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  )مقالة پژوهشي(

مهسا محب علي از  نگران نباشتحليل گفتمان انتقادي در رمان 
  منظر جنسيت
  1منصوره شهرياري

  چكيده
زواياي مخفي جامعه معموالً در روايات رسـمي،  . هاي جامعه است ادبيات بازآفريني هنرمندانه سوية پنهان واقعيت

كـه در ادبيـات،    حـالي  يابنـد؛ در  يا مجال بروز و ظهـور نمـي  شوند  مورد غفلت واقع مي...  كتب تاريخي و فرهنگي و
گونه روايـات   خصوص ادبيات داستاني، بستري مناسب براي بيان اين موضوعات فراهم است و زنان سهمي از اين به
در گريز از ساختارهاي متصلب مردانه . اند عهده دارند، زيرا در طول تاريخ به اشكال متفاوت به حاشيه رانده شده بر

تطور تاريخ براي زنان با فراز و فرودهايي همراه بوده و همپـاي تحـوالت جامعـه وضـعيت زنـان نيـز در هـر دهـه         
اي موضعي خاص در اين خصـوص اتخـاذ كـرده اسـت؛      دستخوش تغيير و تحول شده و بنا به شرايط، هر نويسنده

اند، برخي موضع انتقـادي بـه آن دارنـد و     تهپرداخ... هاي جنسيتي و برخي از نويسندگان زن به بازتوليد ايدئولوژي
اسـت بـا وجـود آنكـه بـه       1380مهسا محب علي از نويسندگان دهة . برخي نيز به دنبال بنيان طرحي نو هستند

هاي جنسيتي معترض است، متن داستان گوياي اين موضوع نيسـت و گـاهي در آن گريـز از زنـانگي و      ايدئولوژي
محـور بـودن رويكـرد     مـتن . هايي بعضاً اشـتباه شـده اسـت    شود كه موجب تحليل يتقليد رفتارهاي مردانه ديده م

گران، رويكرد  از طرفي، به گفتة پژوهش. مناسب كرده استنگران نباش فركالف اين نظريه را براي بررسي داستان 
ن، اين مقاله بـا  بنابراي. ترين مباحث را در اين حوزه داراست ترين و منسجم فركالف در حوزة تحليل گفتمان جامع

نسبت به مقولـة  نگران نباش گويي به اين سؤال است كه  اي در پي پاسخ استفاده از روش توصيفي و منابع كتابخانه
 به اعتراض در راوي گفتارهاي و رفتارها دهد مي نشان حاضر پژوهش جنسيت چه موضعي را برگزيده است؟ نتايج

هاي جنسيتي  درواقع نويسنده در قالب اين داستان به ستيز با كليشه. است حاكم پدرساالري و ساالري جامعة مرد
براي بررسي اين موضوع متن داسـتان در سـه سـطح توصـيف، تفسـير و      . پردازد شده در جامعه مي بديهي انگاشته

  .تبيين بررسي شده و با استناد به متن نتايج ارائه شده است

  كليدواژگان
  .نگران نباشعة مردساالر، جنسيت و زنانگي، تحليل گفتمان انتقادي فركالف، جام
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  مقدمه
اند در دوران معاصر نقش خويش را در  هايي است كه زنان توانسته ويژه رمان از عرصه ادبيات و به

هاي اخير شاهد خوبي بر اين مطلب  رشد زنان نويسنده طي دهه به روند رو. خوبي ايفا كنند آن به
خوبي متوجه اين افزايش چشـمگير   هم مقايسه كنيم، به دهه با اگر زنان نويسنده را در هر. است

نگـاهي بـه وضـعيت زنـان در ادوار مختلـف       براي اثبات اين ادعا در ادامة مقاله نـيم . خواهيم بود
تواند داليلي چند داشته باشد؛ از جمله اينكه نوشتن  خواهيم داشت كه البته اين موضوع خود مي

  .برند است كه آنان براي از خود گفتن و از خود شنيدن از آن بهره ميراه ارتباطي زنان با ديگران 
اي قوي و عمومي به تنها ابزاري تبديل شده است كه  نوشتن براي زنان به دليل نداشتن رسانه

نجفيـان،  (جنسانشان به ديگر مخاطبـان از آن اسـتفاده كننـد     توانند براي رساندن صداي هم مي
تـوان در تحـوالت سـاختار اجتمـاعي،      آوري زنان به رمان را مـي  يو ديگر دليل رو) 159: 1398

تـرين حقـي    ايران جست، زيرا تا پيش از مشروطه جامعة مردساالر كوچك...  فرهنگي، سياسي و
رنـگ و   دنياي زنانه، زبان زنانه و به تبع آن ادبيات زنانه حضوري كم. براي جامعة زنان قائل نبود

اگر هم تصويري «. شد  تصويري درست و شايسته از زنان ارائه نمينزديك به غياب داشت و معموالً
شد نقشي از زنان بود  واقع آنچه از زنان تصوير مي در. شد، عبارت بود از ديگرمرد از زنان ارائه مي

  ).94: 1384ميرحسيني، (» اند كه چگونه بايد باشند كرده كه مردان دربارة زنان فكر مي
اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه در جريان انقالب مشـروطه و پـس از   اما تغيير ساختار 

زنان، خسته از رنـج  . به روي آنان بگشايد  تازه اي آن بر بينش زنان تأثيرگذار بود و توانست روزنه
هـايي كـه جامعـة     شدن، به عرصة اجتمـاع قـدم گذاشـتند؛ هرچنـد موانـع و محـدوديت       ناديده

ه سد راه آنان بوده و كمابيش هست، زنان عقـب ننشسـتند و بـا    مردساالر وضع كرده بود هميش
كردن هويت خود در عرصة اجتماع، اقتصـاد، فرهنـگ، هنـر و     ها به پيدا وجود همة فراز و نشيب

ويژه ادبيات داسـتاني، خـود شـاهدي بـر ايـن مدعاسـت، زيـرا         ادبيات، به. پرداختند...  سياست و
گونه تغييري در ساختار اجتمـاع   گيرد پس هر عه شكل ميكلي هنر در بطن جام طور ادبيات و به

  .بر ادبيات نيز تأثيرگذار است
بـه نظـر   . اي متقابـل اسـت   رابطة ميان ادبيات و اجتماع از روزگاران كهن تا روزگار ما رابطه

بسياري از محققان ادبي، براي فهم و شناخت آثار ادبي بايد اوضاع تاريخي، اجتمـاعي، سياسـي،   
و بـديهي  ) 132: 1395قنبري، (هاي فكري و اخالقي هر دوره را شناخت  حتي تفاوت فرهنگي و

خصوص رمان، به دليل پيوند عميق آن با زندگي روزمره بيشـترين تـأثير    است عرصة داستان، به
  .پذيرد را از تحوالت جامعه پذيرفته است و مي

اند  هاي ديگر ادبي برتر شمرده نويسندگان زن از زمان آغاز نوشتن گونة ادبي رمان را بر گونه
هـايي    هاي گذشته جنبـه  زنان در سال. اي برگزيده درآمده است و اين فرم ادبي به صورت وسيله

هايي كه تا پيش از اين در پهنة هنر يا جامعه به  اند؛ جنبه شان را با آن پژوهيده از زندگي جنسي
  ).38: 1380مايلز، (شده است  آن توجهي نمي
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خصوص زنان به جنسيت زنانـه   آيد كه نگرش جامعه و به مي گونه بر يادشده اين از توضيحات
اگر اين گزاره درست . در گذشته بيشتر سنتي بوده و بر اثر تحوالت اجتماعي متحول شده است

هاي زنان رابطة ميان شـرايط اجتمـاعي و نـوع نگـرش بـه زن را       باشد، بايد بتوان با تحليل رمان
ي اكه در پژوهش حاضر مورد نظر است همين رابطه است كه اگر تأييد شـود،  ا مسئله. نشان داد

دهندة نقش شرايط اجتماعي در تحول نگرش به زن و نقش زنان در بازتاب ايـن تحـوالت    نشان
از مهسـا محـب علـي    نگـران نبـاش   به همين دليل، در اين مقاله رمـان  . در آثارشان خواهد بود

رماني اسـت كـه توانسـته    نگران نباش . ان و جامعه تشريح شودشود تا رابطة ميان رم تحليل مي
از بنياد گلشيري را بـه خـود اختصـاص     1389جوايز متعددي از جمله جايزة بهترين رمان سال 

دهد و نامزد بهترين رمان سـال در سـومين دورة جـايزة ادبـي روزي روزگـاري و دهمـين دورة       
سال پس از اولين چاپ بيش از ده بـار تجديـد   همچنين در فاصلة دو . جايزه ادبي مهرگان شود

نمايان كتاب مناسـبي بـراي    اي منزلة نمونه تواند به رسد مي به همين دليل، به نظر مي. چاپ شد
  .اين مطالعه باشد
چـه   گر زندگي دختري معتاد است كه براي مواجهه بـا جامعـة مردسـاالر از هـر     كتاب روايت

توانـد شـناخت بهتـري را     ليل اين كتاب از بعد جنسيتي ميتح. گريزد بوي زنانگي دارد مي و رنگ
ايـن پـژوهش از رويكـرد تحليـل     . براي ما از اين كتاب و از دورة زندگي نويسنده به ارمغان آورد

براي نيل به اين هدف بهره برده است، زيرا ايـن نظريـه ادبيـات را در     1گفتمان انتقادي فركالف
كند عالوه بر تحليل متن به بررسـي اوضـاع    گر كمك ميكند و به پژوهش بطن جامعه بررسي مي

دورة نويسنده نيز بپردازد و پيوندي بين ادبيات و جامعـه برقـرار كنـد و از رهگـذر آن تحليلـي      
  :هاي ذيل است گويي به پرسش اين پژوهش در پي پاسخ. تر ارائه دهد كامل

 دارد؟ نقشي چه نباش نگران رمان در جنسيت .1
 شود؟ مي مشاهده كتاب اين در نوشتار زنانگي آيا .2
 كند؟ مي متن بهتر خوانش به كمكي چه فركالف رويكرد .3
 است؟ كرده ايفا مضمون اين با كتاب اين نگارش در نقشي اجتماعي اوضاع آيا .4
 چگونـه  اسـت؟  خويشـتن  زنـانگي  و خـود  از گريـز  پي در داستان اصلي شخصيت آيا .5

 كرد؟ تحليل را موضوع اين توان مي
  .پرداخت خواهيمها  آن به مقاله متن و بطن در كه موضوعاتي ديگر و

  پيشينة پژوهش
اين كتاب تا كنون با رويكرد تحليل گفتمان انتقادي تحليل نشده است، اما مقاالتي هستند كـه  
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بازنمـايي هويـت زن در آثـار    «اند؛ مثالً رضوانيان در مقالة  از ابعاد ديگري به اين كتاب نگريسته
هـا هويـت    كند كـه از طريـق آن   هايي را بيان مي مؤلفه) 1394(» 1380زن دهة  نويسان داستان

