
 و بازنمایی جدال سنت و تجدد در ایران دهۀ شصت« نیمۀ غایب»

 رمانی از حسین سناپور تحلیل گفتمان
 سروری حسینی نجمه

 کرمان باهنر شهید دانشگاه فارسی ادبیات و زبان استادیار

 (111تا  79از ص )

 82/11/71: تاریخ دریافت

 50/50/78: تاریخ پذیرش
 

 چکیده
پردازد و با  نوشتۀ حسین سناپور می« نیمۀ غایب»رمان  نوشتۀ حاضر به تحلیل گفتمان

دهد که سناپور در  می  تکیه بر رویکرد پساساختگرای تحلیل گفتمان الکلو و موف، نشان

و از کرده این رمان جدال سنت و تجدد را در جامعۀ شهری دهۀ شصت ایران بازنمایی 

تخاذ کرد، مسئلۀ هویت و بازیابی باره ا توان در این های مختلفی که می ازاند میان چشم

های  دهد که متن سناپور، تمام تعارض این بررسی نشان می. است کردهآن را انتخاب 

گیرد و همۀ آنها را تحت عنوان سنت، به شکلی  های متفاوت سنتی را نادیده می گفتمان

و  های سنت و گفتمان گیرد می قرارکند که در تضاد با گفتمان تجدد  بندی می مفصل

به هویت سوژه محل نزاع است، به شکلی متضاد و به  معنابخشیدنتجدد را در آنچه در 

های جنسیتی و برتری و  مبنای تفاوت کند که گفتمان سنت بر نحوی بازنمایی می

سلطۀ مرد و گفتمان تجدد بر مبنای برابری جنسیتی و در ابعادی کامالً یکسان، حول 

همچنین در متن سناپور، گرایش نسل جوان به . شود میزن بازنمایی / گاه اصلی مرد گره

یت خود بر اساس ابعاد این دهی هو گفتمان تجدد و در نهایت توفیق این نسل در سامان

  .نشینی گفتمان هژمونیک سنت در برابر تجدد است ، به معنای عقبگفتمان
 

 .هویت و تجدد نت،تحلیل گفتمان الکلو و موف، س نیمۀ غایب، بازنمایی، :های کلیدیواژه
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 مهمقدّ .1

و مناسبات او در اجتماع  های ادبی، به انسان رمان و ادبیات داستانی، بیش از دیگر گونه

و که رمان  است  داده   گرایانۀ ادبی نشان ساختار اهای پس نظریه حال اینبا . است  پرداخته

که  ،های اجتماعی وار واقعیت نه صرفاً بازتاب و انعکاس آیینه ،های ادبی دیگر گونه

رمان، از  ویژه بهبه عبارت دیگر، ادبیات و  ای گفتمانی است؛ نمایی آن به شیوهباز

ادبیات داستانی، در ترین ابزارهای بازنمایی است و به همین دلیل، هدف از مطالعۀ  مهم

ای است که  ای از جهان و روابط و مناسبات انسانی ویژه وایت ویژهساختن رنهایت، آشکار

 .یابد گیرد و پرورش می می  در خالل آثار ادبی شکل

 ،ها تجلی بازنمایی». های مفهومی و گفتمانی است بازنمایی، تولید معنا از طریق چارچوب

ل کامل و مطلق، شک به ها بازنمایی باشد اما ... ه صورت گفتاری، نوشتاری یاممکن است ب

ه از موضوع اصلی ک  شده معموالً یک تصویر گزینشی و انتخابو  دهند نمی نمایشجهان را 

معنادارشدن جهان در گرو  (71: 7831 زاده، مهدی) «.دهند می نشاناند،  آن را بازنمایی کرده

 . های بازنمایی هستند ترین ابزار بازنمایی است و ادبیات و رمان، از مهم

شناسی نوین  زبان. نظام است ترین های مختلف بازنمایی، زبان مهم نظام در میان

دو سوسور، ) ندارد ، رابطۀ ذاتی و جوهری وجوددال و مدلولداده است که میان   نشان

  ای برای نظریۀ بازنمایی داشته دهگسترتبعات  به لحاظ تاریخی،این ایده،  .(51: 7813

رابطۀ میان اد اجتماعی در جامعه و تاریخی خاص، نظام قرارداگر بپذیریم که یک . است

معانی، درون تاریخ و فرهنگ همۀ »که توان گفت  میکند،  می  دال و مدلول را تعیین

    گرایی است های برساخت رویکرد، اساس رهیافت این .ندشوند و ثابت نیست می تولید

وانش ویژة خ سطۀوا بهزبان و نظام که معتقدند بازنمایی و تولید معنا از طریق 

 های برساختگرا، به دو رویکرد رهیافت (42: 7831زاده،  مهدی) «.گیرد خوانندگان شکل می

 . دارند  تعلق شناختی و گفتمانی نشانه

نظریۀ  چگونگی تولید معنا در متون است اما ،این دو رویکردهای مختلف  هدف نظریه

رویکردهای . جه بیشتری داردتلف این موضوع توها و تأثیرات مخ به پیامد، گفتمان

گفتمان را جزیی از زبان پساساختارگرا به زبان، بر خالف رویکرد ساختارگرا و نقشگرا، 

بر ن که کل حوزة اجتماع را در که نه تنها زباداند  داند بلکه آن را نظامی معنایی می نمی

 یا رفتار و به ارتباط میان گفتمان و قدرت، تنظیم عملکرد»بر این اساس،  و گیرد می

 (41: 7831زاده،  مهدی) «.شود می تأکیدها توسط گفتمان  ها و ذهنیت دادن به هویت شکل
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 به عنوان ادبیات تلقی مستلزم ادبی، آثار نقد برای گفتمان استفاده از روش تحلیل

 باید به تحقیقی، چنین انجام برای .است ادبی زبان تعاملی نقش بر تأکید و گفتمان

 در» .کرد توجه شده، خلق ادبی اثر بر حاکم اجتماعی بافت و ادبیات میان یۀسو دو ارتباط

 ادبیات، بپذیریم که نیز و کنیم رد را اثر صوری استقالل ناگزیریم همچنین صورت، این

 عالوه ادبی، خواندن اثر با خواننده هست زیرا نیز کند می القا که هایی ارزش صدق مسئول

  نیز ترغیب الگویی معین مبنای بر عمل به آن، شناختی ییزیبا تجربۀ در شدن سهیم بر

گرایانه، برگرفته از  بنابراین، جهان نمادین آثار داستانی واقع (34: 7837فالر، )« .شود می

