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Abstract 
Environmental problems and the destruction of natural resources have become a 
significant concern in the modern era. The study of different aspects of these 
problems and their association with the fields of social sciences and humanities 
draw our attention to the important role mankind plays in increasing and 
decreasing the rate of environmental damages. Pierre Schoentjes, an 
environmental theorist, highlights the pivotal role of language and literature in 
teaching social responsibility to the next generation so as to achieve sustainable 
development and enhance environmental protection. Ecofeminism is an 
intellectual movement that sees a connection between the exploitation, 
degradation and empowerment of women in society; hence, the elimination of 
gender discrimination and inequality is directly associated with environmental 
protection. The present study endeavours to examine how components of 
ecofeminism are reflected in Reza Amirkhani’s novel Rahesh. Building on Norman 
Fairclough’s Critical Discourse Analysis on the three levels of description, 
interpretation and explanation, we explore the relationship between 
environmental destruction and a tendency towards the dominance of men over 
women in a patriarchal system. The findings suggest that that a woman gives her 
body to the world to express her thought. The interplay between women’s body 
and the fabric of the world and the manifestation of the world in women is a 
symbolic message which represents how men are unjustifiably at the top of the 
power hierarchy in a patriarchal society. This, in turn, has led to ruthless 
exploitation of natural resources. 
 
Keywords: Fairclough, Critical Discourse Analysis, Ecofeminism, Environment, Reza 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
The growth in urban population and its environmental outcome can be regarded 
as among the most serious concerns of the present century. Literature, as an 
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important factor in transferring human and cultural heritage, tries to alert humans 
to environmental problems. In Rahesh, Amirkhani tries to reflect urban 
architectural problems and their effects on the environment and highlight the role 
of women in protecting the environment. In the present article, by drawing upon 
Fairclough’s critical discourse analysis, attempt is made to examine ecofeminism 
and the reflection of its main components in Amirkani’s novel. 
 
2. Theoretical Framework 
According to Fairclough, discourse is the social reproduction of the relationship of 
hegemony, acting in an organized way in order to naturalize an ideology.  Each 
discourse can be examined at three levels of description, vocabulary, and text. This 
kind of analysis tries to represent social and cultural changes and reveal the 
dialectical relations between signs (including language) and other components of 
social practices. 
 
3. Methodology 
In the present study, first, the process of selection of words and different kinds of 
coherence are examined in order to explain hidden ideologies and sources of 
power in a literary text. Different types of connection between the environment 
and women through the selection of words in the novel are then studied, and the 
formation of the ecofeminist discourse and how it is at work in this novel is 
examined based on gender discrimination. 
 
4. Discussion and Analysis 
The ecofeminist discourse of the text is an attempt to establish environmental 
justice. The discourse of the text indicates that traces of ideological patriarchal 
discourse can be found in the unjustifiable supremacy of men over women, 
animals and nature. The woman in Amirkhani’s novel plays the main role in the 
narration, but is unable to achieve her environmental goals due to the hegemony 
of men. Other contemporary novelists such as Zoya Pirzad, Raziyeh Ansari and 
Sara Salar have depicted the interaction between women and nature and criticized 
the supremacy of men. Rahesh is the story of women’s constant struggle to find 
out the meaning of life and a way to save urban environment. This novel 
establishes a connection between the status of women, their support for the 
preservation of the environment and their protest against social inequalities in 
Iranian society. 
 
5. Conclusion 
In the present study, ecofeminism has been examined in Amirkhani’s novel Rahesh 
through content analysis based on Fairclough’s approach. Through a juxtaposition 
of words connected, in different ways, with women, the environment, and 
pollution, the novelist has highlighted the relationship between them. The main 
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theme of Rahesh is the connection between men’s supremacy over women and 
large-scale exploitation of the environment. Ecofeminism in the present novel is a 
tool to attract attention to the environment and the role women have played in 
protecting it. The novelist tries to remind us of the rights of women and the 
environment, and this novel is an attempt to challenge men’s authority. 
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 رضا امیرخانینوشته  شرهبررسی گفتمان اکوفمینیسم در رمان 

 اساس الگوی تحلیل گفتمانی فرکالفبر 
 

  1 زهرا اسماعیلی خوشمردان

 * 2 نگار مزاری

 
 کیدهچ

. بررسیی اندتبدیل شده عاصرهای انسان مدغدغهبه محیطی مشکالت زیست و طبیعی تخریب منابع
انسانی باعث شد تا به نقی  انسیان در  اجتماعی و علوم علوم هآن با حوز هابعاد این معضالت و رابط
 پیردازپییر شیونت،هن نظرییهاز نظیر محیطیی توجیه شیود. هیای زیسیتافزای  و یا کاه  آسییب

نسیل آینیدهن بیرای  پذیری اجتمیاعیدر آموزش مسئولیتنق  مهمی زبان و ادبیات ن محیطزیست
سم جنب  فکیری اسیت ی. اکوفمینکنندمی ایفازیست  پایدار و حفاظت از محیط هرسیدن به توسع

 هطبیعی و نگیاه فرودسیت بیه زنیان بیا یکیدیگر رابطی از منابع برداری سودجویانهبهره داردکه ادعا 
. در ایین باشیدمیی زیسیت محییط حفی رفتن تبعیض جنسیتی راهیی بیرای یم دارد و ازبینمستق

بیا  نرضا امیرخانی بررسی خواهد شد شرههای اکوفمینیسم در رمان لفهؤپژوه  چگونگی بازتاب م
نن یتحلیل گفتمان انتقادین رویکرد فرکالف در سه سطح توصیفن تفسییر و تبیی هخوان  اثر بر پای

زیست و تمایل بر اقتدار بر زنان  ساالرن بین تخریب محیطمرد های در جامعچه رابطه یمدهنشان می
دهید تیا بییانگر اندیشیه شیودن هستی وام مینشان دادن زن بدن خود را به جهان نتایج  رد.وجود دا
و تجلیی هسیتی در زن پییام نمیادین تشیابه تسیلط  تعیاملی تین زنانیه در تیارو پیود جهیان هرابط
رویه از برداری بیکه بهره مردساالر بر زنان و هستی را دارد هپذیر مردان در هرم قدرت جامعناتوجیه
 .آوردرا به دنبال می زیست محیط
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 مقدمه -1

تکنولیويی محسیوب  هدر جهان امروزن افزای  شهرنشینی از پیامدهای رشد اقتصادی و توسیع

های انسیان ماری شهری تبدیل بیه یکیی از مهمتیرین دغدغیهمعشود. با رشد شهرنشینین می

زیسیت بیرای  ن حفی  و حراسیت از محییطبا افزای  مصرف انريی و آلودگی هواو  معاصر شد

گرایی محیطی در اثیر مصیرفزیستهای آسیب پیدا کرد. ایاهمیت ویژه کیفیت زندگین تقاءِرا

های جیانوری و توجهی بیه انقیراگ گونیهبالهن کمبرداری نامناسب از منابعن تولید انواع زبا بهره

 عنوان زیستگاه بشیر بیا خطیر مواجیه کیردهسابقه تمام زمین را بهها به شکلی بیانواع آلودگی

عملکیرد نادرسیت انسیان و نقی  او در ایجیاد چنیین شیرایطی بیا  بررسیاست. در این میان 

زیسیت از  قابله با تخرییب محییطن معاصر در مسازی برای جلب همراهی انساضرورت فرهنگ

 اسیت و نیهزیست و طبیعت در تعامیل  وردار است. انسان همواره با محیطاهمیت بسزایی برخ

شناسیی نقی  انسیان در تخرییب آسییب پیذیرد.گذارد بلکه از آن تأثیر میتنها برآن تأثیر می

