
  6/6/1392:       تاريخ پذيرش4/8/1391: تاريخ دريافت

 » آيي مي ويران «رمان در ها شخصيت هويت بحران

 )متن گفتماني و روايي تحليل(

1نجمه حسيني سروري دكتر   

    

  چكيده

قرائت ساختارگرايانة متن،   . پردازد  نوشتة حسين سناپور مي   » آيي  ويران مي «نوشتة حاضر به تحليل رمان      
ـتور   » تودوروف«بتني بر ايدة    نما از يك تحليل ساختارگرايانة متون ادبي و م          اي خصيصه   نمونه دربارة دس

، »آيي  ويران مي «ها را در روايت داستان        توان تمامي كنش    دهد كه مي    مي   اين بررسي نشان  . روايت است 
بنـدي در رويكـرد       سپس با تكيه بـر مفهـوم مفـصل        . وجوكردن و نيافتن فروكاست     به دو گزارة جست   

ـتان در         دهـد كـه شخـصيت       يمـ   ، نـشان  »الكلو و مـوف   «پساساختگراي تحليل متن     ـلي داس ـاي اص ه
انواده و حـول محـور       غالب خـ    وجوي روايتي جديد از هويت خود هستند كه از طريق گفتمان            جست

ارزي كـه     دهي مجدد زنجيـرة هـم       ها در سامان     اما ناتواني شخصيت   ،است   گرفته   شكل گاه جنسيت   گره
 ديگري است   ها در كسب هويت    اكامي آن گيرد، به معناي ن     مي  زن شكل /هاي اصلي مرد    حول محور دال  

ـبيه بـه       دهد كه مفصل مي   اين نوشته همچنين نشان    .كه خواهان آن هستند    ـامالً ش ـتن، ك ـان م بندي گفتم
 و به دقت، هويت مردانـه و  ها آنهاي داستان است و به مانند     دهندة هويت شخصيت    هاي شكل   گفتمان

  .دهد مي  زا سامانارزي كامالً مج هاي هم زنانه را در قالب زنجيره
، الگوي روايتي، نظرية ساختارگراي تودوروف، پساساختارگرايي،       »آيي  ويران مي «رمان  : هاكليدواژه

  .تحليل گفتمان

  مقدمه-1

   به انسان و مناسـبات او در اجتمـاع پرداختـه         هاي ادبي   تاني، بيش از ديگر گونه    رمان و ادبيات داس   
هاي ادبـي نـه     است كه رمان و ديگر گونه        داده  گرايانة ادبي نشان    رساختا  هاي پسا    نظريه ،حال  با اين . است
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بـه  . اي گفتمـاني اسـت      هاي اجتماعي كه بازنمايي آن به شـيوه         وار واقعيت   صرفاً بازتاب و انعكاس آيينه    
تـرين ابزارهـاي بازنمـايي، يعنـي توليـد معنـا از طريـق                 ويـژه رمـان، از مهـم       هعبارت ديگر، ادبيات و ب    

 مفهومي و گفتماني است و به همين دليل، هدف از مطالعة ادبيات داسـتاني، در نهايـت،                  هاي  چارچوب
اي است كه در خالل آثـار ادبـي    اي از جهان و روابط و مناسبات انساني ويژه  آشكارساختن روايت ويژه  

  .يابد مي  گيرد و پرورش مي  شكل
 و فرهنگي، رويكردهـاي  اجتماعي عوامل با آن ارتباط و نيز بررسي ادبي متن تالش براي تحليل

 معناي و صورت تحليل روش دو به متن، تحليل رويكردهاي «.است  ه آورد پديد ادبي نقد در را مهمي

فرماليستي،  نقد نظرية توان مي دارند،  هتوج متن صورت به كه هايي روش از. اند كرده ارزيابي را متون متن،
 در هر كـدام  پساساختارگرايي، و هرمنوتيكي نقد هاي بل، روشدر مقا. برد نام را نو نقد و ساختارگرايي

  .)151: 1388 قبادي و ديگران،( »اند كرده  عرض را نظرياتي متن معناي كشف
كه نوعي نقد براي كشف و تعيين معناها باشـد، شـكلي از              بررسي ساختاري ادبيات، به جاي اين     

گونه از مطالعات ادبي سعي برآن دارد تا  اين«. كند بوطيقاست كه قصد دارد شرايط حضور معني را معرفي
 يـك   عمليات تعبيري كه ادبيات بـه مثابـة       رسيم و افزون بر اين،        سازد ما چگونه به درك متن مي        معلوم

 بررسي معناي متن، دغدغة ساختارگرايي      .)11: 1388 كالر،(» باشد  تواند  ست، چه مي  ها  آننهاد، مبتني بر    
  .ونگي ارائة اين معنا مورد عالقة آن استنيست اما بررسي و كشف چگ

شناسي نوين دربارة     هاي زبان   هاي برساختگرا، تحت تأثير يافته      در ادامة جريان ساختارگرايي، رهيافت    
ـام         )95: 1378 سوسور،دو (مدلول نبود رابطة جوهري ميان زبان و معنا و دال و          ، معتقدند كه يـك نـوع نظ

كند و بنابراين بايد گفت       مي  ي خاص، رابطة ميان دال و مدلول را تعيين        قرارداد اجتماعي در جامعه و تاريخ     
ـا از طريـق        مي   كه همة معاني، درون تاريخ و فرهنگ توليد        ـايي و توليـد معن شوند و ثابـت نيـستند و بازنم

 زاده،  مهـدي  (گيرد و امري ثابت و ذاتي نيـست         مي  سيستم زبان و به واسطة خوانش ويژة خوانندگان شكل        
  .  دارند  شناختي و گفتماني تعلق هاي برساختگرا، عموماً به دو رويكرد نشانه  اين رهيافت.)24-23: 1387

شناسي، چگونگي توليد معنـا در مـتن اسـت امـا              هاي مختلف تحليل گفتمان و نشانه       هدف نظريه 
ويكـرد  ها و تأثيرات مختلف اين موضـوع توجـه بيـشتري دارد و بـر خـالف ر                   نظرية گفتمان، به پيامد   

 كه كـه نـه      شمارد  آن را نظامي معنايي مي     بلكه   ،داندي از زبان نمي    جزئ گرا، گفتمان را   ساختارگرا و نقش  
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بر اين اساس، به ارتباط ميان گفتمان و قـدرت، تنظـيم   «. گيردتنها زبان بلكه كل حوزة اجتماع را دربرمي 
» شـود   مـي     ها توسط گفتمـان تأكيـد      ها و ذهنيت    عملكرد يا رفتار توسط گفتمان و شكل دادن به هويت         

  .)25: همان(
 بر تأكيد و گفتمان به عنوان ادبيات تلقي مستلزم ادبي، آثار نقد براي گفتمان استفاده از روش تحليل

 بافـت  و ادبيـات  ميـان  سوية ود ارتباط بايد به تحقيقي، چنين انجام  براي.است ادبي زبان تعاملي نقش

 اثر صوري استقالل ناگزيريم همچنين صورت، اين در« .كرد توجه شده، خلق ادبي اثر بر حاكم اجتماعي

 بـا  خواننـده  هست زيرا نيز كند مي القا كه هايي ارزش صدق مسئول ادبيات، بپذيريم كه نيز و ردكنيم را

نيـز   الگويي معـين  مبناي بر عمل به آن، شناختي زيبايي تجربة در شدن سهيم بر عالوه ادبي، خواندن اثر
   .)82: 1381 فالر،( »شود مي  ترغيب

ترين نويسندگاني است كه با انتشار دو مجموعـه داسـتان كوتـاه و                حسين سناپور، يكي از مشهور    
مناسـبات زنـدگي اجتمـاعي معاصـر ايـران را دسـتماية           ،1391  تا 1378 هاي  چهار رمان در فاصلة سال    

. اسـت     به مفهوم بازيابي هويت پرداخته     ز و در آثار خود بيش از هر چي        داده   هاي ادبي خود قرار     آفرينش
هاي معاصر فارسي است كه داستان زندگي         ترين رمان   دومين رمان او و يكي از پرفروش      » آيي  ويران مي «

مقالـة حاضـر    . كند  مي   روايت 1378  تا 1375 هاي  هاي نسل جوان ايراني را در فاصلة سال         و سرگشتگي 
 در متن داستان سناپور 1370ندگي اين نسل در ايران دهةتالشي است براي بررسي چگونگي بازنمايي ز    

هـاي   فتمـان كوشد تا بـه معنـاي نهـايي مـتن و گ     و به اين منظور، با استفاده از روش تحليل گفتمان، مي       
 شناسي تودوروف استفاده    هاي روايت    از آموزه   اين مقاله   از سوي ديگر،   همچنين. يابد  برسازندة آن دست  

  .شود مي  اي ارائه كه اين معنا چگونه و در قالب چه دستور پاية ساختاريدهد   كند تا نشان مي 
 هـايي اسـت كـه القـا          مثل هر متن ادبي ديگري، مسئول صـدق ارزش         هرچند متن داستان سناپور   

هاي يادشده است، محتـاج     كه اين بازنمايي تا چه حد منطبق با واقعيت جامعة ايران در سال             كند، اين   مي
  . شناسانة دقيقي است كه از موضوع اين مقاله خارج است هاي جامعه بررسي

  شناسي تودوروف روايت -2
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 تالشي است براي يافتن قواعد و دستور عام روايت در تمام اشكال آن كه به قـول               1شناسي  روايت
و در تمام    )170: 1388 بارت و ديگران،  ( »انگيزي از ژانرهاست    پيش از هرچيز، مجموعة شگفت    «بارت  

رغـم    امـا علـي  .)32: 1380و آسابرگر،1387بارت،   :كن (ي زندگي انسان حضوري فعال دارد     ها  ساحت
 اي از آثار خالقه اطالق شناسان غالباً لفظ روايت را به طور خاص به دسته هاي روايت، روايت تنوع شكل

و بيشتر آن ) 9: 1388 لوته،( »است  شده  اي از رخدادهاست كه در زمان و مكان واقع زنجيره«كنند كه   مي  
  .)1370احمدي، :نك (دانند مي) ادبيات داستاني(را محدود به قصه 

 آغـاز  تمثيل و ارسطو شعر فن قدمت به عمري تاريخي، لحاظ به روايت نظرية هاي  ريشه چند هر
 فرانـسوي  گرايـي   سـاختار  و روسـي  فرماليـسم  سـنت  بـه  معاصـر  شناسـي   روايت نظرية دارد، افالطون

 چـون  شناساني روايت آثار در شناسي روايت ،1970 دهة خالل در .)Prince, 2003: 162  (گردد بازمي
 و اسـت  روايـت  سـاختار  نظرية دوره، اين در شناسي روايت. يافت عموميت...و بارت گريماس، ژنت،
تـا در نهايـت بـه    ) Manfred, 2005: 2.1.1N( دهد ارائه روايت از ساختاري توصيفي تا كند مي تالش

