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 چکیده

 رویکردهاي تبيين توان بهمي آن در که است یافته نظام ايگونه به ، زبان«خوابندمي شب در هاماهي» رمان در
 بنراي  کارامند  فنرکالف، ابنزاري   الگنوي . پرداخنت  تبينين  و توصيف، تفسنير  از: اعم فرکالف مننور گانهسه

 گيريشکل چگونگي لهمسأتحليلي، -توصيفي روش با جستار این. است پژوهش این نظري چارچوب تحليل
 ط سن  در کنه  اسنت  آن بينانگر  تحقينق  نتنایج . اسنت  داده قنرار  بررسني  منورد  رمان را در این گفتمان انتقادي

 قهرمنان  گنرفتن  دوگاننه، قنرار   هايزنان، تقابل کالم مردان، قطع سوي از هادُشواژه فراوان کاربرد توصيف، ؛
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 مقدمه 

اصنطالح  »اسنت.   1یکي از رویکردهاي مهم در تحليل متون ادبي، تحليل گفتمان انتقنادي 

منيالدي  1952در سال  2زليگ هریسنوشته « تحليل گفتمان»گفتمان، نخستين بار در مقاله 

ه آن بننا بنر برخني مننابع بنه      واژه گفتمان که سابق(. »8: 1379پور، )بهرام« کار رفته استبه

 «Discourses»و التنين   «Discourse»گنردد از واژه فرانسنوي   ميالدي باز مي14قرن 

بنه معنني    «Discursum- Discurrer»وگنو، محناوره و گفتنار و از واژه    به معني گفت

 (.9: 1385)بشير، « طفره رفتن، سرباز زدن از، تعلل ورزیدن و... گرفته شده است

آمریکنایي، کشنف    -هناي انگليسني  گيري مفهوم گفتمان در پژوهشي شکلعامل اصل»

جملنه بنوده اسنت. اینن     تر از هاي موجود در واحدهاي زباني بزرگقواعد و مشاهده ویژگي

کنه بنراي    3هناي زبناني شند؛ بنرخالف چامسنکي     امر، منجر به تعيين دوباره اهداف پنژوهش 

لویت قائل بود، بررسي گفتمان بنر اهميّنت   ها، اوتوصيف دانش انسان بر دستوري بودن جمله

هنا بنه موضنوع    هنا، پيونند زدن آن  توصيف توانش ارتباطي ما، تواننایي منا در ترکينب جملنه    

 (.256: 1393، 4)مکاریک« کيد داردتأگفتمان و بيان چيزي مناسب در زماني مناسب 

شناسي از  بانکه ز توان گفتدر مورد رابطه ميان ادبيات و تحليل گفتمان انتقادي مي»

شناسي و نقد ادبي بنراي تعينين   مسير تحليل گفتمان انتقادي با ادبيات در انواع ادبي، سبک

جا کنه نقند زبنان   هاي نظري و الگوهاي تحليل، بسيار موثّر و کارامد است تا آنچارچوب

 (. گفتمنان انتقنادي  19: 1386زاده، )آقاگل« اندشناسي نوین ناميدهرا آغاز سبک 5شناختي

                                                           

1- Critical Discourse Analysis 

2- Zellig Harris 

3- Chomsky 

4- Makaryk 

5- Linguistic Criticism 
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گشاید و نيز مخاطب را مي 1هاي مختلف و متعدد بينامتنيّتاي را بر خوانشادبيات، دریچه

 سازد.با زوایاي مختلف یک اثر ادبي مواجه مي

همنواره مطمن  نظنر     -ویژه پس از پيروزي انقنالب اسنالمي  به-نقش زن و جایگاه آن 

اي شده اسنت. از  ش ویژههاي آنان، نگرنویسندگان زن بوده و به مسائل زنان و محدودیت

هنا در شنب   ماهي»اشاره کرد. او در رمان « سودابه اشرفي»توان به ميان نویسندگان زن، مي

ئتي وینل و قنرا  تأدر کنار کارکردهاي سنتي یک زن رنج کشيده ایراني درپني  « خوابندمي

بنر   هاي تحميلي از سوي منردان جدید از گفتمان زن ایراني است که درپي مبارزه با ارزش

زنان است. سودابه اشرفي با احساسات زنانگي خویش، درصدد تبينين ینک زن روشننفکر    

ایراني است که به آمریکا مهاجرت کرده است. از این رو، بنا تحلينل گفتمنان اینن رمنان،      

لوژیکي، هژموني قندرت، فرادسنتي منردان و فرودسنتي     ئوتوان به تبيين فرآیندهاي ایدمي

 زنان پرداخت.

 

 هش. روش پژو1

« خوابندها در شب ميماهي»تحليلي رمان  -پژوهش حاضر درصدد است با روش توصيفي

مورد بررسي قنرار دهند. بننابراین،     2را با استفاده از تحليل گفتمان انتقادي نورمن فرکالف

لوژیک هستند، گزینش و با استفاده از نظریة فنرکالف  ئودرابتدا مفاهيمي که داراي بار اید

 است. ف، تفسير و تبيين، رمان مدنظر مورد تحليل قرار گرفتهدر سه سط  توصي

 

 های پژوهش. سوال2

 آراي نورمن فرکالف تا چه ميزان در این رمان قابل بررسي است؟ -

                                                           

1- Intertextuality 

2- Norman Fairclough 



 1399 پاييز، 85شمارة ، 24سال  پژوهی ادبی؛متن 288

لنوژي در اینن اثنر منوثّر     ئوگيري گفتمان غالب، قدرت، زبان و ایدچه عواملي در شکل -

 قلمداد شده است؟

 

 . پیشینۀ پژوهش 3

هناي بسنياري بنه رشنته تحرینر درآمنده اسنت کنه         تحليل انتقادي گفتمان، مقالنه در زمينة 

 ها هستند.مواردي که در ادامه بيان شده، برخي از آن

، ضنمن معرّفني   «رویکردهاي غالنب در تحلينل گفتمنان   »( در مقالة 1386زاده )آقاگل

بنه قندرت و    هاي دیگر تحليل گفتمان، نظریة فرکالف را مورد بررسني قنرار داده و  نظریه

 لوژي زبان در مشروعيت بخشي به روابط نابرابر اجتماعي اشاره کرده است.  ئواید

بنازنگري رواینات تناریخي یزدگنرد اول و بهنرام      »( در مقالنة  1394نيکویي و برکت )

هاي مربوط به یزدگرد و به بررسي مقایسّ روایت« کيد بر تحليل انتقادي گفتمانتأپنجم با 

هنا در  هناي دینني و احيناي آن   لوژیک راویان در بازسازي اسنطوره ئوایدبهرام و به سيطرۀ 

 است.  پيکربندي تاریخي پرداخته

تحليل گفتمان انتقادي رمان دکتر ننون، زننش را   »( در مقالة 1390زاده و گرجي )قاسم

به تحليل روشنفکران خارج از کشور، انتقاد از آنان و طرز « بيشتر از مصدق دوست داشت

 اند.  یسنده در طرح گفتمان روشنفکري پرداختهنگرش نو

بررسي و تحلينل گفتمنان رمنان سنگ و زمسنتان      »( در مقالة 1392بهبهاني و خاکچور )

ها با توجنه بنه روش   کيد بر مسایل رواني شخصيّتتأ، حواد  مهم سياسي ایران را با «بلند

 .اندتحليل گفتماني متن و عناصر برجسته در آن، تحليل و نقد کرده

هاي انجام شده، موضوعي منطبق با پژوهش حاضنر یافنت نشند، از اینن رو،     در بررسي

، «خوابنند هنا در شنب مني   ماهي»از این منظر نو است. جامعه آماري تحقيق، رمان  این مقالة

 است. 1384اثر سودابه اشرفي از انتشارات مروارید در سال 
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 . چارچوب نظری پژوهش4

 فرکالف . تحلیل گفتمان انتقادی4-1

-گينري آن علنومي چنون زبنان    اي است که در شکلتحليل گفتمان، موضوعي ميان رشته

ثيننر بسنزایي دارننند. از  تأشناسني اجتمنناعي، تناریز و فلسنفه    شناسنني، روانشناسني، جامعنه  

(، 1990) 2(، گونتر کروس1988) 1ون ون دایکتئ بهتوان پردازان تحليل گفتمان مينظریه

(، 1994) 6(، تري تردگولد1994)5(، رابرت هاج1979) 4ني ترو(، تو2001) 3رو  وداک

 .( اشاره کرد1985) ( و نورمن فرکالف1981) 8(، ميشل فوکو1993) 7راجر فاولر

پردازان برجسته در تحليل گفتمان، نورمن فرکالف است کنه چنارچوب   یکي از نظریه

فوکنو از گفتمنان را   فرکالف، تعریف ميشل »این پژوهش، براساس آراي او استوار است. 