ها موقعيت اجتمـاعي زنـان،    از جمله اين مؤلفه. شود نويسان زن بازنمايي مي زنانه در آثار داستان
دهند، باورهـاي   هاي مختلف از خود نشان مي هاي داستان در موقعيت هايي كه شخصيت واكنش
هـا را در   مؤلف اين ويژگي. وگو و فضاسازي و مانند آن است زبان زنانه، گفتاي جنسيتي،  كليشه

  .كاود مي 1380هاي دهة  برخي از داستان
 مهسـا  نبـاش  نگـران  رمـان  تطبيقي بررسي عقالني؛ تصميم امكان و گرايي مصرف«مقالة  در
 پيداسـت،  مقالـه  ايـن  عنـوان  از كـه  گونه بزدوده، همان آقاي» )پي اند اي( داستان و علي محب

دربـارة   وبـر  مـاركس  آراي اسـاس  بـر  ايشـان . انـد  داده انجام را ذكرشده رمان دو تطبيقي بررسي
انـد   پرداختـه  داستان دو اينهاي  شخصيت رفتار و اجتماعي وضعيت تحليل به اخالق و عقالنيت

 الگوهـاي  كـه  مـوقعيتي  در منطقـي  كنش و گيري تصميم اند كه داده نشانها  داستان براساس و
 .)1399بزدوده و همكاران، (شود  مي دشوار باشند، غالب جامعة مصرفي

 اثـر  ايـن  در را سمبوليسـم  »نبـاش  نگـران  رمـان  در سمبوليسم«مقالة  در نويسندگان
هـاي   مصـداق  ارتبـاط  پـژوهش  ايـن  دادن انجـام  از را خـود  هدف نويسنده. اند كرده بررسي

 تصـوير  بـه  را پسـامدرن  ثبـات  بـي  دنيـاي  كـه  داند مي اثر اين همچون آثاري با نمادگرايي
  ).1396حيدري و همكاران، ( كشد مي

 تـا  مشـروطه  ابتـداي  از ايـران  در زنـان  ادبيات سير«مقالة  در همكارانشان و زاده غالمحسين آقاي
 بررسـي  ضـمن  اند و مروري بر ادبيات زنانه در ادوار مختلف پس از مشروطه داشته» 1380 دهة پايان
 در زمـان  گذشـت  و شـدن  سپري اند كه رسيده نتيجه اين به ذكرشده دوران در زن يسندگاننو دقيق
 و اسـت  داشته بر در نيز را زنانه آثار كيفي رشد آثار، كمي رشد بر عالوه دهة پيشين به نسبت دهه هر

 از مجـزا  و مسـقل  ادبيـاتي  خلـق  از تـوان  مـي  جرئـت  به كه چنان كرده؛ ايجاد را زنانه جهان رفته رفته
  ).1391زاده و همكاران،  غالمحسين(داد  خبر اخيرهاي  دهه در مردان ادبيات

رابطـة   بـه  )جديـد  عصـر  در هويـت  شناسي جامعه( تشخص و تجددكتاب  در گيدنز آنتوني
 معتقـد  وي .اسـت  پرداختـه  جامعه و خود مابين تعامل عبارتي و به شدن جهاني پديدة و هويت
 شـكل  رييـ تغ بـا  همراه شدن، يجهان به ديجد ينهادها محسوس شيگرا ،يدر دوران كنون است
 تيـ هو«. اسـت  دربرداشـته  يشخصـ هاي  تيفعال يبرا يژرف يامدهايپ روزمره، ياجتماع يزندگ
 كه شود مي پرداخته و ساختهها  آن يباطن »خود« از يخاص تيروا براساس عمالً افراد »يشخص

 رديـ گ مـي  قـرار  مـداوم  يدنظرهايتجد مورد مدرن ياجتماع ينهادها ريمتغهاي  بازتاب برحسب
  ).1385گيدنز، (

بـر موفقيـت زنـان     شدن شهر با تأكيد بر فضاي شهري تهران زنانهدر كتاب  اهللا فاضلي نعمت
 خيابـان،  ماننـد  عمـومي  فضاهاي در زنان حضور حق آوردن فضا، دست شهري ايران در زمينة به
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 فضـاهاي  تنهـا  نـه  امروزه است معتقد و دارد تأكيد شهر در آزادانه زدن قدم كلي طور به وها  پارك
 طـور  بـه  ايـران  در شهري فضاهاي انواع و آموزشي فراغتي، تجاري، فضاهاي بلكه گاهي، سكونت
 و كـاري  دسـت  همچنين و فضاها در خود حضور طريق از زنان و شوند مي تر زنانه دائماً تصاعدي
 نقشي زنان امروزه. پردازند مي فضاها از رمزگشايي به پنهان و آشكار هاي شيوه به آن در مداخله
 روز هـر  مختلـف  طـرق  از آنان. دارند جامعه در شهري فضاي بازنمايي هاي نظام كننده در تعيين
  ).1396فاضلي، (گذارند  مي تأثير شده بازنمايي فضاهاي شدن تر زنانه در گذشته از بيشتر
اي  اول اينكه رمان مورد نظر بـه انـدازه  : كند ميمجموع، پيشينة پژوهش دو نكته را آشكار  در

دوم اينكـه در  . هاي پيشين هم مورد توجه قرار گرفته اسـت  مهم است كه در تعدادي از پژوهش
هاي پيشين سؤال و مسئلة پژوهش حاضر طرح نشده و رمـان از ايـن منظـر     يك از پژوهش هيچ

  .بررسي نشده است

 شناختي پژوهش چارچوب مفهومي و روش
در گذشته، غلبة . نويسي تأثيرگذار بوده است طول تاريخ، تمايزات جنسيتي در جوامع بر زنانه در

به بعـد   1370گذاشت، اما از دهة  ديدگاه مردانه فرصتي براي عرض اندام و ابراز وجود زنان نمي
گسترش ايـن منظـر در دهـة    . زنان فرصت بيشتري براي نگاشتن از خود و همجنسانشان يافتند

تنها خود را در تعامـل و در شـرايطي يكسـان بـا      ساز شرايطي شد كه زنان اغلب نه زمينه 1380
پرداختند و عرصة ابراز وجود زنـان از خانـه بـه     ديدند، بلكه بعضاً به تقابل با مردان مي مردان مي

  .خيابان كشيده شد
تحليل گفتمان شناختي در رويكرد  هاي ادبي در بستر مطالعات جامعه گونه بررسي زمينة اين

چند نظرية تحليل گفتمـان انتقـادي در همـة علـوم كـاربرد دارد،       هر. انتقادي فركالف مهياست
هاي نو در عرصة مطالعات ادبيات  تواند راهگشاي تحليل بررسي مسائل ادبي با چنين منظري مي

قطعي بين علوم شدن مرزهاي  رنگ در دنياي امروز با كم: توان گفت كلي مي طور واقع، به در. شود
هاي تلفيقي هستيم كه امكان بررسـي چندجانبـة موضـوع     ها و رشته شاهد به وجود آمدن حوزه

گفتمان يكي از اين اصطالحات است كه نقـش پلـي   . آورد شده را بيش از پيش فراهم مي مطالعه
. كنـد  مـي  بـازي ...  شناسي، تاريخ، ادبيات، فلسفه و شناسي، جامعه هاي زبان ارتباطي را بين رشته

، 1اين نظريه متأثر از نظريات ميشل فوكو. شناسي است خاستگاه نظري تحليل گفتمان علم زبان
گرايـي بـود كـه ايـن      شـناس سـاخت   اولـين زبـان   2از متفكران قرن بيستم، است و زليگ هريس

گفتمـان در لغـت بـه    ). 584 : 1399شهرياري، (اصطالح را براي سطحي فراتر از متن به كار برد 
شناسي، علـوم سياسـي، فلسـفه،     گو، محاوره و مكالمه است، اما در مطالعات جامعه و ناي گفتمع

                                                        
1. Michel Foucault 
2. Zelig Harris 
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اين نظريه متن را در . كند ، متناسب با كاربردي كه دارد، معاني متفاوتي پيدا مي... شناسي و زبان
انـة  اي فرزند زم هر نوشته«كند و در عمل به اين اصطالح اعتقاد دارد كه  بطن جامعه بررسي مي

هاي هر دوره در متن قابـل بـازبيني اسـت، هـر متنـي آينـة        به اين معنا كه ويژگي. »خود است
تواند خارج از تأثيرات دايرة گفتمان عصـر خـود قـرار     نماي رخدادهاي هر برهه است و نمي تمام
شـناختي نظـام اجتمـاعي و از سـوي ديگـر       سو مطالعـة زبـان   ترتيب، گفتمان از يك بدين. بگيرد
  ).47: 1395جعفري، (شناختي زبان است  ة جامعهمطالع

هاي مطالعـاتي علـوم اجتمـاعي و     در حوزة تحليل گفتمان انتقادي، همانند بسياري از حوزه
رغم وجود مفاهيم مشترك و اهداف يكساني كه در همـة   به. انساني، رويكرد واحدي وجود ندارد

هـاي   سـاس تفـاوت موجـود در بنيـان    خورد، برا رويكردهاي تحليل گفتمان انتقادي به چشم مي
تـوان رويكردهـاي متفـاوتي را در ايـن حـوزة مطالعـاتي برشـمرد         نظري و ابزارهاي تحليل مـي 

گذاران سـه رويكـرد عمـده در تحليـل      ، فركالف بنيان2، وداك1ون دايك). 65: 1391محسني، (
در قالـب تحليـل    توان شناسي را مي سير تحول تحليل گفتمان در زبان. گفتمان انتقادي هستند

سـلطاني،  (خالصه كرد  5و تحليل گفتمان انتقادي 4گرا ، تحليل گفتمان نقش3گرا گفتمان ساخت
1383 :155.(  

ترين  توان منسجم گران اين حوزه مي نظرية تحليل انتقادي فركالف را براساس آراي پژوهش
رود و به زمينـة   فراتر مي 6واقع، محقق با اين روش از بافت متن در. نظريه در اين رويكرد دانست

در رويكـرد فـركالف، مـتن در سـه     ). 128: 1395زاده اصـفهاني،   كريم(شود  وارد مي 7موقعيتي
 9سطح تفسـير . 2) شناختي بررسي متن با رويكرد زبان( 8سطح توصيف. 1: شود سطح بررسي مي

از رويكـرد   از آنجـا كـه در ايـن پـژوهش    ). كردار اجتمـاعي ( 10سطح تبيين. 3) كردار گفتماني(
روش . شـود  فركالف براي تحليل رمان استفاده شده اسـت، در ادامـه ايـن رويكـرد تشـريح مـي      

پردازيم و سطوح رويكـرد   بررسي بدين شكل خواهد بود كه ابتدا به مباني نظري اين رويكرد مي
ن در ادامه اين مباني به تفكيـك روي مـت  . كنيم فركالف را با توجه به منظر نويسنده بررسي مي

  .شوند و در پايان استنتاجي برگرفته از متن خواهيم داشت اجرا مي

                                                        
1. Van Dyke 
2. Roth Vedak 
3. constructivist discourse analysis 
4. role-oriented discourse analysis 
5. critical discourse analysis 
6. text 
7. context 
8. description level 
9. interpretation level 
10. explanation level 
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  سطح توصيف در رويكرد فركالف
شناسانه بررسي و تحليـل   در سطح توصيف، متن فارغ از زمينه و اوضاع اجتماعي و از منظر زبان

