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چکیده
پرسههزنی گونهای از گذران اوقات فراغت در جوامع شههری پیشهرف ه اسهت که اغبه بهصهورت انفرادی و با نیت
تفریح ،لذت و تفکر انجام میگیرد .گف مانهای فرهنگی و سهیاسهی کاکب بر شههر ،کیفیت تجربر پرسههزنی را
تحت تأثیر قرار میدهند .به دنبال نوسهازی و توسه ر شههرهای ایران ،پدیدر پرسههزنی در میان قشهرهای مت بف
اج ماعی ،بهویژه جوانان ،رواج پیدا کرده اسههت .این پژوهش براسههار رویکرد ملال ات فرهنگی به بررسههی
نحور بازنمایی تجربر پرسهههزنی در رمان فارسههی چرخدندهها ( ،)1388نوشه ر امیر اکمدیآریان میپردازد .به
این اع بهار ،رمهان را بههمثهابهه یه میهانجی برای فهب تحو ت فرهنگی جهام هه در نرر گرفههایب .ازآنجهاکه ههد ما
ملال ه و تفسهیر تأثیرات م ااب سهو ه و فیهای اج ماعی در م ن ادبی اسهت ،در این پژوهش از رول تحبی
ماولهای مح وا با واکد میهمون اسه فاده کردهایب و در پی پاسه به این پرسهش هسه یب که انگیزه و ناله عزیمت
سهو ه برای پرسههزنی چیسهت در وول پرسههزنی چه ت امالتی با خود ،دیگری و فیهای شههر برقرار میکند و
درنهایت چه فرجامی مییابد در فیای داس ان ،ایدئولو یهای کاکب ،چگونه بر کیفیت پرسهزنی سو ر م نی
تأثیر میگذارند ن ایج پژوهش نشهان میدهد رویکرد گزینشهی جام ه نسهبت به مدرنیسهب ،بر ادراو سهو ه از
شههر تأثیر متربی دارد و تجربر پرسههزنی را تب و آشهف ه میکند .سهو ر پرسههزن از فرهنگ شههرنشهینی بیبهره
اسهت ،اما مواهه دنیای شههر را ملالبه میکند .انگیزر اصهبی او در این رمان ،کامیابی ،تفریح و بازپسگرف ن
جوانی ازدسههترف ه بوده اسههت .آنچه تجربه میکند ،تحایر ،بیگانگی و بیهنجاری اسههت .او راه چاره را در
خشونت ورزیدن ،ان اامگیری و جنون مییابد و درنهایت خودکشی میکند.

کلیدواژهها :رمان شهری ،پرسهزنی ،توس هنیاف گی ،کژمدرنیسب ،شیزوفرنی فرهنگی.
 .1دانشجوی دک ری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران.
 . 2اس ادیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران( .نویسندر مسئول)
 .3دانشیار زبان و ادبیات انگبیسی ،دانشگاه گیالن ،ایران.
 .4دانشیار عبوم سیاسی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران.
تاری دریافت 13 :بهمن 1399

تاری پذیرل 19 :مرداد 1400

E-mail: Sa.khoddamifahadan@mail.um.ac.ir
E-mail: Bameshki@um.ac.ir
E-mail: Barekat@guilan.ac.ir
E-mail: M.najafzadeh@um.ac.ir

مقالۀ پژوهشی

→ با اسکن تصویر ،میتوانید این مااله را در تارنمای مجبه مشاهده نمایید.
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شمارۀ دوم

 .1مقدمه

مطالعه چ بررسی پکیک های اجتماعی چ فرهنگی چ بازتا آن ر متن ا بی ،هموار مور توجه نظریهپر ازان
جامعهشناسی ا بیات بو اس ..ر جریان حرک .از نظارهای سنتی به عصر مکرن ،رچابط انسان با محیط زنکگیاش
بهتکریج ستخوش تغییرات شگرفی شک اس( .مر یها .)1399،ر رچنک این تغییرات« ،شهر» چ «سوژۀ شهرنشین»
بهمبابه پکیک هایی مکرن ،ر سپهر مفاهیم انسانشناسی چ فرهنگ ظهور یافته چ ا بیات نظری چسیعی تولیک کر اس..
یلی از مهمترین نمو های تعام شهر چ سوژۀ شهرنشین ،پکیکۀ پرسهزنی اس ..پرسهزنی ر یک تعریف سا چ اچلیه،
قکر ز ن متفلرانه ،بیهکف چ پیشبینیناپذیر ر شهر اس ..هر جا شهر مکرنی به چجو بیایک ،شهرچنکی هم هس.
که برای لذت چ تماشا ،چق.گذرانی ،رف مالل یا ق .نظر ر احوال یگر شهرچنکان به خیابان برچ  .این شهرچنک که
ر نظریات جامعهشناسی چ فرهنگ ،پرسهزن نار گرفته« ،نماینکۀ انسانی مکرنیسم» (بو لر )1863،بهحسا میآیک.
شهر ،پر ۀ نمایشی اس .که نیرچهای بازمانک از زیس .سنتی ،ایکئولوژیهای غال جهانی ،امیال چ حسرتهای
انسانی بر صحنۀ آن به مصاف هم میرچنک (زیم  .)1948،گا ر هم ح میشونک چ آشتی میگیرنک چ گا با یلکیگر
بهسختی رمیآچیزنک .این همه ،رچح معنوی چ جان شهر را میساز اما کالتک آن ،سازۀ پیچیک چ نوظهوری اس .از
صناع .س .بشری؛ یعنی آنچه ر برجها ،اتوبانها ،مگامالهای عظیم چ ساز هایی از این س ،.رخ مینمایک
(مر یها.)1399 ،
ر این میان ،عم پرسهزن ،شتیه کارکر چربینی اس .ر س .یک مستنکساز .این چربین ،کنش متقاب
ساختارهای صنعتی ،فرهنگی چ ذهنی .انسانی را ر یک میکان یک چسی چ سیال پیش چشم میآچر  .زاچیهنگا چ کیفی.
گذرای پرسهزنی ،بیشتاه .به تمربۀ فیلمسازی نیس ..پرسهزن ،تصاچیر شهری را ر ذهن ثت .میکنک چ ماننک یک
تکچینگر ،از میان آنچه یک اس ،.بخشی را با ترتیتی خاص به رچای .رمیآچر (قهرمانی چ هملاران .)1395 ،رچح
مکرنیته ر شهر منتشر اس .چ پرسهزن ،چجکان زنکۀ شهر .اچ آنچه میبینک را بازمیگویک .هرچنک قا ر نیس .تمار
فضاهای شهر را به تسخیر ا راک خو رآچر (رشیکزا  ،)1399،اما یک های اچ که ر حالتی تصا فی چ ناخو آگا
پش .سر هم قرار میگیرنک گوا صا قی هستنک از رچح ناخو آگاهی که ر یک شهر جاری اس.)Chambers, 1999( .
ژانر پرسهنگاری از اچای قرن نوز هم آیینهای بو برای تماشای پاریس با تمار الیههای پیچیک چ متلبر آن (نمفی.)1379،
از جماع.های انسانی چ شگفتیهای س.ساز بشر گرفته تا شور چ حال محاف ا بی چ هنری ،جنتشهای مر می چ
هزاران تناقض چ رؤیا چ ناکامی چ خوشباشی حاص از زیستن ر جهان شهر (سعا ت.)1379 ،
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بنا بر آنچه گفته شک ،مطالعۀ احوال چ تمار شخصی .پرسهزن ،راهی برای ارزیابی کارنامۀ مکرنیسم ر یک
جامعه اس( .برمن .)1982 ،حضور انسان ر شهر چ تمربۀ پرسهزنی ر چنک هۀ اخیر ،توجه نظریهپر ازان
انسانشناسی چ فرهنگ ،جامعهشناسی چ شهرسازی را ر سط جهانی) )2014 ،Shortell & Brownچ نیز ر
تحقیقات ایرانی به خو جل کر اس ..رسانههای فرهنگی مختلف ،ازجمله سینما چ ا بیات ،نماهایی از تمربۀ
پرسهزنی را بازتا

ا انک .ر ایران بعک از انقال نیز طیف جکیکی از رمان ،با تلکیک بر فضاهای شهری چ حال چ

هوای شهرنشینی جکیک ،جان گرفته تا تمار  ،آرزچها چ ارزشهای انسان ر ایران کنونی را رچای .کنک .تعام چ
سویۀ انسان چ شهر ر این رمانها ،مو وعی تلم برانگیز اس .که علیرغم اهمی .بسیار ،ر پژچهشهای ا بی کمتر
مور توجه قرار گرفته اس ..تحلی الل.های فرهنگی چ جامعهشناختی رمان شهری ،میتوانک از طرفی ر شناسایی
چهرۀ فرهنگی ایران مکرن مؤثر چاق شو چ از طرف یگر ،سم.چسوی سن .جکیک رماننویسی را تا حکچ ی تو ی
هک .ما ر این پژچهش تالش میکنیم تمربۀ پرسهزنی ر یلی از رمانهای شهری بعک از انقال را تحلی کنیم.
1ـ .1پیشینۀ پژوهش

پژچهشها چ نظریات مربوب به پرسهزنی ،به اعتتار رچیلر  ،ر سه ستۀ کلی قاب بخشبنکی هستنک :یکگا
چجو گرایی ،1یکگا مارکسیسم ساختارگرا 2چ رچیلر تلفیقی .تحلی هایی که با یکگا چجو گرایانه به مو وع
پر اختهانک ،پرسهزنی را مترا ف مقاچم .ر برابر قکرت چ تالش برای بازپسگیری فرص.های فوتشک تعریف
میکننک .نوعی مخالف .با نظم موجو  ،انتقا چ عصیانگری .براساس این یکگا  ،پرسهزن موجو ی رهاس .که علیه
نظار تقسیمکار ،مصرفگرایی چ انتو خواهی عصیان میکنک .اچ نمیخواهک با توسعۀ خیابان چ بزرگرا  ،عرصه بر پیا
را رفتن تنگ شو (کاظمی .)1396 ،بیلارگی ظاهری پرسهزن چ رخوت چ تعل اچ ،مخالفتی اس .ر برابر فرآینک
تولیک (زیم  .)1948 ،پرسهزن میخواهک مان از گم شکن انسان البهالی چرخ نک های ماشین زنکگی شو  .اچ نما
اعتراض به نظار بر اری مکرن اس ( .چسرتو .)1998 ،به همین ترتی پرسهزن ،ر نظارهای ایکئولوژیک بنیا گرا،
ر برابر فرهنگ زهک ،سا زیستی چ آخرتگرایی مقاچم .میکنک چ ر پی بازپسگرفتن فرهنگ جوانی ،خوشباشی
چ نیاگرایی اس( .بیات .)2010 ،چنان که پیکاس .این یکگا  ،الزارهای ساختار اجتماعی را نا یک میانگار چ
قکرت اغراقآمیزی برای کنشگر تعریف میکنک.
1. Existentialism
2. Structural Marxism
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ر مقاب  ،ر یکگا مارکسیسم ساختارگرا ،نظار اجتماعی رهمکوبنک  ،پرسهزن را به یک قربانی منفع تتکی
میکنک (علیاکتری .)1388،ایکئولوژی سرمایه اری ر این یکگا  ،شیطان بزرگی اس .که بر افلار ،ذچق انتخا ،
خریک ،گش.چگذار چ همۀ افلار پرسهزن سیطر ار  .ر جهان سر چ فلزی امرچز ،تنها پول اس .که اهمی .ار چ
حیات ذهنی چ عاطفۀ انسان ر شهر مکرن به بیگانگی کشیک میشو (زیم  .)1948،پرسهزن این جهانها ،از خو
ا راکی نکار چ با چشمانی خیر  ،هوی .خو را ر برابر چیترین پر زرقچبرق پاساژها از یا میبر (بنیامین.)1983،
حاشیهنشینان سرمایه اری ،یعنی فقرا ،از کار افتا گان ،زنان ،سالمنکان چ اقلی.های نژا ی (همان) ،طیفی از پرسهزنان
را تشلی می هنک که فقط میتواننک رچنق بازار فرا ستان را تماشا کننک چ حسرت بخورنک یا مرتل رفتارهای
کاجتماعی شونک (فلوهی .)1399،این نظریات ،به چرای آگاهی ذهنی ،باچرها چ ارزشهای فر میرچنک چ
سرچشمههای رفتار انسانی را ر ساختارها میجوینک .ر این یکگا  ،چجو خو سامان چ اچطلتانۀ کنش فر ی ،مغفول
میمانک.
این چ یکگا  ،محصول مناقشهای قکیمی بر سر عاملی 1.چ ساختار 2یا اصال .فر چ اصال .جامعه اس .که از
آغاز قرن بیستم ،ذهن فیلسوفان جامعهشناسی را به خو مشغول اشته بو (گالبی ،بکاغی چ علیپور)1394 ،؛ اما از
اچای هۀ  1980به بعک ،گرایشهایی ر نظریهپر ازیهای جامعهشناختی پا گرف .که متتنی بر تلفیق عاملی( .فر )
چ ساختار (جامعه) بو  .رچیلر های تلفیقگرا ،بر مفهور رابطه استوار هستنک چ یاللتیک سوژ چ ابژ را بهعنوان بنیا
ّ
هستیشناسی مک نظر قرار می هنک (همان) .پرسهزن ر این یکگا  ،علیرغم محصور بو ن ر سلطۀ نظار غال چ
تلثیرپذیری از ساختار اجتماعی ،ذهنی .چ ارا ای آزا ار چ میان بازیگری چ انفعال ،شناچر اس( .رشیکزا .)1399 ،
ما ر این پژچهش ،یکگا اخیر را متنا قرار ا ایم.
طیف چسیعی از پژچهشهای ایرانی ،با رچش پیمایشی چ مصاحته به سراغ پرسهزنان پاساژها چ پارکها رفتهانک .با
اتخاذ هرککار از سه یکگا یا شک  ،رچای .چ زاچیه نگا این پژچهشگران نست .به نقش پرسهزن چ میکان عم اچ تغییر
کر اس ..نتایج تعکا ی از این پژچهشها ،به شل خالصه از این قرار اس:.
 .1پرسهزنی ،نوعی مقاچم .نما ین ر برابر استراتژی فضا چ قکرت بهحسا میآیک (کاظمی چ اباذری1383 ،؛
کاظمی چ ر ایی1387 ،؛ محمکی ،جهانگیری چ پاککامن.)1394 ،

