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  روايت زنانه از جنگ
  داتحليل انتقادي كتاب خاطرات 

  
  * محمدرضا جوادي يگانه *

  دانشگاه تهران  ،شناسي دانشيار جامعه
  يسيد محمدعلي صحف

  دانشگاه تهران  ،شناسي كارشناس ارشد جامعه
   چكيده

اي  ابژه مثابة زنان بيشتر به. خاطرات جنگ تحميلي با قلم و سخن راويان مرد گره خورده است
 دا كتـاب  امـا . اند نقش داشته ها همسر و مادر شهيد، در اين روايتمانند منتسب به مرد جنگ، 

را  دا كتـاب ك روش و نظرية تحليل گفتمـان انتقـادي   كم به ،در اين مقاله. اثري متفاوت است
پـردازان، بـه    اين نظريه ترينِ با توجه به نظريه و روش فركالف، يكي از مهم ايم و بررسي كرده

فـركالف بـه سـه بعـد مـتن،      . ايـم  و رابطة آن با گفتمان مسلط جامعه پرداخته ادكتاب تحليل 
قصد دارد تا برخالف  دارسد كتاب  نظر مي به .توجه دارد پركتيس گفتماني و پركتيس اجتماعي

عـالوه، ايـن كتـاب سـعي در      بـه . كنـد كيـد  أهاي ديگر زنان در جنگ ت نقشبر گفتمان سنتي، 
 آن استبر داكتاب خاطرات .شود برساخت زباني زنانه نيز دارد كه در آثار متناظر آن يافت نمي

بـا   دا. رسد در اين راه موفـق شـده اسـت    ينظر م از حوزة گفتمان سنتي فراتر نهد و بهرا تا پا 
گفتمانيِ خويش فراتر رفتـه و بـه خلـق متنـي نـو       كرداري مردانه و گفتاري زنانه از متون ميان

  . زده استدست 
  . ، گفتار زنانهدازن، تحليل گفتمان انتقادي، فركالف، كتاب خاطرات : هاي كليدي واژه
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   مقدمه. 1
گرچـه حضـور   . اند داشته مهمينقش  وردن آثار ادبيآ ر پديدهاي اخير، زنان د در سال

تـالش در  زنـان بـا   مردان در اين جنبه از فرهنگ عيني هميشه بيش از زنان بوده است، 
. دنـ طور كلي متن پـر كن  د تا جاي خالي صدايي را در ادبيات و بهناين عرصه سعي دار

ربوط بـه جنـگ   پيش از اين، جاي خالي اين صدا بيش از هر عرصة ديگري در متون م
بـه زنـان    زيـادي ي شـده، جايگـاه   جنگ كه هميشه نقشي مردانـه تلقـ  . دآم چشم مي به

بـه   اي متعلق بـه مـرد   عنوان ابژه رو، زنان بيش از هرچيز به ازاين. اختصاص نداده است
  هايي از ايـن دسـت   ر شهيد نمونهمادر شهيد، همسر شهيد و دخت. اند جنگ مرتبط شده

اند و از اين  بلكه به مرد جنگ متعلق ؛به جنگ مرتبط نيستند مستقيمطور  بهآنان . هستند
هـاي خاصـي ازجملـه     است كه زنان در جنگ نقـش   اين درحالي .يابند تعلّق ارزش مي
امـا كمتـر بـه ايـن      ؛انـد  رساني در پشت جبهه داشته هاي مردمي و خدمت تدارك كمك

همين شـكل در فرهنـگ عينـي     گونه زنان نيز به خاطرات اين .ها توجه شده است نقش
 اسـتفاده  هـا  از آن كـه در ادامـه   -همسران شـهيد  ةمتون خاطر. شده است بازگومردانه 

گرچه اين رونـد هميشـه   . كنند مرد جنگ را بازنمايي مي به همين صورت -خواهد شد
، در ابة شخص حاضر در جنگ معرفي شده استمث يكسان نبوده و در چند مورد زن به

  هــاي ســنتي زنانــه كــه بــا نقــش رود شــمار مــي بــهجنــگ متنــي مردانــه  بيشــتر مــوارد
  .در تناقض است 

و نقـش   كند انتقاد مي تفكر سنّتي دربارة جنگ از از معدود متوني است كه داكتاب 
هـايي مثـل دختـر     گرچه نقش سنّتي نيز در قسـمت . كشد چالش مي اي زن را به كليشه

مخالفـت بـا    ،دهـد  ل مياصلي را شك تمانگفد، آنچه شو  حفظ مي شهيد و خواهر شهيد
طور گسـترده   گويي، به است كه در روند خاطره هماناين فرهنگ . فرهنگ مردانه است
اي زنـان را در   راوي هميشه سعي دارد نقش كليشه .گيرد قرار مي 1مورد حملة نويسنده

او  .كنـد بيـان   مردانـه آشـكارا  با اين فرهنـگ  را مخالفت صريح خود نيز زمان جنگ و 
خواهنـد او را در   كـه مـي   دهـد  چالشي هميشگي با مردان زمـان خـود را نمـايش مـي    

براي  ويژه بهرا كتابي جذاب،  دا شكني است كه شايد همين سنت .هاي زنانه ببينند نقش
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هـاي   كتـاب  تـرين  پرشمارگانترين و  يكي از پرفروش ادكتاب  ،همچنين. نمايد مي زنان
شـده و مخاطبـان    رو اين كتاب با استقبال زيـادي روبـه   ،مسئوالنگفتة  به 2.كشور است

نيز آن را به اثري مهم و درخـور   دااين وجه كتاب . زيادي را به خود جلب كرده است
   .ده استكر مطالعه و تحقيق تبديل

رسد بـا گفتمـان    نظر مي كه به -را دابرآن است تا گفتمان دروني كتاب  مقالة حاضر
. با تكيه بر نظريه و روش فركالف بررسـي و تحليـل كنـد    -جامعه نيز در ارتباط است

اسـت و   داهاي جنسـيتي در خـاطرات    چگونگي بازنمايي نقش ،ال اصلي اين مقالهؤس
چـه  هـاي زنـان    نقـش  فتن از گفتمان قالب جامعه دربارةاينكه نويسنده براي فاصله گر

بـه عبـارت   . سـت و در اين راه تا چه انـدازه موفـق بـوده ا    پيش گرفتههايي را در روش
اي را  كه از گفتمان مردانه فاصله گرفته و فرهنـگ عينـي زنانـه    است كتابي داديگر، آيا 

   .ساخته يا اين كتاب نيز در فرايند گفتمان سنتي گرفتار آمده است

  نظرية تحليل گفتمان انتقادي. 2
انديشمندان زيـادي را بـه خـود جلـب كـرده      توجه تحليل گفتمان از مباحثي است كه 

نسـبت   3توان به ميخائيل بـاختين  ها در اين نوع تحليل را مي يكي از اولين تالش. است
او به رابطة كلمات . گفت سخن نثرگري در  تحليل گفتمانيِ متن و مكالمه ةداد كه دربار

تنهـا   ،نظـر بـاختين   بـه . هر كلمه با كلمات ناشناخته توجـه دارد  روياروييبا يكديگر و 
آدم ابوالبشـر   ،گو بپردازدو ن توجه به كلمات متخاصم به گفتتوانست بدو كسي كه مي

 بـاختين . كالم او هنوز مشروط به كالم ديگران نشده بـود  ،لحاظ تاريخي بهچون  ؛است
. كنـد  شده در كنار هم توصيف مي كلمات چيده اي نگاه سبك سنّتي به متن ادبي را پاره

فهـوم  اما اين م. كند ين و تشريح ميكلمه را بدون توجه به بافت آن تبيفقط تي سبك سنّ
   :براي نويسنده چيز ديگري است

عكس، كلمه بـراي نويسـندة نثـر هنـري، بـيش از هرچيـز كثـرت چنـدمفهومي          به
. سـازد  آشـكار مـي   هـاي خـود را دقيقـاً    داوري  -  ها، تعاريف و ارزش اجتماعي نام

هـا و   ها، جاده با راهناپذيري خود موضوع، نويسندة نثر  جاي جامعيت بكر و پايان به
جدل [...]  روست كه ذهنيت اجتماعي در درون موضوع نهاده است مسيرهايي روبه
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ــت      ــورده اس ــد خ ــون آن پيون ــاعي پيرام ــة اجتم ــا مكالم ــوع ب ــك موض   ديالكتي
   .)367: 1387باختين، ( 

شود تا ظرايف هنري نويسنده در متن رخ نمايانـد، همـين چندصـدايي     آنچه باعث مي
شود صداي مفهومي مورد نظر نويسـنده   موجب مي صدايياين چند. يم استمفاه بودنِ

   .نيز به گوش برسد
ميشـل   ،و روش تحليـل گفتمـان دارد    اما انديشمندي كه بيشترين سهم را در نظريه

فوكو بـر  . ثير قدرت بر ساخت گفتمان يك عصر توجه زيادي داردأاو به ت. است 4فوكو
شناختي و ازجملـه   حادثه با فعل و انفعاالت روان  / هطرح يك گزار«اين عقيده است كه 

بلكه عوامل ديگري جـز ذهنيـت پديدآورنـده بـر      ؛گونه ارتباطي ندارد لف هيچؤنيت م
گيري تحليل گفتمان انتقادي بيش  شكل بنابراين،. )27: 1378ضيمران، ( ».ها حاكم است آن