یسیت میسیر ز ت و نیوع تعامیل مییان انسیان و محییطبررسی ارتباطا هزیستن در سای محیط

زیسیتن  انسیان بیا محییط ههای مربوط به نوع رابطمحیطی و چال شود. ارتباطات زیستمی

امیا آن،یه کیه ایین تعامیل را  نشیودگرا محسیوب میهای اصلی و اساسی نقد بومیکی از محور

باشد زیست بشری می و جایگاه زنان در حراست از محیط سازد نق تر میتر و برجستهپررنگ

دهد. جنبشی که زنان و طبیعت را درکنار هم قیرار داد و را تشکیل می 1اکوفمینیسم هکه هست

مردساالر فقط با هدف اقتدار و نگیاه فرادسیت بیر  هظاهر روشنفکرانهای بهکه تئوری داردادعا 

 زیسیت ن بلکه این تسلط بر زیستگاه طبیعی بشرن منجر به نابودی حیوانات و محییطزنان نبوده

کنید مطرح می 2اکوفمینیسمی که فرانسواز دوبون. (38: 1811زادهن عنایت و فتحنک. ) تاسشده نیز

اقتیدار  اسیت و نمیودمحیطی بنیا شدههای زیستحمایت از جنب  فمینیسم و جنب  هبر پای

 هروییافیزای  بی کنیدنطبیعیی خالصیه می همردان بر زنیان و طبیعیت را در ظهیور دو فاجعی

دوبیونن  هنظریی .(Gandon, 2009: 5) های کشیاورزیامناسب از زمینبرداری نجمعیت یا بهره

(. Ibid)اسیت  4محیطی مسیکووی،یهای زیسیتو سیاست 8های سیمون دوبوارسنتزی از ایده

سییمون دوبیوار تعیارگ داردن امیا نظرییات زنیانگی  هدوبون با نظریی هگرچه در نگاه اول نظری

                                                           
1. Ecofeminism 

2. Françoise d’Eaubonne 
3. Simone de Beauvoir 
4. Moscovici 
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پیردازد و در قالیب گراییی مین در قالیب هسیتیسیمون دوبوار نیز به بازتعریف طبیعیت انسیا

 (.   Ibid)داند های اجتماعی را نشانگر تحمیل فرهنگ جامعه بر زنان میجنسیت واقعیت

تعیاملی داردن  هرابطی «دیگیری»من با دهد نشان می (1949)1شناسانی چون میدمطالعات انسان

گییرد. از نظیر میید ه بر دیگری شکل میتقابلی زن و مرد با هدف غلب هاما در فرهنگ مردساالر رابط

هیای بیولويییک زن و میرد نیدارد و جنسییت ییک سیاختار جنسیت فقط داللت بر تفاوت (1928)

نیز با تعریف هویت جنسییتین بیاب درس سیاختار اجتمیاعی  (2007) 2اجتماعی است. نظریات رویر

توانید بیه شیکل همراه است و میمردان بر زنان با خشونت  هنگاه فرادستان .جنسیت را به وجود آورد

 (.  Gandon, 2010: 42)های اجتماعی نمود یابد داری مدرن از زنان در فعالیتبرده

با اشاره به نقی  تعیاملی و همزیسیتی گرا است بوم نقد هاکوفمینیسم که زیرمجموع هنظری

ان بسییاری نویسیندگ ای برخیوردار اسیت.زبان و ادبیات از جایگاه ویژه هدر حوززن و طبیعتن 

از زبیان و ادبییات  هاننق  انسان در روند این آسیب ومحیطی های زیستبرای نمایاندن آسیب

. انسیان طبیعیت را در شناسی استاساس هستیو تفکر است تفکر انتقال اند. زبان بهره جسته

ای هؤلفیزبان مادری م(. 66ب: 1832)پارساپورن شناسد زبان مادری می هشدراستای خطوط ترسیم

به باور نورمن فرکالفن فرهنگی و انسانی از یک نسل به نسل دیگر است. مهم در انتقال میراث 

تحلیل گفتمانین زبیان ایین قیدرت را دارد کیه بیه اهیداف  هترین افراد در حوزیکی از برجسته

. رویکیرد تحلییل (31: 1832زادهن ریگیبنیدر)جهیانگیری و سیاسین اجتماعی و فرهنگی شکل دهد 

انسیانی م اجتمیاعی و علیو علیوم هحیوزهای معتبر پژوهشی در روشفتمان انتقادین یکی از گ

ن کیاربرد زبیا درصیدد کشیف اسیت کیه ایرشییتهیک نقد مییاناین روش . شودمحسوب می

 (.  جا)همان در جامعه است ایدئولويیعنوان ابزار ساخت به

از رضیا امیرخیانی  شرهمیان هدف از نگارش این مقاله بررسی گفتمیان اکوفمینیسیم در ر

باشد. پژوه  حاضر با استفاده از الگوی گفتمانی فیرکالف اساس الگوی گفتمانی فرکالف میبر

اسیاس اکوفمینیسیم برهای لفهؤکوشد تا به بررسی منن مییدر سه سطح توصیفن تفسیر و تبی

ت این اثر با بهیره ساخبپردازد. بازخوانی روساخت و يرف شرهتحلیل گفتمان انتقادی در رمان 

های اکوفمینیسیتی در لفهؤواقع کمک به درس و تبیین متحلیل گفتمان انتقادی فرکالفن دراز 

 این اثر خواهد بود. 

                                                           
1. Mead 
2. Rouyer 
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واسطه آثارش جوایز بسیاری را ای در ادبیات معاصر ایران دارد و بهجایگاه ویژهمیرخانی ا

کیه در  منتشر کرد 1874در سال  رمیااِنخستین کتاب خود را با نام او است. از آن خود کرده

سیال ادبییات داسیتانی  بیسیت هسال دفاع مقدس برگزیده شد و جیایز بیست آثار هجشنوار

 همهر و دومیین جشینوار هجشنوار هایران را به خود اختصاص داد. هم،نین در نخستین دور

میین اثیر وی دو ناصرِ ارمنیهای کوتاه مجموعه داستان .دفاع مقدس مورد تقدیر قرار گرفت

از سیوی ن اومین بیا نیام  1871در سیال او  سیومین اثیر .منتشر شد 1871است که در سال 

نزدیک دو سیال از من او . امیرخانی برای نوشتن شدشناخته شاهکار ادبی عنوان منتقدین به

مهیر  هاین کتیاب در دومیین جشینوار .تهران قدیم کرد هآثاری دربار هعمرش را وقف مطالع

 همنتقدان مطبوعات و سه کتیاب برگزیید هر قرار گرفت و یکی از سه کتاب برگزیدمورد تقدی

های زنیدگی ای از سختیبه بازار آمد و به بیان گوشه 1816در سال ازبه  کتاب .بود 73سال 

  (.1831مالحسینین نک. ) در دوران جنگ و بعد از آن پرداخت

 هبیه عرصی شرهبا داستان  1836 در سالگی دامیرخانی بعد از چند سال دوری از نویسن

سبک زنیدگی شیهری و  شهرهامدیریت کالن هنحونقد او در این اثر به  .نویسندگی بازگشت

نفره اسیت. سه هبرشی بسیار کوتاه از زندگی یک خانواد شره است.در عصر مدرنیته پرداخته

 امیاهسیتند  معمیار  شیود. لییا و همسیرشداستان از دید زن میانسالی به نام لیا روایت می

نگیرفتن نیازهیای فیردی و جمعیی در های معمیاری دارنیدن درنظرؤلفیهبین  متفیاوتی از م

