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Abstract 
Body is always a connector between human and his/her experiences of world 

and also it is an individualizer agent in social life. The experience of 

Embodiment cannot happen freely without social issues interfere, power 

relations and discourses, especially in case of young adults it is happen easily 

because of his/her social understanding of social world is at first stage and it is 

mixed with sets of power relations such as family, school, peers and impacted 

by economic, cultural age and gender issues. In this study, based on sociology 

of body, especially in the viewpoint of Focault about the role of power and 

discourses a construction of body, two realistic novel of Abbas Jahangirian 

Analyzed (Monster Shadow, Wake me Up When the War is over). Main 

concentration of this study is on main women subject and their gender 

representation in this novel.  

The methodology is qualitative research with inductive data analysis. For this 

reason, social semiotics approach that analyze social and texture signs in 

interaction with each other has been used. Signs in three categories of bodily 

signs, linguistic signs and normalization signs analyzed. The results of this study 

show that these signs in both superstructure and infrastructure of novel, impacted 

and shaped by gender discourse and show a kind of feminine non subjectivity, 

body subordination along with inactivity of women. 
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Extended Abstract 
1- Introduction: 

Adolescence is undoubtedly the most sensitive 

period of human life; A period with physical 

changes and special personality traits that play a role 

in shaping a person's identity. But these biological 

changes have never occurred solely and 

environmental, cultural, political, social issues and 

generally dominant discourses have always played a 

role in shaping this biological experience and 

orientation. Especially when adolescent gender 

acceptance becomes a social and cultural issue and 

certain criteria play a role in shaping it. In the 

meantime, according to history, women's 

embodiment has been the target of these influences 

more than men, and sometimes it cannot be defined 

outside of the traditional and cultural frameworks. 

Adolescents who are on transition to youth, the 

subject's understanding of his/her body and its role 

in identifying and embodiment becomes more 

important. Especially, this field can show 

contradictions between the view of cultural agents 

and the subjectivity of teenagers. For this reason, 

one of the fields where the hegemony of writers or 

beyond that, the dominant discourse of society can 

be followed, is the construction of the teenager's 

girls body subject.  

What this research deals with, considering the 

importance of the power in the construction of the 

adolescent subject, are the construction of the 

female body from a social point of view. In this 

context, according to Giddens, Mills, and Bourdieu 

have opinions about the extent of environmental, 

cultural, social and political influences on the body 

and knowledge of the body affected by dominant 

discourses. But the most important comments that 

can help to advance this research are related to 

Foucault. According to Foucault's point of view, the 

subject is formed in interaction with institutions, 

government, school, family, etc. and power relations 

between them 
During adolescence, teenager's identity is 

formed in interaction with the power institutions 

around him/her such as family, school, peers, etc., 

and is influenced by /her economic, cultural, age and 

gender issues; For this reason, the role of power and 

discourse processes in the formation of the 

adolescent body cannot be ignored. All these are 

problems that sociology of the body has addressed 

and emphasized on the social construction of the 

body. In this research, two young adult novels 

centered on the female subject by Abbas Jahangirian 

have been selected. Abbas Jahangirian is one of the 

famous writers of realistic and social genre. These 

novels have analyzed based on the three main 

semiotic categories of physical signs (appearance), 

linguistic signs, normalizing signs, in the textual and 

social context. 

2- Methods:  
This research is qualitative research. In 

qualitative research, by collecting data, the 

researcher interprets them, and it is the researcher 

who makes them meaningful by interpreting the data 

and phenomena. One of the analysis strategies or 

data mining method in qualitative method is 

inductive content analysis. In this research, we have 

descriptively investigated and inductively analyzed 

the data related to the embodiment of the female 

subject in the text. In this method, the collected data 

have been analyzed 

For this reason, it can be said that in inductive 

qualitative research, deductive approaches are used 

only for the general guidance of the research. The 

outline of social semiotics is also not a closed and 

unchangeable plan; For this reason, in this research, 

textual and social signs, based on semiotics 

theorists, were chosen to can help us more towards 

the goals of the research. It is a social semiotics in 

which the context and the text are simultaneously 

get recognized. Social semiotics shifts its focus from 

mere signs to how signs are used in specific social 

contexts and institutions to examine how signs 

operate in a social space. Three main semiotic 

categories of physical (appearance) signs, linguistic 

signs, normalizing signs, have been investigated in 

the textual and social context of the novels. The 

presence or absence of these signs and the audience's 

ability to decoding them can help us understand the 

effective processes in the construction of the 

subjective body 

3- Results: 
In examining body signs, it can be said that the 

gender-oriented discourse plays a role in the 

construction of the bodies' subject, and the subjects 

are not outside of this discourse. We do not see a 

clear definition of women's appearance and clothing 

in novels; But the noteworthy point is that women in 

this discourse space are described with sexualized 

bodies and completely subjugated bodies, and we 

have the least signs of female subjects' physical 

capabilities. Linguistic signs are also absolutely at 

the service of power and gender discourse. 

Metaphors of the commodification of women, in the 

two novels "Shadow of the Monster" and " wake me 

up when War is over", women with a metaphorical 

point of view, like prey, are placed in a position of 

pure submission and vulnerability, which are 

marked with signs (deer and hunting, Hami and 

Hoory, water and thirst, etc.)  have been described. 
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Most of the aforementioned examples show that 

there is a kind of dehumanization of women in these 

novels, which is included in metaphors and similes, 

and perhaps due to normalization as a natural thing, 

they are less visible. 

4- Conclusion: 
In these novels, we do not witness free bodies 

and liberation of female subjects, and beyond that, 

there is no action to resist against this heavily 

discoursed atmosphere. This atmosphere of pure 

surrender and giving in to the control of the family, 

society and tradition over the body of the female 

subject has been narrated in different ways 

throughout history; In the schema of inferior 

femininity, female subjects are completely 

surrendered to their discourse space and this 

pacifism somehow shows the unworthiness of 

women. Paying attention to the common signs in the 

construction of female subjectivity in two important 

novels by Abbas Jahangirian can provide the basis 

for the pathology of the way of looking at female 

subjectivity in teenage novels; Because in the novel 

of Iranian teenagers, it is rare to witness girls with 

agency and professional resistance. This issue, 

according to the audience of these works, who are 

teenagers, and at the beginning of identifying and 

understanding literary pleasures, these constructions 

of teenage girls, in the theme of love and affection, 

can have a hidden but effective effect on teenage 

girls' role models. This gender-oriented view in 

Iranian adolescent novels is more focused on girls, 

and this can lead to the gender-oriented discourse 

gap between the stereotypical patterns of girls and 

boys, in the most critical period of their social life. 
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 مقاله پژوهشی
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 چکیده

ساز در زندگی ی او از جهان قرار دارد و عاملی هویتمثابه رابطی میان انسان و تجربهبدن همواره به

تواند آزادانه و بدون دخالت مسائل اجتماعی، روابط قدرت و ی بدنمندی، نمیاجتماعی اوست. اما تجربه

جتماعی خود از جهان، در ارتباط ی نوجوان که در ابتدای درک اویژه برای سوژهها اتفاق بیفتد؛ بهگفتمان

ای از روابط قدرت، مانند خانواده، مدرسه، همساالن و متأثر از مسائل اقتصادی، فرهنگی، سنی با مجموعه

نقش  یویژه دیدگاه فوکو دربارهشناسی بدن، بهو جنسیتی است. در این پژوهش، براساس دیدگاه جامعه

ایه ساند؛ گرا از عباس جهانگیریان، بررسی شدهن نوجوان واقعها در برساخت بدن، دو رماقدرت و گفتمان
های بازنمایی های اصلی دختر و شیوه. تمرکز بر بدنمندی سوژهجنگ که تمام شد بیدارم کن وهیوال 

ها بوده است. روش پژوهش حاضر کیفی است و با استفاده از یابی آنان در این رمانجنسیتی و هویت

مسیر، بدنمندی شناسی اجتماعی انجام شده است. درایناستقرایی و روش نشانهکاوی استراتژی داده

های بهنجارساز های زبانی و نشانههای جسمانی )ظاهری(، نشانهی اصلی نشانهدختران در سه دسته

ساخت و روساخت اثر، متأثر ها در ژرفدهد که این نشانههای این پژوهش نشان میاند. یافتهبررسی شده

و انفعال  کنشیای ناسوژگی زنانه، انقیاد بدن را در کنار بیاند و گونهگفتمان جنسیتی شکل گرفته از

 دهند.ی زن نشان میسوژه

 

 پورسعید حسام نویسنده مسئول:* 

    ، شیراز، ایران.استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز :نشانی

 .shesampour@shirazu.ac.ir پست الکترونیکی:
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فرهنگ و هنر یشناسجامعه یفصلنامه علم 44-66 ، صفحات1141 پاییز، سوم م، شمارهچهاردوره    

 و بیان مسئله مقدمه -1
 های شخصیتیای همراه با تغییرات بدنی و ویژگیترین دوره از زیست انسان است؛ دورهی نوجوانی، بدون شک حساسدوره

اند و همواره مسائل محیطی، واسطه رخ ندادهگاه بیدهی به هویت فرد نقش دارد. اما این تغییرات زیستی هیچخاص که در شکل

دادن به آن نقش ی زیستی و جهتدهی به این تجربههای غالب در شکل، گفتمانفرهنگی، سیاسی، اجتماعی و در یک معنا

شود و معیارهایی مشخص در ی اجتماعی و فرهنگی میپذیرش جنسیتی نوجوان، تبدیل به مسئله کهآنگاهویژه اند. بهداشته

بیش از مردان آماج این تأثیرات بوده است و  کنند. در این میان، بدنمندی زنانه، به روایت تاریخ،دهی به آن نقش ایفا میشکل

آنچه از این بدنمندی زنانه (. 2416، 1)وانینیتوان آن را تعریف کرد های سنتی و فرهنگی جوامع، نمیبندیگاه خارج از چارچوب

چرا که آثار ادبی همواره با  ها؛ی زنانه همراه با محدودیتی زیستهای باشد از تجربهتواند نمونهشود، میدر آثار ادبی پرداخته می

ی نوجوانی های برساختههای نوجوان در آثار ادبی و هنری را نمونهتوان سوژهاند. اما میهایی در پرداخت مواجه بودهمحدودیت

ن توان نوجواهای اجتماعی است و نمیی تعاملنوجوانی دوره»آورد.  به شماری زمانی خاص ی هر دورهدر دل فرهنگ و جامعه

ی نوجوان و گیری سوژهو نهادهای قدرت، از اولین عوامل تأثیرگذار در شکل 2را تنها یک فرد تلقی کرد. فرایندهای گفتمانی

 (.111: 1311پور، )جوکاری و حسام «آیندمی به شماربازنمایی آن 

به سوژگی نوجوان که در  با توجه ی نوجوان را از زوایای مختلفی پیگیری کرد، امای سوژهتوان بحث دربارهطورکلی میبه

د. کنیابی و بدنمندی، اهمیت بیشتری پیدا میی گذار به جوانی قرار دارد، درک سوژه از بدن خود و نقش آن در هویتآستانه

دلیل،  نیبه همها باشد. هایی بین نگاه عامالن فرهنگی و خود سوژگی نوجوانی تناقضدهندهتواند نشانویژه که این عرصه، میبه

ی توان هژمونی نویسندگان یا فراتر از آن، گفتمان مسلط جامعه را پیگیری کرد، برساخت بدن سوژههایی که مییکی از عرصه

 زن نوجوان است.

