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چکیده
این مقاله به واکاوی چگونگی بازنمایی روابط جنسیت در رمان لالایی برای دختر مرده اثر
حمیدرضااا هااا آبادی ( )1334میپردازد .بنابراین در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی و با
کاربسات مؤلفههای جامعههناختی -معنایی ون لیوون نقش و هویت افراد خانواد و روابط
بیناافردی آنهاا را در رمان نامبرد تحلیل و تبیین کردیم .تحلیل رمان به این روش ساااه
الگوی مهم اقتادار و هویات را در بازنمود انواع خانواد ترسااایم کرد اسااات -1 :اقتدار
پدرساالار -مردساالار  /هویت جنسیتی پنهان 5زن؛  -2اقتدار فراپدرسالار  /هویت جنسیتی
منفعل زن؛  -3اقتدار پدرساالار سنتی /هویت جنسیتی کمرنگ زن .بدینترتیب ،زن در این
اثر در سه نقش پنهان ،منفعل ،کمرنگ و مرد در سه نقش مردسالار ،آزادیخوا و پدرسالار
به صاور

فعال تواویر هاد اسات .این داستان ،بازنمود گفتمانهای فرهنگی -اجتماعی

جامعه در برهۀ خاصای از دور معاصر است .منازعا
و فقر در روند داسااتان در جریان اساات .قدر

گفتمانی سنت ،روهنگری ،عدالت

در این گفتمانها پویا و ساایال بود و به

بازتولید مفاهیم درونگفتمانی ،حذف و حاهاایهرانی گفتمان عدالت و روهاانگری ،ااهار و
برجساتهسازی گفتمان سنت و فقر در دو مفهوم اقتوادی و فرهنگی و بازنمایی ایدئولوژی
پدرسالاری -مردسالاری در بافت فرهنگی داستان میپردازد.
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کلیدواژهها :روابط جنسااایت ،مؤلفههای جامعههاااناختی -معنایی؛ ایدئولوژی ،لالایی برای
دختر مرد  ،حمیدرضا ها آبادی.
 -1درآمد

داساااتان با توجه به بافت و زمان تولید آن ،بیانگر حقایقی اسااات که درا و هاااناخت آن در دریافت
ژرفتر واقعیت یاریگر اساات .از دیدگا ریمن کنن داسااتان به عنوان بیشاای از یخ ساااختار ب ر تر،
روایت و بازنمایی رخدادها و مشااارکانی اساات که در جهان متن بازتولید میهااوند؛ بهعبارتی ،واقعیتی
داسااتانی که احتمال میرود وقایع به طور حقیقی در آن به وقوع پیوسااته باهااند (Rimmon Kenan,

) .2002: 6در ادبیا داساتانی گا بازنمایی به عنوان یخ ساختار نمود مییابد .در یخ داستان ،واژگان
صارفا برای بازنمایی یخ رخداد یا حادثه نیساتند ،بلهه ساختاری جدید به آن حادثه میبیشند و آن را
از نو تولید میکنند .از دیدگا سااندرلند ،چنین سااختاری که در متن ههل گرفته است ،میتواند جهان
ذهن خوانند و حافظۀ جمعی او را نی هاااهل دهد ) .(Sunderland, 2010: 7همچنین با توجه به
اینهه متون داسااتانی ،بازنمایی فرهنگ یخ جامعه از زوایای گوناگون اساات ،واکاوی متن به هااناخت
دقیقتر فرهنگ آن جامعه منتهی خواهد هاد .کاربست نظریۀ جامعههناختی -معنایی 1ون لیوون در یخ
اثر ادبی ،با تأمل بر کنشاگران و بافت تولیدکنند متن ،هااخوههای برجستۀ فرهنگی -اجتماعی آن اثر
را نماایاان میساااازد .خاانواد همچون یاخ نهاد اجتماعی از تحولا اجتماعی و فرهنگی جاری در
جاامعه متأثر میهاااود و چگونگی این تأثیرپذیری ،بازنمایی روابط جنسااایت و تحلیل نقش و هویت
مردان و زنان در انواع خانواد ها میتواند گ ارهای از واقعیتهای اجتماعی باهد .این موضوع در رمان
نوجوان لالایی برای دختر مرد اثر حمیدرضا ها آبادی ( )1334بررسی هد است.
نظر به اهمیت آثار داسااتانی پرمیاطب نوجوان در نحو تأثیرگذاری هویت جنساایتی بازنماییه اد
در این آثار ،تحقیق حاضاار در پی پاس ا به سااه پرسااش اساات -1 :چگونه نقش و هویت زن و مرد،
بهخواو

در کارکرد پدر و مادر ،درون و بیرون از خانه در داساتان مذکور بازنمایی هاد است؟ -2

چگونه چارچوب نظری ون لیوون به تحلیل بازنمایی کنشاگران اجتماعی در داستان کمخ میکند؟ -3

1- Sociosemantics
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چگوناه رابۀاۀ میاان مؤلفاههاای گفتماانمادار ،ایادئولوژی و روابط پنهاان قدر را در پی این متن
میتوانیم تبیین کنیم؟
بنابراین ،پژوهش حاضار پی از بررسای پیشاینۀ تحقیق و بحظ نظری ،به توصیا ساختار قدر
در جاامعاۀ ایرانی و باازتااب آن در خاانواد میپردازد؛ ساااتی تفااو های بازنمایی هویت و نقش
کنشااگران داسااتان در خانواد های بازنماییهااد در داسااتان را بر اسااا

مؤلفههای جامعههااناختی-

معناایی ون لیوون ( ،)2003و در پیوند با سااااختار قدر فرهنگی و اجتماعی پدیدآمدن رمان تحلیل
میکنیم .باه این منظور این پژوهش از روش توصااایفی و پاارادایمهاای انتقادی تحلیلی بهر برد و با
توجه به تقساایمبندی لینهن دن ین ( )1993از انواع ساانتهای پژوهش کیفی ،بر مۀالعۀ موردی متمرک
اساات .در زمینۀ تحلیل هویت و نقش کنشااگران اجتماعی داسااتان بیشااتر بر مؤلفههای هویتبیشاای،
نقشدهی ،تشاای

بیشاای و زیرمجموعههای آن توجه داهااتهایم .با توجه به نحو بازنمایی نقش و

هویت افراد خانواد در این رمان ،سااه الگوی اقتدار و هویت -1 :اقتدار پدرسااالار -مردسااالار /هویت
جنساایتی پنهان زن؛  -2اقتدار فراپدرسااالار /هویت جنساایتی منفعل زن؛  -3اقتدار پدرسااالار ساانتی-
هویت جنساایتی کمرنگ زن در متن بازتولید هااد اساات .در این پژوهش به طور خا

به بررساای

روابط جنسااایات در این ساااه الگو و گفتماانهایی که در آنها بهتواااویر آورد اند ،در پیوند با بافت
فرهنگی ،اجتمااعی و تاارییی خلق رماان پرداختاهایم .ساااه الگوی فوب ،به دلیل بازنمود انواع متعدد
غالب خانواد های ایرانی در این داستان ،قابل تعمیم به آثار دیگر این دور نی میتواند باهد.
 -2پیشینة پژوهش

مۀاالعاا

بینالمللی کاه تاا کنون در حوز زبان و جنسااایت ;Baxter, 2003; Cameron, 2005

) (Mills, 2008; Sunderland, 2004, 2006, 2010انجام هاااد اسااات ،عموما زبان را به عنوان
اب اری انتقادی در بیان ساااختارمندی یا ساااختارهااهنی جنساای ارائه داد اند .زبان در این آثار رساانهای
اساات که به گونههای متعدد میتواند جنساایت را بازنمایی کند .بازنمایی جنساایت در این پژوهشها
عموما بدون در نظرگرفتن تأثیرگذاری عنواار فرهنگ بر آن بود اساات .دربار ارتباط زبان و جنس ایت
در حوز ادبیا داساااتانی کودا و نوجوان معاصااار در ایران مۀالعا چندی (قل م1394 ،؛ رحمانی،
1393؛ انواااریان1394 ،؛ دماوندی1314 ،؛ اساالام و دیگران1392 ،؛ پورگیو و ذکاو 1339 ،؛ جمالی،
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 )1393انجام هااد اساات .در میان این آثار میتوان بهاختوااار به قل م ( )1394اهااار کرد که به نقد و
بررساای چند رمان نوجوان دهۀ هشااتاد بر اسااا

نظریۀ جنساایت و نوع ادبی جان اسااتیون میپردازد.

نویساااناد در این اثر فهرساااتی از طرحوار هاای جنسااایتی زنااناه و مرداناه ارائاه میدهد .همچنین
هایوایتها ،موقعیتها ،کنشها و رویدادهای داساتانها را از نظر تفهیخ جنسیتی مورد بررسی قرار
میدهد .پژوهش فوب بیشاتر متمرک بر عامل جنسایت در آثار مورد بررسای و آسیبهناسی رمانها از
دیدگا جنساایت و نوع ادبی اساات .در این اثر ،هاایواایتها به طور اخ

منفخ از نقش آنان در

اجتماع درون خانواد و بافت فرهنگی آن بررساای هااد اند .رحمانی ( )1393در صاادد اساات تا به
بررساای تأثیر قدر و جنساایت در اتیاذ رویهردهای مؤدبانه یا بیادبانۀ هاایواایتهای زن و مرد در
رمانهای نوجوان دهۀ هشااتاد بر اسااا

نظریۀ ادب براون و لوینسااون و نظریۀ بیادبی کالتیر بتردازد.

تأمل نویساند در پژوهش انجام هد  ،متناسب با نظریۀ به کار گرفته ،بیشتر بر متغیرهای ادب و بیادبی
و ارتباط آن با قدر در مفهوم توان فی یهی و سالۀه تمرک یافته و جنسیت نی در این پژوهش ،صرفا
در مفهومی مرتبط با قدر انگاهاته هاد اسات .انواریان ( )1394علاو بر کلیشههای جنسیتی ،زاویۀ
دید ،لحن ،دیالو  ،قهرمانها ،ضاد قهرمانها ،زبان داساتان و ...را نی مد نظر قرار داد اساات .نویسند
راههاار رهایی از نگا دو قۀبی به زن و مرد درون و بیرون خانواد را در تغییر این دیدگا به اندیشاااۀ
اندوژنی دانساته که انسان را صاحب هم ویژگیهای زنانه و هم مردانه میداند؛ همچنین مسائل تبعیض
جنسایتی را که در ساۀف فردی از آنها متأثر بود  ،در ساۀف اجتماعی و برونفردی مورد بررسی قرار
داد و کمتر باه باافات فرهنگی تولیادکنناد اثر و نظاامهاای ایادئولوژیخ در آن پرداخته و یافتههای
جنسایتی نی بیشاتر بر اساا

عناصار داساتان چون زاویه دید ،لحن ،دیالو و  ...حاصل آمد است.