شنناختي از منتن ادغنام کنرده     مندي از تحليل متني بنر ینک تحلينل زبنان    با چارچوب نظام

ساختارهاي کالن جامعنه، سناختارهاي   »(. فرکالف معتقد است: 159: 1393، 9)ميلز« است

کننند. سناختارهاي گفتمناني نينز بنه نوبنه خنود، سناختارهاي         مني  خنرد گفتمنان را تعينين   

تحلينل گفتمنان   (. »151: 1394)آقناگلزاده،  « کننند فتماني را بازتوليند مني  لوژیک گئواید

درصدد است تا نظام و آرایش متني عناصر زباني را مطالعه کند. بنابراین، واحدهاي زبناني  

کند. بر این اساس، تحليل گفتمان با کناربرد  ها یا متون نوشتاري را بررسي مينظير مکالمه

« ها مينان گوینندگان سنروکار دارد   ها یا مکالمهویژه با تعاملي بههاي اجتماعزبان در زمينه

 (.19: 1379)فرکالف، 

                                                           

1- Theon Van Dijk  

2- Gunther Kress 

3- Roth Wodak 

4- Tony Trew 

5- Robert Hodge 

6- Terry Threadgold 

7- Roger Fowler 

8- Michel Foucault 

9- Sara Mills 
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تحليننل گفتمننان انتقننادي بننه بررسنني سنناختار تحننواّلت اجتمنناعي و فرهنگنني در جوامننع 

اي دیالکتيکي بنا سنایر   گفتمان به مثابه یک پرکتيس اجتماعي، رابطه»مختلف پرداخته است. 

گينري و تغيينر شنکل سناختارهاي اجتمناعي      تمنان صنرفاا بنه شنکل    وجوه اجتماعي دارد. گف

 (.111: 1394، 1)یورگنسن و فيليچس« دهدها را بازتاب هم ميکند، بلکه آنکمک نمي

 اي را بنراي بررسني متنون در نظنر     گاننه فرکالف در تحليل انتقادي گفتمنان، سنطوح سنه    

 گرفته است:  

هاي زباني و حليل متن درواقع، تحليل ساختت»سط  توصيف یا گفتمان به مثابه متن:  -

هاي صوري متن است. از نظر فرکالف، تحليل متن شامل تحليل زباني در قالنب  ویژگي

 واژگان، دستور، نظام آوایي و انسنجام در سنط  بناالتر از جملنه اسنت. تحلينل زبناني،        

  «گيننردهنناي معنننایي را دربرمننيدسننتوري و هننم ویژگنني -هنناي واژگننانيهننم ویژگنني

 (.64: 1394)سلطاني، 

این سط  حد واسط ميان متن و کردار اجتمناعي اسنت   »سط  تفسير یا کردار گفتماني:  -

گيرنند و بندین طرینق،    و با استفاده از آن، مردم از زبان براي توليد و مصرف متن بهره مي

يم (. یکي از مفناه 66)همان: « گيرددهد و از آن شکل ميمتن به کردار اجتماعي شکل مي

است که این سط  با در نظر گرفتن بافت موقعيّت و  بنيادین در این سط ، مفهوم بينامتنيّت

 شود.عوامل بينامتنيّت تفسير مي

سط  تبيين یا کردار اجتماعي: در این سط  تمام وجوه یک کردار گفتمناني از زوایناي    -

 گيرد.يمختلفي چون سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي مورد بررسي قرار م

، اثر سنودابه اشنرفي، برننده جنایزۀ صنادق هندایت،       «خوابندها در شب ميماهي»رمان 

هاي جننس زن تنوجهي   مهرگان ادب و بنياد گلشيري است. اشرفي در این رمان به دغدغه

هنناي یننک زن ایراننني در زیننر یننوغ هننا و منرارت وینژه داشننته و درصنندد نشننان دادن رنننج 

                                                           

1- Marianne Jorgensen & Louise Phillips 
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اجتمناعي قبنل از    -ان، زیرکاننه نقبني بنه فضناي سياسني     مردساالري است. او در اینن رمن  

تنوان،  کند. در این رمان مني هاي سياسي قهرمان رمان اشاره ميزند و به فعاليتانقالب مي

 گانه آراي فرکالف را مورد بررسي قرار داد.سطوح سه

 

 . خالصه رمان5

ت کنه در آن، زننان   ، روایتگر یک خانواده پنج نفري اس«خوابندها در شب ميماهي»رمان 

سنالگي بينوه   18نقش اصلي را برعهده دارند. مادر خانواده، فرنگيس نام دارد کنه در سنن   

شد و سچس با محمد زمرّدیان ازدواج کرد. در سراسر رمان، اندوهي بر او حاکم است کنه  

نمودار تنهایي و انزواي او در خانه است. شخصيّت دیگر، طالیه نام دارد که نماد ینک زن  

شنفکر ایراني است. سودابه اشرفي از او زني متفاوت ساخته که به دنبال آزادي اسنت و  رو

-به دليل تفکّرات خاصي که دارد از سوي خانواده طرد شده است. طالیه، دو برادر بنه ننام  

هاي علي و امير دارد؛ علي به عضویّت ساواک درآمده است که او، پس از مدّتي نام امينر  

اواک قنرار داد. پنس از پينروزي انقنالب اسنالمي، امينر بنه اعندام         را در ليست اعضاي سن 

محکوم شد. پایان رمان نينز بنا حنوادثي نظينر خودکشني پندر خنانواده، پناهنندگي علني،          

 مهاجرت طالیه به آمریکا و فوت فرنگيس همراه است. 

 

 ها. تحلیل داده6

 . سطح توصیف6-1 

 . واژگان6-1-1

تنوان بنه تبينين    وسنيله آن مني  ار ساخت زبان هستند که بهترین واحد معنادها، کوچکواژه

 ها در به تصویر درآمدن دایره فکري نویسنده پرداخت.هاي سبکي و کاربرد واژهویژگي
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بنراي خطناب قنرار دادن    « آقا و آقاجون»هایي چون: در سراسر رمان، فرنگيس از واژه

بسامد دارد که بينانگر اقنرار بنه    « مرتبه 18»کند. این واژه در این رمان همسرش استفاده مي

اي آقناجون  زود آمنده »جایگاه واالي مرد در خانواده و قندرت و سنلطه او بنر زن اسنت؛     

( 90)همننان: « شننود، بخننوابيآقننا بننا شننکم گرسنننه نمنني »( و 87: 1384)اشننرفي، « امشننب

 هایي از این واژه است.نمونه

ها هماننند  هي ندارد، اما برخي از واژهها در زبان فارسي، جایگامونّث و مذکر بودن واژه -

« مونّنث »که در دو فصل متفاوت این رمان به آن اشاره شده است، مفهنوم جننس   « پرستار»

گيرد که اغلب با دیدگاهي منفني، نسنبت بنه اینن شنغل نگریسنته شنده اسنت.         را دربر مي

 اند:هاي زیر از آن جملهنمونه

ر شدي، اونم بنره پرسنتار بشنه. مگنه پرسنتاري      فردا چون شما پرستاپس یه دفه بگو، پس» 

 (.29)همان: « چشه آقا؟

 « زننند اند کنه خنودش دینده اسنت بنا دکترهنا شنب تنا صنب  الس مني          پرستارها روسچي» 

 (.110)همان: 

تنابو ینا دُشنواژه   »هاي هاي سبکي این رمان، استفاده فراوان از واژهیکي دیگر از ویژگي -

اسننت... از نظننر معنننایي، تننابو   1گرفتننه از زبننان پننولينزيتننابو، اصننطالحي بر»اسننت؛ « هننا

سو، به معنناي مقندّس اسنت و از سنوي دیگنر،      دربردارنده دو معناي متّضاد است؛ از یک

معناي خطرنناک، وحشنتناک، ممننوع، نجنس و اسنرارآميز دارد... تنابو بنه معنناي دسنت          

بنا توجنه بنه آنکنه     (. »57 :1389)فروید، « نيافتني و در اصل به معناي تهدید و ممنوع است

زبانان معرّف معناي دقيق آن نباشد در فارسي بنراي آن  کلمه تابو ممکن است براي فارسي

تواند، معنرّف  پيشنهاد شده است که دُش به معناي بد است و این کلمه مي« دُشواژه»معادل 