تعامالت اجتماعی افراد در زندگی روزمره و فعل و انفعالت میان تخیل هنرمند و جهان 

ن اجتماعی و گذاری جها و فاقد ارزش اجتماعی پیرامون خود است اما بازتاب خنثی

 .های آن نیست واقعیت

ترین نویسندگانی است که با انتشار دو مجموعه  حسین سناپور، یکی از مشهور

مناسبات زندگی شهری  ،7857تا  7813های  داستان کوتاه و چهار رمان در فاصلۀ سال

 هربیش از  ،ر آثار خودو د است  داده ادبی خود قرار های در ایران را دستمایۀ آفرینش

 ،«نیمۀ غایب». است  به مفهوم هویت و جدال میان سنت و تجدد پرداخته ،چیز

فارغ از . های معاصر فارسی است ترین رمان مشهورترین رمان او و یکی از پرفروش

ای که پیرامون رابطۀ میان جامعه، هنرمند و اثر ادبی درگرفته و در  های گسترده بحث

ترین  به عنوان یکی از مهمسناپور ش اصلی این مقاله، آن است که جریان است، پرس

در را  در دهۀ شصت زندگی شهری ایرانمناسبات گرای ایران،  نویسان واقع داستان

هرچند متن داستان سناپور، مثل هر ؟ است  چگونه بازنمایی کردهمشهورترین رمان خود 

کند، اینکه این بازنمایی تا  می  اهایی است که الق مسئول صدق ارزشمتن ادبی دیگری، 

های  چه حد منطبق با واقعیت جامعۀ ایران در دهۀ شصت است، محتاج بررسی

 .شناسانۀ دقیقی است که از موضوع این مقاله خارج است جامعه
 

 مبانی نظری تحلیل گفتمان .8

 بر اساس مالحظات نظری و را (7)نگفتماهای مختلف تحلیل  پژوهشگران مختلف، روش

 تحلیل گفتمان آثار .(7833 میلز،) اند کرده  های گوناگونی تقسیم شناختی به شیوه روش

 سبک، تحلیلاز نظر وندایک، . شناسی این آثار تفاوتی اساسی دارد ادبی، با بررسی سبک

 سبک، تحلیل .(82 :7831 وندایک،)رود  است اما از آن فراتر می گفتمان تحلیل از بخشی
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 نهادهای به متن از حرکت روند» اما آن است فرهنگی و تاریخی زمینه در متن تفسیر

 گفتمان نهایی تحلیل تر برسازندة یک متن، خواست های کالن و یا گفتمان گفتمان مولد

 (71: 7835 تنهایی،) «.است ایدئولوژی و قدرت متن، میان رابطه ساختن آشکار در

گفتمان است که از سوی  های رایج در تحلیل روش-نظریۀ گفتمان، یکی از نظریه

که  در حالی .(788: 7857 کالنتری،) است  مطرح شده (Laclau, Mouffe) الکلو و موف

: 7815فرکالف، ) های تحلیل گفتمان، از جمله تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف برخی شیوه

های  وگوها و پیام های خرد از گفت ، به تحلیل(کل کتاب: 7831وندایک، ) و وندایک (کل کتاب

دارد   شیوة الکلو و موف بیشتر به الگوهای عام و فراگیر توجه»کنند،  می  ای توجه رسانه

کرد که در یک زمان    هایی تهیه ای انتزاعی از گفتمان توان نقشه و با کمک آن می

  به (21: 7835 فیلیپس، و یورگنسن) «.دارند  مشخص و یک قلمرو اجتماعی خاص جریان

 ؛دانند وف، بر خالف کسانی مثل فرکالف، همۀ امور را گفتمانی میالکلو و م عالوه،

تنها یک مجموعۀ نظریه و روش تحلیلی را  کارگیری مدل آنها، توان با به بنابراین، می

های اجتماعی را  نظر آنها، گفتمان نه تنها زبان بلکه همۀ پدیدهاز . گرفت کار به

آمده از آن، امکان مناسبی برای تحلیل بنابراین، این نظریه و روش بر گیرد؛ دربرمی

 .کند می  فضاهای اجتماعی در ضمن توجه به زبان فراهم

و شامل عمل تثبیت معنا از  فرآیندی اجتماعی ،از نظر الکلو و موف، خلق معنا

هرچند تثبیت معنای اما  های دیگر است ها در شبکۀ روابط نشانه نشانه دادن قرارطریق 

 با وجود .(11 -12 :همان) پذیر است، ضروری نیست روط و امکانها، محتمل و مش نشانه

ها گاه چنان رایج و  شود تا معنای نشانه می   در گفتمان باعث( 4)بندی این، عمل مفصل

هر عملی را که منجر به »الکلو و موف . برسد  نظر به مرسوم شود که کامالً بدیهی

ویت این عناصر در نتیجۀ این عمل ای بین عناصر شود، به نحوی که ه برقراری رابطه

بندی را  و کلیت ساختمند حاصل از عمل مفصل بندی تعدیل و تعریف شود، مفصل

گفتمان های تفاوت را زمانی که در درون یک  همچنین جایگاه .اند گفتمان نامیده

 نشدهبندی  و هر تفاوتی را که از نظر گفتمانی مفصل( 8)، بُعدباشند شدهبندی  مفصل

های درون یک گفتمان،  معنای نشانه .(701: 7531 الکلو و موف،) اند نامیده (2)عنصر، باشد

گاه اصلی،  این گره .(774: همان) یابد می  انسجام (1)(گاه اصلی گره) حول یک نقطۀ مرکزی

بندی  یابند و با هم مفصل میهای دیگر حول آن نظم  ت که نشانهاس  ای مرکزی نشانه

 .شود انسجام معنایی کل گفتمان می گاه اصلی باعث له، گرهبه این وسی شوند و می
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، اند نگرفته قراربندی  های زبانی تا زمانی که در یک مفصل به عبارت دیگر، نشانه

توان به آنها  های مختلفی را می هستند که معانی یا مدلول( عناصری)هایی شناور  دال

( ابعاد)ها  دادی از نشانهبندی، مستلزم تثبیت معنای تع عمل مفصل» .کرد منتسب

معنای گردآوری اجزای مختلف و  بندی، به است و مفهوم مفصل گاه پیرامون یک گره

 و اگر مدلول خاصی به دالی (720: 7815 هوارث،) «.ترکیب آنها در یک هویت جدید است

، آن دال شود حاصلشود و بر سر معنای خاصی برای یک دال در اجتماع توافق   مرتبط

و  گیرد می قرارمعنای آن در سطح وسیعی مورد پذیرش همگان  و شود ک میهژمونی

  های یک گفتمان، به معنای این است که کل آن گفتمان پذیرفته شدن دال هژمونیک

 . رسد می نظر به شود و بدیهی می

ها به  انسجام گفتمان. ها اهمیت زیادی دارد گاه این مدل، شناسایی گرهکارگیری  بهدر 

بندی وابسته  ها با دال مرکزی در یک مفصل بطۀ میان دال و مدلول و ثبات رابطۀ دالثبات را

 کند که می  های دالی را تثبیت ، یکی از معانی یا مدلولهر گفتمان .(821، 7833 کسرایی،) ستا

همیشه »اما  است  گرفته گاه در ارتباط قرار بندی گفتمانی، با یک گره در یک مفصل

ای هستند  ها یا معانی شوند و مدلول بندی نمی مفصل ،که در یک گفتمان هایی هستند نشانه

ها، عناصر گفتمانی  ؛ به این معانی یا مدلولشوند می طردبندی گفتمانی  که از یک مفصل

است که با هدف  ابعادییا ( های شناور دال)، سرریز معانی(1)«میدان گفتمان»شود و  می   گفته

  (777: 7531 الکلو و موف،) «.اند شده  فتمان به حاشیه راندهتثبیت نظام معانی در یک گ

یافته از میدان گفتمان رقیب است اما بنا بر موقعیت آن  ، بخشی نظام هرچند هر گفتمان

( پادگفتمان)کردن  توان از هژمونیک بودن یا مقاومت گفتمان به لحاظ اجتماعی و تاریخی می

