساختگی مواجه هستیم نیازمندي ۀاست، با مقول ساختن خود کرده آورده صرف بر

  :نوایی، دو پاراگراف یافت شد که به شرح زیر است هم ۀدر ارتباط با مقول
بیشـتري بـه    ةشد به همان نسـبت هـم عـد    تر می چه تعدادشان افزونهر«در پاراگراف 

حتی اگر رغبتی هـم بـه ایـن کـار نداشـتند، راه دیگـري جـز ایـن         . پیوستند شان می جمع
رغم میل باطنی ملـزم   از آنجا که فرد خود را علی ،)66: 1363آنده، ( »برایشان باقی نمانده بود

در . نـوایی مطـرح اسـت    هـم  ۀ، مقولـ  دانـد  با اجتماع غالب مـی   سازي  جهتبه یکرنگی و هم
؟ تـو چـی فکـر     چرا من یکی باید غیر از همه باشم. کنن کارو می همه دارن همین« گرافپارا
از این رو کـه فـرد درجهـت همخـوان و      ،)97: 1363آنده، ( »کنی؟ باید غیر از همه باشم؟ می
  . نوایی مطرح است هم ۀدارد، مقول اي گام بر می توده ۀراستا نمودن خود با جامع هم

  :شرح زیر است کاري، پنج پاراگراف یافت شد که به سازش ۀدر ارتباط با مقول
اینم فقـط بـراي   . من اجازه دارم، هر وقت که دلم بخواهد، برم سینما «در پاراگراف 

از آنجا کـه   ).44: 1363آنده، ( »نا وقت ندارندچون او. اینه که مزاحم مامان و  بابام نباشم
داند،  ترها می هاي بزرگ اع جامعه و خواستهفرد خود را ملزم به سازگار نمودن خود با اوض

اي، هـیچ خوشـمان    از تصمیمی که گرفته« در پاراگراف. کاري مطرح است سازش ۀمقول
از این رو که فرد درجهـت  ). 95: 1363آنده، (  »پسر خوبی باش و به خودت برس. آید نمی

میمات و بزرگسـاالن اقـدام کـرده و از تصـ     ۀخود بـا تقاضـاهاي جامعـ    کردن  هماهنگ
در . کاري مطـرح اسـت   زشسا ۀاست، مقول پوشی نموده هاي شخصی خود چشم خواسته

. چرا: جی با صداي خفه جواب داد آیا ثروت و شهرت بهتر از فقر نیست؟ جی«پاراگراف 
از این جهت کـه   ،)121: 1363آنده، ( »باشد؟. خوب، پس ما را وارد جریان نکن. دیدي –

که از سوي  -غالب جامعه  ةبه سازشکاري با اید  تن متفاوتش، درونی ةرغم اید فرد علی
. رو هستیمهسازشکاري روب ۀبا مقول ،دهد می -است ساز تدارك دیده شده هاي بیگانه گروه

 کنم کـه خـودت را خیلـی جـدي نگیـري، چـون کـه واقعـاً         یشنهاد میپ« در پاراگراف
خوبی و خوشـی کـارت را ادامـه      چنان بهتوانی هم طوري می این. کاري بکنیتوانی  نمی
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کشـد و پیشـنهادات    خـود دسـت مـی    ةاز آنجا که فرد از ایـد  ،)136: 1363آنده، ( »دهی
ـ  پـذیرد  نیروي مسلط جامعه را مـی  ۀسازشکاران در . کـاري مطـرح اسـت    سـازش  ۀ، مقول
جـا کـار   تـو اون . رفتم ها می ین پرورشگاهاگه من جاي تو  بودم، به یکی از هم« پاراگراف

 »گیـري  شه و حتی یه چیزي هم یاد میهمی. کنند ازت پذیرایی و مراقبت می. کنی می
ش را ترك گفتـه و مسـیر    ا فرد زندگیهاز آنجا که فرد مسیر منحصرب ،)160: 1363آنده، (

  . کاري مطرح است سازش ۀ، مقول گیرد سازشی را درپیش می
  :ه به شرح زیر استبی قدرتی، سه پاراگراف یافت شد ک ۀدر ارتباط با مقول

بایسـت   آورد، می خاطر نمی پوش را به از آنجا که دیدار مرد خاکستري«  در پاراگراف
رود ولـی او نیـز هماننـد دیگـر      همـه وقـت، بـه کجـا مـی      پرسـید کـه ایـن    خودش می