1. Agency
2. Structure
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 .2پرسهزنی نمایانگر استحالۀ هوی .چ انفعال ر برابر سیطرۀ سرمایه چ کاال اس( .یوسفی ،محمکی چ میرزایی،
1397؛ فلوهی چ امیری.)1394 ،
 .3پرسهزنان بهطور همزمان ،ر برابر فرهنگ رسمی مقاچم .میکننک اما فر ی .چ تمایز خو را ر برابر اقتکار
سرمایه اری از س .می هنک چ به الگوی تمویز شکۀ این گفتمان ،شتیه میشونک (توانا ،شفیعی چ صکیقی
1394؛ چاچشیان چ توانا1394 ،؛ علیخوا چ شا منفع.)1395 ،.
ر کنار تحقیقات جامعهشناختی ،پژچهشهای کمشماری نیز هستنک که پرسهزنی را بهعنوان یک رچنمایه که ر
ا بیات چ هنر بازنمایی شک  ،مور تحلی چ بررسی قرار ا انک .رچش ما ر پژچهش حا ر ،از سنخ تحقیقات
متنشناسی اس ..لذا ر بخش پیشینه ،به معرفی چنک مور از مهمترین این تحقیقات بسنک میکنیم.
شارل بو لر )1867–1821( 1برای اچلین بار ر سامتر  1863ر مقالۀ «نقاش زنکگی مکرن ،»2شخصی.
نوظهور پرسهزن را معرفی کر  .اچ ر این مقاله ،انعلاس زاچیه یک پرسهزن پاریسی را ر آثار یک نقاش چر گر بررسی
کر اس ..این هنرمنک ،زچایای پنهان چ آشلار شهر پاریس را از طریق نقاشی رچای .میکنک .بر اساس تعریف بو لر،
پرسهزن یک چشم خیر  ،تحسینکننک  ،متفلر ،خالق ،را ی چ شا اس .که شهر را میبینک چ سر ذچق میآیک .اچ
کسی اس .که شوق سیریناپذیری برای یکن چ حس کر ن نیای مکرن ار  .نوشتۀ بو لر برای اچلین بار ،جایگا
شخصی .پرسهزن را ر نیای نظریه چ ا بیات تبتی .کر چ رسمی .بخشیک .از یکگا بو لر ،پرسهزن نماینکۀ انسانی
مکرنیته چ قهرمان نیای شهر اس..
بعک از اچ چالتر بنیامین ،)1892-1940( 3بهعنوان یک فیلسوف مارکسیس .چ منتقک مکرنیته ،تح .تلثیر مقالۀ
بو لر اما با نگاهی کسرمایه اری به مطالعۀ زنکگی ّ
رچزمر پر اخ .چ نمو ها چ تلثیرات مخر شهرنشینی جکیک را
نقک کر  .اچ ر پرچژۀ پاساژها  )1940-1927( 4با گر آچری نشانهها ،تیدهای انسانی ،قرائن تاریخی چ نیز متون ا بی،
به رکی از جایگا انسان مکرن ر فضای شهر رسیک اس ..ر نگا بنیامین ،شهر مکرن به سوژ چ جایگاهش هویتی
گذرا چ ناپایکار ا اس ..شوکهای محیط شهری مکرن ،تمربۀ زیتاییشناسانۀ نوینی را به چجو میآچر  .تمربۀ یک
بیخانمانی ائمی چ ر تضا با ثتات ،ایستایی چ امنیّ .
سنتی .پرسهزن ،کولی ،فاحشه چ قمارباز ر نظریۀ اچ از جمله
1. Charles Pierre Baudelaire 1821 –1867
2. The painter of modern life
3. Walter Bendix Schönflies Benjamin 1892-1940
4. Arcades Project 1927-1940 Harvard University Press.
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قربانیان چ حاشیهنشینان مکرنیته هستنک .بهطور خالصه میتوان گف .بنیامین پرسهزنی را یک گونه چاکنش عاطفی ر
برابر شوک سرمایه اری قلمکا میکنک.
مارشال برمن ،)1940-2013( 1فیلسوف چ انسانشناس مارکسیس ،.با نگاهی که چار ار نظریۀ انتقا ی 2اس،.
ر کتا تجربۀ هدرنیت  ،)1982( 3چنک نوع متفاچت از رک مکرنیته چ شخصی .پرسهزن را بر متنای جغرافیای
تاریخی ر بنکی کر اس ..تحلی های برمن از طریق قرائ .متون سیاسی چ ا بی صورتبنکی میشو  .اچ با چاکاچی
متنهایی از جمله فاچس 4 .گوته ،5مانیفس .کمونیسم  ،6اشعار بو لر ،یا اش.های زیرزمینی 7چ جنای .چ ملافات،8
چنک نوع متفاچت از مکرنیسم را معرفی میکنک .از نگا برمن ،فهم انسان از مکرنیته ر شهر چ خیابانهایش حاص
میشو  .فضای سیاسی چ فرهنگی شهر بر تمربۀ گش.چگذار پرسهزن تلثیر مستقیم میگذار  .ر شهری پررچنق چ
پیشرفته که تمار زیرساخ.های اقتصا ی چ فرهنگی یلکیگر را حمای .میکننک ،خیابان برای پرسهزن به جای امنی
تتکی خواهک شک که ر آن املان تفری  ،تفلر چ خالقی .برایش چجو ار  .ر مقاب ناهمنوایی میان حوز های
سیاسی چ فرهنگی ،باعث ظهور مکرنیسم کژقوار میشو  .پرسهزن ر شهر کژقوار برای خو ش چ یگران به عنصری
بیگانه چ تهکیکآمیز بکل خواهک شک.
راس چمترز ،)1932-2017( 9استا برجستۀ ا بیات فرانسه ،کتابی ار با عنوان ادبیهت پرس زنی(،)1999( )1
که ر با تمار ملتو چلگر ها چ پرسهزنها چ ر ستایش گسس .چ سرگر انی نوشته شک اس ..ساختار کتا ،
خو گونهای پرسۀ خوانکنی چ جذا اس .چ ها نمونه رمان ،فیلم چ شعر را به بحث میگذار که به شرح تمار
پرسهزنی چ چق.گذرانی پر اختهانک .قهرمانان این آثار ،مکار از مسیر متکاچل زنکگی منحرف میشونک چ نی به مقصک
را تا ابک به تلخیر میانکازنک ( .)Chambers, 1999پشتوانۀ نظری این کتا مفهومی اس .که بنیامین ر مقالۀ « ربارۀ
برخی مضامین چ ستمایههای شعر بو لر» برای پرسهزنی تعریف کر اس..

1. Marshall Howard Berman 1940-2013
2. Critical Theory
3. All That is Solid Melts in to Air1981
4. Faust 1879
5. Johann Wolfgang von Goethe 1749-1832
6. Manifesto of the Communist Party: Karl Marx. Friedrich Engels 1848
7. Notes from Underground 1864. Fyodor Dostoevsky
8. Crime and Punishment 1866. Fyodor Dostoevsky
9. Leigh Ross Chambers 1932-2017
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تمربۀ پرسهزنی بهتازگی ر چنک رمان فارسی نیز رچای .شک اما هنوز ر قال پژچهشی انشگاهی بهعنوان
رچنمایهای استانی ،مور بررسی قرار نگرفته اس ..تنها یک فص از کتا شهر و تجربۀ هدرنیتۀ فهرسی ( )1391به
ّ
قلم نرگس خالصیمقکر ،به چگونگی بازنمایی تهران چ سوژۀ پرسهزن تهرانی ر رمان سفر شب ( )1346بهمن
ّ
شعلهچر میپر از  .خالصیمقکر ،با الهار از رچش کار برمن ر کتا تجربۀ هدرنیت ( )1982چ نظریۀ انتقا ی ،ذهنی.
ّ
قهرمان استان را ر ارتتاب با چ گفتمان تمک آمرانه چ بازگش .به خویشتن ،تحلی کر اس ..ر این چ گفتمان،
مکرن شکن چ به گذشته بازگشتن ،تعاریف چ اقتضائات متناقضی ارنک .ر نتیمه ،سوژۀ پرسهزن ر شهر متناقض چ
پیشبینیناپذیر تهران ،هموار سرگشته اس ..پژچهش خالصیمقکر از حیث پیلرۀ متنی ،چرۀ تاریخی چ گفتمانهای
مور بررسی ،با این مقاله متفاچت اس .اما رچش بحث چ چارچو نظری اچ برای کار ما الهاربخش بو اس..
 .2روششناسی

آنچه رمان به نمایش میگذار  ،چجهی از چاقعی .اجتماعی اس .که همیشه صورت عینی به خو نمیگیر ؛ بلله
بیشتر با آرزچها ،رؤیاها ،ترسها چ مسائ ذهنی سرچکار ار ؛ ازاینرچ ر این مقاله ،رمان را بهمنزلۀ یک ستگا تفسیری
ر نظر گرفتهایم تا بتینیم که اثر هنری چگونه جهان اجتماعی را بازآفرینی چ ارزشگذاری کر اس ..هیچ نوع ا بی،
بهانکازۀ رمان با چاقعی .اجتماعی رآمیخته نیس( .گلکمن)1964،؛ بنابراین کشف ،توصیف چ تفسیر معانی پوشیکۀ
متون ا بی ،اهمی .چیژ ای ار چ رچش کیفی برای رسیکن به این مقصو  ،املانات چسی تر چ غنیتری ر اختیار
میگذار ؛ زیرا رچش کیفی با معانی ،مفاهیم ،تعاریف ،نما ها چ توصیف سرچکار ار (محمکی .)1386 ،ما ر این
پژچهش به نتال مطالعۀ پکیکۀ پرسهزنی بهعنوان یک محتوای استانی هستیم .به این منظور از رچش تحلی محتوای
کیفی استفا کر ایم .چجه امتیاز رچش کیفی این اس .که پژچهشگر ،اطالعات را مستقیم از مطالعۀ متن به س.
میآچر چ ر پی تحمی نظریهای از پیش تعیینشک نیس( .ایمان چ نوشا ی .)1390،التته غیرمملن اس .که بتوانیم
انتوهی از ا ها را بکچن هیچگونه پیشفرض نظری ،طتقهبنکی کنیم .تحلی ما میان مقوالت برگرفته از نظریات
فرهنگی چ جامعهشناختی ،مفهور پرسهزنی چ ا های متنی ،شناچر بو اس ..از میان زیرممموعههای رچش کیفی،
رچیلر تحلی مضمونی را برگزیک ایم .گارهای اصلی ر رچش تحلی محتوای مضمونی ،بهاینترتی اس:.
 .1ککگذاری توصیفی
 .2ککگذاری تفسیری
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 .3تعریف مقولههای فراگیر (فراستخوا )1395 ،
ر این راستا برای ککگذاری توصیفی ،متن رمان را به ق .مطالعه چ گزار های معنا ار را ر قال جکچلهایی
مقولهبنکی کر ایم تا مفاهیم را بسازنک .ر مرحلۀ ککگذاری تفسیری ،مقوالت را اچلوی.بنکی چ با توجه به چارچو
مفهومی ،تحلی کر ایم .رنهای .مقولههای اصلی تحقیق را پس از تفسیر ،به س .آچر چ گزارش کر ایم.
پرسهزنی 1