های رقیب یک گفتمان مسلط،  گفتمان (50 -10: 7835 یورگنسن و فیلیپس،) «.آن سخن گفت

گفتمان و یا جایگزین کردن  شکنی معنای تثبیت شده در یک کنند تا با ساختار تالش می

با . یکی از عناصر مستقر در میدان گفتمان، هژمونی گفتمان مسلط را به چالش بکشند

های سیال  اص به دالنایی خدادن مع های رقیب برای نسبت یی که گفتمانها مطالعۀ شیوه

 .(14: همان) کرد پیدا  های موجود بر سر معنا دست عتوان به نزا ، میبرند می کار به

 تحلیل گفتمان و مسئلۀ هویت .1.8

که متغیر، د نگوی سخن می ای زدوده ز خویشتن مرکزامدرنیسم  گرایی و پست ساختار پسا

 ،، هویت(1)اه در این پارادایم .(207: 7831پارکر، ) های متکثر است چندپاره و دارای هویت

پرشتاب جوامع کنونی  شدن تر پیچیدهمعنای توسعه و . محصول و پیامد گفتمان است
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 ،گفتماناین  .هاست هویت شدن تر شکنندهو  شدن ناپایدارمدرن،  پستگفتمان برای 

 .اسطوره و خیال است ،که این تصور کند می ادعاو  کند می ردتصور شفاف هویت را 

کنیم که از ابتدای تولد تا مرگ، هویتی واحد داریم،  می  و اگر احساس (488: 4008 کلنر،)

کننده دربارة خودمان  خوش هایی دل ایم همواره داستان از آن روست که ما عادت کرده

 .(21: 7834 ساراپ،) بسازیم

مختار رویکردهای تحلیل گفتمان انتقادی نیز نگرش سنتی به فرد، به عنوان سوژة خود

خود دارای هویت نیست بلکه هویتش  چیز به خودی از نظر الکلو و موف، هیچ. پذیرند را نمی

، معتقدند که افراد، «آلتوسر»آنها، مثل . کند می  ، کسبدارد را از گفتمانی که در آن قرار

قرار های مشخصی  ، در موقعیتگفتن های خاص سخن واسطۀ شیوهبه شوند و می  فراخوانده

داند که بر اثر  برخالف آلتوسر که روابط میان افراد را امری واقعی میآنها اما  رندیگ یم

ای وجود ندارد  روابط اجتماعی واقعی»معتقدند که ، است  مخدوش شده ...اقتصادی وعوامل 

ها  عنوان سوژه، از سوی گفتمان به ها، که اقتصاد، مؤلفۀ نهایی معنای آن باشد بلکه انسان

  (701: 7531 الکلو و موف،) «.شوند می  هایی در یک گفتمان بدل به موقعیت و  فراخوانده

شود بلکه  نمی  به یک شکل و توسط یک گفتمان، فراخواندهصرفاً اما سوژه 

 ،هویت»دهند؛ بنابراین،  می  های متفاوتی را به آن نسبت های مختلف، موقعیت گفتمان

 قرارها در اختیار فرد  ت که گفتمانای مختلف اس ای متغیر از مواضع سوژه مجموعه

های مختلف طبقاتی،  پنداری توانند شامل همذات های فرهنگی می  و هویت اند داده

، برخوردار از ای مختلف این مواضع سوژهباشند و یک فرد، بنا به ... و ،ملیجنسیتی، سنی

های  ماناگر گفتو  (271 -274: 7831پارکر، ) «.مرکززدوده استو های متکثر   هویت

که باعث  دهند یقرار مهایی  متفاوت، یک فرد را همزمان فرابخوانند، او را در موقعیت

 .(30: 7835 یورگنسن و فیلیپس،) شود تضاد می

هژمونی و استراتژی »، پس از انتشار کتاب (7552) الکلو در مجموعۀ مقاالتی

دهد و به   تا نظریۀ گفتمان را بیشتر بسط کرد تالش، (7531) «سوسیالیستی

از دیدگاه او . ها پرداخت های بین گفتمان گیری هویت از خالل نزاع سازوکارهای شکل

 داند که تالش سوژه را یک ساختار همواره ناتمام می» که است  استفاده کرده« الکان»

 پنداری با نظر الکان، فرد از طریق همذات به (37 :همان) «کند بدل به یک کل شود می 

 همانی، فرد را تثبیت این». شناسد منزلۀ یک فرد می به خود، خودش را چیزی خارج از
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و بنابراین،  (35: 7832 تاجیک،) «.کند می دور او را از خودشزمان نیز  کند اما هم می 

 .آید نمی  وجود به کامل بودندهند، احساس  ها به فرد می رغم جایگاهی که گفتمان علی

گاه اصلی در نظریۀ الکلو و  کند که برابر با گره می  تصحب( 3)الکان همچنین از دال اصلی

بخشند  های مختلف محتوای متفاوتی به آنها می هایی که گفتمان ها یا دال گاه گره. موف است

گیرد که هویت  می  ارزی انجام های هم ها در قالب زنجیره دال دادن وندیپو این امر از طریق 

ای از دال اصلی است که  ، نمونه«مرد»مثالً »کند؛  یم را بر اساس نسبتش با دیگران ایجاد

؛ یعنی دهند نسبتکنند تا محتوای متفاوتی به آن  می  های مختلف رقیب، تالش گفتمان

های رفتاری متفاوتی برای کسانی که  کنند دستورالعمل می  های مختلف تالش گفتمان

  (34: 7835 یورگنسن و فیلیپس،)« .کنند پیرویتا از آنها  کنند ارائه ،شوند می دانسته «مرد»
 

 داستانخالصۀ  .8

در ابتدای . کند بازنمایی میشصت زندگی شهری جامعۀ ایران را در دهۀ  ،«غایب نیمۀ»

شویم؛ دانشجوی  با فرهاد آشنا می« مراسم تشیع»داستان و در فصلی تحت عنوان 

او از یک خانوادة . کند تنها و در محلی پنهان از خانواده، زندگی میاخراجی معماری که 

پدرش بازاری ثروتمند و صاحب نفوذی است که در زمان آغاز  مذهبی سنتی است؛

در بستر بیماری و مشرف به مرگ است و همین  (7815اردیبهشت  72) روایت سناپور

 . شود  دوباره از سرگرفته ،اش شود که روابط فرهاد و خانواده باعث می

که درسش را تمام خواهد  می از او اه برگردد،دانشگ هاد بهکرده تا فر که راهی پیداپدر 

اشارة پدر به روابط گذشتۀ . کند  دارد، ازدواج  هرکس که دوست به خانه برگردد و با کند،

 شده او تلقی نمیفرهاد با دختری به نام سیندخت است که از نظر پدر، همسر خوبی برای 

تا بعد از رود  مین پدرش به دانشگاه برگردد و کند که به کمک دوستا می  فرهاد قبول. است 