. اسـت  »درونـي « بلكه نيست، »بيروني« جامعه و زبان بين ارتباط است معتقد فركالف .شود مي
 متقـابالً  و اجتمـاعي هـاي   پديده مثابة به شناسانه زبانهاي  پديده. است جامعه يك از بخشي زبان

 اجتمـاعي  رو آن از اولـي . هستند شناسانه زبانهاي  پديده اوقات برخي در نيز اجتماعيهاي  پديده
 گـويي  خواننـد  مـي  و نويسـند  مـي  يا دهند مي فرا گوش يا گويند مي سخن مردم هرگاه كه است
 باز كنند مي فكر كه وقتي پذيرند؛ حتي مي خود بر را اجتماعي آثار و هستند جامعه تعيين تحت
 دومـي  همچنـين،  .اسـت  اجتمـاعي  قراردادهـاي  واجـد  كه برند مي كار به را زبان طريقي به هم
 يـك  واقـع  در...  شـود  مـي  محقق اجتماع بافت در زبانيهاي  فعاليت كه است شناسانه زبان رو آن از

 آن از بخشـي  نيـز  زبان و» كل«همچون  جامعه و نيست برقرار جامعه و زبان بين رابطة متقارن
 اجتمـاعي هـاي   همـة پديـده   هستند، امـا  اجتماعي شناسانه زبانهاي  همة پديده بنابراين، .است
  .)66: 1400 اللهي، نعمت و رسولي(نيستند  شناسانه زبان

زبان استفاده كند و بايد دست به گزينش واژگان بزنـد   طبيعتاً نويسنده براي نگاشتن بايد از
و طبيعتاً اين گزينش براساس رويكرد اجتماعي كه اتخاذ كرده و متناسب با هدفي كه برگزيـده  

دانـد   سـخنگو مـي  . طلبـد  همچنين، هر موضوعي گونة زباني خـاص خـود را مـي   . شود انجام مي
گونه مـوارد   بررسي اين). 89: 1394ناصري، (ند گونه را در ارتباط با كدام موضوع انتخاب ك كدام

  .شود فرمي در سطح توصيف بسيار مهم است، زيرا محتوا در صورت متبلور مي
انتخاب واژگان، كـاربرد ضـماير، زمـان    : شود در سطح توصيف، بيشتر بر اين موارد تمركز مي

نويسـنده را بيشـتر    هاي تشبيهي و استعاري كـه ديـدگاه   سازي، وجه افعال، جنبه افعال، مجهول
هـدف در ايـن مرحلـه ايـن     . پـردازد  محقق در اين سطح صرفاً به توصيف متن مي. كند بيان مي

است كه نشان دهيم چگونه گزينش واژگان در متن به بازتاب مفهوم جنسـيت و قـدرت كمـك    
پـس از بيـان    نگـران نبـاش  در تحليـل رمـان   ). 80: 1397اصـل و همكـاران،    كمـالي (كنـد   مي

 .هاي آن در فهم داستان هم اشاره خواهد شد هاي صوري يادشده، به داللت ويژگي

  سطح تفسير در رويكرد فركالف
پس كـار مفسـر   . شناختي را ندارند تنهايي قابليت تحليل متن از بعد جامعه هاي صوري به ويژگي

تـوان   مي واقع، در. گونه تحليلي است در اين قسمت مطالعه و تحقيق در بافت موقعيت فارغ از هر
بندد، در اين قسمت بايد مـورد امعـان    اي، كه مفسر در تفسير متن به كار مي گفت دانش زمينه

به همين دليل، در تحليل رمان در سطح تفسير بـه بافـت   ). 120: 1400قنبري، (نظر قرار گيرد 
ر هاي ضمني آن د تاريخي و موقعيتي كه رمان از آن سرچشمه گرفته اشاره خواهد شد و داللت

  .فهم داستان بيان خواهد شد
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  سطح تبيين در رويكرد فركالف
مطالعه ارتباط بين تعامل و بافت اجتماعي و توضيح رابطة بـين عناصـر گفتمـاني و اجتمـاع بـا      

). 11: 1398فـركالف،  (توجه به سابقه زمينة فرهنگي آن گفتمان هدف از مرحلة تبيـين اسـت   
بنـدي و تحليـل    جمـع ) توصـيف و تفسـير  (يادشده واقع، در سطح تبيين مطالب در دو سطح  در
يابـد كـه در مـتن قابـل      گر از رهگذر مراحل پيشين به تحليلي نو دسـت مـي   شود و پژوهش مي

به اين ترتيب، در مرحلة سوم روش فركالف است كه معنـاي گفتمـاني   . بررسي و پيگيري است
كـه گفتمـان حـاكم بـر رمـان       توان نشان داد شود و مي متن در رابطه با سؤال تحقيق آشكار مي

  مورد نظر از منظر نقش و جايگاه جنسيت در جامعه چيست؟

  خالصة داستان
گـر   ايـن كتـاب روايـت   . را به چاپ رسـانده اسـت  نگران نباش كتاب  1387نشر چشمه در سال 

اش بـه دسـت    زندگي دختري معتاد به نام شادي است كه در زمـان زلزلـة تهـران تنهـا دغدغـه     
هـا   ايـن . چند موقت و گذرا، شـادي را تجربـه كنـد    در است تا بتواند لحظاتي؛ هرآوردن مواد مخ

گر نيستند، زيرا زلزلة  دهند، ولي چندان ويران چهار ساعت رخ مي و هايي است كه طي بيست لرزه
  .ها رخ داده است  اصلي پيش از وقوع اين لرزه

ـ  پدر و مادر شادي هر دو از مبارزان دوران جنگ بوده هـاي   ي پـس از جنـگ از آرمـان   اند، ول
پدر شـادي اسـتاد دانشـگاه شـده و فسـاد اخالقـي دارد و نقـش او در        . اند خويش فاصله گرفته

اي  هـاي دوره  هاي جردن و ميهماني مادر نيز به دنبال خريد از بوتيك. داستان غيبتي مداوم است
قصد اصالح جامعه را  شدند و پدر و مادري كه روزي جزء مبارزان سياسي محسوب مي. است...  و

كردن دختـر   شان بزرگ اند و ثمرة زندگي داشتند، حاال در اصالح روابط خانوادگي خود مستأصل
  .ها به دست آوردن مواد مخدر و پول است و پسري معتاد بوده است كه تنها دغدغة آن

خـود   مادر شادي و بابك قصد دارند به خاطر زلزله از تهران خارج شوند و شـادي را نيـز بـا   
اشـكان از دوسـتان شـادي    . كند رود و خانه را به دنبال ساقي ترك مي ها نمي شادي با آن. ببرند

اش  آوردن جـنس بـه خانـه    دسـت  شادي براي نجات جـان او و بـه  . است كه قصد خودكشي دارد
اسـبي شـادي را بـا     دم پسـر مـو  . شود دهد و از خانه خارج مي او جان اشكان را نجات مي. رود مي
. هاسـت، در خانـه نيسـت    رساند، ولي رحيم نيز، كه يكـي ديگـر از سـاقي    ور به خانة سارا ميموت

گـردان   آرش بـه شـادي قـرص روان   . بينـد  شـود و آرش را مـي   بنابراين شادي از خانه خارج مـي 
پايان داستان باز است و تصريح نشـده،  . كند ها را مصرف مي دهد و شادي تعداد زيادي از آن مي

 .گردان است هاي روان آيد شادي به دنبال خودكشي با قرص مي ها و متن بر نشانه ولي آنچه از
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  تحليل رمان
هاي هر سطح در ذيل بيان  سطحي فركالف استفاده شده كه يافته براي تحليل رمان از روش سه

  :شده است

  سطح توصيف. 1
اوضاع اجتمـاعي از  طور كه در قسمت توصيف بيان شد، در اين سطح متن فارغ از زمينه و  همان

شماري كه نويسنده  اي از ميان واژگان بي شود، زيرا انتخاب واژه هاي صوري بررسي مي نظر ويژگي
در اين سـطح، بيشـتر بـر    . دهندة رويكرد ايدئولوژيك نويسنده است تواند انتخاب كند و نشان مي

هاي معنايي  ماير، تقابلواژگان، وجهيت، معلوم و مجهول، ض نوع انتخاب: شود موارد ذيل تأكيد مي
  .شناسانة متن كمك كند سازي و هر مشخصة ديگري كه به تحليل زبان و استعاري

  تصوير جلد و عنوان
تصوير جلد كتاب دختري تنهـا  . اند تصوير جلد و عنوان متناسب با محتواي داستان انتخاب شده

يكـي از دسـتان او سـيگار    ها نشسته است و در  دهد با تصويري بزرگ كه روي خانه را نشان مي
مثـل بادكنـك در دسـت    ) گـردان  با توجه به داستان احتماالً قـرص روان (است و تعدادي قرص 

زمينه استفاده شده است كه شايد دليلش ايـن باشـد كـه     رنگ توسي در پس. ديگرش قرار دارد
دود شـايد هـم   . هـاي بـارز آن اسـت    داستان در فضاي شهر رخ داده كه آلودگي هـوا از ويژگـي  

تواند اين انتخـاب را   البته فضاي مغموم داستان نيز مي. دخانيات و سيگار باعث اين انتخاب بوده
متصـل شـده و   ) نگران نبـاش (عنوان كتاب  دود سيگاري كه در دست دختر است به. توجيه كند

  .هاي خود را با آنچه در دستانش قرار دارد بزدايد خواهد زنگ نگراني گويي دختر مي
  شكن از بعد جنسيتي عنوان زني هنجار راوي بههاي  توصيف

هـايي از   جاي كتـاب توصـيف   شادي، شخصيت اول داستان، دختري هنجارشكن است و در جاي
هـايي   نمونه. توانند پازل شخصيت شادي را تكميل كنند شود كه در كنار هم مي شادي ديده مي
  :ها در ادامه آمده است  از اين توصيف

رفـتم و   خواندم و دانشگاه آزاد مي توي مدرسه غير انتفاعي درس مي كاش من هم: 23ص 
آمدم ميدان محسني تـا السـتيك    آن وقت االن حتماً همراهت مي. زدم راه سيگاري بار مي به راه

  .رقصد به دست بگيريم آتش بزنيم سنگر ببنديم و شهري را كه زده به سرش و دارد بندري مي
دهـي و بـه    گفت بوي گند عرق و سيگار مـي  االن بهم مي اگر يك روز معمولي بود،: 31ص
  .چپاندم توي حمام زور مي
لنگه  يك...  گذارد كند و توي چمدان مي دارد، تا مي مي اي را بر شده شلوار جين مچاله: 35ص

يـك لنگـه   ...  محال است پيـدايش كنـد  . گردد جوراب پيدا كرده و دارد دنبال لنگة ديگرش مي
طوري  همين. هم بذارشون مهم نيست با«. قبلي زرد بود. بار سرخابي دارد، اين مي جوراب ديگر بر