 .سیتنهاموضوع میورد بحیث و گفتگوهیای آنامتوازن شهری  هتوسعنظام شهری و مدیریت 

میان بیماری آسم پسر کوچکشان ایلیا که ناشی از آلودگی شهر تهران اسیتن بیه ایین دراین

   زند. ها دامن میکشمک 

در اییین پییژوه  ابتییدا بییه معرفییی کوتییاهی از الگییوی گفتمییانی فییرکالف و گفتمییان 

را  شرههیای اکوفمینیسیم در رمیان لفهؤپردازیم و سپس چگونگی بازتاب ماکوفمینیسم می
 : توصیفن تفسیر و تبیینن نشان خواهیم داد. رکالف در سه سطحف هطبق نظری

 

 پژوهش  هپیشین -1-1

اسیت. اجتماعی صیورت گرفتهعلوم  هبیشتر در حوز اکوفمینیسمدر ایران مطالعات با رویکرد 

دییانوش صیانعی و جیالل سیخنور  هتوان از مقالیهای ادبی در این حوزه میپژوه از میان 

 .  پردازدمیاثر مارگارت اتوود  ندیمه بررسی رمان نام برد که به (1836)

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
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شناسیی توان به مطالعات سبکشده روی آثار امیرخانی میهای انجامجمله پژوه ازاما 

ای بیا عنیوان در مقالیه .اشیاره نمیودازبیه  من اون بیوتن ون ارمیاهای شناختی کتابو زیبایی

هیای رضیا کیید بیر نقید رمیانأی بیا تهیای انقیالب اسیالمرویکردی در تحلیل و نقد رمان»

ی آثیار شیده بیر روهیای انجیامبه بررسیی پیژوه  (1838) ن شکردست و دیگران«امیرخانی

با مقاله  مرتبطدر جستجوهای مان تنها یک مورد پژوه   این وجود اند. باامیرخانی پرداخته

را  «لییا» هیایویژگیی( 1831)پیور سییده سیارا موسیوی مشاهده شید. شرهرمان  حاضرن بر

مورد مطالعه قرار های فمینیسمن شخصیت اصلی داستان با توجه به ارزشو عنوان یک زن به

به مبحث اکوفمینیسیم در ایین اثیر  مختصرطوراز این پژوه ن نویسنده به یدر بخشو  داده

رو یعنی تحلیل گفتمیان اکوفمینیسیم محور اصلی پژوه  پی  هدر زمین .استپرداختهنیز 

 . استی انجام نگرفتهاساس نظریه فرکالف تحقیقبر این اثر

 

 الگوی گفتمانی فرکالف  -2

ها میان آن ههای تقابلی و رابطهایی اشاره دارد که بیانگر نوعی از کن گفتمان به تمام پدیده

 .(33: 1833)ملکی و دیگرانن  شودباشد و از طریق گفتار یا نوشتار یا نمود تصویری ایجاد می

تحلییل گفتمیان  هنظریی هترین افیراد در زمینیورمن فرکالفن یکی از شاخصطبق نظر ن

هیا و آن بیه بیاور لهیای مسیلط بیر جامعیه  تبیدیانتقادین یکی از خصوصیات بارز گفتمان

توانید در جهیت تولیید دیگیر قیدرت گفتمیان میعبیارتاحساسات مشترس جامعه است. به

هیایی کییه کند و در این روند گفتمیان سازی یک ایدئولويی حرکتگفتمان جدید و طبیعی

هیای مسیلط جامعه باشندن تبدیل به گفتمیانقدرت میهای پرمتعلیق بیه طبقیات ییا گروه

 (.66: 1832زادهن ریگیبندر)جهانگیری و  شیوندمیی

هیا فرکالف مقصود اصلی تحلیلِ گفتمیان انتقیادی را بیارزنمودن وجیه پنهیانی گفتمیان

کیه طبیق را ل گفتمان انتقادی قادر است وجیه اییدئولويیکی و پنهیانی آن،یه داندن تحلیمی

هیا و دیگیر نظامعبیارتآشکار نماید. بیه استها طبیعی جلوه داده شدهها و ایدئولويیکنظام

یعنیی سیاختارهای اجتمیاعی  نسیویه دارنیدای دوای اجتماعی و گفتمان رابطیههایدئولويی

طبیق نظیر  .کننیدز سیاختارهای اجتمیاعی را تعییین مییهای گفتمان و گفتمان نییویژگی

هیای مخصیوص هیر فرکالف برای آشکار نمودن وجوه پنهانی گفتمان عالوه بر یافتن ویژگی

 (.67-66 :)همان گفتمانن باید ساختارهای اجتماعی مربوط به آن را نیز آشکار کرد
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داند: سطح اول تحلیل سه سطح از تحلیل را الزم مین فرکالف برای انجام تحلیل گفتمان

پیردازد و روابیط که توصیف نام دارد به بررسی نوع ادبیاتن دستور زبانن وايگیانن افعیال میی

بررسیی تفسیر نام دارد کیه بیه  سطح دوم (.13: 1817)فرکالفن  دکنها را مطالعه میمعنایی آن

ایین سیطح  پردازد. درهای شخصی تفسیرگر میمتن و دانسته درونمتن از خالل محتویات 

ای خیودن بیه بررسیی زمینهمفسر با توجه به آن،ه که در متن آمده و اطالعات و دان  پی 

شیده و بافیت میان گفتمیان بررسیی هنهایت سطحی که رابط. در(213)همان: پردازد متن می

ثیرات متقابیل مییان أسازد سطح تببین نام دارد. در ایین سیطح تیاجتماعی آن را آشکار می

 (.243: ن)هما گیردو ساختارهای اجتماعی مورد مطالعه و بررسی قرار میها گفتمان

فرکالف این معیارها را برای بررسی تحلییل گفتمیان انتقیادی مشخص نمودن معیارهایی 

هیای جدیید از تحلییل گفتمیان ای و تشکیل گونیهرشتههای میانکه زمینه را برای پژوه 

پییذیر و فرکالف ایین معیارهیا را معیارهییایی تعییدیل وجوداست. بااینانتقادی فراهم کرده

 (.63: 1832زادهن ریگیبندر)جهانگیری و دانید پذیر مییتغییر

 
 اکوفمینیسم  هنظری -9

ها از ضیرورت حفی  محییط گیاهی انسیانآو  در قیرن حاضیر زننق  و جایگاه با توجه به 

. ایین اصیطالح حیطی اسیتمتالشی در جهت رسیدن به عدالت زیستزیستن اکوفمینیسم 

میورد اسیتفاده قیرار  1376 هدر ده1دبون زبرای اولین بار توسط فمینیست فرانسوی فرانسوا

و سیپس در سراسیر جهیان  بیوددر ایاالت متحده  1316 هجنب  در ده ن اما آغاز اینگرفت

گر نیژادی و طبقیاتی بیا که ایدئولويی سیرکوبعتقاد دارند ها اگسترش یافت. اکوفمینیست

ناپذیر تسلط توجیهدهد از یک جنس است و بینی که طبیعت را مورد استثمار قرار میجهان

 هکوفمینیسم بر پاییا(. 213: ب1832)پارساپورن  گیردمی بر درحیوانات و طبیعت را نیز بر زنانن 

منجیر بیه انگاری فرهنگ و طبیعتن منطق و احسیاسن این استدالل شکل گرفت که دوگانه

   .گرددمرد و زن می یلتقابارتباط 

اسیاس دییدگاه بر (1993) 8اکوفمینیسیمن زنیانن حیوانیات و طبیعیتدر کتیاب  2گرتا گیارد

. او داردزنیان حقیوح زیسیتن حقیوح حیوانیات و  محییطمیان  پیوندکید بر أت ناکوفمینیسم