رسد؛  وجوی او با ناکامی به پایان می اما جست کند پیدادود دو سال، سیندخت را ح

 .است  گذاشتههایش قرار ازدواج  سیندخت به آمریکا رفته و در آنجا با یکی از همکالسی

در ضمن روایت  گذرد اما می 15اردیبهشت  72روز  این روایت حوادثی است که در

و ( اول شخص قهرمانراوی )این روز، روایت دو سال گذشته را هم از خالل صدای فرهاد 

خاطرات فرهاد، تداعی آشنایی او با سیندخت و . شنویم می( 5)راوی سوم شخص ذهنینیز 

، دوست و همخانۀ سیندخت، روایت فرحنیز و  است  عشقی است که به جدایی ختم شده
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های بعدی کتاب که  روایت فرهاد، در فصل. به نام بیژن ییبا دانشجو است و روابط او

 .شود می  کنند، کامل را روایت می 7811سال دی  1آبان و  48رویدادهای دو روز 

با زنی بسیار که  استصدرالدینی به نام  رییس بانک عیاشیدختر  ،سیندخت

با پسر جوانی سر صدرالدینی، ، همثریابعد از اینکه . است  تر از خودش ازدواج کرده جوان

برد و بقیۀ  های او را از بین می عکستمام  صدرالدینیرود،  آمریکا میو به  کند می فرار

» ، اونظر  به گذراند؛ زنی که اش می سبت به همسر فراریاش را با کینۀ تلخی ن زندگی

چیز را خواست همه  میدلش و  بود شدهکردن سیر  از خانمی... زیر دلش بود زدهخوشی 

 وماند  رود و سیندخت دو ساله می می ثریا« .بفروشند و بروند فرانسه یا آمریکا یا انگلیس

سیندخت، در کنار  بعد از مرگ پدر، .گذراند های هرجایی می اوقاتش را با زنکه  پدری

او را به امید اینکه روزی مادر برگردد و  کند؛ در همان خانۀ قدیمی زندگی می فرح،

 .کند پیدارهایش کرده،  جا که همان

سیندخت و در دانشگاه با هم آشنا  سیندخت و فرهاد سه ماه بعد از مرگ پدر

خواهد  ، می«کند فرارند از زیر سایۀ پدر تنومندش توا نمی»فرهاد که . دشون می

این کار سیندخت از اما  اش معرفی و با او ازدواج کند سیندخت را به خانواده

کند  می تی عکسی از او ندیده و فرهاد فکراست که ح مادری منتظر چون زند بازمیسر

حتی معلوم نیست زنده است یا که کند  میمادری دارد همه چیز را فدای که سیندخت 

فرهاد از شود؛  ، تنها در همین خالصه نمی تفاوت نگاه و عقاید این دواما نه؟ 

های  کش خط» از و سیندخت کند می فرارخانواده به شیوة زندگی هایش  وابستگی

حتی و ... نکند؛ قضاوت دربارة درست و خطا وتواند قضاوت  و فرهاد هرگز نمی «قضاوت

  .دربارة رفتارهای سیندخت و فرح ویژه به

و  بار و بوی رطوبت های عفونت گالش»است که برای فرار از  فرح، دختری روستایی

کشد  سرک می...ها و ها و مهمانی همایشگاتوی همۀ ن»و  است  به تهران آمده «درختان پرتقال

از جمله ، بیژنروابط آزادانۀ فرح با « .روز بتواند خودش را بچۀ تهران جا بزندیک  بلکه

، برای کردن زندگیبی قید و بند نظر فرهاد،  به .تواند بپذیرد چیزهایی است که فرهاد نمی

بندی بهتر است از اینکه قید و  کند که این بی سیندخت فکر می شود اما می فرح گران تمام

  «!و او را با خودش ببردبیاید ای با اسب سفید بماند که شاید روزی  منتظر شاهزاده» ،فرح

  ، تقریباً نیمی از کتاب را به خود اختصاص داده7811آبان  48روایت حوادث روز 

فراسوی خوشنامی و »گیرد به  در همین روز است که سیندخت، تصمیم می. است
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همه »گردد تا  و آرایشی غیر معمول توی دانشگاه می؛ پس با لباس «ام بگذاردبدنامی گ

تا همه از عزم او خبردار شوند؛  ،شان را قبول ندارد ساختگیخبردار شوند که او حرمت 

گردد و عزیمتش به زنانگی را اعالن  های آشنا می مثل تماشای عروسی در تمام محله

این منم و این دخترم و فقط »نتواند بگوید که و تا کاری کند که مادرش « .کند می

او را به  ،سرانجام، عزیمت سیندخت« .اند که با کلمات روی آنها گذاشتهببیند داغی را 

که های دکوراسیون داخلی  برد؛ یک استاد فاسد دانشگاه و دالل طرح ۀ فیضیان میخان

 .استبا او خطرناک  زدن حرفبه گفتۀ الهی، پدرخواندة سیندخت، حتی 

کتاب و از خالل خاطرات فرح و سیندخت و فرهاد، آشنا  2تا  7های  در فصلبا الهی 

کند، او را  را روایت می 7811ماه دی 1 دو فصل پایانی کتاب که وقایع روزشویم اما در  می

مردی است خودساخته که با استفاده از بورس دولتی به آمریکا الهی . شناسیم بیشتر می

الهی در جوانی و وقتی عازم  .است  به دست آورده ثروت زیادی ،انقالببعد از  رفته و

برای اولین بار ثریا، مادر و  رود میصدرالدینی به خانۀ برای خداحافظی  ،آمریکاست

او  دنیبه د ، به خواست صدرالدینی،بعد از رفتن ثریا به آمریکا، الهی. بیند را میسیندخت، 

ها  سالالهی  .شود ختم میخارج از مدار ازدواج ای  طۀ عاشقانهراببه  و ادامۀ دیدارها،رود  می

 .آورد سیندخت و ثریا را فراهم میو سرانجام هم مقدمات دیدار کند  از سیندخت حمایت می
 

 متن گفتمانتحلیل  .0

، «نیمۀ غایب»رمان  آید، سناپور در و از خالصۀ داستان نیز برمی شد گفتهکه  چنان

فی که های مختل انداز و از میان چشمکرده یران را بازنمایی زندگی شهری دهۀ شصت ا

، مسئلۀ هویت و (یا سیاسی های اقتصادی مثالً تعارض) کرد اتخاذباره  توان در این می

گیری هویت نسلی مورد  لرا در شک (70)انتخاب کرده و تضاد سنت و تجددبازیابی آن را 

تحصیل است و در دو راهۀ میان گفتمان که در دانشگاه مشغول به  است  داده توجه قرار

اوت با گفتمان ارزی متف های هم کوشد تا هویت خود را در زنجیره سنت و تجدد می

 . دهد سامانهژمونیک سنت 

و ابعادی ایجاد ( دال محوری)گاه اصلی  بر اساس نظریۀ گفتمان، هر گفتمانی از یک گره

دهند؛  می  ای را شکل بندی ویژه فصلگاه نسبت و م ه محتوایی را به یک گرهک است  شده

، دهند گاه معنا می گرهیک چه ابعادی به یک گفتمان در یک متن، اینکه  بازنمایی دربنابراین 

 .باشدتواند معرف نگاه متن به مرکزیت سوژه و نیز تأکید متن بر چگونگی تولید معنا  می
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گیری هویت  شکلد در سنت و تجد دو گفتماننزاع در بازنمایی متن مورد بررسی ما، 