پرسهزنی یک پکیکۀ فرهنگی مکرن بهحسا میآیک .این مفهور ،به معنایی که ر مطالعات انسانشناسی چ فرهنگ
امرچز رایج اس ،.تنها ر ارتتاب با زنکگی شهری چ مسائ جوام مابعک کشاچرزی نمو پیکا میکنک (فلوهی.)1399 ،
اچلین بار همزمان با انقال صنعتی چ پیکایش فضاهای جکیک شهری ،پکیکۀ پرسهزنی بهعنوان یک پیامک فرهنگی
نوظهور ر فرانسۀ قرن نوز هم پکیکار شک (کاظمی .)1396 ،شهرنشینی جکیک یک زیرساخ .تمکنی بو که بهطور
خو کار ،تتعاتی فرهنگی بهجای میگذاش .چ گونهای آ ا چ رفتار شهرچنکی چیژ ر پی میآچر  .تغییر معماری
شهر ،نوسازی ،تخری زاغهها چ ساخ .خیابان چ پاساژ ،بیننکگانی را به خو جل میکر (مر یها )1399 ،که ر
فرهنگ هنری چ ا بی آن رچزگار ،پرسهزن 2نامیک شکنک (کاظمی .)1396،از همان آغاز ،پرسهزنی تنها به قکرز ن ر
خیابان محکچ نمیشک؛ بلله میتوانس .شیو ای از تفلر فلسفی ،زمینهای برای خلق ا بی ،هنری چ نیز هوی.یابی
مکنی باشک (.)2019 ،Nuvolati
فرهنگ لغ.های قکیمی چ اچلیۀ ارچپایی ر تو ی پرسهزن ،اچ را انسانی سربههوا توصیف کر انک که تنت چ
بیلار اس .چ برای رف مالل چ بیحوصلگی ،بیحال چ بیاعتنا ،اینچر چ آنچر میرچ (فرهنگ لغات عامیانه،1808 ،
به نق از رشیکزا  .)1399،سالها بعک ،فرهنگ الرچس ،3پرسهزن را انسانی کنملاچ چ قیق معرفی میکنک که ر
جستموی چیزی متفاچت اس.؛ نه چیزهایی که عمور مر ر میبیننک .اچ با چشمانی باز چ گوشهایی تیز ،ر جستموی
سرنخی میگر چ رچحیهای پژچهشگرانه ار (الرچس ،1872،به نق از رشیکزا  .)1399،ر این فاصلۀ هفتا ساله
که میان این چ تعریف چجو ار  ،همزمان که پاریس به پایتختی صنعتی ،شلوغ چ پر از چشمانکازهای شگف .تتکی
میشو  ،شخصی .پرسهزن هم از عالفی بیحوصله چ ملول به بیننک ای کنملاچ ،تغییر ماهی .می هک .این تغییر

(به انگلیسی) ( Loiteringبه فرانسوی) 1. La flanerie
2. Flaneur
3. Grand Larousse Encyclopédique en dix Volume 1960-1964
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بیش از هر چیز متلثر از گرگونی ماهی .شهر اس( .رشیکزا  .)1399،بعضی از پرسهزنها با تید ظاهری خاصی
ر بخشهای شا چ پررچنق شهر یک میشکنک .جاهایی مب پارک ،کافه چ پاساژهای نوظهور (کاظمی .)1396،عکۀ
یگری از آنها پرسهزنی را بهعنوان فعالیتی ر جه .تولیک اثر هنری ،فلسفی یا ا بی استفا میکر نک (رشیکزا ،
 .)1399نظریهپر ازان مر رشناسی ،نوع اچل را پرسهزن معمولی 1یا عامی 2چ نوع چر را پرسهزن آچانگار  3یا رچشنفلر

4

نامیک انک (کاظمی .)1396،مناب تیدشناسی چ فیزیولوژی انسانی که ر قرنهای همک چ نوز فرانسه ،مر ر را به
لحاظ نژا ی چ طتقاتی ر بنکی میکر انک ،از تید اجتماعی پرسهزن نار بر انک (چرنر ،بیتا .)155 :ژان ژاک رچسو،5
ر مقار یک فیلسوف چ متفلر اجتماعی ،ر پاریس پرسه ز چ حاص مشاهکات ،انکیشهها چ خاطرات شهرگر یاش
را ر کتا خیهلپردازینهی رنرو تاهه  )1782( 6ثت .کر اس( .شعیری .)1399،شاگر اچ لویی ستاستیان مرسیه،7
که اچ هم متفلری اجتماعی چ پایهگذار مر رنگاری شهری اس ،.ر کتا تهبلوی پهریس )1781( 8هزاران تصویر
شگف .از زشتی چ زیتایی ،غم چ شا ی ،فسا چ پیشرف .چ رؤیاهای این شهر را به تصویر کشیک اس.
(شعیری .)1399،پرسهنگاری به شیوۀ مرسیه ،بعکها تتکی به یک ژانر ا بی شک چ آثار زیا ی با نارهای مشابه ر این
ژانر ،به چاپ رسیک (همان) .شارل بو لر ،ر امتکا همین سن .ا بی ،نار  flaneurیا پرسهزن را برای گر شگر نخته
چ فیلسوفمآ پاریسی برگزیک چ اچ را «خالصۀ انسانیشکۀ تمکن مکرن» معرفیکر (بو لر .)1863 ،بالزاک 9چ
هوگو 10هم رچای.های هنرمنکانهای از زنکگی چ ا راک پرسهزن به س .ا انک .موسیو کنستانتینگی( )2هم یک
هنرمنک فرانسوی بو  ،که حاص مشاهکات چ پرسههایش را ر قال نقاشی ،ثت .میکر (بو لر .)1863 ،هر چ گونۀ
پرسهزن پاریسی ،با آن کیفی .چ تعاریف خاص ،بهتکریج ازمیان رفتهانک (کاظمی)1396 ،؛ اما ر سالهای اخیر،
موج جکیکی از اقتال به پرسهزنی ر جهان چ حتی ر میان جوانان ایرانی بهچجو آمک اس( .فلوهی 1399،چ
هاشمیانفر چ چینی .)1395،پرسهزن مبالی پاریس ،اکنون میتوانک ر هر لتاسی چ هر گوشهای از نیا ا امه پیکا کنک.
1. Ordinary-flaneur
2. The popular flaneur
3. Avant-garde-flaneur
4. Intellectuel -flaneur
5. Jean-Jacques Rousseau 1712-1778
6. Reveries of The Solitary Walker 1782
7. Mercier, Louis-Sebastien 1740-1814
8. La Tableau De Paris 1781-1788
9. Honoré de Balzac1799-1850
10. Victor Marie Hugo 1802-1885
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طتیعی اس .که سط تمربه ،بینش چ رک اجتماعی چ هنری ،کیفی .پرسهزنی را ارتقا می هک .برایناساس،
پرسهزنها از متتکی تا ختر چ از عامی تا نخته قاب ر بنکی هستنک (رشیکزا  .)1399 ،پرسهزن متتکی ،به مرز
چلگر ی نز یک میشو چ پرسهزن نخته ،به مرز خالق اثر هنری .ا بیات پرسهزنی از تعاریف چ نظریهپر ازیها گرفته
تا مصا یق ،آثار فلسفی ،هنری چ ا بی ،طی نز یک به چ قرن ،میراث چسیعی برجای گذاشته اس..
پرسهزن ایرانی

رچنق نیای نو ،ر جهان شهر رخ مینمایک چ شهر ،چطن پرسهزن اس.؛ اما شهر ر ایران آستانۀ مکرنیته ،با مفهور
ناامنی چ کی .با رچح ،معنوی .چ آرامش انسان گر خور اس( .خالصی مقکر .)1391،با مطالعۀ متون ا بی چ آثار
سینمایی مربوب به آغاز خیزشهای مکرن ر ایران ،میبینیم که از همان ابتکا نوعی بیزاری چ شمنی نست .به مفهور
شهر ر ذهن رچشنفلران ما چجو اشته اس ..این شمنی بعکها نست .به عناصر یگر شهر مکرن ،از جمله پرسهزن
هم ابراز میشو (شعیری .)1399،پرسهزنی ر ا بیات چ سینمای ایران ،به شللی که ر ا بیات فرانسه شل گرفته،
هیچگا رچاج نیاف ..ر متون استانی ،مهاجرت به شهر اغل مترا ف با فقر ،بکبختی چ گمگشتگی معرفی شک اس.
(خالصی مقکر .)1391،شهر چ بهخصوص پایتخ ،.ر این متون بهعنوان یک یگری مهاجم چ خشن بازنمایی
میشو (فلوهی .)1399،سینما چ ا بیات ایرانی با پرسهزنی غریته اس ..شایک به این لی که توسعۀ شهری هنوز ر
ایران عمومی .پیکا نلر اس( .شعیری .)1399،بهعالچ ر گفتمان سنتی چ مذهتی ،رچستا چ جماع.های سنتی،
بر فرهنگ شهری ارجحی .ار (مر یها .)1399 ،پرسهزنی یک آیین اس.؛ اما برای ایرانیان خصلتی عاریتی ار چ
بر همین اساس بهطور عمیق ،چار ا بیات چ سینمای ایرانی هم نشک اس( .شعیری.)1399،
ر چران قت از انقال  ،سیر نوسازی چ توسعه ،با همۀ انتقا هایی که بر آن چار اس ،.آغاز شک بو  .این سیر با
چقوع انقال ناتمار مانک چ با آغاز جنگ ،بهکلی از یا رف.؛ اما ر چران سازنکگی ،رچنک توسعه ،به الیلی چبار از
سر گرفته شک .به نتال ریشهگرفتن فرهنگ شهرنشینی چ تغییر چهرۀ شهرها ،کنش پرسهزنی ر ایران عمومی .بیشتری
پیکاکر (مر یها )1399 ،چ ر نس جوان پررنگتر هم هس( .علیاکتری .)1386،این مفهور ،بهتکریج ر قال
رچای.های استانی چ سینمایی هم انعلاس پیکا کر اس..
رمان شهری در ایران

از ا بیات شهری که سخن میگوییم ،مقصو شناخ ،.تفسیر چ رچای .شل خاصی از تمربۀ زیسته اس .که فقط
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ر شهر املان چقوع مییابک .شهر ،تعاملی تنگاتنگ با مکرنیته ار چ مح تولیک تمربههای گوناگون زنکگی رچزمر
اس( .برمن .)1982 ،تمناها چ تخیالت سوژۀ مکرن ر شهر بارچر میشو چ ر بستر شهر اس .که میتوان جکال
بیپایان میان کهنه چ نو را یک .ر نقطۀ تالقی تمربۀ سوژ با ملان ،فر