                                                           
1. Françoise d´Eubonne 
2. Greta Gaard  
3. Living Inter Ecofeminism: Women, Animas, Nature 
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مراتبیی را عامیل اصیلی داری و نظیام طبقیاتی و سلسیلهنظام سرمایه اهدافمحوری و انسان

نیز در اثیر  1لینزا. شیال کداندمیمحور مردرا ساختار این  ن اودشمارمحیطی میان زیستبحر

ید کتأ( 1974) 2: یک دیدگاه فمینیستی بر دینیک بهشت متفاوت و زمینخود تحت عنوان 

: تبعییض جنسییتین شیودوابسیته حماییت میهیمکه مردساالری توسط چهار عنصر بهدارد 

 محیطی و فاصله میان طبقات اجتماعی. ستتبعیض نژادین نابودی زی

 همزیسیتی :کیید دارنیدأپردازان اکوفمینیست بر سه مسأله محوری تدر این راستا اکثر نظریه

محیطیی طبیعتن نق  زنان در حیل مشیکالت زیسیت زن و استثمارزنان با طبیعتن ارتباط بین 

 مشهود است. شرهرمان  های این سه عامل درکه نشانه (ن47: 1811زادهن فتح و )عنایت

ن نقی  نیابرابری جنسییتی در محیطینقید زیسیتبا بهره از روش فرکالف و در این پژوه  

موجیود در میتن بیه کشیف ن . تحلیل گفتمیامحیطی بررسی خواهد شدهای زیستایجاد آسیب

 ایدئولويی نهفته در آن کمک خواهد کرد.

 

 شرهسطح توصیف در رمان  -0

 ن مربوط به زنان و طبیعت نشینی واژگاهم -0-1

های لفیهؤمتهیران و تبعیات نادییده گیرفتن  ی درشیهرتوسعه نامتوازن نقدی بر  شرهرمان 

کنیدن ای کیه در آن زنیدگی میخانیهن لیا شخصیت اصلی داستانبرای است.  محیطیزیست

زی حاصیلخی هزمین کیه وظیفی مادر 8دمتر لیا مانند هاولی هدغدغنماد امنیت و آرام  است. 

باشید  ی در جامعه داشیتهفعالحضور  لیا مایل استباشد. یفرزندش م زمین را به عهده داردن

کنیدن امیا در به زنانگی  شک میی تدریجاو بههای او برای شوهرش ارزشی ندارد. اما دیدگاه

خود را  دهد تا جایی کهن بدن خود را به جهان هستی وام میاندیشدحال به طبیعت میهمه

زیسیت ای بیرای ارتبیاط بیا محییط رسیانهاش زنانهمحور ادراس تنداند. ت یکی میبا طبیع

محیطی شهری بر سالمتی فرزندشن موجب برداشتن فاصله ثیر مخاطرات زیستأشود و تمی

. شیودمی زیسیتی و اجتمیاعی لییا در جهیت حفی  محییط های زندگی شخصبین دغدغه

های طبیعیی در لفیهؤاشیاره دارنید در کنیار م هنیهیای زناهایی که به ویژگینیشینی وايههم

هایی که اشاره بر پیشیرفت تکنولیويی دارنید نییز خورند. اما وايهجای رمان به چشم میهمه

                                                           
1. Sheila Collins Living Inter Ecofeminism: Women, Animas, Nature 
2. A Different Heaven and Earth: A Feminist Perspective on Religion 
3. Demeter 
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ها هم مثل میاهی کردم ما زنخیال می»مدرن ولی جایگاه سنتی زنان دارد:  هنشان از جامع

دهییم  حیاال میی مان حبیاب بییرونانو از ده «یو»گوییم صدا میهایمان بیآکواریوم با لب

اش را گذارنید و دکمیهمیی ها ماشیین لباسشیویی کیارتو دل زنن  قبل [...] فهمم که نهمی

  بیه وقیت [...] شویی زنیان عیالماست ماشین لباسکنند. شاید هم روی تایمر بودهروشن می

 (.47: 1831)امیرخانین  «شوندهمه باهم روشن می

اما ایین وسییله در  ندارداشاره مدرن  هلباسشویی به جامع ماشین هواياز با استفاده  راوی

نه تنها خود بلکیه تمیام زنیان عیالم را او آیدن زنانه به شمار می پدرساالر ابزار فعالیت هجامع

انسیان کند. لباسشویی تشیبه می بیند و زنان را به ماشینمدرن می هابزاری در خدمت جامع

نی امکان حیس ادراکیی طبیعیت و دریافیت عطیر طبیعیت و نیوازش ماشی با ورود به دنیای

لییا بیرای امیا گیرددن دهد و فاصله با طبیعت باعث اضیطراب میهستی را از دست میجهان

پنیداری لییا بیا ذاتکند. همها مقایسه میرا با ماهی کردن فاصله با طبیعت همزمان زنانکم

صدای شکستن ساقه جوری اسیت » ارد:تری دطبیعت در بخ  دیگری از کتاب نمود روشن

شاید میال » خوانیم:در جایی دیگر می (.86)همان:  «کنم استخوان خودم شکستکه انگار می

هیا از دلشیان بییرون وی پنهیان را بعید از سیالبشقاب سفالین باشد کیه بی هقطعات شکست

زننید از داخیل میی گویند تو امریکا بییرونهای شِل که این روزها میمثل گاز [...] اندریخته

اسیتن سفالین که از خاس و آب ساخته شدهنویسنده از بشقاب  (.11)همان: « هاتخلخل سنگ

ایین نمادسیازی را  ،یهکنید. آنعشیق در وجیود زن اسیتفاده مییبیان عنوان نمادی برای به

هیای بوی قطعات سفالین بشقاب بیا گیازاما عناصر طبیعی است. وجود این کند برجسته می

ن طور که مرد قصه عامل شکستن بشقاب اسیتشود و همانها مقایسه میسنگدر تخته شِل

نده نییز دولتمیردان آمریکیا مقصیر هسیتند. نویسیو تخریب طبیعت  شِلهای در خروج گاز

های تولید نفت در آمریکان که طیی آن میواد شییمیایی ای دارد به یکی از روشواقع اشارهدر

شده و عالوه بر نفوذ مواد سمی نظیر آرسنیک بیه منیابع آب و زمینی های زیرسمی وارد آب

کند باعث خروج گازهای شل و زلزله های زیرزمین ایجاد میهایی که در الیهخاسن با شکاف

های نخستین و باورهیای اسیاطیر ملیل از سوی دیگر در بین تمدن .(1837هان )نفتی گرددمی

شدن دو عنصر آب و خاس مضیمونی اسیت کیه هکهنن روایت آفرین  انسان از گل با آمیخت

آمیختن دو عنصیر خیاس و آب پدیید های مقدس نیزن انسان با درهمشودن در کتابتکرار می

امیرخانی با بهره از این دو عنصرن جایگاه زن در نظام خلقیت را (ن 1836پویان  کاویانینک. ) آمده
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هوییت  ترش نسیل انسیان اشیاره دارد.اش در بقا و گسکنندهکند و به نق  تعیینمطرح می

 اسیتشیهری از بیین رفتیهیابد گویی پس از مرگ مادرن طبیعتمادر لیا در طبیعت معنا می

هیا نیور ترقبل»شود و دیگر در آسمان شهر نور و روشنی ناب یافت نمی (17 :1831 امیرخانین)

 زان بیید مجنیونشد وسط موهیای آوییاش فتوسنتز میخورد وسط قلب مادر من و باقیمی

مادر کیه قابلییت  محور ادراس نویسنده با تن .(11همان: ) «شدیک قطره از نور حرام نمی [...]