گیرد و همۀ آنها را  های متفاوت سنتی را نادیده می های گفتمان اشخاص، تمام تعارض

کند که در  بندی می به شکلی مفصل ،ارزی یکسان های هم تحت عنوان سنت و در زنجیره

آنچه در را در های سنت و تجدد  و گفتمان گیرد می قرارتضاد با گفتمان تجدد 

 .کند می، به شکلی کامالً متضاد ساماندهی هویت سوژه محل نزاع است معنابخشیدن به

های سنتی  ای است از شخصیت کلیشهای کامل و  رچی، پدر فرهاد، نمونهحاجی بلو 

؛ مردی تنومند با ایم دیدهدر ادبیات داستانی فارسی پیشتر نیز اش را  بازار که نمونه

روی »شاه مقصودی در دست دارد و  سبیحشکمی برآمده و غبغبی برجسته که همیشه ت

که مردی  «.شود خم و راست میهایش  نشیند و روی حساب مه و عبا میتشکچه، با پاجا

ی بلورچی که حاج است  و پادویی در بازار شروع کرده و شده فروشی دستاز  را کارش

 .دارد جا نفوذ در همه

پدر و قدرت او در ادارة مبتنی است بر اهمیت  ،حاجی بلورچیگفتمان سنت در خانوادة 

عالوه بر این، . کند پیداتوسط پسران خانواده، ادامه  خانواده و شغلی موروثی که باید

شود و ازدواج  می  بسیار مهم تلقیمعتقدات دیرینۀ اخالقی و مذهبی برای خانوادة بلورچی 

ثل ناپذیر است و بر اساس آن، دختری م فرزندان و تأیید آن توسط پدر، اصلی خدشه

های خانوادة  و خانواده و تبارش هم با ارزش کند می رفتار« آزادانه و امروزی»سیندخت که 

به این ترتیب، . بلورچی در تضاد است، فرد مناسبی برای ازدواج با پسر خانواده نیست

مداری سنتی، خانوادة  مذهب، اخالقابعاد بر اساس  در خانوادة بلورچی، گفتمان سنت

های اصلی  شود و از سوی دیگر به مفهوم دال وچرای مرد تعریف می چون متمرکز و قدرت بی

 . دهد می  و در عین حال مرتبط با هم سامان ارزی مجزا های هم زن نیز در زنجیره/ مرد

با »مردی  ؛های سنتی است کاملی از بوروکرات نیز نمونۀ ،صدرالدینی، پدر سیندخت

سبیل قیطانی که دو انگشت شستش را از توی جیب جلیقۀ دور و نگاهی خالی و 

توی دفترش، تصدیق دوازده او با دیدن مردم  که کند می فکرو « آورد درنمیسیاهش 

ظاهر او و تفاخر او به مدرک دیپلم و ، بنابراین کنند؛ می  شوند و او را تحسین میمتعجب 

های گاه و  هایش و بحث ک دارد، شیوة زندگی او، عیاشیشغل مدیریتی که در بان

سازد که در ادبیات  از او نیز شخصیتی آشنا می... بیگاهش دربارة سیاست و اقتصاد و

 . است  بارها بازنمایی شدهفارسی داستانی 
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هایی با گفتمان سنت  اختالفدهد،  گفتمانی که به هویت مردانۀ صدرالدینی معنا می

عد مذهب و همۀ آنچه به واسطۀ آن بُ ،ان سنتی دارد؛ در این گفتماندر میان بازاری

در برخورد با  ،اما ابعاد دیگر این گفتمان شود می  شود، به میدان گفتمان رانده ی میتداع

بندی  ای یکسان با گفتمان سنت در میان بازاریان مفصل گفتمان تجدد، به شیوه

های اخالق  بر اساس ارزش ،گیرد می  دیدههرچند بعد مذهب را نااین گفتمان . شود می

متمرکز و سلطۀ مرد بر خانواده و خانوادة ابعاد همچنان و شود  سنتی تعریف می

گاه  حول گره ارزی مجزا و های هم پذیری و وفاداری و پاکدامنی زن را در زنجیره تسلیم

 .(7نمودار ) دهد می  مرد سامان/ اصلی زن

های زنانه و مردانه را  نت به همین شکل هویتدر خانوادة فرح نیز گفتمان س

تی فرزندان خانواده همپای هم کار هرچند در خانوادة فرح زن و مرد و ح. سازد برمی

دستان پدر متمرکز است؛ گیری همچنان در  تصمیمکنند، برتری اقتصادی و قدرت  می

ای همه چیز، به ابایی ندارد از اینکه مادر را بیندازد زیر مشت و لگد و بر» پدری که 

  «.تنهایی تصمیم بگیرد

گفتمان سنت، مفهوم زن را نیز در هر سه ردة اجتماعی یادشده، بر اساس ابعادی 

فرح مادر  نیز فرهاد وو خواهر این گفتمان در وجود مادر . کند بندی می یکسان مفصل

به تمام  مذهبی با ظاهری شبیه و سنتی ی استزنفرهاد، ( خواهر)مادر. شود بازنمایی می

 گرفتار شکلی از روزمرگی که در مراقبت از شوهر و فرزندان ور و زنان سنتی بازا

         است صاحب فضیلتی »و شود  خالصه می شخودآمد با گروه زنانی شبیه و رفت

  داند  و حتی وقتی می« .داند همه چیز را میهمیشه، گذارد گول بخورد چون  که نمی

     چرای چون و  ، در مقابل قدرت بیاست  شریک شده اش که زن دیگری در زندگی

شوهر و  ویژه بهمرد خانواده صبور و پذیراست و ازخودگذشتگی در مقابل اعضای خانواده، 

 .ستوفضیلت نهایی ا ،از او برداری فرمان

انه در گفتمان های نقش زن همان فضیلت ،وجوش پرجنبمادر فرح نیز که زنی است 

ها و مرکباتش  و بیشتر از بوقلمون کند خردتواند هیزم  زنی که می».تابد سنت را برمی

هرچند در شکلی متفاوت با مادر و خواهر فرهاد، در  ،زندگی مادر فرح هم «.گوید می

اینجا هم مرد است که  .شود که خاص شیوة زندگی اوست نوعی از روزمرگی خالصه می

رای نقشی است که از سوی مرد به او گیرد و زن پذی تصمیم می...ها و برای زندگی و بچه

  .شود واگذار می
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به این ترتیب، زنان خانوادة بلورچی و مادر فرح و زنان مانند آنها که هویتشان را 

اند، نمونۀ کاملی از زنانی هستند که گفتمان  همساز با ابعاد گفتمانی سنت برساخته

کند اما ثریا، همسر  اد میهژمونیک سنت از آنها به عنوان نمونۀ کامل فضیلت زنانه ی

دهد، در معرض قضاوت  صدرالدینی، که مطابق با این ابعاد زندگی خود را سامان نمی

ثریا که تحصیالت معادل همسرش . گیرد می قراربار معتقدان به گفتمان سنت  سرزنش

 تر از بسیار مسنبه ازدواج با مردی  ،«شود تر نو می ورود به جهانی که سریع»دارد، برای 

شتابی برای نوشدن  ،شهری که برخالف او»تا از تبریز،  است  ، رضایت دادهخودش

شوهری عیاش روبرو  ای قدیمی و با خانه ،به تهران بیاید اما بعد از ازدواج ،«ندارد

به آمریکا فرار  مردی کند و همراه شود و بعد از سه سال، شوهر و دخترش را رها می می

و سینما ثریا با کار در رستوران . رود می دزدد و را می او آخرین قطعۀ طالیکه کند  می

زندگی ، به عنوان مدیر یک فروشگاه بزرگ لباس هایت،در نو گذراند  اش را می زندگی ...و

هویت زنانه  ، او گفتمان سنت را که بهبنابراین دهد؛ برای خود ترتیب میرا آرامی نسبتاً 

شویی و  ظرف به عاقبتش ای که لکاته» شود به  میتبدیل  و گیرد می  دهد، نادیده معنا می

  «.نداردکشد و حتی لیاقت دیدن دخترش را هم  می... 