من تعام با شهر ،از آن برای بیان خویش

بهر میگیر ( چسرتو .)1998 ،ایران ر این گوشه از جهان سالها چر از تاریخ نوین غر  ،شگفتیهای مکرنیته را
ر تاریخی آکنک از بیم چ امیک برای گشو ن رچزنههایی مسکچ  ،تمربه میکنک (هاشمی .)1383 ،متون استانی ما
بهموازات شل گیری چنین تحوالت شگرفی ،تمار  ،التها ها چ گرگونیهای سوژ را بر بستر رچابط ملانی چ
فضایی رچای .میکننک .خط سیر رچایی سوژ از استان برمیخیز چ میتوانک به رچای.های اجتماعی چ سیاسی
تعمیم یابک (خالصی مقکر .)1391،خلق رمان شهری ر ایران منحصر به هههای هفتا چ هشتا نیس ..با کمی
تلخیر پس از آغاز فرآینک شهرسازی ر چر پهلوی اچل ،چهرۀ شهر بهعنوان عنصری تلثیرگذار بر رچابط انسانی ،ر
نوشتههای پاچرقینویسان چ رماننویسهای حرفهای محوری .پیکا کر  .بزرگ علوی ( ،)1375-1283محمک
حمازی ( )1352-1279چ علیمحمک افغانی ( )1303از جمله اچلین راچ یان ماجراهای شهر هستنک .رمان شهری
ر هههای سی چ چه اغل فضایی تلخ چ مخوف ار  .شهر ر این رمانها برای اهالیاش نیایی سیا چ گنا آلو
اس .چ ر نقش ظرفی برای به تصویر کشیکن تلخیها چ شا یهای گذران زنکگی رچزمر عم میکنک؛ اما رعینحال
برای اهالی رچستا ر نقش یک رچیاشهر ظاهر میشو  .رچستانشینان آرزچمنکانی هستنک که سو ای رسیکن به شهر را
ر سر میپرچرنک اما بهمحض تحقق این آرزچ ،سرخور چ گمگشته ،عزر بازگش .به خویشتن میکننک .ر هههای
پنما چ شص .با غلتۀ ا بیات رچستایی چ ا بیات جنگ ،چهرۀ شهر بهچیژ تهران ر رچای.های استانی کمرنگ
میشو ؛ اما ر تعکا محکچ ی از رمانهای مانکگار این چر  ،همچنان به تصویر رمیآیک .از جمله سفر
شب ( )1346بهمن شعلهچر؛ طوطی ( )1348زکریا هاشمی؛ شب یک شب دو ( )1353بهمن فرسی؛ فیس در
تهریکی ( )1355قاسم هاشمینژا ؛ سفر کسرا ( )1368جعفر مکرس صا قی چ  . ...تهران ر رمان هههای هفتا ،
هشتا چ نو با چهر ای جکیک به رچای.های استانی بازمیگر  .ر این ههها نیز نگا نویسنکگان به شهر بهجز
موار ی انگش.شمار ،همچنان تلخ اس ..ر این چران تهران از رچیاشهر رچستانشینان به چزخشهر ساکنانش تغییر
ماهی .می هک .ذهنیگرایی چ رچیکا محوری تا حک زیا ی چظیفۀ پیشتر استان را به عهک میگیر چ ملانها چ
فضاهای شهری به محاق میرچنک .رعینحال ر موار محکچ ی که شهر هوی .تعیینکننک ای ر شل گیری رچای.
ار  ،اغل عام احساس گمشکگی ،تکافتا گی چ چیرانی اس .چ ر یک کالر بهعنوان قتلگا رچح انسانی ترسیم
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میشو  .چنک نمونه از این رمانها که تهران هههای هفتا تا نو را رچای .میکننک ر پی میآچریم :نیمۀ
غهیب ( )1378حسین سناپور؛ شهربهزی ( )1382حمیک یاچری ،خیهالت ( )1383مرتضی کربالییلو؛ شب
همکن ( )1388محمکحسن شهسواری ،کتهب اعتیهد ( )1384شهریار چقفی پور چ هن هاچستر یونهیتد را دوست
دارم ( )1390مهکی یز انی ّ
خرر.
 .3انتخاب پیکرۀ متنی

ً
ر این پژچهش ،نمونۀ مور نظر را بهصورت هکفمنک انتخا کر ایم .نمونهگیری هکفمنک معموال ر رچشهای کیفی

استفا میشو  .ر این شیو  ،محتوای متن ،اصلیترین معیار انتخا اس( .فراستخوا  .)1395،رمان چرخدندهنه
به استنا قول منتقکان ،جرائک چ مطتوعات هم چرۀ اثر ،یک رمان شهری بهحسا میآیک که تمربۀ پرسهزنی ر رچای.
ً
آن محوری .ار (ایسنا .)1388 ،بایک توجه اش .که چون ر رچش کیفی معموال تعکا نمونه انکک اس ،.یافتهها
خاصی .تعمیمی نکارنک ،بلله تنها ر ایما چشمانکازهای جکیکی ر حیطۀ مور مطالعه بهکار میآینک (حریری،
)1385؛ بنابراین ما ر این پژچهش ،مکعی کشف چ توصیف تمار ابعا چ الل.های فرهنگی این پکیک نیستیم .با
توجه به این مقکمات ،رمان چرخدندهنه از چنک جه .برای این پژچهش نمونۀ مناستی بهحسا میآیک:
 .1بهلحاظ مضمونی ،شاخصها چ نشانههای مسللۀ تحقیق را ر خو ار  .بهاینمعنا که پکیکۀ پرسهزنی چ
شهرگر ی ر آن به قال رچایتی استانی چ تخیلی رآمک چ انگیز های انمار این عم چ فرجار تمربه،
بهچ وح ر رمان منعلس شک اس..
 .2استان ر فضای شهری رچای .میشو چ تعامالت انسان با فضا ر رمان نقش محوری ار .
 .3از زیرممموعههای رمان چاق گرای اجتماعی اس .چ زنکگی رچزمر را بازنمایی میکنک.
 .4منتقکان ا بیات چ جامعهشناسی ر مطتوعات به این رمان توجه کر انک.
دربارۀ نویسنده

امیر احمکی آریان (اهواز ،)1358-نویسنک  ،مترجم چ منتقک ا بی جوان ،ر سالهای پایانی هه هفتا چار عرصۀ
نویسنکگی شک .اچ با ممالت چ رچزنامههای بیکار ،کارنامه ،ارغنون ،زیتاشناخ ،.شهرچنک امرچز ،مهرنامه ،شرق،
هممیهن ،اعتما  ،اعتما ملی چ همشهری هملاری اشته چ از سال  1384ر نشر چشمه مسئول بخش کتا های
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فلسفه چ نظریۀ ا بی بو اس ..آریان ر ابتکای هۀ نو برای ا امه تحصی به استرالیا رف .چ از انشگا کوئینزلنک،1
کترای ا بیات تطتیقی گرف ..اچ اکنون ر سیتیکالج نیویورک 2نویسنکگی خالق چ ا بیات تطتیقی تکریس میکنک.
از آریان ر ایران ممموعه استان تلههای جنای ،)1385( .چ رمان چرخدندهنه ( )1388چ غیهب دانیهل ( )1395چ
همچنین ترجمههایی از پ استر ،3کورمک مککارتی ،4تری ایگلتون ،5کترچف 6چ چنک نویسنکۀ یگر منتشر شک
اس ..آریان همچنین ر سال  1393ر حوز نقک ا بی کتابی با عنوان شعهرنویسی بر دیوار کهغذی نوش ..این کتا
یکگا های خوبی ر زمینه شناخ .جریان ا بیات استانی هۀ هشتا شمسی چ نیز کیفی .تغییرات رچنمتنی چ
ّ
رچزمر ،
برچنمتنی رمان جکیک ،به س .می هک .پکیکۀ پرسهزنی ر ا بیات هۀ هشتا  ،چیژگیهای رچای .زنکگی
تمربۀ شهری چ قهرمان مکرن از یگر مو وعاتی اس .که آریان ر این کتا به آن میپر از  « .ر سالهای اقام.
ر نیویورک ،اچ عالچ بر انتشار استانها چ مقاالتی ر پاریسریویو 7چ نیویورکتایمز ،8رمانی با عنوان چقتی نهنگ
یونس را بلعیک )2020( 9به زبان انگلیسی ر انتشارات هارپرکالینز 10به چاپ رسانک اس( ».خسرچ.)1399 ،
خالصه داستان

رچای .چرخ نک ها  ،برش کوتاهی از زنکگی یک مر جوان ر تهران هۀ هشتا اس ..آقای صا شخصی .اصلی
استان ،مر ی جوان با نیایی از حسرتها چ فرص.های از س.رفته چ تمنای اشتن اس ..رؤیای کامرانی چ
لذتجویی ر سر میپرچر ؛ ر شرایطی که همهچیز علیه خواس.های اچس ..اچ همسری متوق چ بکخلق چ فرزنکی
خر سال ار ؛ اما پس از سالها زنکگی کسال.آچر چ تلراری کارمنکی ،یک رچز یکبار تصمیم میگیر خو را از
شر گذشته چ زن چ فرزنک خالص کنک؛ به نتال آرزچها چ جوانی از س.رفتهاش به خیابان برچ چ سرنوشتش را برای
همیشه تغییر هک .اچ امیک ار ر جستموهای خیابانیاش ،با زنی زیتا آشنا شو چ رؤیاهای س.نیافتنیاش را به

1. Queensland
2. The City College of New York
3. Paul Benjamin Auster. born 1947
4. Cormac McCarthy. Born 1933
5. Terry Eagleton. Born 1943
6. Edgar Lawrence "E. L." Doctorow 1931-2015
7. The Paris Review Magazine
8. The New York Times
9. Then the fish swallowed him 2020
10. HarperCollins Publishers
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حقیق .تتکی کنک .خیابانهای تهران چ رهگذرانش پابهپای یالوگها چ کنشهای هر شخصی ،.نقشی پررنگ ر
پیشبر رچای .ار  .شهر چ اتفاقات پیشبینیناپذیر جاری ر آن ،چقای استان را میساز چ سرنوش .شخصی.ها
را رقم میزنک .قسم .اعظم حوا ث ،ر خیابان رخ می هک :پرسههای سرخوشانه ،آشنایی شخصی.ها باهم،
جستموی عشق ،اقکار به خو کشی چ رنهای .مرگ تمار شخصی.ها .چرخ نک ها پرسهای اس .ر تهران،
خیابانها ،نیمل.ها ،تاکسیها ،کافهها چ جهان آ رهایش .این رمان با غکغههای زیستی چ رچانی مر ر رگیر اس..
عنصر تصا ف چ پیشبینیناپذیری ر فضای بیرحم چ چحش.آچر شهر ،ر کنار تناقضها چ بحرانهای رچنی،
شخصی .اصلی استان را به سوی زچال میکشک .استان از  26بخش کوتا تشلی شک اس ..ر طول استان،
خواننک بهتناس چ

چ حال راچی ،با فضاها چ محیطهای متفاچتی از شهر رچبرچ میشو  .فضاهای به توصیف

رآمک ر رمان ،گا خنبی چ بیتفاچت چ گا چحش.آچر هستنک .آقای صا  ،هم بهلحاظ اقتصا ی چ هم بهلحاظ
فرهنگی فرچ س .محسو میشو  .اچ ر پرسههایش به محیطهای مرفه شهر میرچ  ،ملانهایی که به اچ متعلق
نیس.؛ چ با لی پر از خشم چ تمنا ،بهتکریج بهسوی ناسازگاری اجتماعی قکر برمی ار  .افلار ،حسرتها ،جنون چ
استحالۀ تکریمی شخصی .آقای صا  ،بخش زیا ی از استان را پر کر اس ..آقای صا ر ابتکا تصور میکنک که
میتوانک ر تعیین سرنوش .خو  ،عام چ فاع باشک .اچ قصک ار همهچیز را به س .خو تغییر هک چ جوانی از
س.رفتهاش را از زنکگی بازپس بگیر  .پیش چشمان بیتفاچت آ رها چ فضاها ،برای خوشتختی چ شا ی س.چپا
میزنک .ر مسیر پرسههایش ،آ رها برای اچ استا چ ابزاری هستنک که میتوانک از آنها سوءاستفا کنک .گاهی برای
تفری خو  ،آنها را میترسانک چ از تماشای علسالعملشان به خنک میافتک (احمکی آریان .)73:1388 ،برای چنک
زن ایما مزاحم .میکنک .ر میکانی تاریک چ خلوت ،یلی از آنها را مور تماچز قرار می هک چ اچ را میکشک
(همان .)66 :آقای صا بعک از حکچ سه ما تمربۀ منقط پرسهز ن ر خیابان ،ستاچر ی بهجز تحقیر ،خشون،.
تنهایی چ رچاننژنکی حاص نمیکنک چ رنهای .به این نتیمه میرسک که انسانها کوچکترین اهمیتی برای اچ قائ
نیستنک پس بایک از تکتک آنها انتقار بگیر (همان .)81 :بعک از پار ای تالشهای یوانهچار ،بیبرنامه چ بیحاص ،
آقای صا ر اثر حا ثهای ر بیمارستان بستری میشو چ ر آخرین تالش رق.بارش ر جه .اعمال فاعلی .ر
سرنوش ،.بعک از نمایش هولناکی از شرارت چ یگرآزاری ،س .به خو کشی میزنک (همان .)99 :با چجو
رهمریختگی فصول چ تاریخ چقای  ،رابطهای محلم چ مشخص ،تمامی بخشهای استان را به هم پیونک می هک.
تمامی خر رچای.ها ،پیرامون یک ایکۀ مرکزی گر آمک چ پیشرف .استان بهگونهای با این ایک پیونک خور اس:.
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چشمانکاز اجتماعی چ سلوک جوانان شهری ر چر چر چل .اصالحات .احساس بیگانگی چ سرخور گی.
امیکهایی که به شللی کاذ بارچر شک اما قت از تولک مر انک.
 .4بحث و بررسی

