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چکیده
ایـن پژوهـش در نظـر دارد تـا پیوند مفهوم هویـت و دیگـرى را در رمان نوجـوان امپراتور کوتوله 
سـرزمین لى لى پـوت از جمشـید خانیـان بررسـى کنـد. شـخصیت اصلى داسـتان براى رسـیدن 
بـه یـک هویـت مسـتقل و متعـادل، در مواجهـه بـا دیگرى هـاى گوناگـون، فرآینـد هویت یابى را 

مى کند.  تجربـه 
هویت هـاى اسـتعاره اى هویـت کلیشـه اى، هویـت ایدئولوژیـک و هویـت جنسـیتى در بافت 

داسـتان حضـور دارنـد و ابعـاد مختلـف شـخصیت در سـایه آن ها سـاخته مى شـود. 
درنهایـت جعبـه کادوپیچ  شـده   اى که شـخصیت اصلى در روند داسـتان به دنبـال صاحب آن 
اسـت، به عنـوان اسـتعاره اى از هویـت در حـال شـکل گیرى آیـدا بـا جیغـى بلند باز مى شـود که 
مى توانـد نشـانگر دردنـاك یا ترسـناك بودن فرآینـد هویت یابى باشـد. هویتى کـه در همان حالى 
کـه بـا دیگرى هـا همگـون اسـت بـا آن هـا متمایـز نیـز هسـت؛ نـه این اسـت و نـه آن، هـم این 

اسـت و هم آن.

کلیدواژه: هویت یابى، دیگرى

درآمد
در فرآینـد شـکل گیرى هویـت، دیگرى همواره نقش پررنگى داشـته و مفهـوِم «خود»، با 
توجـه بـه همگونـى یا تمایـز با دیگران اسـت که سـاخته مى شـود. برخـالف دیدگاه هاى 
ذات گـرا درجوامع سـنتى که بر همسـانى و تشـابه در فرآینـد هویت یابى تأکید داشـتند، 
مدرنیتـه میـل بـه تمایـز دارد.  هـگل در بحـث خدایـگان و بنـده، بـر این باور اسـت که 
خودآگاهـى در تعامـل اجتماعـى بـه شـکوفایى مى رسـد نـه در انـزوا و تنهایـى و موجود 
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خـودآگاه بـراى فعلیت بخشـیدن کامـل بـه قـواى خـود، بایـد جهان یـا غیـر را دگرگون 
کنـد و آن را در بنـد خـود درآورد (مقدورى خوب نمـا، 1394: 132). 

در قـرن بیسـتم، ایـده دیگـرى در اندیشـه سـارتر همچـون یـک رابطـه دیالکتیکـى 
مطـرح مى شـود.  بـه بـاور او، انسـان در حضـور دیگریسـت کـه معنـا مى یابـد و ایـن 
«دیگـرى نـه به عنـوان مانعـى بـراى آزادى «من» قلمداد مى شـود و نه شـیئى اسـت که 
مـن بایـد بـه کفایـت از آن اسـتفاده کنم؛ دیگرى در این سـاحت فردى اسـت کـه با من 
مشـارکت مى کنـد تـا بـا کمـک هم بـه فهـم و درك عمیق ترى نایل شـده و بـه حقیقت 

نزدیک تـر شـویم» (ایـزدى، 1386: 39). 
لـکان  نیـز بـر این باور اسـت که در فرآینـد هویت یابـى، آنچه به کـودك کمک کرده 
تـا خـود را بشناسـد، دگربودگـى یا دیگرى اسـت کـه با شـکل گیرى ego و تمیـز تصویر 

مجـازى و خیالـى بـا تصویر واقعى انجـام مى گیرد. (ذاکـرى، 1394: 65). 
توجـه بـه مفهـوم دیگرى، در اندیشـه افـراد دیگـرى چون هایدگـر، باختیـن و لویى 
اسـتروس هـم دیـده مى شـود و هر یـک از آن ها بـه تفاوت بـا دیگـرى در ادراك «خود» 
تأکیـد کرده انـد (ر. ك بـه ایزدپنـاه، 1394: 2 و 3).  کلـود لویى اسـتروس معتقد اسـت.