 (. 16: 1381)شکيبا، « نهفته در دُشواژه باشد« بد»مفهوم 

                                                           

1- Polynesian 
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ها از سط  عالي به داني زبان است کنه در تمنام قشنرهاي جامعنه     واژه ها، تنزّلدُشواژه

هاي قبي  و رکيک از سنوي منردان در   ها در قالب واژهکاربرد دارد. در این رمان، دُشواژه

هناي اینن   جهت تحقير زنان مورد اسنتفاده قنرار گرفتنه اسنت. منوارد زینر از جملنه نموننه        

 موضوع است:

 « زنننيگيننري یننا نننه؟... همننين جننور ور منني  خننون مننيهخننراب... خفننچننه غُننري، ننننه » 

 (.24: 1384)اشرفي، 

ها را با ننام حيواننات   اي است که آنگاه خوارداشت زنان از سوي مردان رمان به گونه

 اند:هاي زیر از آن جملهدهند. نمونهمورد خطاب قرار مي

 ( 73)همان: « نسناس، آخرش زیر بار نرفتي»

 (.79)همان: « کنن خرهپسرها رو که داغ نمي»

ها، رابطه معناداري وجود دارد. نویسنده در فصنول  کارگيري دُشواژهميان جنسيّت و به

 کيد فراوان دارد. از جمله موارد زیر:تأگویي پسران هنگام بازي بر دشنام 8و  2

کنند... موهنام عنرق کنرده و چسنبيده     دهند به یکدیگر و بازي ميپسرهایي که فحش مي»

 (15)همان: « دهندگردنم، پسرها فحش ميپشت 

 (.58)همان: « دهندهاي دیگه که دائم به خواهر و مادر یکدیگر فحش ميهمه پسرک»

هاي فراوان مرد خانواده طلبي و اعمال قدرت در این رمان به وسيلة بحث و جدلسلطه

کنه زننان،   حنالي ها بر همسر و دخترش نمنود یافتنه اسنت. در    و استفاده پربسامد از دُشواژه

نگرند و آميز به او ميکنند و با دیدي احترامجانب ادب را در مقابل مرد خانواده حفظ مي

 دهند.گویي او، هيچ واکنشي از خود نشان نميدر مقابل دشنام

بنراي بنه سنکوت کشناندن فنرنگيس، برخاسنته از فرهننگ        « هيس»اي چون: گفتن واژه -

وگو با زنان ندارند مع، مردان تمایل چنداني براي گفتجوامع مردساالر است. در این جوا

 هاي آن این است که:سازند و از جمله نمونهو گفتار آنان را قطع مي
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« کنند و هنيس  گوید: آقا، آقاجون، آميز محمد! او دستش را بلنند مني  مادرم با پچ پچ مي» 

 (.23)همان: 

بنه تصنویر   « هنا رننگ واژه »النب  در این رمان، احساسات و عواطف زناننه نویسننده در ق   -

ها در هر فصل رمان، کمک بسياري به القاي فضاي سرد خانواده و روابنط  درآمده و رنگ

 هاي این موضوع است:موجود ميان آنان کرده است. موارد زیر از جمله نمونه

 (23)همان: « سنگ، سنگ خاکستري است شوهرش» 

صدایشان در زمينه سفيد آسمان و فضاي ها را دوست دارم. من به خالف او صداي کالغ»

 (.20)همان: « زدهآمد و بندهاي یزورفتهاي بيخالي پشت بام

 

 1های دوگانه. تقابل6-1-2

شناسي هاي دوگاني، یکي از عناصر اصلي در ساختارگرایي، پساساختارگرایي، زبانتقابل 

اب چشنمگيري دارد. اساسناا   هاي دوگانه در رشنته ادبينات بازتن   شناسي است. تقابلو نشانه

انسان از ابتداي آفرینش با عناصري چنون: نيکني/ بندي، اهنورا/ اهنریمن، دنينا/ آخنرت،        

هنا در محنور   زندگي/ مرگ، دوست/ دشمن و... مواجه بوده است و پي بردن به این تقابل

معتقند   2هاي مهم و معنادار متن منجر شده است. لنوي اسنتروس  نشيني به توليد موضوعهم

هنا اسنت و ذهنن امنروز و     هاي بشري از گذشته تاکنون، درگير تقابلتمامي اندیشه»ست: ا

 (. 82: 1390)تسليمي، « دیروز داراي کارکردي برابر است

بنرد کنه   هاي ننامتغيّر ذهنن انسنان ننام مني     هاي دوتایي به عنوان جنبهاستروس از تقابل»

-هنا مني  ن، جهان را براساس تقابنل کند؛ یعني ذهن انسافراتر از مرزهاي فرهنگي عمل مي

« ها کنه براسناس سناخته ذهنن منا اسنت      شناسد و ساختارهاي متقابل، نه ذاتي اشيا و پدیده

 (.9: 1388)حياتي، 
                                                           

1- Binary Opposition 

2- Levi Strauss 
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هاي دوگانه کرده اسنت و از اینن   سودابه اشرفي در این رمان، استفاده فراواني از تقابل

 ابد.طریق توانسته به نوآوري در دو سط  واژه و معنا دست ی

 

 . مهاجر/ بومی6-1-2-1 

آغاز رمان با گفتمان مهاجر/ بومي شکل یافته است. طالیه و منرد جنوان عنرب اسنچانيایي،     

نمود افرادي هستند که به آمریکا مهاجرت کرده و در تقابل با زن و منرد آمریکنایي قنرار    

ت. گفتمنان  لنوژي منتن اسن   ئوکننده ایند اند. بنابراین، گفتمان مهاجر/ بومي، منعکسگرفته

هاي شنناوري چنون: اسنتبداد پندر خنانواده، بنه عضنویت        مهاجرت طالیه به آمریکا با دال

درآمدن علي در ساواک، اعدام امير، اجبار در ازدواج طالیه، فقر منالي و خودکشني پندر    

هناي انگليسني در   هناي فارسني در برابنر جملنه    بندي شده است. تقابنل جملنه  طالیه مفصّل

 مودي برجسته دارد.ن 16و  9، 1فصول 

 

 . گذشته/ آینده6-1-2-2

نگنر  وار و گذشتهنویسنده در جهت باورپذیري متن از ادغام حواد  علّي و معلولي خاطره

 با زمان حال، سود جسته است.

 

 . مرگ/ زندگی6-1-2-3

گفتمان مرگ در برابر زندگي، گزاره اصلي متن رمان است که بنا فروپاشني خنانواده و از    

انسجام آن درنهایت اعضاي خانواده را )خودکشي شوهر، اعندام امينر و منرگ     ميان رفتن

 کشاند.فرنگيس(، یک به یک به کام مرگ مي
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 . غنی/ فقیر6-1-2-4

هناي اجتمناعي مطنرح شنده در اینن رمنان       تقابل غني در برابر فقير، یکي دیگر از گفتمنان 

کنار  اول سال مشغول بنه  بيش نيست و فقط در شش ماهه است. پدر طالیه که سرکارگري

هنا را  خنرد، چنون تنوان پرداخنت قسنط     است، فرشي را از مغازه دایي طالیه به اقساط مني 

ها را بده ببرم که من هم مثل تو بنه روز  فرش»گيرد؛ ها را باز پس ميندارد، دایي او، فرش

 (. 83: 1384)اشرفي، « نشينم. قرض گرفتني یک ماهه، حاال شش ماه گذشته دیگرسياه مي

گيري هژموني قندرت در سنط  کنالن جامعنه     دار/ کارگر منجر به شکلتقابل سرمایه

 هاي اجتماعي گسترده ميان هر دو طبقه شده است.شده و سبب شکاف

 

 . مکان6-1-3

هناي معننایي   هاي ساختاري گوناگون از ویژگني در هر اثر یا هر ژانر براي تحليل سازمایه»

اند که بنا معنناي   معناهایي ساخته شدهها به طور خاص از بننشود. مکایکساني استفاده مي

 (.61: 1390، 1)فاولر« ها پيوند داردهاي ساکن در آن مکانشخصيّت

« خاننه »اغلب در محنيط   15و  14، 11، 7، 1هاي حواد  و وقایع داستان، جز در فصل

ت کنه از منظنر   ها و اوج و فرود داستان اسشکل یافته است. خانه، محل آغازین کشمکش

کنه  شمار رفته است درحنالي تحليل گفتمان حائز اهميّت است؛ خانه، جایگاه اصلي زنان به

سنر بنرده و حتني دیروقنت نينز بنه خاننه        مردان رمان در اغلب موارد در خارج از خاننه بنه  

هنا بينرون. تنا اینن موقنع؟ دینر       کجا بودي تا این موقع شب؟ رفته بودم با بچه»اند: بازگشته

 (.14: 1384)اشرفي، « است 11ت که تازه ساعت نيس

هاي جنسيّتي و غلبه مردساالري، سبب شده است تنا زننان هميشنه در خاننه و     مرزبندي

آشچزخانه به تصویر کشيده شوند که این امر، مبنيّن کنارکرد سننّتي زن در خنانواده اسنت.      