چیزي چون خودداري کورکورانه . کرد اندازکنندگان وقت از خود چنین پرسشی نمی پس
اش را  از آنجا کـه فـرد نیـروي درونـی     ،)118: 1363آنده، ( »بودوجودش را تسخیر کرده 

قادر نخواهـد بـود تـا در مـورد      و استۀ مدرن از دست داده هاي جامع ثیر پدیدهأت تحت
در . قـدرتی مطـرح اسـت    بی ۀشرایطش بیندیشد و تصمیمات شخصی اتخاذ کند، مقول

که درست برخالف میلش مثل آن بود  ،گاه که دوباره شروع به صحبت کردآن« پاراگراف
 »توانـد جلوشـان را بگیـرد    آید و او نمی اراده بر زبانش می انگار کلمات بی .زند حرف می

از این رو که فرد بر اعمـال و رفتـارش تسـلط نـدارد و قـادر نیسـت        ،)142: 1363آنده، (
از «پاراگراف در . قدرتی مطرح است یب ۀفردي پیش برد، مقول ةکارهایش را بر طبق اراد

جور چیزا، تصمیم  به این تونن راجع ها که نمی بچه. خوان خوان یا نمی اونا نپرسین که می
داده   گیـري و انتخـاب   ة تصـمیم از این جهت که به فرد اجاز ،)153: 1363آنده، ( »بگیرن

هقدرتی روببی ۀشود، با مقول تعیین می پیش  شود و همواره مسیر برایش طرحی و از نمی
  . و هستیمر

  :دیگرفرمانی، یک پاراگراف یافت شد که به شرح زیر است ۀدر ارتباط با مقول
هایی که کسی رو نداشتن که ازشون سرپرسـتی کننـد، بـه     تمام بچه»  در پاراگراف

 ،)68: 1363آنده، ( »کنن رو به خودشون واگذار نمی دیگه کار اونا. پرورشگاه فرستاده شدند
از آنجا که فرد نیروي هدایتگر و مرکز فرمان یا ناخداي کشتی خـود نبـوده و مسـیر از    

  .رو هستیمهدیگرفرمانی روب ۀشود، با مقول وي دیکته می سوي دیگري به
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  شازده کوچولو -3-2
  داستان ۀخالص -3-2-1

راوي خود را فردي معرفـی  . کوچولو هستند  هاي اصلی داستان، راوي و شازده شخصیت
ها که نمـاد   بزرگ آدم ۀاما به توصی ،است مند بوده کند که در کودکی به نقاشی عالقه می

شود  آمد کشیده می در هستند، نقاشی را رها کرده و به سمت کارهاي پر  افراد ازخودبیگانه
در یکی . گزیند وي شغل خلبانی را برمی. دهد و سودمندي مادي را مالك عملش قرار می

شـود و از راوي   کوچولو پیدا می در این زمان شازده. شود ایش خراب میاز سفرها هواپیم
کوچولو  اما با اصرار شازده ،کند راوي ابتدا اظهار ناتوانی می. خواهد برایش نقاشی بکشد می

کنـد   اي کوچک معرفی کرده، بیان می کوچولو خود را ساکن سیاره شازده. کند قبول می
سـیارات   ۀاست و در هم هاي دیگر سفر کرده ه سیارهکه براي یافتن کار و کسب دانش ب

و خـود را  انـد   خـود را از دسـت داده   ۀاست که ماهیت اولی رو شدهههایی روب بزرگ با آدم
 ةهاي کـر  کوچولو انسان شازده. رسد زمین می ةکه به کرپندارند؛ تا این موجود دیگري می

نامد که همیشه در کسب مادیات عجله دارند و سـاعتی   هم می زمین را افرادي شبیه به
کوچولو  شازده. درکی نداندخود نیز  از کارهاي دارند وبراي پرداختن به عالیقشان وقت ن

اش  داشـت، رهـا کـرده و بـه سـیاره      میگـرفتن بـاز   مش را که وي را از اوجدر پایان جس
  .کند اما بیش از هر زمان دیگري، معناي حیات را درك می ،ستمرده ا ظاهراً. گردد میبر