هایی همچون ویژه در علوم انسانی و رشتهپردازان در علوم مختلف بوده است؛ بهی بدن همواره مورد توجه نظریهمسئله 

های مختلف بررسی کرد و اساس این مسئله توان بدن را از دیدگاهدلیل، می ینبه هم. شناسیشناسی و نشانهروان شناسی،جامعه

 ی نوجوان، برساختی قدرت در برساخت سوژهبه اهمیت مقوله با توجهپردازد، ای دانست. آنچه این پژوهش به آن میرشته را بینا

نظرهایی دارند که  1، بوردیو0، میلز3کسانی همچون گیدنز ی کریگان،به گفته زمینه، این بدن زنانه از دیدگاه اجتماعی است. در

ریگان، )کاند های غالب پرداختهبر میزان تأثیرات محیطی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بر بدن و شناخت بدن متأثر از گفتمان

یدگاه د بنا براند یاریگر باشند، مربوط به فوکو است. سوژه توترین نظرها که برای پیشبرد این پژوهش میاما مهم(. 13: 1316

 گیرد. ها شکل میفوکو، در تعامل با نهادها، دولت، مدرسه، خانواده و... و روابط قدرت بین آن

، ردگیهای اجتماعی را دربر میترین حوزهترین تجربیات فردی تا عمومیی آن از خصوصیای که دامنهعنوان پدیدههویت به»

حاصل دیالکتیک خود و دیگری بوده که در میان طیفی از شبکه معنایی ذهن و ساختارهای اجتماعی و فرهنگی در حرکتی 

ی نوجوانی، هویت نوجوان در تعامل با نهادهای قدرت پیرامونش، در دوره(. 121: 1041)علیگو و همکاران، « وبرگشتی است.رفت

توان همین دلیل نمیگیرد؛ بهر از مسائل اقتصادی، فرهنگی، سنی و جنسیتی او شکل میساالن و... و متأثخانواده، مدرسه، هم

ها مسائلی است که ی اینی نوجوان نادیده گرفت. همهگیری بدن سوژهنقش قدرت و فرایندهای گفتمانی را در شکل

ی بدون شک درگیری با مسئله(. »2424، 6)آنگراند داشتهاند و بر برساخت اجتماعی بدن تأکید شناسان بدن به آن پرداختهجامعه

پدیده بدن در حیات اجتماعی ایران مدرن،  مسئله بودنی ایران مدرن برخوردار است. بدن از تاریخی طوالنی در جامعه

ای است که ریشه در اتفاقات جامعه ایران طی رویکردهای متعدد برای مدیریت بدن، مسئله یافتنشکل شدن بدن و پرسمانی

های نشانهی زن، در در این پژوهش، ابعاد مختلف بدنمندی سوژه(. 33: 1041)مراقی و خانیکی، « چند دهه اخیر تاکنون دارد.

در برساخت  محور یتجنس. آیا گفتمان 1اند. این پژوهش در پی پاسخ به دو پرسش اصلی شکل گرفته است: مختلف بررسی شده
 
1 . Vannini 
2. Discourse Processes 
3. Giddens 
4. Mills 
5. Bourdieu 
6 . Unger 
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فرهنگ و هنر یشناسجامعه یفصلنامه علم 44-66 ، صفحات1141 پاییز، سوم م، شمارهچهاردوره    

های دختر نوجوان دارد؟ آیا یابی سوژه. برساخت اجتماعی بدن زنانه در این آثار، چه نقشی در هویت2ها نقش دارند؟ بدن سوژه

های جنسیتی؟ دو رمان نوجوان با محوریت هایی آزاد از قیود اجتماعی و نقشهایی رام و مطیع را شاهد هستیم یا بدنبدن

گرا و اجتماعی است. انتخاب اند. عباس جهانگیریان از نویسندگان معروف ژانر واقعجهانگیریان انتخاب شدهی زن، از عباس سوژه

ترین نویسندگان در حوزه ادبیات کودک و نوجوان آثار او برای بررسی به چند دلیل بوده است. پیش از هر چیز وی یکی از معروف

اند و همچنین آثار تلویزیونی و سینمایی از آثار وی اقتباس دیگر ترجمه شدههای جامعه ایران است و چندین اثر او به زبان

های فراوان به اند و در تیراژ باال و نوبت چاپمختلف کسب کرده یهاجشنوارهاند. هر دو اثر یادشده ایشان جوایز مهمی در کرده

اب و بررسی بسیاری از کارشناسان ادبیات کودک و به انتخ کن بیدارم شد تمام که جنگای که رمان گونهاند. بهچاپ رسیده

است. درواقع آثار او فراتر از یک اثر ساده متنی، بلکه  شدهانتخابشمسی  34های نوجوان برتر دهه نوجوان به عنوان یکی از رمان

شدند  انتخاب شد بیدارم کنجنگ که تمام  وسایه هیوال اند. درنتیجه این نویسنده و دو اثر بارز ایشان وارد حوزه گفتمانی شده

و  های بهنجارساز، در بافت متنیهای زبانی، نشانههای جسمانی )ظاهری(، نشانهشناختی اصلیِ نشانهتا بر اساس سه دسته نشانه

 اجتماعی آثار بررسی شوند.

 پژوهش پیشینه -2
  : پیشینۀ تجربی1-5   

اند عرضه شود و سپس مباحث نظری ارائه شود هایی که در این عرصه راهگشا بودهشود ابتدا پژوهشدر این بخش، سعی می

 و حساسیت نظری محققان شکل گیرد. 

اند. در این پژوهش، بررسی کرده دو خرمای نارسو  هستی(، تصویر بدن را در دو رمان نوجوان 1310البرزی و احمدی )

های فهم خودپنداره و قدرت بدنی، زیبایی بدنی، پوشش و هیجان، تفکر انتقادی، تفکر انتزاعی و زبان، از مؤلفه هویت جنسیتی،

شناختی، به بررسی ادراک جسمانی نوجوانان از اند. نویسندگان با دیدی روانهای ادراک جسمانی دانسته شدهتغذیه، از مؤلفه

اند. ادراک جسمانی، ها پرداختهفهم خودپنداره و ادراک جسمانی، به بررسی رمان ها با دو مؤلفۀاند. آنبدن خویش پرداخته

احساساتی است که فرد دربارۀ شخصیت خود، از  کردن یدرونبرداشتی است که فرد از بدن خویش دارد و خودپنداره دربارۀ 

ات نظری بر اساسیشتر اجتماعی است، کند. رویکرد نویسندگان این مقاله، برخالف مقالۀ حاضر که بداخل و خارج کسب می

 شناختی است.روان
های فرهنگی و اجتماعی بدن در شعر فارسی کودک (، به بررسی جنبه1311سرایی )بهمدی مقدس، زرقانی و یعقوبی جنبه

قاشده های جنسیتی البعد زیستی و بیولوژیکی، برحسب شیوه عالوه برها دهی بدناند. پژوهشگران معتقدند که سامانپرداخته

ی زندگی اجتماعی افراد است، اما همواره دهندهها معتقدند باوجودی که بدن سامانازسوی نیروهای فرهنگی هر جامعه است. آن

ز از های جنسیتی نیندیبتقسیم بر اساسدهی بدن شود. سامانبعد اجتماعی و فرهنگی بدن، بر بعد بیولوژیکی آن غالب می

 و« بدن آرمانی»شناختی در نمایش بدن، های جامعهگیرد. در این پژوهش به تفاوتجانب نیروهای فرهنگی هر جامعه شکل می

نشان  اند. نتایج این پژوهش، منطبق با الگوهای فرهنگی و جنسیتی، براساس روش پدیدارشناسی تجربی پرداخته«بدن مطلوب»

دهی بدن در شعر کودک و نوجوان، بیشتر با جهان سنتی ایرانی هماهنگ است که براساس ی فرهنگی ساماندهد که الگومی

 ی جنسیتی شکل گرفته است. شدههای توزیعنقش

های فوکو، به بررسی تأثیر تکنولوژی انضباطی در برساخت اندیشه بریهتکشناسی بدن و با (، با رویکرد جامعه1313نظیر )بی

کند. های مدرسه پرداخته است. نویسنده معتقد است هر گفتمانی، بدنی متفاوت و مطلوب خویش را بازنمایی میداستانبدن در 

ای فرهنگی و اجتماعی تحلیل و بررسی شناسی بدن، بدن فرهنگی و گفتمانی، بدن را همچون پدیدهاو معتقد است که جامعه

راسر سپذیری/ های مدرسه، با تکیه بر اصل رؤیتهای انضباطی در داستانژیدهد چگونه تکنولوکنند. این پژوهش نشان میمی

 نویسنده معتقد است مدرسه چراکهترین رفتارهای بدنی در هر مکانی نظارت دارد. با مهندسی ساختمان مدرسه، بر جزئی ینیب

همین دلیل شود. به، در سوژه نهادینه میاششدههای بدنی تحمیلواره)نهاد آموزشی( یکی از نهادهای قدرتمندی است که عادت

 یسوژه شدگهای حیوانی، منجر به از اهمیت زیادی برای بررسی و پژوهش برخوردار است. این تکنولوژی انضباطی و خطاب
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ین در اشعورند. از دیدگاه نویسنده، مدرسه کنند که کودن، احمق و بیها با ریخت بدنی جدید، باور میشود و آنآموزان میدانش

روز چنینی بر بدن، امکان بهای اینشوند. رفتارها و نظارتآموزان، مجرمانی که تنبیه میآثار بیشتر شبیه به زندان است و دانش

 برد.خالقیت را در این افراد از بین می

د مرتبط با این پژوهش اند که به چند مورهایی به بررسی بدن در آثار کودک و نوجوان پرداختهدر خارج از ایران نیز پژوهش

المللی ادبیات کودکان (، در مقاله خود به بررسی برخی از روندهای جاری در تحقیقات بین2416) 1شود. نیکوالیوااشاره می

 های فرهنگی همچونویکم، نظریهپرداخته است. او به این نتیجه رسیده است که در تحقیقات ادبیات کودکان در قرن بیست

ه، کاوانهای رواناند و نظریههای کودکان ایجاد کردهاد و گرایش جنسی، رویکردهای ثمربخشی برای داستانجنسیت، طبقه، نژ

اند. اما وجود فیزیکی کودکان، متأثر از فرافکنی درونیات بزرگساالن کشف کرده یقاز طرهایی برای بازنمایی دوران کودکی راه

گرایی، بر روی بدن کودکان انسان هم است. او معتقد است نقدهایی همچون پساشده، همچنان مبمسائل اجتماعی و روانی ساخته

 و محیط تمرکز دارند.