میان سه ردة در داستان سناپور، بازنمایی گفتمان سنت  در متنبه این ترتیب، 

هایی  رغم تفاوت ، علیهای سنتی و روستاییان صاحب زمین بوروکرات طبقاتی بازاریان و

گاه  که در نهایت در معنابخشیدن به گرهاست ای  به شیوهه با هم دارند، که این سه طبق

 .دشو بندی می ای یکسان مفصل ه شیوهمرد، ب/ اصلی زن

ها و جامعۀ  بازنمایی گفتمان سنت در متن، شامل ابعادی است که از طریق خانواده

اگر بر . خواند میو آنها را فرا دهد می قرارهژمونیک افراد را تحت تأثیر به شکلی  ،سنتی

گیری و  سلطه، قدرت و تصمیم با شده در متن، مفهوم مرد اساس گفتمان سنت بازنمایی

شود، دال اصلی زن با تمام مفاهیمی که در  می  ارز دانسته هم آزادی در روابط جنسی

پذیری،  های تسلیم شود؛ یعنی دال فضای گفتمانی سنت، از مفهوم مردبودن سلب می

در  .(8و4نمودار: ک.ن) شود پاکدامنی و وفاداری تعریف میصبر و فقدان قدرت ، 

دهد و  های مردانه و زنانه معنا می گفتمان سنت به شکلی هژمونیک، به هویت ،حقیقت

از ابعاد گفتمان هژمونیک  یک هیچبه  ،شدة سنت بندی ثریا که برخالف گفتمان مفصل

 .شود میبه حاشیه رانده و طرد  ...هرزه و هویت زنانه پایبند نیست، به عنوان زن 

 های  بنابراین، گفتمان سنت به شکلی که در متن و در هنجارهای مورد نظر شخصیت
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رغم جایگاه طبقاتی افراد، به شکلی یکسان و در  شود، علی سنتی بازنمایی می

دهد؛ به عبارت دیگر، در  زن معنا می/ ارزی مشابه به دال اصلی مرد های هم زنجیره

، مفهوم هویت مردانه و زنانه، ربط چندانی به جایگاه شده در متن بازنمایی سنتگفتمان 

طور که انتخاب گفتمان تجدد نیز در متن  ها ندارد؛ همان طبقاتی یا اقتصادی شخصیت

های جوان  وقعیت اقتصادی افراد وابسته نیست و تمام شخصیتبه م ،داستان سناپور

، هویت جدیدی را دارند تعلقکه به آن اجتماعی خاصی داستان، فارغ از طبقۀ 

 . دهد کنند که گفتمان تجدد به آن معنا می وجو می جست

 ؛شود می آغازو زندگی در شهر ، با قبولی دانشگاه گفتمان تجدد برای فرحانتخاب 

در عین  و صدایی روی صدای دیگر استهارمونی ناپیدای »برای فرح به منزلۀ شهر 

زندگی در  «.بخواهد سر از کار دیگری درآورد ن اینکه کسیبدو،  نشستن کنار همحال، 

کشف چیزی و  ...ها و زدن توی نمایشگاه عیل، پرسهاسما بازار سیدشلوغی یعنی  ،شهر

مثل بقیۀ دخترهای دانشجو؛ او دیگر  است  از او دختری ساخته ،زندگی در شهر. نامعلوم

های  درخت پوشید تا  نه میشندرة مردابدبو و توی باغ لباس »آن دختری نیست که 

تواند بلوز آستین  یعنی اینکه او می ،زندگی در شهرتجدد و  «...وپاشی کند  پرتقال را سم

 ؛...و کند زندگیتواند تنها  می ؛و موهایش را روی شانه بریزدبپوشد شلوار جین و کوتاه 

 تنبه ازدواجی  نکه الزم باشدبدون ای ،یعنی امکان رابطۀ آزادنه با بیژنزندگی در شهر 

برای اینکه بدانی چقدر از است داشتن معیاری »تنها او  نظر به که معنایش بدهد

 « .کس نگویی هایت را باید بریزی دور و به هیچ حرف

مالکیت و سلطه دیگری را بر یعنی » رد؛از نظر سیندخت هم ازدواج معنایی مشابه دا

ا به گذشته و حال و ستت دارد امکه دو شود می پیدایعنی اینکه یکی  .پذیرفتنخود 

سیندخت فرار از قضاوت و  «.به او توضیح بدهی کاری هرید برای و با دارد ات کار آینده

که  به نقش و خاطرة مادر شدن نزدیککند؛ برای  وجو می مادرشدن جستِ  شبیه سنت را در

به دانشگاه  ،«...ها راحت شد و از خرافات خانباجی توان فقط در دانشگاه می» کرده می فکر

نقشی  رسد ش مینظر به اما بعد، است  خواسته نقشی را بازی کند که مادر میتا شاید ود ر می

اختراع دیگران  ،او نظر به رهاشدن از حرمتی کهو فقط  ستکند، مادرش نی که بازی می

را  ها تواند شکستن حرمت و چون فرهاد نمی تواند او را به مادرش نزدیک کند میاند،  کرده

دررفتن از دست ازدواج »برای  بعد از دیدار مادر، سیندخت .رود به خانۀ فیضیان می ،بپذیرد
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 ،مردی که»گذارد؛  با مردی آمریکایی قرار ازدواج میخیلی زود رود و  به آمریکا می «و مردها

  «.فکر و خیالش کاری نداردو برخالف مردهای ایرانی، به گذشته و آیندة او 

تواند نسبت به خانواده یا عقاید و نیز گذشته یا آیندة سیندخت  ینمفرهاد اما 

؛ از سلطۀ پدر و از کند می فرارهایش  فرهاد از سویی از خانواده و سنت. اعتنا باشد بی

راه باشد و  سربه»و از اینکه  کنند ادارهباید او و برادرش آن را  ،که بعد از پدرای  حجره

را مطابق با  تواند هویت خود نمی ،از سوی دیگر و «...نفوذ و و صاحبصاحب عیال 

که در زندگی دانشجویی و روابطش با سیندخت به سوی  دهد سامانگفتمان تجددی 

 کند قطعهایش  و سنت  ش را با خانوادهکوشد تا روابط فرهاد می. شود آن فراخوانده می

ا آنچه در میان در تعارض ب، است  اما هویت او که تحت تأثیر گفتمان سنت شکل گرفته

، او را است  فتهشکل گر ،در شخصیت سیندخت ،تر از همه و مهمدوستان و همکالسانش 

 طور بهو تجدد  های سنت سرگردانی فرهاد که از سوی گفتمان. دهد میبا خانواده پیوند 

شود و  که باعث تضاد می دهد می قرارهایی  شود، او را در موقعیت می  همزمان فراخوانده