  
  هاي از خودبیگانگی در شازده کوچولومؤلفه -3-2-2

  :پاراگراف یافت شد که به شرح زیر است سهشدن،  اي توده ۀدر ارتباط با مقول
این مرد  .اي هست چهره م که در آن، مرد سرخشناس اي را می من سیاره«در پاراگراف 

، و هرگـز   ، هرگز کسی را دوست نداشته اي نگاه نکرده به ستاره هرگز گل نبوییده، هرگز
روز هم تمام مدت مثل تو پشت سـر هـم تکـرار    هر. کردن، انجام نداده جز جمعهکاري ب

از آنجا  ،)36: 1384دو سنت آگزوپري، ( »یک مرد جدي. هستممن یک مرد جدي : کند می
مـردان اسـت، درك   ۀ که فرد خود را تنها به عنوان یک عضو از جمع که در اینجا طبقـ 

در . شدن مطـرح اسـت   اي توده ۀاش ندارد، مقول کرده و هیچ فهم دقیقی از خود شخصی
بـافی   من یک آدم جدي هستم و وقت خود را به یاوه. قدر کار دارم که نگو آن« پاراگراف

خود را با جدیت ناشی  از این رو که فرد صرفاً ،)60: 1384آگزوپري، دو سنت ( »گذرانم نمی



  ...هاي تحلیل مفهوم ازخودبیگانگی در رمان

  

١٢٩  
  

 

  

 1393، پاییز  29  شمارة

 ۀمقول ،د خود نداردورکند و هیچ احساس شخصی دیگري در م از مردانگی بازشناسی می
مـن  . کنم و وقت گـردش نـدارم   من ورزش نمی«در پاراگراف . شدن مطرح است اي توده

 ارت قبلی از این جهت که فرد صرفاًعب مانند ،)60: 1384دو سنت آگزوپري، ( »جدي هستم
کند و هیچ احساس شخصی دیگري در  خود را با جدیت ناشی از مردانگی بازشناسی می

  . رو هستیمهشدن روب اي تودهۀ د خود ندارد، با مقولورم
  :پاراگراف یافت شد که به شرح زیر است یکسازشکاري،  ۀدر ارتباط با مقول

اي  در لباس برازنده 1920دوباره کشف خود را در  شناس ترك، ستاره «در پاراگراف 
از آنجا که فرد  ،)20: 1384دو سنت آگزوپري، ( »داستان شدند بار همه با او هم ینا.  اعالم کرد

داند و از تصمیمات  هاي روز میر نمودن خود با اوضاع جامعه و مدخود را ملزم به سازگا
  . سازشکاري مطرح است ۀمقول، است پوشی نموده هاي شخصی خود چشم و خواست

تـوان بـه   بـراي مثـال مـی   قدرتی، یک پاراگراف یافت شد که  بی ۀدر ارتباط با مقول
  : پاراگراف زیر اشاره کرد

چرخد، من دیگـر   حاال که سیاره در هر دقیقه یک بار به دور خود می«در پاراگراف 
ـ    . یک ثانیه هم وقت استراحت ندارم شـن و خـاموش   ار فـانوس را رو هـر دقیقـه یـک ب

 که فرد بر اعمال و رفتارش تسلط ندارد و از آنجا ،)67: 1384دو سنت آگزوپري، ( »کنم می
  . قدرتی مطرح است بی قادر نیست کارهایش را برطبق ارادة فردي پیش برد، مقولۀ

  :دیگرفرمانی، یک پاراگراف یافت شد که به شرح زیر است ۀدر ارتباط با مقول
ها است که  سال.  اي بکشی دهم که خمیازه گفت به تو فرمان میپادشاه «در پاراگراف 

فرمان . زودباش خمیازه بکش.  خمیازه براي من تازگی دارد. ام کسی خمیازه بکشد ندیده
از آنجا که فرد از سوي نیروي خارجی کنترل شده و  )49: 1384دو سنت آگزوپري، ( »است
  .رو هستیمهدیگرفرمانی روب ولۀبه اجراي فرامین قدرت خارجی است، با مق ملزم

  :به شرح زیر استیک نمونۀ آن نوایی، دو پاراگراف یافت شد که  هم ۀدر ارتباط با مقول
، نه از جنگل طبیعی و نه زدم یگر از مار بوآ با او حرف میوقت نه د آن«اف در پاراگر