  ... لنگه پوشيد به  شود جوراب را لنگه رود كه مي اصالً تو مخش نمي...  »پوشم مي
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تـوانم از تيـر    مـي . چيـز را نگـاه كـنم    شد از جايي باال بروم و يك دل سير همه كاش مي: 40ص 
شـود   د هنوز بلد باشم، ولـي فـوارة مسـخرة ميـدان بهتـر اسـت از آن بـاال مـي        برق باال بروم شاي چراغ
توي ايـن خـر تـو خـري     . هاي افقي بنشينم توانم روي آن لوله مهم اين است كه مي...  چيز را ديد همه
  .روم گيرم و باال مي ها را مي لوله. زانو نشسته باشم كند كه من آن باال چهار كس تعجب نمي هيچ

گيرم و كلة كچل مرد صبور را نشانة روم و  را ميان انگشت شست و سبابه مي سيگار: 42ص
دسـتش را روي كلـة كچلـش    . اش خورد وسـط كلـه   ته سيگار مي. پرانمش با انگشت وسطي مي

زنـم   آورم و زل مـي  زبانم را نيم متر از دهانم بيـرون مـي  . كند دور و برش را نگاه مي... گذارد مي
  ... هايش توي چشم

  .شوم چرخم و ازش آويزان مي دور چراغ برق مي :47ص 
  .شوم سوخته مي صورت پسر آفتاب به زنم و صورت چرخ مي... روم يورتمه مي: 48ص 
پـس چـرا كـاله    » «تـونم  من مخلص شـما آبجـي  «، »تو از اين ترنسفر مرنسفرائي«: 80ص 
  ».طوري الكي همين» «سرته؟
  .نمز پرم پشت موتور و كاپشنش را چنگ مي مي: 85ص
كنم كـه مـثالً خيلـي چـاكريم و ايـن       زنم به بازويش و دستم را مشتي دراز مي مي: 88ص
  .ها حرف

  .شناختم فرستادم اس الو براي همة پسرهايي كه مي ام تو يه روز بيست و دو تا اس: 101ص 
شـادي از واژة دايـي در توصـيف خـود     (ات را كشـتند   كجايي كه دايي! كراسوس: 105ص 

  ).دكن استفاده مي
  .ت كارش رو بلده حاجي. شه زديم به چاك چيه، باورت نمي: 119ص 
  .ت كارش درسته حاجي: 127ص 
زور تـوي مـانتو چسـب     هاي دلش را بـه  ايستم پشت سر زن چاقي كه گوشت مي: 136ص 

كراسوس » .وره صف آقاها اون«.تركاند گردد و آدامسش را توي صورتم مي زن برمي. تنش چپانده
  .تيغي ايستم پشت سر چند تا پسر مو تيغ دهم و مي فشار ميرا توي بغلم 

  .دهد جيغي كه هميشه آدم را لو مي لعنت به اين صداي جيغ: 138ص 
. كنـد  ها همگي در نماياندن ابعاد رفتاري، گفتاري و فكري راوي به مـا كمـك مـي    اين مثال

هاي زنانة متـأثر   رچسبكلي، نويسنده تالش كرده با خلق شخصيت شادي عليه برخي از ب طور به
  .از فرهنگ مردساالرانه قيام كند

شادي زني است كه به فكـر السـتيك آتـش زدن و سـنگر بسـتن اسـت، از اينكـه جـوراب         
رود، سيگار خـود را بـه كلـة     برق و فوارة ميدان باال مي از تير چراغ. لنگه بپوشد ابائي ندارد به لنگه

رفتن، پريدن پشت موتور، كاله  جاب كند، از يورتمهكند، اگر شرايط اي كچل مرد صبور پرتاب مي
كند و ظـاهراً از زنـانگي    اجتناب نمي...  هاي عاشقانه براي پسران و بر سر گذاشتن، ارسال پيامك

. رسـاند  استفاده از واژگان حاجي و دايي در ناميدن خـود ايـن منظـور را مـي    . خود گريزان است
  .نفر داردجيغي خود ت همچنين از صداي زنانه و جيغ
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زنـي كـه بايـد    . ناگفته پيداست كه اين اوصـاف چقـدر در جامعـة پدرسـاالر مـذموم اسـت      
سرچشمة احساسات و نمايندة تميزي باشد و به قولي خانمانه رفتار كند چقدر با شخصيتي كـه  

در توضيح چرايي اين موضوع در قسـمت تفسـير و   . در عبارات ذكرشده توصيف شد فاصله دارد
  .توضيح داده شده استتبيين بيشتر 

  ها افعال و زمان آن
هاي فعل است، ولي اينكه نويسنده چه زماني را كـي و كجـا بـه كـار ببـرد،       زمان يكي از ويژگي

  .اي است كه راوي بين خود و متن در نظر گرفته است دهندة فاصله نشان
اسـت، زيـرا   ها مربوط به زمان حـال اسـتمراري    ، بيشترين كاربرد زماننگران نباشدر رمان 

  :يابد، مانند كند كه در آن زمان در حال وقوع بوده و موقتاً ادامه مي راوي وضعيتي را توصيف مي
دهـد، نزديـك    شـود، جـان مـي    كنـد، دور مـي   زند، اعالم مي كند، بوق مي زمزمه مي: 7ص 

  .شود مي
م، چـرخ  زنـم، مـي   خورند، چنـگ مـي   شود، تاب مي كند، قطع مي زند، فرو مي زور مي: 8ص 

  .كند زمزمه مي
  ... .بندم و زند، مي كني، فرياد مي كنم، فكر مي بندم، باز مي لرزد، مي زند، مي زار مي: 9ص 

. به اين ترتيب، در همة صفحات كتاب استفاده از اين زمان بيشترين كاربرد را داشـته اسـت  
البتـه نـه بـه    . تبه ترتيب در كتاب به كار برده شده اس پس از آن، گذشتة ساده و حال التزامي

  .اندازة حال استمراري 
  .فعلي كه در زمان گذشته رخ داده است: گذشتة ساده
  ...شروع شد، باز كرد، جيغ كشيد، بود، شد، دزديديم، آتش زديم، رفتي، ظاهر شدي و : 7ص 
شـود   هايي اسـتفاده مـي   معموالً از اين زمان در اين كتاب براي بيان وقوع فعل :حال التزامي

  .ها ضروري است دادن آن هايي كه انجام همراه با آرزو و تمنا هستند يا فعلكه 
اش را بگيـرم تـوي    خواهـد كلـة فرفـري    كاش فالسك چاي را يادش برود، دلم مي: 21ص 

  .هايم دست
وقـت االن حتمـاً    آن... خوانـدم  كاش من هم توي مدرسة غيـر انتفـاعي درس مـي   : 23ص 

  ... الستيك آتش بزنيم، سنگر ببنديم وآمدم ميدان محسني تا  همراهت مي
بايد بلند شوم، بايد بروم پيش اشكان، بايد بروم پيش سارا، بايد رحيم يا سيامك را : 36ص 

  ...بايد، بايد پيدا كنم، بايد،
  .خانه بزنم بيرون بايد زودتر از اين ديوانه: 79ص 
  .بايد بيشتر حس بگيرم: 86ص 
  .زي بگويمبايد حرف بزنم، بايد يك چي: 91ص 

  .خواهد بروم جلو و سر و گوشي آب بدهم دلم مي: 135
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دهندة تداوم يك رخداد است؛ رخدادي كه آغاز و پايان مشخصي  زمان حال استمراري نشان
گيرنـد   چون ماجراي اين داستان و افعالي كه در آن شـكل مـي  . ندارد و از نظر زماني مبهم است

از . استمراري بيشترين كـاربرد را در ايـن كتـاب دارد   نقطة شروع و پايان مشخصي ندارند، حال 
  .دهد پيوند مستقيم نويسنده را با موضوع نشان مي طرفي، اين زمانْ

به دليل آنكه ماجراي داستان در تردد بين گذشته و حال است و گاهي در خالل داستان راوي 
. استفاده شـده اسـت   پردازد، از فعل گذشتة ساده نيز ضمن داستان به بيان خاطرات گذشته مي

  .نويسي زنانه برشمرده شده است هاي داستان پرداختن به خاطرات در ميان داستان از ويژگي
دادن كـاري از   راوي در ضمن داستان براي بيان آرزو يا تبيين ضـرورت پـرداختن بـه انجـام    

  .مثال توضيح داده شد مضارع التزامي بهره برده است كه با شاهد
  وجهيت

  ).78: 1384پور،  خيام(قوع يا الوقوع عمل به شكل اخبار و احتمال و آرزو داللت دارد وجه فعل بر و
  .وجه امري. 3وجه التزامي و . 2وجه اخباري، . 1: اند از سه وجه اصلي فعل عبارت

آن است كه وقوع يا عدم وقوع فعل را با قطعيت و يقين بيان كند و اسـناد آن  : وجه اخباري
 ).380: 1382فرشيدورد، ( قابل صدق و كذب باشد

با توجه به اينكه زمان حال استمراري در اين كتاب غالب است، بيشتر جمالت اين كتـاب از  
  .وجه اخباري برخوردارند

خواسـت، آرزو، ميـل، اميـد، دعـا،     : آن است كه فعل بر امور احتمـالي از قبيـل  : وجه التزامي
  .ها داللت كند  شرط، شك و لزوم و مانند آن

  ).همان(آن است كه بر طلب يعني فرمان، خواهش، خواست و تمنا داللت كند : ريوجه ام
افعـالي  . ها در اين قسمت نيز كاربرد دارد هاي آن هاي ذكرشده در قسمت افعال و زمان مثال

كه در قسمت حال استمراري آمده عموماً وجه اخباري و افعـالي كـه در قسـمت حـال التزامـي      
  .وجه امر كاربرد چنداني نداردنگران نباش در كتاب  .آمده وجه التزامي دارند

گر در دسـت يـافتن بـه نيـت      هاي مهمي است كه به پژوهش بررسي وجه فعل يكي از مقوله
  .دهد استفاده از وجه اخباري به كالم راوي قطعيت بيشتري مي. رساند مؤلف ياري مي

ط اجتمـاع و فرهنـگ   شـده توسـ   هـاي زنـانگي تعريـف    بست شادي نمونة زني است كه از بن
كند، از اين وجه استفاده كـرده   تر مي گريزد و چون استفاده از وجه اخباري كالم او را قاطعانه مي

  .گونه كه بيان شد، وجه امر و وجه التزامي براي تحكم يا تمنا بيشتر كاربرد دارند همان. است
  كاربرد ضماير

شود و اگر نويسـنده بنـا بـه     اده ميضماير در بيشتر صفحات كتاب به صورت ضمير متصل استف
ندرت  ضمير تو و ما به. داليلي از ضماير منفصل استفاده كند، ضمير من بيشترين كاربرد را دارد

  .اند   در كتاب استفاده شده و بقية ضماير به صورت متصل استفاده شده
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  .71، 70، 69، 68، 64، 62، 32، 31، 29: كاربرد ضمير من
  .64، 1: كاربرد ضمير تو
  .79، 73: كاربرد ضمير ما
نگـاهم،  : 17تصـويرم، ص  : 16يادش، ص : 15ص : هاي كاربرد ضمير منفصل برخي از نمونه