                                                           

1- Roger  Fowler 
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« کنند رنج را آبکنش مني  فرنگيس، ب»( و. 22)همان: « گرددمادرم از آشچزخانه برمي»مانند: 

 (.86)همان: 

 

 . وجهیّت6-1-4

وسنيله  وجهيّت؛ یعني ميزان قاطعيّت گوینده در بيان یک گنزاره کنه بنه طنور ضنمني، بنه      »

کننده منظور یا قصد کلّي یک گوینده ینا درجنه   شود و بيانعناصر دستوري نشان داده مي

« ا اشنتياق نسنبت بنه آن اسنت    بندي او به واقعيّت یک گنزاره ینا باورپنذیري، اجبنار ین     پاي

 (.285: 1390)فتوحي، 

بسامد باالیي در این رمان دارد. وجنه  « وجه اخباري و امري»هاي انجام شده، با بررسي

اکنون در حال انجام گرفتن است یا جنبه عنادت، اسنتمرار   بيان عملي که هم»اخباري براي 

افتند بنا اینن    در زمان حال اتفاق مني رود. وقایع و رویدادها و آنچه کار ميو تکرار دارد به

شود و نيز براي بيان حقنایق مسنلّم و بينان مسنایل علمني و بنراي بينان آیننده         زمان بيان مي

 (. 400: 1382)فرشيدورد، « کاربرد دارد

نویسنده با استفاده از وجه اخباري، ميزان قطعيّنت کنالم را افنزایش داده و مخاطنب را     

« شننوم از تنوي حمنام صنداي منادرم را مني     »اده اسنت؛  به باورپذیري وقنوع فعنل سنوق د   

« نشنينند کننند و روي صنندلي کننار دینوار مني     به نناظم سنالم مني   »( و 35: 1384)اشرفي، 

 (.47)همان: 

یابد و شنخص از موضنع قندرت سنخن     در وجه امري، ميزان جزميّت کالم افزایش مي

بيا جلنوتر، مني  »( و 50)همان: « تو بشين»(، 11)همان: « بخور خانم، بخور جانم»گوید: مي

 (.51)همان: « خوام امضا کني. بردار امضا کن، تعهّدنامه است. معطّل نشو، امضا کن
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 . رسمی یا غیررسمی بودن واژگان6-1-5

جنا کنه بيشنتر    هناي سنبکي اینن رمنان اسنت. از آن     غلبه واژگان غيررسمي، یکي از ویژگني 

اي است کنه در خنالل آن   ها، محاورهاغلب واژهحواد  رمان در بستر خانواده شکل گرفته، 

 ها از الفاظ رکيک نيز استفاده فراوان شده است و از جمله نمونه آن عبارت است از:واژه

دي کنه دیگنه از اینن    ها رو هم زابرا کردي. تعهّند مني  گم شو برو سر کالس. این بيچاره»

 (.51)همان: « ها نکنيغلط

در زبنان  « اتبناع »هناي  ینن رمنان، اسنتفاده از واژه   هناي سنبکي ا  یکي دیگنر از ویژگني  

و در اصنطالح  « پيروي کردن»و « درپي کسي رفتن»اتباع در لغت به معناي »محاوره است. 

معني یا فاقد معني روشن است که به دنبال اسنم ینا صنفت بنراي     دستور، لفظي مهمل و بي

احمندي  )اننوري و  « آیند ها یا بيان نوعي مفهنوم جننس و... مني   کيد و گسترش معني آنتأ

« خوننه نویسه، سر کالمش مني هایي هم ميوپرتیه چرت»(؛ مانند 98: 2، ج 1379، گيوي

 (.82)همان: « هاي شل و پلي که روي زمين بلولندآدم»( و 50: 1384)اشرفي، 

 

 . ضمایر6-1-6

.. آیند. ضنمير، بنه جناي اسنم مني     »در تحليل انتقادي گفتمان، ضمایرحائز اهميّت هستند؛  

گيرد و مثنل  ضمير شخصي، یکي از انواع ضمایر است که در جایگاه گروه اسمي قرار مي

(. در این رمنان،  102: 1386)وحيدیان کاميار، « فعل براي هر شخصي صورتي متمایز دارد

اي چون: من، او، ما و گاه در برخي موارد ضمير شنما و ضنمایر منفصنل و    ضمایر شخصي

 مد فراواني دارد.ها بسامتّصل مرتبط با آن

کيد بنر قهرمنان داسنتان دارد. اینن ضنمير، نمنودار       تأبيانگر فردیّت است و « من»ضمير 

ذهنن منن مشنغول    »انزواي قهرمان و سردي روابط او با دیگر اعضاي خانواده است. ماننند  

 (.29)همان: « اماما من رفته»( یا 21: 1384)اشرفي، « وهوا استکلنجار با منطقه بد آب
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او و شما، کاربردي مودّبانه دارد و استفاده آن از سوي نویسنده در القاي فضایي  ضمير

هناي مضنره داده بنه دخترهنا کنه      دوني کنه کتناب  حاال شما حتم مي»صميمانه موثّر است؛ 

 (.28)همان: « آمداو، هيچ وقت از سوگند خوشش نمي»( یا 51)همان: « بخونن

هناي داسنتان اسنت.    رت سنخن گفنتن شخصنيّت   ضمير ما، بيانگر اقتدار و از موضع قد

ها رو تو آسنياب سنفيد   باالخره ما این»( یا 94)همان: « کار مردم داریمما چه کار به»مانند: 

 (.29)همان: « نکردیم

 

 های معلوم و مجهول. جمله6-1-7

-لوژیک متن را هویدا مني ئوهاي معلوم و مجهول در تحليل گفتمان، بار ایدساخت جمله 

-خواهد از طریق بسامد فعنل نویسنده مي»هستند. « معلوم»ها در این رمان، اکثر جملهسازد. 

وگوها را به مخاطبان برساند. مشخص بودن هاي معلوم، پيام نهفته در دل رخدادها و گفت

کنند و  گينري بيشنتر مني   گيري مخاطب را براي نتيجهها و اعمال قدرت، تصميمفاعل فعل

فنرنگيس، پني   »(؛ ماننند:  50: 1390زاده و گرجي، )قاسم« کندا ميمقدّمات فهم متن را مهيّ

مادرم، سرش را عاجزانه به اینن سنو و آن سنو تکنان     »(، 21: 1384)اشرفي، « رودرادیو مي

 (.43)همان: « شودناظم از پشت ميز بلند مي»( و 11)همان: « دهدمي

 

 . استعاره6-1-8

سنتگاه تفکّنر انسنان اسنتعاري اسنت. زبنان از آن       ها، ابزاري براي فهنم هسنتند و د  استعاره»

هناي منا در ارتبناط    جهت که نظامي ارتباطي و مبتني بر مفاهيم ذهني است با تفکّر و کنش

است؛ پس منبع خوبي براي پيندا کنردن شنواهدي دربناره کنارکرد نظنام شنناختي اسنت.         

زبنان تحنت اللفظني     بخشنند و اینن سناختار در   ها، مفاهيم روزمره ما را ساختار مني استعاره

لنوژي منتن   ئوها، ارتباط تنگاتنگي با اید(. استعاره60-61: 1391)شهري، « یابندبازتاب مي
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کارکردهاي نهفتنه در ینک واژه و ارتبناط آن بنا بافنت اثنر       توان بهوسيله آن ميدارند و به

 دست یافت.