گلف و سیاسـت و   آوردم و از بازي بریج و بلکه خودم را تا سطح او پایین می. ها از ستاره
دو ( »شد حال میعاقلی مثل من، خوش شنایی با آدم بزرگ از آ گفتم و آن آدم کراوات می

از آنجا که فرد خود را ملزم به همانندسازي با الگوهاي جامعه و  ،)22: 1384سنت آگزوپري، 
  . نوایی مطرح است هم ۀداند، مقول اي غالب جامعه میه اندیشه
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  الفکادیو -3-3
  ۀ داستانخالص -3-3-1

کند و عقایـد   این شیر با شیرهاي دیگر فرق می. نام الفکادیو است به  داستان در مورد شیري
کننـد، الفکـادیو فـرار     هـا بـه شـیرها حملـه مـی      روزي که شـکارچی . خاص خودش را دارد

امـا  . خواهـد بـا او دوسـت شـود     شود و از او مـی  ها نزدیک می کند و به یکی از شکارچی نمی
از . دارد مـی خورد و تفنگ او را بر ، او را مییابد مینیت شکارچی را در  که الفکادیو سوءزمانی 

کـه روزي صـاحب سـیرك بـه جنگـل      شود تا این و تبدیل به شکارچی میآن به بعد، الفکادی
شـیر در اثـر برخـورد بـا ظـواهر      . کند که به شهر بیاید فریفتن شیر، او را مجاب می آمده و با 

شـیر  . یابـد  مـادي مـی   اش را از دسـت داده و یـک وجـود صـرفاً     ماهیت اولیـه شهر  ةفریبند
رسـد کـه الفکـادیو همـراه بـا       میشود تا اینکه روزي فرا ها شبیه می به انسان روز بیشتر روزبه

. شـود  االت اساسی مطرح مـی ؤکردن با شیرها، س در اثر صحبت. رود ها به شکار می شکارچی
  .رود می ش به فکر فروالیدر مورد ماهیت اص شود و دور میجا الفکادیو با ناراحتی از آن

  
  هاي از خودبیگانگی در الفکادیومؤلفه-3-3-2

  :پاراگراف یافت شد که به شرح زیر است یکشدن،  اي توده ۀدر ارتباط با مقول
بهتـرین تیرانـداز در    . او در بین تیراندازان جهـان  بهتـرین آنهـا بـود    «در پاراگراف 

از این جهت که فـرد بـه صـورت یکنواخـت و      ).24: 1379: سیلور استاین( »سرتاسر جهان
ه خاطر عملکـرد  اش ندارد و ب براي زندگی يفرد کند و طرح منحصربه قشري زندگی می

  . شدن مطرح است اي توده ۀشخصی فرد، مقولعام و غیر
هاي ساختگی، هفت پاراگراف یافت شد که به شرح زیر  نیازمندي ۀدر ارتباط با مقول

  :است
بیـاوري و  تـوانی پـول زیـادي در    ولـی تـو مـی   : سیرك گفـت  صاحب«در پاراگراف 

 ،غـذاهاي عـالی بخـوري    ،تـوانی مشـهور بشـوي    مـی  . ترین تیرانداز جهان بشـوي  بزرگ
بـه   ،سـیگارهاي پنجـاه سـنتی بکشـی     ،هـاي زر بپوشـی   هاي ابریشـم و کفـش   پیراهن
هایـت را   وازش کننـد یـا پشـت گـوش    ن ه پشتت راهاي عالی بروي و بدهی هم مهمانی

نیـازي   کردنبرطرف  از آنجا که فرد خود را ملزم به ،)38: 1379: سیلور استاین( »ارانندبخ
 جامعـۀ رفتار نیازهـاي کـاذب و جعلـی    و گ  تحمیل کردهبر او مدرن  که جامعۀداند می
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ب صـاح « در پـاراگراف . هاي سـاختگی مطـرح اسـت    نیازمندي ۀاست، مقول دهمدرن ش
خواب تشکی از جاي رخت به. سازم ي از باسلوق میا خانه باسلوق، من برایت: سیرك داد زد

کت و شلوار و کالهی از باسلوق برایت . دهم شب به تو می  هاي نیمه بندي باسلوق براي ته
 ،)40: 1379: سیلور استاین( »گرفت گرم، دوش خواهی ةشد اسلوق آبتو با ب. کنم درست می