   .دانستاستوار ن از هرچيز بر نظرية فوكو و توجه او به رابطة قدرت و زبا
در دهـة   6 (CDA)تحليل گفتمـان انتقـادي   ،)447 :2000( 5گفتة بلومارت و بالكان به
و  شده در مطالعة گفتمان اروپايي آغاز بـه كـار كـرد    ريزي عنوان توسعة برنامه به م1980

. كـرد ظهـور   9دايـك تئـون ون و  8راث ووداك 7،نورمن فركالف هايي مانند شخصيتبا 
نظـر او، هـدف    بـه . اك از تحليل گفتمان انتقادي مختصر و مفيد استتعريف راث وود

تاريك و روشـناي روابـط سـاختاري سـلطه، تبعـيض،      «تحليل  ،تحليل گفتمان انتقادي
 204: 1995ووداك، ( ».چيزي است كه در زبان ظاهر شده است قدرت و كنترل به مثابة آن

   .)Blommaert & Bulcaen, 2000 به نقل از
پردازان تحليل گفتمان انتقادي كه به الگويي اجتماعي در  ثرگذارترين نظريهيكي از ا

معرفـي   بعدي از تحليـل گفتمـان   الگويي سه او .اين مباحث دست يافته، فركالف است
مختلف بـه   هاي الگوي فركالف سعي دارد تا از زاويه. كه ارزشمند و كارساز است كرد

رسيدن به تحليـل  تحليل متن براي  فقطست كه او بر اين عقيده ا. متن توجه نشان دهد
زيـرا ايـن تحليـل از ارتبـاط ميـان مـتن، سـاختارها، فراينـدهاي          گفتمان كافي نيست؛
ما بـراي تحليـل اجتمـاعي مـتن     . كند چيزي را براي ما روشن نمياجتماعي و فرهنگي 

شناسي  امعهرو در تحليل گفتمان به رشتة ج ازاين ؛اي هستيم رشته هاي ميان نيازمند بحث
 ساختارهاي اجتماعي و روابط قدرت دهد شناسي كالن نشان مي سنت جامعه. نيازمنديم
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شناسـي   جامعـه ) وبري(سنت تفسيري . دهد هاي اجتماعي را شكل و جهت مي پركتيس
شـان   هاي روزمـره  كند كه چگونه افراد از طريق پركتيس نيز ما را با اين واقعيت آشنا مي

به ايـن ترتيـب، يكـي از     .)118: 1389يورگنسن و فيليـپس،  (كنند  مي مند خلق جهاني قاعده
وسيلة  گفتمان هم به. شود قواعد نظرية تحليل گفتمان انتقادي در كار فركالف آشكار مي

ــده ــي  ديگــر پدي ــاعي ســاخته م ــاي اجتم ــه آن  ه ــم ب ــي  شــود و ه ــا شــكل م ــد ه   ده
  .)96: 1379فركالف، ( 

فتمان انتقادي را به نقل از فـركالف و ووداك  مباني تحليل گ )370 :2003( 10راجرز
  :شمارد گونه برمي اين

 .ئولوژيكي استايد يگفتمان كار -

 .آورندة فرهنگ و جامعه استپديدگفتمان  -

 .گفتمان موقعيتي و تاريخي است -

 .اي گفتماني هستند طور جانبدارانه روابط قدرت به -

 .ي استشناخت اجتماع ،گري روابط قدرت الزمة ميانجي -

پـارادايم علمـي اسـت كـه بـه مشـكالت        ،اجتماعي ديدگاهتحليل گفتمان انتقادي از -
 .شود اجتماعي رهنمون مي

 منـدي  نظـام شناسي  روشي توصيفي، تحليلي و تبييني است و از روش تحليل گفتمان -
 .گيرد بهره مي

  .نقش تحليلگر مطالعة روابط ميان متن و پركتيس اجتماعي است -

شناسي در ارتباط  ين مباني، تحليل گفتمان با دو سوية كالن و خرد جامعهاساس ابر
اجتمـاعي اسـت كـه سـعي دارد از حركتـي       -نگاهي متنـي  ،نگاه تحليل گفتمان. است
بعـدي   اكنون به مدل سه. برگشتي ميان جامعه و متن به تحليلي از متن دست يابد و رفت

   .رسيم فركالف مي
تـوان   متن را با توجه به چند خصوصـيت مـي  . شود ميتحليل فركالف از متن آغاز 

براي تحليل متن نيازمند . شناسي است اين خصوصيات بيشتر مرتبط با زبان. تحليل كرد
قواعـد  هـا، طـرز بيـان و     گيري هويت در مـتن، اسـتعاره   شكل. شناسي هستيم علم زبان
   .)144: 1389يورگنسن و فيليپس، (از اين موارد هستند  دستوري
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. رسـيم  از تحليل متن و شناخت بافت گفتماني آن به فهم پركتيس گفتماني مـي پس 
در اين بعد، پژوهشگر قصد . پركتيس گفتماني به بخش توليد و مصرف متن توجه دارد

مصـرف   رامـتن  خوانندگان چگونه دارد تا بداند چرخة توليد اثر به چه شكلي است و 
ن است كه متن مـورد نظـر در چـه ژانـر يـا      اي ها سؤالهمچنين، يكي ديگر از  .كنند يم

ـ  و ميان 11تگفتماني ست كه مياناينجا .موضوعي قرار دارد كنـد  معنـا پيـدا مـي    12تمتني .
متن مـورد نظـر    ةجوي ژانرها و موضوعاتي بود كه در حلقو توان در جست درواقع، مي

بـا هـم   اين متون كه ازنظـر موضـوعي   . كنند دارند و همگي در يك وادي سير مي جاي
شــكلي  انــد و از عناصــر يــك متنــي ديگــري نيــز يافتــه رابطــه دارنــد، پيونــدهاي درون

شـده   توان به مقايسة متن مورد نظر با ديگر متون نوشـته  به اين ترتيب، مي. برخوردارند
مناسـبات اثـر بـا گفتمـان عصـر خـويش را        ،در آن گفتمان دست زد و از اين رهگـذر 

   .دست آورد به
در بحث پركتيس اجتماعي . پردازد فركالف به پركتيس اجتماعي ميبعد سوم نظرية 

درواقع، چگونگي . و ساختارهاي اجتماعي هستيم  دنبال رابطة دو بعد پيشين با جامعه هب
سـو و چگـونگي برسـاخت نظـم      ساخت متن با توجه به ساختارهاي اجتماعي از يـك 

عد، به تحليل در اين ب. داردگفتماني توسط پركتيس گفتماني متن از سوي ديگر اهميت 
ساختارهاي اجتماعي  كه آيا متنْنرابطة ميان متن و ساختار جامعه خواهيم پرداخت و اي

و نظم گفتماني موجود در جامعه را بازتوليد كرده و بر آن صحه گذاشته است يا سـعي  
   .كرده از آن بگريزد و آن را بشكند

هاي اجتمـاعي را بـه    كه راه نظريه گويد  سخن مي اي نكته در اين بخش، فركالف از
او فهـم پـركتيس اجتمـاعي را بـا توجـه بـه       . كنـد  روش تحليل گفتمان انتقادي باز مي

تـوانيم   شناسان مي جامعه نظريةاز  گرفتنما با ياري . داند هاي اجتماعي ممكن مي نظريه
د از بـه چنـد مـور    ،در ادامـه . دسـت آوريـم   فهم بهتري از پركتيس اجتمـاعي مـتن بـه   

   .دنرسان ياري مي ادكه به فهم ما از پركتيس اجتماعي متن  كنيم ميهايي اشاره  نظريه
فرهنگ عيني شامل تمام . داند فرهنگ عيني را مخصوص مردان مي 13گئورگ زيمل

 هـيچ سـهمي   در فرهنـگ عينـي   زنـان  .دهد متوني است كه فرهنگ جامعه را شكل مي
اگـر  . توانند به ساختن چنين فرهنگـي دسـت بزننـد    آنان نمي ،نظر زيمل حتي به. ندارند
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فرهنـگ زنـان ذهنـي    . نث نخواهد بودبكوشد تا فرهنگ عيني توليد كند، ديگر مؤ زني
كـل رد   زيمل فرهنگ عيني زنانـه را بـه   ،البته .)296: 1382كرايب، (است ) گوو مثل گفت(

ن فرهنگي وجود اما در حال حاضر چني ؛وجود آيد شايد روزي اين فرهنگ به. كند نمي
وارد  زيـادي  هـاي و ديگران به نظرية زيمـل انتقاد  پردازان فمينيست گرچه نظريه. ندارد

انـد، كارهـاي اخيـر فمينيسـتي نشـان       هاي او دانسـته  داوري كرده و آن را مطابق با پيش
   .از واقعيت برده است اي بهره كالم زيمل دهد مي

حتـي زنـان    گويـد  مـي  )م1999( بخش روش رهاييدر كتاب  14مارجوري ال دوالت
همـة مـا   . كننـد مردانه دور  توانند متن خود را از زبان مسلّط نويسندة فمينيست نيز نمي

او . شود رد ميطكتاب ما  ،در غير اين صورت. محكوم به ادامة راه نوشتار مردانه هستيم
ما يكي از ا تجربة زنان است؛ دربارةكند كه هر دو اثري فمينيستي  به دو كتاب اشاره مي