های برادران گریم، همچون سیندرال، سفیدبرفی (، به بازتاب هنجارهای زیبایی زنانه در افسانه2443) 2بیکراسپری و جرارهولز

د که در این آثار، زیبایی زنانه برجسته شده است و زیبایی زنانه و زیبای خفته پرداخته است. نویسندگان این پژوهش معتقدن

 اند. ها در طول تاریخ نیز بیشتر زنده ماندهاند این نوع داستانها به این نتیجه رسیدهشود. آنموضوعی غالب در این آثار تلقی می

ی کودکان پرداخته است. او در پژوهش خود، های جنسیتی در آثار برگزیدهی خود به بررسی کلیشه(، در مقاله2443) 3تیلور

 ها ومتن، نمادها، کاراکترها، رنگ یقاز طرهای پنهان در این آثار، تمرینی را پیشنهاد داده است تا کودکان با کشف کلیشه

 است.  گرفتهشکلها ها توسط رسانهمضامین اصلی، به این مسئله پی ببرند که هویت جنسی آن

های ی بدن در ادبیات کودک و نوجوان ایران بسیار نوپاست و عرصهدهد، پژوهش دربارها نشان میهطورکه بررسیهمان

تواند در هایی میی رمان نوجوان و بحث سوژگی زنانه، چنین پژوهشویژه در حوزهزیادی برای پژوهش در این زمینه دارد. به

ی یابی را، از زاویهپژوهش در نظر دارد بحث جنسیت زنانه و هویت ی مسیر تولید محتوا برای نوجوانان راهگشا باشد. اینادامه

، ساخت این آثارژرف نشان دادنبررسی بدن، در رمان نوجوان ایران بررسی کند که نیازمند بررسی دقیق و هدفمند است تا با 

 ای برای نگاه انتقادی به آثار پس از آن فراهم شود. زمینه

   : مالحظات نظری 2-2   

ندگی ، کار و زقدم زدنکردن، غذاخوردن، دهی به زندگی هر انسانی انکارناپذیر است؛ هرگونه تفکر، صحبتنقش بدن در شکل

ها و ی کنشهاست؛ مجموعهی انسانی زیستهها هستند. بدنمندی، تجربهانسانبا دیگران، همگی نمودهایی از بدنمندی 

انه، ها، رسها، سیاستها، سنتنچه این روزها پذیرش آن ناگزیر است، نقش اندیشهکند. آبدن تجربه می یقاز طراحساساتی که 

به توان آن را فردی و خارج از مدار اجتماع مطالعه کرد. ای که نمیهاست؛ تجربهدهی به بدنمندی انسانفرهنگ و... بر شکل

شد. ها و معناهای متفاوت بامحلی برای تولید گفتمانتواند مثابه رابطی میان انسان و محیط پیرامونش، میدلیل، بدن به ینهم

هایی همچون لذت و درد را از طورکه انسان، تجربهی فرد از زندگی با بدن جسمانی خویش است؛ همانمندی تجربهرواقع، بدند

 کند.راه بدن تجربه می

ه به وجوه توان پی گرفت کمرلوپونتی می یهای فلسفی تمرکز بر بدنمندی را در پدیدارشناسی قرن بیستم و در اندیشهریشه

داری، دورکیم ی سرمایهی بدن کارگر در جامعههای مارکس و انگلس دربارهپردازد و پس از آن در اندیشهبدنمندی انسان می

رت الیاس، پس از آن، کسانی همچون نورب (11: 1316)کریگان،  های پارسا.تحلیل وبر از بدن های مقدس و نامقدس،ی بدندرباره

بدن و  ی فضای گفتمانی و بازنمایییر بوردیو، ژان بودریار، ژولیا کریستوا، سوزان سانتاک دربارهاروینگ گافمن، میشل فوکو، پی
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گیرد. اما آنچه شناسی بدن را دربر میهایی از جامعهپردازی پرداختند که همگی جنبهمسائل فرهنگی و اجتماعی به نظریه

 هاست.ها و گفتمانی بدن سوژه با قدرتی نوجوان و زیست اجتماعی او بیشتر اهمیت دارد، رابطهبا سوژهدررابطه

گیرد و از سوی اند، شکل میاش کردههای گوناگونی که احاطهبدن هر فرد، از دوران کودکی، درون بافتی از معانی و نشانه

دوران کودکی و نوجوانی، از دورانی هستند که بدن فرد کمترین یابد. ها تعلق دارد، ساختار میهای اجتماعی که به آنگروه

ها های اجتماعی که به آنهمین دلیل، گروهگیرد. بهاستقالل معنایی را دارد و بیشتر تحت کنترل نیروهای اجتماعی قرار می

ان از بدن خود نقش دارند. طور مستقیم و غیرمستقیم در تعریف کودک و نوجوها، بهها و سنتی ارزشتعلق دارد و مجموعه

، «یابیهویت»های کند؛ زیرا یکی از راههمین مسئله، اهمیت بررسی بدن و نوع بازتعریف آن در کودکی و نوجوانی را صدچندان می

 بدن هر فرد است.

ام ، تربیت و رشودی ابژه و آماج قدرت مورد توجه قرار گرفت؛ بدنی که دستکاری و اداره میمنزلهدر عصر کالسیک، بدن به

ه ها هستند کیابد. این بدن قابل تغییر و تکمیل است و این قدرتدهد و مهارت میکند، پاسخ میشود، بدنی که اطاعت میمی

ندی مفایده-ی اطاعتهای بدن، از دیدگاه فوکو، رابطههای کنترل کنشکنند. این روشها و اجبار را بر بدن تحمیل میممنوعیت

داری، های مالکیت و تسلط بر بدن، مانند بردهتوان آن را انضباط نامید تفاوت فنون انضباطی با ضابطهند که میکرا تحمیل می

نوعی بر این بود که خود را از این مناسبات پرهزینه و خشن رها کرده، اما به همان اندازه از مزایای آن برخوردار بوده است. به

مختلفی  هایگونهکشاند. این انضباط از دید فوکو بهانقیاد می به سمتکند و آن را ن جدا میتوان گفت، انضباط قدرت را از بدمی

 (.210: 1044 )فوکو،های بهنجارسازی، حبس، سراسربینی و... های رام، مراقبتها، بدنگیرد، از تنبیهشکل می

رتی های راهبردی و نظابدن در کانون پیکربندی های مراقبتی تأکید دارد. از نظر او،میشل فوکو بر بدن گفتمانی و فناوری

ای زند. این همان چیزی است که بدن را تبدیل به اُبژهمندی بدن دور میقدرت در جامعه است و قدرت همواره پیرامون قاعده

رفی و نظارت ع شوند؛های مختلفی اعمال میهای نظارت، به شیوهکند. این سیستمبرای انطباق با محیط اجتماعی پیرامونش می

های ها، نیازمند بدنای این نهادهای نظارتی و سنتگونهشوند و بهمندی بدن اعمال میمندی عادات اجتماعی، از راه قاعدهقاعده

 (.144تا141: 1316)کریگان، های نظارتند کردن نظامای برای درونیاُبژه

است؛ زیرا مفهوم بدن و برداشت هر فرد از آن، متأثر  1بدنمندیی ی نوجوان نیز مسئلهاز مسائل بسیار مهم در بررسی سوژه

هاست که چگونگی تأثیرپذیری بدن را از نیروهای ، سال2شناسی بدنگیرد. جامعهاز عوامل اجتماعی پیرامون هر فرد شکل می

که صورت فردی به ما تعلق داشته باشد، بلکند و به این اصل کلی پایبند است که بدن چیزی نیست که بهاجتماعی بررسی می

 (211: 1310ذیرد. )گیدنز، پها تعلق داریم، تأثیر میهایی که به آنهای گروههای اجتماعی ما و هنجارها و ارزشبدن ما از تجربه

کردن و... از اجتماع پیرامون او تأثیر گرفته و بر آن تأثیر ی پوشش، طرز صحبتهای هر فرد، چهره، نحوهای از کنشمجموعه

ای اجتماعی، مثابه پدیدهطور خاص به مفهوم بدنمندی، بهشناسی است که بهای از جامعهشناسی بدن، شاخهجامعه»گذارد. می

های سازنده در متن آورد کنشپردازد. این شاخه همواره به یادمان میوعی نمادین، یک بازنمود و عاملی برای تخیل میموض

همین (. به13: 1316)لوبروتون، « ها، نیازمند دخالت و عامل بدنی هستند.ترین آنترین شکل تا پیچیدهزندگی روزمره، از ساده

صورت ضمنی، یک ، معتقدند بدن به خودیِ خود و به0، بوره، مارکس و انگلس3مچون ویلرمهپردازان هدلیل، بسیاری از نظریه

ی دیگر متفاوت ای به جامعه( و مفهوم بدن و شناخت هر فرد از بدن خود، از جامعه21: 1316ی فرهنگی است. )لوبروتون، داده

 است. 