گيـرد؛   مـي  بـر  هاي ممكن گفتن داستان را در يابد كه همة شيوه    امي براي روايت دست   الگوي ع كشف  
  ).99: 1382 برتنز، :كن (كند مي  الگوي عامي كه در حقيقت توليد معنا را ممكن

تـرين سـاختار      شـمول   گرا، توصـيف همـه      هاي روايت در دوران ساختار      هرچند هدف همة نظريه   
كه  اند  كرده  معرفي را متفاوتي ساختاري اشكال شناسان  روايت از ريكه در عمل، ها است،     زيرين روايت 
 بـر  روايت هاي  نظريه«. كند  مي   ايجاب را انتزاع از متفاوتي سطح و دارد ديگران با متفاوت هريك، هدفي 

 هخواننـد  كه لفظي اي فرآورده يا راوي برساختة گفتماني يا بدانيم ها  كنش از رفتيپي را روايت كه   اين پاية
 روايتـي  نظرية .)58: 1387 چندلر،( »هستند تقسيم قابل مختلف دستة سه به بخشد، مي معنا و نظم آن به

   .است پراپ شناسي واقع، ادامة ريخت و در دارد  تعلق نخست دستة به تودوروف
اي  كـه بنيـان تجربـي همگـاني        اين«: است  كرده تودوروف كار خود را با مفهومي بسيار كلي آغاز        

 را از   هـا   آنتمـام    رود و   گونة خاصـي مـي      حتي هر نظام داللت    دارد كه فراتر از حدود هر زبان و        وجود
همـة  « از نظـر تـودوروف،       .)334: 1375 احمـدي، ( »كنـد   مـي    ك دستور زبان نهايي توجيه    سرچشمة ي 

هـاي سـاختاري      هاي در قالب زبان، مـشابهت       اند و در همة روايت      هاي انساني در خواصي مشترك      زبان



  97                    ...  »آيي مي ويران «رمان در ها شخصيت هويت بحران                      ششمچهل و سال 

 ايـن   .)159: 1379 اسـكولز، ( »هاي ما و چه بـا يكـديگر مـشهود اسـت             چشمگيري، چه با دستور زبان    
 .هاست ها و داستان مشابهت، زمينة اصلي كار تودوروف در تجزيه و تحليل انواع روايت

ن، هـاي گفتمـا   انگيزي بـا پـاره   هاي حيرت ها در آراء تودوروف، شباهت      تجزيه و تحليل حكايت   «
هـا بـه       تحليل دستوري، شخصيت   در اين ). 280: 1378 ايوتاديه،( »اص، فعل و صفت دارد    يعني اسم خ  

: 1368 ايگلتون، (شود مي   به منزلة فعل قلمدادها آناعمال   به عنوان صفت وها آن اسم، خصوصيات مثابة
: 1379 تـودوروف،  :كر (ارز يك جملة مـستقل      ترين واحد روايي است و هم       كه كوچك  2گزاره). 145

كشد يا الف به شهر  مثل الف، ب را مي( ، از تركيب يك شخصيت با كنشي منفرد و غير قابل تجزيه         )88
آيـد و     مـي  وجود  به) مثل الف شرور است يا الف شاه است       ( و يا با يك صفت ساده و بسيط        )رسد  مي

وانـد يـك    ت  هاست كه خود به تنهايي مـي        اي از گزاره     كه معادل يك جملة مركب است، رشته       3رفت  پي«
 وصف، كنش، وصـف : رفت، عبارت است از ترين پي بنابراين، ساختار بنيادي ). 91 :همان(» داستان باشد 

 شـود  مي  خاص شروع) صفت( به اين معني كه ماجراي شخصيت با يك ويژگي     ؛)358: 1387 تايسن،(
 ءشي( كند  ير پيدا مي  ، آن ويژگي تغي   )گردد  دنبال آن چيز مي   ( و از طريق يك كنش    ) مثالً چيزي را ندارد   (

  ). يابد نمي/يابد يا وضعيت مطلوب را مي
دهـد و ضـمن       مي    توضيح 4تودوروف روابط مختلف اشخاص قصه را با استفاده از وجوه روايتي          

 تقسيم ها با وجه خواستي، وجه خواستي را به دو وجه الزامي و تمنايي توجه به تقابل وجه اخباري گزاره
 وجه الزامي، خواستي قانوني و غير فردي است و بايـد انجـام  : دهد مي  توضيحكند و هريك را چنين   مي  
ندارد كـه       قانون، پيوسته ايجابي است و لزومي     . شود؛ خواستي كه قانون جامعه است و مقامي ويژه دارد           

شود بلكه اين وجه، همواره و به صورت قـانوني             به صورت جمله يا عبارتي در داستان نوشته        اين وجه 
 و پـذيرد   مـي    صـورت  شخـصيت  آرزوهاي به توجه با وشته، در داستان حضور دارد اما وجه تمنايي       نان

 از نقـل  تـودوروف،  (شـود    بـرآورده  خواستش خواهد،  مي هركسي كه است متأثر ميل اين از هرعملي،
دهـد كـه چگونـه وصـف در يـك       مـي  بنابراين، توجه به اين دو وجه نشان    ). 260-261: 1371 اخوت،

كه شخصيت  شود؛ به عبارت ديگر، وجه تمنايي و اين ، منجر به كنش و سپس، وصف نهايي ميرفت پي
كـه شخـصيت    شـود و در ادامـة روايـت، ايـن     خواهد، منجر بـه كـنش مـي    نمي/خواهد وضعيتي را مي 

ايـن دسـتور روايـت بـه       «  5.زنـد   مي   كند، وضعيت نهايي داستان را رقم        نتواند بر وجه الزامي غلبه    /بتواند
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ست ها  آنهاي روايي بنيادي      دهد كه متون ادبي را بر اساس آنچه به نظر وي ويژگي             مي  تودوروف امكان 
  . و راهي براي درك بهتر ساختار اساسي يك روايت است) 369: 1387 تايسن،( »كند تحليل

 اين  .آيد، مبتني بر ايدة تودوروف دربارة دستور روايت است          اي كه در پي مي      قرائت ساختارگرايانه 
داد كـه     خـواهيم    در ايـن بررسـي نـشان      . شكل بررسي متن، نمايانگر چگونگي ارائة معنا در متن است         

 وضعيت اوليه :  به اين ترتيب خالصه كرد     »آيي  ويران مي  «ها را در روايت داستان      رفت  توان تمامي پي    مي
 را )ب(، الــف وضــعيت ديگــري )وجــه تمنــايي( خواهــد ، الــف وضــعيت اوليــه را نمــي)وصــف(

، )وجـه الزامـي   ( اي كه در مـتن حـضور دارد         تواند بر قانون نانوشته     ، الف نمي  )فعل( كند  وجومي  جست
يابد؛ به عبارت ديگر، بر اساس نظرية تـودوروف، سـير روايـي ايـن رمـان را                    كند، الف، ب را نمي      غلبه
ره، الف، شخصيت مـورد     در اين گزا  . يابد  جويد اما نمي    الف، ب را مي   : كرد  توان در اين الگو خالصه      مي

  .نظر و ب، وضعيت يا شرايط مطلوب اوست
دهد   مي ، نشان6بندي در رويكرد تحليل گفتمان الكلو و موف   ادامة بحث با توجه به مفهوم مفصل

دهـد و     مـي   است كه به هويت اشخاص معنـا       7كه وجه الزامي نانوشته در متن رمان، گفتمان هژمونيكي        
» نيـافتن « گـزارة   در اين امر، روايت را بـا  ها  آناين گفتمان و سپس ناكامي      تالش اشخاص براي غلبه بر      

شـود و نيـز       مـي   اي كه معنا به وسيلة آن ارائه         بنابراين، اين نوشته در دو بخش، دستور پايه        .برد  مي  پايان  به
  . كند مي  چگونگي توليد معنا در متن را بررسي

  تحليل ساختارگرايانة متن -3

بـا  . روزبـه و فـردوس    : گيـرد   مـي    شـكل  ها  آن حول دو شخصيت اصلي و روابط        »آيي  ويران مي «
وضعيت اولية زندگي اين دو، به واسطة صداي راوي و نيز صداي هر يك از دو شخصيت و از طريـق                     

پدرش از فعاالن سابق حـزب      . روزبه دانشجويي آرام و منزوي است     . شويم  مي   بازگشت به گذشته آشنا   
است و پس از       ادي از زندان، زندگي آرامي را به عنوان كارمند بانك پيش گرفته           توده است كه پس از آز     

كنـد و مـادرش زنـي     مـي   خواندن يا باغباني در حياط خانه سـپري   بازنشستگي، اوقات خود را با كتاب     
شود، از فروش خانه و مهـاجرت   هاي نو و دورنماي تغييرات مي بلندپرواز است كه به آساني فريفتة ايده  
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و حال خانواده كردن تمام گذشته  اختيار همه چيز، حتي خراب«و پدر  ...ه كانادا تا خريد و فروش ارز وب
   8.)155: 1388 سناپور،( »است به او را داده

 كند؛ براي اين    مي   رود و آپارتمان كوچكي را اجاره       پس از قبولي دانشگاه، از خانة پدري مي       روزبه  
رود كه بيشتر از قيمت ارز و تفاوتش در دبـي   دة مادر به مهماني كساني مي  نبيند كه پدر چطور به ارا     «كه  

و در حقيقت، براي فرار از سرنوشت يا هويتي كه گويا پدر، خواسته  )147( »...دانند و و ايران چيزي نمي
 است؛ با گذاشتن نام يكي از اعضاي شـاخة نظـامي    زده  يا ناخواسته، از همان ابتداي تولدش برايش رقم 

  و شايد با تكرار و تداعي نقشي كه خود پدر در گذشته و حال بر دوش كـشيده    9حزب توده بر روي او    
گريـزد، همـين      آنچـه روزبـه از آن مـي       ). 117( » اسـت   گرفتار تلة سياست و زن شده      «مردي كه : است  

گـر  و بنـابراين، خواهـان وضـعيتي دي   10وضعيت و شرايطي است كه گويا براي او هم تكرارشدني است 
  . كند مي  وجو است و آن را در درس خواندن جست

 كنـد،  وضعيتي كه فردوس در آن زندگي مي. فردوس هم مثل روزبه خواستار تغيير وضعيت است    
تـوي  . شـد   ها توش گم مـي      من آنجا بودم كه حرف    «: است    وضوح بيان شده    در خودگويي دروني او به    

ا و پاهاي زمخت بابا بودم، جيغ و هوار مادر، هـق      ه  من توي دست  ... شد  حياطش كه سه قدم بيشتر نمي     
 .)170( »...خوردنم و حرف بعد از كتك هق بي