و ديگري كه زبـان   بودهپرفروش و مورد قبول برگزيده، ها كه زبان مردانه را  اين كتاب
گيري دوالـت از ايـن بحـث،     نتيجه. ده، به حاشيه رانده شده استكرو چينشي نو خلق 

پـذيرد و آن را بـه    قدرت زبان مردانه در جامعه است كه هيچ زبان نو و بديعي را نمـي 
ها باشند، مـتنِ دورمانـده از    ي اگر مخاطب اين متن زنان و فمينيستحت. نهد كناري مي

   .برد زبان سلطه راه به جايي نمي
به حضور زنان در ساخت مـتن توجـه   ) م2006( زن و زبانعبداهللا غذامي در كتاب 

متني  هزار و يك شبنظر او،  به. كند او كار خود را با مطالعة متون كهن آغاز مي. كند مي
 اي روايـت زنـان روزگـار    گونه ، بهداردگرچه اين كتاب نويسندة مشخصي ن. زنانه است

را تـالش زنـي بـراي زنـده      هزار و يك شـب غذامي متن . كشد تصوير مي خويش را به
رسد، بـاز در خـود    اين تالش به ثمر مياگرچه . داند رحم مردانه مي ماندن در دنياي بي
از هـر   رحم زن مانند متني است كه يك شب هزار وزيرا  ؛همراه دارد سلطة مردانه را به

رتبة زن در اين متن، به پسـرزايي او   همچنين،. شود داستان آن داستاني ديگر زاييده مي
زن بـا توليـد مـرد اهميـت      درواقـع، . آورد سه پسر براي شاه به دنيا مياو . ارتباط دارد

هرچنـد بـه نظـر متنـي      ؛نيز متني در يوغ مردان است هزار و يك شب بنابراين، .يابد مي
بـاور   به. ، آثار اخير زنان سعي در شكستن اين رابطه دارندنظر غذامي اما به. آيد زنانه مي

د كه به شكستن سـلطة مردانـه دسـت    نرس هاي زنانه هنگامي به منصة ظهور مي ، متناو
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د بـه  خـو  بلكه در مـتنِ  ؛كنند آنان ديگر خود را در گفتمان مردانه بازنمايي نمي. زنند مي
كند كه به نابودي مرد  هايي اشاره مي او به رمان. زنند شكستن دنياي آباد مردان دست مي

ايـن  در نظر غذامي،  به .آفرينند شكلي زنانه را مي ترتيب، و به اين پردازند در داستان مي
  .گيرد مرحله زبان زنانه شكل مي

سه بعد مورد نظر فـركالف  ، به داكتاب  بارةدر هاي تحقيق دامه با توجه به يافتهدر ا
كتـاب  (كتيس گفتمـاني آن  سپس پـر  ،شناختي آن ابتدا به متن و تحليل زبان. پردازيم مي

بـه پـركتيس    و سـرانجام ) طـور خـاص   طـور عـام و خـاطرات جنـگ بـه      خاطرات بـه 
را  داپس از آن، سهم كتاب . اشاره خواهيم كرد) گفتمان سنتي نقش زنان( اش اجتماعي

   .كنيم  نو يا تسليم شدن به گفتمان مسلط بررسي مي در ساخت گفتماني

  روش تحقيق. 3
. كنـيم  را بررسـي مـي   دامتن كتـاب   ،هاي كيفي با توجه به يكي از روش در اين تحقيق

در  .دارنـد نگـاهي عميـق و محـدود    هاي تحقيق كيفي به موضوع مورد نظر خود  روش
در موارد زيادي براي تحليل  انتقادي هاي تحقيق كيفي، روش تحليل گفتمان ميان روش
. روش تحليل گفتمان انتقادي تلفيقي از نظريه و روش است .شود استفاده مي متون ادبي

طـور كـه    همـان . رو، ما از روش فركالف در تحليل گفتمان استفاده خواهيم كـرد  ازاين
پيش از اين نيز ذكر شد، روش فركالف بر سه بعد متن، پـركتيس گفتمـاني و پـركتيس    

بـه بررسـي    دادر بخـش نخسـت، بـا توجـه بـه مـتن كتـاب        . تماعي اسـتوار اسـت  اج
ها و بازنمود عـاطفي   تكرارها، چينش. ها و كلمات خواهيم پرداخت شناختي جمله زبان
بـه   ،بـراي بررسـي دقيـق ايـن بخـش      .بـود ها در اين بخش مورد توجه خواهـد   جمله

. دكـر گ نيز نظر خـواهيم  خاطرات ديگر زنان در عرصة جنگ و خاطرات مردان از جن
در اين . الب در خاطرات جنگ استغدر بعد پركتيس گفتماني، توجه اصلي بر گفتمان 

ـ  ت و ميانگفتماني بخش، به ميان ت در كتـاب خـاطرات جنـگ خـواهيم پرداخـت     متني. 
بـا پـركتيس اجتمـاعي     را از نظرية فركالف، اختالط اين دو بخش گيري بهرهبا  درادامه

  .م كردبررسي خواهي
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گيـري   از نمونه دليل است و به همين داپژوهش مطالعة موردي كتاب خاطرات اين 
كتاب ارزيابي  ها و بندهاي دليل جمله به همين ؛واحد تحليل، جمله است. نياز است بي

  .شده است

  اعتبار و پايايي. 4
 )414: 1388( 15فليـك . ايـم  ها استفاده كرده مستندسازي دادهتحقيق از روش  پايايي رايب

. دانـد  هاي تحقيق كيفي مـي  مستندسازي را روش مناسبي براي سنجش پايايي در روش
هـاي برآمـده از آن مسـتند     سعي شده تا تحليل دابه اين ترتيب، با استناد به متن كتاب 

ذكر شده و در بعضي موارد نكتة ا دها يك يا چند جمله از كتاب  تر تحليلدر بيش. دشو
   .شودسازي در تحقيق رعايت  تا درحد امكان، مستند ستمشخص شده ا مورد نظر

يـاد  نظريات مختلفي كه پيش از اين ذكر شد،  ازتوان  براي اعتبار صوري تحقيق مي
هـاي پـژوهش    استفاده از نظريـات مختلـف در رونـد تحقيـق و معتبرسـازي داده     . كرد
در ايـن مـورد،    .كند به اعتبار تحقيق كمك مي يادشدههاي  وسيلة مطابقت آن با نظريه به

هـا از نظريـات فمينيسـتي، نظريـة غـذاوي و زيمـل در        در پايان تحليـل  ايم  سعي كرده
   .بهره بگيريمها  معتبرسازي يافته

ايـن روش بـا   . نـد ك روش تحليل گفتمان انتقادي نيز به اعتبـار تحقيـق كمـك مـي    
و نگـاه   چندبعدي كردن تحليل متن و توجه به متـون ديگـر و مقايسـة متـون مختلـف     

، بررسـي و تحليـل   اددر كتـاب  . كند ميآمده را معتبر  دست چندجانبه به متن، تحليل به
هـا   در اين سـه بخـش، يافتـه   . گيرد متني و تحليل اجتماعي صورت مي متني، ميان درون

ري از اسـتحكام بيشـت  و با توجه به اين سه جنبـه   كنند ميتكميل و تصحيح  يكديگر را
كه اين سـه بخـش را    -تيس گفتماني و پركتيس اجتماعين، پركمت. دشون برخوردار مي
   .كنند ها را تقويت مي كلي تعاملي يكديگر را تكميل و تحليل دادهش به -دهند تشكيل مي
در همراهـي   خالصـه  ضـرورت ايـن  . آوريـم  را مـي  دااي از كتاب  فشرده ،در ادامه

اين خالصـه  . شود ست داده ميد بههاي تحقيق و تحليلي است كه از آن  خواننده با يافته
صـورت فعـال وارد    در تحليـل گفتمـاني آن بـه    ،خواننده را با روند كلي متن آشنا كرده

  .كند  عمل مي
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  داستان ةخالص. 5
ايـن روايـت از زمـان كـودكي راوي آغـاز      . زهرا حسيني است روايت زندگي داكتاب 

روابـط اعضـاي آن    از آن به كودكي و نوجواني، وضـعيت خـانواده و   و بخشي شود مي
در ايران  ،ال سياسي است و پس از اخراج از عراقپدر راوي در عراق فع. مربوط است

 پـس از  ،ايرانـي هسـتند   اصـل در هـا كـه   آن. دهد نيز عليه شاه فعاليت خود را ادامه مي
ولي با گذشت  شوند؛ رو مي روبهمشكالتي ازجلمه بيكاري پدر  اسكونت در خرمشهر ب

دسـت آورنـد و پـس از سـپري كـردن       اي بـه  تواننـد خانـه   غل پدر ميزمان و تثبيت ش
   .بگذراننددوران خوشي را ها  سختي

. شـود   هاي راوي با اولين روز مهر و حملة عراق به خرمشهر آغاز مي شروع فعاليت
 راوي فجـايعي را كـه  . شـود  مـي  شهر مشغول كـار  ةدر سردخان ،عراقة حملاو پس از 

بـا ظرافـت و   بيند،  ميآوري شهدا از سطح شهر  ين جمعشستن كشتگان و همچن ضمن
پـدر او كـه در نقـاط    . شود تر مي حمالت عراق سنگين. دهد شرح مي تمام نگري يئجز