دماوندی ( )1314به بررسای عامل جنسایت در داستانهای کوتا نوجوان سالهای  12-13توجه دارد.
این اثر به یهسااانی هاایواایتپردازی داسااتان به دو جنی دختر و پساار ،همیوانی یا عدم همیوانی
جنسایت نویساند با جنسایت هایوایت اول داستان ،ارتباط نحو پایان داستان و جنسیت هیویت
اول و ارتباط پیام و درونمایۀ داسااتان و جنسااایت هااایوااایت اول میپردازد .تأکید این اثر بر متغیر
جنسایت در ارتباط با هیویت اصلی داستان و با محوریت متن در سۀف خرد است .جمالی و فرامرز
( )1393به تأثیر فضاا و هایوایتهای فانت ی بر می ان کلیشاههای جنسیتی در تعدادی از فانت یهای
برگ ید کودا و نوجوان پی از انقلاب اساالامی تا سااال  1331میپردازند .در این اثر ارتباط و نساابت
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کلیشاههای جنسایتی با جهان واقع و فراواقع مورد بررسای قرار گرفته و به این نتیجه دستیافته که در
داسااتانهای واقعگرا کلیشااههای جنساایتی پررنگتر هسااتند .در این پژوهش ،داسااتانهای کودا و
نوجوان بهوضاااوز از هم منفخ نشاااد اند؛ همچنین به دلیل متنمحور بودن اثر به بافت توجه چندانی
نشد است.
در ارتباط با پیشااینۀ نظری پژوهش به طور خا

در ادبیا داسااتانی نوجوان اثری که با این روش

نقد و بررساای هااد باهااد ،یافت نشااد؛ اما به طور عام در حوز ادبیا کودا و نوجوان دو مورد
(مقاداری1339 ،؛ مقاداری و جهاانگیری )1394 ،از همین روش نظری به هااایو ای متفاو همرا با
مؤلفههای ادبی اساتفاد کرد اند .اولی رسالۀ دکتری نویسند در حوز ادبیا جنگ برای کودکان است
که د داساااتان کودا از منظر روند آهاااتیجویی و انتقامجویی و نی کلیشاااههای مرتبط با زنان مورد
بررسااای قرار گرفتهاند .نتیجۀ پژوهش نشاااان میدهد که بیشاااتر داساااتانها روند انتقامجویی را دنبال
کرد اند ،ولی زنان در این داسااتانهای جنگ به توااویر نیامد اند .نویسااندگان در مقالۀ دوم به بررس ای
مؤلفههای گفتمانمدار ،دلایل اسااتفاد هاااعران از آن مؤلفهها ،بررساای نگرش صاالفطلبانه یا نقادانه به
مفهوم جنگ و مفهوم هویت ملی در اهعار منتیب دفاع مقد

برای کودا و نوجوان پرداختهاند.

پژوهش حاضار از جهت داساتانهای مورد بررسای ،با قل م ( )1394هباهت دارد .قل م به تفهیخ
جنساایت هاایواایتها در آثار توجه دارد ،حال آن که این تحقیق به بررساای روابط جنساایت ،روابط
بینافردی و اقتدار و هویت در خانواد های بازنماییهااد و تعامل زبان ،جنساایت و فرهنگ میپردازد.
تأکید پژوهش حاضار بر کنشگران اجتماعی با تمرک بر بافت ههلدهند آثار از منظر جامعههناختی -
معنایی ون لیوون است.
 -3چهارچوب نظری تحقیق
زبانهااناسااان انتقادی و تحلیلگران گفتمان انتقادی (از جمله & (Fairclough, 1989 (a); Fowler

) Ibid,1979; Kress & Hodge,1979; Van Dijk, 1991; Van Leeuwen,2008با روشها و
اب ارهای زبانی متعدد در پی تحلیل نقشای هساتند که کنشاگران اجتماعی در توویرسازی ایفا میکنند؛
به عبار دیگر پاساا به این پرسااش که در بازنمایی یخ نقش چه کساای عامل و چه کساای هدف
اسات .ون لیوون چارچوبی گساترد تر برای تحلیل بازنمایی کنشگران اجتماعی پیشنهاد میدهد .با این
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چاارچوب نظری میتوان باه یافتههای دقیقی در متن دسااات یافت؛ زیرا اب ارهای تحلیل آن منۀبق بر
بافت اجتماعی -فرهنگیای اساات که متن در آن تولید میهااود نه صاارفا نشااانههای زبانهااناختی که
بیشااتر منۀبق بر گرامر انگلیساای اساات ( .)Van Leeuwen, 2008: 24این مساائله ،بهخوااو

در

رمان ،اهمیت بهسا ایی خواهد داهات؛ زیرا به بررسی دقیقتر ارتباط قدر  ،زبان و فرهنگ میپردازد.
ون لیوون بر این عقید اساات که همۀ متون و تمامی انواع بازنمایی جهان و آنچه در آن اساات به عنوان
بازنمود کردارهای اجتماعی 1اسات .آنچه مهم اسات چگونگی این بازنمایی در متن است؛ زیرا هموار
در باازنماایی بساااته به انگار تولیدکنند آن تغییراتی اعمال میهاااود2؛ با واکاوی آن تغییرا و نحو
بازنماییهاان ایدئولوژی متن آهاهار میهاود .مهمترین عناصر کردار اجتماعی عبار اند از :کنشگران
اجتماعی ،کنشها و واکنشهای آنها ،زمان ،ساابخ و حالت (ون لیوون .)1-2 :2003 ،در این پژوهش
به هاایو های بازنمایی کنشااگران اجتماعی میپردازیم .با توجه به این که واکاوی روابط جنساایت در
خانواد در تعامل با ساااختار قدر اساات ،اسااتفاد از روش فوب نتایم ارزهاامندی پیش روی ما قرار
خواهد داد .الگوی پیشاانهادی ون لیوون دارای زیرمجموعههای متعددی اساات که در ادامه به توصاایا
هماری از آنها که در این رمان پرکاربرد بود است ،میپردازیم.
 -1-3حذف 3و اظهار

4

الگوی ون لیوون در ابتدا به دو مؤلفۀ حذف و ااهار تقساایم میهااود .حذف ،فرایندی اساات که در آن
کنشاگر اجتماعی از گفتمان حذف میهاود و هاامل پنهانساازی 5و کمرنگساازی 1است .در فرایند
پنهانساازی ،کنشاگر اجتماعی و کنشهای او به طور کامل حذف میهاوند .در کمرنگسازی کنشگر
به طور مسااتقیم در گفتمان حضااور ندارد؛ اما کنشهای او در متن قابل بازیابی اساات .ااهار ،بازنمایی
کنشاااگران اجتمااعی در گفتماان اسااات ،که به هااایو های میتلا از جمله :الا .فعالساااازی 1و

1- Social practices
2- Recontextualization
3- exclusion
4- Inclusion
5- Suppression
6- Backgrounding
7- Activation
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زدایی 4نمایاند میهااود .(Van

)Leeuwen, 2008: 28-32
 -2-3تعیین نقش

5

این که در بازنمایی نقش چه کسااای عامل و چه کسااای هدف اسااات ،در این رویهرد گفتمانی به دو
صاور فعالساازی و منفعلساازی توصایا میهاود .فعالساازی عبار است از حضور کنشگران
اجتماعی به صاور فعال و پویا .منفعلساازی ،بازنمایی کنشگران در نقشهای پذیرند است .در واقع
در این فرایند ،نقشای بر کنشاگر واقع و تحمیل میهاود .تعیین نقش گا در غالب مشارکت کنشگران
آههار میهود ).(Ibid: 32-35
 -3-3تشخصبخشی و تشخصزدایی

در هر گفتمان ،کنشااگران اجتماعی با مشاایوااههای انسااانی و یا غیرانسااانی بازنمود مییابند .چنانچه
کنشاگر با مشایواههای انساانی در نمودهای زبانی چون اساامی خا
آهاهار هاود ،در مقولۀ تشای
مقولۀ تشای

 ،انواع ضاامایر هیوی و ...

بیشای اسات و چنانچه این بازنمایی یه صور غیر انسان باهد ،در

زدایی قرار میگیرد .آنچه در ادامه میآید در حوز تشاای

بیشی قابل هناسایی است

).(Ibid: 47-48
 -4-3عامنگری 6و خاصنگری

عام و خا

7

دو عامل مهم دیگر در بازنمایی کنشااگران اجتماعی اساات که به عنوان طبقه و گرو و یا

افراد با هویت خا

تواویر میهوند .چنانچه این توویرسازی در قالب طبقه و گرو باهد ،عامنگری

و چنانچه به صاور خا

و فردی در قالب افراد با هویت خا

باهااد ،خا

نگری است .(Ibid:

35-36).

1- Passivation
2- Participation
3- Personalization
4- Impersonalization
5- Role allocation
6- Generiztion
7- Specification
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 -5-3گروهارجاعی 1و فردارجاعی

همار دوم

2

کنشاااگران اجتمااعی میتوانناد به افراد و یا گرو ها نسااابت داد هاااوند .این نسااابتها با دو عنوان
فردارجاعی و گرو ارجاعی هاااناخته میهاااوند .با توجه به اهمیت فردارجاعی در بیشاااتر جوامع در
حوز های میتلا ،این فرایند در تحلیل گفتمان انتقادی از اهمیت هاااخواای برخوردار اساات .دو نوع
اصالی گرو ارجاعی ،کلیارجاعی3و مجموعهارجاعی 4است .کلیارجاعی ،نقش اصلی را در بسیاری از
باافتها ایفا میکند و گرو هایی از مشاااارکان را به صاااور کمّی و اعداد و ارقام توصااایا میکند.
چنانچه گرو های کنشااگران به دور از اعداد و ارقام نشااان داد هااوند ،مجموعهارجاعی اساات .(Ibid:
)37-38
 -6-3پیوستهنمایی 5و گسستهنمایی

6

در این هایو  ،کنشگران اجتماعی که دربار فعالیت یا دیدگا خاصی نظر واحد دارند ،به ههل گروهی
و پیوسااته توااویر میهااوند .گاهی ممهن اساات به جای کنشااگران اصاالی ،عاملان و گرو های این
پیوساتهنمایی در متن ذکر هاوند .در گسستهنمایی یخ کنشگر یا گروهی از کنشگران اجتماعی آههارا
ازهمگسسته و جدا بازنمایی میهوند ).(Ibid: 38-39
 -7-3مجهولنمایی 7و تمایزگذاری

8

مجهولنمایی هنگامی اساات که کنشااگران اجتماعی به صااور غیر خا

 ،افراد یا گرو ها (به عنوان

مثال برخی مردم یا گروهی از کنشااگران) بازنمایی هااوند .تمای گذاری ،تمای میان «خود» و«دیگران» از
جنبههای میتلا گفتمانمدار چون جنسی ،نژادی ،ارزشهای مذهبی و  ...است ).(Ibid: 39-40

1- Assimilation
2- Indivitualization
3- Aggregation
4- Collectivization
5- Association
6- Dissociation
7- Indetermination
8- Differentiation
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2

کنشاگران اجتماعی از نظر هویت میتوانند به دو صاور نمایان هاوند :با هویت «منحور به فرد» که
نامبری نامید میهااود و یا با «هویتها و کارکردهای مشااترا با دیگر کنشااگران» که مقولهبندی نامید
میهااود .هموار این مساائله در گفتمان حای اهمیت اساات که کدام کنشااگر اجتماعی نامدهی و کدام
طبقهبندی هد است ).(Ibid: 40-42
 -9-3نقشدهی 3و هویتبخشی

4

طبقهبندی ،مشاتمل بر دو تقسایمبندی کلیدی نقشدهی و هویتبیشاای است .نقشدهی هنگامی رخ
میدهد که کنشااگران اجتماعی از نظر فعالیتهایی که انجام میدهند و نقشها و واایفی که میپذیرند،
بازنمایی میهاوند .هویتبیشای هنگامی اسات که کنشگر نه از جهت فعالیتی که انجام میدهد ،بلهه
به لحاظ ماهوی و آنچه هسات تواویر میهاود .هویتبیشای در ساه نوعط طبقهای ،نسبتی و ااهری
تعریا میهاود .هویتبیشای طبقهای 5اهار دارد به تقسیمبندیهایی که در جوامع میتلا به لحاظ
ساان ،جنساایت ،طبقه ،ثرو  ،نژاد ،مذهب ،قوم و ...طبقا میتلا اجتماع را از هم متمای میکند .این
نوع هویتبیشاای ،در فرهنگها و جوامع میتلا متفاو اساات .هویتبیشاای نساابتی ، 1کنشااگران
اجتماعی را از جهت ارتباط کاری ،هاایواای و خویشاااوندی بازنمایی میکند .اگرچه هویتبیشاای
نسابتی از اهمیت کارکردی در جوامع برخوردار است ،در رابۀۀ میان فرزندان و والدین میتواند اهمیت
نقشدهی آن برجساته هاود؛ چرا که مادر بودن صارفا به دنیا آوردن فرزند نیست ،بلهه فعالیت مراقبت
از فرزند اسااات .هویتنمایی ااهری ،1کنشاااگران اجتماعی را از لحاظ ویژگیهای خا
بافت ارائههااد  ،هویتیابی میکند .این فرایند بهخوااو

فی یهی در

در داسااتانها هنگامی که یخ هاایواایت

معرفی میهااود ،وضااوز بیشااتری مییابد و معمولا مفاهیم ضاامنی و کنایی در آن درج هااد اساات.