ازآنماکه هکف ما ر این پژچهش ،بازخوانی تمربۀ پرسهزنی ر رچای .ا بی اس ،.به سراغ منابعی رفتهایم که
شخصی .پرسهزن ،صفات ،کنشها چ ا راک اچ را بهرچشنی توصیف کر باشنک .با استفا از این توصیفات ،مکلی
برای خوانش هکفمنک متن طراحی کر ایم .ر شل گیری کنش پرسهزنی ،چ قط اصلی یعنی عام انسانی چ فضای
شهر محوری .ارنک .بر این اساس ر ابتکا مؤلفههای مربوب به عام انسانی را از مؤلفههای فضایی تفلیک کر ایم.
تلکیک ما بر مؤلفههایی بو اس .که ر ترکی با ا های متنی ،گزار هایی معنا ار بسازنک .ر شتلۀ معناپر ازی این
رمان ،کنشهای عام انسانی ر مقایسه با عوام فضایی بسامک بیشتری ار  .شهر به شللی غیرمستقیم چ
نامحسوس ،بر شل گیری تمار سوژۀ پرسهزن اثر میگذار چ به جز چنک مور  ،توصیف چا حی از عنصر ملان
به س .ا نشک اس ..براینمتنا کنشهای شخصی .پرسهزن بخش عمک ای از مقولهبنکیهای این نوشتار را
تشلی ا اس.؛ اما این به معنای غفل .از الگوی فضایی استان نیس ..ر بررسی ما شخصی .پرسهزن هف.
صف .چ خویشلاری اصلی ار  :بیهکفی ،غریتگی ،آزا ی ،مشاهک گری ،بازی ،جستموی سرخوشی چ رچایتگری.
از طرفی پرسهزن استان ،ر طول تمربۀ خو  ،برهمکنشی با چنک صکای گفتمانی برقرار میکنک که مهمترین آنها
ازاین قرارنک :توسعهطلتی ،نوگرایی ،ایک های چدگرا چ عکال.محور ،مر ساالری ،تقکس خانوا چ فرهنگ سنتی.
تعامالت این شخصی .با فضای شهر چ یگر شهرچنکان ،ر کشاکش اچ با آموز های این چنک گفتمان صورت
میبنک  .بهایناعتتار ،تحلی رفتار پرسهزن را ر رابطه با تلثیر چ تلثرات گفتمانی مور نظر قرار می هیم .میکان یک
پرسهزن ،یعنی تمار آنچه ر طول سفر غیرقاب پیشبینی خو مشاهک میکنک نیز ر حیطۀ بررسی ما اهمی .زیا ی
ار  .طتقۀ اجتماعی ،انگیزۀ پرسهزنی ،کر ارهایی که انمار می هک ،ا راک چ معرفتی که ر این سفر حاص میکنک
چ نیز فرجار تمربه ،یگر مو وعاتی هستنک که به آن خواهیم پر اخ..
4ـ .1خویشکاریهای پرسهزن

ر این بخش هر یک از خویشلاریهای پرسهزن را ر جکچلی بهاختصار تو ی می هیم چ ر بخش تحلی محتوا،
به مناست .از یگر مقوالت چ مؤلفههای یا شک سخن خواهیمگف..
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خویشلاریهای

تعریف مقوالت

پرسهزن
مشاهک گری

بیهکفی

غریتگی
آزا ی

پرسهزن میخواهک بتینک چ یک شو  .عل .چجو ی پرسهزن مشاهک کر ن اس..
رعینحال ،اچ خو یک چشمانکاز شهری اس.)Coates, 2017( .
هکف پرسه زن ،رها کر ن خو ر برابر جریان تصا فی زنکگی اس ..بعضی پرسهها با
ً
هکف مشخصی آغاز میشونک .مبال تماشای مر ر یا پیکا کر ن همصحتتی موق « ..ر
جریان پرسهای بی هکف ،مملن اس .مو وعاتی مشخص چ هکف ار ظاهر شو »
ً
(رشیکزا  .)19 :1399 ،مبال نتالکر ن زنی زیتا یا معمایی کارآگاهی.
پرسه زن ر انتو جمعی ،.گمنار اس ..اچ از مواه غریته بو ن بهر میگیر چ «از سیطرۀ
نگا های کنملاچ چ قضاچتگر خارج میشو » (کاظمی.)126 :1396،
پرسهزن ر لحظهای که تمربهاش را آغاز میکنک همزمان خو را از چنک قیک میرهانک:
آزا ی از قیکهای زمان ،ملان ،موقعی .اجتماعی چ چاقعی( .رشیکزا .)1399 ،
ر حال .بیچارچو

جستموی سرخوشی

شمارۀ دوم

چ نامحکچ  ،ر تنهایی چ بیتعهکی ،پرسهزن میتوانک برای

لحظاتی به تمامی خو ش باشک .رها از تلخکامیهای چاقعی ،.قرار ا های اجتماعی چ
حقایق سرنوش( .رشیکزا .)1399،
لذت پرسه زنی بسیار شتیه لذت بازی کر ن اس :.بازی سرگر انی .بخشی از بازی

بازی

پرسه زن این اس .که یگران را به بازی بگیر چ نیا را به صحنۀ نمایش تتکی کنک « .ر
این بازی ،قکرت تخی چ خالقی .نقش مهمی ار » (رشیکزا .)20:1399،
پرسهزن گاهی از مشاهک گر صرف ،به تولیککننک تتکی میشو چ مشاهکات خو را به

رچایتگری

ثت .میرسانک .چه ر قال رچای .کالمی (رمان چ شعر) ،چه ر قال رچای .بصری
(علس ،فیلم ،نقاشی) (رشیکزا  .)1399،پرسهزنی ،کارکر ی بالغی ار چ ماننک زبان،
به فر قکرت بیانگری میبخشک ( چسرتو.)1998 ،
جکچل یک :خویشلاریهای پرسهزن

ر این بخش ،من بیان مصا یقی از تمربۀ پرسهزنی سوژ  ،میکوشیم نیرچهای فرهنگی ،گفتمانی چ
سیاسی اثرگذار ر شل گیری چ جه.یابی این تمربه را تحلی کنیم .رچای .چرخدندهنه ،منطق شهرنشینی ر
جامعهای جهانسومی را با بیانی گوتیک چ چحش.آچر تصویر کر اس ..نار اثر ر نگا اچل یا آچر رمان
سارتر )1980-1905( 1با همین عنوان چ نمایش له شکن زیر فشار ساختاری بیمار اس ..بینامی شخصی.های
1. Jean-Paul Charles Aymard Sartre 1905-1980
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استان ،نشان یگری اس .از اینکه هوی .سوژ ر برابر تسلط فرهنگ غال  ،مسخ شک چ جز حرفی از آن باقی
نمانک اس ..چ عی .سوژ ر این استان را شایک بتوان ر توصیفی کلی از اینما مانکگی چ از آنما رانکگی (هاشمی،
 )1389تعتیر کر  .ذهنی .اچ رگیر نوعی زمانپریشی شک اس ..بهاینمعنا که از جانتی ،باچرها چ سن.های آرکائیک
ر رفتارهای اچ بسیار زنک چ تلثیرگذار اس .چ از جان

یگر ،عطشی مهارناپذیر نیز به سن.شلنی چ نوگرایی ار .

گویی ر آن چاحک ر لحظههای مختلفی زنکگی میکنک (شایگان .)1989:این سوژ که آقای صا نار ار  ،با
مشلالت زیستن ر جامعهای س.بهگریتان اس .که قکرت اصالح چ بهرچزرسانی سن.هایش را نکار  .جامعهای
که مذه

ر آن ایکئولوژیک شک چ نوعی آگاهی کاذ پکیک آچر اس ..نوعی شیزچفرنی فرهنگی .1شیزچفرنی

فرهنگی ،چصف حال انسانهایی اس .که میان ارزشهای گذشته چ ارزشهای آینک معلق مانک انک (هاشمی،
 .)1389سرچشمۀ مشلالت ریشه ار آقای صا  ،ناتوانی اچ ر فهم چ پذیرش پکیکۀ تمک  ،ر مفهور گستر ۀ آن اس..
اچ از محتوای فلسفی تمک هیچ رکی نکار چ فقط مسحور الیۀ سطحی آن شک اس ..مکرنیته ،ارزشهای خو را به
اچ تحمی کر چ سن .هم ر نها اچ بیکار چ زنک  ،حضور ار  .تماس همزمان این چ نظار ارزشی متضا  ،ر میر
اچ به شیزچفرنی میانمامک .تتعات جامعهشناختی این چپارگی( ،)3ر طیفهای مختلف اجتماع ،برچز میکنک .آقای
صا یکبار به شللی انقالبی خو را به نیای خوشآ چرنگ پایتخ .میانکاز ؛ اما از ارزشهای بنیا ی مکرنیته،
یعنی از مسئولی.پذیری چ سخ.کوشی تهی اس ..اچ پس از مکتها از خوا کهنگی بیکار شک چ از «تعطیالت
تاریخی»( ( )4شایگان )1989،برگشته اس.؛ اما به خاطر جوانی از س.رفتهاش ،احساس خسارت میکنک .اچ ر
مواجهه با این بحران ،چنک استراتژی ر پیش میگیر :
 .1به شللی بیبرنامه چ ناموفق به سوی نیای رؤیایی مکرن میشتابک.
 .2هنمارها را گستاخانه میشلنک.
 .3ر میانۀ را چار عذا چجکان میشو چ به خکا چ معنوی .رچمیآچر .
 .4به فرچپاشی عصتی میرسک چ بین شرارت ،انسانهراسی چ انتقار ،چار احساسات متناقضی میشو .
 .5رنهای .خو کشی میکنک.
رچشن اس .که استراتژیهای آقای صا  ،هیچیک را ح نیس.؛ زیرا اچ چار یک مشل متنایی چ چجو ی شک
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اس ..اچ به بیان اریوش شایگان ،ر حک فاص چ عالم یا چ اپیستمۀ 1نامتمانس زنکگی میکنک (شایگان.)2000 ،
شایگان ر کتا نگهه شکست ( ،)1989نگرش فر ی مبالی را که ر جامعهای ایکئولوژیز چ مابعکانقالبی زنکگی
میکنک ،زیر ذر بین قرار ا چ به مفهورسازی چ نظریهپر ازی ربارۀ مسائ چجو ی بشر ر چنین فضایی پر اخته اس.
(هاشمی .)1389 ،ما ر این بخش با الهار از مفهورسازیهای شایگان چ چنک مقولۀ جامعهشناختی یگر ،تصمیمات
چ رفتارهای آقای صا را ر قال چنک استراتژی کلی طتقهبنکی میکنیم تا نشان هیم که ر بستر رچای ،.ارا چ
انتخا فر ی ر آمیزش با جتر ساختاری ،چگونه سوژ را به پایان کار خو میرسانک.
4ـ .2بحرانهای شخصیتی سوژه
ر این بخش از نارساییها چ بحرانهایی سخن خواهیمگف .که شخصی .مبالی این استان با آن س .به گریتان
اس :.کوچک بو ن ،جماعتی بو ن چ تک افتا گی .آقای صا جایگا اجتماعی ممتازی نکار  .از سرمایۀ اقتصا ی چ
اقتالهای مورچثی بیبهر اس ..هیچ ستاچیزی برای برجستهسازی هوی .خو چ ساختن رچابط پایکار انسانی ر
چجو خویش نمییابک .رچنک طوالنی آموزش چ فرهنگپذیری را سپری نلر اس ..ر فضای عمومی نیز املانی
برای ابراز چجو چ کس سرمایۀ اجتماعی برایش فراهم نیس.؛ زیرا اچ شهرچنک بیهوی .چ تکافتا ۀ یک جامعۀ
تو ای اس..
4ـ2ـ .1مرد کوچک