پـدر قبـل از شـهادت    . شـود   مرزي با دشمن درگير است، در اوايل مهرمـاه شـهيد مـي   
بـرادر بـزرگ    .كنـد  سپارد و او را سرپرست خانواده معرفـي مـي   خانواده را به راوي مي

گـردد و   مير بـاز راوي كه چندي است در بيمارستان تهران بستري اسـت، بـه خرمشـه   
را بـه   اش هخـانواد  ،راوي بعد از مرگ بـرادر و پـدر  . شود شهيد مي گذرد كه ديري نمي
او در يكـي از ايـن    .ماند تا به مناطق جنگـي بـرود   فرستد و خود در شهر مي تهران مي

   .شود منتقل مي اش ه از چندي به تهران در كنار خانواد پس شود و مناطق زخمي مي
او بـا   .هاي دشمن، راوي ديگر قادر نيست به مناطق جنگي بازگردد پيشرويعلت  به

را  شدر آبادان زنـدگي مشـترك   كرده، حبيب مزعلي، يكي از رزمندگان سپاهي، ازدواج
شـهر و   هـاي نهـايي، خطر با روايت نويسـنده از ت  ،در اين بخش از داستان. كند آغاز مي

همسر راوي از  1372در سال . رو هستيم سختي پرورش كودكان در شرايط جنگي روبه
  بـه تهـران   -كه حـال چهـار فرزنـد دارد    -همراه نويسنده و به گردد بازمي مناطق مرزي

  . كند مهاجرت مي 
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   هاي تحقيق يافته. 6
بـدين  . پـردازيم  مي داكتاب به تحليل بعدي فركالف  در اين قسمت با توجه به مدل سه

ل تحليـ  هجداگانو هر بخش را هاي تحقيق را به سه بخش جداگانه تقسيم  يافته ،منظور
و تحليلي  كنيم با يكديگر تركيب ميرا هاي جداگانه  اين بخش ،گيري در نتيجه. كنيم مي

  . دهيم مي دست بهكامل 

   متن .1 -6
تمـام  وجود داستان زني است كـه بـا   اد .خوريم به نكات متفاوتي برمي دادر متن كتاب 

چيـز  او بيش از هر. كند انه پيروي نميهاي اجتماعي زن از نقش و آزاد است ش،مشكالت
نويسـنده  . رود يك زن انتظار نمـي  در مقام دهد كه از او اي را انجام مي هاي مردانه نقش

   .دبين ديگران نيز مي واكنشكند و آن را در  بارها اين نكته را گوشزد مي
تـر،   وجود داشتن پسر بـزرگ  با رپد. آيد مي شمار او پس از پدر سرپرست خانواده به

او نيـز  . كنـد  انتخـاب مـي   سرپرست خـانواده  -كه دختر بزرگ خانواده است -راوي را
از خود نيز خواهرش ليال را بـراي ايـن    راوي پس. از عهدة اين كار برآيد كند سعي مي

: شـود  گوي ديگران با نويسـنده نيـز مـنعكس مـي    و گفت اين نقش در. كند كار آماده مي
تو االن بايد جاي علي و بابات رو براي . اين حرف رو نزن: زينب نوازشم كرد و گفت«

ــر كنــي  ــرادرات پ ــا و . مــادر، خــواهر و ب ــه اميــد تــو گذاشــتند و رفتنــد  علــيباب   ».ب
   ).378: 1387حسيني، ( 

راوي ايـن وظيفـه را در   . ل قبول اسـت قدرت او براي اين كار قابازنظر ديگران نيز 
آرام كـردن همـة    ت پدر، راوي مسئولهنگام شهاد. دهد انجام ميهاي مختلف  موقعيت
درمقابـل ديگـران     -اسـت  واكنشـي زنانـه   كه معمـوالً  -كردن  او از گريه. است خانواده

ر او سـنگ صـبو  . كند تا مادر، خواهر و برادرانش را نيز آرام كنـد  خودداري و سعي مي
 دهـد  سرمي زماني گريه فقط. كند نمي كس گريه همه در اين واقعه است و درمقابلِ هيچ

   .كند كه در كنار تابوت پدر تنهاست و با او صحبت مي
 ةدرمقابل همـ . گيرد عهده مي او پس از شهادت پدر و برادر، كار دفن آنان را خود به

را  كـار  بـودن ايـن    ند و بزرگك ها، راوي به دست خود برادر و پدر را دفن مي مخالفت
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ايـن  . شناسـم  آره مامان مـي : خسرو گفت«: دهد بارها ازنظر ديگران مورد توجه قرار مي
. هاي خودش باباش رو دفن كـرده  دوني اين با دست مي. يه، زينبِ زمانه خواهر حسيني

در واكـنش پزشـك    كـار بـزرگ راوي   اين .)227همان، (» شه؟ شه؟ باورت مي باورت مي
شـما    ةهـا دربـار   وقتـي خـانم  «: خـورد  چشم مي نيز به اوجامع در اولين ديدار با مسجد

صحبت كردند برام هم جالب و هم عجيب بود كه يـك دختـر خـودش پـدرش را بـه      
» .هـا باشـه   سن و سالت بيشتر از ايـن . تر از اينا باشي كردم بزرگ فكر مي. خاك بسپارد

   .)227همان، (
. كنـد  د مـي زدر خط مقدم جنگ گوشـ را حضور خود او پس از شهادت پدر، بارها 

ولي او خـود را بـا مـردان برابـر      ؛شود اين حضورها هميشه باعث مخالفت ديگران مي
   :پذيرند ز اندكي مقاومت، آن را ميو ديگران نيز پس اداند  مي

اگه براي من خطر داره : گفتم .كنه توپ و تانك داره كار مي. اونجا خطرناكه: گفتند
   .)230همان، ( كنه؟ چه فرقي مي. ما هم دارهبراي ش

حس كـردم لحـنش طلبكارانـه    . بهم برخورد .خواهر شما چرا اومدي؟ اينجا ناامنه
   .)231همان، ( اگه ناامنه شما چرا مونديد؟ منم مثل شما: گفتم. است

در بحبوحة جنگ و براي كارهاي مهم، مثل آوردن مهمات، برابري اين نظر راوي از
  : دارد نيز وجود

جـان خودشـان   . ما را بكنند و ما را دور نگه دارند ةقدر مالحظ دوست نداشتم اين
حاال كه من تا اينجـا اومـدم، پـس    . رم نه اجازه بديد، خودم مي: گفتم. هم مهم بود

 .)511همان، ( رفتن زير آتش، من و شما ندارد. ممن و شما فرقي نداري

مردان در دفاع از در جايي، . شوند پذيرا مي ها نيز برابري راوي زن را با خويش مرد
  :راوي در چشم ديگري نيز مرد است. كنند ياو را مثل جامعة مردان معرفي م ،راوي

پسـرهاي تـوي    خواهر رو با خودتـون آورديـن اينجـا؟   چرا اين : اعتراض گفتند به
ل نگران نباشيد، اينم مثـ : آن يكي گفت .خودش اومده. ما نياورديمش: وانت گفتند

جـور  و خـودم را جمـع  . خوبي نداشتم از اين نوع حرف زدن حس .خودمون شيره
خـودم خواسـتم   : گفتم[...]  به شما چه ربطي داره؟ من خودم اومدم: كردم و گفتم
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 :گفتنـد  هـا مـي   بعضـي  .مگه شما فقط اومدين بجنگين؟ من هم بلـدم بجـنگم  . بيام
  .)330همان، ( ببخشيد خواهر منظورمان اين نيست

دسـت آورد و   اي بـه  كنـد تـا اسـلحه    تـالش مـي   براي ورود به مناطق جنگي راوي
تـا   خواهنـد  مي از راوي ، نظامياناسلحه بر گرفتن عالوه. كند ميخود را مسلّح سرانجام 

ب مردانـه توصـيف   كه اغلـ  را ها اين نقش. سمت دشمن پرتاب كند اولين خمپاره را به
هاي  دختري كه سعي دارد از چنگال نقش ؛ندك ايفا مي ساله  دختري هفده شوند، حال مي

  . دست يابدو به برابري با مردان  شود جنسيتي رها
صـدر در   نـي هاي سياسي و بدگويي از ب ورود در بحث. شود او وارد سياست نيز مي

در آخرين ديدار، پدر . شود سياست از پدر به او منتقل مي. خورد چشم مي چند مورد به
 شجاي روايت گويد و او نيز اين موضوع را در جاي هايش مي انتصدر و خي به او از بني

   .كند از جنگ گوشزد مي
كند درمقابل ديگـران   و سعي ميا. گريزد راوي از احساسات منسوب به زنان نيز مي

به چيزهـاي ديگـري    موارد افتد، اين اين كار گرچه در چند مورد اتفاق مي. اشك نريزد
آوري است و او  مورد در مرگ برادر است كه اتفاق بهت اين نمونة. شود مينسبت داده 

كنـد، گريـه    گيرد و بدون اينكـه بفهمـد چـه مـي     دربرابر اين شوك تحت تأثير قرار مي
عـادي نويسـنده دربرابـر    ها و رفتارهـاي غير  با سخنگريه ها،  در اين صحنه .دهد سرمي

د، يعني اندوه بيش از حد لي خواي كه گريه جايگاه اص گونه به ؛جنازة برادر همراه است
   .دهد مي مقابل مرگ نزديكان را از دستدر