در پایان ای مطابق با گفتمان تجدد برسازد،  به گونهدر نیست که هویت خود را چون قا

  .گردد های سنت برمی به سوی خانواده و ارزش ،روایت

های  در شخصیت ،در گفتمان سنترا مرد / های زن بندی دال مفصلمتن  ،بنابراین 

در زندگی  های مؤثر شخصیتدر وجود  ،تجددو در گفتمان دة فرهاد و خود او خانوا

بندی  به شکلی مفصل ،تجدد گفتمانمرد در دال اصلی . کند بازنمایی می سیندخت

در افکار و زندگی و  ،تر از آن شخصیت مرد آمریکایی و مهم شود که تجلی آن را در می

ارزی  های هم ثریاست و هویت او در همان زنجیره ،توان دید و زن متجدد می عمل الهی

  .وجوی آن هستند و سیندخت در جستشود که فرح  تعریف می

در  ،بیش از هر چیزرا به دال اصلی مرد در معنابخشیدن گفتمان تجدد  ابعاد ،متن

وساز در تهرانی  ساختاز طریق که مردی خودساخته کند؛  بازنمایی می شخصیت الهی

، ثروتی کالن به «کند چند دهۀ اروپا را تجربه میمعماری های  سبک» ،که بعد از جنگ

آن را از روی آخرین »کند که  ای زندگی می در خانه ،به تنهاییو  است   دست آورده

های آبی  چشم پوش با شیک» استمردی  ،الهی «.است  های خارجی طراحی کرده نمونه

ثریا و بعد از با که بالفاصله بعد از مالقات «رازندگی و ظرافت مردانهالگوی ب خندان و

کند   ازدواجباید با چنین کسی » که  کند می فکربا خودش  ،زندگی آزادمیل او به دیدن 

میان  بیست سال ،ثریاو بعد از دیدن دوبارة  «.بایستدتوی روی همه تواند صاف  که می
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شدن  خودش را به همخانه تواند نمیدر تمام این مدت و ماند  ایران و نیویورک معلق می

دوست و غریبه  توی چشم شوهر ودانند که  نمی»از نظر او با زنانی راضی کند که 

نقش پدری و مواظبت از  ت،، با میل و رغبدر غیاب ثریا ،الهی «.جور خیره شوند چه

فهمد  از تغییر رفتار سیندخت میو سرانجام هم اوست که گیرد  عهده می سیندخت را به

که کند  ثریا را راضی می ،به اصرار کند و اش را به خاطر ثریا خراب می که او دارد زندگی

  .دخترش به ایران بیاید برای دیدن

سازد که  ، متن گفتمان تجدد را در معنادادن به هویت مردانه با ابعادی برمیبنابراین

ظرافت و کفایت، در این گفتمان ابعاد . شود دادن به شخصیت الهی بازنمایی می در نقش

و اعتقاد  داری سنتیم اعتنایی به مذهب و اخالق بی ،اجتماعی و اقتصادیفعالیت موفق 

ابعادی هستند که در تضاد با گفتمان سنت، به دال اصلی مرد معنا ، به برابری جنسیتی

ارزی که به ابعاد تجدد  دهند و از سوی دیگر، هویت زن متجدد نیز، در زنجیرة هم می

و در شخصیت کامالً یکسان با هویت مردانه ابعادی  شود و با دهد برساخته می نا میمع

شود  به این ترتیب، گفتمان تجدد به شکلی در متن بازنمایی می .شود بازنمایی می ثریا

مرد معنا / های زن ارزی یگانه به دال که به شکلی کامالً یکسان و در یک زنجیرة هم

 .(2مودارن: ک.ن) دهد می

زنانه، زن و مرد / بندی گفتمان تجدد در برساختن هویت مردانه این شکل مفصل

کند در حالی  هایی کامالً برابر از لحاظ اجتماعی و جنسیتی بازنمایی می نقش متجدد را در

مردانه شکل / های زنانه که گفتمان سنت بیش از هر چیز، بر مبنای تفاوت و تقابل هویت

دهد؛ به عبارت دیگر، در متن  گیرد و به کیستی اشخاص در ابعادی متفاوت معنا می می

ته برتری مرد برابری زن و مرد است و سنت، با تفاوت و الب داستان سناپور، تجدد مساوی با

به شکلی  ،در متن عالوه بر این، بازنمایی تضاد تجدد و سنت .شود می  بر زن برابر دانسته

؛ به شود نشینی گفتمان هژمونیک سنت در برابر تجدد نیز تأکید می بر عقبدر آن است که 

برساختن هویت خود به شکلی متفاوت با این معنا که تالش نسل جوان دانشجو برای 

یابد و نیز  بندی جدیدی که در گفتمان تجدد معنا می گفتمان سنت و بر اساس مفصل

ی نقش جدیدی که موفقیت این نسل در کسب هویت جدید و رضایت خاطر او از ایفا

 .آورد، به معنای تثبیت این گفتمان در برابر گفتمان سنت است می  تجدد برایش فراهم

دادن به  نشینی سنت در برابر تجدد، نه تنها در شکل عقبدر متن داستان سناپور، 

بازنمایی فضاهای شهری و نیز ظهور طبقۀ جدیدی از هویت نسل جوان که در 
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بازنمایی فضای  .شود می  یان سنتی در حال احتضار نیز دیدهداران در برابر بازار سرمایه

های چند  نهکند، خا ی و آمریکایی را تجربه میهای اروپای شهری تهران که تمام سبک

گیرد که  هایی را می رفته جای بناهای قدیمی و خانه که رفتهطبقۀ جورواجور فرنگی 

شوند و  هایی که نوسازی می ها و خیابان ، پارک«اند روزگاری نشانۀ تفاخر و تجدد بوده»

همه  ،آورند ناری سربرمیهای فرسوده در هر گوشه و ک های بتونی که در کنار ماشین برج

های سنتی شهر و رشد روزافزون نمادهایی از زندگی  تغییر جلوه دهندةنشان ،و همه

؛ در دهد می قرارحت تأثیر غربی است که عالوه بر چهرة شهر، زندگی اجتماعی را نیز ت

 «آید کسی با پاجامه و عبا از خانه بیرون نمی»این فضا، برخالف محلۀ قدیمی بلورچی، 

بدون اینکه کسی بخواهد سر از »کنند،  ای نزدیک به هم زندگی می اال همه در فاصلهح

کنند تا  شان را نوسازی می های قدیمی هم خانه ها و حتی بلورچی «کار دیگری دربیاورد

  .در بناهایی چند طبقه زندگی کنند

که مثل دهد؛ گروهی  داران خبر می هور طبقۀ جدیدی از سرمایهاز ظ ،همۀ این موارد

ساز بفروشی، هو یا با ب  یا مثل فیضیان با تأسیس شرکتو ابزار نوسازی  اتالهی با وارد