انـد،   زده  فردوس نيز مثل روزبه، ايـن وضـعيت و شـرايطي را كـه گويـا پيـشاپيش بـرايش رقـم                    
 شـبيه وسـرانجام   ) 108( دادن به ازدواج    ، تن )30( نما و اتونكشيده    پوشيدن مانتو و شلوار نخ    : خواهد  نمي

 تا پدر به نكند  بدهد و او تمام  نشيند تا پدر بيايد و غرغرها را گوش زير تير چراغ برق مي«شدن كه  ِمادر 
كند اما بر خالف روزبه، نه  وجو مي در نتيجه، وضعيت ديگري را جست). 170( »است  جان دختر نيفتاده

و ) 75( رسـند  مي نظر   بسيار متفاوت به  كردن نام و هويت زناني كه      ِخود   در درس و دانشگاه كه در مال      
تواند حمايت و محبتي را نثار او كنـد كـه پـدر از تـرس مـادر،                 در نهايت، در وجود مردي كه شايد مي       

   11.كند تواند آن را ابراز نمي
تـوان بـه ايـن        فردوس را مي  /رفت زندگي روزبه    بر اساس آنچه از متن نقل شد، دو گزارة اول پي          

  : كرد  شكل خالصه



 دوم      شمارة                                )ادبيات و علوم انساني سابق(           جستارهاي ادبي                                         100 

هاي   كند كه كامالً مطابق با ويژگي       مي   در وضعيتي زندگي  ) الف( فردوس/ روزبه: وصف :1گزارة  
  . مادر است/پدر

  .خواهد الف وضعيت موجود را نمي: وجه تمنايي
  . كند مي وجو را جست) ب( الف، وضعيت ديگري): كنش( فعل :2گزارة 

ار از تمـام    ي براي فردوس به معنـاي فـر       اين آشناي . شوند  مي اين دو شخصيت، تصادفاً با هم آشنا      
هـاي گونـاگوني بـراي خـود          آوردن روزبه، نام    دست   پس براي به   .خواهدشان  چيزهايي است كه او نمي    

، 12 بشودها آنسازد تا هر چه بيشتر شبيه  ها، هويتي براي خودش برمي كند و به تناسب اين نام مي  انتخاب
خوانـد و در   مـي   كند، براي قبـولي در كنكـور درس   مي  كتدر سمينارهاي علمي مورد عالقة روزبه شر  

و سرانجام، بعـد از دسـتگيري و   » آورد   سر درنمي  ها  آنهيچ از   «شود كه     مي   اي قاطي   هاي سياسي   فعاليت
اسـت كـه       كند ديگر تبديل به همـان كـسي شـده           مي زندان و زير شكنجه، درست در موقعيتي كه فكر        

  .دهد مي  دست  او را از،13تواند مطلوب روزبه باشد مي
او . رسـد  يپس روايت زندگي فردوس، سرانجام با ناكامي در يافتن وضعيت مطلوبش به پايـان مـ    

  كند و هرچند در ابتـدا گمـان         مي وجو  ط مطلوبش را در وجود روزبه جست      تغيير وضعيت حال و شراي    
در . است  بوده نياورده  دست  و را بهفهمد كه هرگز ا است، در نهايت و در زندان مي  كند كه او را يافته مي

 در قالـب    كند كه وجه الزامي و نانوشـتة مـتن         مي   طور رفتار   اي متفاوت، همان    حقيقت، فردوس به شيوه   
اي كه برابر است با وابستگي به يـك       كند؛ يعني ايفاي نقش زنانه      مي  گفتمان رايج در خانواده به آن حكم      

وجه الزامي بر رفتار و هويت او، به معني ناكامي او در يافتن وضعيت     بودن و اين غلبة      ِاو   مرد و مطلوب  
  .نبودن ِمادر  كند؛ يعني شبيه مي وجو مطلوبي است كه آن را جست

براي هميـشه بـيخ   «ترسد كه فردوس  او مي. يابد مي  روايت زندگي روزبه هم به همين شكل پايان   
او هـم  . بـرود  باد كه شبيه پدر نشود، همه بر    اين هايي كه دارد براي     و تمام نقشه  ) 141( »ريشش بچسبد 
خواهـد اسـير سياسـت نـشود امـا            خواهد؛ درست همان طور كـه مـي         خواهد و هم نمي     فردوس را مي  

هـاي   هـا و كپـي تحليـل    پر اسـت از اعالميـه  «اش  بگيرد و توي خانه  تواند از كارهاي انجمن فاصله    نمي
 خواهـد فـردوس از دسـتش راحـت     مي«سرانجام، زماني كه  ).118( »شده هاي تعطيل ها و روزنامه    گروه

 ، درست وقتي كه پدر فردوس را از قرارش بـا فـردوس بـاخبر        )116( »شود   شود و خودش هم راحت      
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حاال اگـر  «فهمد كه  كنند و روزبه مي  مي ، فردوس را در خيابان دستگير     »تا بيايد، دخترش را ببرد    «كند    مي
افتد به همان وضعي كه پدر  مي فهمد كه دارد و مي) 117( »ذارد فردوس رابگ   تواند قال   هم بخواهد، نمي  

 توانـد بـر وجـه الزامـي         بنابراين، روزبه نيز مثل فردوس نمي     . است   افتاد و سياست و زن تلة او هم شده        
، كند و در نتيجـه   دهد، غلبه مي پنداري با پدر، به شخصيت و رفتار او معنا        ذات كه در هم  ) گفتمان غالبي (

 پـدر   آورد؛ وضعيتي كه براي او به معنـاي شـبيه         نمي   دست   وضعيت مطلوبي را كه خواهان آن است، به       
  . است نشدن نبودن و اسير زن و سياست
وجوي ناكامي است  شدن فردوس هم براي او و هم براي روزبه، پايان جست به اين ترتيب، زنداني

در وضـعيتي  ) الـف (روزبـه /فردوس: كرد  اين شكل سادهتوان آن را به  دهد و مي   مي   كه متن آن را شرح    
را ) ب( ؛ الـف، وضـعيت مطلـوب خـود    )وجـه تمنـايي  ( خواهد  كه آن را نمي   ) وصف( كند  مي   زندگي
، وضـعيت  )الف( كند؛ پس  غلبه) قانون يا گفتمان غالب  ( تواند بر وجه الزامي     كند اما نمي    مي وجو  جست

  .يابد را نمي) ب( مطلوب خود
در ايـن   . كـرد   خالصه» يابد  جويد اما نمي    الف، ب را مي   «توان به شكل گزارة       اره را مي  اين سه گز  

، شرايط يا وضعيت مطلوبي است كه فرد خواستار آن »ب«هاي داستان و  يكي از شخصيت» الف«گزاره، 
  . كند مي  هاي ديگر داستان را نيز مشخص هاي شخصيت اين الگو، ساختار روايت. است

، )الف( كنند، پدر روزبه مي وجو پدر فردوس، هر دو هويت خود را در گذشته جستپدر روزبه و 
هـا و خـاطرات سـران         را در البالي كتـاب    ) ب( هاي سياسي گذشته، كيستي خود      سرخورده از فعاليت  

الـف،  ( كند  نمي ها هم پيدا    خواهد، در كتاب    كند و سرانجام چون آنچه را مي        مي وجو  حزب توده جست  
خواهد سرم بيايد، بگذار بيايد؛ هرچه باشد، بـدتر از            هرچه مي «رسد كه     ، به اين نتيجه مي    )بديا ب را نمي  

  ). 159( » بودن نيست مسئول زندگي ديگران
را در بازگـشت بـه      ) ب( خواهد و مطلوب خـود      نيز وضعيت موجود را نمي    ) الف( پدر فردوس 

هـا حرمـت و        هنوز پيش قوم و خـويش      الاقل«كند؛ جايي كه      وجومي  آباد ورامين، جست    گذشته و علي  
وجوي او با ناكامي بـه        شود و جست    نمي   آباد هم وضعيت براي او عوض      اما در علي  ). 71( »امنيت دارد 

مدام تـوي خانـه   «؛ آنجا هم نه حرمتي در كار است و نه امنيتي و او            )يابد  الف، ب را نمي   ( رسد  مي  پايان
  .)58( »...شود مي  افسرده و ساكتكند تا خسته و  مي  رود و شكايت مي  راه
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است كه خود در ذهن آن ) ب( وجوي وضعيت مطلوبي هم به نوعي در جست ) الف( مادر روزبه 
اي كـه سياسـت       تغيير سبك زندگي و شايد راهي براي ابراز بيـزاري از زنـدگي ناخواسـته              : پرورد  را مي 

، هرگز از حد يك كارمند رده پايين        اش  هاي سياسي   است، شوهري كه به خاطر درگيري       زده   برايش رقم 
 پـس شـرايط   ).147 (بـرد  نمـي  آوري كه در حد اقوامش او را باال    است و زندگي مالل      نرفته بانك فراتر 

الف، ب ( شود مي  كه هر بار به نرسيدن و نيافتن ختمرود   ميهايي    كند و از راه     مي وجو  ديگري را جست  
  ).يابد را نمي

شويم كه فـردوس  بعـد از جـدايي از     مي  پزشكي به نام شاديار آشنا اندر فصل پنجم كتاب، با دند   
حرف است كه همسر  شاديار مردي آرام و منظم و كم. كند مي شوهرش، به عنوان منشي در مطب او كار    

 و بـا آمـدن   14اين شـكل زنـدگي، مطلـوب شـاديار نيـست     . اند و دو فرزندش به آمريكا مهاجرت كرده 
توانـد بـه    امـا فـردوس نمـي     15،كنـد  وجومي اش را در پيوند با او جست   دگيفردوس، تغيير وضعيت زن   

وجـوكردن و نيـافتن    به اين ترتيب، روايـت شـاديار نيـز در جـست     .روابطش با مردي متأهل ادامه دهد  
  .شود مي  خالصه

وجـوكردن امـا      هاي اصلي و فرعي داستان، اين دستور پاية جـست           زمينة روايت شخصيت    در پس 
 هـا   آنهايي كه آنچه دربارة       دهد؛ شخصيت   مي اي داستان هم معنا     هاي حاشيه   ه روايت شخصيت  نيافتن، ب 

گيرنـد امـا    مـي  هاي اصلي داستان قرار شخصيت) نظرگاه(16دانيم، تنها زماني است كه در نقطة كانوني   مي
) ب( ماعي، كسب نوعي از منزلت اجت )الف( همين اطالعات هم كافي است تا بفهميم كه مثالً عبداللهي         

كند و هرچند در      مي وجو  را در ميان دانشجويان، به عنوان يك فعال سياسي و در رياست انجمن جست             
 و دهد، مي  دست اش با زندانبانان آن را از آورد، بعد از دستگيري و همكاري مي  دست  وهلة اول، آن را به