«مـردم در طـول تاریـخ دو اسـتراتژى را در برخـورد بـا دیگـرى، 
خارجـى، منحـرف یـا بیگانـه در پیـش گرفته انـد. 1. آمیختگـى، ماننـد 
حالـت هم نوع خـوارى و حـذف هرگونـه فاصلـه بیـن همـان و دیگـرى، 
مرزهـاى  برپایـى  راه  از  دیگـران  نگه داشـتن  بیـرون  و  بیرون رانـدن   .2
محکـم و نهادهـاى ویـژه بـراى در انـزوا نگه داشـتن آنـان... گفتمان هاى 
هویت بخـش، همـواره از راه ایجـاد مرزبنـدى و فاصله گـذارى میـان خود 
و غیرخـودى شـکل مى گیرنـد. در ایـن نـگاه، دیگـرى همواره فرودسـت 

اسـت و بایـد از بـاال کنتـرل و به حاشـیه رانـده شـود» (همـان). 

سرزمین  کوتوله  امپراتور   ،(1394) جمشید.  خانیان، 
افق،  تهران:  روشنک،  بهاریان   ویراستار:  لى لى پوت، 
86 صفحه، 2000 نسخه، قیمت 6000 تومان، قطع رقعى، 

شابک: 978-600-353-132-1
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پژواك دیگرى در فرآیند هویت یابى

بـا ایـن نـگاه، مفهـوم کودکى نیـز از آغـاز، در تمایـز با دیگـرى در هیئت بزرگسـال، 
در پـى هویت یابـى بوده اسـت. البتـه باید توجه داشـت که ایـن ارتباط، ارتباطى دوسـویه 
اسـت. خـوِد کـودك در برابـر بزرگسـال نیـز یـک دیگـرى اسـت. دیگـرى کـه به دلیـل 
«تأخـر تکویـن عینـى و ذهنـى آن... میدان هـاى اجتماعـى دیگـر، به ویژه مهم ترینشـان، 
سـرزمین بزرگسـالى، بـه قلمـرو آن تعـرض مى کننـد و مى کوشـند آن را تحت الحمایـه 
خـود قـرار دهنـد و بـا سـلطه بـر ایـن جهـان در واقـع قیمومیـت کـودکان را به دسـت 

آورنـد» (پرسـتش، 1389: 46).
پیونـد دو مفهـوم هویـت و دیگرى در بسـیارى از داسـتان هاى کـودك و نوجوان نیز 
بازتـاب یافته اسـت. یکـى از آن ها رمانى اسـت از جمشـید خانیـان با نام امپراتـور کوتوله 

سـرزمین لى لـى پـوت، که در سـال 1394 نشـر افـق آن را به چاپ رسانده اسـت. 
موضـوع اصلـى ایـن داسـتان هویـت اسـت. هویتـى کـه در مواجهه بـا دیگران شـکل 
مى گیـرد. شـخصیت اصلـى داسـتان نوجوانى شانزده سـاله اسـت کـه بحران بلوغ را پشـت 
سـر گذاشـته و در ایـن سـن، در میـان هویت هـاى دور و بـرش در پـى یافتـن یـک هویت 
مسـتقل اسـت. طبق نظر اریکسـون هویت مفهومى اسـت که فرد در اوایل دوران نوجوانى 
بـراى این کـه خـود را از دیگـران متمایز کنـد، تجربه مى کند. ایـن تمایز از دیگـران هویت 
را مى سـازد. اریکسـون هویـت را بـه منزلـه پـروژه اى مشـترك بین شـخص جـوان و بافت 
او توصیـف کـرده و سـه سـطح متمایـز هویت یعنـى هویت شـخصى، هویت مـن و هویت 

اجتماعـى را مشـخص کرده اسـت (بـه نقل از مجدآبـادى و فـرزاد، 1391: 2). 
شـخصیت اصلـى داسـتان، آیـدا در جسـت وجوى هویـت خـود در میـان آدم هـاى 
دور و بـرش اسـت و خیالبافى هـاى او در داسـتان کـه چندبـار از زبـان مـادر بـه آن هـا 
اشـاره مى شـود، ایـن سـردرگمى و بحـران هویـت را تشـدید مى کنـد؛  همچنیـن نقـش 
رؤیاهـا در ذهـن آیـدا کـه نقـش یک هویـت ایـده آل را ترسـیم مى کنند. «وقتـى زندگى 
بـه رویاهـاى آدم نزدیـک باشـه هر چیـزى ممکنـه اتفاق بیفتـه» (خانیـان، 1394: 73).