ها را هم وادار  بلورچیحتی  ،این جریان .اند ثروتی فراهم آورده... داللی و زدوبند و

سیس شرکت تأ به کارهای جدیدی مثل ،کند که در کنار شغل سنتی خود می

رفته سنت را در رفته ،د؛ به عبارت دیگر، جریان تغییر و تجددروی بیاورن... کشی و نقشه

؛ سنتی گیرد های سنتی را می جای شیوهداری،  نو سرمایه های کند و شیوه خود جذب می

 .شود بازنمایی می در حاجی بلورچی در حال احتضار ،که زوالش به شکلی نمادین
 

 نتیجه

پور به عنوان یکی از مشهورترین دهد که سنا می  نتایج تحلیلی این پژوهش، نشان

به بازنمایی مناسبات زندگی  «نیمۀ غایب » نویسندگان معاصر، توجه خود را در رمان

های مختلفی که  انداز و از میان چشم است  شهری در ایران دهۀ شصت معطوف کرده

نت مسئلۀ هویت و بازیابی آن را انتخاب کرده و تضاد س، کرد اتخاذتوان در این باره  می

که در دانشگاه  است داده قرارگیری هویت نسلی مورد توجه  لرا در شک (70)و تجدد

کوشد تا هویت  مشغول به تحصیل است و در دو راهۀ میان گفتمان سنت و تجدد می

 . دهد ساماناوت با گفتمان هژمونیک سنت ارزی متف های هم خود را در زنجیره

 سنت  ناپور، در بازنمایی نزاع دو گفتماندهد که متن س می  این بررسی همچنین نشان
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های متفاوت سنتی را  های گفتمان گیری هویت اشخاص، تمام تعارض و تجدد در شکل

ارزی یکسان، به  های هم گیرد و همۀ آنها را تحت عنوان سنت و در زنجیره نادیده می

های  نو گفتما گیرد می قرارکند که در تضاد با گفتمان تجدد  بندی می شکلی مفصل

سنت و تجدد را در آنچه در معنابخشیدن به هویت سوژه محل نزاع است، به شکلی 

را به  گفتمان هژمونیک سنتمتن، کند؛ به این معنا که  کامالً متضاد ساماندهی می

ابعادی کامالً  درزن / های اصلی مرد ، هویت دالکند که بر اساس آن شکلی بازنمایی می

هویت مردانه با ابعاد سلطه، قدرت، استقالل، فعالیت و  شود بندی می متضاد مفصل

پذیری، وابستگی، روزمرگی  با ابعاد سلطههویت زنانه، و  اقتصادی و روابط آزادنۀ جنسی

شود و از سوی  ارز دانسته می هم( پاکدامنی و وفاداری)و محدودیت در روابط جنسی 

یکسان حول که در ابعادی  کند ای بازنمایی می گفتمان تجدد را به شیوه ،دیگر، متن

اساس گفتمان تجدد  ،شود؛ به عبارت دیگر، متن بندی می زن مفصل/ گاه اصلی مرد گره

کند که مبتنی بر برابری زن  مردانه به شکلی بازنمایی می/ را در معنادادن به هویت زنانه

و مرد در این گفتمان است و ابعاد استقالل، فعالیت اقتصادی، ظرافت و کفایت، 

های اصلی مرد و زن  به دالاعتنایی به مذهب و اخالق سنتی و روابط آزادنۀ جنسی  یب

 .دهد معنا میبه یکسان 

همچنین تحلیل گفتمان متن داستان سناپور، حاکی از آن است که تأکید متن بر 

دهی هویت  گرایش نسل جوان به گفتمان تجدد و در نهایت توفیق این نسل در سامان

نشینی گفتمان هژمونیک سنت در برابر  اد این گفتمان ، به معنای عقبخود بر اساس ابع

تجدد است و متن از طریق بازنمایی فضاهای شهری و نیز ظهور طبقۀ جدیدی از 

 .گذارد داران در برابر بازاریان سنتی در حال احتضار، بار دیگر بر این امر صحه می سرمایه
 

 ها نوشت پی
 

1. Discourse Analysis 

2. Articulation 

3. Moment 

4. Elemen 

5. Nodal Point 

6. Field of Discoursivity 
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1. Paradigm : یک در آنها کاربرد فنون و قوانین و تئوریک کلی مفروضات از ای مجموعهبه معنای 

 پژوهش که اند علمی بزرگ دستاوردهای همان واقع به ها پارادایم بنابراین، است؛ خاص علمی جامعه

 .(7815: کوهن ک،.ر) کنند می هدایت تاریخ از مقطعی در را دانشمندان از گروهی

8. Master Signifiers 

 نشان را شخصیتی درونی بعد و ذهنیت شود، می احساس کم بسیار حضورش که راوی روش، این در .5

 .(702 -32: 7831 ،سروری حسینی و طالبیان: به کنید نگاه بیشتر، آشنایی برای) دهد می

و « تجدد» اصل دو یۀپا بر تا کنون، نوزدهم قرن های اجتماعی ایران که از ابتدای گفتماندر بررسی  .70

ریشۀ خرده معتقد است که ( 411 -710: 7832سلطانی، )سلطانی ، اند شکل گرفته« سنت»

 ادنژ غنی. گرایی مشاهده کرد توان در گفتمان تجدد و سنت های مختلف مستقر در ایران را می گفتمان

های روشنفکرانه در ایران معاصر، به دو گفتمان  بندی اندیشه نیز در طبقه (700 -71: 7811نژاد،  غنی)

  متمایز مشروطیت،  سه عصر، به (400 -781: 7818، آشتیانی)آشتیانی . کند تجدد و سنت اشاره می

  مان نسخ سنت،سه گفت (740 -40: 7811حجاریان، ) حجاریانو  کند اشاره میسم تجربه و رمانتی

ضمنی به  طور بهبندی آرای متونی که  با جمع .است  سنت و تجدید سنت را شناسایی کردهاحیای 

رسد که دربارة وجود دو  می نظر به ،اند کردههای کالن اجتماعی و روشنفکری در ایران اشاره  گفتمان

در این نوشته، الزاماً منطبق  اما این لفظ داردگفتمان کالن سنت و تجدد، کم و بیش، اتفاق نظر وجود 

 .ستیزی گریزی یا سنت های یادشده نیست و لفظ عامی است معادل با سنت بررسیهای  یافتهبا 
 

 نمودارها
 بازنمایی گفتمان سنت در متن برگرفته از سه ردة اجتماعی ـ7نمودار 

 

 

  

 

 

  تبندی هویت مردانه بر اساس گفتمان سن مفصل ـ4نمودار 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مذهب 

 مداری سنتیاخالق  

 خانوادة متمرکز 

کشاورزان صاحب 
 زمین

 مداری سنتیاخالق  

 خانوادة متمرکز 

های سنتی بوروکرات  

مداری سنتیاخالق  

 خانوادة متمرکز

گفتمان بازنمایی شده 
 در متن

 مذهب 

 مداری سنتیاخالق  

 خانوادة متمرکز 

 بازاریان سنتی
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 (ابعاد طردشده از دال اصلی مرد)ت بندی هویت زنانه بر اساس گفتمان سن مفصل ـ8ودار نم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 زن در گفتمان تجدد/ های اصلی مرد بندی ابعاد برسازندة هویت دال مفصل ـ2نمودار 
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