1- Nomination
2- Categorization
3- Functionalization
4- Identification
5- Classification
6- Relational identification
7- Physical identification
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همار دوم

کنشاگران اجتماعی ارزشدهی 1میهوند هنگامی که به لحاظ خوبی یا بدی ،عشق یا نفر  ،ترغیب یا
تأسا بیان هوند ).(Ibid: 42-46
 -11-3مشخصنمایی چندعاملی

مشااای

2

نمایی چندعاملی هنگامی اسااات که کنشاااگران اجتماعی به عنوان مشاااارکان عمل به طور

همزماان در بیش از یاخ کردار اجتمااعی بازنمود یابند .این فرایند به دو صاااور قابل تمای اسااات:
تقابلنمایی 3و ضااامنینمایی .4در فرایند تقابلنمایی ،کنشاااگران اجتماعی به دو کردار متضااااد مربوط
میهاوند؛ به عنوان مثال ،ممهن اساات فعالیتهای کنشااگران مربوط به زمان معاصاار باهااد؛ به عبارتی
کارهایی را انجام دهند که مردم در دوران معاصاار انجام میدهند ،اما به نظر به دوران تارییی و گذهااته
مرتبط هسااتند و به عنوان هاایواایتهای تارییی نامدهی میهااوند .تقابلنمایی هااامل دو فرایند
زمانپریشای 5و هنجارگری ی 1است .در زمانپریشی کنشگران به زمان دیگری ،گذهته یا آیند  ،مربوط
میهاااوناد ،اماا فعاالیتهای آنها مرتبط به زمان حال اسااات .در هنجارگری ی کنشاااگران اجتماعی
فعالیتهایی را متحمل میهااوند که به طور طبییعی واجد هاارایط آن نیسااتند .ضاامنینمایی وقتی رخ
میدهد که یخ مشای

سازی منحور به فرد (یخ نامدهی یا هویتنمایی ااهری) به جای طبقهبندی

یا نقشدهی واقع هاود .مفاهیم ضامنی در ضمنینمایی از طریق سنتهای فرهنگی یخ جامعه دریافته
میهااود ) .(Ibid: 48-51با توجه به دیدگا ون لیوون ،این مشاایوااهها برای بیان نقدهای ساایاساای-
اجتماعی در هاارایۀی اساات که رخدادهایی توسااط دولتمردان صااور پذیرفته و بیان مسااتقیم آن
امهانپذیر نیسات ) ،)Ibid: 79در این صاور میتواند نقش برجستهای در آههارسازی حقایق داهته
باهاد تا انتقادهای سایاسای ،اجتماعی و اقتوادی نسبت به رخدادها ،گفتمانهای غالب و ایدئولوژیها
آههار هود.
1- Appraisment
2- Overdetermination
3- Inversion
4- Connotation
5- Anachronism
6- Deviation
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 -4ساختار قدرت و تغییر نقش جنسیت در ایران و اثرات آن بر خانواده

با توجه به این که تغییر در نقش جنساایتها بیش از همه با تغییر در چگونگی توزیع قدر همرا
اساات ،هرگونه مۀالعه دربار تغییر در نظام خانواد با مۀالعۀ ساااختار قدر توأمان اساات .در تاری
معاصاار ایران ،جنساایت غالبا اب ار دساات قدر متمرک بود و به بازتولید ساالۀه در سااۀف خانواد و
اجتماع انجامید اساات .قدر های ساانتی و در حال گذار در ایران با همزیسااتی مسااالمتآمی و گا
بهااهر خوامانۀ خویش درصادد بود اند «بهبود وضعیت اجتماعی زنان را دستمایۀ استفاد اب اری از
آنان همگام آرایش نیروها و جنازبندیهای سااایاسااای نمایند و پی از کساااب قدر  ،از انجام چنین
مسئولیتی دست هویند» (محمدی اصل.)33 :1333 ،
سااختار سانتی قدر در خانواد ایرانی مانند ساایر جوامع سانتی با پدرسالاری مرتبط هد است؛
بدینترتیب که پدر در رأ

هرم قدر قرار میگیرد و زن به عنوان جنی دوم نگریسااته میهااود.

تغییر نقش جنسایت عمدتا به معنی تغییر نقش زنان در جامعه بود اسات .با بررسی تاری معاصر ایران،
هاهد حضور تدریجی و دگرگونی نقش سنتی زنان در جامعه و نظام خانواد در ایران هستیم.
عواار مشااروطه که با دالهای خردورزی ،علمگرایی ،توسااعهطلبی ،عدالتخواهی و مردمسااالاری
بدون توجه به زنان بومی قدم به صاحنۀ سیاسی گذاهته بود ،از همان آغاز در تقابل دو گفتمان سنت و
مدرنیته قرار گرفت .در این اوضااااع «زنان در جنبشهای اجتماعی عوااار مشاااروطه به نحوی فعال
حضااور یافتند و خواسااتار حقوب انسااانی و اجتماعی خود هاادند؛ ولی در نتیجۀ عقبماندگی عمومی
جامعه و غلبۀ موج مبارزا ملیگرایانه ،از کساب هویت مساتقل سیاسی و تأمین مردمسالاری جنسیتی
بازماندند» (همان).
چنانچه محمدی اصاال اهااار میکند ،در دوران پهلوی اول ،گفتمان پدرسااالاری ساانتی تا حدی به
حاهایه راند هد ،بهای آن را هم در کشا اجباری حجاب ،نفی جداسازی جنسیتی و نفی مشروعیت
تعدد زوجا به عنوان هااخ

های تبعیض جنسیتی خلاصه کرد .لایحۀ حقّ رأی از مسائل مهمی بود

که در دور پهلوی دوم توویب هد:
لاایحۀ حقّ رأی برای زنان در فهرسااات اصااالاحا پهلوی دوم قرارگرفت؛ اما فعالیتهای دولتی
زنان در زمینۀ سااوادآموزی و بهداهاات و خدما اجتماعی ،موفق به اخذ پشااتوانههای مردمی نگردید.
در این دوران واکنش به چهر پدرسااالارانۀ پهلوی دوم در رأ

هرم قدر قرارگرفت؛ همچنین ،تلاش
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همار دوم

برای انسااانیتر کردن نظام مردسااالاری و نی همیاری همساار او به عنوان زنی وفادار و مادری فداکار و
پاسادار ارزشهای ایرانی؛ با نقد نوساازی در قالب هاعارهای بازگشات به سانت و خویشاتن ،تفسیر
جدید متون مذهبی ،نوسازی قرائت هیعه ،غربستی ی و استقبال از مارکسیسم همرا هد (همان).
از ساااال  1351تاا کنون ،زنان ،دساااتمایۀ گفتمان سااانتی دین و گفتمان بازخوانی مدرن از زن
مسالمان هاد اند« .در این دوران از یخ ساو دیدگا سنتی پی از بسیم انقلابی زنان نیست در دولت
موقات قوانین حماایتی خاانواد و منع تعدد زوجا را لغو و به جای آن قوانین جرایم جنسااای را به
توااویب رساااند و سااتی ،بعد از اتمام نیاز به حمایت آنان در پشاات جبههها ،با ارج نهادن به واایا
مقد

مادری و همساری ،خواهان بازگشات هرچه سریعتر زنان به محیط امن خانه هد» (همان.)39 :

به عبارتی ،گفتمان روهاانفهر دینی با خوانشاای مدرن از اساالام به بازتعریفی از هویت جنساایتی زن
پرداخت .به روایت امام خمینی ،زنان باید در همۀ صااحنهها و میدانها آن قدرى که اساالام اجاز داد
وارد هاوند و همان طورى که مردها باید در امور سیاسى دخالت کنند و جامعۀ خودهان را حفظ کنند،
زنهاا هم بااید دخالت کنند و جامعه را حفظ کنند (صاااحیفۀ نور ،ج ،13صااا

 .)214-213بدین

ترتیاب ،زن ایادئولوژیاخ روهااانفهر «آگاهانه حجاب را برگ ید تا به اتهای دین مبین اسااالام از زن
غربزد و بیهویت فاصااله گیرد و با نفی زنانگی در هویتی غیر جنساایتی ،حضااور اجتماعی جدیدی
را تجربه کند .این مۀالبا از یخ سااو به تهوین زن چریخ و از طرفی به هااهلگیری زن بساایجی
منتهی گردید» (محمدی اصل.)39 :1333 ،
در دهۀ  ،1310گفتمان اصاالازگرا با نگاهی روهاانفهرانه و با این پیام که سااه دالّ مساالط «دین»،
«آزادی» و «عدالت» ،اسااا

یخ زندگی سااعاد مند هسااتند (تاجیخ ،)91-95 :1332 ،با وعد های

سایاسای به مشاارکت مدنی زنان پرداخت .در واقع اینان نی حقوب انسااانی  -اجتماعی زنان را آنگونه
که بایسته است در نظر نگرفتند و پی از کسب آراء ،زنان را به حاهیه راندند.
در نیمۀ اول دهۀ  1330با ادامۀ فعالیت اصااالازگرایان ،طبقۀ متوساااط جدید دوبار فعال هاااد .از
دیدگا بشاایریه ( ،)131-130 :1331این طبقه با محوریت روهاانفهران برای تحقق خواسااتههای خود
فعال هاد بود و در دهۀ  1330حضاور خود را اساتمرار بیشید؛ این طبقه برای خود حقوب اقتوادی،
اجتماعی ،و سایاسای را خواساتار بود .درواقع ،سایاساتهای دولت سبب جذب اقتوادی طبقۀ بالای
جامعه هااد بود و طبقۀ پایین هم با وجود مشااهلا اقتوااادی باز پیوندهای ایدئولوژیخ محهمتری با
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دولت داهاات .در این دهه ،زنان و حقوقشااان در مرک توجه قرار گرفت .در زمینۀ تحواایلا تهمیلی
بر هامار دختران حاضار در دانشگا ها اف ود هد و حتی از آمار پسران هم پیش گرفت .علاو بر این،
در این دور هاورای عالی انقلاب فرهنگی به پیشانهاد هورای فرهنگی و اجتماعی زنان ،منشور حقوب
و مساائولیتهای حقوب زنان در نظام جمهوری اساالامی ایران را در تاری  1333/01/31توااویب کرد.
این منشااور که اهتمام بر تبیین حقوب و تهلیا زنان در اساالام داهااته اساات ،به منظور تحقق عدالت و
انوااف در جامعۀ زنان مسالمان به تحریر درآمد؛ اما همچنان حقوب زنان با توجه به اولویت نقشااشان
در خانه و مسئولیتهای مادرانه تعریا هد.
در اداماۀ دهاۀ  ،1330باا کناار رفتن اصااالازطلبان از قدر تغییر گفتمانی دیگری رخ داد .به نظر
ساالۀانی ( ،)155-154 :1333گفتمان اصاالازطلبی (که بعد به این عنوان نامید هااد) از دالّ مرک ی
مردم ،در کنار دالهای جامعۀ مدنی ،قانون ،توساعۀ سایاسی و آزادی تشهیل هد و در مقابل در گفتمان
اصاااولگرایی ،دالهاای عدالت ،توساااعۀ اقتواااادی ،روحانیت ،ارزشها و تهاجم فرهنگی حول دالّ
مرک ی ولایت مفوالبندی هاد بودند؛ به عبارتی« ،برنامۀ اصالازطلبانه و اصولگرایانۀ احمدینژاد بر
مبنای مبارز با بیعدالتی و نابرابری اجتماعی ،فساااد و تبعیض تدوین و عرضااه هااد» (دهقانی:1331 ،
.)11
هرچند در دهۀ مورد بررسای ( )1330زنان در عرصاههای سایاسای ،اجتماعی حضور گسترد تری
دارند ،به دلیل غلبۀ گفتمان مردساالار در سااختار قدر تغییری اساسی در ساختار خانواد و نقشهای
جنساایتی خانوادگی صااور نتذیرفته اساات؛ چنان که تأثیر این گفتمان در ژانرهای میتلا داسااتان،
فیلم ،نمایشااانامه و  ...که برگرفته از بافت اجتماعی و فرهنگی جامعه و بازنمود رخدادهای آن اسااات،
گواهی بر این واقعیت است.
 -5دربارۀ رمان