سرش و ص : 20كمرش، ص : 20موهايش، ص : 20هايش، ص  لپ: 21هايت، ص  دست: 21ص 
  .اش شماره: 21

بيشـترين  شـخص   شـخص نقـل شـده، ضـماير اول     با توجه به اينكه اين داستان از منظر اول
تر و  كند راحت استفاده از اين زاوية ديد به مخاطب كمك مي. كاربرد را در پيشبرد داستان دارند

  .بهتر بتواند با احساسات راوي آشنا شود
  تشبيه و استعاره
  .كند گيرد و مثل يك چيني عتيقه بلندش مي بابك زير بغلش را مي: 9ص

  .لرزد مثل گنجشك ميان بازوهاي بابك مي: همان
  .آيد صداي نالة گلين خانم مثل آواز ژاپني سوزناك از طبقة پايين مي: 12ص 

  .شود يك شب بخوابم و تا صبح هزار بار مثل مرغ گريل توي تختخواب نچرخم مي: 15ص .
بـرد تـوي    هاي كارگر هي از تـوي آشـپزخانه سـبد و زنبيـل مـي      بابك مثل مورچه: 21ص 

  .گذارد ماشين مي
  .رقصد ه سرش و دارد بندري ميشهري كه زده ب: 23ص 
  .صورت لبو شده: 49ص 
  .شود داده، جلوم ظاهر مي مادر بچه، عين جن بو: 55ص 
خـونِ  . كند سر جناب سرهنگ عين كلة گوزني كه به ديوار كوبيده باشند نگاهم مي: 64ص 

تـا روي  شده از گلوي جناب سرهنگ عين تابلوهاي آبستره از پايين پنجره راه افتاده و آمده  شره
هاي صوتش گـم   پوستر چگوراي پروين، از روي ستارة پيشاني چگوارا گذشته، توي سياهي سايه

  .اش شره كرده شده و از زير سوراخ چپ بيني
هـاچ  هاي توي كـارتون   مأمورهاي گارد ويژه با سپر و ماسك ضد گاز، عين سوسك: 75ص 

  .شود ، معلوم نيست از كجا پيدايشان ميزنبور عسل
  .رود معيت مثل ژله جلو و عقب ميج: 76ص 
  .اش زده بيرون هاي فاضالب از زير چانه هاي گردنش مثل لوله رگ: 84ص 
انـد و   انگار گلـودرد داشـته  . ها پيداست اند و تا ته حلقوم مغازه ها جر خورده كركره: 106ص 

  .زبان كوچكشان هم پيداست... گويندآآآ اند و مي دهانشان را باز كرده
اينكه استعارة تشبيهي است كه برخي ادات آن حذف شده است، در اين قسـمت   با توجه به

  .هم بررسي شده است تشبيه و استعاره ذيل يك مقوله با
دهـد كـه    دهندة وسعت زاوية ديد شاعر يا نويسنده است و نشان مـي  تشبيه و استعاره نشان

  .دارتباط پيوند ايجاد كن ظاهر بي وي چگونه توانسته ميان اشياي به
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هـاي كالمـي ناشـي از نگـرش فمينيسـتي و برخـورد راوي بـا         بيشـتر آرايـه  نگران نباش در 
  .هاست كليشه

 عطف توجه به واژگان و اصطالحات نسل جديد

نـم  : 27قاپيدن؛ ص : 24زدن، رو فرم نبودن؛ ص  كردن، قات گوله: 24زدن به چاك؛ ص : 23ص 
كشيدن و رفـتن؛   هم: 30شيدن؛ ص ريق رحمت رو سر ك: 28رفتن؛ ص  كف: 27پس دادن؛ ص 

جفت پا تو حال كسـي رفـتن؛   : 68سر و گوشي آب دادن؛ ص : 53خر تو خر بودن؛ ص : 31ص 
ــگ: 83ص  ــي؛ ص   رن ــردن كس ــي: 83ك ــيدن؛ ص  الي ــيده؛ ص  : 84كش ــرد اتوكش : 144پيرم
  .كردن در دو

در استفاده از  زنان بيش از مردان به زبان معيار پايبندند و معموالً اگرچه طبق عرف و سنت
هاي بيشتري دارند، شخصيت اول داستان ذكرشده اين سـنت را   الگوهاي معتبر زباني حساسيت

  .بازار عموميت دارد و كند كه بيشتر در ميان مردم كوچه گذارد و از واژگاني استفاده مي زير پا مي
  تجدد و ظواهر مدرنيته در واژگان و عبارات كتاب

  .شلوار نايك خاكستري ميان بازوهاي بابك است بدن تردش با بلوز و: 8ص 
  .ام روي كاناپه دراز كشيده: 20ص 
  .اش نگه داشته و سرش پايين است بابا گيالس را دم سينه: 20ص 
  .دستي دور كمرش است. كت و دامن مامان از الي در آشپزخانه پيداست :20ص

آن . تم شـيك بگيـر  جا يك خ همان. دهم مطمئن باش من در اوج نشئگي جان مي: 22ص 
ات و بـا دسـتمال كاغـذي اشـك گوشـة       روسري گيپور مشـكي را بينـداز روي موهـاي شـرابي    

  .هايت را پاك كن و چند تا فاتحه نثار روحمان كن چشم
وقتي بابا توي دفترش نباشد كجاست؟ يا خانة خانم وفايي يا خانم ملكوتي يا خانم : 17ص 
  .باالخره يك جايي هست ديگر...  هرندي

  .رود مي نازيد دارد در قدر بهشان مي اي كه مامان ملوك اين هاي چوبي زرت پله: 18ص 
شـود، دوبـاره    پنج مين ديگه اونجام، مسژ سندينگش فيلد مي. ورك بيزي است نت: 27ص 
  .شود كنم فيلد مي سند مي
اش و يـا تـوي    هـاي دوره  مامان يا تـوي آرايشـگاه بـود يـا تـوي يكـي از مهمـاني       : 30ص 

  ... هاي جردن و يكبوت
  .اندازم توي كوله شارژر موبايل و پلير را مي: 30ص 
  .سوئيت: 52ص 
  ).توصيف مامان ملوك(شود  موهاي بلند سفيدش روي زمين كشده مي: 75ص 
اسـبي و از تـه حلـق     دم اي عصايش را بلند كرده به طرف مو پيرمرد اتوكشيده: 84ص 
  :كشد هوار مي
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ادب نداريـد، تربيـت   . آبـرو نداريـد  ... بيني؟ مگه زنجير رو نمي .بيني گل كاشتن ـ مگه نمي
  ...نداريد

  .ها رو لگد كنم كنم گل ـ شهرمه داداش، حال مي
  .موني عين كالژ مي! معلوم نيست بچة پاييني يا باال: 82
  .تنكس فُر كالينگ:  113ص 

ق وسـايل  هـاي مختلـف از طريـ    در عصر مدرن، با دسترسي جوانان و نوجوانان بـه فرهنـگ  
هاي سـنتي در جامعـه    ارتباط جمعي و ترويج روزاَفزون نمادهاي فرهنگ غربي، فرهنگ و ارزش

هاي فرهنگـي پـذيرش    هاي فراواني شده است و يكي از عوامل مؤثر در دگرگوني دچار دگرگوني
عناصر فرهنگي بيگانه به وسيلة مردم يك جامعه است كه از طريق اشاعة فرهنگـي در دسـترس   

  .گيرد قرار مي ها  آن
توان اين عناصـر بيگانـه را هـم در سـطح واژگـان هـم در سـطح         وفور مي بهنگران نباش در 

ايـن موضـوع در   . شود ها مي بديهي است چنين شرايطي موجب پديدة شكاف نسل. جمالت ديد
  .شود سال ديده مي ها يا با افراد كهن   برخورد شادي با سنت

از منظـر  نگـران نبـاش   هاي سـبكي كتـاب    يابي به ويژگي ما در قسمت توصيف در پي دست
شناسانه بوديم و به اين نتيجه رسيديم كه مهسا محب علـي بـا اسـتفاده از     جنسيتي با نگاه زبان

واژگان، عبارات، وجهيت، افعال، ضماير، تشبيه و استعاره، عطف توجه به واژگان نسل جديـد در  
اند و  نهادهاي كالن اجتماعي در جامعه نهادينه شده هايي است كه از طريق پي برخورد با كليشه

واقـع، ايـدئولوژي فمينيسـتي در سـطور ايـن       در. به شكل رفتاري مرسوم و بديهي درآمده است
  .توان به آن دست يافت كتاب پنهان است كه با بررسي جزئيات و تدقيق در متن مي

  سطح تفسير. 2
هاي زيسته و  دهد كه برساختي از تجربه ماعي ارائه مياي از جهان اجت هر اثر ادبي بازنماييِ ويژه

تر تاريخي، سياسي يا اجتماعي است كه ناخودآگاه بر ذهن و زبان هنرمند نقش  هاي كالن گفتمان
بنابراين، براي بررسي ايـن اثـر در سـطح    ). 181: 1392حسيني سروري و طالبيان، (بسته است 

اي كه اثـر بـه رشـتة     در دوره...  اجتماعي، سياسي وـ  هاي فرهنگي تفسير بايد به بررسي شاخصه
تواند ديدي فراگير  تنهايي نمي به 1380آمده است بپردازيم و به دليل آنكه بررسي دهة  تحرير در

براي خواننده به وجود آورد و گفتمان كالن جامعه را در ابعاد مختلف نشان دهـد، بـراي تبيـين    
  .مشروطه تا دهة مورد نظر نگاهي گذرا خواهيم داشتبيشتر فرامتن بر متن از دورة پيش از 

در دوران پيش از مشروطه، زنان ايراني هم در عرصة زندگي خانوادگي بـه داليلـي از جملـه    
محدود بودند و هم در جريان زندگي اجتماعي به دليل نبود قوانين حمايتي ... غيرت يا تعصب و

شروطه و ورود مدرنيته موجب تغييـر شـرايط و   اما جريان م. گر هاي حمايت و نهادهاي و سازمان
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هرچند ايـن تغييـرات در   . هاي خود شد و ميل خفته را در آنان بيدار كرد نگرش زنان به توانايي
هـا   آن زمان در برابر قدرت و قـدمت سـاختارهاي فرهنگـي و اجتمـاعي پدرسـاالرانه، كـه قـرن       

شـد،   هاي متـوالي بازتوليـد مـي    ر نسلاستواري و ماندگاري خود را مديون كاركرد خود بوده و د
اگر در اين سـير تطـور   . تأثيري چشمگير نداشت، با گذشت زمان وضعيت زنان رو به بهبود رفت

خوبي متوجـه تغييـر رويكـرد     تاريخي هر دهه را با دهة قبل و بعدش مقايسه و بررسي كنيم، به
قاجـار،  (شـويم   هاي مختلف مي هاي خود در عرصه جامعه نسبت به زنان و زنان نسبت به توانايي

هرچند ساختارهاي متصلب مردانه محدوديت و موانع زيادي پيش پاي زنان قـرار  ). 152: 1396
كـرده و شـاغل    داد، تحول در نگرش جامعه نسبت به زنان و افزايش چشمگير زنـان تحصـيل   مي