در کشید. مدار زنانه را غرح در هستی به تصویر میتن ارتباط با عناصر هستی را داردن هویت

ت. هرگیاه اسیویژه این درخت بیید مجنیون آشیکار خاطرات کودکی لیان حضور طبیعت و به

کندن عالوه بر پدر و مادرن حضور بید مجنون نییز بیه ای از کودکی خود ذکر میراوی خاطره

یافته بیر هسیتین بیا بیید مجنیون گیره میادر گشیای  . تین(13-14: همیان)خورد چشم می

 لیا فرزند هستی است و تالش برای حف  این درخت دارد.   (16: همان) استخورده

خواهید بیا نقیل گوید. او نمیهمسرش از طبیعت و حفط آن سخن می راوی حتی در بحث با

خیواهم از بیید ام. مییعصیبانی»مکان از خانه پدری به آپارتمانن فضای سیبز را ازدسیت بدهید. 

عنوان مییراث نمیود درخت به. (18: همان) «شودمجنون بگویم که در تراس هیچ آپارتمانی جا نمی

نهاییت وجود درکنیدن بیااینکند تا آن را برای نسل بعید حفی  می یابدن لیا تمام تالش خود رامی

خیواهم می [...] خواهم دوست  بدارممی [...] کنمتمام  می»شود. تسلیم خواست شوهرش می

 .(18: همان)« امزنانگی هزن  باشم با هم

حیی مردساالر را به تصیویر بکشید. طرا هجوید تا ساختار جامعنویسنده از معماری بهره می

سالن انگار نصیفه »است: هاوس فرازنده به صورتی است که گویی از وسط نصف شدهدکور پنت

ای که در اولین نگیاه نیاقص بیودن  بیه چشیم خانه (87: همان) «ای دارد که نیستاست. ادامه

نمیا کینم بیاالی آبنگیاه میی»زن در کنار خانه اشیاره دارد:  هآیدن راوی بالفاصله به مجسممی

ای سنگی است از یک زن چاح که آناهیتا نیست  زن چیاح سینگی دسیت  را مشیت مجسمه

ایین  همجسیم .(87: همیان)« شود پاییناست دور پستان  و آب از نوس پستان سرازیر میکرده

ای کیه تمیام این ناقص بودن زن بدون میرد را انعکیاس دهید. در خانیهزن در کنار چنین خانه

زن بدون همتای مذکر خود نشان از ناقص بیودن زن بیدون تزئینات آن نصفه است وجود یک 

مرد است. از نظر لیا مجسمه هیچ شباهتی به آناهیتا الهه باروری ندارد اما از نظیر فرازنیده کیه 

. در انتهیای داسیتانن (183: همیان) باروری است ههای طبیعی ندارد الهدرکی از طبیعت و مولفه
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زن تهیه می کند و در زمانی که طیرح  هدن این مجسمش زئوس را برای کامل هفرازنده مجسم

 .(183: همان) گذاردزن می هخانه تکمیل می شود شد آن را کنار مجسم

شیودن زنیی کیه در اصیل نمیاد دیگری به جز لیا روایت می فصل چهار کتابن از زبان زن

ثیر در ااش زنیانگی شیهری در تیار و پیود جسیم او تنییده شیده وطبیعتشهر تهران است. 

میدیریت  هنتیجی زیسیت شود. صدمات وارده به محییطمحیطی تهدید میهای زیستآسیب

 پرسید:از خیود مییدچار بحران هویت شیده و زن است. این در هرم قدرت  نامناسب مردان

 دهد: های تهران را با فیزیک بدنی خود پیوند میاو آلودگی «.آیا من زنم؟»
سیو راه افسریهن از آنشهربانو و سهبیطرف بگو کوه بیاین اند. ازپهلوهام چربی اضافه آورده»

بگیو نارمیک تیا  [...] بارییک بیودمهام چیه کمرخیرن جوانییادش به [...] بگو شهریار و کرج

های سیاه بییرون است و متورم. رگام؟ پام چاح شدهمگر حاال پیر شده [...]وای [...]آیزنهاور

نیواب و پیای  گراهکند بزرم. جوراب واریس یک پام را میاست. باید جوراب واریس بپوشزده

ترترها مثل عصر بودند. قبلترها پاهام مثل جردن و ولیپیروزی. قبل-دیگر را بزرگراه دارآباد

ترافیک. آخ پر گراهمثل دو بزر [...] بزرگ و زشت و بدقواره [...] زار نو و سپهساالر و حاالالله

اال المی  و و حی [...] کفی  هراست[...] کافه هراست [...] ساالرا و سپهپ [...] زارگفتم پا و الله

شیود و تیر مییم هم روز به روز سییاهناخن شست پای چپ [...] خانهالکتریکی و چاپ و چاپ

اسیت مثیل قبیر شیود: شیدهجور بزرگ مییهمین [...] توانم کوتاه  کنمنمی [...] تربزرگ

 (.76)همان:  «ای که منتظر میت استکردهبازدهان
 اند:  دمیهای خود بیماریبروز ها را عامل این آلودگی او

هیای سییاهی نه گلبول قرمز دارمن نه گلبول سفید. من دیگر فقط گلبول سیاه دارم. گلبول»

ای کننید. مثیل موتورهیای کراییهجا را سیاه مییکنند و همهلولند و راه باز میهم می که تو

هام تا یک بار تازند در میان رگها میهای حمل نخاله که شبمیونکنار ناصرخسرو. مثل کا

 پینجم اکسییژن داشیتهگویند هوا باید یکگیرند و میاضافه ببرند تا دم صبح... آزمای  می

گیرنید و مین خیود جیدول اثر و... آزمای  میپنجم نیتروين و باقی گازهای بیباشد و چهار

 (.77)همان:  «م آیا من؟زن [...] مندلیوف [...] شوممندلیوف می

موجیب دوری  ،«های حمیل نخالیهکامیون»رویه از طبیعت برداری بیتولید زباله و بهره

زیست و سبب بیمیاری جسیمی و روحیی در ایین زن بکر و تخریب محیط  نسان از طبیعتا

انسیان و طبیعیت را  ناشی از صنعتی شدن جوامع انسانین همزیسیتیآلودگی هوا است. شده
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در دم و  [...] اسیت انگیارام عفیونی شیدهرییه» کنید:رهم زده و زندگی این زن را تهدید میب

 (.17)همان:  «دهمدود زقوم بیرون می بازدمن

 هیانکیه بیا اسیتفاده از اسیتعاره اندازی استچشم تعامل زنان با طبیعت در جهت ترسیم

 هیااسیتعاره نمیود یابید. ایین فضای استثمار مردانه در واحدن ارگانیسم یک عنوانبه طبیعت

در راسیتای سیودجویی متولییان  ابعیاد اجتمیاعی با تصاویر توصیفی پیوند نق  مهمی برای

 .کنندزیست ایفا میدرت و تخریب محیط ق

 

 محیطی های زیستنشینی واژگان طبیعت و آلودگیهم -0-2

هوان آلودگی خیاسن محیطی یعنی آلودگی های زیستنویسنده سه نمونه از مهمترین آلودگی

وسیط  زیر آفتاب تنید و هیرم گرمیای تابسیتانن» کند:و آلودگی آب در تهران را توصیف می

کرد اگیر سیرش را گی هوا و آلودگی پاییزن میان برف و زمهریر سیاه زمستانن خیال میوارون

رات تغیییوقتی راوی از  (.21-26)همیان:  «کشدتر نفس میماشینن بیش هبیرون بیاورد از پنجر