لالایی برای دختر مرد  ،نوهااتۀ حمیدرضااا هااا آبادی ( )1334اساات؛ برند جای اول جشاانوار کتاب
کودا و نوجوان ،لوز تقدیر هاااورای کتاب کودا ،لوز تقدیر جشااانوار کتاب برتر ،کتاب برگ ید
کتاابیاانۀ بینالمللی مونی  ،منتیب برترین رمان نوجوان دهۀ هشاااتاد طیّ یخ نظرسااانجی از  21نفر
نویساااناد و منتقاد ادبیا کودا و نوجوان در تابساااتان  1390که نتایم آن در روزنامۀ اعتماد مورخ
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 1390/3/21منتشار هد .این رمان با درونمایۀ فقر اجتماعی و فرهنگی ،امت اجی از عور کنونی و نقۀه
عۀفی از تاری ایران ،یعنی انقلاب مشااروطه و تشااهیل نیسااتین مجلی هااورای ملی ایران در سااال
 1323هاامساای اساات که با ایدئولوژی خا

خود به بازنمایی برخی وقایع در بافت خلق داسااتان

میپردازد .اثر فوب از جهت درآمییتگی زمانی دارای معانی ضاامنی و تلویحی قابل توجهی اساات؛ زیرا
انقلااب مشاااروطاه ،تبلور و برجساااتگی گفتماان آزادیخواهی ،قاانونگرایی ،عادالتجویی و تلاش
آزادیخواهان ،نیبگان و مردمط بهتنگآمد از عملهرد ساالۀنت اسااتبدادی اساات که طی آن چرخش
گفتمانی قابل توجهی از حهومت اساتبدادی به سالۀنت مشاروطه رخ نمود .نویسند تلاش کرد است
با تعدد راویان و ایجاد فضاایی چندصادایی ،هاهلی مدرن در رمان پدید آورد و تشابها گفتمانی این
دو دور را در غالب هاایواایتهای داسااتانی که برخی همنام با هاایواایتهای تارییی هسااتند ،از
دیدگا های میتلا بازنمایی کند .اولین راوی« ،من» ،نویساند است که به طور مستقیم در امور دخالت
میکند .راویان دیگر مینا ،زهر و میرزا جعفر خان منشایباهای هساتند .هر یخ از راویان ،داستان خود
را نقل میکنند و همۀ داساتانها به داساتان اصالی که نویساند نقل میکند ،ارتباط دارند :داستان رنم و
سایتی دختران در طول تاری ؛ از فروش دختران قوچان تا هاهنجه و سیتی دختران امروز در بعضی
از خانواد ها ،نادید گرفتن آنها و قربانیهاادن دختران در دور های ساایت زندگی خانواد هاساات.
نویسااند در طول داسااتان مرتب از زمان حال به گذهااته میرود و بازمیگردد و همزمان ساارگذهاات
چناد دختر را روایات میکناد .زهر و مینا ،راویان داساااتان ،دو دختر نوجوانی هساااتند که به همرا
خانواد هایشاان به دلیل مشاهلا اقتوادی و نداهتن قدر خرید یا اجار آپارتمان در تهران ناگ یر از
زندگی در مجتمعهای پیشفروشهااد ارغوان در چندفرساانگی تهران هااد اند؛ مجتمعهایی که «پیدا
کردن آن روی نقشاه هم چندان راحت نیسات» (هااا آبادی .)5 :1391 ،زهر خساته و آساایبدید از
درون خااناه در تنهاایی خودش ،حهیماه را کاه دختری نوجوان اما با ااهری پیر و چروکید اسااات
مییابد .حهیمه که صاد ساال پیش و در عوار تشهیل نیستین مجلی هورای ملی میزیسته ،قربانی
مالیا های اجباری دولت هاد و توساط پدر به ترکمانان یا سربازان حهومتی فروخته هد است .وی
برای یافتن خانواد و به عبارتی «خود» ،سااالهاساات که از هااهری به هااهری میرود .او این بار به
مجتمع ارغوان ،محل وقوع داسااتان ،آمد اساات .حهیمه به همرا زهر برای نجا خیال خود و یافتن
نشااانی از خانواد اش فرار میکند و وقتی توسااط مأموران نیروی انتظامی در را مشااهد دسااتگیر و به
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اقامتگا دختران فراری منتقل میهاود و دردها و رنمهای دختران دیگر را که هر کدام قوۀ جداگانهای
دارند میبیند ،با نگاهی جدید به زندگی و مشاااهلش به خانه برمیگردد و حهیمۀ رنمدید را که انگار
تواویر زهر در آیینۀ صاد سال پیش است ،در اقامتگا سراسر رنم ،با قوههای هنیدنی دردناا بسیار
جا میگذارد .مینا ،هر چند برعهی زهر در خانواد ای روهاانفهر و کتابخوان ب ر هااد  ،به نوعی
درد و رنم دنیای اطرافش را به دوش میکشاد و همین هم سبب میهود تا تومیم بگیرد چون حهیمه
که قادر به حضااور و پرش در زمانهای تارییی میتلا اساات ،با پرتاب از طبقۀ پنجم مجتمع ،خود را
به گوهاااهای از زمان افهند تا دریابد چۀور میهاااود او و همۀ دختران اعم از حهیمه ،زهر  ،دختران
افغانی و میلیونها نفر دیگر همزمان با هم و با مشاهلاتی مشاابه وجود داهاته باهاند؟ «چۀور میهود
همه را با هم دید؟» (ها آبادی.)124 :1391 ،
 -6بازنمایی جنسیت در لالایی برای دختر مرده

در نظام فرهنگی و اجتماعی سانتی که برگرفته از سااختارهای ایدئولوژیخ حاکم بر فرهنگ مردسالارا
پدرسااالار اساات ،هموار نگاهی دوانگارانه از منظر فرادساات و فرودساات به مرد و زن وجود داهااته
اسات .در این نظام ،مرد در جایگا ساوژ  ،نقشمند و فعال ،و زن در جایگا ابژ  ،منفعل ،بهحاهیهراند
و گا حذفهاد قرار گرفته اسات .اگرچه برخی چون جلال ساتاری خاساتگا این اندیشۀ فرهنگی و
نظام مردسااالار -پدرسااالار را منسااوب به «تعالیم بودایی و مانوی» (سااتاری )11 :1313 ،میدانند ،آنچه
مساالم اساات چنانچه بسااتر یخ جامعه پذیرای این نوع بینش فرهنگی  -اجتماعی نباهااد ،این اندیشاه
نمیتواناد در آن ریشاااه دواناد و رساااوخ کناد .این نوع تلقی تقابلی به زن و مرد در انواع نظامهای
اجتماعی و فرهنگی از جمله خانواد ساایۀر افهند اساات .علاو بر این ،آثار ادبی که در بسااتر این
جوامع هاهل میگیرند ،پیامآوران اینگونه نظامها هستند که بسته به زاویه دید آفرینندگان آن کنشهای
گفتاری گوناگونی را روایت میکنند.
چنان که پیش از این گفته هاد ،در دهۀ هشاتاد با وجود تلاش در جهت تغییرا و هاید اصلاحا
وضاااعیات اجتمااعی و فرهنگی زناان ،همچناان اولویات نقش زنان در سااااماندهی نظام خانواد و
برجساتهساازی نقش او در فضاای اندرونی است؛ به تبع آن در ادبیا نی تغییرا بیش از زیرساخت
در روسااااخت اندیشاااگانی حاکم بر آثار این دور نمود یافته اسااات .از دیدگا گفتمانی ،آنچه به این
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داساتان ارزهای خا

بیشید  ،برجستهسازی تبعیضهای جنسیتی بهخوو

همار دوم

درون خانه ،با تأمل بر

دختران نوجوان در دو دور تارییی متفاو و با پیامدهای گفتمانی مشااابه اساات .نویسند با در تقابل
قرار دادن چند خانواد از ساویی به طور ضامنی آسیبهناسی تبعیضهای جنسیتی در فضای خانواد
بر نوجوان دختر را مد نظر قرار داد  ،از ساوی دیگر درصادد به نقد کشااندن نظام مردسالار  -پدرسالار
اسااات؛ اماا در این هدف چندان موفقیتی نداهاااته ،زیرا بافت ایدئولوژیهی و فرهنگی غالب -گفتمان
مردساالار -بر نویسند مسلط است .به عبارتی نویسند درصدد آگا سازی خوانند از گفتمانی است که
خود از ساویی دیگر آن را روند داستان بازتولید میکند .اینگونه نگا پدرسالارانه در دیگر آثار این دهه
نی ساایه افهند اسات ،اما این اثر از جهت داهاتن انگار ای تارییی در تواویرسازی و بازتولید انواع
نظامهای پدرسالار جلو ای هاخ

یافته است.

با کاربساات مؤلفههای جامعههااناختی -معنایی ون لیوون در بازنمایی نقش و هویت کنشااگران در
این داساتان به سه الگوی اقتدار و هویت دست یافتهایم -1 :اقتدار پدرسالار -مردسالار /هویت جنسیتی
پنهان زن؛  -2اقتدار پساااپدرسااالار /هویت جنساایتی منفعل زن؛  -3اقتدار پدرسااالار ساانتی /هویت
جنسایتی کمرنگ زن .ترتیب این ساه الگو به اعتبار تقدم و تأخر حضاور کنشاگران در فضاای داستان
اساات .این سااه الگو خود معلول نگا ایدئولوژیخ و گفتمان غالب در عرصااۀ نظام خانواد در بافت
خلق رمان اساات .به عبارتی ،در هر الگو بنا به اقتضااای گفتمان غالب در آن ،کنشااگران از زاویه دید
متفاو و متأثر از خوانش نویساند از بافت کلان اجتماعی و فرهنگی ،در بافت خرد فضااای داستان به
تواویر درآمد اند .گفتمانهای پدرساالار ،مردسالار ،تبعیضهای جنسیتی و فقر در رمان جلو آههاری
دارند و نویسند در واقع با درآمییتن دو دور تارییی به بازتولید این گفتمانها در بافتی دیگرگونهد
میپردازد .در ادامه ضاامن توضاایف هر الگو ،نحو بازنمایی کنشااگران را از نقۀهنظر تئوریخ متن ،به
تفهیخ و با مودابهایی از متن واکاوی میکنیم.
 -1-6الگوی اقتدار پدرسالار -مردسالار /هویت جنسیتی پنهان زن

چگونگی بازنمایی روابط جنسااایت در خانواد زهر  ،الگوی نیسااات اقتدار و هویت این پژوهش را
ههل داد است.

سال پنجاهم

41

اقتدار و هویت :بازنمایی روابط جنسیت در رمان لالایی برای ...

این الگو با مؤلفههای حذف و پنهانسااازی زنان در برابر مردان ،پیوسااتهنمایی و نوعنگری مردان،
تمای بیشای جنسایتی و تأکید بر هویتبیشای ااهری که دربرگیرند «مفاهیم ضامنی» است ( Van

 )Leeuwen, 1998: 45از دو الگوی دیگر پدرسالاری قابل تشیی

است.