آموزش به ما منتقل شده و بنابراین، بار فرهنگی دارد.  کنیم، درواقع ازطریقآنچه را ما رفتارهای طبیعی بدن فرض می

(.  بدن را نمادی 32: 1313شوند )زرقانی، طور اجتماعی و فرهنگی برساخته می، به1های ما ازجهت طبقه، جنسیت و قومیتبدن

ن در جوامع مختلف باهم همین دلیل، برداشت افراد از بدن خود و کارکردهای بددانند و جامعه را نماد بدن، بهاز جامعه می

 
1. embodiment 
2. sociology of body 
3. Villerme 
4. Engels 
5. ethnicity 



 

  

  25 یریانآثار عباس جهانگ یمورد یبررس یرانی،دختران در رمان نوجوان ا یابییتبرساخت بدن و هوو همکاران،  مهناز، جوکاری

  

فرهنگ و هنر یشناسجامعه یفصلنامه علم 44-66 ، صفحات1141 پاییز، سوم م، شمارهچهاردوره    

 یماعاجت یفرهنگهای دنبال آن است تا تأثیر وابستگیشناسی بدن بههمین دلیل، جامعه( به13: 1314متفاوت است. )موسوی، 

اند که شناسی بدن پرداخته، در مطالعات خود به جامعه1بر بدن را بررسی کند. پژوهشگرانی همچون میشل فوکو و ژان بوردیار

 پرداز در این زمینه بیان خواهد شد.های میشل فوکو، بیشتر نظرات این نظریهدلیل تمرکز بر دیدگاهوهش، بهدر این پژ

دهی هایی است که برداشت فرد از آن، به شکلها بر بدن، تأکید دارد. بدن یکی از مالکفوکو بر تأثیر نیروهای قدرت و گفتمان

ی بلوغ و در گذار از نوجوانی به جوانی قرار دارد.به ی اصلی آن در مرحلهنوجوان که سوژهویژه در رمان انجامد. بههویت او می

ها در آن مستقر است که گفتمان 2بدن را باید کانون شماری از فشارهای گفتمانی تلقی کرد: بدن پایگاهی»ی فوکو عقیده

داند های گفتمانی میهای کشاکش. او بدن را یکی از پایگاه(132: 1312)میلز، « هاست.شوند؛ بدن جوالنگاه مبارزه با گفتمانمی

یکی از نخستین »آید. فوکو همچنین معتقد است که شود و هم دربرابر قدرت، مقاومت به عمل میکه در آن، هم قدرت اعمال می

ها فراد را برسازند و آنهایی خاص، امیالی خاص، هویت اهایی خاص، گفتمانهای خاص، حالتپیامدهای قدرت این است که بدن

 (130: 1312)میلز، « عنوان فرد شکل دهند.را به

نظر بر این باور است که این کنترل و انضباط بدن، در دست گروه خاصی نیست و در فرایند قدرت غیرمتمرکز، این صاحب

رز او و نوعی حصار است که از دیگران ای از فرد، مکند، نشانهآنجا که بدن انسان را تجسم می»میان افراد جامعه وجود دارد: 

ا های نمادینِ حامل معنمحض آنکه پیوندهای اجتماعی و بافتترین خطی است که کنشگر را بهکند. بدن محسوسمتمایزش می

 (13: 1316)لو بروتون، « یافتن است.ی دورکیم، بدن عامل فردیتکند. بنابر گفتهگیرند، مشخص میو ارزش از او فاصله می

 ویژه در رمانگیری بدن است که بهها در شکلشناسی بدن، نقش جنسیت و ارزشیکی از رویکردهای مهم در بررسی جامعه

یابی جنسیتی نوجوانان، اهمیت بسیاری دارد. در رویکرد جنسیتی، آنچه اهمیت دارد این است که به روند هویتنوجوان، باتوجه

، های مختلفشدن در فرهنگها، در فرایند اجتماعیشوند، بلکه انسانتی تلقی نمیمفهوم زن و مردبودن، تنها مفاهیمی زیس

هایی را برای هر جنسیتی های نمادین و الگوها، محدودیتآموزند. این قالببه هر جنسیت را میمفاهیم و سبک زندگی مربوط

شوند صورت اجتماعی برساخته میشود که بهربوط میی زنانگی و مردانگی مجنسیت به افکار و مفاهیمی درباره»آورند. پدید می

شناختی فرد نیست. تمایز میان جنس و جنسیت، تمایزی بنیادی است، چون بسیاری و ضرورتاً محصول مستقیم جنس زیست

 (116: 1310)گیدنز، « شناختی ندارد.ها، اصل و منشأ زیستهای میان مذکر و مؤنثاز تفاوت

کنند؛ شدن، هنجارها و توقعات جنسیتی مربوط به خود را درونی مینوجوانان، در فرایند اجتماعیدر این میان، کودکان و 

ها با تشویق و ترغیب یا منع و نهی، کودکان و نوجوانان را برای ها، والدین و... نقش مؤثری در این امر دارند. آنها، رسانهآموزش

های مدرن در این زمینه رمان نوجوان است که کنند. یکی از رسانهده میمتناسب با هر فرهنگ، آما 3های جنسیتیپذیرش نقش

های اخیر تیراژ و حجم تولید اثر در این زمینه روزافزون گشته و ای که در سالگونهدهد. بهفرایندهای گفتمانی را شکل می

یم کرد بدنمندی دختران در فرایندهای دلیل در این پژوهش سعی خواه ینبه همبسیاری از نوجوانان را درگیر خود کرده است. 

 های زبانی وهای جسمانی )ظاهری(، نشانهنشانه به لحاظگفتمانی را بررسی کرده و نشان دهیم که چگونه بدن دختر نوجوان 

 شود. یابی و بدنمند میهای بهنجارساز هویتنشانه

 روش پژوهش -3
پردازند و این ها میها، به تفسیر آنکیفی، پژوهشگر با گردآوری دادههای کیفی است. در پژوهش این پژوهش از نوع پژوهش

تحقیق کیفی مستلزم کاربرد و گردآوری طیفی از مواد »کند. ها را معنادار میها، آنها و پدیدهپژوهشگر است که با تفسیر داده

های تاریخی و تصویری است که مشاهده نگری، داستان زندگی، مصاحبه، متونی موردی، تجربه شخصی، درونتجربی، مطالعه

  (10: 1312)محمدپور، « کند.ریح میبرانگیز در زندگی افراد را تشها و معانی عادی و چالشلحظه

صورت است. در این پژوهش، به 0کاوی در روش کیفی، تحلیل محتوای استقرایییکی از راهبردهای تحلیل یا روش داده
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های ایم. در این روش، دادهی زن در درون متن پرداختهبه بدنمندی سوژههای مربوطرایی دادهتوصیفی به بررسی و تحلیل استق

ها و روابط ها برای کشف الگوها، تموری در جزئیات و خصوصیات دادهغوطه»اند. در راهبرد استقرایی شده واکاوی شدهگردآوری

با  شود تا با قواعد صوری،گیرد، با اصول تحلیلی راهنمایی میمیشود و سپس تأیید صورت متقابل مهم است؛ با کاوش آغاز می

 (11: 1312)محمدپور، « یابد.خاتمه مییک ترکیب خالق 

توان گفت در پژوهش کیفی از نوع استقرایی، از رویکردهای قیاسی، صرفاً جهت راهنمای عمومی تحقیق همین دلیل میبه

این  همین دلیل، درشناسی اجتماعی نیز طرحی بسته و غیرقابل تغییر نیست؛ بهه( طرح کلی نشان14شود. )همان، استفاده می

شناسی، انتخاب شدند که بتوانند ما را بیشتر در مسیر پردازان نشانههایی متنی و اجتماعی، براساس نظر نظریهپژوهش نشانه

های مختلفی را در زیر خود دانند که روشمیطورکلی پژوهش کیفی را مانند چتری به. رسیدن به اهداف پژوهش یاری رسانند

اسان شنی اخیر، روششناسی است. در دو دهههای کیفی که دارای سنتی نظری نیز هست، نشانهجای داده است. یکی از این روش

 اند. مثابه واقعیتی اجتماعی تأکید کردهشناختی متون نوشتاری، بهبر ابعاد نشانه

گیرند. از های ظاهری، معنای خود را از ساختارهای زیرین میست که جلوهی اساسی این روش آن اایده

شده یا میدان شناختی متون، اعم از یک متن نوشتهاین رو، استفاده از این روش، برای بررسی زبان

(. هدف این روش، یافتن 1113های کیفی، بسیار مفید و مرسوم است )میشل، شده در روشمطالعه

 (111: 1312کنند. )محمدپور، ت که معنا را تولید میهایی اسمکانیسم

ای و زمان به بافت زمینهشناسی اجتماعی است که در آن همطورکه گفته شد، نشانهرویکرد مدنظر در این پژوهش، همان

شوند. برای یها در تعامل با فرهنگ و اجتماع سنجیده مشود. زبان، واقعیتی اجتماعی است که در آن نشانهمتن اثر توجه می

زمان به جنبۀ فردی و اجتماعی زبان نظر دارند و متن را های زبانی، همدر بررسی 1هالیدی گرایانی همچونهمین منظور، نقش

شناسی همین دلیل، هلیدی، نشانهاست. به االذهانیبین ها، معنا یک فرآیند اجتماعیدانند. به باور آنای مینشانهفرایندی اجتماعی

 دانست: ها و ابعاد اجتماعی آن میهای مختلف معنا، ازنظر نظام نشانهی را مطالعۀ جنبهاجتماع

سادگی به تعریف یک نظام اجتماعی یا شناختی، در واژۀ نخست، بهنشانهگوییم اجتماعیکه میهنگامی

واژۀ اجتماعی تری از کنم. اما همچنین قصد من تفسیر خاصعنوان نظامی از معانی اشاره میفرهنگ، به

ای از نظام ای با روابط میان زبان و ساختار جامعه که جنبهطور ویژهاست که بیانگر این است که ما به

 (.31: 1311اجتماعی است، به نحو خاصی در ارتباط هستیم )هلیدی و حسن، 

ها و نهادهای اجتماعی در بافت هاکارگیری نشانههای صرف، بر چگونگی بهشناسی اجتماعی، تمرکز خود را از نشانهنشانه

ور، بر شناسان بعد از سوسها را در فضایی اجتماعی بررسی کند. بسیاری از نشانهکند تا چگونگی کارکرد نشانهخاص منطبق می

ها، شناسی را از بررسی صرف نشانههای اجتماعی در تحلیل معنا و فرایند معناسازی صحه گذاشتند و روند نشانهاهمیت صورت

ها نشانه»شناسی اجتماعی است، معتقد است: که از پیشروان نشانه 2ولوشینوف با بافت اجتماعی منطبق ساختند. ازجمله

د. توانند بدون آن وجود داشته باشنتر، نمیعبارتی دقیقهای عینی مبادالت اجتماعی تصور شوند... و بهتوانند جدای از صورتنمی

های قابل مشاهده و اشیایی هستند که به حوزۀ ارتباط اجتماعی کشیده کنش های اجتماعی، دالشناسرو، منابع در نشانهازاین

 (.26: 1311لیوون، )ون« اند.شده

ی ذهنیِ فردی، جنبۀ اجتماعی و جنبۀ متنی نظر دارد. به همین زمان به جنبهتوان گفت، این رویکرد، همطورکلی میبه

ایط خاص زمانی و مکانی موقعیتی، تاریخی و فرهنگی و در ارتباط با افراد دیگری، تولید و دلیل، معنا در بافت اجتماعی و شر

های دستوری مجزا، بلکه در ارتباط و تعامل با بافت اجتماعی آن سنجیده شود. در شود و باید هر متن نه با ترکیببازتولید می

 شود. اثر توجه می ای و متنزمان به بافت زمینهشناسی اجتماعی است که همنشانه

 ، بخشیمتندرونکنش پارامترهای مختلفی است که بخشی از آن معنا برآیندی از هم»در این رویکرد، 