كمتر روايتي از ترس بيـان شـده و    دادر كتاب . ترس نيز روي ديگر اين سكّه است
هواپيماها كه رفتند باز تمـام تـنم   «: حال و روز ديگران استبارة حضور ترس گاهي در

 ».هم رحـم نشـود و دوبـاره بسـوزند    هاي شهدا  ترسيدم به جنازه اش مي همه. لرزيد مي
نسبت گاه نيز ترس، باوجود حضور نويسنده در همان موقعيت، به ديگران  .)183همان، (

آدم را  ةشـان زهـر   صـداي غـرّش  «: گـردد  يا به جنس كلي مثـل آدم برمـي   شود مي داده
صل و خسته به محض شـنيدن ايـن صـدا از روي جـاده پراكنـده      أمردم مست. تركاند مي

اي ديگـر، دلشـورة نويسـنده از     در صـحنه  .)185همـان،  ( ».به دل بيابان دويدنـد  شدند و
امـا پـس   . شود مرگ خود آغاز مي بارةبازگشت در جادة پرخطر آبادان با تخيالت او در
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چيـز، از مـرگ ديگـران    او بيش از هر. شود ميمرگ ديگران ختم  ربارةاز آن به تخيل د
   .افتد همة دروني اتفاق ميشهادت پدر پس از اين وا. واهمه دارد

هـاي   آرزوي شهادت و فرار از بيمارستان براي بازگشت به مناطق جنگي، از روايت
هـا و كـنش مردانـه برقـرار      قرينگي خاصي بين ايـن  اما مخاطب هم. آشناي جنگ است

راوي سعي دارد تصوري زنانه از اين مفاهيم را روايت كند و آن را از انحصـار  . كند مي
بازگشت به مناطق جنگي بـه آرزويـي بـراي راوي و دوسـتانش بـدل      . درآورد مردان به

كنند تا به ترفندي خود را  همة آنان پس از كوچ اجباري از خرمشهر تالش مي. شود مي
دانند و تا مجبور  در مناطق جنگي الزم ميرا آنان حضور خود . به مناطق جنگي برسانند

  .دهند شوند به ترك آن رضايت نمي نمي
ـ  ، بيشتر كارهاي راوي در جنگ حالتي خنثي دارد و نمييرو هر  هب ه توان آن را زنان

به رزمنـدگان، كمـك بـه آوارگـان و      ، رساندن غذاها غسل دادن شهدا، دفن آن. دانست
گونـه كـه    همـان  ؛مطـرح نيسـت   ها حتي پرستاري از كارهايي هستند كه جنسيت در آن

هـاي جنسـيتي    او از نقـش . كند اشاره ميها  لشغ راوي نيز به حضور مردان در همة اين
اين آزادي . حتي او مجبور نيست شب در خانه و در كنار بقية خانواده باشد. آزاد است

   .دست آمده است در فضاي جنگ به براي نويسنده كامل
او پـس از ازدواج  . شود هاي زنانة او پررنگ نمي حتي با حضور راوي در شهر نقش

ه در او پررنـگ  نقش مادري است كـ  فقط. آورد نة مرسوم روي نميهاي زنا نيز به نقش
بيشـتر  . رسـاند  مـي در كنار خود نقش پرستاري را نيـز بـه ذهـن     نقش مادري. شود مي

او كـه  . گـردد  ها يا خطرهاي مرتبط با جنگ بازمي هاي او از كودكانش به بيماري روايت
در . روسـت  روبـه هاي دشمن  كشن و تراكند، باز هم با خطر منافق در آبادان زندگي مي

. داري نقـش خاصـي ندارنـد    هـاي جنسـيتي خانـه    نقـش  ،ها از فضاي خانـه  اين روايت
عبارتي، او باز هم سرپرست خانواده است و همسرش زندگي و درآمد خود را بـه او   به

   .سپرده و او را در هر انتخابي آزاد گذاشته است
روايت حضور دارند، بـا متنـي زنانـه     جاي جاي در هاي مردانه كه اما درمقابل كنش

ايـن مـتن   . توان آن را زنانه تعبير كرد است كه مي پيچيده در گفتاري دا متن. روييم به رو
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طي چند سال و توسط اعظم حسيني انجام  اي است كه پي در  هاي پي از مصاحبه برگرفته
  .روييم وگوي دو زن روبه درواقع، ما با گفت. شده است

ها اكنون يا  گويي همة اتفاق. همراه استروايت با وسواسي زنانه  شرح جزئيات در
  :اي پيش رخ داده است لحظه

هـاي   ناابريشمي بود كه با قيطة جنسش از پارچ. خيلي دوست داشتمآخر عبايم را 
كردم و با زنبيل حصـيري كـه بـا     وقتي آن را سر مي. دوزي شده بود زردرنگي، لبه

كـردم   رفـتم، احسـاس مـي    اين طرف و آن طرف مي هاي نخل بافته شده بود، برگ
 .)32همان، (ام  خيلي بزرگ شده

آن را . آمـد  ها سر ظهر با يك هندوانه زير بغل به خانه مـي  ناهميشه تابست [...] پاپا
شـد، آن را قـاچ    بعد كه خنك مـي . گذاشت توي صندوق پر از يخ مي و شست مي
  .)28همان، (تان  حاال برويد خانه: گفت داد و مي اي مي مان تكه كرد و به هركدام مي

 اغلـب  -شـود  هاي زيادي بيان مي كه همراه با وسواس و ظرافت -خاطرات كودكي
طرز چشمگيري روايت  بيان احساسات به ،در كنار اين موضوع. قطعيت را در خود دارد

. خـورد  چشم مـي  بهكمتر هاي ديگر از همين نوع  اين موضوع در كتاب. كند را زنانه مي
   .كنيم مي بازگو تفصيل در پركتيس گفتماني اين مطلب را به

هاي ديگر  است كه در روايت يخراش هاي دل هاي دردناك و صحنه پر از داستان دا 
هاي دردناك همراه با احساساتي كه راوي  اين صحنه. شده است ياد ها آن از كمتر جنگ
چند نمونـه از   به .كند ده دوچندان ميثير آن را بر خواننأ، تگويد بازمي ها آن ديدن هنگام

   :توجه كنيدها  اين روايت
  ةبه لنگ. دويد سر مي  اش همچنان بي تن خونين و مالين تركش سرش را برده بود و

هول . ي خشكم زدا از ديدن چنين صحنه .باز در كه رسيد، همانجا روي زمين افتاد
 .)391همان، ( مضطرب به دور و برم نگاه كردم. مكرد

هـاي پوسـت سـر و موهـايش همـراه       تركش مغـزش را متالشـي كـرده، تكّـه    
نصـف  . هاي ريز و درشت آغشته به مغز و خون به اطـراف پاشـيده بودنـد    تركش

بـارتر   تر و رقّت فجيع هجلوتر كه رفتم صحن[...]  سرش رفته بود و صورت نداشت
را كنترل كنم تا زحمت توانستم خودم  به. هم خورد و عق زدم حالم به .به نظرم آمد



  21 شمارة/ 6 سال                                                                                   100

هايي از مغـز و خـون روي دسـتم     تكّه هدوبار[...]  جلوي مردها ضعف نشان ندهم
 .)272 -271همان، ( شوك عجيبي بدنم را تكان داد پريد و

رفتند و با صدا  هاي استخوان و گوشتي كه به هوا مي صداي مهيب انفجار، تكّه
[...] . وضـوح شـنيدم   بـه صداي شكستن سرش را  افتادند، خصوصاً به هر طرف مي

از [...]  .هم آميخته، فضا را پر كرده بودخون، باروت، مو و گوشت سوخته در بوي
انگار كسي او را بلنـد كـرده و   . باقي مانده بود اي هاي سوخته مرد ارتشي فقط تكّه
 بهتم برده بـود ديدم و  آثار خون و سوختگي را روي زمين مي. به زمين كوبيده بود

 .)511همان، (

هـاي راوي، بيـان    در كنـار توصـيف  . شـود  ديـده مـي   دادر  بارهـا  هـا  اين توصـيف 
هـاي   راوي در كنـار صـحنه  . كنـد  ايفا مي در ساختن جمله نقش اصلي را احساسات او

ديـدن   از را هـم  ، احساسات خوددهد شرح مي را ها تلخي كه با تمام جزئيات آنبسيار 
. دهـد  كنار اين حس قـرار مـي  در از شهيد را گاهي نيز تخيالت خود . كند ها بيان مي آن
  :كند گونه توصيف مي اين ،اند مثال، او دو كودك را كه به شهادت رسيدهراي ب

وقتـي فكـر   . انـد  زبان هم بوده يقين داشتم شيرين. هايشان خيلي قشنگ بود صورت
هد زير خاك خوا ها كه مثل برگ گل لطيف و معصوم است، مي كردم بدن اين بچه

 .)104همان، ( ز خودم بدم آمدبرود ا

بلكـه حسـي كـه در نگـاه      ؛چيزي نيست كه مشاهده شده اسـت  آن جمله فقط بنابراين،
   .شود آن صحنه نيز وجود دارد، منتقل مي به كردن

كودكي را مورد توجـه قـرار   دوران توان اهميت بيش از اندازه به  ميديگر،   سوياز 
اشاره شد، از دوران كودكي به  ها به بخشي از آن بيشتر جزئياتي كه پيش از اين نيز. داد