پدر در این نوع خانواد پیرو قوانین پدرسااالاری ،تواامیمگیرند و تعیینکنند حدود نقش هر یخ
از افراد خانواد اسات .بعد از او ،پساران خانواد به اعتبار هویت جنیستیهان در رأ

هرم قدر قرار

میگیرند .آنگونه که مشیرزاد نظام خانوادگی -اجتماعی ایدئولوژیخ پدرسالاراااا مردسالار را توصیا
میکند ،مردان با اساااتفاد از زور و فشاااار مساااتقیم تعیین میکنند که زنان چه نقشااای را میتوانند یا
نمیتوانناد ایفاا کنند (مشااایرزاد  .)21 :1332 ،بازنمایی هویت ااهری پدر در روایت زهر آهاااهار
میهاود« :پدر که همیشااه کت مشاهی میپوهااید و چهارهااانه بود .سابیل پهن خاکسااتری داهاات و
موهایش کمپشات و کوتا بود» (هاا آبادی .)22 :1391 ،قراردادن کنشگر به عنوان عامل در بند معلوم
و توصایفاتی که در ادامه میآید« :چهارهانه»« ،سبیل پهن خاکستری»« ،موهای کمپشت و کوتا » اقتدار،
قدر و سالۀۀ کنشاگر از زاویه دید راوی را به توویر درآورد است .تعدد جملا توصیفی و تأکید
توصایاها بر رنگ سایا و خاکستری و توجه به این که سیا رنگی است که ح ن و بدبینی و تر

را

برمیانگی د (انواااری و دیگران ،)23 :1391 ،فضااای تاریخ و گرفتۀ حاکم بر این خانواد و رابۀۀ مرد
و تاریخ پدر و دختر را نمایان میکند .علاو بر این با توجه به این که وجهیت «درجۀ تعهد گویند به
حقیقت» ) (Fowler, 1996: 166-167را نشااان میدهد ،قیدط تأکید «همیشااه» ثبا و حاکمیت اقتدار
پدر را که به طور ضامنی از توصایفا بند دریافت میهود ،ترسیم کرد است .زهر در ادامۀ همان بند
بلافاصااله دربار رابۀهاش با پدر میگوید« :انگار مرا نمیهااناخت ،نمیدانم از کی ،اما انگار با هم غریبه
بودیم .نمیدانم وقتی کوچاخ بودم پادرم بغلم میکرد یاا ناه .ساااالهاا بود که ج حرفهای خیلی
معمولی چی ی به هم نگفته بودیم .پدر صاابف زود میرفت و هاااب برمیگشاات؛ هاااام میخورد و
میخوابید» (هااا آبادی .)22 :1391 ،حضااور فرایندهای ذهنی «نمیهااناخت» و «نمیدانم» (دوبار) آن
هم در وجه منفی ،از سااویی بر عدم ارتباط پدر و دختر صااحه میگذارد ،از سااویی دیگر توالی دو بند
بالا ارتباط هویت ااهری پدر با نقش پدری او را نساابت به دختر ترساایم میکند .درحالی که پدر کمینه
ارتباطی با دخترش نداهاته و او را حذف کرد اسات ،رابۀهای معهو

و متفاو با پسران دارد .پیرو

ویژگی بارز نظامهای پدرساالاراااا مردسالار ،پدر و پسران در این خانواد هموار در پیوند با یهدیگر و
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در یخ مجموعه به توااویر درآمد اند .در واقع دو مؤلفۀ پیوسااتهنمایی و نوعنگری ،مردان این خانواد
را به طور خا

در یخ مجموعه قرار داد اسات« :هر روز صابف با هم سار کار میروند» (ها آبادی،

 .)21 :1391عنواار موقعیتی همراهی «با هم» در این بند ،تأکیدی بر پیوند و پیوسااتگی پدر و پسااران
اسات .جالب این که هیویتپردازی هر چهار برادر نی گویی حهم یخ تن از آنها را دارد .زهر در
توصیا برادران میگوید:
ناصار ،نادر ،قادر و یاور برادرهایی که هر کدام یهی دو ساال فاصلۀ سنی داهتند و در عین حال هر
چهار تا تقریبا انداز هم بودند .با پیرهنهای کتان چینی خاکسااتری ،س اب و کرم و هاالوارهای ساایا و
ساارمهای که تقریبا همیشااه زانوهایشااان خاکی بود .این چهار تا برای من حهم یخ نفر را داهااتند .مثل
هم بودند ،اخلاقشاان ،خورد و خوراکشاان ،و خرناسهای که هب وقتی خسته از کار میخوابیدند به را
میانداختند (همان.)22 :
همهجایی در نامدهی پسااران ،یهسااانسااازی ااهر و پوهااش آنها ،تعدد عبارا و واژگانی که بر
این همسااانی صااحه میگذارد و اسااتفاد از همپایگی ،در نهایت در خدمت پیوسااتهنمایی و نوعنگری
برادران در توصیفا

زهر هستند.

مادر در این الگو از آنجا که نمایند تیپ زنان سااانتی اسااات ،هموار درون خانه و در حال انجام
امور خانگی چاااون نظافت خانه ،پیتن غذا ،هستن لباااا ها و ...با هدف رضایت مردان هویت یافته
اسااات« :ماادر از همانوقت که پدر و برادران با هم به سااار کار میرفتند در تدارا ناهار و هاااام و
هااسااتوهااوی رخت و لبا

مردهای خانه بود» (همان .)21 :در واقع نقشدهی مادر محوااور و

محدود به اعمالی هاد اسات که هویت فردی او را پنهان میساازد و نقۀۀ تمرک بر ایفای نقشی است
که در خدمت به مردان خانه اساات .زهر در توصاایا هویت ااهری نامۀلوب مادر میگوید« :مادر با
هیهل چاقش مدام توی خانه را میرفت و نفینفی میزد .میپیت و میهااساات و تمی میکرد و
اگر میهااد هاااید مرا هم به عنوان یخ چی اضااافه که روی زمین افتاد  ،دور میانداخت» (همان.)22 :
نمود زباانی همپاایگی و توالی فراینادهای مادی« :را میرفت»« ،میپیت»« ،میهاااسااات» در وجه
اسااتمراری ،تهرار روزمر کنشهای مادر از زبان راوی با وجهیت دادن به قید انحوااار «مدام» ،بازنمایی
عدم ارزهاامندی کنشهایی اساات که ریشااه در ساااخت اجتماعی و بافت ذهنی یخ جامعۀ مردسااالار
دارد؛ کنشهایی که در ذا رفتاری نقش مادر نهادینه هاد اسات و چنان برجساته و اسااسی در نگا
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مادر تلقی میهاود که غافل از مسائولیتش در برابر دختر خانواد هاید او را نی چون «یخ چی اضافه»
به دور اندازد .توصایفا زهر در بیان هویت ااهری مادر ان جار ،ملامت و ناپسندی کنشهای مادر را
کاه در پیوناد با «هیهل چاب» اوسااات ،به تواااویر درمیآورد .در واقع به لحاظ تعیین نقش ،مادر به
صااور منفعل متحمل نقشهایی اساات که نظام ساانتی پدرسااالار  -مردسااالار برای نقش «مادری» او
تعیین کرد و آنچاه در این بازنمایی قابل توجه اسااات پذیرش این نقشها و تعهد به فرهنگ سااانتی
اساات؛ تا آنجا که بر خود میداند زهر را نی با همین نقشها و بر اسااا

اسااتانداردهای خود تربیت

کند .هایویت مادر در این الگو دو کارکرد مهم دارد :یهی حذف و پنهانهد از جانب پدر و دیگری
منفعل در برابر نقشهای نظام پدرساالار .در هیو تشی

بیشی این کنشگر حضور برترانگاری جنی

مرد را به پررنگترین هاااهل میبینیم؛ درحالی که زهر آهااافته و بیقرار از دیدار حهیمه و در تنهایی
خود در میان کتابهایش میگرید ،نگرانی مادر از این که «بابا و داداهاا » این وضع را ببینند جایگ ین
اندو زهر میهااود« :پاهااو ...پاهااو برو صااورتتو بشااور ،الان بابا و داداهااا میآن ،خوبیت ندار »
(ها آبادی.)19 :1391 ،
نهتۀ قابل توجه ،تأکید توصاایفا راوی بر هویت ااهری کنشااگران در این خانواد اساات؛ گویی
زهر با تأکید بر هویت ااهری افراد خانواد به کنه نقش کنشاااگران در ارتباط با خود نقب میزند .در
روایت زهر از این خانواد  ،هویت پدر ،مادر و برادر بر اساا
آنها (هویتبیشای ااهری) مشای
واقع نقشها بر اسااا

میهود نه بر اسا

نسبت (هویتبیشی نسبتی) و فی یخ
مفهوم پدری ،مادری و یا برادری آنها .در

واایفی که ایدئولوژی حاکم بر متن بازتعریا میکند به توااویر درآمد اند و به

تبع ،زن درون خاانه و با انجام امور داخل خانه و مرد با تمام اقتدار ،فعال و پویا در توااامیمگیریهای
داخل خانه و امور خارج از خانه بازنمود یافته اسااات؛ اموری که به دلیل امرار معاش خانواد از اهمیت
بیشاتری برخوردار اسات و به چنین قدرتی مشاروعیت میبیشاد .چنان که بستان ( )19 :1333مۀرز
میکند ،تقسایم کار جنسایتی در فرهنگ پدرساالاری منوط به غلبۀ جنسایتی است .به عبارتی دیگر ،در
این نظام ،جنساایت اساات که تعیین میکند زنان چه واایفی بر عهد بگیرند و مردان چه کنند .در این
نظاام ،زناان کاارهای خانگی و تربیت و پرورش فرزندان ،مراقبت و خدمت به همه را بر عهد دارند و
مردان کاارهاای بیرون از خانه یا اهاااتغال درآمدزا را عهد دار هساااتند که از جایگا ارزهااای بالاتری
برخوردار اسات و البته اساتمرار اقتدار مردان به دلیل در دسات داهاتن منابع اقتوادی را به دنبال دارد.
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بدینترتیب مادر در دعوای زهر و برادرش در حالی که از پسااار خود حمایت میکند زهر را به دلیل
ناادیاد انگااهاااتن حق برادر ملامت میکند و در حمایت از نادر که «دسااات راساااتش را بالا آورد »
(هااا آبادی )20 :1391 ،تا زهر را تهدید کند یا آساایب برساااند ،میگوید« :خب حق دار  ،یخ ساااعته
میخواد زناگ ب نه به بابا [( »]...همان .)21 :این مساااأله رویهرد رمان را به نقش مادر در این الگو
نشان میدهد.
تمای گذاری مؤلفۀ مهمی در این الگوساات که از زوایای متعدد قابل بررساای اساات .از سااویی
تمای گذاری پدر میان خود و پساران با همسار و زهر که به وسیلۀ آن پدر و برادران در مقابل زنان در
دو قۀب جنساایتی متمای «ما» و«آنها» قرار گرفتهاند و کنش مشااترا میان آنها وجود ندارد؛ از سااوی
دیگر ،تمای گذاری مادر میان دختر و پساران در واقع تمای گذاری جنسیتی و پذیرش این برتری توسط
مادر بازنمای گفتمان مردساااالاری و یا جنیانگاری و تقابل آن با گفتمان برابراندیشااای یا نوعانگاری
اسات که راوی با نقشای منفعل و حذفهاد در آن قرار گرفته است؛ گفتمانی که در بافت داستان نی
چون کنشگر آن محذوف و به حاهیه راند هد است.
زهر در این داسااتان نمایند گفتمان مدرن و روهاانگری اساات .همچنین ،او خود یهی از راویان
اصالی داساتان اسات که فوالهای میتلا رمان به طریقی با او ارتباط مییابد و بسیاری از کنشهای
محوری رمان  -که طرز آن را هااهل میدهند  -نی حول این کنشااگر جامۀ عمل پوهااید اساات.
هایوایت او از زبان دوستش مینا تعریا میهود« :زهر خوشمشرب بود ،هوخ بود ،خالیبند بود و
همۀ اینها باعظ میهاد که بودن در کنارش کسالکنند نباهاد .اما بعد از چند روز زهر سااکت هد.
کمتر حرف میزد و بیشتر به یخ نقۀه خیر میهد» (ها آبادی .)44 :1391 ،زهر خود در واگویههای
درونیاش میگوید« :دلم میساوزد برای خودم [ .]...گریهام سارازیر هاد روی صاورتم ]...[ .نشاستم
روی زمین و یخ دل ساایر گریه کردم برای تنهایی خودم ،برای دلتنگی خودم [( »]...همان)21 :؛ تعدد
فرایندهای عاطفی در این بند همچون« :دلم میساوزد»« ،گریهام سارازیر هاد» و «گریه کردم» و ضمیر
مشاترا خود به صاور توصایفگر پسین در بند معلوم ،که در طول متن توسط راوی تهرار میهود،
حاکی از تنهایی و دنیای غریب زهر درون فضاای خانواد است؛ فضایی که هیویت «خوشمشرب»
و «هاوخ» او را به تنهایی و گریساتن در کنم اتاقش تقلیل داد اسات .زهر در عین داهتن نقشی فعال
در میاان دوساااتاان ،درون نظاام خانواد از جانب مادر منفعل و از جانب پدر و برادران تا زمانی که از
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خانه نگرییته ،پنهانساازی هاد اسات و بعد از آن برای مدتی نقشی کمرنگ و در حاهیه دارد تا این
کاه «کمکم از یاادها میرود» (همان .)23 :بدینترتیب فردای روزی که زهر از خانه فرار میکند ،مادر
او را برای صابحانه صادا میزند «زهر  ،مگه کری؟ پاهو سفر رو بنداز [ ]...دختر تنبل از خودراضی.
انگار نه انگار که صاااداش میزنم!» (همان )121 :و چون میبیند زهر جواب نمیدهد« ،چهر نگرانی
به خودش میگیرد و با صاادایی بلندتر از قبل میگوید :کجایی زهر ؟» .سااتی پدر «یخ مرتبه از فرط
خشام میلرزد ،با تمام توانش فریاد میکشد :کدوم گوری هستی؟» (همان .)130 :چگونگی عنواندهی
زهر  ،وجهیت امری در خۀاب به زهر  ،عدم اسااتفاد از فرایندهای ذهنی ،تعدیسااازی« :چهر نگران
به خود گرفتن» و تعدد فرایندهای بیانی در بند معلوم واکنش احسااااسااای آنها را در رابۀه با مسااائلۀ
گمهادن دخترهاان آههار میسازد .در واقع نگرانی خانواد از آبرو و حرف دیگران جایگ ین نگرانی
از حال و هااارایط زهر میهاااود؛ به همین دلیل هنگامی که با پدر مینا به دنبال زهر میروند ،پدر در
حالی که «از ناراحتی قوز کرد »« ،چشامهایش قرم است» و «لبهایش هی میپرد» این جمله را تهرار
میکند که «این چه بیآبرویی بود که به سرم اومد» (همان.)149 :
این الگو ،امت اجی از مردساالاری و پنهانسازی زن است .حفظ آبرو و نیهو جلو یافتن ن د دیگران
موتیا کلیدی آن اساات .خانواد زهر بیشااتر در تلاش برای انجام اعمالی هسااتند که احترام عمومی را
کسب کنند.
 -2-6الگوی اقتدار پساپدرسالار  /هویت جنسیتی منفعل زن