ناشی از بیناکنش تولیدکننده و خوانشگر متن و بخشی متأثر از بافت بالفصل و شرایط اجتماعی فرهنگی 
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رد، یعنی معنا فرآوردۀ فرایند پیوندها یا راحتی از یکدیگر جدا کتوان بهکدامشان را نمیاست که هیچ

 نشینی وشناسی، در دو محور همشناسی و نشانههاست، پیوندهایی که به بیان متعارف در زبانرابطه

 (.62: 1331)ساسانی، « شود.های مختلف برقرار میمیان سازه جانشینی

مثابه زبان در کاربرد، نتیجۀ های زبان، بهد و نشانهشونکنش باهم بررسی میتنیده و در همزبان و امور اجتماعی، درهم

ها در متن، تابع قواعدی اجتماعی توان گفت، این نشانهفرایندهای اجتماعی خواهند بود و جدا از آن بررسی نخواهند شد. می

ها و ن پژوهش نیز نشانههمین دلیل، در ایتواند به گفتمان حاکم در متن دامن بزند یا آن را بازنمایی کند. بههستند که می

های دهی و برساخت بدن و هویت نوجوان بررسی شده است. برای این منظور، نشانهها در شکلمتن و تأثیر آن هایرمزگان

 اند.مشخص متنی و اجتماعی، بررسی شده

مرکز بر بیشتر بتواند با ت هایی را انتخاب کنیم که هرچهها، سعی کردیم نشانههای مختلف دربارۀ نشانهبندیاز ترکیب دسته

های زبانی، های جسمانی )ظاهری(، نشانهشناختی اصلیِ نشانهسوژه، ما را در جهت هدف پژوهش رهنمون سازد. سه دسته نشانه

 ها و توانایی مخاطب در رمزگشاییاند. بودن یا نبودن این نشانههای بهنجارساز، در بافت متنی و اجتماعی آثار بررسی شدهنشانه

 تواند ما را در درک فرایندهای مؤثر در برساخت بدن سوژه، یاری کند.ها، میاز آن

 هاتحلیل یافته -0
های های جسمانی ارائه خواهد شد، سپس نشانهشود. ابتدا نشانهشناختی عمده ارائه میهای پژوهش در سه دسته نشانهیافته

 شد.  های بهنجارساز ارائه خواهدزبانی و در نهایت نشانه
 

 های جسمانی )ظاهری(نشانه -1-0

 های جسمانی است که از او در متن آمدههای سوژه، بررسی نوع نشانهی آشنایی ما با ویژگیشاید بتوان گفت نخستین زمینه

توان فهمید که نویسنده تا چه اندازه به ابعاد گوناگون سوژه پرداخته است. آنجا که انسان، بدن خود است. از این طریق بیشتر می

ترین خطی است که سازد. بدن محسوسز فرد، مرز او و نوعی حصار است که از دیگران متمایزش میای اکند، نشانهرا تجسم می

ابر کند. بنگیرند، مشخص میهای نمادیِن حامل معنا و ارزش از او فاصله میمحض آنکه پیوندهای اجتماعی و بافتکنشگر را به

 (. 13: 1316یافتن است )لو بروتون،  گفتۀ دورکیم، بدن عامل فردیت

شویم و این مسئله برای ها روبرو میهای بدنی از سوژهها این است که ما با کمترین نشانهگفتنی مهم در بررسی این رمان

ی های ارزشی که سوژه را احاطه کرده، با مفهوم بدنمندی سوژهتوان خارج از نشانهتر است؛ چون کمتر میهای زن پررنگسوژه

. 2. توانمندی بدنی و 1ی کلی ها را در چند دستههای برآمده از رمانبندی بهتر، نشانهبخش، برای دستهزن مواجه شد. در این 

 د.ها رسیتر از برساخت بدن سوژهایم تا بتوان به تصویری روشنهای فیزیکی )زیبایی( تقسیم کردهو نشانهمندیکنش

 .  توانمندی بدنی1

سالگی مادر خود را از دست داده است و در پارک وحش ساله است که در دهنزده، مارال دختری شاسایه هیوالدر رمان 

ی بان است و اولویت او نگهبانکند. پدر مارال محیطگلستان در کنار پدر، برادر و پدربزرگش، در محیطی کاماًل مردانه زندگی می

 ینواده را نیز برعهده دارد و ناخودآگاه همهاز پارک وحش گلستان است. مارال که دختری تنهاست، مسئولیت رسیدگی به خا

طور مستقیم دهد. در رمان سایه هیوال، بدن، ظاهر و پوشش مارال بهسمت پرکردن نقش مادری ارجاع میها مارال را بهنشانه

 ل پی برد. درواقعهایی درون متن، به برداشت و دیدگاه راوی در روایت وضعیت ظاهری ماراتوان با نشانهشود؛ اما میتوصیف نمی

کوشد بار سنگین رسیدگی به خانواده و حیوانات دیگر توان از نگاه دیگران شناخت. مارال دختری قوی است که میمارال را می

های بدنی باالیی دارد: در سوارکاری دهندۀ این است که مارال ظرفیتشود، نشانهایی که از او روایت میدوش بکشد. کنشرا به

مارال در سوارکاری چیزی از تایماز کم ندارد. اسبش بادپا هم کم از تندر نیست، »گیرد: حتی از برادرش پیشی می ماهر است و

(. راوی در کمتر جایی از رمان به این قدرت بدنی مارال پرداخته و بیشتر 21: 1310)جهانگیریان، « ها ندارداما راهی به مسابقه

های جنسیتی نادرست، دلیل سیاستطور که در عمل بهتمرکز کرده است. شاید همان بر توان او در رسیدگی به مسائل خانه
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های راهی به مسابقات ندارد، راوی کمتر خواسته بر ابعاد دیگر توانمندی وجودی سوژه بپردازد. در این رمان، کمتر بر فعالیت

و پیش برای ا دختر بودندلیل هایی که بهد و محدودیتتوان آن را به جنسیت مارال پیوند دابدنی مارال تأکید شده که البته می

ای است که کمتر بر این بُعد گونهداشتن. نوع روایت رمان نیز بهآید؛ مانند منع رفتن به مسابقات سوارکاری باوجود مهارت می

 توانایی جسمی مارال تمرکز دارد. 

]چهرۀ خنثی و سرد و بدون عاطفه[  صورتت بِتمیمیک : »شاید کمترین نمودها را در توصیف افرا از مارال بتوان شناخت

، خیلی کتاب خوندی و ایچهرهخوشنفس داری، خجالتی نیستی، ، اعتمادبهفرز و چابکی، سوارکاری بلدینیست. بازی داره، 

این (. مجموعۀ 01)همان، « گیم استعدادها میفیلم دیدی، صدا داری، باهوشی، گیر و گرفت نداری، راحت و روانی، ما به این

بیش  دلیل همین زیبایی(، باعث تأکیدها به او، )شاید بهنگاه شدن یختهبرانگها بیانگر زیبایی و توانمندی مارال است. اما ویژگی

 است. یدهفرو کاه شده یجنسنوعی بدن او را به بدنی ز حد بر زیبایی او شده و بها

بینیم. بخشی که از روایت حذف ی زن میهای بدنی سوژه، ما کمتر نشانی از توانمندیجنگ که تمام شد بیدارم کندر رمان 

ینکه پدر و مادرش را در بمباران جنگ از دست نام حامی که پس از اشده است. این رمان، داستان زندگی پسری آبادانی است به

ل دلیگردد و بهدنبال کار میدلیل مشکالت مالی، بهکند. حامی بهدهد، با مادربزرگش به قم مهاجرت و در آنجا زندگی میمی

توی خانه بندد. حوری دختری است که از طرف خانواده طرد شده و در پسی خود حوری دل میتنهایی زیاد، به دختر همسایه

های جنسیتی را تواند ابعاد دیگری از این کلیشهشود؛ روایتی که میی نگاه حامی روایت میزندانی است. بدن حوری از زاویه

ی کوچک با حوری ارتباط برقرار طورکه حامی از طریق یک دریچهی حوری و حامی مشخص کند. ما در این رمان، هماندرباره

 هایی که بهرسیم و جز نمونهرود، به شناختی محدود از حوری میگونه پیش میصورت محدود و پازلکند و شناختش از او بهمی

 شود، کمتر نمودی از توانایی بدنی او شاهد هستیم.بافی حوری اشاره میکردن یا قالیآشپزی

 های فیزیکی )زیبایی(. نشانه2

ای از اهداف پیگیری بدنمندی سوژه را که بخش عمدهشود، تاجاییه میهای زن اشارها، به زیبایی ظاهری سوژهاما در این رمان

 شود، درخور تأمل است.های زن گفته میهای نادری که از توانمندی بدنی سوژهکند. این در تقابل با نشانهبه خود معطوف می
شده ویسنده بدن او را به بدنی جنسینوعی، ن، تأکید بیش از حد بر زیبایی مارال را شاهد هستیم و بهسایه هیوالدر رمان 

 ر برابردتواند هویت او را برخوردار است که می ایدهد از سرمایۀ فیزیکیتقلیل داده است. این تأکید بر زیبایی مارال، نشان می

هد و دقرار می تأثیری نوجوانی تحتیابی سوژه را در آستانههای اجتماعی اطرافش تعریف کند. اما این زیبایی روند هویتارزش

اندازد. حتی پدر مارال وقتی یابی او را در مسیر دیگری میانجامد و روند هویتای مردانه میبه بازتعریف سوژه از دیدگاه کلیشه

 اگر»گویدکه مارال را مانند کودک نبیند: سپارد، به او میافتد و فرزندانش را به افرا )خواستگار دخترش( میبه زندان می

سپارم بعد به تو. های مارال را کشف کرده باشی، او را بیشتر درک خواهی کرد، تنهایش نگذار. هر سه را اول به خدا میاستعداد

مارال، مجوزی است برای « بودن خانم»تأکید بر  (.110: 1310)جهانگیریان، « عیارهمارال سن و سالش کمه ولی یک خانم تمام

ال شود که مارکند. گویی در این رمان، فقط گفته میایی که او را از فضای نوجوانی دور میهازدواج او در نوجوانی و پذیرش نقش

های دیگران و شود. حتی متلکای بر ازدواج او در نوجوانی صحه گذاشته میگونهها، بهساله است؛ اما با این روایتشانزده

 کنند. ای احساسات زنانگی زودهنگام مارال را بیدار میگونهشود، همگی بهخطاب می« عروس»هایی که در آن مارال شوخی

رود، کسی هست که می هرکجاهای مختلف رمان، او شده است. در قسمتای با بدنی جنسیمارال از دید دیگران نیز، سوژه

یده باشد: مارال را دکند. حتی سربازی که نگهبان زندان است و شاید چند دقیقه که به او نظر داشته باشد و گلویش پیش او گیر 

 (.110)همان، « شود. دلش بدجوری گیر کرده پیش مارال، ولی مردد استکنجکاوی سرباز برای دیدن افرا بیشتر می»