مـدرن بـه فـرد تحمیـل      از این رو که فرد شیفتۀنیازهاي ساختگی که از سوي جامعـۀ 
است،  مدرن اقدام کرده نیاز ساختگی جامعۀ ساختنبرطرف  است گردیده و درجهت شده

تـوانم   می  ر جوان گفت کهشی«در پاراگراف . ساختگی مطرح است هاي نیازمندي مقولۀ
توانی ماشینی از  تو می. توانی البته که می: یک ماشین داشته باشم؟ صاحب سیرك گفت

هـایی از   هایی از نقره و سـپرهایی از المـاس و صـندلی    باشی؛ با چرخ طالي ناب داشته
نیازهاي ساختگی رغم آگاهی فرد از بهاز این جهت که  ،)46: 1379: سیلور استاین( »باسلوق

 با مقولۀ کند،وي همچنان بدانها احساس نیاز می -است قیمت و تجملی وسایل گران -
نوشـت و   اي مـی  گاهی برایم نامـه «در پاراگراف . رو هستیمههاي ساختگی روب نیازمندي
دریـانوردي اسـت و یـا      دا مشغولخورده یا در برمو ویلز شام  ةزاد داد که با شاه خبر می

: سیلور اسـتاین ( »است و چیزهایی از این دست معروفی را مالقات کرده ۀی هنرپیشتازگ به
قیمت خود فخر ورزیده و آن  هاي گران خاطر اینکه فرد به تفریحات و تفننهب ،)94: 1379

در پاراگراف . است هاي ساختگی نهفته نیازمندي کند، مقولۀ را نیاز واقعی خود حس می
ام؛ از خوردن کبک کوهی کـه شـکمش بـا     ملی خسته شدههاي تج من از پول و لباس«

از  ؛ام ها و چاچا رقصـیدن، خسـته شـده    از رفتن به مهمانی ؛ام ، خسته شده برنج پر شده
 »ام خسته شده  دادن از امضا ؛ام دالري و بازي تنیس خسته شده کشیدن سیگارهاي پنج

ده ساختن یک نیاز کاذب که به دلیل احساس فرد درمورد برآور ،)97: 1379: سیلور استاین(
هـاي سـاختگی    نیازمندي ت، با مقولۀاس گراي امروزي برایش تدارك دیده تجمل جامعۀ

  . رویارو هستیم
  :پاراگراف یافت شد که به شرح زیر است یکنوایی،  هم در ارتباط با مقولۀ

همـه   جـاي ایـن   خبـر اسـت، بـه   فهمیـدي چـه    اگر می: شیر پیر گفت«در پاراگراف 
شیر جوان بلند شد، کـش و قـوس  کـرد و شـروع کـرد بـه       . کردي می کردن فرار ؤالس

راستا نمودن  از آنجا که که فرد درجهت همخوان و هم )10: 1379: سیلور استاین( »دویدن
  . نوایی مطرح است هم دارد، مقولۀ اي گام بر می خود با جامعۀ توده
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به شرح زیـر  یکی از آنها سازشکاري، پنج پاراگراف یافت شد که  ۀدر ارتباط با مقول
  :است

، روي  زده بنـد بیـرون   پـیش  هاي از زیر  ریخته و چنگال فرو با یال بلند «در پاراگراف 
سیلور ( »...خورد ، ساکت نشسته بود و تکان نمی شیر خوب ، مثل یک بچه صندلی آرایشگاه

از آنجا که فرد خود را ملزم به سازگار نمودن خود با اوضاع جامعـه و   ،)55: 1379: استاین
 نگ نمودن خود بـا تقاضـاهاي جامعـۀ بزرگسـاالن اقـدام کـرده، مقولـۀ       درجهت هماه

  . سازشکاري مطرح است
  :دیگرفرمانی، یک پاراگراف یافت شد که به شرح زیر است باط با مقولۀدر ارت

. روي توي آن وان تو راست می. رف چرنديچه ح: صاحب سیرك گفت«در پاراگراف 
ز آنجا که فرد خود را ، ا)51: 1379: سیلور استاین( »ۀ یک پایش را در وان فرو بردشیر پنج

داند و مسیر از سوي دیگري به وي ارائه  هاي دیگران می ملزم به برآورده ساختن خواسته
  .رو هستیمهدیگرفرمانی روب با مقولۀ ،شود می