وجـوي زنـدگي      سياسي، در جست  هاي    اي شركت در فعاليت     است كه بعد از دوره     )الف( يا زهره، زني  
خواهـد نـامزد     چـون همـسرش مـي   ،يابـد  است اما آن را نمي) ب( آرام خانوادگي و به دور از سياست    

 پنجـره  از نـشد،  در از سياسـت  دارد؛ وجـود  واقعاً قسمت انگار« :نمايندگي انتخابات آيندة مجلس شود 
    ). 48( »...حريمم توي آيد مي

هـاي   شـود كـه مبتنـي بـر گـزاره      مـي   اي روايـت  دسـتور پايـه    متن درشد، معناي بنا بر آنچه گفته 
. كنـد  مـي   هاي داستان را مشخص هاي تمام شخصيت كردن و نيافتن است و ساختار روايت   وجو  جست
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كنندة  رسد چون وجه تمنايي كه مشخص ها با ناكامي به پايان مي وجوي شخصيت در اين روايت، جست
شود؛ اين وجـه   ضعيت است، مقهور قدرت هژمونيك وجه الزامي ميها براي تغيير و   خواست شخصيت 

  .دهد مي الزامي در روايت دو شخصيت اصلي داستان، گفتمان غالبي است كه به هويت اشخاص معنا
بنـدي در   به اين منظور با تكيه بر مفهوم مفصل . بخش بعدي اين نوشته در پي اثبات اين مدعاست        

وف، به بررسي چگونگي توليـد معنـا در مـتن و چرايـي و چگـونگي        رويكرد تحليل گفتمان الكلو و م     
  .پرداخت وجوي ناكام دو شخصيت اصلي داستان خواهيم جست

  مباني نظري تحليل گفتمان  -4

را بــر اســاس مالحظــات نظــري، 17هــاي مختلــف تحليــل گفتمــان  روشپژوهــشگران مختلــف
تحليل گفتمان  ). 1388 ميلز، (اند  كرده  قسيمهاي گوناگوني ت    هاي مطالعاتي به شيوه     شناختي و حوزه    روش

 از بخـشي  سبك، تحليل از نظر وندايك،. شناسي اين آثار تفاوتي اساسي دارد آثار ادبي، با بررسي سبك
 متن تفسير بر تالش سبك، تحليل در). 34: 1387 وندايك، (رود است اما از آن فراتر مي گفتمان تحليل

 در كه معنا است شرايطي تحليل گفتمان، تحليل هدف نهايي در اما آن است فرهنگي و تاريخي زمينة در
 تأكيـد  بازتوليدكننـدة گفتمـان   و معنا مولد تحليل نهادهاي به«  در اين رويكرد،بنابراين. شود  ميتوليد آن
تـر برسـازندة يـك مـتن،      هاي كـالن  و يا گفتمان گفتمان مولد نهادهاي به متن از حركت روند .شود مي

 تنهـايي، ( »اسـت  ايـدئولوژي  و قدرت متن، ميانرابطة  ساختن آشكار در تمانگف يي تحليلنها خواست
1389 :16(. 

هاي رايج در تحليل گفتمان است كه از سوي الكلـو و مـوف    روش - يكي از نظريه   نظرية گفتمان 
ليـل  هاي تحليل گفتمان از جمله تح      كه برخي شيوه    در حالي ). 133: 1391 كالنتري، (است    مطرح شده 

هـاي   وگوهـا و پيـام   هـاي خـرد از گفـت     به تحليل)1382 (و وندايك) 1379( گفتمان انتقادي فركالف  
دارد و بـا كمـك آن     شيوة الكلو و موف بيشتر به الگوهاي عام و فراگير توجـه   «كنند،   مي  اي توجه  رسانه

ـ             هايي تهيه  اي انتزاعي از گفتمان    توان نقشه  مي ك قلمـرو اجتمـاعي     كرد كه در يك زمـان مـشخص و ي
هـاي ديگـر، ماننـد الگـوي      عـالوه، در شـيوه   به). 47: 1389 فيليپس، و يورگنسن( »دارند  خاص جريان

فركالف، به دو دسته نظريه و ابزار تحليلي نياز است چون در كار او، فرض بر تفكيك امور گفتمـاني از                 
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كارگيري  توان با به   بنابراين مي  دانند؛ مي دارد ولي الكلو و موف، همة امور را گفتماني           غيرگفتماني وجود 
، گفتمان نه تنهـا زبـان   ها آندر نظر  . گرفت كار  تنها يك مجموعة نظريه و روش تحليلي را به         ها  آنمدل  

بنابراين، اين نظريه و روش برآمده از آن، امكان مناسبي           گيرد؛ مي بر هاي اجتماعي را در    بلكه همة پديده  
  .كند مي  اعي در ضمن توجه به زبان فراهمبراي تحليل فضاهاي اجتم

دادن   و شامل عمل تثبيت معنـا از طريـق قـرار           و موف، خلق معنا فرآيندي اجتماعي     از نظر الكلو    
هاي ديگر است اما اين كار در نهايت غيرممكن است چون هرچند تثبيت               ها در شبكة روابط نشانه      نشانه

-55: 1389 يورگنسن و فيليپس، (ر است، ضروري نيستپذي ها، محتمل و مشروط و امكان    معناي نشانه 
هـا گـاه چنـان رايـج و      شود تا معناي نـشانه  مي   در گفتمان باعث18بندي با وجود اين، عمل مفصل    ). 54

اي بـين   هر عملي را كه منجر به برقراري رابطه«الكلو و موف . برسد  نظر  مرسوم شود كه كامالً بديهي به   
بنـدي  و   هويت اين عناصر در نتيجة اين عمل تعديل و تعريف شود، مفـصل       عناصر شود، به نحوي كه      

هاي تفاوت را زماني كه  همچنين جايگاه .اند بندي را گفتمان ناميده كليت ساختمند حاصل از عمل مفصل
 بندي نشده و هر تفاوتي را كه از نظر گفتماني مفصل19باشند، بعد   بندي شده   در درون يك گفتمان مفصل    

هاي درون يـك گفتمـان، حـول     معناي نشانه(Laclau,Mouffe,1985:105).  اند ناميده 20، عنصرباشد 
  اي مركـزي    گاه اصـلي، نـشانه      اين گره ). 112: همان (يابد   مي   انسجام 21)گاه اصلي   گره( يك نقطة مركزي  

گـاه   له، گـره به اين وسـي شوند و  بندي مي يابند و با هم مفصل      مي هاي ديگر حول آن نظم      ست كه نشانه  ا
  .شود  انسجام معنايي كل گفتمان مياصلي باعث

هـايي شـناور    اند، دال نگرفته بندي قرار هاي زباني تا زماني كه در يك مفصل      به عبارت ديگر، نشانه   
بنـدي،   عمـل مفـصل  « .كرد  منتسبها آنتوان به  هاي مختلفي را مي    هستند كه معاني يا مدلول    ) عناصري(

معناي   بندي، به است و مفهوم مفصل  گاه پيرامون يك گره) ابعاد(ها  عدادي از نشانه مستلزم تثبيت معناي ت   
و اگـر   ) 140: 1379 هـوارث، ( » در يك هويت جديـد اسـت       ها  آنگردآوري اجزاي مختلف و تركيب      

شـود،   شود و بر سر معناي خاصي براي يك دال در اجتماع توافق حاصـل         مدلول خاصي به دالي مرتبط    
گيـرد   مي شود؛ به اين معنا كه معناي آن در سطح وسيعي مورد پذيرش همگان قرار ونيك ميآن دال هژم 
  شود و بديهي به مي  هاي يك گفتمان به معناي اين است كه كل آن گفتمان پذيرفته شدن دال  و هژمونيك

  . رسد مي نظر



  105                    ...  »آيي مي ويران «رمان در ها شخصيت هويت بحران                      ششمچهل و سال 

ها به ثبـات رابطـة        تمانانسجام گف . ها اهميت زيادي دارد    گاه كارگيري اين مدل، شناسايي گره     در به 
 كسرايي، (بندي وابسته است ها با دال مركزي در يك مفصل ميان دال و مدلول و همچنين ثبات رابطة دال

كند كـه در يـك        مي   هاي دالي را تثبيت     هر گفتمان به طور طبيعي، يكي از معاني يا مدلول         ). 345 :1388
هاي  ها و زنجيره   گاه پس از شناسايي گره   . است   گرفته گاه در ارتباط قرار     بندي گفتماني، با يك گره      مفصل

 بنـابراين،   .انـد  شـده    ها چطور تعريف   ها در ديگر گفتمان    گاه شباهت در هر گفتمان، بايد ديد كه اين گره        
اي هستند كه از      ها يا معاني    شوند و مدلول    بندي نمي   هايي هستند كه در يك گفتمان مفصل        هميشه نشانه «

ميدان «شود و  مي  ها، عناصر گفتماني گفته  به اين معاني يا مدلول.شوند  ميتماني طردبندي گف   يك مفصل 
است كه با هدف تثبيت نظام معاني در        ) ابعادي( هايي  يا نشانه ) هاي شناور   دال( ، سرريز معاني  22»گفتمان

  ). Laclau,Mouffe, 1985: 111 (»اند شده  يك گفتمان به حاشيه رانده
شد، در تبيـين مـسئلة هويـت نيـز سـود                اشاره ها  آناي كه به      شده   مفاهيم مطرح  الكلو و موف، از   

  .اند جسته

  تحليل گفتمان و مسئلة هويت -4-1

 خويشتني كـه متغيـر،      ؛دنگوي  زدوده سخن مي    ز خويشتن مركز  امدرنيسم   گرايي و پست    ساختار  پسا
 محـصول و  ،، هويـت 23اه ن پارادايمدر اي). 401: 1387پاركر،  (هاي متكثر است  چندپاره و داراي هويت   

مـدرن،    شدن پرشتاب جوامع كنـوني بـراي تئـوري پـست            تر  معناي توسعه و پيچيده   . پيامد گفتمان است  
 دار   تصور شـفاف هويـت را مـسئله        ،مدرنيته  گفتمان پست . هاست  تر شدن هويت    شدن و شكننده    ناپايدار

 و اگـر احـساس   )(Kellner, 2003: 233  اسطوره و خيال است،كند كه اين تصور مي كند و ادعا مي
ايـم همـواره    كنيم كه از ابتداي تولد تا مرگ، هويتي واحد داريم، از آن روست كـه مـا عـادت كـرده               مي  

  .)46: 1382 ساراپ، (كننده دربارة خودمان بسازيم خوش هايي دل داستان
نيز نگرش سنتي به فرد، رويكردهاي تحليل گفتمان انتقادي و از جمله نظرية گفتمان الكلو و موف 

خـود داراي هويـت     چيز به خـودي    از نظر الكلو و موف، هيچ     . پذيرند  به عنوان سوژة خودمختار را نمي     
 معتقدنـد كـه   »آلتوسـر « مثـل  ها آن. كند مي  دارد كسب  بلكه هويتش را از گفتماني كه در آن قرار   ،نيست