و زنـان   سبب شد مقام و موقعيت اجتماعي براي زنان حتي بـيش از مـردان اهميـت پيـدا كنـد     
هـاي مهـم و تأثيرگـذار     منزلة يكي از گروه عنوان نيروي اجتماعي در كنار ضرورت اقتصادي به به

  .اجتماعي مطرح شوند
عرصة ادبيات و داستان و رمان نيز به دليل پيوند عميق آن با زندگي روزمره از اين تغييرات 

زن نسـبت بـه دهـة قبـل بهتـر و       متأثر و متقابالً بر آن تأثيرگذار بود و در هر دهه نويسـندگان 
اين موضوع با پيروزي انقالب اسالمي شدت يافت، زيرا عالوه بر افزايش سهم . بيشتر درخشيدند

آفريني زنان در جريان انقالب و جنگ، به دليل افزايش سطح سواد عمومي زنان و از طـرف   نقش
نويدبخش تغييرات مهمي در ساز و  شدن ادبيات از انحصار طبقات باالي جامعه زمينه ديگر خارج

  ).126: 1396قاجار، (عرصة زنان و ادبيات زنانه شد 
هـاي آن و تحـول نسـلي و     در ايران دهة گذار و تحول است؛ گذر از جنـگ و ويرانـي   1370دهة 

هاي دولـت   هاي بازسازي كشور در رأس همة فعاليت سياست 1370هاي اول دهة  سال. فكري جامعه
آغـاز و   1368جمهوري هاشمي رفسنجاني، كـه از سـال    هاي رياست ليل سالقرار گرفت و به همين د

شاهد ورود گسـتردة زنـان    1370در دهة . پايان يافت، به دوران سازندگي معروف شد 1376در سال 
كريمـي سـنگدهي و   . (ايـم  هاي مختلـف از آنـان بـه بـازار بـوده      به عرصة ادبيات داستاني و ارائه رمان

پيروزي سيد محمـد خـاتمي در انتخابـات هفتمـين دورة      1376دوم خرداد ). 298: 1400همكاران، 
جمهوري ايران آغازگر دوراني است كه به دورة اصالحات معروف است، اما در انتخابات نهمـين   رياست

گرايـان بـود، بـه پيـروزي      نژاد، كه از جبهه اصول محمود احمدي 1384جمهوري در سال  دورة رياست
  .شود هه با عنوان بازگشت به اصول انقالب نام برده مياز اين د. رسيد

يـك   رويكرد هر. طلب است گرا و اصالح عرصة رقابت آشكار بين دو گفتمان اصول 1380دهة 
شـده و تـأثير   ...  المللي و ها موجب تغيير در ساختار سياسي و اجتماعي و فرهنگي و بين از جناح

كند تـا   آمده كمك مي وجود شرايط به. گذاشته استخود را در حوزة زنان نيز به شكل مشهودي 
تـوان بـه    اند مي فرسايي كرده از زناني كه در اين دهه قلم. زنان به بازتعريف هويت خود بپردازند

انگيـز شـريفيان، بلقـيس سـليماني،      پور، فرخنده آقائي، زويا پيرزاد، فريبا وفـي، روح  منيرو رواني



  387   ...نگران نباشتحليل گفتمان انتقادي در رمان / منصوره شهرياري

... لـو و  پور، مـريم ريـاحي، تكـين حمـزه     رحيمي، ماندانا مؤدب الدن نيكنام، ناتاشا اميري، فهيمه
  .اشاره كرد

بـه جايگـاه متفـاوتي در سـطوح فرهنگـي و       1380زنان در دهـة  : توان گفت مجموع، مي در
دهـد كـه تـا     اين موضوع خبر از صدادار شدن قشر بزرگي از جامعه مـي . اجتماعي دست يافتند
صاحب صدا شدن اين قشر در زاوية . شدند اشيه رانده ميهاي متفاوتي به ح پيش از اين به شكل

هـا، مـا بـا     در ايـن داسـتان  . دهد هاي نويسندگان زن خود را بيش از پيش نشان مي ديد داستان
هاي هر روزشـان   شبهه و ها و شك نگراني پرده از خود، تمايالت و دل شويم كه بي رو مي به زناني رو

  .گويند سخن مي
به بعد، از خانه به خيابـان كشـيده    1380ويژه از دهة  ها، به بيشتر رمانميزان عمل زنان در 

دهـة  . خورد ها به چشم مي تالش زنان براي يافتن جايگاهي در اجتماع در اغلب رمان. شده است
هـاي   نويسي بـه شـكل خودآگـاه و بـا صـبغه      زنانه. نويسي دانست را بايد آغاز جريان زنانه 1380

در بيشـتر آثـار داسـتاني دو دهـة گذشـته جسـارت در       . ين دهه استفمينيستي محصول تازة ا
يابـد و   پرداختن به مسائلي كه تاكنون در ادبيات زنانه سابقه نداشـته بـيش از پـيش قـوت مـي     

مردانه در روابط جنسي و فردي به تم اصلي بسياري از ايـن آثـار   ) برتري(اعتراض عليه هژموني 
زننـد و از   كننـد، فريـاد مـي    هاي اين دهه خود را ابراز مي نزنان در بيشتر داستا. شود تبديل مي
  ).117: 1398رضايي عاملي، (هاي خود ابايي ندارند  ها و نقص ها و ناراستي  بيان ضعف

توان سه راهبـرد متفـاوت در    تر دورة مرتبط با دهة هشتاد تا كنون، مي براي تبيين بيشتر و دقيق
گيـري   ها با بازنمايي زن سـنتي و عـدم موضـع    برخي از رمان. مقابل ايدئولوژي مردساالر تشخيص داد

برخـي ديگـر اگرچـه بـه بازنمـايي زن      . پردازند نسبت به آن به بازتوليد ايدئولوژي جنسيتي مسلط مي
پردازند، در برابر آن موضع انتقادي دارند و ايدئولوژي جنسيتي مسلط را مـورد ترديـد قـرار     سنتي مي

برخـي ديگـر بـا ارائـة بازنمـايي زن مـدرن در مقابـل ايـدئولوژي         . كننـد  ا ميچر و داده دربارة آن چون
  )221: 1387زاده،  ولي(كنند  جنسيتي مسلط موضعي براندازانه اتخاذ مي

قلـم   1380هـا در دهـة     زناني كه همسو با سـاختارهاي اجتمـاعي در جهـت تأييـد و تقويـت آن     
، )1385( خونـه  هـم ، مـريم ريـاحي در كتـاب    )1383( شـيدايي فهيمه رحيمي در اثر : زنند شامل مي

و ) 1380( زن فرودگـاه فرانكفـورت  پـور در كتـاب    ، منيرو روانيدختري در مهلو در كتاب  تكين حمزه
در دسـتة دوم، زويـا پيـرزاد در    . شوند مي) 1385( از شيطان آموخت و سوزاندفرخنده آقائي در كتاب 

 تـرالن ، فريبا وفـي در كتـاب   )1380( كنم را من خاموش مي ها  چراغو ) 1383( كنيم عادت ميكتاب 
چـه كسـي بـاور    انگيـز شـريفيان در كتـاب     روح) 1384( رؤيـاي تبـت  و ) 1381( پرندة من، )1382(

نگرشـي انتقـادي دارنـد و بـه     ) 1387( بـازي  خالهو بلقيس سليماني در كتاب ) 1382( كند رستم مي
سـرانجام، دسـتة سـوم كـه بـه دنبـال بنيـان        . انـد  جامعـه دنبال بازتعريف هويت زنانة خود در بسـتر  

ساختاري تازه در عرصة مباحث جنسيت در جامعه هستند شامل نويسـندگاني چـون ناتاشـا اميـري     
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و ميتـرا داور  ) 1386( اي در آينـه  حفـره ، الدن نيكنـام در كتـاب   )1383( با من به جهنم بيادر كتاب 
  ).145: 1396قاجار، ( شوند مي) 1388( قطار در حال حركت استدر 

ايسـتد   نويساني است كه در مقابل ايدئولوژي جنسيتي مسلط مي مهسا محب علي از داستان
اي كـه در اجتمـاع طبيعـي و     و با رفتار و گفتار شخصيت اصلي داستان به هژموني مردسـاالرانه 

بازنمـايي   او با ارائة زندگي شهري در بسـتر مدرنيتـه بـه   . كند بديهي فرض شده است مقابله مي
روابط قدرتي كه در داستان توصـيف شـد   . پردازد جنسيت زنانه در تقابل با ايدئولوژي حاكم مي

بدين معنـا كـه روابـط فرادسـت و فرودسـت در داسـتان از هـم بـه شـكلي          . خصلت افقي دارد
ها در تحليـل   شده و مجزا قابل تشخيص نيست و مشكل اصلي بسياري از به بيراهه رفتن تفكيك
واقع، شخصيت اصلي با رفتار و كرداري خالف هنجار روابـط   در. استان همين موضوع استاين د

قدرت را به شكلي افقي و در بستري طبيعي مورد انتقاد قرار داده است؛ به شكلي كـه خواننـده   
حال كه منتقد وضع  عين شادي در. كند در وهلة اول انتقاد نويسنده به وضع موجود را درك نمي

. اي نـدارد  هاي خـود واهمـه   ها و نقص كند مستقل باشد، اما از بيان ضعف سعي مي جامعه است،
دارد بـه كـاري    مـي  شـود و برخـي اوقـات شـرايط او را وا     شود، شاد مي كند، تسليم مي تالش مي

ورزد؛ هرچند نقش شرايط  ناصواب دست يازد، ولي براي اثبات هويت خود در اجتماع اهتمام مي
  .توان ناديده گرفت فرهنگي آن عصر را در ايجاد چنين رويكردي نميـ سياسي و  اجتماعي

  سطح تبيين .3
بـا توجـه بـه    . نوشته شـده اسـت   1387گونه كه پيش از اين گفته شد اين كتاب در سال  همان

نـژاد و   جمهـوري دكتـر محمـود احمـدي     آنچه در سطح تفسير گفته شد، اين دوره زمان رياست
در اين دوره، فرصتي مهيا شده بود . طلب است گرا و اصالح گفتمان اصولعرصة رقابت آشكار دو 

هاي سياسـي امتيـازاتي را بـه     كه زنان به بازتعريف هويت خود بپردازند، زيرا هريك از اين جناح
. دادند تا بتوانند محبوبيت بيشتري در ميان قشر عظيمي از جامعه داشته باشـند  گروه نسوان مي

شـدن مظـاهر مدرنيتـه لـزوم      كلـي پررنـگ   طـور  هاي زندگي شهري و به از طرف ديگر، مشخصه
  .كرد خصوص در ميان زنان، بيش از پيش مطرح مي بازتعريف هويت را، به

رسـد   بـه نظـر مـي   . كشد روز رخ داده به تصوير مي اي را كه در طول يك شبانه زلزله داستانْ
زله لرزشي است كه بـه دليـل گسـترش    شايد زل. كاركردي نمادين داردنگران نباش زلزله در اثر 

مدرنيته در جامعه رخ داده است و بر همة ابعاد زندگي فـردي و جمعـي افـراد تأثيرگـذار بـوده      
در گذشته، با توجه به مناسبات اجتماعي، افراد محل اتكا و اعتماد هم بودند و همبسـتگي  . است