  
  در سرزمین عجایبآلیس  -3-4
  داستان ۀخالص -3-4-1

آلیس . بیند نام آلیس است که در خواب، خرگوشی را می اي به بچه داستان در مورد دختر
پس از رسیدن به انتهـاي سـوراخ،   . شود افتد و وارد سوراخش می ه می را خرگوشدنبال 

در . کنـد  رود و پس از تکاپوي زیاد، راه خروج را پیدا مـی  طرف داالن درازي پیش می به
این . کند خورد که قدش را بزرگ و کوچک می می طول مسیر با مواد و وسایل مختلفی بر

است، در استخر  بار که کوچک شده یک. ف عبور کندشود تا بتواند از موانع مختل باعث می
دوباره . شود حال با حیوانات مختلفی آشنا می شود و در همین هاي خود گرفتار می اشک

در طول مسـیر  . گیرد خرگوش اورا با کس دیگري اشتباه می. شود رو میهبا خرگوش روب
د از خانـه بیـرون   توانـ  شود و نمی آلیس با نوشیدن محتوي یک بطري، خیلی بزرگ می

بر روي یک قارچ بزرگ . آید شده، از خانه بیرون میولی با خوردن شیرینی کوچک ،بیاید
عنوان عاملی براي تنظیم قد، به آلیس معرفی  کرم قارچ را به. شود با کرم ابریشم آشنا می

وي  شود که رو میهاي روب بعد با گربه. شود اي، آلیس با دوشس آشنا می در خانه. کند می
رکت هـا شـ  رسـد و در مهمـانی آن   فروردینـی مـی   خرگوش ۀبه خان. کند را راهنمایی می
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رسـد و بـا    آلیس به میدان مسابقه می. گیرد ها شکل میگفتگوي مفصلی بین آن. کند می
آلیس در . آید بین وي و ملکه، درگیري لفظی پیش می. کند دل مالقات می ۀشاه و ملک
کند و با او وارد  دوشس را دوباره پیدا می. یابد نقش داور میآمده در بازي،  وجود دعواي به

دل از  شـیر . اش را بشنود رود تا قصه پشت میهمراه با شیردل نزد الك. شود صحبت می
دل راه انداختـه، وارد    ۀهـا بـه دادگـاهی کـه ملکـ     آن. خواهد از خودش بگویـد  آلیس می

آلیس همـه را یـک دسـت ورق    . زند میعنوان شاهد صدا  خرگوش آلیس را به. شوند می
شود و خـوابش را   در همین زمان از خواب بیدار می. ریزند ها روي وي می ورق. خواند می

  .کند خواهر خود را در سرزمین عجایب تصور می. کند براي خواهرش تعریف می
  
  هاي از خودبیگانگی در آلیس در سرزمین عجایبمؤلفه -3-4-2

  :قدرتی، یک پاراگراف یافت شد که به شرح زیر است بی در ارتباط با مقولۀ
وپا روي زمین طاق بزنند  دست ها مجبور بودند دوال شوند و چهار سرباز«در پاراگراف 

از این رو که فرد بر اعمـال و رفتـارش   ، )46: 1375: کارل( »هاي بازي را بسازند که حلقه
تصـویري از   فردي پیش بـرد و صـرفاً   ر نیست کارهایش را طبق ارادةتسلط ندارد و قاد

  . قدرتی مطرح است بی ۀ، مقولخواستۀ دیگري است و اراده
  :دیگرفرمانی، یک پاراگراف یافت شد که به شرح زیر است ۀدر ارتباط با مقول

دهند و آدم را  چه موجوداتی؛ مدام دستور می:  آلیس توي دلش گفت«در پاراگراف 
از آنجا که  ،)63: 1375: کارل( »گار آمده باشم مدرسهان. کنند درس پس بدهد مجبور می

، با فرد از سوي نیروي خارجی کنترل شده و ملزم به اجراي فرامین قدرت خارجی است
، یـک  هر دو بنشینید و تا تمام نکـردم «در پاراگراف . رو هستیمهدیگرفرمانی روب مقولۀ

ۀ مالحظات واسطه دگی اراده بش از آنجا که تعیین، )79: 1375: کارل( »کلمه حرف نزنید
  .رو هستیمهدیگرفرمانی روب ۀافتد، با مقول خارجی اتفاق می