 هدهنیدنشان «آلودگی پاییز»و  «وارونگی هوا» کندن وايگانصحبت می سال لوفص هچرخدر 

است که شدت میزان آلودگی هوا استن این آلودگی چنان در زندگی مردم تهران رخنه کرده

 هآالینیدعنوان بهنیز  «ماشین» هها نیز آشکار است. وايطبیعی فصل هنمود آن حتی در چرخ

 .  کندآشکار میزیست  آسیب به محیطنق  انسان را در محیطی زیست

صیورتم روی خیاس اسیت. »خورد در قسمتی از رمانن لیان قهرمان زن داستانن زمین می

. گیاه از خاس (81)همان: « دهد انگاربوی روغن سوخته می [...] دهدخاس هم بوی خاس نمی

 باشیند.مظهر روی  و آفرین  میگیرد. خاس و زن روید و فرزند در درون مادر شکل میمی

از دسیت خیاس مادر مقدس اسیتن امیا این زمین پاس است و زای  و روی  گیاه از مظهر 

زن و زمیین جسیم نویسینده بیا پیونید اسیت. ها در امان نمانده و گرفتار آلودگی شدهانسان

 است. نوع آلودگی کید بیشتر روی این أدرصدد ت

نشسیتم من با بابا می_گویم: به ایلیا می: »آب نیز غافل نبوده امیرخانی از آلودگی وجود این با

اگیر  بسته به فصیلن [...] کردیم تا آب راه بیافتدایم. بعد صبر مین با هم نشستهجایی که اآلهمین

گیاهی سییب  [...] هیاگیر تابسیتان بیودن سیردرختیا [...] آمدنیدهای گیالس میبهار بودن شکوفه

 [...] آوردغلتانید و مییهای خشک را میکند به آب که برگایلیا نگاه می [...] آمدشمیران هم می
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هیای آب مصیرف را. بعیدتر بطیریبارهیای ییکها و ظیرفها را. بعد لیوانسیگارته بعد آرام آرام 

 (.148-142)همان:  «[...] های نوشابه رابعدتر با سر و صدا قوطی [...] معدنی را

ران تخرییب محییط زیسیت و انواع زباله بر عمیق و بحی آب شدهگرایی سبب آلودگی مصرف

امیا آن،یه ن جوی آب سرشار از زیبایی بیوده هکه منظرگوید سخن میلیا از زمانی  .است دامن زده

ایین گفتگیو اهمییت آمیوزش  بیند جیوی آبیی پیر از زبالیه و آلیودگی اسیت.ایلیای کوچک می

 کند.مییادآوری زیست  محیطتخریب ر در برابنسل جدید را پذیری اجتماعی مسئولیت

هییای عنییوان معمییار بییا تییدابیر پایییدار در طراحییی سییاختمانن بییه کییاه  آلودگیلیییا بییه

گیرفتم عیریض می هپنجیر»مین سالمت کودکان تهرانی توجه دارد: أمحیطی در جهت تزیست

  .(28: همیان)« گی کمتر آزارشان بدهدکه فرزندان ساکنانن باد غرب تهران را حس کنند تا آلوده

نید در پیی سیودجویین ایین تیدابیر را دهزیسیت اهمییت نمی اما متولیان مرد که بیه محییط

ای کیه متولییان اداره  کندشود. عالن همسر لیان در شهرداری کار میپذیرند و لیا اخراج مینمی

 زیست شهری تهران قائل نیستند و طبیق نظیر نویسینده مرد در آن هیچ اهمیتی برای محیط

محیطیی و باشیند. لییا تمیام مشیکالت زیسیتساز بیشتر و سیوجویی میوتنها به فکر ساخت

 هضیرب»بینید. های تهران را از چشم عال و مدیریت نادرست متولیان میرد در اداره مییآلودگی

 .(86: همان) «هاشان!گی است به مدیریت شهری در ادارهکاری دوم همان ربط آلود

دهید نشیان مین کنونی همحیط زیست آلود س و زیبای قدیمی باعت پاطبیتصویر  درتضاد 

میدیریت نادرسیت  هشدن جامعه در نتیجزمین قربانی تدریجی صنعتیکه محیط زیست و مام 

 .  استها شدهو سودجویی سازمان

 

 الگوی استفاده از زبان میان دو نسل متفاوت -0-9

در زبیان احساسیی . نسیلی داردرهنگی بینهای فدر این اثر نشان از تفاوتدو نسل  زبانتفاوت 

از  شیانایلییا نزنید امیا زبیان است عالقه و انس با طبیعت موج مینسل گذشته  هلیا که نمایند

یک تاب دیگر  -»است:  یصنعت هجامعنماد  فلزن خواهدفلزی می ایلیا تاب صنعتی دارد. هجامع

 - دوست ندارم تیاب آهنیی باشید. کنم. من تاب فلزی دوست ندارم ایلیا. اصالًبرات درست می

کنم برایت  با همیان ضعف نرود دلت. دوباره درست می -! م}ظرف{رفت برای تاب آهنیمن دل

 بندم به درخیترا می طناب کنفی. آخر من طناب پالستیکی را هم دوست ندارم. طناب کنفی

 (.43)همان:  «[...]
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در آلیودگی  را های پالسیتیکیزبالیهکنیدن نقی  صنعتی اشیاره می هجامعبه لیا هنگامی که 

 صینعتین اهمییت هتوسیعمخیرب  نقی  هدر مطالعی. (37)همان:  سازدبرجسته میمحیطی زیست

زبالیه در  عنوان ادبیاتبه ایمجموعهانگلیسی زیرادبیات در قدری است که های پالستیکی بهزباله

  (.Schoentjes, 2015: 116) وجود داردگرا مطالعات بوم

 شود: و فرزند نیز نمایان می مادری گوبا طبیعتن در گفت نسلی هگسست رابط
رفتییم. چیه آب و جور با بابا از کوه باال مییگی چهگویم که زمان ب،ش مییم. بهافتراه می»

گوییدن راسیت میی ت!اما چراغ نداش_گوید:یلیا میجا درخت داشت. اقدر اینهوایی بود و چه

هیو چییزی ییادم کت نداشت وسط راه. ییکت. سنگ فرش نداشت اوایل راه. نیمچراغ نداش

وقتی بیرح نداشیتن  [...] نه_!چراغ نداشت دارآبادن اما االغ داشت_ گویمافتد. به ایلیا میمی

 _دهد:م توضیح مید به االغ؟ برایبرح چه ربطی دار گیرد.ام میجوری االغ داشت؟ خندهچه

 ؟!!زد. ولیی بیرح چییآهنگ هم می [...] شدانداخت توش و لیا سوارش میت سکه میبابایی

 (.43: 1831امیرخانین ) «شود که االغ واقعی بودباورش نمی

 ماشییناسیت.  یماشین االغتنها تصویری که این کودس از االغ در ذهن دارد تصویر یک 

است و در ضمیر و صنعت است. دستگاهی که جایگزین یک حیوان زنده شدهنماد تکنولويی 

 این کودس بیشتر از همتای طبیعی خود نمود دارد. 

اییمن نشیانی از این نسل برخالف آن،ه که در گذشته شاهد آن بوده ههای کودکاندر شعر

 [...] یزم!کیار کینمن میاتم/چیهدرسیته رییزه مییزه_» شود.های  یافت نمیطبیعت و زیبایی

 بیرای همیین تویوتیام! نه خیلی دراز نه کوتام/ [...] ت داریم ما خیلی!دوست پدربزرگ تریلی/

بایید  !به عجب پراییدیبه بشو)ر( با آب و تایدی/ [...] هیوندام هسانتاف تپل مثل آخوندام/ [...]