تنوي فکنري   در شنبکه تنو در   « ماهي»است. « خوابندها در شب ميماهي»عنوان رمان، 

ماهي، نماینده نيروي زندگي »لوژي است. ئونویسنده، مفهومي استعاري دارد که حامل اید

(. ماهي، استعاره از زندگي سنخت و  693: 1392، 1)سرلو« در حال خيزش و حرکت است

هنا  فرساي فرنگيس و طالیه است که در نظام استبدادیاي که منرد خنانواده بنراي آن   طاقت

 اند و خواهان رهایي از تُنگ شب هستند.اسارت درآمده مهيا ساخته است به

در این رمان بسنامد بناالیي دارد و نویسننده، آن را متناسنب بنا فضناي خنانواده        « شب»

عنکبنوت شنب منردادي، زینر ننور چنراغ حيناط و تارهنایي کنه الي          »کار گرفته است؛ به

« گر دهانش بيفتند زههاي درخت کوچک تنيده و انتظار انتظار که طعمه در آب معجشاخه

شنب، پنر از   »( و 9)همنان:  « وار داردشب در خانه منا صندایي زمزمنه   »(، 9: 1384)اشرفي، 

اي در گنذر زمنان   (. شب استعاره از فروپاشي تدریجي بنيناد خنانواده  10)همان: « صداست

ها، جز در مواردي است که در پایان، مرگ و تباهي را براي آنان درپي دارد. اغلب صحنه

دک در فصول سرد سال به تصویر درآمده که بيانگر روابط سرد خانوادگي و اضمحالل ان

 آن است.  

این جانور، مربنوط  »، عنکبوت مالزم شب است؛ «خوابندها در شب ميماهي»در رمان 

رفنت  بافند، زیرا روزگاري تصوّر ميریسند و ميبه خدایاني است که سرنوشت بشر را مي

عنکبوت، نشانة سنه سرنوشنت در   »(؛ 69: 1390، 2)هال« شودته ميکه تارهاي سرنوشت باف

-کردنند و مني  بافتنند، انندازه مني   رفت که تار و پود حيات را مني شمار ميیونان باستان به

بافد تنا روزي  (. تقدیر و سرنوشت، زندگي سرد خانواده زمرّدیان را مي69)همان: « بریدند

 گ خود گرفتار سازد.ها را به عنوان طعمه در تارهاي مرآن

                                                           

1- Juan Eduardo Cirlot 

2- James Hall  
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پشنت  »گينرد،  هنایش درنظنر مني   کالسني موضوع انشایي که معلم طالیه براي او و هم

(. چراغ قرمز استعاره از خفقان و ظلم و ستمي اسنت  39: 1384)اشرفي، « چراغ قرمز است

که از سوي حاکمان مرد بر مردم تحميل شده است؛ اینن اختنناق، چنه در خاننه کنه ینک       

توسط پدر خانواده و چه در اجتماع، توسط طبقة ستمگر حناکم بنر    جامعة کوچک است،

و  شود و آنان، خانواده و جامعه را سخت تحت کنتنرل خنویش درآورده  کشور اعمال مي

 اند.آزادي را از مردم سلب کرده

 

 . شخصیّت6-1-9 

مجموعه غراینز، تمنایالت و عنادات فنردي اسنت؛ یعنني مجموعنه        »عبارت از « شخصيّت»

ات مادي، معنوي و اخالقي که حاصل مشترک طبيعت انساني و اختصاصات موروثي کيفيّ

کنند و وي را از  و طبيعي اکتسابي است و در اعمال، رفتار، گفتار و افکنار فنرد جلنوه مني    

 (.275: 1355)یونسي، « سازددیگر افراد متمایز مي

-ازي توجه ویژهپردبه شخصيّت« خوابندها در شب ميماهي»سودابه اشرفي در رمان 

اي داشته است و جایگاهي بس واال براي زنان قائل شده و آنان را محور داستان خویش 

هاي فرنگيس و طالیه است و از هاي اصلي رمان، دو زن به نامقرار داده است. شخصيّت

توان به محمد زمرّدیان، علني، امينر، شنهناز خنانم و سنوگند      هاي فرعي نيز ميشخصيّت

 اشاره کرد.

انند و داسنتان از دریچنه چشنم     گران اصلي به شمار رفتهها، زنان، کنشدر اغلب فصل

 کيد بسيار دارد.تأآنان مطرح شده است و نویسنده داستان بر نقش همسر/ مادر بودن زنان 

پذیر هستند که به پذیرش سلطه مردان بر خویش خنوي  زنان این رمان، زناني ستم

جدد فرنگيس و سوگند، یکي از مسائل اجتماعي اسنت  گي و ازدواج ماند. بيوهگرفته

که گریبانگير زنان این رمان شده است. وابستگي شدید مالي به مردان، پذیرش سنلطة  
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کننند،  زنان، اغلب از سر ضنرورت اقتصنادي ازدواج مني   »آنان را توجيه ساخته است. 

ین، فقط از رهگذر توانند براي اداره زندگي خود پول کافي دربياورند. بنابرازیرا نمي

 « ازدواج اسننت کننه دسترسنني بننه زننندگي آبرومندانننه بننراي ایشننان امکننان دارد        

 (.119: 1393)آبوت و واالس، 

شنمار رفتنه اسنت و وظيفنه اصنلي آننان، اطاعنت        داري، شغل اصلي زنان این رمان بهخانه 

د برداري از همسران، تربيت فرزنندان و آشنچزي کنردن اسنت. روابنط سنر      محض و فرمان

محمد زمردیّان بنا فنرنگيس، سنبب شنده اسنت تنا او راز دل خنویش را بنا شنهناز خنانم،           

شان درميان بگذارد و فقط او را محرم اسرار و مرهم دردهاي خود سازد. ضنرب و  همسایه

درپني در  هناي پني  شتم فرنگيس از سوي همسرش، عدم رضایت از ازدواج دوم و منرارت 

د، شوهر و خانواده خود را تنرک کنند، بلکنه تنا پاینان      زندگي، هرگز سبب نشد تا او بتوان

 ماند.زندگي خویش بر پيمان زناشویي که با همسرش بسته بود، وفادار باقي مي

سياسني اسنت؛ از    -لوژي اجتماعيئواز ميان زنان رمان، فقط طالیه است که داراي اید

لب او را سنخت  آباد است که قسو، مبارزه سياسي او درجهت احقاق حق فقراي حلبيیک

هناي  آورد و از دیگر سنو، مبنارزۀ او بنا ظلنم و سنتم شاهنشناهي اسنت. فعالينت        به درد مي

هناي سنلطنتي شناه،    مخفيانه سياسي او در مدرسه شنامل: براننداختن و پناره کنردن عکنس     

چسباندن شعار بر دیوار، توزیع کتاب در مدرسه و خوانندن انشناهایي بنا مضنامين سياسني      

سياسي او سبب شد تا او راهي بازداشتگاه شود. او، پس از ضرب و شتم  هاياست. فعاليت

 ساواک و با وساطت برادرش، علي از زندان آزاد شد.

توان به پدر طالیه و برادرانش، علي و امير اشاره کنرد  هاي فرعي مياز دیگر شخصيّت

اغلنب   هناي ینک جامعنة مردمحنور را دارا هسنتند؛     پردازي، ویژگيکه به لحاظ شخصيّت

 اند و داراي استقالل مالي هستند.زورگو و خشمگين به تصویر درآمده
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 . تفسیر6-2

 . بینامتنیّت6-2-1

هناي  اي از متون است که در آن هر متنني، عناصنري را از منتن ینا منتن     مجموعه»بينامتنيّت 

دهنندۀ  نشنان »(. بينامتنيّنت  129: 1394)یورگنسنن و فيلينچس،   « گنجانند دیگر در خنود مني  

توان به تنهایي و بدون اتّکا به متون دیگر فهميند؛  مندي متون است. هيچ متني را نميتاریز

انند، اجتنناب   توان از استفاده کردن لغات و عباراتي که دیگران قبالا استفاده کردهزیرا نمي

دهنده آن است کنه همنة رویندادهاي ارتبناطي بنه ننوعي بنه        کرد. بنابراین، بينامتنيّت نشان

 (.67: 1394)سلطاني، « گيرنددهاي پيشين مربوط هستند و از آن بهره ميرویدا

ها است. مونّث بنودن در کنالم او   ثّر از دیدگاه فمنيستمتأسودابه اشرفي در این رمان، 

 موثّر واقع شده و با زباني زنانه به طرح مسائل مختلف پيرامون زنان پرداخته است.