رؤیاهـا همیشـه یـک وضعیـت آرمانـى را در ذهـن ترسـیم مى کننـد. آنچـه کـه احتمال 
وقوعـش در عالـم واقـع کـم اسـت و وقتـى نوجوان آنچـه را کـه مى خواهـد در عالم واقع 
نمى یابـد بـه رؤیـا پنـاه مى بـرد. ایـن رؤیاهـاى اید ئالیسـتى، بلندپروازى هـاى نوجـوان را 
در پـى دارد. نوجوانـى کـه هنـوز بـا تجربه هاى تلـخ و واقعیت هـاى موجود روبه رو نشـده 
و در آغـاز راه اسـت و مى خواهـد گام هـاى بلند بردارد. او بخشـى از هویت خـود را با این 
بلندپروازى هـا معنـا مى کنـد. «به خاطـر پروازهـاى بلنـد، عددهـا را از میلیـون بـه خاطر 

بسـپار» (خانیـان، 1394: 57). 
دیگرى هـا در شـکل گیرى هویـت آیـدا گاهـى شـکل اسـتعارى بـه خـود گرفته انـد؛ 
اسـتعاره هاى کالغ و گنجشـک و صـداى آن هـا که مدام در داسـتان به شـکل بن مایه هاى 
قـوى تکـرار مى شـوند در حـال شـکل دادن بـه هویت آیـدا هسـتند. او نمى خواهـد مانند 
گنجشـک هاى شـیربرنجى ضعیـف و منفعـل باشـد، بلکـه مى خواهـد ماننـد کالغ هـا، 
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نیـروى غالـب و قدرتمنـد باشـد؛ البتـه کـه اشـاره هایى بـه خشـم دوران نوجوانـى نیـز 
در ایـن اسـتعاره هسـت. آیـدا مى خواهـد ماننـد کالغ هـا، ملخ هـا را ببلعـد و برگ هـاى 
صنوبـرى قلبى شـکل سـپیدار را بپوشـاند و بـه بیـان بهتـر بـر احساسـات خـود سـلطه 
داشـته باشـد. او به دنبـال کشـف خـود، بارهـا و بارهـا جلـوى آینـه مى ایسـتد و هویـت 

خـود را بـا اسـتعاره کالغ مى سـازد: 
«خـودم را تـوى آینـه مى بینـم. دوبـاره نـوك دماغـم را مى گیـرم و 
مى کشـم و لب هایـم را غنچـه مى کنـم. چـرا میگـن کالغ هـا مـوذى و 

مضرنـد؟ از آینـه رو برمى گردانـم» (خانیـان، 1394: 19).  
یا: 

«خـودم را تـوى آینـه دیوارى نـگاه مى کنم. تو براى کالغ شـدن چى 
الزم دارى آیـدا؟ نـوك دماغـم را مى گیـرم و مى کشـم و بعـد لب هایم را 
غنچـه مى  کنـم. آدم هـا بـراى کالغ شـدن بـه جاى لـب و دماغ و دسـت، 
بـه یک جفـت بـال سـیاه بـزرگ و یک منقـار دراز و قـوى احتیـاج دارن. 