تر است و زن دارد و در ازای شده به مارال، دیباج است؛ مردی که سی سالی از مارال بزرگهای جنسیاما نمونۀ بارز این نگاه

ه از بار است کدیباج، مارال و تایماز را برای اولین»ای، در پی تصاحب مارال است:: قبیله و های قومقانون بربنا بهای پدرش، خون

 (.216: 1310)جهانگیریان، « گرداندزند و چشم از او نمیسر خیره شده به مارال. پلک نمیبیند. یکنزدیک می
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بینیم. نگاه حامی به ظاهر حوری و ارتباطش با او، نیز می بیدارم کنجنگ که تمام شد این نوع نگاه و توصیف را در رمان 

 آبشار صبح که از»گوید: کند. برای مثال میهای مستقیمی میشده است. حامی به ظاهر حوری و زیبایی او اشارهنگاهی جنسی

ا، بینی، دهان و نیمی از چانه و ها، ابروهی قرص صورت حوری را توانستم ببینم. چشمی سقف ریخت توی انباری، همهدریچه

 (20: 1314)جهانگیریان، « ها برای من کافی بود تا باور کنم این دنیا خیلی هم زشت نیست.همین

 های آشکاری از جذابیت جنسیرود و نشانهشود، بلکه از این هم فراتر میصورت آشکار توصیف نمیاما زیبایی حوری فقط به

شود؛ برای مثال، حامی احساس خود را از درک حضور حوری در عسلی، چنین روایت روایت میحوری برای حامی از نگاه او 

نیم، زچسباند به عسلی و باهم حرف میام. وقتی مدتی طوالنی صورتش را میها و هرم نفسش عادت کردهبه برق چشم»کند: می

کند توی دستش را از عسلی رها می»(  یا 23)همان، « پزم.ی آن نان بتوانم روی دیوارهشود که میقدر داغ میی عسلی آنتنوره

 «گذشت. دستش چقدر سفید است!قدر بود که سر حوری از آن میبینم. کاش این دریچه آنهایم، دیگر صورتش را نمیدست

ها شاهد نی در این رماناین تقابل بین توانمندی و زیبایی بد در برابرمندی و مقاومت را به آنچه گفته شد، کنش باتوجه. )همان(

ستیم. ها شاهد هکنند و کمتر کنشگری متفاوتی از آنهای زن در همین قالب بدنی و مفهوم زیبایی نقش ایفا مینیستیم. سوژه

 ها، درخور تأمل است.به جنسیت سوژه این مسئله باتوجه

 های زبانینشانه -2-0

شهود طور کامل مشناختی اثر بههای زبانی و زیباییه بدن سوژه، در الیههای جنسیتی مربوط بشده، نشانههای بررسیدر رمان

های ساختاری در شود، نشانههای محتوایی آشکاری دیده نمیهایی که نشانهدهد حتی در بخشاست. این مسئله نشان می

کند هایی اشاره میها  به نقشین نشانهدهند. اها را هرچه بیشتر نشان میاند و ضرورت واکاوی نشانهساخت آثار، تنیده شدهژرف

ی زن منجر شده است. آنچه مسلم است، در هر رمانی که شود و درنهایت به کنترل بدن سوژههای زن تحمیل میکه به سوژه

 یشود. مسئلههای زبانی و گفتمان مسلط رمان یافت، ردپای گفتمان جنسیت دیده میای معنادار میان نشانهتوان رابطهمی

ها دید که به رمان توان در اینگفتمان مسلط جنسیت را می در خدمتهای زبانی درخور توجه این است که آشکارترین نشانه

 انجامد.کنترل بدن سوژه می

ساخت جامعه نیز رخنه کرده است، همین ساخت اثر و شاید فراتر از آن بتوان گفت در ژرفترین بخشی که در ژرفمهم

امل طور کو نمادها، به هایاستعاره سازطور مطلق در خدمت گفتمان جنسیت قرار گرفته است. نوع های زبانی است که بهنشانه

ترین شود. اولین و مهمهای گوناگون دیده میها به شکلی زن نقش دارد و در رمانهاگیری مفهوم بدن زنانه در سوژهدر شکل

توان در دو دهد که بیشترین نمودهای آن را میقرار می شده یجنسهایی است که بدن زنانه را در ساحتی ها، ساخت استعارهآن

ررسی های معناداری برای بتواند نشانهم کن( دید که میشده از عباس جهانگیریان )سایه هیوال، جنگ که تمام شد بیداراثر بررسی

 شناسی نوع نگاه او در اختیار منتقد قرار دهد.بینی نویسنده و آسیبجهان

شود؛ اما این عاملیت گیری سوژگی دارای عاملیت در مارال دیده میهایی مبنی بر شکل، هرچند نشانهسایه هیوالدر رمان 

. در رودمی به شمارای مقید ای است که در نقش مادری، سوژهدهی سوژههایی معنادار از شکلنشانه در ساختارهای زبانی، بیشتر

به بافت  باتوجه« مارال»کند که شکارچیان در کمین اویند. نام ای روایت می«طعمه»های زبانی متن، بیشتر مارال را شبیه نشانه

ال چنگای در کند که او را طعمهمتن که بیشتر حول محور انقراض حیوانات است، به نوعی به گسترش همین طرحواره کمک می

آهو با پای خودش قدم به خانه و زندگی من گذاشته »گوید: با مارال با خود می در مواجههشکارچیان ببینیم؛ برای مثال، دیباج 

دیباج احساس ( »214: 1310)جهانگیریان، « ت که قرار است برایم فرزند بیاورد. فرزند پشت فرزند.ای اسو این همان فرشته

 (214)همان، « ای را در اختیار گرفته و بیشتر میل به بازی با او دارد تا خوردن و بلعیدنش را.گرگی دارد که بره

حفاظت از آن هستند و شکارچیان در کمین  یدر پها بانباارزشی است که در این رمان، محیط« مَرال»گویی مارال، همان 

ها مفاهیمی استعاری های جنسیتی در متن دامن زده است. اینی شکار و شکارچی، هرچه بیشتر به کلیشهاو. این طرحواره

هیم، ند. اما این مفاتابانمانند، بلکه ساختار اندیشه و عملکرد ما را نیز بازمیهستند که تنها در ساختار زبانی رمان باقی نمی

کنیم، ریشه دارند. مردان شکارچی و زنان ها استفاده میهای استعاری ما که روزمره از آنها و نظامای نمادین، در تجربهگونهبه
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دار ما نشان ی سنتی ریشهرا در اندیشه 2و زنانگی فرودست 1هژمون ی مردانگیهای نمادینی که کلیشهرهشده؛ استعاطعمه

اش کرده است تواند آزاد از ساختارهایی که احاطههمین دلیل، زن در این ساختار استعاری، نیاز به حامی دارد و نمید. بهدهمی

 (211)همان، « خورد به دیوار بلند حصار دیباج.ای است که از هر طرف بدود، سرش میی رمیدهمارال آهوبره»زندگی کند: 

های شکار برای رهایی از شکارچی های مارال در این ساختار استعاری، تالشکنش دهد،طورکه این توصیف نشان میهمان

ی ی زنانگزدایی از بدن سوژه و نشاندن آن در ساختاری استعاری که او را در طرحوارهافتد. انساناست که به ناگزیر در دام او می

کوشد با دیدی انتقادی به آن بنگرد، اما در مرکزگرایی گفتمان خاصی است که میریزی رمان در مسیر تکنشاند، طرحفرودست می

دهد او را به حال خود بگذارد آید، اما ترجیح میهای مارال به خشم میکم از سرکشیدیباج کم»گفتمانی آن تنیده شده است.  

 (216: 1310)جهانگیریان، « تا شاید دست زمانه رامش کند.

کند. او حوری های حوری را روایت میی نگاهی مردانه، زیبایی، حامی از زاویهکنجنگ که تمام شد بیدارم در رمان دیگر، 

داند و شاید این دلیلی باشد بر اینکه در زندگی واقعی نیز او را مانند ها میهای بهشتی و فرشتهنامش، همچون حوری یلبه دلرا 

فرستاده برای من که به رویم نیشخند نزند و نگوید که تو حوری را خدا از بهشت »بداند.  بودن یمتسلیک حوری، نماد زیبایی و 

 (21: 1314)جهانگیریان، « را خیال برداشته پسر...!

طورکه پیش هایش در تأیید رفتار حامی باشد و همانی کنشداند که قرار است همهاو حوری را شخصیتی موافق با خود می

 بودنی تسلیم،  بر طرحواره«من حوری توأم»کند و با گفتن تعریف می از این نیز گفته شد، حوری در همین طرحواره خود را

ها چیزهایی است که حوری، زنم... اینکنم. دست به هیچ گناهی نمیدست از پا خطا نمی»زند. حامی مهر تأیید می در برابرخود 

خواهد سرشت مرا پاک کند فرشته است که می خواهد، بلکه یکخواهد. شاید هم او از من نمیآنکه به زبان بیاورد، از من میبی

 (11)همان، « و حوری دستیار اوست برای این پاکی؛ مگه نه اینکه حوری خودش یک فرشته است!

ه هایی کدهد؛ اندیشهحامی، ذهنیت هردو را نسبت به خود شکل می در برابرای معصوم و تسلیم تشبیه حوری به فرشته

شوند هایی اشاره کرد، که صرفاً در وصف زیبایی حوری بیان میتوان به توصیفد. همچنین میها در برساخت آن نقش دارنسنت

 دهد. ی حامی نسبت به حوری را نشان میی تفکر سنتی و مردانهی زنانگی )زیبایی(، مجموعهو تأکید بر این طرحواره

 (24)همان، .« شدماش گفت: دستت درد نکنه، داشتم از تشنگی هالک میبا صدای عروسکی»

 (24)همان، « صدایش مثل موسیقی بود و نفسش مثل نسیم سحرگاهی براسان.»