 هـاي مشخـصي قـرار    ، در موقعيـت گفـتن  خنهاي خاص س  به واسطة شيوهشوند و  مي   افراد، فراخوانده 
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داند كه بـر اثـر عوامـل اقتـصادي و      گيرند اما برخالف آلتوسر كه روابط ميان افراد را امري واقعي مي     مي
اي وجود ندارد كـه   است، الكلو و و موف معتقدند كه روابط اجتماعي واقعي     ايدئولوژيك مخدوش شده  

شوند  مي  ها فراخوانده  به عنوان سوژه، از سوي گفتمان      ها   انسان ، بلكه اقتصاد، مؤلفة نهايي معناي آن باشد     
  ). Laclau & Mouffe, 1985: 105 (شوند مي  هايي در يك گفتمان بدل و به موقعيت

هـاي    بلكـه گفتمـان  ،شـود  نمي  اما سوژه فقط به يك شكل و صرفاً توسط يك گفتمان، فراخوانده        
اي متغيـر از مواضـع        هويت مجموعـه  « بنابراين،   .دهند  مي  هاي متفاوتي را به آن نسبت       مختلف، موقعيت 

تواننـد شـامل     هاي فرهنگي مـي       اند و هويت    داده ها در اختيار فرد قرار      اي مختلف است كه گفتمان      سوژه
اي   اشند و يك فرد، بنا بـه مواضـع سـوژه          ب... ملي و  هاي مختلف طبقاتي، جنسيتي، سني،      پنداري  ذات هم

هاي   برخوردار از هويتكند،  مي  برايش فراهم... هاي مختلف طبقاتي، جنسيتي، ملي و مختلفي كه گفتمان
ايـن لزومـاً بـه ايـن معنـا نيـست كـه              ). 412-416: 1387پـاركر،   ( »متكثر، چندپاره و مركززدوده است    

هـاي    اما اگر گفتمـان   ). 168: 1379 هوارث،(  انسجام است  هاي سوژه داراي پراكندگي و فقدان       موقعيت
 شـود   دهند كه باعث تـضاد مـي        مي هايي قرار   بخوانند، او را در موقعيت     متفاوت، يك فرد را همزمان فرا     

  .)80: 1389 يورگنسن و فيليپس،(
 هژمـوني و اسـتراتژي سوسياليـستي      ، پـس از انتـشار كتـاب         )1994( الكلو در مجموعة مقـاالتي    

گيري هويـت از خـالل    دهد و به سازوكارهاي شكل     كرد تا نظرية گفتمان را بيشتر بسط        ، تالش )1985(
سـوژه را يـك سـاختار        «است كه    گرفته كار  را به  »الكان«هاي   او ديدگاه . بپردازدها   هاي بين گفتمان   نزاع

 الكـان، فـرد از طريـق        به نظر ). 81 :همان( »كند بدل به يك كل شود       مي  داند كه تالش    همواره ناتمام مي  
  هماني، فرد را تثبيت     اين«. شناسد  پنداري با چيزي خارج از خود، خودش را به منزلة يك فرد مي              ذات هم
رغم جايگـاهي   و بنابراين، علي )89: 1384 تاجيك،( »كند مي زمان نيز ما را از خودمان دور كند اما هم    مي

  .آيد نمي  وجود  ن بهبود  دهند، احساس كامل ها به فرد مي كه گفتمان
. گاه اصلي در نظرية الكلـو و مـوف اسـت    كند كه برابر با گره مي    صحبت 24الكان همچنين از دال اصلي    

بخشند و اين امر از طريق پيونـددادن    ميها آنهاي مختلف محتواي متفاوتي به  هايي كه گفتمان    ها يا دال    گاه  گره
ـاد             مي   ارزي انجام   هاي هم   ها در قالب زنجيره     دال كنـد؛    مـي  گيرد كه هويت را بر اساس نسبتش با ديگـران ايج

ـاوتي بـه       مي   هاي مختلف رقيب، تالش    اي از دال اصلي است كه گفتمان       ، نمونه »مرد«مثالً  « كنند تا محتواي متف
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هاي رفتاري متفاوتي بـراي كـساني كـه     كنند دستورالعمل مي  هاي مختلف تالش دهند؛ يعني گفتمان    آن نسبت 
  .)82: 1389 يورگنسن و فيليپس،( »كنند  پيرويها آنكنند تا از   ارائه شوند، مي   دانسته»دمر«

سوژه همواره چندپاره است و هويت : كرد  توان به اين شكل خالصه هاي الكلو و موف را مي يافته
هـا بـا    نگفتمـا . كنـد  مـي   خود را از طريق بازنمايي در يك گفتمان و انتساب خود به آن گفتمان تعريف   

گيرد و از طريق آن، ابعادي حول يك  ها قرارمي   ارزي كه در تقابل با ديگر زنجيره        تشكيل يك زنجيرة هم   
ها هميشه محتمـل و مـشروط    دهد و از آنجا كه گفتمان مي  يابند، هويت را شكل     گاه اصلي سامان مي     گره

برد كه به شـكلي هژمونيـك،     لطي نامتوان از گفتمان مس  اما همواره مي ،ها نيز تغييرپذيرند    هستند، هويت 
كند  است، تعريف مي  هويت اشخاص را بر اساس ابعادي كه معنايشان در اين گفتمان مسلط تثبيت شده     

  .دهد مي  و آن را بديهي جلوه

  تحليل گفتمان متن:5

و سـوم شـخص     ) مـن قهرمـان   (    متن رمان سناپور از طريـق صـداي دو راوي اول شـخص            
) فـردوس ( هـاي اصـلي داسـتان       خود يكي از شخـصيت     راوي اول شخص،  . ودش  مي   روايت25ذهني

شويم و راوي سوم شـخص ذهنـي، دنيـاي     مي  است و به واسطة صداي او، با روايت زندگي او آشنا          
دهـد و در ضـمن    مـي   نشان) روزبه( درون و بيرون را از طريق ذهنيت ديگر شخصيت اصلي داستان 

بنـابراين، بـا    . شـنويم   هاي درونـي او مـي       گويي   از طريق تك   روايت او، گاه صداي خود شخصيت را      
شـود؛ يعنـي    مي  ها روايت داده در متن روبرو هستيم كه از ديدگاه شخصيت     روايتي از رويدادهاي رخ   

 هـا  آندانيم، روايتي است كـه     ها، رخدادها و حتي فضاها و زمينة اثر مي          آنچه دربارة هويت شخصيت   
كنـد    مي ترتيب، متن به صراحت بر اين نكته تأكيد          به اين  .اند  شان پرداخته د و محيط پيرامون   دربارة خو 

اسـت و نـه روايتـي از      كه گزارشگر روايت خاصي است كه فرد براي هويت شخصي خود برگزيده         
الزاماً و حتمـاً در     ) 70دهة  ( هاي رخداد وقايع متن     يك گفتمان مسلط و موجود اجتماعي كه در سال        

  .است  ودهجامعة ايران رايج ب
است به گفتماني كه هويـت او را در خـانواده             است، وابسته    روايتي كه روزبه دربارة خود پرداخته     

انـساني   -گروه و اولين هستة هويت اجتمـاعي        ترين دستة درون    خانواده معموالً برجسته  «. دهد  مي   شكل
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 شـكل   ها  آن حول    داد كه خانواده    توان مشتركاتي را نشان     بنابراين، مي ). 104: 1387 دوران،( »د است افرا
هايي خنثي نيستند بلكه خواهان  اين مشتركات گروهي، انگاره«. دهد مي  است و به حيات خود ادامه گرفته

مـشتركات گروهـي     و روايـت روزبـه از      )104: 1370 روشـه، ( »ضور دائمي و مستمر و تأثيرگذارند     ح
، يعني پدر و »ديگران مهم«دگي، نگرش و خاطرات اي است كه او از سبك زن خانواده، دربردارندة تجربه

اي كه بيش از هرچيز، به طرز تلقي خـاص و مـشترك از مفهـوم جنـسيت و هويـت                    مادر، دارد؛ تجربه  
  .  است جنسيتي در خانواده وابسته

كه بيش از هر ) 142( بر اساس روايت روزبه، پدر، مردي اخالقي، منفعل، محتاط و باپشتكار است
توانـست بيفتـد و    مـي «است كـه    هايي فكر كرده    و تمام عمر به اتفاق    ) 125( اب دلبسته است  چيز، به كت  

). 151( »بود   يافتني شده    يا خيانت سران نبود، حاال چه رؤياهايي دست         كند كه اگر اشتباه     نيفتاد و فكر مي   
خـودش و  ، وقتـي بـه   )117( اسـت   ها از بزدلي و خيانـت سـران حـزب گفتـه     و با وجود اين كه سال    

توانـسته كـار بهتـري انجـام دهـد و نـه زمانـه             رسد كه نه او مـي       كند به اين نتيجه مي      مي كارهايش فكر 
  ). 159 (توانست بهتر از اين باشد مي

  هاي دست اول را نخوانده كتاب« :شود خاطرات پدر هم تنها با سياست و زندان و كتاب تداعي مي
كرديم  مي  ها بحث آن وقت بر اساس همان. شان هايي  يك تكه  هايي از   فقط حرفشان بود و ترجمه    . بوديم

خيال كـرده از    «ها، ازدواج با مادر كه شايد به اين وسيله           و بعد از همة اين    ) 120( »...رفتيم و   و زندان مي  
  .)125( »است  اش را در او پيداكرده  گريزد اما نگريخته و جلوة فردي سياست مي

 برخالف پدر، زني است پر جنب و جوش كه گويـا  او. تفاوت است به از مادر بسيار م    روايت روز 
كند اما زندگي او در زمـان حـال هـم در دايـرة      مي اي ندارد و يكسره در زمان حال زندگي     اصالً خاطره 

هـا و قهرهـاي هميـشگي بـراي          گريه«،  )149( است از پرگويي مداوم      شده   گذرد كه تشكيل    اي مي   بسته
تـر از     و مهـم  ) 152و149( ، شكايت از وضعيت نامطلوب اقتصادي خـانواده       )147( »گرفتن از پدر   امتياز

  .همه، تالش براي تغيير سبك زندگي
هاي مطلوب پدر     بنابراين، هويت روزبه، متشكل از تضادهاي عميقي است كه در عقايد و خواسته            

ـ              . شود  مي   و مادر ديده   ه و نارضـايتي از     تضادهاي رويكرد به گذشته و حال، ثبـات و تغييـر، رضـايت ب
هـاي مـداوم و نيـز     حرفي و پرگويي، آرامش و شـكوه      وضعيت موجود و نيز تضادهاي رفتاري ميان كم       
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بندي گفتمان  خواندن و پرداختن به سياست و بيزاري از كتاب و سياست كه در نهايت، همه مفصل كتاب
ر و مـادر، هـر بـار بـه شـكلي          هـاي پـد      به اين معنا كه اين گفتمـان در انگـاره          هستند؛شايع خانوادة او    