بازنمایی روابط جنسایت در خانواد مینا الگوی اقتدار پسااپدرساالار این رمان را هاهل داد است .این
الگو در بافت گفتمانی خود از زیرسااااخت پدرساااالار و در ساااۀف روسااااخت از ایدئولوژی آرمانی
نویساند در بازنمایی روابط جنسایت ،گفتمان آزادیخواهی و لیبرالیساتی متأثر هد است .پیرو قوانین
پدرسااالاری ،پدر در این خانواد نقشاای فعال و پویا در تواامیمگیریهای درون و بیرون از خانه در
ارتباط با دیگر کنشااگران دارد؛ قدر در اختیار اوساات و برای افراد خانواد تعیین نقش میکند؛ اما از
سااویی دیگر بر اسااا

تعریا وبر از نظام پدرسااالار که آن را مقولهای بیارتباط با جنساایت میداند

(بردلی ،)41 :1331 ،تماای گاذاری و نوعنگری جنسااایتی در این الگو وجود ندارد .بنابراین بازنمایی
نقش فرزندان به هایو ای فعال و پویاسات و در نوع برخورد والدین با آنها نی پیوستهنمایی جنسیتی،
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عادم تمای گذاری و مشاااارکت آهاااهار اسااات .دو ویژگی قابل توجه در این الگو که آن را از دیگر
نمونههای پدرساالار در این اثر متمای میساازد یهی مشارکت با فرزندان و پیونددهی پدرسالار با دیگر
کنشاگران اسات و دیگری ااهار نقش مادر در مقابل همسار در این الگوست که از حذف ،پنهانسازی
و کمرنگسازی فراتر رفته ،اما منفعل و پذیرند است.
پادر در این الگو نماایناد تیپ مردان آزادیخوا اسااات که به تاری و نقش افراد در آن بسااایار
علاقهمند اسات .او به کار نشار کتاب اهاتغال دارد ،اما به دلیل «کساادی بازار کتاب» (ها آبادی:1391 ،
 )41ناگ یر از انتقال اساباب و مل وما انتشاراتش به داخل خانه هد است .در نحو هیویتپردازی
نقش پدر دو نگر بنیادین وجود دارد :نیساات این که در بساایاری از کنشهای محوری از سااویی در
اندیشااۀ طبقه مسااتضااعا و کودکان نیازمندی اساات که با فقر و تبعیض در چالشاند ،از سااویی دیگر
نگران افراد خاانواد  ،گرفتااریهاا و رخدادهایی اسااات که برای آنان به وقوع میپیوندد؛ چنان که در
توصایا هایوایت او از زبان مینا این ویژگی جلو ای خا

یافته است« :پدر همیشه انگار رنم عالم

را برای خودش تهرار میکرد .انگاار کاه همزماان بار هاااااامۀ مردم کر زمین از اول تا آن روز روی
هااانههایش بود .از همان بچگی سااعی میکرد به من حالی کند که آدمهایی هم هسااتند که فقیرند ،که
گرسانهاند ،که خانه ندارند» (همان .)123 :نویسند در طول داستان با بیان مهرّر نوعی حی درد و رنم
که این کنشاگر از رخدادهای پیرامون متحمل میهود ،به ویژگیهای روهنگری و آزاداندیشی از زاویه
دید خود معنا میبیشاد .در نگر دوم ،میتوههای تیتیهال و عمومی با خوای

پدرسالاری در هیو

بازنمایی برخی کنشهای او با همسار دید میهود :از آن جمله هنگامی که دوستش برای چاپ کتاب
خود به خانۀ آنها میآید ،پدر که میخواهد با دوسااتش تنها صااحبت کند ،خۀاب به همساار با لحنی
آمرانه میگوید« :یه ساار به مینا ب ن ببین حالش چۀور  ،اگه یه چایی هم به ما بدی بد نیساات» (همان:
.)111
به طور کل در تقابل با توااویر پدر در الگوی نیساات که با تأکید بر هویت ااهری و فی یهی پدر،
هاایواایت پدرسااالار و سااردی روابط او با دیگر کنشااگران به توااویر درآمد  ،در الگوی دوم بر
هویتبیشای نسابتی و نقشدهی پدر تأکید هد است .بهعبارتی ،پدر به صور نقشمند و در مفهوم
پدری با هااماری از کنشهای مشااارکتجویانه ،مساائولانه و همدلانه توااویر میهااود .به عنوان مثال:
مشاارکت پدر و مینا در آماد ساازی کتاب برای نشار که توساط مینا روایت میهود« :بابا صدایم زد و
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کتااب را باه من داد .قبلا به او گفته بودم که دلم میخواهد در کارها کمهش کنم ]...[ .گفت :حوصااالۀ
غلطگیری داری؟ گفتم :آر » (همااان)39 :؛ درحااالی کااه در الگوی اول تمااای گااذاری جنسااایتی و
پنهانسااازی دختر به عدم ارتباط ،ان وا و تنهایی زهر منتهی هااد اساات؛ و یا در جایی دیگر وقتی مینا
مضااۀرب و ساارآساایمه بارها به ساااعت نگا میکند« :بابا انگار حالم را فهمید بود گفت :منتظر چی ی
هساااتی؟ [ ]...هیچوقت هیچ حرکت من از چشااام بابا دور نمیماند [ .]...گفتم :نه ،حالم زیاد خوش
نیسات» (همان .)100 :این در حالی است که در بازنمایی نقش مادر ،مشغولبودن او به امور هیوی و
عادم ژرفنگری در رفتاار فرزنادان ،جایگ ین مسااائولیتپذیری و درا عمیق پدر از حالا فرزندان
اسات .در ادامۀ همان دیالو پیشاین« ،مادر همانطور که هال را راهش» را میبافد ،بدون اینهه نگاهی
به مینا بیندازد تا بیقراری را در چهر اش ببیند به او میگوید« :باز دوبار لواهاااخ و آلوترش خوردی،
فشااار افتاد  ،برو آب قندی چی ی بیور» (همان .)100 :در واقع نمود زبانی تأکید ساالبی «هیچوقت»
در بند ذکر هاد دربار دقت پدر بر رفتار فرزندان و فرایندهای ذهنی در تواویرسازی کنشهای او در
تقاابال باا فراینادهای مادی و رفتاری مادر قرار میگیرد تا با بازنمایی کنشهایی که مشاااارکتپذیری،
هاافقت و مراقبت او از فرزندان را برجسااته میسااازد ،برتریهای نقش پدر را از نقۀه نظر نویسااند
تواااویر کند؛ تا بدان حد که بساااامد دیالو های راوی – مینا -با پدر در طول داساااتان قابل قیا

با

دیالو های او با مادر نیست.
چنان که پیش از این گفته هااد ،در این الگو توااویرسااازی زن در ارتباط با همساار از حذف و
پنهانساازی فراتر رفته و به هایو منفعل و پذیرند ااهار میهاود .نهتۀ مهم دیگر ،هیو هویتبیشی
اوساات که همچون پدر خانواد از نوع توصاایا فی یخ و ااهر نیساات ،بلهه در نقشهایی اساات که
هویت او را ترسااایم میکند .نقشدهی مادر به دو صاااور تواااویر میهاااود :یهی بازنمایی او در
کنشهای هایواای آن هم بسایار محدود که از دو صااحنۀ «بافتنی کردن» و «تماهاای تلوی یون» فراتر
نمیرود  -که البته با توجه به نقش زن در نظامهای پدرساااالار  -مردساااالار و سااانتی ،بازنمایی چنین
کنشهایی برای زن تا حدّ زیادی معرف فردیت او تلقی میهااود-؛ دیگری ضااعا و ناتوانی مادر در
گرفتن توامیم وحلّ مسائله به هنگام مواجهه با مشاهل و وابساتگی او به همسر است؛ این مسئله در
بحظ گمهاادن مینا نمود بارزی دارد که از سااویی پیوسااتگی ،همگونی و مشااارکت کنشااگران را در
مشاهلا توویر میکند« :اول همه جای خانه را خوب گشتند و وقتی مۀمئن هدند که نیست به فهر
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چار افتادند»؛ از سااوی دیگر به طور همزمان قدر تأمل ،مساائلهاندیشاای و تواامیمگیری را به هایو
فردیساازی به پدر منسوب میکند؛ چنان که در همین بحظ پدر برای گرفتن تومیم با دوستش مجید
که در خانۀ آنها مهمان اساات ،مشااور میکند نه با همساار خود« :زنش بلند هااد و رفت .آن وقت
مجیاد گفات کاه دخترش از دیشاااب دچاار آهااافتگی روحی هاااد [( »]...همان .)111 :اینگونه
تواویرساازی کنشگران به ایدئولوژی پدرسالار متن جلو آههاری میبیشد .از این نظر گفتمان حاکم
بر رمان با گفتمان غالب اجتماعی همسوست.
به طور خلاصااه ،در این الگوی اقتدار و هویت جنساایتی ،روابط افراد خانواد بیشااتر بر اسااا
مشاااارکت اسااات .نگرانی دربار جهان در معنایی فراتر از فضاااای پیرامون خود و حمایت از حقوب
مستضعفین موتیا مرک ی این الگوست.
 -3-6اقتدار پدرسالار سنتی /هویت جنسیتی کمرنگ زن