 (21)همان، « اش پر از ساز است انگار.اصالً موسیقی خود حوری است. حنجره»

االنه های انسانی داشته باشد و بتواند فعتواند ویژگیشود، نمیشک صدایی که عروسکی و همچون نوای موسیقی دانسته میبی

، خواهدبرای زندگی خود بجنگد. در جایی دیگر نیز وقتی حوری از ترس ازدواج ناخواسته با پیرمرد همسایه، از حامی کمک می

 (63)همان، « بیشتر مثل آهویی است که از ترس پلنگی رمیده و پناه آورده به من.»خواند: می« آهویی رمیده»حامی او را 

دهد دهد و اینکه به حامی پناه آورده نیز نشان میحوری را نشان می بودن پذیریبآسی هآهو نامیدن حوری، همان طرحوار

ی دیدگاه جامعه به زنان است و رفتارهایی دهندهبیند. این مسئله، نشانی حمایتی و فعال میحامی خود را در همان طرحواره

، حوری در بخش دیگری از رمان نیز، خود را به د بیدارم کنجنگ که تمام شگیرد؛ در رمان که برای بهنجارسازی زنان انجام می

 گوید:کند و میتشبیه می« تشنه»و حامی را به فردی « آب»

 شی؟من اگه بیام پیش تو، تو از من سیر نمی _

 تونه از تو سیر بشه؟مگه آدم می _

 کنه.آب فکر میها که بهم دادی، نوشته بود آدم وقتی تشنه است، بیشتر به توی یکی از کتاب _

 شه!تر میو هرچی آدم بخوره تشنه تو آب شوری! آب شور _

 (132: 1314پس مراقب خودم باشم. )جهانگیریان،  _

 
1. hegemonic masculinity 
2. inferior femininity 
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ای با جنسیت کند. این نوع توصیف از سوژه، خود را تعریف می«کاالانگاری»ی گویی در این روایت، حوری نیز در طرحواره

هایی، ی چنین استعارهداند. همچنین، زنانگی در میانهدهد که زن را کاالیی مصرفی میای میشدهزنانه، نشان از تصورات کلیشه

ان هستند و زن« شدن یرس»دنبال کند که بهخطاب می« گرسنه»و « تشنه»ای که مردان را آید؛ استعارهمی به شمارشده جنسی

 دهد دررود و نشان میمی به کارها شده بین سوژهکامالً عادیتواند سیراب کند. تعریفی که در روایت استعاره از آنچه که می

های نمایند. اما در رمان نوجوانی که گفتمانبرانگیز نمیاند که حساسیتهایی چنان عادی شدهواقعیت نیز کاربرد چنین استعاره

 بیشتری داشته باشد.    تواند تأثیرو عاطفی، می هم در فضایی احساسیدهد، آنمسلطی را به نوجوان انتقال می

 های بهنجارسازنشانه -3-0

دهی هایی است که برداشت فرد از آن به شکلها بر بدن تأکید دارد. بدن یکی از مالکفوکو بر تأثیر نیروهای قدرت و گفتمان

پایگاهی است که بدن را باید کانون شماری از فشارهای گفتمانی تلقی کرد: بدن »عقیدۀ فوکو، شود؛ بههویت او منجر می

(. او بر آن است که بدن یکی از 132: 1312)میلز، « هاستشوند؛ بدن جوالنگاه مبارزه با گفتمانها در آن مستقر میگفتمان

: نویسدشود. فوکو میقدرت مقاومت می در برابرشود و هم های گفتمانی است که در آن، هم قدرت اعمال میهای کشاکشپایگاه

هایی خاص، امیالی خاص، هویت افراد هایی خاص، گفتمانهای خاص، حالتپیامدهای قدرت این است که بدنیکی از نخستین »

(. او همچنین معتقد است این کنترل و انضباط بدن در دست گروه 130)همان، « عنوان فرد شکل دهندها را بهو آن بر سازندرا 

 جامعه وجود دارد.خاصی نیست و در فرایند قدرت غیرمتمرکز، میان افراد 

ها شکل نگرفته ها و ارزشها، بدن سوژه، خارج از چارچوب گفتمانیک از این رمانتوان گفت در هیچنگری میدر یک باهم

ای هایی را یافت که بدن زنانه، تحت کنترل و انقیاد جامعه قرار گرفته است؛ جامعهتوان نشانهها میاست. در هریک از این رمان

ی هاشود. نمودهای این کنترل و تالش برای بهنجارسازی سوژه را با نشانهها و قوانین را شامل میها و حکومت، سنتکه خانواده

 توان برشمرد. های خانگی را میداشتن مردان بر زنان تا انواع خشونتشود نشان داد. از غیرتها میمختلفی در رمان

داشتن از نمودهای تایماز روی خواهرش اشاره شده است. غیرت« داشتن یرتغ»، در چند جای رمان بر سایه هیوالدر رمان 

رل گذارد، درپی کنتکه گویی کسی از نزدیک، با نمود قدرتی که عرف جامعه بر آن صحه میبارز کنترل بدن سوژه است؛ جایی

تر است، به او غیرت ز مارال کوچکآید که نمود آن همیشه نظارت مرد بر بدن زن است. تایماز که چهار سال ابدن سوژه برمی

ت تر است، اما نسبباآنکه چهار سال از مارال کوچک»گوید: که میکند؛ تا جایی ای این رفتار را توجیه میگونهدارد و راوی نیز به

  (.23: 1310)جهانگیریان، « به او احساس بزرگی و برتری دارد

 کهجنسیتی مردانه برای او به ارمغان آورده است. او همچنین هنگامیهمان چیزی است که داشتن « بزرگی و برتری»این 

خواهد غیرت شود. نمیافرا با احتیاط به مارال نزدیک می»آید: ها برمیپی کنترل رابطۀ آن فهمد، دراحساس افرا را به مارال می

 «ارند و نباید این دیو خفته بیدار شود!داند پسرها در این سن روی خواهرشان تعصب دو حساسیت تایماز را تحریک کند. می

خواهد غیرت و شود. نمیافرا با احتیاط به مارال نزدیک می»پذیر است: (. این غیرت و حساسیت از دید راوی توجیه12)همان، 

!« ودداند پسرها در این سن روی خواهرشان تعصب دارند و نباید این دیو خفته بیدار شحساسیت تایماز را تحریک کند. می

 )همان(.

ز اهای اجتماعی ای از کنترل بدن سوژه و بخشی از فرایند بهنجارسازی اوست تا در مسیر مشخص ارزشداشتن نشانهغیرت

دن ی فرودستی او دامن بزند. بکند، تا به طرحوارهشده گام بردارد؛ کنترلی که جنسیت زنانۀ مارال به او تحمیل میتعیین یشپ

 گیرد. ها تحت انقیاد قرار میهایی محدود، اما تنیده در کلیشههمارال هرچند با نشان

ود تا شنوعی در خانۀ او اسیر میدهد و بهمارال درنهایت برای گرفتن رضایت، به تشویق دیگران، تن به ازدواج با دیباج می

ش . مارال در زندگی با دیباج، تن رهایهایش محدود به زنانگی سنتیشود و کنشبافی کند. گویی تن او دچار انقیاد میفقط قالی

نوعی به کند تا بههای دیگر زنانگی او اشاره میدهد. اما راوی به جنبهمی از دستبود،  ماندهیباقاش را، آنچه از هویت نوجوانی

 او اشاره کند. « باکرگی»یا « نخوردگیدست»وارۀ طرح
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. داردکند. دیباج دست برنمیکند و در را باز نمید، اما او مقاومت میکوشد از مارال دلجویی کنآورد. میدیباج طاقت نمی»

قدر به حال خود واگذارد تا زمانه اهلی و رامش کند. دهد او را آندرازی نکرده و ترجیح میدیباج در این چهل روز به مارال دست

 (. 211) «سازدتر میگیری و خشونت، مارال را چموشآموزد که سختتجربه به دیباج می

د بر اند. زیبایی او و تأکیها برای آن ساختههایی که سنتبدن سوژه در این رمان، بدنی است نمایندۀ جنسیت زنانه و کلیشه

دهد. بدن سوژه در این دهد، همگی از زاویۀ نگاهی مردانه رخ میهای سنتی و جنسیتی قرار میآن و آنچه بدن سوژه را در قالب

 زده است.های او در مسیری جنسیتاد سوژه و رکود عاملیترمان، نمایندۀ انقی

پدر  یطور غیرمستقیم درباره، بهجنگ که تمام شد بیدارم کنمردانه، در رمان « داشتنغیرت»و « داشتنتعصب»ی مسئله

ثر نترلی است که متأشود. این بازنمایی، بخشی از این کطور مستقیم در رفتار برادرش نشان داده میشود و بهحوری روایت می

شدن پسری از همان محله دهد؛ برای مثال در بخشی از رمان، حامی و میرصادق، برادر سرباز حوری، شاهد کشتهاز جامعه رخ می

گوید: ه میبارکند و دراینهستند که توسط برادران دختری که دوستش داشته، کشته شده است. میرصادق این رفتار را توجیه می

انداختم دور کردم. طناب میستی چلو کباب بهش بدند؟ بادش بزنند و ماساژش بدند! من هم بودم همین کارو میخواپس می»

کردنم زند به گردنم که انگار دارد برای خفهزند، طوری زل میها را میزدم. میرصادق وقتی دارد این حرفگردنش دارش می

 (64: 1314)جهانگیریان، « کند.تابی میبی

 را« داغ ننگ»های جامعه از مردان توقع دارد و رفتاری غیر از این، ترس از پذیرش این رفتاری است که جامعه و سنتگویی 

 همراه دارد. با خود به

خوردن حوری ای هژمون مواجه هستیم که نمود آشکار آن کتکهمچنین با خانوادهجنگ که تمام شد بیدارم کن، در رمان 

ند گوید داشتن فرزطور آشکار میدهد؛ پدری که بهدلیل قدرت زیاد عقاید سنتی خانواده رخ میه بهها و خشونتی کاست. کتک

شدن به گناه، در پستوی خانه پنهان دلیل ترس از آلودهی زن بهدنبال دارد. بدن سوژهدختر برایش دردسر و حرف و حدیث به

 درای است که از طریق آن با حامی ندارد و تنها راه ارتباط او، دریچه گیرد. حوری راهی به بیرونشود و تحت انقیاد قرار میمی

آن تسلیم است و آن را پذیرفته است که نشان از قدرت آشکار سنت  در برابری دختر که خود نیز است. کنترل کامل سوژه ارتباط

ام. دست عادت کرده»کند: گونه توجیه مینکه حوری، رفتار پدرش را ایی زن و اختگی آن دارد. چنانسوژه راندن یهبه حاشدر 

جای این چهارتا دختر، چهار تا پسر کور و کر داشتم! همین اآلن گه ای کاش بهآد. میخودش نیست. بدبینه. از دختر بدش می

 (14: 1314)جهانگیریان، « کردن!گور میبهخود نبود زمانای قدیم، عربا دخترا رو زندهگفت بیمی

تر از مردان شناخته و پذیرفته ای پایینی خود را در مرتبهی زنانگی و تسلیم تن داده است و هویت زنانهارهحوری به طرحو

 کند: پذیر شده است و حتی دربرابر حامی، همان رفتار و عقاید را تکرار میاست. او متأثر از قدرت سنت و هویت دینی، جامعه

 ...ما نه تلویزیون داریم، نه رادیو.