  
  ي نوجوان هاروندهاي ازخودبیگانگی در رمان -4
  در مومو )خودمرکزبینی(به فردگرایی افراطی ) دلیهم(گذار از روح جمعی  -4-1

بـراي   او .دردي داردهـم دلـی و  فرد ابتدا در  اجتماع حضور داشته، با دیگران حس هـم 
  . ارزش قایل استی خود وقت گذاشته و براي احساسات درون دیگران
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بـاز داشـته و نیازهـاي    اشثیر تبلیغاتی که مدام، فـرد را از نیازهـاي درونـی   أتحت ت
 دهدمیوري هرچه بیشتر از مادیات است، ترویج آنها بهره ۀساختگی را که سرمنشأ هم

خود را از دست داده، گرفتار فردیت افراطـی و بنـدگی امیـال    تدریج روح جمعی به وي
و ارزشکنـد،  میمنافع مادي خود را دنبال  رد تنهادر این وضعیت، ف .شودشخصی می

در برخورد با دیگران تنها سودمندي خویش را مالك  و هاي انسانی در وي تهی گردیده
  . دهدقرار می

گی ایجاد شده، فرد به بندگی مادیت کشیده زددر درون فرد، گودالی از مظاهر ماده
در چنـین شـرایطی فـرد    . گرددکردن این گودال میشود و تمام نیروي وي صرف پرمی

چـه  کنـد؛ گـودالی کـه هر   آزادي خود را از دست داده و خود را وقف گوادال مادیت می
ه فرد توانایی افزاید؛ تا آنجا ککردن آن، بر عمقش میجاي پربیشتر در آن ریخته شود، به
کند و راهی آمده را عادي فرض میوجودفرد شرایط به. دهدبازیابی خود را از دست می

جمله ذوق هنري و خالقیتکیفیات فردي از. یابدرفت از این وضعیت را نمیبراي برون
جمله اعداد و ارقام مربوط کاهند و کمیات ازمیدردي در وي فروهاي فردي و حس هم

  .یابدگرانه در فرد توسعه میچنین نگاه حسابیافته و حساب بانکی و همعینیتبه زمان 
  .شود زدگی آغاز شده و به تحریف آزادي فرد منتهی میطور خالصه، حرکت از مادهبه
  
  یوددر الفکا )شدن اي توده(گرایی افراطی  به جمع) وجدان فردي(گذار از روح فردي  -4-2

اش دسـت بـه عمـل زده و بـا دیگـران برخـورد        مبناي احساسات درونی فرد در آغاز بر
  و وسـایل   مـدرن  ةزد هـاي دل  اما بر اثر رویارویی بـا برخوردهـاي سـرد انسـان     ،کند می

فـرد از احسـاس خـالی شـده، مجـذوب ظـواهر و         صنعتی، وجـود  ۀجامع ةکنند سرگرم
کنـد و   ه افراد عرضه میمدرن ب ۀهاي مادي جامع شود که پیشرفت هایی می طلبی راحت
  .شود طلبی، وجه غالب مصارف وي می تفنن

اش را فراموش کرده و نیازهاي جدیدي در وي  فرد نیازهاي درونی  تدریج رو، به از این
رود، تا  میروز بیشتر در ظواهر جامعه فرو به فرد روز. دواند که منشأي مادي دارد ریشه می

. کند ماهیت جدیدي پیدا می دست فراموشی سپرده،کلی به  را بهاش  که ماهیت اولیهاین
ختن سـا   چه بیشتر مشـابه هت هرفرد در ج و  فرهنگ غالب جامعه بر وي مستولی شده 

رود و  ، پـیش مـی   شدن اسـت   وار هواقع بیانگر جریان تودهاي مدرن که در خود به انسان
  .شود گاه به یکی از کل مبدل میآن
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  در شازده کوچولوگرایی افراطی  گذار از روح فردي به جمع -4-3
مندي مادي بـراي وي در   فایده. کند ، اقدام به فعالیت می فرد ابتدا بر اساس عالیق خود

نیازهاي وي نیازهاي درونی است و احساسات و عواطف فـردي در  .  ارجحیت قرار ندارد
مند شده،  زدگی، جهت ماده ةپدید ثیر فرهنگ غالب جامعه وأاما تحت ت ،وي جریان دارد

دهد میاز دست  تدریج از عالیق خود کوتاه آمده و کیفیات خود را از قبیل ذوق هنري، به
  . کاهد میتا سطح مادیت فروو 