تـه و شهرنشـيني بـر سـاختار     كرد، ولي گسـترش مدرني  تر مي ها را آسان بين آنان تحمل سختي
بودن زير پاي  تر از احساس متزلزل چيز هراسناك اجتماعي جوامع تأثيرگذار بوده است، زيرا هيچ

. انسان بيش از آنكه سقفي براي سايبان بخواهد، به محلي براي اتكا نيازمنـد اسـت  . انسان نيست
يت، هويـت، شهرنشـيني،   حول محورهاي جنسنگران نباش توان گفت ساختار كتاب  واقع، مي در



  389   ...نگران نباشتحليل گفتمان انتقادي در رمان / منصوره شهرياري

هايي كه در اين حـوزه وجـود دارد، در    بندي استوار است و با توجه به تقسيم...  مظاهر مدرنيته و
گيرد و با رويكردي متفاوت به هنجارهاي جامعه به زنانگي  پسند جاي مي هاي نخبه زمرة داستان

  .نگرد و مقولة جنسيت مي
هاي قالبي فرهنـگ سـنتي فاصـله     ه از كليشهتوانست) شادي(در اين داستان، شخصت اصلي 

تر بتواند احساسات خـود را بـا    شخص روايت شده كه راوي راحت داستان از زاوية ديد اول. بگيرد
تـوان   خواهد مستقل باشد و به فردگرايي گرايش دارد و مـي  شادي مي. مخاطب در ميان بگذارد

اتاق انفرادي، اختالف فكري با اعضاي . گفت اين نيز از مقتضيات جامعة مدرن ريشه گرفته است
ويژه مادر، رفتارهاي خالف هنجار جامعة مردساالر براي اعتراض عليه هژموني مسـلط   خانواده به
همه و همه از مصاديق مدرنيته است و سنتي كه زيـر پـاي قدرتمنـد مدرنيتـه قـرار      ...  جامعه و

   :شود؛ از جمله گرفته در چند جاي داستان ديده مي
  .رود مي نازيد دارد در قدر بهشان مي اي كه مامان ملوك اين هاي چوبي زرت پله :16ص 
اش به چارچوب گيـر   هاي چروكيده كلة جناب سرهنگ از پنجرة زيرزمين افتاده تو، شانه: 61ص 

آيد اين دايناسور را كه به اندازة پـدر دايـي جـان نـاپلئون      آخر كدام االغي مي.... خورد كرده و جم نمي
  .اندازد هاي دوران مزوزوئيك مي هاي پاشنة پاش آدم را ياد فسيل ارد نجات دهد؟ تركسن د

  ).توصيف مامان ملوك. (شود موهاي بلند سفيدش روي زمين كشيده مي: 75ص 
  :كشد اسبي و از ته حلق هوار مي دم اي عصايش را بلند كرده به طرف مو پيرمرد اتوكشيده: 84ص 

  ...بيني؟ مگه زنجير رو نمي .بيني گل كاشتن ـ مگه نمي
  .ها رو لگد كنم كنم گل شهرمه داداش، حال مي

تبع، تقابل سنت و مدرنيته مذهب نيز از مفاهيمي اسـت كـه در كنـار هويـت، جنسـيت،       به
  .يابد اهميت مي... شهرنشيني و

 هاي باستان تا امروز يكي از بسترهاي مهم سازندة هويت ايراني بـوده  مذهب همواره از دوره
هاي ميان سنت و تجدد بيش از هر جاي  ها و تقابل مواجهة ايران با دنياي مدرن و تعارض. است

  ).275: 1393فاضلي، (ديگر در تقابل دين و تجدد تبلور يافته است 
. زنـد  ها كه به هزار برسند يا شايد دو هزار آن وقت تسـبيح ديجيتـالي بـوق مـي     تقه: 7ص 

  !ة بخشش گناهان همة ما دعا كرده يا نه؟كند كه به انداز تايمر اعالم مي
  .خورند بندهاي كنار آينه هنوز تاب مي ها و گردن لرزند، فقط تسبيح ها ديگر نمي شيشه: 8ص

. اصـالً حواسـش نيسـت   . كنـد  تق مـي  گيرد با يك دست تق با يك دست شماره مي: 21ص 
آن وقت ديگر به اندازة هزار . شود طوري كه اشتباه مي اين. كند تق مي بدون آنكه زمزمه كند، تق

  !اي  بار كه براي بخشش گناهانمان دعا نكرده
هـا سـر    اشـك هـايش روي گونـه   . كنـد  مردي كنارم دو زانو نشسته و سـجده مـي  : 44ص 

كند به خاطر گناهان اوسـت كـه    حتما فكر مي. كند  خورند؛ دارد از ته ته دل عجز و البه مي مي
وانستم فكر كنم فقـط بـه خـاطر مـن اسـت كـه زمـين        ت كاش من هم مي. زمين رقصش گرفته

  .لرزد، فقط به خاطر من مي
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را در قالـب  ...  مهسا محب علي تضاد فكري نسل ديروز و امـروز در مـورد مـذهب، اخـالق و    
دهد؛ مادري كـه ظـاهراً پايبنـد اعتقـادات اسـت و در موقعيـت        رفتار شادي و مادرش نشان مي

مادري كه ! ، اما از اينكه در آغوش مردي بيگانه باشد ابايي نداردبرد بحراني زلزله به خدا پناه مي
شـود، امـا پـيش از آن يـا بـه فكـر مهمـاني         در زمان زلزله تسبيح ديجيتال از دستش جدا نمـي 

  .هاي جردن اش است يا در حال خريد از بوتيك دوره
ا تـوي  اش و يـ  هـاي دوره  مامان يا تـوي آرايشـگاه بـود يـا تـوي يكـي از مهمـاني       : 30ص 
  ...هاي جردن و بوتيك

عنوان زني مبادي آداب و ملتزم به ظـواهر   اگر توصيفاتي را كه شادي از مادر و ديگر زنان به
دهد و در سطح توصيف بررسي شد  هايي كه شادي از خود ارائه مي دهد در كنار توصيف ارائه مي

هـا را   خوبي اين تفـاوت  به 1جدول . خوبي متوجه تقابل اين دو رويكرد خواهيم شد قرار دهيم، به
  .دهد نشان مي

  
  1جدول

   زنان ديگر  شادي
گفت  اگر يك روز معمولي بود، االن بهم مي

دهي و به زور  بوي گند عرق و سيگار مي
 .چپاندم توي حمام مي

 31ص 
بدن تردش با بلوز و شلوار نايك

خاكستري، ميان بازوهاي بابك است 
 )توصيف مادر(

 8ص 

دارد، تا  مي اي را بر شده مچالهشلوار جين 
يك لنگه ...  گذارد كند و توي چمدان مي مي

جوراب پيدا كرده و دارد دنبال لنگة 
محال است پيدايش . گردد ديگرش مي

دارد، اين  مي يك لنگه جوراب ديگر بر... كند
. مهم نيست«. قبلي زرد بود. بار سرخابي

  ...»پوشم طوري مي همين. هم بذارشون با
شود جوراب  رود كه مي تو مخش نمي اصالً

 ...لنگه پوشيد به را لنگه

 35ص 
نه، نه ...  زند و دودستي توي سرش مي

قدر محكم كه شينيون موهايش  آن
 )توصيف مادر(خراب شود 

 10ص 

االن است كه باز نوستالژيك شوم و 
. هاي دانشگاه را بكنم هواي بچه و حال
... لگرديو... اتاق دركه... هاي خوابگاه بچه

 ...زرورق... پيچيدن فيتيله... مجيد... رحيم

 86ص 
داره با لباس شب پاريس مامان تو 

  ده ها قر مي خيابون
 )توصيف مامان ملوك(

 12ص 

  )سارا به شادي(شي؟  تو چرا عاشق نمي
  .سعي كردم، نشد

  جوري سعي كردي؟ چه
اس الو براي  ام تو يه روز بيست و دو تا اس

 ...شناختم فرستادم ميهمه پسرهايي كه 

ص 
101 

مطمئن باش من در اوج نشئگي جان
. جا يك ختم شيك بگير همان. دهم مي

آن روسري گيپور مشكي را بينداز روي 
ات و با دستمال كاغذي  موهاي شرابي

هايت را پاك كن و  اشك گوشة چشم
 .چند تا فاتحه نثار روحمان كن

 22ص 

دهم و  كراسوس را توي بغلم فشار مي
 تيغي تيغ ايستم پشت سر چند تا پسر مو مي

ص 
136 

مامان يا توي آرايشگاه بود يا توي يكي از
هاي  اش يا توي بوتيك هاي دوره مهماني

 ...جردن و
 30ص 
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دهد در انتقـاد بـه جامعـه     هنجار و برخالف عرفي كه شادي انجام مي توان رفتارهاي ضد مي
كنـد حـاكي از    مردسـاالر بـراي يـك زن تعريـف مـي     هايي كه جامعـة   سنتي دانست، زيرا نقش
كـه رفتـار و    حالي است؛ در... گرفتن خود و بودن، ناديده بودن، احساساتي گذشت، فداكاري، تسليم

او زنـي اسـت كـه بـوي     . گفتار شادي اصالً مطابق با آنچه جامعة سنتي از زن انتظار دارد نيست
رود و دور آن  پوشد، از تير چراغ برق بـاال مـي   ميلنگه  به دهد، جوراب لنگه گند عرق و سيگار مي

رود، در آرزوي رفتن به ميدان محسـني اسـت كـه السـتيك آتـش بزنـد،        چرخد، يورتمه مي مي
  .دهد بندد و كارهايي از اين قبيل انجام مي سنگر مي

زبان مردم كوچه و بازار است و شادي خود نيز چندان اصـراري  » شادي«زبان راوي داستان 
دهد در جامعة مرد ساالر از بعد زنانگي خـود فاصـله بگيـرد و     انگي خود ندارد و ترجيح ميبر زن

كه شـادي بـراي غـذا     127و  119مثالً ص . عنوان يك مرد بشناسند ابايي ندارد از اينكه او را به
 ها او گيرد و آن اش مورد اعتراض ديگر زنان قرار مي ايستد، به علت ظاهر مردانه در صف زنان مي

از واژة دايـي در توصـيف    105كند يـا در ص   دهند و وي اعتراضي نمي را به صف مردانه هل مي
جيغي كه هميشـه آدم را   لعنت به اين صداي جيغ: گويد مي 138كند و در ص  خود استفاده مي

  ...دهد و لو مي
خود را  گويد و احساسات راحتي از شادي و غم و نگراني خود مي حال، شاديِ داستان به اين با

هاي پيشين كمتر سابقه دارد، زيرا  نويسي دهه آورد و اين موضوع در داستان راحتي بر زبان مي به
كردنـد و مطـابق بـا پسـند مـردان از       زنان احساسات خود را از دريچة نگـاه مـردان مطـرح مـي    

و هـا   كنـد و از بيـان ضـعف    راحتـي خـود را ابـراز مـي     گفتند، ولي شادي بـه  هواي خود مي و حال
 1380نويسـي دهـة    توان تأثير فمينيسم را در داستان مشكالت خويش ابايي ندارد؛ هرچند نمي