در نقند کتنابي    2منيالدي در مجلنه آتنينوم   1895آورینل   27نخستين بنار در  « 1فمنيسم»

مطرح شد؛ در تعریف زني که قابليّت جنگيدن براي کسب استقالل خود را دارد )وولنف،  

-اشاره کنرد کنه نظرینه    توان به ویرجينيا وولف(. از پيشگامان نقد فمنيستي، مي14: 1392

و جنبشني بنه ننام    منورد توجنه منتقندان واقنع شند       «3اتناقي از آن خنود  »هاي او در کتناب  

اثنر نویسننده    4ميالدي بنا انتشنار کتناب جننس دوم    1949در سال »شکل گرفت. « فمنيسم»

عالیق فمنيستي بار دیگر ظاهر شد. دوبوار در این اثر کنه از آن   ،5فرانسوي، سيمون دوبوار

کنند کنه جامعنة    شود، تصنری  مني  ميالدي یاد مي20ترین اثر فمنيسم قرن به عنوان بنيادي

ه و دیگر جوامع غربي، مردساالرند؛ بدین معنا که تحت سلطه مردان هسنتند. دوبنوار   فرانس

                                                           

1- Femenism 

2- Athenaeum 

3- A Room Ones Own 

4- The Second Sex 

5- Simone de Beauvoir 
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نيز مانند وولف معتقد بنود کنه در چننين جنوامعي، انسنان بنودن و در نتيجنه، زن بنودن را         

 (.201: 1393)برسلر، « کنندمردان تعریف مي

قندرت تسنلّط و   محور سبب شده است تا منردان از  هاي جنسيّتي در جامعة نرینهتفاوت

آزادي بيشتري برخوردار باشند و در مقابل، زنان در محدودیّت و تنگننا بزینند. زننان اینن     

مجموعه نيز بجز طالیه و خانم بدیعي به دور از اجتماع، در انزوا و تنهایي روزگنار سنچري   

 کاهد.اند که همين امر از هویّت و نقش اجتماعي آنان ميکرده

سنناز انفعننال و سننالگي بننا محمنند زمرّدیننان، زمينننه  18سننن ازدواج مجنندد فننرنگيس در 

سرگشتگي او در زندگي است. او با مردي ازدواج کرده است کنه خواهنان کنارکرد سننّتي     

پذیر است که در سراسر رمان، حق را به شنوهرش  زن در خانواده است. او، زني مطيع و سلطه

خواهند کنه   ها دختر خنویش نينز مني   گونه استقاللي از خود ندارد و حتي از تندهد و هيچمي

(. 28: 1384)اشنرفي،  « دختر باید مطيع پدرش باشه، سنوگند جنان  »تحت انقياد پدرش باشد؛ 

: 1، ج 1380)دوبنوار،  « زن تا حدودي که خود را مناده احسناس کنند، مناده اسنت     »بنابراین، 

که وجنودش را   ايشود، یعني اُبژهمي 1زن به آن سبب که مرد نيست، تبدیل به دیگري(. »82

 (.201: 1393)برسلر، « کندمرد؛ یعني وجود غالب در جامعه تعریف و تفسير مي

شد و تمام روز نيز درگير مسائل فرزنندان  براي فرنگيس، زندگي از آشچزخانه آغاز مي

اش اسنت، امنا تالشنش    است. تمام تالش او در جهت رضایت شوهر و اسنتحکام خنانواده  

برداشنت ابنزاري از زن و   »رش، هميشه از او ناراضني اسنت؛   بخشد و شوهنتيجه عکس مي

فرو کاستن او تا حد یک ُابژه جنسني بنراي راضني نگنه داشنتن منرد در ننزد نویسنندگان         

و  ژان ژاک روسنو اي رسوا و بارز از طرز تفکري است که آن را در آراي فمنيست، نمونه

 2مري وولستون کرافنت اثر « دفاع از حقوق زنان»توان یافت که در کتاب مي ادموند برک

 (.16و  11: 1381)مشيرزاده، « به شدّت نکوهيده شده است

                                                           

1- The Other 

2- Mary Wollstonecraft 
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هناي مکنرر همسنرش بنه او، اینن ذهنّينت را بنرایش ایجناد         اعتننایي ضرب و شتم و بي

ینک از افنراد خنانواده بنه او     یا ابزاري شده است که دیگر، هنيچ شيئي ساخته که تبدیل به 

(. 76: 1384)اشنرفي،  « ؟اد شنهناز، کسني مننو الزم داره   خنو کسي مننو نمني  »نيازي ندارد؛ 

منندي ینا کليّنت روابنط اجتمناعي را      شود که انسنان نتوانند، تناریز   باعث مي 1شدگيشي»

درک کننند و در نتيجننه، موضننعي انفعننالي در برابننر دنيننایي کننه اساسنناا غيرقابننل فهننم و     

 (.197: 1393)مکاریک، « کند، اتخاذ کندتغييرناپذیر جلوه مي

گنذارم بنه   سنر مني  »ساخت تا بعد از هر دعنوا، جملنه   استبداد همسرش، او را وادار مي

در اینن رمنان بسنامد دارد؛    « مرتبنه 11»( را تکرار کند. این جملنه  76: 1384)اشرفي، « کوه

گينرم و  آمدم. دست طالیه را مني شکست و هيچ وقت پایين نميکاش قلم پایم مي»مانند: 

کناش دسنت طالینه را    »( و 9)همنان:  « م که ازش اومدم پایينگذارسر به همون کوهي مي

 (.23)همان: « گذاشتمگرفتم و سر به کوه ميمي

کوه، نقطه تالقي آسمان و زمين است. بنابراین، مرکز نقطهاي که محور عالم از آن »

گذرد، جایي آکنده از قداست است. محلي که گذر از هر منطقنه کيهنان بنه منناطق     مي

(. بنر فنراز کنوه    106: 1394)الياده، « یابد، تلقّي شده استجا واقعيّت ميدیگرش در آن

هاي زميني رها شنود. کنوه   تواند به آسمان صعود کند و از دغدغهاست که فرنگيس مي

قفنس  »تواند، محلي براي اندیشيدن به خود و مکان مناسبي بنراي فنرار از   سو مياز یک

ان دوشنيزگي، دشنت و دمنن و کنوه و جنگنل،      در دور»باشد و از سوي دیگر، « زنانگي

خانه او بود و اکنون به فضایي بسته محدود شنده اسنت. طبيعنت بنراي او بنه ابعناد ینک        

(. 330: 1394، 2)تاننگ « انند گلدان شمعداني تقليل یافته و دیوارهنا، افنق را قطنع کنرده    

در بازگشنت  بنابراین، کوه، حسّي نوستالژیک در او ایجاد کرده است و تنهنا آرزوي او  

 یابد.به کوه تحقق مي

                                                           

1- Reification 

2- Rosemarie Tong 
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تنو  »ترغيب طالیه براي طالق گرفتن و رهایي او از مرد خنانواده، هنيچ ثمنري نندارد؛     

(. 110: 1384)اشننرفي، « دانننم بننا پنندرت چطننوري تننا کنننمغصّننه نخننور... مننن خننودم منني

کنند، رننج   هاي زندگي را تحمّنل مني  داند؛ او، تلخيفرنگيس، طالق گرفتن را مذموم مي

آورد که در حنال  اندیشد. او، آن هنگام به طالق روي ميکشد، اما هرگز به طالق نميمي

گونه اسنت کنه بنه طنالق خنود از      کند و ایناحتضار است و با مرگ دست و پنجه نرم مي

 پوشاند.کند و به آرزوي دیرینه طالیه، جامة عمل ميدنيا بسنده مي

تابند و در مقابنل   ظلم و ستم را برنمني نماد یک زن روشنفکر سياسي است که « طالیه»

شنود، دیگنر   سازد. تصویري که از او ارائه مني دو نظام پدرساالري و شهنشاهي قد علم مي

اي هم بنه حضنور در آشنچزخانه نندارد و تنهنا      کارکردهاي زن سنّتي را دارا نيست و عالقه

در ازدواج را از کنند. او، اجبنار   هاي سياسي و اجتماعي است کنه او را مجناب مني   فعاليت

-کنند، نمني  س هرم خانواده قرار دارد و تصميمات مهنم را اتخناذ مني   أسوي پدر که در ر

کند. او در سراسر رمان مشغول خوانندن کتناب اسنت و    پسندد و به آن سخت اعتراض مي

-هایش سنوزانده مني  اگر با تصميمات تحميلي از سوي پدرش مخالفت ورزد، تمام کتاب

-خواهم بگویم آخر، تنها چينزي اسنت کنه مني    وزان دیگه چيه؟ ميسمراسم کتاب»شود؛ 

 (.71: 1384)اشرفي، « تواند با آن از من انتقام بگيرد

« گنري روسنچي »گني بنه   از دیگر زنان این رمان، سوگند یا فاطمه است که به دليل بيوه

ي کنه  ااي نامشنروع بنا امينر، فرزنند فنرنگيس داده؛ رابطنه      روي آورده است و تن به رابطه

اینن دیگنه   »داند؛ مي« آفت»منجر به تولّد فرزند نامشروعي شده است. پدر امير، این زن را 

 (. 28)همان: « چه آفتي بود، در زندگي ما پيدا شده

سنو، روسنچي نموننه کامنل     تحليل دوبوار از زنان روسچي، تحليلي پيچيده بود. از ینک »