2

چیژگیهای فر ی آقای صا بهنحوی یا آچر شخصی .مر کوچک ر ا بیات رچس اس ..مر کوچک ،عنوانی اس.
که به قهرمانهای بینوا چ فراموششکۀ ا بیات رئالیستی رچسیه اطالق میشک .این قهرمانان ر سلسلهمرات اجتماعی،
جایگا نازلی اشتنک چ فرچ س .چ چنمایه بهحسا میآمکنک (برمن .)1982 ،ر رچای .از مر کوچک ،مخاط
با تمار مشلالت ،نگرانیها ،ناکامیها ،لذتها چ اعماق رچح آسی یکۀ یک شهرچنک سا چ عا ی آشنا میشو
( .)2021 ،sodiummediaاین چهر ر قل ممموعهای از تناقضات زنکگی میکنک (برمن .)1982 ،از یک سو
متعلق به طتقۀ کارمنک اس .چ مایمللی نکار اما با تغییر تکریمی ستک زنکگی ،رؤیای رفا را ر سر میپرچرانک.
ازسوی یگر ،سن.ها چ عقایک قکیمی هم ر افلار اچ ریشهای محلم ار ( .)2021 ،sodiummediaآقای صا
1. Episteme
2. Little Man
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که اسیر نظم چ عا تی رچحکش چ گرفتار ار خکم.گزاری به رؤسای باال ستیاش اس ،.هر رچز از فتری محقر ،به
خانۀ تنگ چ تاریک چ متشنج خویش بازمیگر چ برای تلرار جنونآچر فر اها آما میشو (احمکی آریان.)1388 ،
اچ چار بیگانگی اس ..بااینهمه ر لحظهای تعیینکننک  ،از نیای زیرزمینیاش سر برمیآچر تا حق خو را از زنکگی
طل کنک .آقای صا جویای همبستگی با یگر مر مان تنها چ منزچی اس .تا شهر را مال خو کنک؛ اما یقین ار که
ش
کسی حواسش به اچ نیس ..اچ شهرچنکی منفع چ اتمیز  1اس ..فاقک سن .همیاری ،برا ری چ کنش مشترک جمعی.
اچ از انکیشۀ فعالی .سیاسی چ بینش نست .به جایگا خو یا نحوۀ حرک .بهسوی آرزچهایش تهی اس ..چس .ار
س .به کاری بزنک اما از پیکاکر ن را رس .عاجز اس..
( )5

4ـ2ـ .2نیمی در جماعت  2و نیمی در جامعه

آقای صا با جسارت چ رفتاری نابههنمار ،ر مقاب یک مرکز خریک ر مح رف .چ آمک خانمها کمین میکنک چ با
قضاچتی از رچی ظاهر ،بعضی از آنها را برای آشنایی برمیگزینک (احمکی آریان .)29:1388 ،اچ به اعتراف خو ش،
ظاهر ناجوری ار چ موق آغاز ملالمه بسیار شتا ز چ بیآ ا رفتار میکنک (همان30 :چ31چ34چ)38؛ اما ر
رچیلر ی یکبار چ چهوا ،خو بهسراغ شیکپوشترین چ آرارترین خانمها میرچ چ انتظار ار اچ را بی رنگ به چستی
بپذیرنک چ با اچ به کافه برچنک (همان33 :چ .)50علسالعم خانمها چیزی اس .میان تعم  ،تمسخر ،چحش .چ
خشم (همان44 :چ50چ .)51آقای صا که از محیط ابتکایی چ عشیر ای شهرستان آمک (همان ،)19 :قکرت تحلی
رفتار این خانمها را نکار چ نمیتوانک به آنها حق بکهک (همان .)50 :فضاهای مکرن ،ازجمله خیابان چ ا ار چ مراکز
خریک ،آ ا خاصی مب نظاف .چ شیکپوشی چ چقار را ایما میکنک که ارزشهایی مکرن بهحسا میآینک« .همه
بر طتق قانون نانوشتهای که ر فضا منتشر اس ،.متمکن رفتار میکننک» (مر یها .)224:1399،این نیرچی جا چیی
نهفته ر فضا ،که «تحریک فضای نما ین» (فا لی )160:1392،نار ار  ،ایما میکنک که آقای صا نگا
جستموگر چ تنکچتیزی به غریتهها نکاشته باشک .بیمقکمه چار صحت .نشو  .رچی زمین ننشینک .فریا نلشک .این
همان چیزی اس .که ر ا بیات قکیم به آن شهری شکن میگفتنک؛ اما آقای صا  ،به تعتیر مر یها ( ،)1399از
جماعتی کوچک چ ماقت مکرن ،به جامعه آمک چ هنوز تح .تلثیر فضا ،آ ا ان نشک اس ..اچ هر بار که جوا ر
میشنو  ،ر خو گوییهای رچنیاش به خانمها ناسزا میگویک چ بعک از عشقی لحظهای چ شکیک ،بالفاصله به بیزاری
1. Social Atomism
2. Community
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میرسک (احمکی آریان .)38:1388 ،اچ کف خیابان چمتاتمه مینشینک (همان)56 :؛ خو را با یک س .از رچی
پ آچیزان میکنک (همان )57 :چ با آخرین توان حنمر اش فریا میکشک (همانما) .آقای صا بعک از شلس .ر
به س.آچر ن ل خانمها ،ر یک رگیری از مر ان خیابانگر کتک مفصلی میخور چ با خشمی فرچخور  ،مکتی
بیهکف پرسهمیزنک (همان .)51 :تا اینما تعام های انسانی اچ ،اغل عقیم چ خشون.آمیز بو اس ..ر اثر این
ناکامی ،بهتکریج رچنک جنون چ جامعهستیزی 1آقای صا سرع .میگیر  .اچ تمربۀ سرخور گی چ خشم خو را به
یگران سرای .می هک .به رهگذران با خشون .تنه میزنک چ به صکای اعتراض آنها اعتنایی نمیکنک (همان.)56 :
اچ ر یک رگیری خیابانی یگر ،ر حاشیۀ اتوبانی خلوت ،از رهگذری یوانه ،چاقو میخور چ غرق ر خون،
نیمهجان میشو (همان.)78 :
4ـ2ـ .3تکافتادگی

2

آقای صا مر ی تنهاس ..اچ علیرغم تمار موان  ،تالش میکنک خو را ر فضای عمومی 3غرق کنک چ س .به عم
بزنک؛ اما فضای عمومی ،ر یک جامعۀ بسته  ،4بهرغم حضور یگران چ املان انمار اعمال بهظاهر جمعی ،ر چاق
از تو ای انسانهای تنها چ تکافتا تشلی شک اس( .آرن )1951،.که املان مفاهمه چ گفتگو نکارنک (بیات،
 .)2010تکافتا گی ،فر را فاقک قکرت میکنک؛ زیرا فر نمیتوانک با افرا یگر حول هکفی مشترک گر آیک چ س.
به عم بزنک .تنهایی ،تمربۀ عکر تعلق مطلق به جهان اس ..افرا با پیوستن به یلکیگر ر جهان مشترک یا قلمرچ
عمومی ،نوعی قکرت بهچجو میآچرنک چ مح برچز 5پیکا میکننک .مح برچز ،فقط تا زمانی زنک چ معنا ار اس .که
مر ر سخن بگوینک چ عم کننک (آرن .)1958 ،.چجه مشترک افرا ر جوام تو ای  ،6بیهنماری ،احساس
ناچیزی ،سرگشتگی چ گسیختگی اس( .همان) .آقای صا نیرچی الزر برای بیرچن کشیکن خو از گر ا شرارت
رچنیاش را نکار چ نمیتوانک با صراح .چ رچشنی ،آنچه را چاقعی ،سالم چ بهحق اس ،.تشخیص هک چ رک کنک.
اچ ر تالش برای رسیکن به کامیابی ،خوار چ خفیف شک اما از تمربۀ خو رسی نمیآموز چ برای فهم الی آن تالش
نمیکنک .ر مقاب  ،برای برچنریزی خشم ،بهطور تصا فی چ بکچن خصوم .قتلی س .به آ ملشی میزنک (احمکی
1. Antisocialism
2. Isolation
3. Public Space
4. Closed Society
5. Space of Appearance
6. Mass Society
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آریان85:1388 ،چ .)95اچ چ قربانیانش ،همگی قربانی یک ساختار هستنک اما بهجای برقراری گفتگو چ همجه.کر ن
نیرچهایشان ،یلکیگر را از بین میبرنک (آرن.)1951 ،.
4ـ .3استراتژیهای سوژه در برخورد با امر نو

با چجو تمار این نارساییهای هویتی ،آقای صا پا به جهان شلوغ چ پیچیک شهر گذاشته اس ..حس نوخواهی چ
ماجراجویی اچ را از جهان تلراریاش گذر ا چ به سوی ناشناختهها میکشک .می به حرک .چ تغییر ،ر ذات خو
ناپسنک نیس.؛ اما این می ر چجو آقای صا با ناآگاهی چ بیصتری چ غرچر به هم گر خور اس ..ازاینرچ اس.
که اچ گذشته را به شللی فعی چ خشون.آمیز ر هم میشلنک .میخواهک یکشته آرزچهای صکساله را برآچر .
حسرتها را از ل بتر چ هر بایک چ نتایکی را بیآبرچ کنک.
4ـ3ـ .1شکستن هژمونی سنت

شخصی .اصلی استان ،آقای صا  ،ر جایگا یک شهرچنک فرچ س .با ذهنیتی چگانه که یکسوی آن رؤیاپر ازی
چ امیکچاری اس .چ سوی یگر آن بیگانگی چ ناکامی ،خانه را بهعنوان نما ی از شیوۀ سنتی زنکگی (کاظمی)1395 ،
ترک میگویک .بهیکبار از زیر بار مسئولی.ها چ نقشهای خانوا گی ،شانه خالی میکنک چ تصمیم میگیر تمار
ناکامیهایش را ظرف مکت کوتاهی ترمیم کنک (احمکی آریان .)23:1388،اچ با جکا شکن از نها خانوا  ،ر برابر
ارا ۀ قکرت حاکم میایستک .خانوا

ر جامعۀ بسته ،سنتی چ ایکئولوژیک ،ر ا امۀ قکرت مطلقه عم میکنک چ

میخواهک شهرچنکانی مطی  ،فرمانبر ار چ بهقاعک بساز که چرخ نک های نظار حلوم .باشنک (کاظمی.)1395،
آقای صا خو تصری میکنک که بهسوی پیشرف ،.رفا چ کامرانی حرک .خواهک کر (احمکی آریان.)23:1388 ،
اچ از امتیاز غریتگی بهر میگیر چ خو را از زیر نگا هممحلهایهایش میرهانک (همان .)25 :بیرچن از ر آپارتمانش،
رهگذران همه غریتهانک چ اچ فارغ از محکچ ۀ نگا های کنترلگر چ ارزشگذاریهای سنتی ،از جمله ثرچت ،چراث .چ
عقیک (مر یها ،)1399،میتوانک برای اچلین بار از گذشته چ هوی .نا لتخوا خو خالص شو  .میتوانک از احترامی
برخور ار شو که از نفس انسان بو ن چ شهرچنک بو ن سرچشمه میگیر (همانما) .اقکار عملی سوژ ر نقطۀ آغاز
حرک ،.با نی .تغییر سرنوش .چ فرار از زنکگی کسال.بار سنتی اتفاق میافتک؛ اما ساختارهای سن ،.با ابزارهای
بیرچنی چ نیز از رچن هنمارنیافتۀ خو ش ،اچ را از طی مسیر پیشرف .چ شلوفایی باز می ارنک .ازاینرچ تمار تالشهای
اچ برای شا ی چ سامانیابی چ تمت  ،شلس .میخور .
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4ـ3ـ .2آرزوی پیشرفت یکشبه

آقای صا قت از مهاجرت به تهران ،ر اهواز اسیر زنکگی چ تلرار رچزمرگی چ ناکامی ،ر محلهای فقیر چ ناخوشاینک
اس ..برا رش با یک شانس تاریخی ،از سر تصا ف چ التته رچابط عمومی چسی  ،با یک خانوا ۀ جنگز ۀ کویتی
چصل .کر چ به کانا ا رفته اس( .احمکی آریان .)14:1388 ،ایکۀ پیشرف .یکشته از اینما ر ذهن آقای صا شل
میگیر چ تحم زنکگی معمولی را برای اچ نامملن میکنک .اچ هم میخواهک مب برا رش به یک منت خوشتختی
بیرنج ،چص شو  .رنتیمه آقای صا ر پرسههای خیابانیاش ،انسانها را به چشم سلوی پرشی به خوشتختی نگا
میکنک .بهاینترتی که اچل هرکسی را از رچی ظاهر چ لتاس برانکاز میکنک .اگر ثرچتمنک چ زیتا بو چ منفعتی برایش
اش ،.پا پیش میگذار چ سر صحت .را باز میکنک چگرنه از خیر گف.چگو میگذر (همان33 :چ .)38اچ بهکلی از
تربی .شهرنشینی محرچر اس .چ احترار به حقوق یگری ر ذهنش تعریفی نکار  .رچش مکرن ،یعنی مسئولی.پذیری
چ چق.شناسی ،صتر بسیار چ سخ.کوشی ،همرا خو منشی میآچر که از عقالنی .سرچشمه گرفته اس( .مر یها،
)1399؛ اما آقای صا  ،مکرن شکن را ر مسئولی.گریزی ،شررشلنی (همانما) ،خو محوری چ ناهنماری می انک.
پس بهناچار سهم اچ از فرهنگ مکرن ،چیزی جز رؤیاپر ازی چ سپس سرخور گی نیس..
4ـ3ـ .3بازپسگرفتن جوانی