نقشـي  بردن موضوع داسـتان    كه اين جزئيات در پيشحالي ر؛ دشود نمايش گذاشته مي
تـوان گـره خـوردن خواننـده بـا مـتن        را مـي  ادتنها كاربرد اين بخش عظيم از . ندارند
در رنـج و   و خوبي توانسته است مخاطب را از كودكي با خود همـراه  راوي به. دانست

، از ابتـداي كتـاب معرفـي    ادپدر و علي، دو مهـرة اصـلي كتـاب    . كندخود سهيم  درد
ـ   . شوند مي مخاطـب آنـان را از   . گـذارد  ت مـي پدر با اولين جملة فصل اول پـا بـه رواي

ها آگاه اسـت و بـا توجـه بـه خصوصياتشـان،       آن  از شخصيت شناسد، ها پيش مي مدت
د تا درد و كن راوي مخاطب را با زندگي خود همراه مي. دكش ها را انتظار مي شهادت آن
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تحريـك احساسـات    .در آن، درك كند نهفتهچشيده، با تمام احساسات او رنجي را كه 
   .كند ميچيز خواننده را به خود جلب بيش از هر دامخاطب در 

خـواهيم ديـد    ،بازگرديم -شناس معاصر فمينيست و جامعه -اگر به نظريات دوالت
: 1385دوالـت،  (متن برخوردارنـد   عياري دربارة ي و تماماز تفسير مترقّ زنان ،نظر اوازكه 
حال اگر زندگي . نگر باشند يئتوانند در تفسير متن جز اندازة زنان نمي اما مردان به ؛)133

راوي زن در  ،جنگ را متني برابر ديـدگان مـردان و زنـان بـدانيم     شدهياد و در موضوع
كند كه به دست هـيچ مـردي انجـام     ز اين متن تفسير و بازنمايي ميچيزي را ا  داكتاب 

   .را ندارند اي  توان گفت مردان قدرت چنين بازنمايي حتي مي. نشده است

  پركتيس گفتماني .2 -6
شد، پركتيس گفتماني به توليد و مصرف مـتن مـورد    طور كه پيش از اين نيز گفته همان

بـه   ؛ت متن را مورد توجه قـرار داد گفتماني توان ميان در اين مرحله، مي. نظر اشاره دارد
اين معنا كه متن در چه موضوع و ژانري توليد شـده و رابطـة آن بـا ديگـر متـون ايـن       

   .موضوع چگونه است
. پـرداختيم  هـاي مشـابه   كتـاب به مقايسـة آن بـا    اد گفتماني كتاب براي تحليل ميان
هـا   اين كتاب. استاب خاطرات جنگ كت ،به آن اختصاص دارد ادموضوع و ژانري كه 

رود، بيشتر ايـن   گونه كه انتظار مي همان. اند چندسالي است كه پا به عرصة نشر گذاشته
برخي از خاطرات زنان را هم نسبت ايشان با مردان . خاطرات به مردان اختصاص دارد

نـگ  در اين بين، چند كتاب خاطره نيز بـه زنـان ج  . كند به اين عرصه منتسب مي جنگ
   .تعلق دارد
و  هـا  شـباهت  و ،مقايسـه  ادبـا كتـاب خـاطرات     هـا را  باجا برخي از اين كتدر اين
خـاطرات يكـي از مـردان    ) 1388( بابـانظر كتـاب  . كنيم را بررسي مي ها هاي آن تفاوت
پـردازد   قسمت كمي از اين كتاب به نوجواني و جواني شهيد نظرنژاد مي. است 16جنگ

. دهـد  ها تشكيل مي ها و عراقي رودرروي او با منافقان، كوموله هاي را جنگ  و بيشتر آن
هـاي   جنـگ خـورد و نيـز    چشـم مـي   چيز شجاعت راوي بهبيش از هر بابانظردر كتاب 

هاي دقيق براي عقـب رانـدن    ريزي ها و برنامه طوالني، حمالت سنگين به دشمن، طرح
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طـور جزئـي ثبـت     ا بهها ر اي شهادت كمتر صحنه. دشمن و شهادت نزديكان و دوستان
مـرگ   ،چيز جنگ اهميت دارد و گويي قـانون جنـگ  بيش از هر در اين كتاب،. كند مي

او پس از جنگ . رنگ است نقش زنان در روايت شهيد نظرنژاد بسيار كم. نزديكان است
 .و بيش از هرچيز به فكـر بازگشـت بـه نقـاط جنگـي اسـت      رد نيز در شهر آرامش ندا

 خراش، مجروحيت خود اوست صحنة دل يكبيشترين دقت در روايت :  
شـنيد،   ش چپم ديگـر نمـي  تمام بدنم غرق خون بود، چشم چپم كور شده بود، گو

هاي دستم آش و الش بود، پاهـايم وضـع    ام شكافته بود، ماهيچه سينه پهلو و قفسة
   ).131: 1388رحيمي، ( بهتري نداشتند؛ اما به نظر خودم خوب و سالم بودم

در روايت مجروحيت و شهادت  بابانظر نگرترين صحنة شايد جزئي كه -اين صحنه
 ةبـا مقايسـ  . نيسـت  هقابـل مقايسـ   داهاي مرگ و مجروحيت در كتاب  با صحنه -است
خانـه در   شـوي  مـرده  پـارة  هاي تكـه  مرد آسيابان و جنازهكردن مغز پير  هاي جمع صحنه
   .شود مي حس اين تفاوت -گفته شد كه پيش از اين -ادكتاب 

بيش از هرچيز تعلق راوي به شهيد را  نيز 17خاطرات همسران شهيد ياسيني و مدق
در اين دو كتاب، داستان با عشقي شورانگيز ميان همسـران  . مورد توجه قرار داده است

اما اين عشق تا آخرين . شود مي ندايو شه شود و جنگ موجب فاصله بين آنان از ميآغ
د شـهيدان در  رنج و در. رسد نظر مي نايافتني به د پايانلحظه تداوم دارد و براي زن و مر

ـ . دهنـد  را بازتاب ميخورد و آنان بزرگواري شوهرانشان  چشم مي كالم همسران به ن اي
مسـائلي  . كنـد  اي خود حفـظ مـي   چيز در نقش كليشهنوع خاطرات، زنان را بيش از هر

 ،مثال براي. ربوط استبه زنان اين خاطرات م داري و آشپزي عشق به همسر، بچهمانند 
   :دهد گزارش ميگونه  ايناولين روزهاي زندگي مشتركش را همسر منوچهر مدق 

از مـادرم تلفنـي   . اولين غذايي كه بعد از عروسيمان درست كـردم اسـتانبولي بـود   
[...]  .كاسه كردم گذاشـتم سـر سـفره    كاسه. آبش زياد شده بود. شد سوپ. پرسيدم

  ).19: 1382برادران، ( سنگ شده بود عين قلوه. كردمروز بعد گوشت قلقلي درست 
   :كند مي را بازگوهمسر شهيد ياسيني نيز وقايع روز عقدش 

برادرم رفـت دنبـال عكـاس،    . من و معصومه ازقبل رفته بوديم دنبال لباس عروس
. گل باشد خواست لباس عروسيم خوش فقط دلم مي[...]  .شوهر حميده دنبال عاقد
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همـانطور كـه   . لباسم را گرفـت بـاال   ةدنبال[...]  .وچة خودمان بودآرايشگاه توي ك
  ).25: 1383ثبات، ( دوست داشتم، سوار ماشينم كرد

ممكـن  ي اسـت كـه   هاي زندگي روزمرة زن و اتفاق، شود ذكر مي ها آنچه در اين روايت
بخشي است كـه زن   ها در واقع، اهميت اين روايتدر. براي هر شخصي رخ دهد است
  . گويد است و از او مي شمسرناظر ه

كه خـود جنـگ را از نزديـك     استروايت زناني  دا مانند اما برخي از خاطرات نيز
  ايـن . انـد  از اين قبيل 20ال تا جنگ از چندهو  1959پاييز  18،هاي مريم پوتين. اند لمس كرده
فجايع حضور داشته و  آنان نيز در جنگ. دارند دازيادي به كتاب  هاي شباهتخاطرات 

هاي زنانـه   از كليشة نقش داكتاب  راويِ مانند ها اين شخصيت. اند را از نزديك ديده آن
اما اين . تصوير بكشند را درمقابل جنگ به وظيفة انساني خود اند درآمده و سعي كرده به

 دا مانندرا ندارند و  دانگري  آنان جزئي. دارند داهاي آشكاري با كتاب  تفاوت ها روايت
در كتـاب   ،بـراي مثـال  . انـد  انـد، نپرداختـه   هاي دردنـاك جنـگ ديـده    چه از صحنهبه آن
جواني  مرد نسبتاً« :توصيف شده است گونه ن اينايكي از مجروح وضع هاي مريم پوتين
. اش از هم پاشيده بود سينه. آويزان بود يك پايش از برانكارد. يادم نيست صورتش. بود

  .)35: 1386پور،  الشط( ».س شد و از حال رفتمح با ديدن او دست و پايم شل و بي
سـتوني از  « :كنـد  گونه روايت مـي  زهره ستوده نيز شهادت يكي از آشنايانش را اين

پيكـر   ]...[ هاي گوشت و اسـتخوان بـه هـوا بلنـد شـد      هدود و گرد و غبار همراه با تكّ
قاسـمي،  الميرابو( »].[... حسن را به سنگرهاي عقب و از آنجا به آبادان بردنـد   شدة متالشي