گرد ) بودن  زن/ مرد(گاه جنسيت  هايي، حول محور گره شود و ابعادي را به صورت سازه بندي مي مفصل
  .كند مي آورد و عناصري را طرد مي

برساختن . دهند   متفاوت به آن مي    ، محتوايي   هاي مختلف   ت كه گفتمان  زن، يك دال اصلي اس    / مرد
ارز و با چه چيزهايي متفاوت است و         كند كه با چه چيزهايي هم       مي    مشخص زن، به دقت  / گفتماني مرد 

پنداري بـا پـدر، بـا عالقـه بـه كتـاب و        ذات سازد، مرد را، در هم گفتمان غالبي كه هويت روزبه را برمي    
داند و در     گويي، ثبات و صبر و انفعال و نيز دلبستگي به گذشته و نقد آن برابر مي                 سياست، آرامش و كم   

پنداري بـا     ذات دهد كه همگي در هم      مي در تضاد قرار   ...وض با بيزاري از سياست و كتاب، پرگويي و        ع
  . كنند مي  مادر، ابعادي هستند كه محتواي دال اصلي زن را تعريف

 اي است كه پدر را در بند كشيده و از او آدمـي منفعـل سـاخته     به عنوان زن، تلهخصوصيات مادر 
بودن را با خود و در خود دارد، در گذر زمان با تغيير ابعاد گفتمـاني كـه دال                    مرداست و پدر كه مفهوم        

است و از آدمـي فعـال كـه نمونـة       دهند، در هويت مردانة خود تجديد نظر كرده      مي   اصلي مرد را شكل   
است به فردي منفعل و منـزوي كـه            شده  ، تبديل   پذيري بوده   خواهي و مسئوليت    آرمان جديت، پشتكار، 

كند و آينده و آرماني ندارد؛ به عبارت ديگر، دال اصلي مرد كه در گذشتة پدر،  مي  قط در گذشته زندگيف
  .است ...ارز با ضعف و انفعال و است، در زمان حال، هم  بوده ...پذيري و برابر با قدرت، مسئوليت

 عنوان مـرد،    ، براي برساختن هويت خود به     )151( خواهد مثل حاالي پدرش بشود      روزبه كه نمي  
ارزي است كه به دال اصلي  دهي مجدد زنجيرة هم بايد دست به انتخاب بزند و الزمة اين انتخاب، سامان     

دهي ديگرگونه در روايت روزبـه، در ايـن جملـه     اين سامان. دهد مي پنداري با پدر، معنا ذات مرد، در هم  
 و سياست نشود؛ به عبارت ديگر، دال مرد كسي است كه مثل پدر نباشد؛ يعني اسير زن: شود مي  خالصه

كنـد، عـالوه بـر        مـي  وجـو   اي كه روزبه خواهان آن اسـت و آن را جـست             اصلي مرد در هويت مردانه    
  . جستن از سياست و زن است ارز با دوري ، بيش از هر چيز، هم...پذيري و قدرت و مسئوليت

چون   در حقيقت، داستان برتري بيداستان روزبه اما، ناكامي او در كسب اين هويت مردانة ديگر و        
خواهـد،   او قادر نيست از آنچـه نمـي  . بخشيدن به كيستي اوست و چراي گفتمان غالب خانواده در معنا      
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توانـد    گريزد، نمـي    كه از سياست مي    و با اين  ) 150و142( كند  ناخودآگاه كارهاي پدرش را مي    : كند فرار
بكشد و سرانجام، مثل پدرش، اسير تلـة    رايج كنارهاي سياسي هاي انجمن و بحث خودش را از فعاليت   

ـ  شود؛ روابطش با فردوس كه نمي     زن مي  خـصوص   هتواند خودش را از دست او خالص كند، حتي و ب
سـرانجام او در كـسب    وجـوي بـي   است، باز بيانگر جست      شده   كند كه او كشته     مي   كه گمان  بعد از اين  

در حقيقـت، روزبـه قـادر نيـست از گفتمـاني كـه منبـع                . تاي ديگر و متفاوت با پدر اس        هويت مردانه 
كند؛ بنابراين، پايان داستان او،  بندي ديگري در آن ايجاد بگيرد يا مفصل  گيري هويت اوست، فاصله شكل

اي كـه   نماشـده  خواند و كاپشن نخ مي ايفاي نقش در همان موقعيتي است كه اين گفتمان، او را به آن فرا     
گذارد كـه     مي   اي صحه   هاي هويتي   شود، به شكلي نمادين بر همان ويژگي         آن ظاهرمي  در پايان داستان با   

  .كردن در گذشته اسارت در تلة زن و سياست و زندگي: است  داده  تن درها آنپدر پيشتر به 
پنداري با حاالي پـدر،    ذات به عبارت ديگر، در روايت روزبه، گفتماني كه به شكل غالب و در هم             

دهد، برابر است با ابعاد عالقـه بـه كتـاب و سياسـت، اسـارت در دسـت زن،        مي  مرد معنا  به دال اصلي  
 اين گفتمان، عناصري را در تضاد با اين ابعـاد طـرد  . زندگي در گذشته، ضعف، انزوا و سكوت و انفعال     

. ستها  نآ اين عناصر دقيقاً همان چيزهايي هستند كه روزبه خواستار           .راند  كند و به ميدان گفتمان مي       يم
توان بر انزوا      مي ها  آنكه به وسيلة     ...جستن از زن و سياست و       خواندن و دوري    تالش روزبه براي درس   

 اسـت   گرفتن از ابعاد گفتماني      داد، به معناي فاصله      كرد و زندگي را با نگاه به آينده شكل           و ضعف غلبه  
شـده از   دادن به عناصر طـرد   براي سامانتالش روزبه . دهد مي  روزبه، معناكه به هويت پدر و به تبع او   

براي كسب هويـت    ) وجه تمنايي روايت  ( بندي جديد، به معناي خواست او       اين گفتمان در يك مفصل    
  .)1 نمودار :كن (اي متفاوت با پدر است؛ تالشي كه حاصلي جز ناكامي ندارد مردانه

در . ن هـويتي ديگـر اسـت   روايت فردوس هم به نوعي تكرار همين سازوكار ناتواني در برسـاخت   
. كنـد  مي   گاه گفتمان شايعي است كه محتواي هويتي فردوس را تعيين           خانوادة فردوس نيز جنسيت، گره    

ارزي  هـاي هـم   شوند و هر يك با زنجيـره      مي هاي اصلي مرد و زن، به دقت از هم جدا           در اينجا هم دال   
) 174( پذيري و سكوت    ، مسئوليت )70( يگير  ، تصميم )108( شوند كه مرد را برابر با قدرت        مي   تعريف

 گيري، پرگويي و ضعف     دهد و دال اصلي زن را با فقدان قدرت و تصميم            مي و دلبستگي به گذشته قرار    
در ايـن گفتمـان     . دانـد   برابر مـي  ) 107( وابستگي به مرد و نداشتن هيچ نوع دلبستگي به گذشته          ،)180(
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او را « است كه هر لحظه ممكناست پذير  موجودي آسيبمبتني بر تفاوت جنسيتي، زن بيش از هر چيز، 
  دخترِ«اين گفتمان،   ). 57 و 71( »ها  داني  ها و توي آشغال     ها بكشند و بندازندش زير پل       توي همين خيابان  

كند؛ دختـري كـه نبايـد از خانـه      مي  اي از هويت زنانه تعريف     مجموعهرا هم به عنوان زير    » بودن    خوب
 كنـد و بـرود       و در نهايت، زودتر ازدواج    ) 70( يد تسليم خواست پدر و مادر باشد      ، با )107( بيرون برود 

)108(.   
كند امـا     مي وجو  خواهد، هويتي ديگر را جست      را نمي ) بودن   خوب دخترِ( فردوس كه اين هويت   

ديدار  بنابراين، حتي بعد از      .دهد  تغيير دهد  مي    قادر نيست اين گفتمان هژمونيكي را كه به هويت او معنا          
بودن تضاد دارد، محتواي آن، برگرفته از همان ابعـادي اسـت     ِخوب  بودن با دختر با روزبه، گرچه عاشق 

كند؛ يعني وابستگي به  مي  بودن، معناي نسبي هويت زن را تثبيت  گاه زن كه در گفتمان خانواده، حول گره
، او براي جلب توجه روزبه، هر كـاري       بنابراين. بگيرد كه مورد توجه او قرار     يك مرد و تالش براي اين     

اسـت    شده   كه آيا حاال به زن مطلوب او تبديلانديشد ميكند و حتي در زندان و زير شكنجه به اين             مي
بـا يكـي از اقـوام       : كند  مي    دقيقاً مطابق الگوي رفتاري دختر خوب عمل        نيز  پس از آزادي از زندان     . نه يا

و بعد، آشنايي با 26آيد كه مطلوب شوهر است  ازدواج، به شكلي درميكند و بعد از   مي   اش ازدواج   مادري
فـردوس  ارزشش را دارد كه «شاديار هم، روايت همين تالش تكراري است؛ شاديار هم مردي است كه   

  .)55( »خواهد هماني باشد كه او مي
ندگي در  ز. )2نمودار: كن (كند  مي   فقر، گفتمان ديگري است كه محتواي هويت فردوس را تثبيت         

تر از همه، سبكي از زندگي كه  و مهم ...رفتن ندارد، سر و وضع فقيرانه و خانة كوچكي كه حتي جاي راه
د كـه بـا   نـ ده مـي   ارزي را تـشكيل  هاي هم شود، زنجيره مي  آباد براي او تداعي آباد و نازي هاي علي  با نام 

هـاي مختلفـي كـه او       و نام 27خواهد  ميفردوس اين سبك زندگي را ن     . مفهوم فقر پيوندي تنگاتنگ دارند    
تـر از آن، گريـز از طبقـة           كند هم، راهي است براي جلب محبت روزبه و مهم           مي   براي خودش انتخاب  

  .28دارد  اي كه به آن تعلق اجتماعي
آورد و  مي ، گرد)زن(هاي ديگري را حول محور دال اصلي هويت او   در پيوند با جنسيت، دال فقر

ـ  (كنـد  مي  تثبيت» زن فقير«وان  هويت او را به عن     اي   كـسي اسـت كـه قيافـه    »زن فقيـر «). 3 نمـودار :كن
زن . )30( فهمـد   ها را نمي    تواند شيك باشد و تناسب رنگ       بار و سر و صورتي افتضاح دارد، نمي         فالكت



 دوم      شمارة                                )ادبيات و علوم انساني سابق(           جستارهاي ادبي                                         112 