ازآنماکه آقای صا  ،مهمترین حسرت جوانیاش را محرچمی .از حضور زنی زیتا چ خوشاخالق می انک ،اچلین
هکف اچ ،یافتن چنین زنی اس ..هرچنک خو همسر ار اما تصویری رؤیایی از یک زن جذا چ امرچزی ر ذهن اچ
نقش بسته که هیچچق .به آن س .نیافته اس.؛ اما اچ کسی نیس .که نکاشتههایش را بپذیر  .ر اچلین لحظات ترک
خانه ،به گفتۀ خو ش تصمیم میگیر تا ش

نتال ختر مناس بگر (احمکی آریان .)26:1388،از میان تمار

چشمانکازها چ محرکهایی که مملن اس .ر جهان بزرگ چ شلوغ شهر ،توجه کسی را جل کنک ،آقای صا فقط
متوجه زنهاس ..آقای صا نست .به جنس زن ،ذهنیتی چگانه ار  .از نظر اچ زن ،ر نقش همسر ،موجو ی مزاحم،
سطحی ،سر چ نا ان اس .که بایک بههرنحو مملن از اچ گریخ ..حتی به قیم .ترک همیشگی خانه چ فرزنک (همان:
 .)23ر مقاب زنهای غریته ،موجو اتی س.نیافتنی هستنک که جستموی آنها لذتبخش چ هیمانانگیز اس .چ
راهی بهسوی فرار از مالل چ شلنمۀ زنکگی رچزمر میگشایک .این عف چسواسی اچ ر برابر زنان چ این فقر تمربی
که باعث برچز رفتارهای شتا ز میشو  ،ریشه ر محکچ ی .شکیک اچ ار  .فرهنگ سنتی چ مذهتی ایران ،مشابه
ایکئولوژی اغل کشورهای خاچرمیانه ،به خاطر تلکیک بر زهک چ سا زیستی ،ر اصول با سالیق چ طتیع .جوانی چ
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رممموع با استانکار های فطری چ غریزی انسان ،همخوان نیس( .بیات .)2010 ،رنتیمه افرا عا ی ،ر چاکنش
به ایکئولوژی ،هرچنک به شللی ناخو آگا  ،تالش میکننک جوانی را از مشایخ بازپس بگیرنک (همان) .پرسهزنی ر
بعضی تحلی ها ،ازجمله رفتارهای مقاچمتی قلمکا شک اس.؛ یعنی حرکتی تکافعی ،را یلال چ لماج.آمیز برای
آزا بو ن از قیک هر نوع قانون چ ارزش پایتنک کننک (سرفراز 1389 ،چ هاشمیان فر چ چینی .)1395،آقای صا ر پس
تعقی زنها ،رچاق برای تحقق فر ی .خو ر برابر هژمونی فرهنگ قکرتمنک چ سرکوبگر ،س .به مقاچم .میزنک.
4ـ3ـ .4شرمشکنی

آقای صا  ،نگا تحلی گر ،منتقک چ کنملاچ پرسهزن فرنگی را نکار  .اچ می از عقک ها چ محرچمی.های خو فارغ
نیس .تا بتوانک متوجه محیط اطراف ،کالتک شهر چ حرکات چ سلنات یگر رهگذران باشک .اچ ر شهر به نتال یکن
یک چشمانکاز زیتا نیس .که فقط بتینک چ بگذر  .اچ از جان شهر ،تمار حسرتها چ نیازمنکیهایش را میخواهک .شهر
برای این گونۀ پرسهزن ،نیایی برای آزا ی ،شررشلنی چ عقک گشایی اس( .مر یها .)1399 ،رفتارهای طلتلارانه چ
زیا خواهانۀ این پرسهزن ،ر تعام با سایر رهگذران با اصول اچلیۀ اخالق شهرچنکی تعارض ار  .نقطۀ اچج این
طلتلاری ،ر صحنۀ تماچز شتانۀ آقای صا به ختری تنها ر خیابانی شلوغ چ پررف.چآمک ظهور پیکا میکنک .طنز
سیا این رچیکا چقتی گزنک تر میشو که بکانیم آن ختر هم برای پرسهزنی چ تمربۀ کمی آزا ی به خیابان آمک بو
اس ..رهگذران ر هیاهوی گذر اتومتی ها ،صکای فریا ختر را نمیشنونک چ آقای صا گلوی اچ را میفشار چ
خفهاش میکنک (احمکی آریان .)66:1388 ،بهرۀ آقای صا از اخالق مکرن ،نه مسئولی.پذیری چ چجکان ،که
شررشلنی ،لذتجویی ،آرزچی پیشرف .فعی چ هنمارگریزی اس ..خلقیاتی مب چاق بینی ،چق.شناسی ،احترار
به حقوق یگری ،چجکان کاری ،مسئولی.پذیری چ قانونمکاری اس .که نیای پیشرفتۀ غربی را ساخته اس.
(مر یها)1399 ،؛ اما آقای صا قا ر نیس .تلخیها چ نا لتخواهیهای زنکگیاش را هضم کنک چ برای بحرانها
چار ای بلنکمکت بینکیشک.
4ـ .4سوژه ،در آستانۀ فروپاشی عصبی

گسستن سلسلهای که از قانون چ احترار متقاب انسانی بافته شک  ،ر ظاهر مسیر برآچر ن خواهشهای فر ی را هموار
میکنک؛ اما به حلم عق  ،برای زیستن ر جامعۀ پیچیکۀ جکیک ،ناگزیر از پایتنکی به قانون هستیم .س .کم برای
حفظ حکاقلی از احترار چ آرامش رچنی .آزا یهای افسارگسیخته ،به شل ماقت تمکنیاش ،شرب بقای انسان را به

6۸

جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق)

شمارۀ دوم

تنازع موکول میکنک .اچلین نتیمۀ چنین شرایطی ،تشویش چ رچانپارگی اس ..رس .همان چیزی که برای آقای صا
اتفاق افتا  .اچ بعک از تمربۀ ملرر هنمارشلنی ،از رچن ناآرار میشو  .به اچهار چ تشنج گرفتار میآیک .برای فرار از
مسئولی .آنچه مرتل شک  ،به شللی اغراقآمیز حضور خو را فریا میزنک؛ اما صکایی رچنی ،اچ را پس میرانک چ
چجکان عمومی ،نا یک اش میگیر  .فرجار این تمربۀ الابالی ،یوانگی چ انتحار اس..
4ـ4ـ .1عذاب وجدان و فرار به دنیای درون

بعک از چنک تمربۀ شلس.خور ر برقرار کر ن ارتتاب چ مشاهکۀ بیاعتنایی چ خشون .مر مان ،آقای صا  ،نیمهجان
چ خونآلو  ،ر کنار اتوبان تصمیم به انتقار از همه میگیر (احمکی آریان .)81:1388 ،تمای اچلیۀ اچ به امر نو ،به
لی کژیهای رچن خو ش چ کژکارکر های شهر چ شهرچنکان ،ر ل اچ به خشمی انقالبی چ کور تتکی میشو  .اچ
میخواهک ر برابر ساختار ،مقاچم .کنک .ر نیمۀ اچل استان ،اچ به خیال خو ش ر جایگا عاملی .چ تصمیمگیری
قرار ار ؛ اما ر نیمۀ چر ،س .از یکن چ جستموی سرخوشی برمی ار  .یگر نه ر پی تسخیر ملان اس.؛ نه
بازپسگرفتن جوانی از طریق تماشای زرقچبرق پاساژها یا را افتا ن نتال خانمها .اچ ترجی می هک همصحت.
پیرمر عزل.گزیک ای شو که اچ هم یکبار از مسئولی .شغلی سر باز ز چ پنهان از چشم خانوا اش ،ر انتار خانه
گو الی حفر کر چ با یوان حافظ چ مبنوی چ قرآن به رچن آن خزیک اس .تا تنها باشک چ از هیاهوی شهر کنار
بگیر (همان .)90 :آقای صا به اعتراف خو ش ،بعک از فقرۀ تماچز به ختر بیگنا چ قت اچ ،یکچنکی خکاترس
میشو (همان )67 :چ خو را برای تطهیر از گناهانش به ار زجر چ شلنمۀ بیشتر میافلنک (همان75 :چ80چ.)67
همزمان ملموریتی بر چش خو احساس میکنک که مفا آن ،برقراری عکال .چ انتقارگیری از ثرچتمنکان چ مرفهان
اس( .همان.)85 :
4ـ4ـ .2جنونزدگی و شورش

آقای صا بعک از زخمی شکن ،نیمهجان به بیمارستان منتق میشو  .اچ ر فضای نما ین بیمارستان ،ر برابر نظم چ
هنمار ،یوانهچار انقال میکنک .کا ر نگهتانی ،پزشک چ پرستاران ،سعی میکننک اچ را به سلوت چ آرامش عوت
کننک یا چعکۀ بهتو ی بکهنک؛ اما خشم اچ به یک کعقالنی .مطلق چ کور تتکی شک اس ..آقای صا  ،یک منتقک
اجتماعی آگا چ هکف ار نیس .چ نمیتوانک صکای اعتراض خو را بهنحوی مؤثر به گوش یگران برسانک .اچ حتی
رس .متوجه نیس .که از کما ربه خور چ چه نیرچهایی مان کامیابی اچ شک اس ..آقای صا فقط میخواهک از
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نفس نظم بگریز  .اچ به رجهای از آنومی چ آنارشی رسیک که از لذت تخری سرشار میشو (رشیکزا  .)1399،ر
صحنهای تلثیرگذار چ نما ین ،آقای صا گلکانی شیشهای چ پر از آ را از رچی میزی ر اتاق بیمارستان برمی ار ؛
رچی تخ .میایستک چ گلکان سنگین غولپیلر را با آخرین قکرت ،رچی زمین پرت میکنک (احمکی آریان:1388 ،
 .)76هزاران تلۀ خر شکۀ شیشه چ صکای مهی این حا ثه ،آخرین تالش سوژ برای یک شکن چ شنیک شکن اس.؛
اما تالشی کور .نوعی خو اظهاری بیمارگونه چ نارسیستیک ،ر جامعهای که اچ را از خو چ معنای فر ی .چ هوی.
انسانیاش تهی کر اس( .برمن .)1982،نوخواهی آقای صا  ،به شللی عقیم ،گزینشی چ تحریفشک ر ذهنش
تبتی .شک اس ..عواطف برخاسته از این طل  ،متناس با حیات شلستۀ اچ به ناگزیر ،خو را ر قالتی خشن ،خار،
شل نایافته چ آمیخته به جیغ چ جنمال چ جنون بازمینمایک (همان).
4ـ4ـ .3تظاهرات یکنفره