عنوان یک انسان عاقـل و پیشـرفته، از سـوي افـراد جامعـه خوانـده        چنین فردي به
نیازهاي ساختگی، . فراطی استشود که همان سیر حرکت از حساسیت به عقالنیت ا می

یابد؛  ، ماهیت تصنعی میفرد به وضع جاري تن داده. گیرد یجاي نیازهاي درونی فرد را م
رفتن این آزادي،  دست دهد و با از از دست می اش را  در کارش غرق شده و آزادي حقیقی

قـف  فرصت شکوفایی استعدادهاي درونی براي فرد، از بین رفتـه، فراینـد رشـد وي متو   
   .شود می

وجدان (هاي نوجوان، دو جریان گذار از روح فردي  طور که بیان شد، در داستان همان
به فردگرایی ) دلیهم(و گذار از روح جمعی ) شدنايتوده(گرایی افراطی به جمع) فردي

  . آیدبه چشم می) خودمرکزبینی(افراطی 
  
  گیرينتیجه -5

گیري از روش تحلیل هاي موردبحث، با بهره رمانهاي ازخودبیگانگی در در بررسی روند
ايتوده(گرایی افراطی به جمع) وجدان فردي(قرایی، دو روند کلی گذار از روح فردي تاس

. مشخص شد) خودمرکزبینی(به فردگرایی افراطی ) دلیهم(و گذار از روح جمعی ) شدن
ها از سـوي   ان مؤلفهگر در این قسمت با دیدي اکتشافی به بیان چگونگی چیدم پژوهش

  .است شود، پرداخته نویسنده که در پایان به ازخودبیگانگی فرد منجر می
شدن وجه غالب است و ازخودبیگانگی بهايتوده ۀشده، مقول هاي بررسیدر داستان 

  .است معرفی شده -و نه مقطعی  - عنوان حالتی مداوم
اسـاس آن، فـرد   است که بر شدهزدایی پرداخته حساسیت ۀلأها به مس در این داستان

دهـد و  اش از دسـت مـی  هاي درونیمرور حساسیت خود را نسبت به عقاید و خواسته به
گرانه و کمی نسبت به جریانـات پیرامـون   عقالنیت افراطی که شامل نگاه شدید حساب

 .شوداست، جایگزین آن می
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خـود   ۀگذار از ماهیت اولیاند، یک خودبیگانه معرفی شدهعنوان افراد ازافرادي که به
پذیرند  طور کامل میتدریج وضعیت از خودبیگانگی را بهبه ماهیت ثانویه را طی کرده و به
  .زنندو بر این مبنا دست به عمل می

عنـوان افـرادي کـه مقهـور حالـت از      ساالن بـه شده بزرگهاي مطرح در بیشتر رمان
نـوان افـرادي کـه در مقابـل حالـت      عخودبیگانگی هستند، دانسته شده و نوجوانـان بـه  

عنوان و به اند و به مقابله با این حالت برخاسته یگانگی، از خود مقاومت نشان دادهازخودب
  .اندساز جامعه، معرفی شدهبینندگان عوامل بیگانهدشمن اصلی تدارك

  جوانـان تـأثیر  بر آموزش و پرورش کودکـان و نـو  هاي درسی کتاببا توجه به اینکه 
ها، تصویرها و ها اعم از متون، پرسشمطالب این کتاب شودپیشنهاد می ،ندسزایی دار به

شده در این پژوهش مـورد  هاي معرفیگیري از مؤلفهشده، با بهرههاي مطرحدیگر بخش
بخشند، کنار گذاشته شود عباراتی که از خودبیگانگی را در فرد نیرو می ؛گیردتحلیل قرار
 همچنـین . ها گنجانـده شـود  ازخودبیگانگی در این کتاب ةی پدیدجهت معرفو متونی، 

عنوان میعاري براي ارزشـیابی خـود و   تواند بهشده در این پژوهش، میهاي مطرحمؤلفه
 ازخودبیگانگی موردتوجه قرار گیـرد کـه الزم اسـت    ۀاطرافیان به منظور آگاهی از درج

ش و پرورش، معلمان و نویسندگان آموز ۀکنندگان فلسفهاي درسی، تدوین مؤلفان کتاب
  .له توجه کنندئادبیات کودك و والدین بیشتر از دیگر قشرها به این مس
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