سااومین الگوی اقتدار و هویت در این رمان بر اسااا

روابط جنساایت در خانواد حهیمه اساات که به

ی
لحاظ زمانی به صاد ساال پیش و تشهیل نیستین مجلی ملی در عور مشروطه انۀباب مییابد و ط ّ
فرایند زمانپریشای ،برخی کنشاگران آن در زمان حال تواویر هاد اند .در این الگوی پدرسالار ،پدر با
همان مؤلفههای هااناسااا در پدرسااالاری ،چون بازنمایی او به عنوان قدر برتر ،تواامیمگیرند بر امور
افراد خانواد درون و بیرون از خانه و سارپرسات اقتوااد خانه نقشمند ،فعال و پویا توااویر میهود.
تفاو این الگوی پدرسااالار ساانتی با پدرسااالار  -مردسااالار در تمای گذاری جنساایتی ،پیوس اتهنمایی
جنسایتی و نوعنگری جنسایتی و با پسااپدرساالار در عدم مشاارکت با فرزندان است .اقتدار پدرسالار
ساانتی در این رمان ،بدون در نظر گرفتن جنساایت ،بر همۀ افراد خانواد اعمال میهااود .در این الگو
پدرساالار در پیوند با فرزندان و همسار توویر میهود« :ناچار دختر سهسالهام را [ ]...را فروختم تا هم
مالیا بتردازم و هم همساار و سااه فرزند دیگرم را از گرساانگی نجا دهم» (همان .)31 :نمود زبانی
همپایگی ،پیوند میان پدر ،همسار و فرزندان و گرو ارجاعی آنان ،و از ساوی دیگر تهرار ضمیر ملهی
اولهاای

 ،مالهیت و اقتدار پدرسااالار بر افراد خانواد  ،و تساالیم ،پذیرش و منفعل بودن مادر را در

برابر تومیما همسر نمایان میکند.

سال پنجاهم

49

اقتدار و هویت :بازنمایی روابط جنسیت در رمان لالایی برای ...

نهتاۀ مهم دیگر در این الگو نحو باازنماایی کنشهاای پادر در مفااهیمی از هااافقت ،نگرانی،
مساائولیتپذیری ،دانای کل ،مواالحتاندیش خانواد و صاااحباقتدار اساات .پدر در حالی که به دلیل
فشارهای اقتوادی اقدام به فروش دخترش میکند ،حال دختر و خود را اینگونه توصیا میکند:
«طفل معواوم مثل جوجه هروع به لرزیدن کرد .گریه کرد و جیغ کشید .پاهایم را محهم گرفت و
گفت که از پیش من نمیرود .من هم از را محبت پدری او را روی دامان خود نشاااندم .ساارش را بر
زانو گذاهااتم و نوازهااش کردم تا آن که آرام به خواب رفت .آهسااته ساارش را از روی زانو به زمین
گذاهاتم و به مرد ترکمان التما

کردم تا من دور نشاد ام او را بیدار نهند .بعد با چشم گریان به خانه

رفتم» (همان .)31 :
تعدد فرایندهای رفتاری که بازنمود خلط رفتار و ذهن اسات ،از ساویی احسا

نگرانی و ناراحتی

پدر را در این توامیم به توویر درمیآورد ،از سویی دیگر با ترسیم کنشهایی چون «التما

کردن» و

«گریان به خانه رفتن» نقش اجبار را در این تواامیم برجسااته میسااازد تا هم به تدبیر او مشااروعیت
بیشاااد ،هم نگاا انتقاادی خوانناد از این کنشاااگر را باه سااامت گفتمان فقر ،که پدیدآور اینگونه
تواامیما اساات ،معۀوف کند؛ گفتمان ملازم با خشااونتی که همچنان در بافت اجتماعی خلق رمان
حقّ جواز فروش دختر را در قالب ازدواج اجباری به پدر میدهد.
ویژگی متمای دیگر در این خانواد  ،بازنمایی نقش مادر به هاایو کمرنگسااازی اساات .مادر در
پشات صحنه ،درون خانه و صرفا در نقلقولهای پدر و بدون داهتن دیالوگی مستقیم توویر میهود:
«امروز کاه هاااماا این غذا را برای ما فرساااتادید من و مادرش فهر میکنیم حالا که این غذای لذیذ را
میخوریم او در چه حالی اساات؟ کجاساات؟ چه بر ساارش آمد ؟» (همان .)31 :زن در این الگو بدون
داهاتن فردیت یا از منظر نقش همسری «همسرم» و یا نقش مادری «مادرش» هویت مییابد .در تفاو
با الگوی اول ،این نهته قابل توجه اسات که در اینجا زن از جانب همساار کمرنگسازی هد است ،به
این ترتیب به نحوی در دیالو های همسار با دیگران با توجه به نقشاش نامبری میهود؛ اما در الگوی
نیساات ،مرد به طور کامل زن را پنهان ساااخته اساات .در این الگو بازتولید این نوع گفتمان پدرسااالار،
زن را در جایگا نامو

مرد که در فضااای اندرونی توسااط او نگاهبانی میهااود ،توااویر میکند .این

نوع هایوایتپردازی ،معلول نگا ایدئولوژیخ و سانتی و گفتمان غالب در عرصاۀ جنسیت در بافت
خلق رمان است.
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حهیمه ،دختر این خانواد که نقشای منفعل و پذیرند در خانواد دارد ،نقۀۀ پیوند دو بیش گذهته
و معاصاار داسااتان و حامل پیامهای نویسااند در متن اساات .امت اج این دو دور تارییی دربرگیرند
معانی تلویحی قابل توجهی در این رمان اساات .در نحو توصاایا حهیمه توسااط زهر و مینا دو نهته
قابل توجه اساات :نیساات ،نقۀۀ تمرک هر دو راوی بر هویت ااهری و فی یهی حهیمه اساات .در
روایت زهر « :او را دیدم با موهای خاکساتری و صاورتی رنگپرید سافید ] .[...چشامهایم را بستم و
یخ بار دیگر به آیینه نگا کردم و باز دیدمش .با چشاامان بیرنگش به من نگا میکرد و لبیندی ساارد
روی لبهای ساافیدش نشاااساااته بود [ ]...انگار فقط توی آیینه بود» (همان)23 :؛ و یا در روایت مینا:
«چی ی توی آیینه توجهم را جلب کرد .ایساااتادم و به آیینه نگا کردم .خودش بود! با موهای مثل برف
سافید .صاور چروکید و چشامهایی که دو حلقۀ سایا دور آن بساته هد بود [ .]...لبهایش را با
لبیند ساردی از هم باز کرد بود» (همان)102 :؛ و دیگری تناار اساتعاری آینه در این توصیفا است.
چهر فرتو  ،مح ون و غمگین حهیمه در آیینه که فضاایی سرد و مبهم را به توویر میکشد ،بازتاب
رنمها و تبعیضهایی اساات که در طول تاری بر این جنی وارد آمد اساات .درواقع ،آیینه به هاایو
ضامنیساازی بر هویت کنشگران نوجوان ،بهویژ هویت تارییی و جنسیتی آنها دلالت دارد که آنها
را در گذهاااتهای مملو از رنم و بیعدالتی ،ح ن و اندو و در پیوند با امروز ترسااایم میکند .علاو بر
این ،زمانپریشاای گذهااته و آیند در این رمان تداوم این رنم را بازنمایی میکند .دختر در گذهااته و
صاد ساال پیش از این زیساته اسات ،اما در عوار حاضار و همزمان با دیگر کنشگران معاصر داستان
روایت میهاود تا با تواویرسازی کنشهای نوجوانانۀ او در ااهری پیر و غمگین ،استمرار این درد را
در طول تاری به توویر درآورد.
به طور خلاصااه ،در این الگوی اقتدار و هویت جنساایتی ،مرد هویتی پدرسااالار و مواالحتاندیش
افراد خانه و زن هویتی کمرنگ و در حاهایه دارد و فشاارهای اقتوادی و فقر ،موتیا اصلی و گفتمان
غالب آن اسات .ویژگیهای عمومی پدرساالار در نگا سنتی با خوای
پدر در این الگو ترسیم هد است ،کاملا هماهنگی دارد.

و کنشهایی که برای کنشگر
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 -7بازکاوی ایدئولوژی

از آنجا که ادبیا کودا و نوجوان بر هاهلگیری هویت ایشاان بسیار مؤثر است ،بررسی ایدئولوژی،
پوهااید گویی ،ساالۀۀ مفروض و روابط قدر در این ژانر ادبی مهم و قابل توجه اساات .همانطور که
ندلمن اهااار میکند ،هاایو اندیش اۀ نویسااند ب رگسااال نساابت به میاطب کودا یا نوجوان ،هویت
میاطب و آنچه ضااروری اساات تا بیواند ،با انگار ایدئولوژی جامعه در این بار در هم تنید هااد
اسااات .در حقیقات این ایادئوژی غالب یخ جامعه اسااات که نوع نگا کودا به جهان و درا او از
جاامعه را تحت کنترل قرار میدهد (ندلمن .)31-30 :2003 ،چنان که در این رمان بهتفوااایل دربار
نقش و کارکرد روابط جنساایتی میان افراد سااه خانواد بحظ و بررساای کردیم ،ایدئولوژی پدرسااالار-
مردساااالار به اهاااهال متفاو در هر ساااه خانواد بازتولید میهاااود .در واقع ،نویساااند طیّ فرایند
باافتمندی مجدد ،1نه تنها کردارهای اجتماعی را بازنمایی میکند ،بلهه دلایلی را ترتیب داد و به آنها
مشااروعیت بیشاااید اسااات .اگرچه برخی متون چون آثار مربوط به کودکان و نوجوانان در لایههای
ساۀحی به ااهر عاری از ایدئولوژی به نظر میرسند ،در واقع با استراتژیهای قدرتی در ارتباط هستند
که فرایند اجتماعیسااازی زندگی کودا از والدین و نهاد خانواد تا نهادهای اجتماعی را کنترل میکند.
به تعبیر ون لیوون ،این که برخی کردارهای گفتمانمدار مواردی طبیعی و بدیهی نشااان داد میهااوند
که نیازی به مشاروعیتساازی ندارند ،مبنایی ایدئولوژیخ داهاته و ضروری است به طور دقیق بررسی
هاااوند (ون لیوون)221-193 :1993 ،؛ زیرا در ژرفسااااخت خود همان ایدئولوژی حاکم را بازتولید
میکند.
در این رمان نویساند کوهاید اسات تا با درآمییتن دو دور زمانی مشروطه و عور خلق رمان به
اعتبار تشاابها