همیـن» (همان، 17).
دیگر شـخصیت هویت سـاز در داسـتان، آوا دختر مسـتخدم سـاختمان اسـت. آوا نیز 
همچـون یـک اسـتعاره،  بُعـد دیگـرى از وجـود آیـدا را به نمایـش مى گـذارد. آوا بخـش 
معصـوم و بى تجربـه وجـود آیداسـت کـه بى هیـچ توقعـى زحمـت مى کشـد و قربانـى 
زندگـى  اسـت. آوا بـا اشـاره اى کـه آفـاق خانـم- مـادرش- در داسـتان مى کنـد درسـت 
ماننـد آیـدا حواس پـرت اسـت. حواس پرتـى به خاطـر حجم افـکارى که بر ذهـن نوجوان 
هجـوم آورده؛ فکـر و فکـر و فکـر که در جاى جاى داسـتان به آن اشـاره مى شـود. فرآیند 
شـکل گیرى هویـت آیـدا در رویارویـى بـا دیگرى هـا ابعـاد مختلفـى پیـدا مى کنـد. آیدا 
مـدام در پـى ایـن اسـت کـه بـه یـک کالغ تبدیـل شـود و بى رحمـى و تسـلط را از این 
دیگـرى مى گیـرد، و بخـش فـداکارى و مهربانـى که گاهى بـه قربانى بودن ختم مى شـود 
بُعـد دیگـرى از وجـود آیداسـت کـه از آوا مى گیـرد. آیـدا در ایـن میـان در پى رسـیدن 
بـه یـک نقطـه تعـادل اسـت. رسـیدن بـه وضعیتى کـه در همـه زمان هـا همان باشـد و 

همـان بماند. 
هویـت در رویکرد مدرن همیشـه در حال شـدن اسـت. هویت مدام و مـدام بازتعریف 
مى شـود و امـرى رو بـه جلـو اسـت. پاییـن رفتن آسانسـور و جسـت وجوى آیـدا از طبقه 
چهـارم بـه پاییـن و پرسـیدن از همسـایه ها بـراى پیدا کـردن صاحـب جعبـه کادویـى، 
مى توانـد اشـاره اى باشـد بـه دیدگاه هـاى ذات گـرا و حرکـت به گذشـته که شـکل گیرى 
هویـت را در گذشـته انسـان جسـت وجو مى کننـد. امـا مى تـوان از زاویه دیـد دیگرى نیز 
بـه موضـوع نگریسـت. مى تـوان آسانسـور را یـک وسـیله در نظـر گرفت که نوسـان بین 

هویت هـا و دیگرى هـاى گوناگـون را نشـان مى دهـد. 
جملـه مشـهور لـکان کـه «انسـان همیشـه در نـگاه دیگـرى خـودش را مى سـازد» 
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این جـا معنـا مى یابـد. همگونـى یا تفـاوت با دیگـران. هویت براسـاس این همگون سـازى 
یـا براسـاس تقابـل سـاخته مى شـود. چـون درنهایـت بـه تعریـف خـودى و غیرخـودى 
مى پـردازد. خودى هـا در شـکل گیرى هویـت آیـدا را مى تـوان کالغ هـا، آوا و حتـى مازى 
کوچولـو دانسـت و غیرخودى هـا را شـاید بتـوان هومـن منصـورى، گنجشـک ها، خانـم 
سـاعى و پسـر آفاق خانـم در نظـر گرفـت کـه آیـدا بـا آن هـا مخالف اسـت. آیـدا در روند 
داسـتان و در مواجهـه بـا شـخصیت هاى مختلف داسـتان، هویت هاى گوناگـون را تجربه 
مى کنـد و در پایـان ایـن تجربه هـاى زیسـته، هویـت او را مى سـازند. هویـت در حـال 
شـکل گیرى آیـدا گاهـى درگیـر بـا ایدئولـوژى مى شـود و بخشـى از آن بـا ایدئولـوژى 
سـاخته  مى شـود؛ در بخشـى از داسـتان، مـازى کوچولـو دربـاره پدربزرگـش صحبـت 

مى کنـد: 
«چـون یـه چیـزى که مـال جنگه تـو گردنـش گیرکرده اگـه بخنده 
یـا گریه کنـه اون چیـز تـو گردنش حرکت مى کنـه و پدربـزرگ مى میره. 