سوي دیگنر، روسنچي خنود ماننند      شدگي و استثمارشدگي زني است و ازدیگر بودن، شي

کند، استثمارگر است. به زعنم دوبنوار، زن روسنچي،    مردي که خدمات او را خریداري مي
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کند که کند، بلکه در برابر احترام و ارزشي عرضه ميخود را فقط در برابر پول عرضه نمي

 (.332: 1394)تانگ، « شوداو قائل مي« دیگر بودن»مرد براي 

 

 ن. سطح تبیی3 -6

هدف از مرحلة تبيين، توصيف گفتمان به عنوان بخشي از یک فرآاینند اجتمناعي اسنت.    »

دهند کنه چگوننه    کنند و نشنان مني   تبيين، گفتمان را به عنوان کنش اجتماعي توصيف مي

-دهد که گفتمانبخشند. همچنين تبيين نشان ميساختارهاي اجتماعي، گفتمان را تعيُّن مي

توانند برآن ساختارها بگذارند که منجر به حفظ یا تغيينر آن  مي ثيرات بازتوليديتأها، چه 

 (.214: 1379)فرکالف، « شوندساختارها 

-جنسيّت نویسنده، ارتباط تنگاتنگي با زبان دارد و در توليد گفتمان منوثّر اسنت. زبنان   

طالعات طبق م»اند. کيد بسيار کردهتأهاي زبان زنانه در مقابل زبان مردانه شناسان بر تفاوت

جامعه شناختي، زنان بيش از مردان نسبت به مقام و منزلنت خنود آگناه هسنتند. بنه همنين       

تنر  ها نسبت به هویّت اجتماعي متغيّرهاي زباني مربوط به طبقه اجتمناعي حسناس  دليل، آن

هناي  تر است؛ زینرا شنامل انگناره   زبان زنان، عمالا پست(. »115: 1376، 1)ترادگيل« هستند

هاي عاطفي اهميّت، سبک، غيرجدي و واکنشطعيّت است و بر مطالب بيضعف و عدم ق

که گفتار مردان نيرومندتر است و اگر زنان خواهان کسب اجتمناعي   کيد دارد. در حاليتأ

 (.263: 1392، 2)سلدن و ویدوسون« ها را بچذیرندبا مردان باشند باید زبان آن

رصدد تبيين نگاه سنّتي مردساالر بر جامعة سودابه اشرفي در این رمان با زباني زنانه د

رمان خویش است. او با استفاده از زبان زنانه، اقالم، واژگان و رمزگان خناص خنود در   

زبنان زناننه،   »پي اعتراض به فرهنگ مردمحوري و خواهان رهایي از آن است. بنابراین، 

خنوار زبنان   مينرا  هاي براندازي چيرگي پدران است. بنا آنکنه زبنان زناننه،     یکي از راه

                                                           

1- Peter Trudgill 

2- Raman Selden & Peter Widdowson 
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تواند از درون همين زبان، آنتي تز نيز دانسته شنود. زننان   وار ميمردانه است، دیالکتيک

توانند با بيان تجربيات خود )امنور خنانوادگي، احساسنات زننانگي و منادري، ایجناد       مي

هاي جنسي براي منردان و ماننند آن(، جهنان دلخنواه خنود را در منتن پدیند        محروميّت

 (.265: 1390سليمي، )ت« آورند

خشونت عليه زنان، برخاسته از ساختار جامعة مردساالر است؛ سناختاري کنه منردان را    

شمار آورده است. در این رمنان، خشنونت منردان علينه     به« فرودست»و زنان را « فرادست»

 زنان نمودي برجسته دارد. این خشونت به سه شکل در این رمان وجود دارد:

استفاده از قوۀ قهریه براي مرعوب سناختن زننان. ماننند: پرتناب کنردن      خشونت جسماني و  -1

پندرم در چشنم بنه هنم     »زیرسيگاري به سوي فرنگيس، ضرب و شتم او و طالیه و ناسزاگویي؛ 

 (.24: 1384)اشرفي، « کنددارد و به طرف او پرتاب ميزدني، زیرسيگاري را برمي

ده مرد خانواده به همسنرش اسنت تنا آن   هاي گستراعتنایيخشونت رواني که شامل بي -2

سنگ، سنگ خاکستري است شوهرش... بندش  »انگيزد؛ جا که نفرت زن خانواده را برمي

کشند، امنا درد او   خوابد، نفسش را به نفس ميآید از تصویر کسي که شب کنارش ميمي

 (.23)همان: « فهمدرا نمي

ش جامعه مرد/ پدرسناالرانه، مني  از دالیل اعمال خشونت محمد زمرّدیان، عالوه بر بين

توان به فقر مادي و بيکاري او اشاره کرد که در فرجام رمان، زمينة خودکشي او را فنراهم  

کار و مابقي سال ساخت. او، یک سرکارگر فصلي است که شش ماهه اول سال مشغول به

خورد. مگنر  ميکاري که فقط تابستان نان داشته باشد به چه درد »برد؛ را در خانه به سر مي

(. به همين دليل است کنه فنرنگيس از   84)همان: « بقيّه سال خدا، نباید به زن و بچه نان داد

گذراند و او مجبور است بنه  چون شوهر اوقات بيشتري را در خانه مي»زمستان بيزار است؛ 

 (.90)همان: « شاخ و برگ حياط دل خوش کندهاي درخت کوچک بيتماشاي شاخه
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تنوان  هاي مردان عليه زنان است. در این رمان مني سي، یکي دیگر از خشونتخشونت جن -3

 ( اشاره کرد.  65)همان: « خشونت جنسي مرد مترجم عليه طالیه در کشور ترکيه»به 

دیواننه ینا   »هاي جوامع مردسناالر آن اسنت کنه منردان، زننان را      یکي دیگر از دیدگاه

کنه محمند زمرّدینان،    نيسنتند. آن چننان    پندارنند و ارزشني بنراي آننان قائنل     مي« خردکم

( را 24)همنان:  « ها!عقل اینو ببين»پذیرفت و عبارت گاه نميهاي همسرش را هيچاستدالل

خرد یا دیوانه دانستن زننان، ضنمن نمنایش اقتندار     کرد. کمدر ردّ نظرات همسرش بيان مي

نظر گرفتن دیوانگي، صنرفاا  در »دهنده روابط نابرابر قدرت در جامعه است. مردانه، بازتاب

شناختي یا رواني به معني افتادن به دام منطق پدرساالري است به عنوان یک اختالل زیست

گوید: مردان اساساا معقول و زنان، بيرون از عقالنيّنت هسنتند. ميشنل فوکنو، بحنث      که مي

مشهوري درخصوص بازاندیشي در دیوانگي به عننوان سناخت تناریخي در حنال تحنوّلي      

فرهنگنني در خندمت سنناکت کننردن و دیگننري کننردن   -ارد کنه در هننر برهننه اجتمنناعي د

 (.217: 1392)آلن، « هایي از مردم و اشکالي از رفتارها استاي کردن( گروه)حاشيه

هناي  پاره کردن شلوار جين و سوزاندن کتناب گرفتن حق انتخاب همسر از طالیه، پاره

مننردان در همننه »تنندار مردانننه او اسننت؛ او، همگنني در راسننتاي سننرکوب زنانننه و حفننظ اق

کننند و تمنامي روابنط مينان منردان و      مند اعمنال مني  قلمروهاي زندگي زنان، تسلّطي نظام

 (.295: 1393، 1)آبوت و واالس« زنان، روابط قدرت است

توان به جلنوتر راه رفنتن   محور در این رمان، ميهاي برخاسته از فرهنگ نرینهاز نگرش

و قرار گرفتن زنان در پشت آنان )پدر طالیه، امير و شوهر سنوگند( و   مردان، حفظ طولي

( اشناره کنرد. در   81: 1384)اشنرفي،  « پسرها، عصاي دسنت خواهنند شند   »اعتقاد به آنکه 

هایي استوار است که مردان در روابط پيچيده، آن را بنيناد نهناده  ارزش»جوامع مردساالر، 

 (.263: 1390)تسليمي، « اند

                                                           

1- Pamela Abbott & Claire Wallace 
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 یگیرنتیجه

اي است که به بررسي زبان، گفتمان، قندرت  تحليل انتقادي گفتمان، رویکردي ميان رشته 

تنوان  لوژي در جامعه پرداختنه اسنت. بنا رهيافنت مطالعنات انتقنادي گفتمنان، مني        ئوو اید

منورد تحلينل قنرار    « خوابندها در شب ميماهي»گانه آراي فرکالف را در رمان سطوح سه

ها، قنرار دادن ننام حيواننات بنر     ها )استفاده پربسامد از دُشواژهژهداد. در سط  توصيف، وا

ثينر قندرت مردسناالرانه و سنيطره آننان بنر زننان اسنت.         تأزنان و قطع کالم آنان(، تحنت  

نویسنننده در سننط  توصننيف بننا زیرکنني خاصنني سننعي در بننه چننالش کشنناندن فرهنننگ   

هناي اصنلي و   ان، شخصنيّت مردساالرانه دارد. زبان زنانه نویسنده سبب شده اسنت کنه زنن   

-هنا، واژه شمار روند. نویسنده با استفاده از رننگ واژه هاي فرعي رمان بهمردان، شخصيّت

هاي خاص زباني زنان، قرار گرفتن زنان در آشچزخانه و کنشگر بودن زنان به بيان حناالت  

 و رفتارهاي زنان و انزواي آنان در خانواده پرداخته است. 