 (.23ن: )هما« هر اتومبیلن یا به قول ایلیان هر قانیا برای خودش شخصیتی داشته باشد

خواننید. زننیدن شیعر مییهیا حیرف مییآن .انیدها زندهایلیا اتومبیل ههای کودکاندر شعر

عنوان دوستی مهربان در کنار کودس زنیدگی اتوموبیلی که جان گرفته و شخصیت دارد و به

اسیت صینعتی  هجامع هرویبی هو توسعبیماری آسم ایلیا نشان از آلودگی شهری  اما کند.می

که نمادی از نسل آینیده اسیت درگییر را هوای تهران تنها کودس داستان آلودگی  .(1)همان: 

 .استکردهبیماری آسم 

بیودن را حاصیل کند تا فرزند خود را با طبیعت آشنا کند و زنیدگی و زنیدهلیا تالش می

بودن بیه بودن یعنی متصلزنده-»دهد داند و برای ایلیا توضیح میارتباط با مادر طبیعت می
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خیورد چیزی که به مادر طبیعت متصل باشد زنده است. درخت تکیان نمییمادر طبیعت. هر

 .(32: همان)« چون ریشه در خاس دارد [...] اما زنده است

 

 شرهسطح تفسیر  در رمان  -0

پیردازیم و بافیت بینیامتنی می متن درونبررسی متن از خالل محتویات در سطح تفسیر به 

های مشابه در سایر متیون ا مطالعه وجه اشتراس متن با گفتمانگیری متن بدخیل در شکل

ن او راوی نیسیت یمنفعلزن شخصیت اصلی داستانن لیا  شره در رمانادبین بارز خواهد شد. 

نویسنده با بییانی غیرمسیتقیمن . اما به مردان وابسته استیک زن معمار است ن داستان است

بیه بر نق  پررنگ مردان متن است. در نقد کرده نانزمردان را نسبت به  هجویانرفتار برتری

کیید أت یزیسیتروییه و نیابودی منیابع سیودجویی بیدر مدریت عنوان متولیان قدرت و سوء

است. با توجه به بسامد وايگان مربوط به زنیانن طبیعیت و آلیودگین امیرخیانی در ایین شده

بیه جایگیاه فرودسیت زنیان در  نهایتکه  رمان دیدگاهی اکوفمینیسمی را به تصویر کشیده

است کیه در پیشیبرد نویسنده با روشی هدفمند زنی درمانده را خلق کرده جامعه اشاره دارد.

کیه توجیه خیود بیه رود امیرخانی تا جایی پی  می .محیطی خود ناتوان استاهداف زیست

 کنید.داسیتان بیازگو میزن  زیسیت در جامعیه را از زبیان شخصییت حقوح زنیان و محییط

های شهر تهرانن توصیفی از محیطی و آلودگیهای زیستفهرستی از تخریب هنویسنده با ارائ

محیطی وارده بیر های زیستآسیب. زیست دارد گی زنان داستان در حراست از محیطدرماند

هیان قدرت مردانه اسیت. ایین آلودگی هن ناشی از سیطرکه در تن زنانه نماد یافتهشهر تهران 

برای شخصییت لییا سیاختن . اندازدبرای رسیدن به روزهای آرمانی به تکاپو می زنان آگاه را

 آید.یک هدف به حساب می (22-21)همان:  شهری بدون آلودگی

لیا طبیق بهره بودن زنان از قدرت اجرایی در این رمانن ریشه در فرهنگ و سنّت دارد. بی

دسیت نسیبت بیه میردان قیرار کنند و در موقعییت فرومردساالر عمل می ههنجارهای جامع

گیرد. زنان در چنین جوامعی با دادن حق مدیریت به مردان به آنان اختیار اعمال قیدرت می

شود در این سیاختار مردبرتیرین زن در تعرییف بودن زنان از قدرتن باعث می دهند. دورمی

و زنیان گیاه دهد که در این جامعیه جایخود دچار ابهام شوند. نویسنده نشان می ههویت زنان

شیک خیود  هدر مورد هویت زنانلیا است. ها تعریف نشدهاساس استعدادها و تواناییمردان بر

 ند: کمی
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زن نیسیتم  دییواری هسیتم  نگیردنبیه مین میی دانیم. جیوری کیه عیالم آیا من؟ نمییزن»

بیمارسییتان اختییر بییه میین  جییوری کییه پزشییک رفییت شییغلی.مسیییر پییی  رویروبییه

اختصاصیی  که هنوز فرهنگ استفاده از پیارس  هستم عصبی اینندهنیستم  را زن نگریستن

زن  نگرد شاید کمیمی جوری که ایلیا به من[ ...] اندامم نه رعنااست. نه خوشرا فهم نکرده

نگریستن شیاید زن باشیم   و جوری که چوپان کوهی به من [...] باشم  زنی از جنس مادران

طیوالنی از زمیانن کنیار  در خطی [ ...] را پس بیاورد اتا ایلی تر نشستمترسیدم و جمع وقتی

 .(13: همان) «زن بودم ای از مکان بود کهدارآبادن اول نقطه درازل  هچشم

کینم کیه رویم از بیمارستان. تلفن را خیاموش مییبیرون می» خوانیم:در جایی دیگر می

اصیالً دیگیر چییزی از  کینم نکنیدهای عال را ندارم. با خودم فکر میکردن تماس رد هحوصل

مثیل ییک [ ...]خواهدمن نه دربان و نیه دکتیرنه عال می [...] گی در من باقی نمانده باشدزنانه

 (.61)همان:  «[...]زنندخانم با من حرف نمی

رو در چنین وضعیتین زنیان بیرای حضیور کنشیمند در جامعیه بیا موانیع بسییاری روبیه

ه فرهنگ غالب بر جامعه )هژمونی مردانیه( او را را بیه است کبه این باور رسیده لیاشوند. می

 را ندارد. مسیر عدول از این  هاجاز ن اماحاشیه رانده

هیای اصیلی رمیان در کنار تبعیض جنسییتی یکیی از محیور شهریزیست  محیط همقول

ایین امیر عامیل محیطیین میردان را هیای زیسیتاست. امیرخانی در خالل توصیف تخرییب

   اند: شده توجهبیطبیعت به  ناجتماعی متفاوت هاز سه طبقمردان  اثر در این. داندیم
های ترد نارون را که در زائر. شاخهرود محمدایه بیرون میمساز همان شکاف دیوار ما و آقای ه»

های درختی خواهم چیزی بگویم. برگکند. میبینمن لگد میشان را میاریکی شب خشک شدنت

اسیتن وییران های شهری را که از کمیر خیم شیدهستن لگد نکنید... خانهارا که از ساقه شکسته

بیه معاونیت محتیرم شیهردار [ ...]زائرا باید به عال بگیویم  نیه بیه محمیداین دومی ر[ ...] نکنید

 (.82)همان:  «منطقه!
معاون شهردار منطقیهن ارزشیی کیه لییا بیرای  نعال و نه سرایدار ساختمان نمحمدزائرنه 

نییز لییا  (جا)همان دهدلیا اهمیت نمی به طبیعت وکنند. عال است را درس نمیطبیعت قائل 

جز بهعال  (.83)همان:  بیندمیآسم ایلیا بیماری مسئول عنوان یکی از مدیران شهری بهعال را 

دیگری  همرفه جامعه دغدغ هاش و صعود به طبقترفیع شغلین پیشرفتن ارتقاء در نظام اداری

 (.13)همان:  ندارد



 22-5، ص 2044تان، پاییز و زمس22پیاپی ،2 هدور،  6سال /نقد و نظریه ادبی زهرا اسماعیلی خوشمردان و نگار مزاری   26

 

میردی  نمتوسطن فرازنیده همردی از طبق نو عال نپایین همردی از طبق ندر کنار محمدزائر

هیا و سیاز اسیتن میردی کیه خانیهوکه شغل  سیاختاست داری نیز سرمایه نمرفه هاز طبق

روح های سنگی و بییبرد تا برجآن از بین می های قدیمی را با تمام طبیعت موجود درزمین

فرازنیده روی دیگیرش را نشیان » با نام  همیاهنگی دارد. شغلی که کامالً خودش را بسازد.