گفتمانی در دو سۀف اجتماع و فرهنگ مواضع ایدئولوژیخ خود را تبیین سازد و روند

مساتمر تبعیضهای جنسایتی ،فقر و بیعدالتی را در تاری سیاسی و اجتماعی جامعه نشان دهد .چنان
که پیش از این گفته هااد ،در دهۀ هشااتاد مساائلۀ زنان مورد توجه بیشااتر قرار گرفت و طرز توااویب
قوانینی که هم به نفع آنهاساات و هم ساابب برجسااتههاادن جایگا زن در خانواد و حذف برخی از
محرومیتهای ایجادهاد بر او میهود ،مورد توجه جدی قرار گرفت؛ با همه تحولا و یا تلاشهایی
که در این دهه در جهت اصااالاز حقوب فردی و اجتماعی زنان صاااور پذیرفت ،به دلیل هژمونیخ
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بودن گفتمان مردساالار و طیا وسایع حامیان آن ،این تحولا نتوانساات چندان ژرف و سازند عمل
کند و همچنان حقوب اصاالی زنان در نقش «همسااری» و «مادری» معنا یافته و فردیت ایشااان در ابهام
باقی ماند اسات .ها آبادی نی در این رمان متأثر از این نوع انگار ایدئولوژیخ به زن و مرد قرار گرفته
و با وجود تلاش او در مقابله با گفتمان هژمونیخ جامعه  -سانت و مردساالاری  ،-زیرساخت رمان را
پدرساالاری هاهل داد اسات .با توجه به رابۀۀ دوسویۀ مؤلفههای جامعههناختی-معنایی و ایدئولوژی
متون در الگوی اول ،پدرساالار  -مردساالار ،دو گفتمان سانت و روهنگری در نقش دو کنشگر مادر و
دختر در برابر هم قرار میگیرد ،در نهایت به حاهایهرانی گفتمان روهنگری و غلبۀ گفتمان سنت منتهی
میهاود؛ و یا در الگوی آرمانی نویساند – پساپدرسالار  -در تلاش است تا با ترسیم نقشی متفاو از
کنشااگر پدر و با بهکارگیری مؤلفههایی که پیوند و مشااارکت او را با بقیۀ افراد خانواد توااویر میکنند
از گفتمان مردسااالاری فاصااله بگیرد و تا حدی به ایدئولوژی لیبرال و آزاداندیشاای متمایل هاود؛ اما در
رویهای دیگر با نحو بازنمایی منفعلانۀ کنشاااگر زن درون خانه و برجساااتهساااازی نقش «مادری» و
«همساااری» همچناان خود را به نظام پدرساااالاری و باورهای آن دربار زن تا حدّ زیادی متعهد نگا
میدارد .در الگوی ساوم نی دو مؤلفه زمانپریشای و ضامنینمایی از طریق بازنمایی هیویت حهیمه
در دو دور تاارییی و نمود او در آیینه کنار هم قرار میگیرند تا گمگشاااتگی و سااارگردانی دختران
نوجوان را در یافتن هویت فردی و جنسایتی خود در ادوار میتلا تارییی به توویر درآورند؛ فردیتی
که در پی زنجیرهای سانت و مردساالاری به اسااار گرفته هاد اسات .بازنمایی زن در این الگو نی
چون دو الگوی دیگر در انادرونی ،در خادمات و مۀیع مرد و با دو نقش «مادری» و «همساااری» به
صور منفعل و پذیرند است.
تقابل دو گفتمان عدالت و فقر نقۀۀ عۀا دیگر این دو دور اساات که در رمان نمود یافته اساات.
در هر دو عواار تاری ساایاساای و اجتماعی این رمان گفتمان عدالت در حالی گفتمان غالب اساات که
جامعه در چنگال فقر گرفتار آمد اسات .بدینترتیب موضاع ایدئولوژیخ نویسند در این رمان گفتمان
فقر اساات که در برابر گفتمان غالب اجتماع  -عدالت (عدالتمحوری)  -قرار میگیرد .نویسااند با به
تواویر درآوردن و پررنگساازی نقش فقر و معضالا ناهی از آن در هر سه خانواد بر موضع خود
در حاهایهرانی و کمرنگساازی گفتمان غالب جامعه صحه میگذارد .نمود این گفتمان در رمان در دو
مفهوم فقر اقتوااادی و فقر فرهنگی ترساایم میهااود .بر این اسااا

این نگر در رویۀ فقر فرهنگی با
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نمود گفتماان مردساااالااری در الگوی اول و باا ااهاار مؤلفاههاایی چون تماای گذاری ،پیونددهی و
نوعارجاعی با غلبۀ هاااخ

جنساایت در هر سااه مؤلفه و در الگوی دوم ،با کمرنگسااازی گفتمان

روهانگری ،کساادبودن بازار کتاب و انتقال کار نشار کتاب به درون خانه تواویر میهود .نویسند در
تلاش اساات تا رجحان فقر بر عدالت را در قالب کنشااگران رمان و کنشهای آنها به توااویر درآورد.
رویۀ اقتوادی فقر نی در ژرفساخت متن به عنوان موتیا اصلی پیوسته بازتولید هد است.
 -8نتیجهگیری

باه کاارگیری نظریاههاای انتقاادی در رماان نوجوان باه منظور تبیین تبعیضهاای جنسااایتی ،تعریا
هاافافتری از هویت فردی و جنساایتی نوجوان که برساااخته از نظامهای ایدئولوژیخ غالب اساات،
نمایان میساازد .آنچه مسالم اسات این هافافسازی به آگا سازی بیشتر یاری میرساند و در نهایت
گامی است در جهت دستیابی به مفهوم «رهایی »1که هدف نظریههای انتقادی است.
لالایی برای دختر مرد ساه نوع الگوی گفتمانمدار پدرساالار -مردساالار ،پسااپدرسالار و پدرسالار
سانتی را به تواویر درآورد اسات .اگرچه بین سه الگو تفاو های معنایی قابل توجهی وجود دارد؛ با
تبیین مؤلفههای معنایی ون لیوون دریافتیم که در هر سااه الگو به اقتضااای نظام اقتدار پدرسااالار ،مردان
در نقشهای فعال بیرون از خانه و صاااحب اقتدار درون خانه بازنمایی هااد اند و زنان ال اما با دو نقش
«مادری» و «همسااری» به صااور پنهانهااد  ،منفعل و کمرنگسااازیهااد درون خانه به توااویر
درآماد اند .در عین حالی که در الگوی دوم ،زن از نقش حذفهاااد فراتر رفته و به صاااور منفعل
نقشمند میهاود ،همچنان هااهد بازنمود نقش او در فضای اندرونی هستیم .ویژگیهای بارزی که در
این داساتان برای کنشاگران مادر بازنمایی هاد اسات :نگرانی و تر

از آبرو ،ضعا و درماندگی در

رویارویی با مشاهلا  ،وابساتگی به جنی مقابل ،ناتوانی در توامیمگیری و راههارهای منۀقی است؛
در حالی که عقل و درایت و توااامیمگیری در خدمت اقتدار مردانه قرار میگیرد .این تفاو در نحو
تواویرسازی کنشگر را میتوانیم به نحو نگرش و رویهرد کلی نویسند به منابع قدر و گفتمانهای
ایدئولوژیخ جامعۀ اجتماعی و فرهنگی نساابت داد؛ توااویری که وامدار ایدئولوژی مردسااالار و ساانتی
جامعه است و در این رمان و دیگر آثار این دهه نی فراگیر است.
1- Emancipation
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باه لحااظ نوع اهاااار و تعیین ماهیت در الگوی اول چهار مؤلفۀ «پیوساااتهنمایی»« ،نوعارجاعی»،
«گرو ارجاعی» و «تمای گذاری جنساایتی» در خدمت بازنمود همکرداری و یخدسااتی کنشااگران مرد
قرار گرفته اساات تا با تأکید بر ایدئولوژی جنیانگاری از سااویی نظام دوقۀبی «ما» و «آنها» -مردان و
زنان خانواد  -و از ساویی دیگر اقتدار و برترانگاری مردان را به توویر درآورد .علاو بر این ،کاربست
برخی هاگردهای معنایی چون نحو هویتبیشای ااهری کنشگران به طور ضمنی در راستای انگار
ایدئولوژیخ متن قرار گرفته اساات .الگوی دوم به وساایلۀ «مشااارکت» و «همگونی» پدر با فرزندان و
ااهار هویت زن از هااااخواااههای رایم پدرساااالار فراتر رفته و تاحدی به ایدئولوژی لیبرالیساااتی و
آزاداندیشااای ن دیخ میهاااود؛ اما همچنان نقشهای «مادری» و «همساااری» زن بر فردیت او برتری
یافتهاند.
درآمییتگی دو دور تارییی مشاروطه و اصالاحا در این داساتان ،هاخوهای گفتمانمدار است
کاه از ساااویی همااننادیهاای ایادئولوژیاخ در این دو دور را بازنمایی میکند و از ساااویی دیگر
پیوسااتگیهای فرهنگی دو عواار تارییی را با تأکید بر تمای گذاریهای جنساایتی به تو اویر میآورد.
باازنماایی نقش و هویت کنشاااگران در متنهای تأثیرگذار و با میاطب خا

چون رمان نوجوان از

ساویی جهتگیریهای آگاهانه یا ناآگاهانۀ ایدئولوژیخ را نشاان میدهد ،از ساوی دیگر در ههلدهی
به هویت فردی و جنساایتی او تأثیر بساا ایی خواهد داهاات .علاو بر این با توجه به نقش تعلیمی و
اثرگذار آثار ادبی نوجوان بهخوااو

آثار منتیب روایی ،آگا سااازی نویسااندگان و عدم جهتدهی

احتمالی ایشان میتواند گامی ارزند در جهت رهایی از نظام تبعیض تلقی هود.
کتابنامه
آبراهامیان ،یراوند .)1311( .ایران بین دو انقلاب .ترجمۀ احمد گلمحمدی و محمدابراهیم فتاحی ،تهران:
نی.
اسلام ،علیرضا؛ نوروزی ،زینب؛ نظری ،فاطمه« .)1392( .تحلیل جامعههناختی جنسیت در داستان

نامههایی به آقا غوله» .مۀالعا ادبیا

کودا .ش  .)1( 4ص

.20-1

انواری ،نرگی؛ صیادانی ،علی؛ اسدی ،صدیقه« .)1391( .تحلیل ابعاد معناهناختی رنگها در مثنوی
معنوی» .فولنامۀ درّ دری .سال  ،2همار  .3ص

انواریان ،معوومه .)1394( .ادبیا

.40-21

مذکر .تهران :کانون پرورش فهری کودکان و نوجوانان.
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بردلی ،هریت .)1331( .دگرگونی ساختارهای اجتماعی ،طبقه و جنسیت .ترجمۀ محمود متحد .نشر اله.
بستان (نجفی) ،حسین .)1333( .اسلام و جامعههناسی خانواد  .قم :پژوهشهد حوز و دانشگا .
بشیریه ،حسین .)1331( .دیباچهای بر جامعههناسی سیاسی ایران .تهران :مؤسسۀ نگا معاصر.

پورگیو .فرید ؛ ذکاو  ،مسیف« .)1339( .بررسی نقشهای جنسیتی در خاله سوسهه» .مۀالعا ادبیا
کودا .همار  .)2( 1ص

.43-21

تاجیخ ،محمدرضا« .)1332( .مردمسالاری دینی :به سوی یخ گفتمان مسلط» .مۀالعا
دانشگا اسلامی .همار  .20ص

معرفتی در

.112-93

جمالی ،عاطفه؛ خجسته ،فرامرز« .)1393( .بررسی کارکرد فانت ی؛ همچون تمهیدی کلیشهههن در

داستانهای برگ ید کودا و نوجوان پی از انقلاب اسلامی» .مۀالعا ادبیا
ص

کودا .همار .)1( 5

21-1

خمینی ،روز الله .)1313( .صحیفۀ نور .تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ( ).

دماوندی ،مجیدابراهیم .)1314( .بررسی عامل جنسیت در داستانهای کوتا نوجوانان سالهای .12-13
پایاننامۀ کارهناسی ارهد دانشهد علوم تربیتی دانشگا تربیت معلم .استاد راهنما :مهرناز ههرآرای.
دهقانی فیروزآبادی ،سید جلال« .)1331( .گفتمان اصولگرایی عدالتمحور در سیاست خارجی دولت
احمدینژاد» .دو فولنامۀ دانش سیاسی .همار  .5ص
رحمانی ،حسین« .)1393( .نگاهی به قدر

.91-11

و جنسیت از منظر ادب و بیادبی در رمانهای نوجوان

فارسیزبان» .زبان و زبانشناسی .همار  .)20( 10ص

.51-31 :

ستاری ،جلال .)1313( .سیمای زن در فرهنگ ایران .تهران :مرک .
سلۀانی ،سید علی اصغر .)1334( .قدر  ،گفتمان و زبان .تهران :نی.
ها آبادی ،حمیدرضا .)1391( .لالایی برای دختر مرد  .تهران :افق.
قل م ،زهر  .)1394( .جنسیت در رمان فارسی .تهران :بامداد نو.
محمدی اصل ،عبا « .)1333( .جنسیت و قدر

متمرک در ایران» .گ ارش .همار  .159ص

-23 :

.29
محمدی ،سید بیوا« .)1393( .الگوی سنتی ساختار قدر
زنان .سال  .5همار  .2ص
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