1386 :83( .  
كننـد   پردازند و سعي مـي  هاي فجيع جنگ مي اين خاطرات كمتر به جزئيات صحنه

. انـد  چيـزي اسـت كـه ديـده     كلـي آن  روايتسعي آنان، . ا آن درگير نكنندمخاطب را ب
آنان گرچه گاهي كارهـاي  . مسئوليت اصلي همة اين افراد نيز پرستاري از بيماران است

  . دانند مي ، فعاليت اصلي خود را پرستاريدهند انجام مي حمل اسلحهمانند  ديگر
و  فـرد اسـت   كتابي منحصربه ادبا توجه به اين سه نوع خاطرات جنگ كه ذكر شد، 

كند و در  برابري زن و مرد را در جبهه و جنگ گوشزد مياين كتاب . به زنان تعلق دارد
قـدر كـه از    همـان  دا. دور اسـت  ز جنگ نيز بـه ختي روايتي مردانه ااز يكنوا ،عين حال
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گفتـار  ايـن نـوع   . كنـد  آيد، از گفتار زنانه استفاده مي اي زنانه بيرون مي هاي كليشه نقش
  . انگيزاند ميآفرين زني در جنگ برافتخاراحساسات مخاطب را در كنار نقش 

  پركتيس اجتماعي .3 - 6
سـنتي را نقـض كنـد و زن را از     سـعي دارد گفتمـان   دارسد، كتاب خاطرات  نظر مي به

 بـه  بارهـا  داهاي سنتي زنانه در كتـاب   نقش. درآورد موجودي محدود و تحت سلطه به
تـر از خـود    كـه زنـان را موجـوداتي ضـعيف     دليلمردان به اين . شود كشيده مي چالش

زن . ندشـو    بيشتر آنان نيز از نگاه خود شرمسار مي. شوند محكوم و مؤاخذه مي ،دانند مي
پردازد  او همپاي ديگران به نبرد با دشمن مي. ، موجودي تحت سلطه نيستاددر كتاب 

   .كند تا آزادي ميهنش را شاهد باشد و تالش مي
در تعـدادي از كتـاب    .گيـرد  فاصـله مـي   شاز گفتمان معمـول عشق نيز  دادر كتاب 

. سـت ان دايعشق به شـه  ،آنچه اهميت دارد -اند كردهزنان روايت  كه -خاطرات جنگ
ـ  دا كتـاب در  ،ه اسـت شـد عشق كه يكي از عناصر اصلي گفتمان رايج عصر حاضر  ه ب

را خرمشـهر  راوي . شـود  تبديل ميچيز عشق به ميهن عشق به پدر، برادر و بيش از هر
هاي جنگ مشغول نبـرد بـا    كه در جبهه شبه همسر اگرچه او .دارد عاشقانه دوست مي
روايتـي   بروايـت حبيـ  . كنـد  او ابـراز نمـي  بـه   راعشق خود  ،دارد دشمن است عالقه

اي پنهاني اسـت   از عالقه روايت هرچند سرشاراين . اي در خاطرات راوي است حاشيه
  اي را كنـد، داسـتان عاشـقانه    هاي غيبـت همسـر آشـكار مـي     كه بيشتر خود را در دلهره

بـه   داهـا را در روايـت    ترين صـحنه  عالقه به پدر و عشق به برادر بزرگ .زند رقم نمي 
روايـت اصـلي را   . پايان داسـتان نيسـت   ،ها اما پايان آن روايت. دهد خود اختصاص مي

بـه فراموشـي    سازد؛ روايتي كه در گفتمان مسلط عشق به ميهن و عالقه به خرمشهر مي
  .سپرده شده است

زن را بـرهم   /گفتمان سنتي مـرد  اين كتاب .ريزد هم مي هاي مردانه را نيز به نقش دا
راوي با خروج از فضاي جنگي نيز بـه  . دهد مرد و زن را در كنار هم قرار مي زند و مي

 -شـايد در امتـداد حرفـة پرسـتاري     -مـادري . شود هاي زنانه مشغول نمي روايت نقش
   .كيد راوي در فضاي بيرون از جنگ استأترين ت مهم
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را از خـاطرات مـردان جنـگ    آن  اد عـاطفي  ر كنار شكستن گفتمان سنتي، گفتـار د
بيان عاطفي وقايع همراه با احساسات راوي و تخيالت او گفتاري زنانـه   .كند متمايز مي

ترين دسـت بيشـ   متوني از ايـن  .دهد كه در متون نظير آن ديده نشده است را تشكيل مي
اما . گيرند كار مي اند، به كه شاهد آن بودههاي جنگ  سعي خود را در نشان دادن واقعيت

او حتـي  . كنـد  هاي تفصيلي بيان مي د را نيز در كنار واقعيتاحساسات و عواطف خو دا
   .برد با واقعيت نيز سود مي رويارويياز تخيالت خود در 

خـود را از   داسـاختار روايـي   . كنـد  خاطره عمل نميمانند در ساختار روايي نيز  دا
ي راوي خواننـده را بـرا  . دهـد  بار به وضعيتي مشابه رمان سوق مـي  گوييِ ماللت خاطره
 نشـان  دلشورة خود را از خبري احتمالي در فصل هشتم. كند ماده ميهاي ديگر آ صحنه

شهادت برادر بيش از پيش . كند رو مي روبهدهد و در فصل نهم ما را با شهادت پدر  مي
. شناسـد  او را نمـي  بينـد،  را مـي  جنازة بـرادر  بار كه اولينراوي . ساختاري داستاني دارد

بـار    او نخسـتين . كند بيمارستان شناسايي ميسپس جنازه را در  ست وچندي به دنبال او
پيچ و خم برگشتي پر و كند و در رفت مي يادآورينيز شباهت جسد شهيد و برادرش را 

  .شود به شناسايي برادر موفق مي
. شـود  شهادت برادر، داستان زندگي راوي با نظم و ترتيبي دقيق روايت مـي زمان تا 
روايت اصلي روزهـاي   .شود روشني گفته مي و وقايع به استص دقت مشخ ها به تاريخ

اي شك  كمتر جملهدر  .كشد روز طول مي 21 جنگ و حضور راوي در خرمشهر حدود
داللـت  بر ترديد اي كه  ها بدون حتي كلمه و اكثر داستان شود ديده ميو ترديد نويسنده 

 ؛كند عيار تبديل مي داستاني تماماين استحكام نيز روايت را به . شود باشد، بيان ميداشته 
   .بسياري از خاطرات روزمرّه در دام ابهام گرفتار نيامده است مانند داستاني كه

هم كـنش   اين روايت متفاوت. آيد از جنگ پديد مي يمتفاوت روايت به اين ترتيب،
هم گفتار سنتي و هم رفتـار سـنتي را بـه چـالش      ؛كند و هم زبان سنتي را دگرگون مي

از  -متنـي موجـود   زبـان ميـان  با متفاوت  زباني -كشد و تالش دارد تا به زباني ديگر مي
   .هاي جنگ سخن گويد تجربه

 دا. اسـت  ذهني زنانهفرهنگ عيني مردانه و فرهنگ  نظر زيمل،پيشتر گفته شد كه از
ايـن  . يابـد  به فرهنگ عينـي ورود مـي   دا. دانست فرهنگاز اين دو  اي توان آميزه را مي
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به فكر اين است كه  راوي. پذيرد بخشي از آن را مي به فرهنگ عيني، براي ورود كتاب
  يسـه او خود را با مـردان مقا . دكنه فرهنگي مربوط به زنان را خلق ك، نه اينشودمردانه 

. نگرنـد  گيرد و آنـان نيـز او را بـه چشـم مـرد مـي       ميعهده  هاي آنان را به كند، نقش مي
 ولـي  ؛ممكن نيسترهنگ عيني براي زنان نا، ورود به فگويد ميطور كه زيمل نيز  همان

زني كه به فرهنگ عيني وارد شود، ديگر زن . است همراه اين ورود با خروج از زنانگي
. دهــد عناصــر ديگــري را در خــود دارد كــه زنــانگي او را تشــكيل مــي داامــا . نيســت
ان دادن تصويري نگري، بيان احساسات و تصويرپردازي وقايع فجيع و سپس نش جزئي

كتـابي   دا. گيـرد  مـي  مايـه  دااز احساس خود درمقابل هريك از آن تصاوير، از زنانگي 
قدر كه متعلق به فرهنگ عيني است، به فرهنـگ ذهنـي نيـز تعلـق      همان؛ اما زنانه است

   .وگوي دو زن پديد آمده است از گفت دا. دارد
توانسـت آن را   ي كه زيمل نمـي جاي ؛راند مي پيشنگاهي به نظريات غذامي ما را به 

آنـان  . انـد  يافتـه گويد كه راه مبارزه با فرهنگ عيني مردانـه را   غذامي از زناني مي. ببيند
هـاي   اين كار با ويـران كـردن مـردان در رمـان    . كنند  اي بدل مي نه را به ويرانهزبان مردا

ميـرد و از صـحنة    شود، مي هايي معلول مي مرد در چنين رمان. آيد چنين زناني پديد مي
دانـد،   گونه كه فرويد زن را مردي نـاقص مـي   به اين ترتيب، همان. شود داستان محو مي
   .خواند او را به سطح خويش فرامي ،دن يا از بين بردن مردكرزن نيز با ناقص 