مثـل حاال کـه داره مى  میره چـون خندیده» (خانیـان، 1394: 64). 
بخش هایـى از هویـت کسب شـده آیـدا نیـز هویـت کلیشـه اى اسـت. هویـت دختـر 
خوبـى کـه بایـد بـه حرف هاى پـدر و مادرش گـوش کند، بـرود میوه هاى خریدارى شـده 
را بگیرد، بشـوید، خشـک کند، در یخچال بگذارد و ... . اما بخش یاغى و سـرکش وجود 
نوجـوان ایـن خط کشـى ها را برنمى تابـد و حتـى در خیـال و حواس پرتى هـاى خود میل 
بـه گریـز از ایـن خط کشـى ها دارد. بـا این کـه دائـم بـا خـود تکـرار مى کنـد کلیـد را جا 
نگـذارد، چندین بـار کلیـد را روى در جـا مى گـذارد، در خیـال خـود میوه هـا را از یـک 
میوه فروشـى دیگـر مى گیـرد، و در توهماتـش سـاعت پـدر را بـا این کـه پیـدا شـده و در 
کیـف پـدر بـوده روى جاکفشـى مى بینـد. در ایـن آشـوب و گیـرودار کـه ذهن آشـوبگر 
آیـدا آن هـا را برنمى تابـد، تنهـا نقطـه امـن اتـاق اوسـت. جایى بـراى خلـوت و تنهایى و 
گریـز از هویت هـاى تحمیل شـده بـه او. «بالفاصلـه بـه طـرف اتـاق مـى روم؛ امن تریـن 
نقطـه دنیـا. درسـت مثل سـپیدارى براى کالغ هـا: قار قار قـار» (همـان، 13). اتاق جایى 
اسـت  کـه آیـدا در آن جـا مى توانـد خـودش باشـد؛ جایـى دور از هرگونـه چهارچـوب، و 

جایـى کـه فرصـت تأمـل و دریافت خـود را بـه او مى دهد.  
بخـش دیگـرى از دیگرى هاى هویت سـاز در داسـتان، کلیشـه هاى جنسـیتى اسـت. 
قالب هـاى زنانگـى و مردانگـى کـه بـراى آن هـا در داسـتان نمادهایـى در نظـر گرفتـه 
شده اسـت. کفـش قرمـز پاشـنه بلند زنانـه و پیراهـن نارنجى جیـغ مردانه کـه چندین بار 
بـه آن ها اشـاره مى شـود. مـادر و خانم سـاعى کفش پاشـنه بلند زنانه دارند و پدر و پسـر 
آفاق خانـم پیراهـن نارنجـِى جیـغ مردانـه. ایـن نشـانه ها هـم در داسـتان در درون آینـه 
به عنـوان یـک وسـیله اسـتعارى هویت سـاز دیده مى شـود. وسـیله اى کـه امـکان ارتباط 
میـان آیـدا به عنـوان یـک نوجـوان در جسـت وجوى هویـت و دیگرى هاى هویت سـاز در 

قالـب کلیشـه هاى جنسـیتى را فراهـم مى کند: 

پژواك دیگرى در فرآیند هویت یابى



350166

۱۸  ، ـــ 
ــــــــــ ۱۳۹۷  ــــــــــــــ

نقد دیروز

   
   
  
   
  

 

«از تـوى آینـه چشـمم مى افتـد بـه  کفش هـاى پاشـنه بلند مامـان 
و پیراهـن نارنجـى بابـا کـه مثـل تـوپ له شـده روى زمین افتاده اسـت. 
«حتمـاً کار مامانـه.» ایـن پیراهـن را نـه مـن دوسـت دارم و نـه مامان... 
البتـه کفش هـاى پاشـنه بلند و خفـن مامـان هم دسـت کمـى از پیراهن 
بابـا نـدارد ولـى... عطـر مامـان را برمـى دارم. یـک پیـس این  طـرف یـک 

پیس آن طـرف» (همـان، 13). 
گرچـه آیـدا تـالش مى کنـد در فرآینـد هویت سـازى مغلـوب کلیشـه هاى جنسـیتى 
نشـود، امـا کلمـه «ولـى»، ترجیـح کلیشـه هاى زنانـه را پررنـگ مى کنـد و آیـدا گرچـه 
کفـش پاشـنه بلند قرمـز را نمى پذیـرد اما به سـمت عطـر مامان مـى رود و بـه این ترتیب، 