بناري و امنري، مبنيّن قطعّينت و جزمّينت دیندگاه نویسننده و نينز از         استفاده از وجه اخ

هناي اسنتعاري کنه برخنوردار از بنار      کنار بنردن واژه  ارتباط او با مخاطب حکایت دارد. به

هناي  لوژیک هستند، روابطي از شمول معنایي را در متن ایجاد کرده است. غلبنه واژه ئواید

هاي معلنوم از دیگنر   او و ما و ساخت جمله غيررسمي، کاربرد فراوان ضمایري چون: من،

 هاي سبکي این رمان است. ویژگي

ثينر  تأتوان گفت که اینن اثنر، تحنت    در سط  تفسير و با استفاده از عنصر بينامتنيّت مي

آراي ویرجينيا وولف و سيمون دوبووار به رشته تحریر درآمده و نویسنده با زباني زنانه بنه  

زنان پرداخته است. ننابرابري جنسنيّتي سنبب شنده اسنت کنه       طرح مسائل مختلف پيرامون 

 شمار آورند. شدگي بهزنان، خود را نمونة کامل دیگر بودن یا شي

گنري  گي و روسنچي نویسنده در این رمان به بررسي مسائل اجتماعي زنان از جمله: بيوه

قنرار داده  پرداخته و آن را دستاویزي جهت اعتراض به وضعيّت نامطلوب زننان در جامعنه   
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گني خنود، خنوي    است. سودابه اشرفي در این رمان، عالوه بر خلق زنناني کنه بنه روزمنره    

اند به خلق دختري به نام طالیه کنه روشننفکري سياسني اسنت، پرداختنه کنه دیگنر        گرفته

سياسني   -هاي زنانه نيست، بلکه خواهان حضور در عرصه اجتمناعي کاريخواهان خویش

هنه مرد/ پدرساالري است. در سط  تبيين، نویسننده در پني نشنان    و مبارزه جدّي با نظام ک

دادن نگاه سنّتي فرهنگ مردساالر بر جامعنه رمنان خنویش اسنت. نویسننده بنا اسنتفاده از        

هاي جسنمي، روانني و جنسني منردان علينه زننان درصندد تبينين سناختار منردان           خشونت

هاي تو در توي گفتمنان  الیهفرادست بر زنان فرودست است و به تبيين هژموني قدرت در 

و تبيين عقاید مردان از جمله: کم خنرد ینا دیواننه دانسنتن زننان و پسنرها، عصناي دسنت         

 خواهند شد، پرداخته و آن را مورد نقد قرار داده است.
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 جو. تهران: مرکز.. ترجمة پيام یزدانبینامتنیّت(. 1392آلن، گراهام. )

 . تهران: مروارید.بندخواها در شب ميماهي(. 1384اشرفي، سودابه. )

 . ترجمة جالل ستاري. تهران: سروش.رسالة در تاريخ اديان(. 1394الياده، ميرچا. )

. تهنران:  2. ج دسـتور زبـان فارسـي   (. 1379. )گينوي احمند احمندي  انوري، حسن و 

 فاطمي.
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. ترجمنة  هـای نقـد ادبـي   هـا و روش درآمدی بر نظريـه (. 1393برسلر، چارلز. )

 . تهران: نيلوفر.مصطفي عابدیني فرد

. تهنران:  هـا ای برای کشـف ناگفتـه  تحلیل گفتمان؛ دريچه(. 1385بشير، حسن. )

 دانشگاه امام صادق )ع(.

. تهران: مرکز مطالعنات  مقدمة تحلیل گفتمان انتقادی(. 1379علي. )پور، شعبانبهرام

 ها.و تحقيقات رسانه

. ترجمة منينژه نجنم   یستيهای فمندرآمدی جامع بر نظريه(. 1394تانگ، رزمري. )

 عراقي. تهران: ني.

. ترجمنة  شناسي اجتماعي، درآمدی بر زبان و جامعهزبان(. 1376ترادگيل، پيتر. )

 محمد طباطبایي. تهران: آگه.

هـا در ادبیـات   های ادبي و کاربرد آننقد ادبي، نظريه(. 1390تسليمي، علني. ) 

 . تهران: آمه.فارسي

شننناختي عناصننر متقابننل در تصننویرپردازي اشننعار ي نشننانهبررسنن(. »1388حينناتي، زهننرا. )

 .247. ص 6. ش 2. س نقد ادبي«. موالنا

 . ترجمة قاسم صنعوي. تهران: توس.جنس دوم(. 1380دوبوار، سيمون. ) 

 . ترجمة مهرانگيز اوحدي. تهران: دستان.فرهنگ نمادها(. 1392سرلو، خوان ادواردو. )

. ترجمة عبناس  راهنمای نظرية ادبي معاصر(. 1392سلدون، رامان و پيتر ویدوسون. )

 مخبر. تهران: طرح نو.

 . تهران: ني.قدرت، گفتمان و زبان(. 1394اصغر. )سلطاني، علي

. 19. ش 5س . نقد ادبـي «. لنوژي ئوپيوندهاي بيان استعاره و اید(. »1391شهري، بهمن. )

 . 121-150صص 
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«. ها توسط زنان و منردان تهنران  ي بر کاربرد دُشواژهثيرات بافت اجتماع(. »تأ1381شکيبا، نوشين. )

 . دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزي.شناسينامه کارشناسي ارشد رشتة زبانپایان

 . ترجمة محمد غفاري. تهران: ني.شناسي و رمانزبان(. 1390فاولر، راجر. )

وشهـا، رويکردهـا و ر  شناسي؛ نظريهسبک(. 1390فتوحي رود معجني، محمود. )

 . تهران: سخن.ها

 . تهران: سخن.شناسي جديددستور مفصّل امروز بر پايه زبان(. 1382فرشيدورد، خسرو. )

. ترجمة فاطمه شایسته پيران. تهران: تحلیل انتقادی گفتمان(. 1379فرکالف، نورمن. )

 ها.مرکز مطالعات و تحقيقات رسانه

 رضا غيوري. تهران: راستين.. ترجمة حميدتوتم و تابو(. 1389فروید، زیگموند. )

تحليل گفتمان انتقادي رمان دکتنر ننون.   (. »1390زاده. سيّد علي و مصطفي گرجي. )قاسم

 . 33-63. صص 17. ش ادب پژوهي«. زنش را بيشتر از مصدق دوست داشت

. از جنبش تا نظريه اجتماعي: تاريخ دو قرن فمنیسـم (. 1381مشيرزاده، حمينرا. ) 

 ه.تهران: پژوهش شيراز

. ترجمة مهنران مهناجر   های ادبي معاصردانشنامة نظريه(. 1393مکاریک، ایرناریما. )

 و محمد نبوي. تهران: آگه.

 . تهران: نشانه.گفتمان، ترجمة موسسه خط ممتد انديشه(. 1393ميلز، سارا. )

 . تهران: سمت.(1دستور زبان فارسي )(. 1386وحيدیان کاميار، تقي. )

. ترجمنة  ای نمادها در هنر شرق و غـرب فرهنگ نگاره(. 1392وولف، ویرجينيا. )

 رقيه بهزادي. تهران: فرهنگ معاصر.

. ترجمنة رقينه   ای نمادها در هنر شرق و غـرب فرهنگ نگاره(. 1390هال، جيمز. )

 بهزادي. تهران: فرهنگ معاصر.
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 . ترجمةنظريه و روش در تحلیل گفتمان(. 1394یورگنسن، ماریان و لویيز فيليچس. )

 هادي جليلي. تهران: ني.

 : نگاه. . تهراننويسيهنر داستان(. 1355یونسي، ابراهيم. )