خاطرات واقعي زني است كـه جنـگ را از نزديـك حـس      دا. رمان نيست داكتاب 
و نقص  ، مرگدليلبه همين . كشد تصوير مي و كاست بهكم  است و حال آن را بيكرده 

آنچه درخـور  اما . دكرتركيب  طور مستقيم با نظريات غذامي توان به عضو مردان را نمي
برابري مـرد  . خاطرات است مخاطب زن به اينويژه  بهمندي مخاطب،  عالقه ذكر است،
ـ   از محدوديتثر در داستان، رهايي ؤدشمن، مرگ اكثر مردان م برابرو زن در  ةهـاي زنان

هاي مردانـه را   تبديل شدن زن به مرد در به دوش كشيدن مسئوليت سرانجاميك زن و 
نـد  چهر  ايـن واژگـونگي   ؛توان واژگون كردن زبان و فرهنگ عينـي مردانـه دانسـت    مي
   .واقع رخ داده است، اثر خود را بر مخاطب دارد به
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  گيري نتيجه. 7
ي است كه با تمام وجود جنگ تحميلـي را حـس كـرده    كتاب خاطرات يكي از زنان اد

آنـان بـه جنـگ     ماننـد خود نيز  و هداداو پدر و برادر خود را در جنگ از دست . است
   .راوي بالواسطه متعلق به جنگ است بنابراين، .مشغول بوده است

از ايـن ميـان،   . هاي تحليل گفتمان مراجعـه كـرديم   براي تحليل اين كتاب به نظريه
توجه به بازتاب قدرت در سـاختار مـتن مـورد     دليل گفتمان انتقادي فركالف بهتحليل 

در كنار هم، به تحليلي اجتمـاعي از   فركالف با ارائة نظريه و روش. ستفاده قرار گرفتا
متن، پركتيس گفتماني و پركتيس اجتمـاعي را   بعدي خود او در مدل سه. پردازد متن مي

تحليـل  . دانـد  مـي  سه را در فهم اجتماعي از متن مهـم  و هركند  مي در كنار هم بررسي
 هاي مختلف شيوه متن به. گردد ميهاي آن در بررسي متن باز و شيوه شناسي متن به زبان

پـس از  . ش اسـت ش براي سـاختن مفـاهيم مـورد نظـر    در تال... تعويق و ،تكرار مانند
ماني روابـط توليـد و   پركتيس گفت. تحليل متن به تحليل پركتيس گفتماني متن پرداختيم

شود  كه متن چگونه توليد مي دهد پاسخ ميال ؤسكند و به اين  ميمصرف متن را برسي 
وليد متن دربارة چگونگي تهايي  سؤالاين بعد از  .رسد و چگونه به مصرف مخاطب مي

بارة كيفيت توليد متن و در هايي پرسششود و به  ميشروع ... روي كاغذ يا نوع كاغذ و
ـ  له در ايـن بخـش، مفهـوم ميـان    ئتـرين مسـ   مهـم . يابد پايان مي مصرف آن ت و گفتماني

اي بـا متـون    گيرد و چه رابطه متن در محدودة چه نوع متوني قرار مي. ت استمتني ميان
گفتمـان مسـلط بـر    . بعد سوم رابطة متن با گفتمان جامعه اسـت . موضوع خود دارد هم

 متن در خـأل . آن را مطابق با خود درآورد كند جامعه متن را هميشه محدود و سعي مي
گفتمـاني كـه   . آيد درمي نگارشتري به  بلكه در ارتباط با گفتمان وسيع ؛شود نوشته نمي
هميشه رابطـة ديـالكتيكي   . آمده است پديدآورد، توسط همين متون  وجود مي متن را به

   .ميان متن و گفتمان اجتماعي وجود دارد
 نشـان از جنگ را سعي دارد تا تصوير و تصور خود  است و خاطرة جنگكتاب  دا
بر پردازي،  اما در كنار اين تصوير. گيرد محدودة مشخصي را پي مي او در اين كار. دهد

. گيـرد  جاي كتاب مورد ترديد قرار مي گفتمان سنتي در جاي. تازد ميگفتمان مسلط نيز 
هـاي مردانـه بـا     و نقـش  دبـاز  شود، رنگ مـي  ان نسبت داده ميهاي سنتي كه به زن نقش
هاي سنتي بـه هـر دو مقولـه را بازنمـايي      متن كتاب بارها نگاه. دشو نگريسته مي ترديد
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قابـل چنـين گفتمـاني كـه     م، دراغلـب . شكند وگويي واقعي مي كند و آن را در گفت مي
   .شوند مغلوب ميهاي سنتي  نگاهبرساخت آن دارد،  كتاب سعي در
او سرپرست خانوادة پرجمعيـت  . گيرد عهده مي را به هاي مردانة بسياري راوي نقش

 شـود؛  مـي پـدر بـه او واگـذار     طور خودآگاه و از سوي اين سرپرستي به. شود خود مي
امـا قـدرت راوي ايـن     ؛تر و مادر او هنوز در قيد حيات هستند درحالي كه برادر بزرگ

   .نمايد برازندة او مي مسئوليت را
با شروع جنگ كه با . او تحت تسلط هيچ مردي نيست. كند راوي آزادانه زندگي مي

از ازدواج نيـز اسـير    راوي پس. گذارد بلوغ فكري او نيز مقارن است، پدر او را آزاد مي
خواهد هرچـه   كند و مي ادان زندگي ميزدة آب او در شهر جنگ. شود زندگي روزمره نمي

دهـد و   بيمارستان ادامه مي كار در دمانن شهاي او به فعاليت. تر به جنگ نزديك باشدبيش
زنـدگي و   نيازهـاي مين دار تـأ  راوي باز هم عهده. كند نميداري محدود  خود را به خانه

   .شوهر اين مسئوليت را به او سپرده است. درواقع مسئول اصلي ادارة زندگي است
اش  داري از خانـه  او. اي زنانـه خبـري نيسـت    ليشههاي ك پس از ازدواج نيز از نقش

طـور كـه در    همـان  -آشـپزي و خيـاطي راوي   ما در اين كتـاب از . زند رف ميح كمتر
مـادري تنهـا   . شـنويم  كمتر چيزي مي -شود هاي ديگر اين نوع خاطرات ديده مي نمونه

 دوريراوي در نقـش مـادري نيـز از نگـاه سـنتي      . شود نقش زنانه است كه پررنگ مي
هـايي كـه    مثال تركش ؛ برايستنظر ا وردهاي خطرساز م چيز لحظهبيش از هر. كند مي
. شـود  مـي روايت  يا بيماري فرزندش شود بند مانع از برخورد آن با تن نوزادش مي پشه

باز هم با مادري در نقش پرستار مواجهيم نه مادري كه به نقش سنتي خود دل  در اينجا
   .مفهوم مادري نيز معناي ديگري در اين متن دارد. بسته است

گفتار . شود تبديل ميبازند، گفتار به گفتاري زنانه  ي رنگ ميهاي جنسيت گرچه كنش
مخاطـب  . بپـردازد كند تا بـه تحريـك احساسـات مخاطـب      شود و سعي مي عاطفي مي

راوي احساسـات  . شـود  زمان درگير واقعيت و تخيل راوي در حضور واقعيـت مـي   هم
   .كند هاي خشن و واقعي جنگ برمال مي صحنه برابردرخود را نيز 

ما با او زندگي . كند اش مواجه مي هاي زندگي طور كلي، راوي ما را با تمام صحنه به
. يـابيم  ديگر رشـد مـي   كنيم و از سني به سن ديگر كوچ مياي به خانة   از خانه. كنيم مي

برد كه  هاي دروني زندگي زني مي مخاطب را به اليه دانگرانة  مطالب پرتفصيل و جزئي
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در اين گيرودار، مخاطب با راوي همـدلي  . حس كرده استدرد و رنج آشكار جنگ را 
   .اش آشناست حاال ديگر با او و زندگي  راوي اين ؛فراواني دارد

از  اي آميـزه  دانظريات زيمل، دوالت و غذامي به اين نكته دست يـافتيم كـه    بيان با
. نـه اسـت  زنانه و كردار آن مردا داگفتار . مردانگي و زنانگي را در خود جاي داده است

و در آن جاي  كند يهاي مردانة راوي اين اثر را از سويي به فرهنگ عيني مرتبط م كنش
هاي خـود را   مردي كه نقش. شود به ويراني مردانگي منجر مي ي ديگرسو دهد و از مي

كتاب خاطرات زني است كه پا به دنياي مـردان گذاشـته و    دا. به زن واگذار كرده است
دست گرفته است و حال نيـز بـه زبـان مردانـه      پس از ديگري به هاي آنان را يكي نقش

دسـت آوردن جايگـاه    زباني كه بـا بـه  . يابد و سعي دارد زباني ديگر خلق كند ورود مي
   .بخشد ص ميمردانه همراه با گفتاري زنانه به خود تشخّ

در رسد  نظر مي قصد دارد پا از حوزة گفتمان سنتي فراتر نهد و به داكتاب خاطرات 
گفتمـانيِ   با كرداري مردانه و گفتـاري زنانـه از متـون ميـان     دا. اين راه موفق شده است

  توانـد گفتمـاني   متنـي كـه مـي   راتر رفته و به خلق متني نو دسـت زده اسـت؛   خويش ف
  .نو بيافريند 
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