بخشـى از هویـت زنانه او سـاخته مى شـود. 
و درنهایـت مى رسـیم بـه جعبـه کادویـى که آیـدا آن را در آسانسـور پیـدا مى کند و 
بـا پایین رفتـن از طبقه هـاى سـاختمان با آسانسـور و پرسـش از همسـایه ها در پى یافتن 
صاحـب آن اسـت؛ جعبـه اى کـه آیـدا را به یـاد امپراتـور کوتولـه سـرزمین لى لى پوت در 
داسـتان سـفرهاى گالیـور مى انـدازد. درون جعبـه همان طـور که آیـدا در پایان داسـتان 

مى گویـد هـر چیـزى مى تواند باشـد: 
«نمى دونـم. شـاید یـه بمـب. یا یـک امپراتـور کوتوله، یـا مامان یک 
بچـه، شـاید هـم بچه موشـى زبل و یا یـک درخت سـپیدار و یـک عالمه 

کالغ» (همان، 84). 
جعبـه کادویـى مى توانـد اسـتعاره اى باشـد از هویـت در حـال شـکل گیرى آیـدا. 
جعبـه اى کـه ممکـن اسـت هـر کسـى صاحبـش باشـد امـا در پایـان، آیـدا به ایـن فکر 
مى کنـد کـه شـاید صاحـب جعبـه خـودش باشـد. بیـن جعبـه یا بـه بیـان بهتـر هویت 
آیـدا، بـا دیگرى هـا و تجربه هاى زیسـته آن ها در مسـیر داسـتان مناسـباتى شـکل گرفته 
و در پایـان از مـِن آیـدا کـه از برخـى جهات بـا دیگران همگـون اسـت و از برخى جهات 
متمایـز، پرده بـردارى مى شـود. منـى که مسـتقل اسـت و از نظر آیـدا زیباسـت، تولد آن 

ترسـناك و شـاید دردنـاك اسـت و بـا جیغـى بلنـد همراه مى شـود: 
«پاگـرد و پلـه و سـاختمان و... هیچـى نیسـت. هیچـى جـز مـن و 
یـک جعبـه کادوپیچ شـده زیبـا. در جعبـه را برمـى دارم: جیییییییییغ» 

(همـان، 85).

پایان بندى
دو مفهـوم هویـت و دیگـرى، پیوسـته درهـم تنیده انـد. از آن جـا کـه فرآینـد هویت یابى 
مـدام در حـال شـدن و گـذار اسـت، در مواجهـه  بـا دیگرى هـا مرتـب سـاخته و بارهـا و 

مى شـود.  بازتعریف  بارهـا 
در داسـتان خانیـان، شـخصیت به دنبـال رسـیدن بـه هویت خـود، دیگرى هـاى مختلفى 
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را تجربـه مى کنـد و در ایـن میـان، آینـه وسـیله ارتبـاط او با دیگرى هاسـت. اسـتعاره اى 
کـه در آن، خـود و دیگـرى در کنـار هـم دیـده مى شـوند، بـا هـم تعامـل پیـدا مى کنند 
و بـر هـم تأثیـر مى گذارنـد. از برهم کنـش دوطـرف ایـن رابطه، هویتى مسـتقل سـاخته 
مى شـود، هویتـى کـه از هـر دیگـرى چیـزى در خـود دارد و در همان حـال ماهیتـى 
متفـاوت دارد. داسـتان خانیـان صرف نظـر از امـکان ارتبـاط بـا مخاطب کـه تحقق یافتن 
آن بحثـى جداگانـه اسـت و نیـاز به پژوهش هاى دیگـر در حوزه هایى دیگر دارد، بسـترى 
مملـو از نشانه هاسـت کـه به خوبـى فرآینـد هویت یابـى را بـه تصویـر مى کشـد. تصویـر 
نوجوانـى کـه «بـا صـداى بلند فکـر مى کنـد (م). فکر فکـر فکر فکـر... دارد فکـر مى کند 
(م) کـه انـگار مهم اسـت پشـت آن روبـان طالیى زیبـا و کاغذى که نـور، روى آن بازتاب 

خیره کننـده اى دارد، چیسـت؟» (خانیـان، 1394: 56).
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