 ا؟چر _

 گه تلویزیون و رادیو حرومه.دونم! آقام میچه می _

 تو حرفای آقاجونت رو قبول داری؟ _

 دونند!دونم! من که آقا نیستم. این چیزها رو آقاها میمن چه می _

 شون، هیچی نباشه، یک تلویزیون هست.ی آقاها االن توی خونههمه _

 ( 00 گن معصیت داره. )همان،البد یه چیزی هست که می _

 کند و حاضر نیستحامی، همان رفتار و عقاید را تکرار می در برابرحوری به پذیرش برتری هویت مردانه رسیده است و حتی 

کند، متأثر از گفتمان پررنگ سنت، با گفتن های اطرافش میطور دیگری بیندیشد. حتی وقتی حامی، او را متوجه واقعیت

های پذیرش تفکری متفاوت که گفتمان مسلط سنت، آن را گیرد؛ ظرفیتهردویشان می وگو را از، امکان گفت«معصیت دارد»

 ای از این تفکر و پذیرش آن است. کند و حوری خود نمایندهکور می
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و کنترل مستقیم بدن اوست. این تالش  1راندنحاشیهکردن حوری و منع او از رفتن به مدرسه )حضور در جامعه(، بهپنهان

دهد. حوری یا تحت کنترل ویژه برای زنان در سن بلوغ و نوجوانی بیشتر رخ میبدن سوژه است که به مند کردنضابطهبرای 

مردان خانواده خود )پدر و برادران( قرار دارد یا باید ازدواج کند و تحت کنترل مردی دیگر )شوهر( قرار بگیرد؛ در غیر این صورت، 

 است.شدن محکوم به طردشدگی و زندانی

نی دهد دیگر بدن سوژه، بداین مسئله و ترس از دیدگاه جامعه و نقش پررنگ سنت در کنترل و انضباط بدن سوژه، نشان می 

ی هاست. او راه رهایی درخور اهمیت، انفعال حوری و پذیرش این کلیشهفردی و آزاد نیست که به خود او تعلق داشته باشد. نکته

بدنش و دادن حس  تعلق داشتنطورکه پیش از این گفته شد، این رهایی برای او در بیند و همانیخود را در ازدواج با حامی م

 دهیتنداند و رهایی او، شکستن فضای سنتی شود. او در جای جای رمان، خود را متعلق به حامی میمالکیت به حامی خالصه می

 انه است. ها، در قالبی عاشقدادن به سنتدر اطرافش نیست، بلکه تن شده

 (166)همان، « بار به حوری گفتم: اون دنیا، توی بهشت، یه وقت نری قاتی حوریا! حوری گفت: من فقط حوری تواَم.یک»

های زن و مرد اشاره کرد. این سازی بین سوژههای جنسیتی و تقابلتوان به کلیشهها میها در بعضی قسمتدر  این رمان

یش وبهای دیگر نیز کمها در رمانها و کلیشهصورت پررنگی وجود دارد. این تقابلر رمان، بهی دختر و پستقابل در بین سوژه

ن ی درخور اهمیت ایشود. اما نکته، آنجا که گفته شد مارال از رفتن به مسابقات سوارکاری منع میسایه هیوالشود؛ در تکرار می

مام هایی ناتروند یا کنشگی و پذیرش مفهوم ارزشی بدن زنانه پیش میها به سمت ابژها، سوژهاست که در بسیاری از این رمان

ی نگاه ی زندگی را از دریچهیابد، حوری همهدهد و توسط مردی دیگر، افرا، نجات میدارند. مارال تن به ازدواجی ناخواسته می

 بیند. حامی می

ی دهد دیگر بدن سوژه، بدننضباط بدن سوژه، نشان میاین مسئله و ترس از دیدگاه جامعه و نقش پررنگ سنت در کنترل و ا

امروزه بدن محکومان، دارایی شاه نیست، دارایی »گوید: باره میفردی و آزاد نیست که به خود او تعلق داشته باشد. موسوی دراین

ی خودش، آن را تحت ها و انضباط ویژهو مایملک جامعه است. بدن تبدیل به مالکیتی جمعی شده است که جامعه با مراقبت

 .(43: 1314)موسوی، « کنترل و تسلط خود درآورده است.

 گیریبحث و نتیجه -5
ها خارج از این ها نقش دارد و سوژهمحور در برساخت بدن سوژهتوان گفت گفتمان جنسیتهای بدن، میدر بررسی نشانه

ی درخور توجه این است ها شاهد نیستیم؛ اما نکتهرمانگفتمان نیستند. تعریف روشن و مشخصی را از ظاهر و پوشش زنان در 

هایی از اند و کمترین نشانههای کامالً تحت انقیاد توصیف شدهشده و بدنهایی جنسیکه زنان در این فضای گفتمانی، با بدن

جنسیت قرار گرفته است.  طور مطلق در خدمت گفتمان قدرت وهای زبانی نیز بهنشانه های زن داریم.های بدنی سوژهتوانمندی

شده، همچون ، زنان با دیدگاهی استعاریجنگ که تمام شد بیدارم کنو  سایه هیوالانگاری زنان، در دو رمان  های کاالاستعاره

های )آهو و شکار، حامی و حوری، آب و تشنگی و...( اند که با نشانهپذیری قرار گرفتهطعمه در جایگاه تسلیم محض و آسیب

ها ها وجود دارد که در استعارهزدایی از زنان در این رماندهد، نوعی انسانگفته نشان میهای پیشاند. بیشتر مثالشدهتوصیف 

 ها کمتر به چشم آمده باشند.شماررفتن آندلیل طبیعی بهها گنجانده شده و شاید بهو تشبیه

یستیم و فراتر از آن اینکه، کنشی برای مقاومت دربرابر این های زن شاهد نهای آزاد و رهایی از سوژهها بدندر این رمان

ی دادن به کنترل خانواده و جامعه و سنت بر بدن سوژهدهد. این فضای تسلیم محض و تنشده رخ نمیشدت گفتمانیفضای به

تسلیم محض فضای  ی زنانگی فرودست،های زن در طرحوارههای مختلفی در طول تاریخ روایت شده است؛ سوژهگونهزن، به

ژگی های مشترک در برساخت سودهد. توجه به نشانهای ناسوژگی زنانه را نشان میگونهکنشی، بهگفتمانی خود هستند و این بی

اهم های نوجوان فرزن در رمانشناسی نوع نگاه به سوژگی تواند زمینه را برای آسیبزنانه در دو اثر مهم از عباس جهانگیریان، می

ای از دختران شاهد بود. این مسئله، پیشهتوان سوژگی دارای عاملیت و مقاومترا که در رمان نوجوان ایران، کمتر میکند؛ چ

، ها از دختران نوجوانهای ادبی، این برساختیابی و درک لذتبه مخاطبان این آثار که نوجوانان هستند و در ابتدای هویت باتوجه

 
1. marginalization 
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فرهنگ و هنر یشناسجامعه یفصلنامه علم 44-66 ، صفحات1141 پاییز، سوم م، شمارهچهاردوره    

تواند تأثیری پنهانی اما مؤثر بر الگویابی دختران نوجوان داشته باشد. این نگاه ، میدر روساخت موضوعی عشق و عاطفه

محور تواند بیشتر بر شکاف گفتمانی جنسیتمحور در رمان نوجوان ایران، بیشتر بر دختران متوجه است و این امر میجنسیت

 ها منجر شود.ی زیست اجتماعی آنترین دورههم در بحرانیای دختران و پسران، آنمیان الگوهای کلیشه

 مالحظات اخالقی

 پیروی از اصول اخالق پژوهش

 ها تکمیل شد.نامه آگاهانه توسط تمامی آزمودنیهای رضایتفرم ،در مطالعه حاضر

 حامی مالی

 شد. تأمینهای مطالعه حاضر توسط نویسندگان مقاله هزینه

 تعارض منافع

 اظهار نویسندگان، مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است.  بر بنا
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، مرتضی خسرونژاد، تهران: کانون پرورش فکری های ناگزیردیگرخوانی. جنسیت و نوع ادبی(. 1334. )یمز هانتاستیونز، ج

 کودکان و نوجوانان.
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 .114-113 (:3) 0. شناسیروایت(. سوژه گفتمانی در رمان نوجوان سایه هیوال. 1311. )سعید پور،حسام و جوکاری، مهناز

 . چاپ دوم، تهران: افق.جنگ که تمام شد بیدارم کن(. 1314. )باسجهانگیریان، ع

 . تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.سایه هیوال(. 1310. )باسجهانگیریان، ع

 . ترجمه مهدی پارسا، تهران: سوره مهر.شناسیبانی نشانهم(. 1334. )انیلچندلر، د

 . تهران: سخن.تاریخ بدن در ادبیات(. 1313. )هدیزرقانی، م

 . تهران: علم.شناسی اجتماعیسوی نشانهبه: معناکاوی(. 1331. )رهادساسانی، ف

شناختی نسبت ابعاد چهارگانه هویت )مطالعه (. مطالعه جامعه1041)زاده، احسان. حمیدی و علیگو، محمود؛ موحد، مجید

 .106-123: (2)0، شناسی فرهنگ و هنرمجله جامعهموردی نوجوانان شهر سنندج(. 

 دیده، تهران: نب.ی نیکو سرخوش و افشین جهان. ترجمهمراقبت و تنبیه، تولد زندان(. 1044) .یشلفوکو، م

 ونگار.راد، تهران: نقش. ترجمه محسن ناصریشناسی بدنجامعه(. 1316. )یتکریگان، ک

 . ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نی.شناسیجامعه(. 1310. )ارنو بردسال، ک گیدنز، آنتونی؛

 . ترجمه ناصر فکوهی، تهران: ثالث.شناسی بدنجامعه(. 1316. )اویدلوبروتون، د

 شناسان.تهران: جامعه .2و1 روش تحقیق کیفی ضد روش(. 1312) محمدپور، احمد.

شناختی بدنمندی در کاربران زن اینستاگرام، مطالعه موردی دو طراح (. تحلیل نشانه1041) ادی.خانیکی، ه مراقی، مهشید؛

 .13-31ص (:1) 0، شناسی فرهنگ و هنرمجله جامعهلباس )آناشید حسینی و الهه جهادگر(. 

 . چاپ سوم، تهران: مروارید.شناسانه به بلوغ(جامعهزنانگی و بدن )نگاهی (. 1314. )نصورهموسوی، م

 ترجمه مرتضی نوری، چاپ دوم، تهران: مرکز.. میشل فوکو(. 1312. )ارامیلز، س

 . ترجمه محسن نوبخت، تهران: علمی. شناسی اجتماعیآشنایی با نشانه(. 1311. )ئوون لیوون، ت

ترجمه  شناختی(.نشانهاندازی اجتماعیهایی از زبان در چشمن )جنبهزبان، بافت و مت(. 1311. )قیهو حسن، ر لیدی، مایکلاه

 زاده و طاهره ایشانی، چاپ دوم، تهران: علمی.مجتبی منشی
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