  .ناديده گرفت
دهـد و شهرنشـيني مؤلفـه و     كند در فضاي شـهر رخ مـي   داستاني كه محب علي روايت مي
شهر محل سكونت انسان مـدرن اسـت؛ جـايي اسـت كـه      . ويژگي مهمي در تبيين داستان است

هـا و   هدف پرسه بزند، در پاسـاژ  هاي آن بي ند با خيال راحت مدرن باشد، در خيابانتوا انسان مي
از عربـدة يـك   . هاي آن به هر شكل و شمايلي ابراز وجود كند مراكز خريد گم شود يا در خيابان

شود و  اي تبديل مي هاي سياسي و اجتماعي، شهر جايي است كه آدمي به قطره مست تا جنبش
شناختند و ضـريب اعتمـاد    در گذشته، افراد در محالت يكديگر را مي. شود ميدر درياي آن گم 

» اعتنـايي مـدني   بي«اجتماعي افراد از هم باال بود، اما امروزه جاي آن اعتماد اجتماعي سنتي را 
آميـز در   ها نفر ناهمگون به صورت مسالمت اين اصلي است كه به كمك آن ميليون. گرفته است

  ).166: 1393فاضلي، (كنند  كنار هم زندگي مي
انـد نقـش مهمـي     ها و مراكز خريد كه مظاهر زندگي مدرن ، پاساژها، ميداننگران نباشدر كتاب 

زننـد و البتـه    ها و مراكز خريد قدم مـي  راحتي در خيابان زنان اين داستان به. در پيشبرد داستان دارند
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تـرين   شـايد مهـم  . رود شهري بـه شـمار مـي   هاي  زني گونه پرسه ناپذير اين گرايي بخش جدايي مصرف
موفقيت زنان شهري ايران در زمينة فضا بـه دسـت آوردن حـق حضـور در فضـاهاي عمـومي ماننـد        

  ).59: 1396فاضلي، (زدن آزادانه در شهر است  كلي قدم طور ها و به ها، ميدان ها، پارك خيابان
. قابـل تشـخيص اسـت    در سطح تبيين، سه ساحت خانوادگي، اجتماعي و فـردي در كتـاب  

هاي مشخصي  يك بخش توان گفت اين داستان از سه اپيزود تشكيل شده است كه هر واقع مي در
بخش مربـوط بـه سـاحت خـانوادگي از ابتـداي كتـاب تـا        . از آن را به خود اختصاص داده است

ها و  ضتعار. شود تك اعضاي خانوادة شادي آشنا مي گيرد و خواننده با تك بر مي را در 37صفحه 
بخـش مربـوط بـه سـاحت     . يابـد  ها نمـود مـي   هاي نسلي در اين بخش بيش از دگر بخش تقابل

... بازنمايي زندگي شهري، تبعات مدرنيتـه و . گيرد بر مي كتاب را در 90تا  38اجتماعي از صفحة 
كتـاب   91سرانجام، بخش مربوط به ساحت فردي از صـفحة  . در اين قسمت صورت گرفته است

جاي كتاب به خاطرات گذشـته رجـوع    چند شادي در جاي هر. بر گرفته است كتاب را درتا پايان 
هـاي زنـان    در رمـان . كند، بخشي از اين قسمت كامل در خاطرات گذشته سپري شده اسـت  مي

كلـي بازگشـت بـه گذشـته      طـور  بـه . و غم غربت از مضامين و موضوعات رايج است» نوستالژي«
  ).96: 1384ميرحسيني، (هويت گمشده صورت گرفته است  كردن آن همواره به اميد پيدا

. كند كه پدرش هميشه غايـب اسـت   اي زندگي مي در خانوادهنگران نباش شادي در داستان 
ظـاهر مـذهبي    مادري دارد كـه بـه  . داند كند، الفباي تعهد را نمي با اينكه در دانشگاه تدريس مي
مـواد مخـدر افيـوني    . دوست عتاد و برادراني پولبا برادري م. داند است، ولي از مذهب چيزي نمي

آورد، مـواد   چند به صورت موقت براي وي به ارمغان مي كند و شادي را هر است كه او را آرام مي
او كه بـه دنبـال خانمـاني بـراي ذهـن      . شود رسد و به دنبال ساقي وارد مي مخدر او به پايان مي

ايـن كتـاب    90تـا   38در صـفحات  . گريزد تماع ميخانمان خود است، از خانواده به دامان اج بي
كنـد ايـن داسـتان مـاجراي      شود و خواننده بعضاً فراموش مـي  كمتر به بحث اعتياد پرداخته مي

هـاي مربـوط بـه مدرنيتـه و      نماياند بحـث  آنچه بيشتر در اين بخش رخ مي. دختري معتاد است
سرانجام به خاطرات و افـرادي كـه    .تواند به او كمك كند زندگي شهري است؛ ولي شهر نيز نمي

نهايت خودكشـي و   شود و در برد، ولي باز سرخورده مي در گذشته با آنان در ارتباط بوده پناه مي
آيد غيـر از ايـن    صراحت بيان نشده، آنچه از فحواي داستان برمي چند به مرگ انتخاب اوست؛ هر

  .تواند باشد نمي
اين طرح كلي اعتراض عليه ايدئولوژي مسـلط مردانـه و   با توجه به آنچه مطرح شد، در بطن متن 

دهد كه در قالب رمـان بـدان پرداختـه     ماية اصلي اين داستان را شكل مي تقابل سنت و مدرنيته درون
در  1380هـاي فمينيسـتي كـه در دهـة      ضمن، اين داستان نيز نتوانسته خود را از نگـاه  در. شده است

تـوان گفـت ريشـة بسـياري از مسـائلي كـه در ايـن         برحذر دارد و ميشود  ها ديده مي بيشتر داستان
  .داستان مطرح شده مربوط به اوضاع سياسي و فرهنگي حاكم بر اين دوران است
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 گيري نتيجه
فـركالف   انتقـادي  گفتمـان  تحليـل  روش با علي محب مهسا نباش نگران داستان مقاله، اين در

 از راوي گـويي  پيشـين هـاي   پژوهش استناد به كه اي است گونه به داستان اين متن. بررسي شد
 به گويي پاسخ پي در مقاله اين. دارد خود جنسيت كردن پنهان در سعي و گريزد مي خود زنانگي

 كوشـد  مـي  زنـانگي  تأييد در متن آيا و دارد نقشي چه داستان اين در جنسيت كه بود سؤال اين
 !آن؟ تكذيب در يا

در سـطح  . سه سطح توصـيف، تفسـير و تبيـين مطالعـه شـد     بر اين اساس، متن داستان در 
شناختي واكاوي و واژگان، افعال، ضماير و هر آنچه در مقولة بررسـي   توصيف، متن از منظر زبان

در سطح تفسير، دورة تاريخي كه داستان در آن بـه نگـارش   . گنجد بررسي شد شناختي مي زبان
پـرده از   روييم كـه بـي   به اغلب ما با زناني رو 1380هاي دهة  در داستان. درآمده است بررسي شد

  .گويند هاي هر روزشان سخن مي شبهه و ها و شك نگراني خود، تمايالت و دل
به بعد، از خانه به خيابـان كشـيده    1380ويژه از دهة  ها، به ميزان عمل زنان در بيشتر رمان

دهـة  . خورد ها به چشم مي رمانتالش زنان براي يافتن جايگاهي در اجتماع در اغلب . شده است
هـاي   نويسي بـه شـكل خودآگـاه و بـا صـبغه      زنانه. نويسي دانست را بايد آغاز جريان زنانه 1380

در بيشـتر آثـار داسـتاني دو دهـة گذشـته جسـارت در       . فمينيستي محصول تازة اين دهه است
يابـد و   قـوت مـي   پرداختن به مسائلي كه تاكنون در ادبيات زنانه سابقه نداشـته بـيش از پـيش   

مردانه در روابط جنسي و فردي به تم اصلي بسياري از ايـن آثـار   ) برتري(اعتراض عليه هژموني 
زننـد و از   كننـد، فريـاد مـي    هاي اين دهه خود را ابراز مي زنان در بيشتر داستان. شود تبديل مي
مهسـا محـب علـي    اش نگران نبداستان . هاي خود ابايي ندارند ها و نقص ها و ناراستي بيان ضعف

نيز فرزند خلف زمانة خويش است و در پي ايجاد تصويري مستقل از زنان در جامعـة مردسـاالر   
  .او با گريز از زنانگي در پي اثبات آن است. است

در سطح تبيين، متن با توجه به دو سطح پيشين تحليل شد و رابطة محتواي آن با گفتمـان  
  .انه توضيح داده شدمسلط بر آن و نيز شرايط اجتماعي زم

رسيم كه رفتارهـاي هنجارشـكن و بـرخالف     بندي مطالب يادشده به اين نتيجه مي در جمع
هاي قـالبي   هد در انتقاد به جامعة سنتي و براي فاصله گرفتن از كليشه عرفي كه راوي انجام مي

ابع آموزشـي،  كند و از طريق خانواده، معلمان، من است كه جامعة مردساالر براي زنان تعريف مي
ايـن نـوع   . شـود  هـا نهادينـه مـي    شود و در اذهـان آن  به آنان القا مي... ها، گروه دوستان و رسانه

كـه برسـاختة اجتمـاع و نهادهـاي      حـالي  شـود؛ در  گفتمان جنسيتي غالباً طبيعـي نمايانـده مـي   
ا پيـروي  هـا و هنجارهـ   برخي از زنان نويسنده زير فشار اين نگاه از همـان ارزش . اجتماعي است

هـا بـا ايـن كـار،      آن. پردازنـد  نويسـي مـي   كنند و با زباني زنانه و نگـاهي مردانـه بـه داسـتان     مي
هـا   دهند و بـه تحكـيم آن   هايي را كه مردان در جامعة سنتي از زنان انتظار دارند نشر مي ويژگي
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احتـرام بـه    هايي مانند تسليم و اطاعت زنان، فداكاري بيش از حد انتظار، كنند؛ ويژگي كمك مي
امـا مهسـا   . اند همة آداب و رسوم، مستقل نبودن، اختيار نداشتن، وابستگي به مردان از آن جمله

پـردازد و   او در لفافه به ستيز با جامعة مردساالر مـي . محب علي در زمرة اين نويسندگان نيست
ي متفـاوت  اعتراض خود را در قالب شخصيت شادي، دختري دگرپوش و معتاد، با رفتار و گفتار

هـاي   اليـه  هـاي سـنتي در زيـر    راوي با نهفتن ارزش. دهد از نگاه غالب مردساالر جامعه نشان مي
بنابر آنچه گفتـه  . تجدد سعي دارد مسائل مربوط به مدرنيته و تجدد را با زباني ديگر مطرح كند

زنـي  مهسا محب علي نه تأييد يا تكذيب جنسـيت زن، بلكـه اعتـراض    نگران نباش شد، داستان 
  .اند است به هنجارهاي جنسيتي كه در فرهنگ مسلط براي زنان طبيعي قلمداد شده
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