 بـه ايـن شـيوه     خواهـد   ، پس او نمي   )30( اش مورد توجه هيچ مردي نيست       فقير به خاطر سبك زندگي    
، امكـان تغييـر   )55( »شوهري ترياكي كه هيچ آدم بدي نيست« گرفتن از   و بعد طالق  ازدواج  . دكن  زندگي

 گيـرد كـه   مـي  يـاد  خرد، اش آپارتماني مي   كند؛ با پول مهريه     مي   اش را برايش فراهم     سبك زندگي فقيرانه  
به «شود كه  ميپزشكي  و بعد، منشي دكتر دندان) 40( »...ها را بفهمد و چطور شيك باشد و تناسب رنگ«

 اش  هم با پـول مهريـه      گيرد باز   مي    اما فردوس تصميم   ،كند  ست و به خاطر او، هركاري مي      »تمام معنا آقا  
  .كند  و به كانادا مهاجرت »جا بگذارد چيز را همين همه«

ارزي  بنابراين، هرچند براي فردوس ابعادي از گفتمان غالب كه برگرفته از فقر است، از زنجيرة هم           
شود، اين امر در گرو تثبيت هرچه بيشتر بعدي است كه هويت زنانه               مي    به ميدان گفتمان رانده    حذف و 

 فردوس ديگر ظاهري نامناسب ندارد .)4نمودار: كن (كند مي  بودن به يك مرد تثبيت را در پيوند با وابسته
رغم حذف ابعاد مربوط به  بگيرد اما علي تواند مورد توجه مردي مثل شاديار يا هر مرد ديگري قرار         و مي 

ـ  (دهـد، همچنـان پابرجاسـت       فقر، ابعادي كه به هويت زنانة فردوس در گفتمان غالـب معنـا مـي               : كن
نبودن، شكل رابطه با خانواده را تا حـدي        تفاوت حال او با گذشته، فقط در اين است كه فقير           .)5نمودار

هـاي پـدر و مـادر را     بگـذارد، او خواسـته  كه پدر زير تشك او پـول     است؛ حاال به جاي اين       داده تغيير
داند كه هرچند حاال  اي است و مي داند كه قيافه و كاري كه دارد، عاريه كند اما خودش هم مي مي  برآورده

 باشـد و بـراي يـافتن آنچـه      خواهـد  خانه و حقوق ماهيانة خودش را دارد، هنوز آدمي نيـست كـه مـي      
  .)39-53 (كند اجرتگيرد به كانادا مه مي  خواهد، تصميم مي

 او بـراي  غالـب   گفتمـان  كه را هويتي او: كرد  خالصه طور اين توان  مي را فردوس روايت بنابراين
 بـا  كـه  ابعـادي  هرچنـد  و است »فقير زن/دختر «آن اصلي دال كه هويتي خواهد؛  نمي است،  كرده تثبيت
 نقـش  ايفـاي  اش  زندگي در كه ييمردها وجود واسطة به كه او تالش با نه هستند، ارتباط در فقر مفهوم

 ديگـر  هويت كسب براي او تالش .شود   مي طرد او هويت به معنابخش غالب گفتمان حوزة از كنند،  مي
 نظـر  تجديـد  خـود،  پيشين بندي گفتمان برسازندة هويت     مفصل در نيست قادر چون رسد  نمي جايي به

 ماجراهـاي  و اسـت  برابر مرد به ابستگيو با چيز هر از بيش زن اصلي دال او، خانوادگي هويت در. كند
 فقيـر ِ   زن و نبـودن    خـوب  دختـر  براي او تالش .كند   نمي ايجاد او هويت در بنيادين تغييري او، زندگي
 به احمق « يا و »اوست گنج نامش « كه مردي شود؛  مي    تثبيت مرد يك به وابستگي در حال هر به نبودن
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 پول به وابستگي بدون هم، كانادا به رفتن حتي كه مردي ،)55( »ندك ازدواج او با نخواهد اگر رسد مي نظر 
   .نيست ممكن او،

 اصـلي داســتان، بـر اسـاس يـك دسـتور پايـة روايتــي، در        بنـابراين، اگرچـه هـر دو شخـصيت    
ي را در هاي متفاوت يابند، براي رسيدن به خواست خود راه وجوي هويتي ديگر هستند و آن را نمي جست

: ها وابسته است هاي كامالً مجزاي جنسيتي شخصيت  بيش از هر چيز به نقش اين تفاوت.گيرند پيش مي
گزيـدن از زن و سياسـت         خوانـدن و دوري     ، هويـت خـود را در درس       )روزبه( شخصيت مرد داستان  

  .كند و شخصيت زن داستان، در وجود يك مرد مي وجو جست
ارزي كـامالً   هـاي هـم   در قالب زنجيره  دقت   به هويت مردانه و زنانه را    به اين ترتيب، گفتمان متن،      

عالوه بـر  . شود مي  هويت مردانه با استقالل و هويت زنانه با وابستگي به مرد تثبيت: دهد مي  مجزا سامان 
گيرنـد، در بازنمـايي       مـي    ارزي متفـاوتي كـه حـول ايـن دو دال اصـلي شـكل                هـاي هـم     اين، زنجيـره  

دربـارة  29هـاي عميـق   پدر فردوس، مردان را برابـر بـا انديـشه   هايي مثل روزبه و پدرش و نيز         شخصيت
د و دال اصـلي زن را بـا نگـاه سـطحي بـه      نـ ده مي زندگي، ثبات، صبر و وقار و سكوت و آرامش قرار   

ـ دان  برابر مي ... هاي مداوم و    سري، پرگويي و شكوه     زندگي و نبود انديشه، سبك     بـه عبـارت ديگـر،      30.دن
رانـد، مجـدداً و بـه      به ميدان گفتمـان مـي  گاه اصلي مرد ه در ارتباط با گره  كگفتمان متن، تمام ابعادي را      

ـ  (كند  بندي مي   گاه اصلي زن، مفصل     شكلي مجزا در ارتباط با گره       در ايـن گفتمـان، زن       .)6نمـودار : كن
هاي مرد حاضر     كرد چون براي همة شخصيت      هاي او را تحمل     سري  موجود ضعيفي است كه بايد سبك     

سكوت و  توان از آن گريخت؛ پس رابطة مردان و زنان بر اساس صبر و اي است كه نمي    هدر متن، زن تل   
بندي گفتمان  اين شكل مفصل. گيرد مي   در مقابل زنان شكلها آنگذشت مردان و رفتار توأم با دلسوزي     

تـرام  هايي اگرچه گاه ضعيف اما نـاگزير و البتـه قابـل اح              متن، به ناچار مردان متن را به شكل شخصيت        
  . انگيزند و نيز خواننده را برمي 31هاي داستان آورد كه حس همدلي ديگر شخصيت درمي

  نتيجه

 يـز  ن و تـودوروف  ساختارگراي شناسي  روايت اساس بر »آيي  مي ويران «رمان تحليل به نوشته اين
 نمايـانگر  مـتن،  ساختارگرايانة بررسي. است  پرداخته موف و الكلو گفتمان بندي در تحليل    مفهوم مفصل 
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معناي متن در قالـب يـك دسـتور پايـة            كه دهد  مي    نشان بررسي اين. است متن در معنا ارائة چگونگي
: كـرد   خالصـه  ترتيـب  ايـن   را به  ها  آنتوان    شود كه مي    مي  هايي يكسان ارائه    رفت  پي روايتي و در قالب   

 كند  مي وجو  جست را ديگري وضعيت پس. خواهد  كه آن را نمي    كند  مي  شخصيت در وضعيتي زندگي   
. يابـد   مورد مطلوب خود را نمي     كند،   غلبه دارد حضور متن در كه اي  نانوشته قانون بر تواند  نمي اما چون 

ها در غلبه بر وجه الزامـي يـا گفتمـان غـالبي كـه بـه              ديگر، در اين روايت، ناتواني شخصيت      عبارت به
شود و    مي) وجه تمنايي (واست شخصيت   نيافتن خ   دارد، موجب تحقق   صورتي نانوشته در متن حضور    

  . رسد در نتيجه، متن با گزارة نيافتن به پايان مي
ـتن  در توليد معنا  چگونگي تحليل گفتمان متن، در ادامة بررسي ساختارگرايانه و نمايانگر         ايـن  . اسـت  م

 ندهـست  خود هويت از جديد تعريفي وجوي  جست در داستان اصلي هاي  دهد كه شخصيت    مي   نشان بررسي
ـاي   شخـصيت  از يـك  هـر  هويـت  محتواي كه هژمونيكي هاي  گفتمان به جديد بندي  مفصل براي تالش و  ه

ـا  خـود  هويت از جديد روايتي برساختن براي است تالشي حقيقت، در سازند،  مي را داستان اصلي ـامي  ام  ناك
ـا   آنشده به ميدان گفتمان مسلطي كه بـه هويـت             ابعاد رانده  مجدد دهي  سامان در شخص ـا  ه دهـد و     مـي   معن
  . به معناي ناكامي فرد در رسيدن به هويت مطلوب اوست گاه اصلي،  حول يك گرهها آنبندي  مفصل

دهد و در تضاد با اين  مي  مرد سامان/گاه اصلي زن به عبارت ديگر، گفتمان غالب، ابعادي را حول گره       
ـايي هـستند كـه            اين عن . راند  كند و به ميدان گفتمان مي       مي ابعاد، عناصري را طرد    ـان چيزه ـاً هم اصـر دقيق

ـاي . كنند  مي وجو  خواهند و جست     را مي  ها  آنهاي داستان     شخصيت ـاوتي  راهكاره  شخـصيت  دو كـه  متف
ـا   شخـصيت  جنـسيتي  مجـزاي  كامالً هاي  نقش بر كنند،  مي انتخاب مقصود به رسيدن براي داستان اصلي  ه
  .كند مي تأكيد

 يهـا   انگفتمـ  بـه  شـبيه  كـامالً  مـتن،  گفتمـان  بنـدي   لمفـص  كه دهد  مي  نشان همچنين نوشته اين
 در را زنانـه  و مردانـه  هويت دقت، به و ها  آن مانند به و است داستان هاي تشخصي هويت دهندة  شكل
  .دهد مي  سامان مجزا كامالً ارزي هم هاي زنجيره قالب

 ها يادداشت

1:Narratology 
2:Proposition narrative    
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3:Sequence 

4:  Moods Narrative 

  
 . 1389، صرفي و سروري حسيني به كنيد نگاه، تودوروف نظرية با بيشتر آشنايي براي. 5

6: Laclau. E & Mouffe.c 

7: Hegemonic Discourse 

 توضيح اين با كرد؛ خواهيم ذكر را صفحه شمارة تنها سناپور، به ارجاع در پس اين از متن، اختصار جهت :8
 مـستند  جهـت  و نيست سناپور متن عين است،  آمده گيومه داخل متن كه مواردي در زج صفحات هاي  شماره كه