1

ر غیت .فضای عمومی ،آقای صا برای اظهار چجو چ تعریف هوی .خو  ،ملانی بهتر از خیابان پیکا
نمیکنک .اچ به تعتیر مارشال برمن ( ،)1982س .به تظاهرات یکنفر میزنک .به گفتۀ برمن ،این شل بیان
خویشتن ،ر چ عی .مکرنیسم توسعهنیافتگی طرفکار پیکا میکنک (برمن .)1982 ،جوام کژمکرن ،که
فرهنگ سنتی غنی چ کهنی ارنک ،با چرچ به نیای جکیک ،ناگزیر برنامههای نوگرایی اقتصا ی چ توسعه را ر
سطحی محکچ به اجرا ر میآچرنک ،اما شل گیری فرهنگ مکرن را بهشکت سرکو میکننک (مر یها،
 .)1399چنین جامعهای بکچن تلییک چ تصکیق حقوق فر ی ،زمینه را برای رشک خلق چ خوی فر گرایانه فراهم
میکنک (برمن .)1982 ،می چ نیاز به ارتتاب را ر ل مر مان برمیانگیز (علیاکتری )1388 ،چ ر همان حال،
ارتتاب اجتماعی را تح .کنترل میگیر چ ر مسیر استانکار های تعریفشک  ،کانالیز میکنک (کاظمی،
 .)1395این کنترل ،به انزچای اجتماعی امنمیزنک .ر چنین جامعهای زنکگی خیابانی ،چزن چ اعتتار چ
جذابی .خاصی مییابک (برمن)1982 ،؛ زیرا خیابان ،تنها بستر چ رسانهای اس .که احتمال برقراری ارتتاب
آزا ر آن بیشتر اس( .بیات .) 2010 ،آقای صا ر نقطۀ اچج بحرانی هویتی ،خو را به خیابان میافلنک چ
ر قال تظاهرات یکنفر با غریتهها رچ ررچ میشو تا به خو چ به آنها نشان هک که بهراستی کیس .چ چه
میخواهک؛ اما چقتی متوجه میشو بو چ نتو ش برای جهان علی السویه اس ،.به اتاقی از بیمارستان میرچ
1. Solo Demonstration
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چ خو را با جویکن تعکا ی المد میکشک (احمکی آریان .)99:1388،اچ صحنۀ مرگش را هم به نمایشی
برای اعالر چجو تتکی می کنک .از راهی عمی چ نمایشی ،ر پیش چشم شاهکانی به.ز  ،میخواهک
هوی .فراموششک چ انلار شک اش را اظهار کنک چ به یا آ رها بیاچر (همان.)98 :
4ـ4ـ .4از مبارزه تا انتحار

این رمان ر سالهای پایانی چل .اصالحات نوشته شک اس ..ر چر ای که خشم چ مطالتهگری ر چجو
انشمویان جوان چ رچشنفلران ایرانی موج میز (ابطحی .)1396،نز یک به پایان اصالحات چ ر گرماگرر
بازار زچرآزماییهای خیابانی حاکمی .چ نوگرایان (همان) .شخصی .آقای صا استعار ای از گرگونیها،
رخکا ها چ سرنوش .جامعۀ ایران اس ..ساختار این رچای ،.با انعلاس این تغییرات ،به شل

منی چ

کنایی ،شهری را نشان می هک که بعک از یک چر امیکچاری چ مطالته چ آزا ی کاذ  ،چبار بایک به سلون چ
خاموشی برگر  .آقای صا چنک بار ر قال جمالتی عامیانه ،اچ اع سیاسی را ر گفتگو با راننکگان تاکسی
چ سایر مسافران ،نقک چ تحلی میکنک .ر این گفتگوها جتهۀ اصالحات به فرص.سوزی ،ملیوس کر ن مر ر
(احمکی آریان )77:1388،چ بازگش .به گذشته (همان )9 :متهم شک اس . .فرجار شخصی ،.خو تخریتی
چ زچال اس ..ر اینما به یاللتیلی از متارز چ قربانی میرسیم .مقاچم .پرسهزن به قربانی شکن اچ ختم
میشو  .گو این که اچ ر ابتکا هم خو از میان قربانیان ،به خیال خار نمات برخاسته بو  .کار اچ از تنفس ر
شهر بهجایی رسیک که خو  ،با پای خو  ،به سوی نابو ی برچ .
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کمدرآهد،
هازوی،
فهقد تحصیالت
شورش بیحهصس،
ارتکهب قتس،

خودشیفتگی در
عین احسهس
حقهرت،

خودکشی

خودآزاری برای
تطهیر نفس

نهعهدالن

فرار از قید
تعهدات و
زندگی ساتی.

بودن زندگی،
نفرت از شهر
و آدمنه ،هیس

جستجوی

ب انتقهم

خوشبختی

خیهبهن :کشتهرگ هه ،چهه
ژرف سیهنی.

هواجه به خشونتورزی،
بیاحتراهی و

بیتفهوتی رنگذران،
تاههیی عمیق،
خشم

بیهسئولیتی در برابر
خهنواده ،بیزاری از طبقۀ
هرف  ،خودنمهیی،

طلبکهری و شرم شکای،
دیگرآزاری ،قتس

شل

چ :نمایی از تمربۀ پرسهزنی آقای صا

ههشیننه :اراب نهی
هرگ ب برجنهو
آسمهنخراشنه فحش
هیدند
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نتیجهگیری

چرخدندهنه یک رمان اجتماعی اس .که ناآرامی ،بالتللیفی ،عصیان چ جوانی به هکر رفتۀ نسلی از شهرچنکان ایران
را رچای .میکنک .مر مانی که ر اثر تمربۀ ناقص مکرنیته ،میان ایرۀ بستهای از خواستن چ نتوانستن گرفتار آمک انک.
فلسفۀ چجو ی تمربۀ پرسهزنی ،خوشتاشی ،فراغ .چ تماشا اس.؛ اما شخصی .اصلی این استان ر رچنک تمربۀ
پرسهزنی رمییابک که محکچ ۀ لذت چ شا ی برای اچ سخ .تنگ اس ..پایان کار سوژ ر این رچای ،.حلای .از
گریز ،حقارت چ فرچپاشی ار ؛ نه لذت کشف چ تحلی شهر .آرزچ چ ارا ۀ سوژ به آینک ای موهور چ یا گذشتهای
ناخوشاینک چ شلسته موکول میشو  .به این معنا که اچ قکرت لذت بر ن از رچنک تمربه ر لحظۀ اکنون را نکار پس
ناچار اس .یا خاطرات فاجعهآمیز گذشته را ر ذهن مرچر کنک؛ یا به شللی بیمارگونه چ رق.بار سو ای فر اهای هرگز
نیامک را ر سر بپرچر  .چرخدندهنه ،رچایتی اس .از تمربۀ پرسهزن آشفته .سوژ ای شیزچفرنیک که با نگاهی شلسته
ر شهر میگر  .اچ بهجای اینکه از لحظات کوتا آزا ی ر جه .کس لذت ،آرامش چ تسلط بر ذهن بهر بگیر ،
بیش از پیش چار چنکپارگی چ گسیختگی میشو چ طی تلثیر چ تلثراتی متقاب  ،تمربۀ پرسهزنی شهرچنکان یگر را نیز
به فاجعه تتکی میکنک .فضاهای شهری چ رچابط مقطعی چ تصا فی که ر آن شل میگیر  ،برای سوژ حلم ّ
مفر چ
پناهگا ار  .تالش توأر با تشنج چ تحقیر سوژ برای تغییر شرایط چ بهتو زنکگی ،قهرمانی تراژیک را به تصویر میکشک
که با ذهنی .چ هوی .جماعتی چ ماقت شهرنشینی ،از ار ناکامیهای خو به شهر میگریز چ میخواهک با استفا از
امتیاز گمنامی ،از مزایا چ مواه شهرنشینی بهر بگیر  .بیمسئولیتی ،بیاعتنایی به حقوق چ حرم .یگران ،آنارشی چ
توحش ،از سوژ موجو ی ساخته که میخواهک بکچن طی کر ن مسیر شوار توسعه ،یکشته به همۀ چیزهایی برسک
که ر خیاالت جوانیاش میخواسته اس ..اچ ش جوانان غربی را میخواهک اما چس .نکار رچز میانساالنشان را
بتینک (مر یها .)1399،مسئولی .پکری چ همسری را نا یک میگیر  .از زیر بار شغ  ،شانه خالی میکنک .حیات یک
زن رهگذر را ر را نفسانی .خو از بین میبر  .از مسئولی .آگاهی چ عق میگریز چ خو را به جنون میزنک.
میخواهک انتقار ناکامیهایش را از یگرانی بگیر که خو غرق ر ناکامی هستنک .مسئولی .زنک بو ن را نا یک
میگیر چ س .به خو کشتن میزنک .گنا این تمربۀ تخری چ زچال ،بر چش نفس توسعه چ شهرنشینی نیس ..بلله
بر چش تناقضی اس .که از ل مکرنیتۀ کژقوار ریشه میگیر (مر یها .)1399،گذر از جماع .سنتی به جامعۀ
مکرن با تضا ها چ تناقضات بسیاری همرا اس .که سوژۀ رحالتوسعه را ر خو گرفتار میکنک .بر اساس منطق این
رچای ،.ر تمربۀ سوژ هیچ املان رهایی چ گشایشی قاب تصور نیس ..رهایی از این تنگنا چ خفقان ،فقط ر تظاهر
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به جنون املانپذیر میشو  .بکینترتی  ،عق گریزی چ بحران هوی .سوژ بر بخش بزرگی از استان سایه میافلنک.
فضای ذهنی سوژ ر جهانی مملو از شعارهای امیکبخش آزا ی چ بهرچزی ر تقاب با حقیق .غمانگیز چ فالک.بار
زنکگی ،چپار شک اس ..ناکامی فر ر ساختن آینک ای امیکبخش ،به این معنا اس .که نها قکرت ،ر را بر ن سوژ
به سم .امیک ،شلس .خور اس ..آنچه اتفاق میافتک مرگ آرزچ چ تراژ ی فرهنگ اس ..گسسته بو ن تصویر سوژ
ر این رچای .را میتوان به آشفتگی سوژ های اجتماعی ر رچیارچیی با تغییرات بستر اجتماعی پیونک ز  .هموار بعک
از تغییرات سیاسی ،اجتماعی چ فرهنگی شتا ز یا ناهماهنگ ،سوژ های اجتماعی چار بحران چ چنکپارگی هویتی
میشونک (مر یها .)1399:مر مان کشورهای توسعهنیافته ،به لی آشنایی سطحی چ گزینشی با ارزشهای مکرنیته،
ر برابر تحوالت فرهنگی ،کمچبیش با چنین بحرانهایی مواجه هستنک.
یادداشتها

1. Loiterature

عنوان این کتا که ترکیتی ابتلاری چ ساختۀ نویسنک اس ،.از فع  to loiterبه معنی چق.کشی چ پرسهزنی چ نیز  literatureبه معنای
ا بیات شل گرفتهاس..
2. Constantin Guys 1802-1892
طییراح چ نقییاش فرانسییوی .اچ چقییای نگییار امپراطییوری فرانسییه بییو چ بییرای رچزنامییهها تصییویرگری میکییر  .بییو لر بییه اچ لق ی نقییاش
زنکگی مکرن ا .
 .3محمک منصییور هاشییمی ر کتا آهیزش افقنه ،که گزیک ای از آثار شییایگان اسیی ،.تعابیر چپارگی ،رچانگسیییختگی ،چنکپارگی چ
سیرگر انی را بهعنوان معا لهایی برای شییزچفرنی فرهنگی اسیتفا کر اسی ..به گفتۀ اچ شییزچفرنی چاژ ای فنی ،متعلق به انش رچانپزشیلی
چ به معنای چشقه شکن شخصی .چ عق چ انکیشه اس ..شایگان این تعتیر را از رچی مماز ر عرصۀ فرهنگ بهکار بر اس( .آمیزش افقها،
 ،1396پاچرقی .)258-257
 .4بخش مختصیری از کتا نگهه شاکسات یه اساکیزوفرنی فرناگی ،نوشیته اریوش شیایگان ،ر سیال  1373با عنوان تعطیالت ر تاریخ ،به
ترجمۀ علیر ا منافزا به چاپ رسیک .گفتگو ،شمار  ،6زمستان  .1373صص . 21-7تعتیر تعطیالت ر تاریخ ،از شایگان اس..
5. Society
فر ینان تونیس ) ،(1936-1855جامعهشناس آلمانی ،بین چ مفهور گماینشاف .چ گزلشاف( .به آلمانیGemeinschaft :چ )Gesellschaft
تفاچت قائ شک .این چ کلمه به ترتی معا ل  Communityچ  Societyاس ..ر زبان فارسی کلمههای جماع .چ جامعه ،معا ل این چ مفهور
قرار ا شک اس ..جماع .به گرچ های انسانی ماقت مکرن اطالق میشو که بهصورت یک خانوا ۀ بزرگ یا قتیله گر میآمکنک .نمونههای جماع.
ر نیای جکیک نیز یک میشو  .باچر به آ ا عامیانه چ عرفیات ،مهمترین چیژگی جماع .اس ..رمقاب  ،عقالنی ،.فرهنگ شهرنشینی را قوار می هک
چ مفهور جامعه را میساز (کیویستو.)1998 ،
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