 .است  شده  داده ارجاع سناپور متن به مقاله، اين ادعاي كردن
  177: 1388 سناپور،: ك ن:9

 142 :همان :10

  173 :همان :11
  123 ،67 ،75 :همان :12
  91 :همان :13
  35 :همان :14
 55 :همان :15

 سـوي  به را داستاني اشخاص نگاه گيري  سمت و داستاني اشخاص سوي به را راوي نگاه گيري  سمت :16
 .)166: 1383 ريكور، (دهد مي  نشان يكديگر

17: Discourse Analysis 

18:  Articulation 
19: Moment 

20: Element 
21: Nodal Point :و محوري لدا مركزي، دال اصطالح سه از مختلف مترجمان عبارت، اين ترجمة در 

 اين معناي ضمني و صريح مفهوم دو هر دربرداشتن دليل به گاه  گره واژة از مقاله اين در كه اند  كرده  استفاده گاه  گره
 واژه اين از بار اولين براي يورگنسن و فيليپس كتاب ترجمة در هادي جليلي . است   شده   استفاده انگليسي در واژه

 .    است  كرده  استفاده

22: Field of Discoursivity 
23: Paradigm:  ـار  نخـستين . اسـت  متضمن را مثالى كه مقدس كتاب آية معناي به اصل در ـامس  ب  كـوهن،  ت
 كلي مفروضات از اي مجموعه كوهن، ديد از پارادايم. كرد جهان علمي ادبيات وارد را پارادايم مفهوم امريكايي، فيزيكدان
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ـان  واقع به ها  پارادايم بنابراين،. است خاص علمي جامعة يك رد ها  آن كاربرد فنون و قوانين و تئوريك ـتاوردهاي  هم  دس
 .)1369 ،كوهن :رك (كنند مي  هدايت تاريخ از مقطعي در را دانشمندان از گروهي پژوهش كه اند علمي بزرگ

24:   Master Signifiers 

  نشان را شخصيتي دروني بعد و ذهنيت شود،  مي  احساس كم بسيار حضورش كه راوي روش، اين در :25
  .)1385، سروري حسيني و طالبيان :نك بيشتر آشنايي براي (دهد مي

 .44: 1388 سناپور، :ك ن:26
 .171 :همان :27
 .71و65 : همان:نك :28
پدر . كردن مبلمان خانه است خواند، مادرش در فكر عوض     در حالي كه پدر روزبه كتاب مي       مثال براي :29

ش معطـوف بـه كتـاب و    ول شكوه و روزبه كه تمـام تـوجه        رزندانش است و مادر مشغ    فردوس نگران زندگي ف   
نيز . آمدن است  نظر  بودن يا شيك به   اش مطلوب   گيرد كه تمام سعي     مي است، در مقابل فردوس قرار    ... استعمار و 

   .145و165صص :كتاب دوم فصل در روزبه پدر و مادر هاي ديالوگ :كن
 .ين نوشته و نيز فصل دوم و پنجم رمانهم 14-16و  5-7صص :ك ن:30
 ،147 صـص : مثالً ؛كتاب 1-5هاي    فصل در مادر و پدر دربارة فردوس و روزبه هاي  گفته به كنيد نگاه :31

  .   ...و161،170 ،160
  نمودارها

  بندي گفتمان زندگي روزبه مفصل :1نمودار
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  هاي برسازندة هويت فردوس گفتمان :2نمودار

  
  بندي گفتمان زندگي فردوس  مفصل :3نمودار

  
 

  چرخة وابستگي به يك مرد و تأثير آن در حذف فقر از زندگي فردوس :4نمودار
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  بندي گفتمان زندگي فردوس با حذف فقر مفصل :5نمودار

  
  گفتمان متن :6نمودار

  
  كتابنامه

ـا ليـراوي    محمـد  ترجمـة .روايت در فرهنگ عاميانه، رسانه و زندگي روزمـره     .)1380 (.آسابرگر، آرتور   :تهـران  .رض
  . سروش

  .مركز: تهران . چاپ دوم.هاي فلسفة هنر درس .)1375 (. احمدي، بابك
  .مركز :تهران .ساختار و تأويل متن .)1370(.احمدي، بابك
  .فردا : اصفهان.دستور زبان داستان .)1371 (. اخوت، احمد

  .آگاه :تهران . ترجمة فرزانه طاهري.ياتگرايي در ادب درآمدي بر ساختار .)1379 (. اسكولز، رابرت 
  .مركز :تهران . ترجمة عباس مخبر.درآمدي بر نظرية ادبي پيش .)1368 (. ايگلتون، تري
  . نيلوفر :تهران . ترجمة مهشيد نونهالي.نقد ادبي در قرن بيستم .)1378 (. ايوتاديه، ژان

  . فرهنگ صبا :تهران . ترجمة محمد راغب.ها درآمدي بر تحليل ساختاري روايت .)1387 (. بارت، روالن
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ـاح محمـدي     .گردآوري مارتين مكوئيالن   .گزيده مقاالت روايت   .)1388( .شكلوفسكي و ديگران    بارت،  . ترجمة فت
  .مينوي خرد: تهران

ـات    : تهـران  . ترجمة مهدي فرجي و نفيـسه حميـدي        .مطالعات فرهنگي  .)1387 (. پاركر، كريس  پژوهـشكدة مطالع
  . تماعيفرهنگي و اج

  . فرهنگ گفتمان :تهران .روايت غيريت و هويت در ميان ايرانيان .)1384 (. تاجيك، محمدرضا
دكتر حـسين   يش   ويرا .زاده و فاطمه حسيني      ترجمة مازيار حسين   .هاي نقد ادبي معاصر     نظريه .)1387 (. تايسن، لُيس 

  . حكايت قلم نوين/نگاه امروز: تهران. پاينده
 معاصر نقاشي جامعة در هنري قواعد گيري شكل بررسي :خاورميانه هنر گفتمان تحليل« .)1389 (.لحسناابو تنهايي، 

ـال  .تهران دانشگاه ادبيات و هنر شناسي  جامعه فصلنامة .مريدي محمدرضا و راد  راورد اعظم .»ايران . 2ش .دوم س
7-40.  

  .آگاه :هرانت . ترجمة محمد نبوي.بوطيقاي ساختارگرا .)1379 (. تودوروف، تزوتان
  . سورة مهر :تهران . ترجمة مهدي پارسا.شناسي مباني نشانه .)1387 (. چندلر، دانيل

نشرية ادب و    .»شب   هاي هزار و يك     وجوه روايتي در روايت   « .)1389 (. صرفي، محمدرضا  سروري، نجمه؛   حسيني 
   .88-114. 27 شمارة .دورة جديد .زبان دانشگاه شهيد باهنر كرمان

ـاعي        : تهران .ها  رويكردها و نظريه  : هويت اجتماعي  .)1387 (.بهزاد  دوران، ـات اجتم پژوهشگاه علوم انساني و مطالع
  .جهاد دانشگاهي

   .هرمس :تهران .صفوي كورش ترجمة .عمومي شناسي زبان دورة .)1378 (.فردينان دوسوسور، 
   .نو مگا :تهران .نونهالي مهشيد ترجمة .حكايت و زمان .)1383 (.پل  ريكور،

  . ني : تهران.ترجمة محمدرضا تاجيك. گرايي و پسامدرنيسم پساساختار .)1382 (. ساراپ، مادن
  .چشمه: تهران . چاپ پنجم.آيي ويران مي .)1388 (. سناپور، حسين
مجلـة دانـشكدة     .»هاي روايتگري در قصة مرغان شيخ اشراق        شيوه« .)1385 (.سروري، نجمه    حسيني  طالبيان، يحيي؛ 

   .84-104 . شمارة سوم.ونهم  سال سي.ات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهدادبي
 مـريم  و پاينـده  حـسين  ترجمة ).بري پيتر الج، ديويد ياكوبسن، رومن( ادبي نقد و شناسي  زبان .)1381 (.راجر فالر، 

   .ني:  تهران.خوزان
ـاجر  مهـران  و نبوي محمد ترجمة .گفتمان انتقادي تحليل .)1379 (.نورمن فركالف،  ـات  مركـز : تهـران  .مه  و مطالع

   .ها رسانه تحقيقات 
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ـيمين  سووشـون  رمان در غالب گفتمان تحليل«). 1388 (.سيدعلي  دسپ، ؛ فردوس .زاده  گل   آقا ؛حسينعلي قبادي،   س
  .183-149. 6ش .2س .ادبي نقد فصلنامة .»دانشور

 : تهـران . ترجمة كوروش صفوي  .شناسي و مطالعة ادبيات    ساختگرايي، زبان  :بوطيقاي ساختگرا  .)1388 (.كالر، جاناتان 
  .مينوي خرد

ـين   ،  نظرية گفتمان الكال و موفه    ). 1388. ( علي ،شيرازي   كسرايي، محمدساالر و پوزش     ابزاري كارآمـد در فهـم و تبي
  . 339-360. 3 شمارة.39 دورة .فصلنامة سياست .»هاي سياسي پديده

ـان  تحليـل  .)1391(. عبدالحـسين  كالنتري،  ـان  منظـر  سـه  از گفتم ـناختي   زب ـناختي  جامعـه  و فلـسفي  .ش : تهـران  .ش
  .شناسان جامعه

 . سروش :تهران.  احمد آرامة ترجم.هاي علمي ساختار انقالب .)1369(. كوهن، تامس 
  .ني :تهران. ترجمة ناصر موافقيان. )جامعه و هويت در عصر جديد( تجدد و تشخص .)1385(. گيدنز، آنتوني

  .مينوي خرد :تهران.  چاپ دوم.فرجام  ترجمة اميد نيك.اي بر روايت در ادبيات و سينما مقدمه ).1388. (وب لوته، ياك
  .ها رسانه توسعة و مطالعات دفتر :تهران .بازنمايي و ها رسانه ).1387. (محمد زاده، مهدي 
   .سوم هزارة :زنجان .محمدي فتاح ترجمة .گفتمان ).1388( .سارا ميلز، 
ـان  گـروه  ترجمة .گفتمان تحليل در مطالعاتي ).1382. (تئون ،وندايك  ـات  مركـز : تهـران  .مترجم ـات  مطالع  وتحقيق

 .ها رسانه
ـاالت  مجموعه در .يوسفي  حاجي اميرمحمد ترجمة .»گفتمان نظريه« ).1379. (ديويد هوارث،  ـان  مق  تحليـل  و گفتم

  .گفتمان فرهنگ :تهران .تاجيك محمدرضا اهتمام  به .گفتماني
  .ني :تهران. ترجمة هادي جليلي. تحليل گفتمان ).1389. ( لوئيز،يورگنسن، ماريان و فيليپس 
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