خشیک  هسیالدرخیت صد_دهید:زند روی میز و به تاسف سر تکان مییدهد. با دست میمی

بله اگر روغن هیدرولیک تیاور را ریختیه باشیید _استن من باید تاوان بدهم؟همسایه شکسته

 (.83-46)همان:  «ه!پاشن بل

بر آسیب به طبیعت برای جایگاه زنان در جامعه نیز ارزشیی قائیل نیسیت.  فرازنده عالوه

که بیا سیمت منشیی در دفتیر است  نپایین جامعه هزنی از طبق نصفورا ننق  مکمل فرازنده

حقیوح اما هرگونه کاری که فرازنده از او بخواهیدن بایید انجیام دهید تیا  کندنکار میفرازنده 

 (.126: ن)همیاتحقییر و اذییت و آزار روحیی او سیرگرم اسیت ن در این میان فرازنده به بگیرد

کند زنی که مانند لیا و شیهر تهیران از امیرخانی فصل کاملی را نیز از زبان صفورا روایت می

  (.128)همان:  زن بودن  مطمئن نیست و نسبت به هویت خودش شک دارد
سیتر مناسیبی بیرای باشد اما بنمیرمان اجتماعی گرچه مضمون اصلی این طبقات تضاد

شیکل عوامیل فرهنگیی و هیای طبقیاتی بیهاجتماعی اسیتن ایین تقابل هایپیدای  آسیب

در قسمتی از رمیان یابد. در اثر نمود می محیطیزیست اجتماعی در تقابل و تعامل با فرهنگ

 های بازیافیت زبالیه راهای کودکانهن روشالب بازیق تا به کودکان همسایه در داردلیا تالش 

ن بیا واکین  سرایدار سیاختمان در گیروه کودکیان انحضور فرزندبه دلیل اما  نآموزش دهد

پوش که انگار تقلبی در زمین بیازی میا خانم شیک». شودساختمان روبرو می منفی ساکنین

رونید سیمت در گیرد و بیه دو مییدهد و دست پسرس را میتکان می کشف کرده باشدن سر

 هتلیق پاشین گویید تلیقزن چییزی نمی [...] ک کار جمعیی اسیتگویم: بازیافت یخانه. می

سیرایدارها را جمیع گویید: ب،یهرود. میکوبد روی سنگ حیاط. بیرون مییهاش را میکف 

نظر های موردتوان دیدگاهمیدر این مثال  .(132)همان:  «اند که به ما فرهنگ یاد بدهندکرده

فاصیله کیه بیا سرنوشت زیستی بشر به بازیافت و تفاوتی ساکنین مشاهده نمود. بیلینز را اک

 خورد.گره می میان طبقات اجتماعی

اسیت. او اما امیرخانی برای بازتاب تضیاد طبقیاتی تنهیا بیه همیین میورد بسینده نکرده

هیای گیل جعبیهجیای دسیتهکند که سیر چهیارراه بیهفروشی را توصیف میدست هدخترب،
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 هزند به شیشه که ییک جعبیای میدرن دخترب،هدر ترافیک ص» فروشد:دستمال کاغذی می

 ویم همه را بدهیدگگیرم و میدهم پایین. قیمت میکاغذی ازش بخرم. شیشه را میدستمال

 (.61)همیان:  «[...] دسیتمال کاغیذی هکاغیذی. پنجیاه جعبیبیزرگ دسیتمال هیک کیس [...]

 هد: دختر فروشندهن نماد طبقیابنمود مینیز لینز در این مثال ااکوفمینیسم مورد نظر شیال ک

تنها نماد زندگی مصرفی است بلکه نمیاد فروشد که نهاو محصولی را می .پایین اجتماع است

مصیرف بارهای ییکزیست را به دنبال دارد. این دسیتمال ی است که تخریب محیطیهازباله

ای های پارچیهها جایگزین دستمالواقع این دستمالسازدن درگرایی را آشکار میمصرفتفکر 

ها ایین زبالیه .یابدروز افزای  میکاغذی هرامروزن مصرف دستمال هاند. در جامعقدیمی شده

باشیند. زیست می و تبعات عدم توجه بشر به محیط ناپذیر برای طبیعت دارندجبران خطرات

نهایت کاربردی جز حف  اقتدار قیدرت و سیودجویی سود فروش این کاالهای مصرفین در اما

 دارد.  ن

کنید و زده مقایسه میلیا شرایط بیماری کودک  را با کودکی جنگ ندر قسمتی از کتاب

چیه فرقیی دارد » داند:مسئولین نهاد شهرداری را مسبب آلودگی هوا و بیماری آسم ایلیا می

داوطلیب  هاست؟ حاال گیرم بیا رزمنیدباز شیمیایی که در جنگ آسیب دیدهبا جانفرزند من 

هیای رود و در سیمینار آسییبای؟ عال که مییچه تفاوتی دارد با کودس حلب،ه یکی نباشدن

ن نبایید دهیدزانن روی سن سالن شهرداری گل مینبااندازد و به جاشیمیایی چفیه گردن می

صدام فرزند من کیسیت؟ ایلییا را [ ...] ها را صدام به این روز انداختبه ایلیا هم گل بدهد؟ آن

داخت. آن صدام گوشت داشت و پوست و اسیتخوانن امیا ایین صیدام چه کسی به این روز ان

فنیی و ایین  هگذاری پالس و معاینشهرسازی و قانون ترافیک و شماره هنامکاغذ است و آیین

یلییا را نبایید چون این صدام وزن ندارد و عکس نداردن پس ایلیا را و بیماری ا [...] آلوده شهر

و فک و فامیل؟ بعد هیم  قسمت و ين و ينوم گردن تقدیر و    را بیاندازیمببینیم؟ یا بیماری

اثییرات مخییرب  همقایسیی (.46)همییان:  «  خجالییت بکشیییم و جییایی نبییریم از بیمییاری

نویسینده بیه منفیی میدرنن نگیاه  همحیطی جامعهای زیستمحیطی جنگ و آلودگیزیست

 دهد.می بازتابگرا را مصرف هجامع

این جریان  داردن 1گاه اشاراتی به اکوفمینسیم لیبرال گفتمان اکوفمینیستی در این رمان

کیه  داند. با این تفاوتمی زداییمحیطی موجود را جنسیتحل مشکالت زیستفکری نیز راه

                                                           
1. Liberal ecofeminism 
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 و )عناییتهای لیبرال به تغیییر قیوانین در سیاختارهای دولتیی گیرای  دارنید اکوفمینیست

 (.41: 1811زادهن فتح

 کنییمعیادت مییجملیه های معاصر خود ازبا رمان شرهتان پیوندهای پیدا و پنهان داس

)سیاالرن  اماحتماال گیم شیدهو ( 1832)انصارین تریو تهران  هگاناز سه «سالومه»  (ن1838)پیرزادن 

زن  ههاست و رابطدرخور توجه است. طبیعت شهری تهران کانون حوادث این داستان( 1811

ی میردان و سیودجویی از منیابع بیر اقتیدارطلب با طبیعت بستری برای نمود گفتمان متکیی

 باشد: زیست میمحیط 

داستان سه نسل از زنان این جامعه  کنیممی عادتمعاصر ایرانی در  هزویا پیرزادن نویسند

 نکشید. آرزوشمسی در کنار هم بیه تصیویر می 16 هدخترن مادر و مادربزرگ را در تهران ده

کنشیگری و  هن وارد عرصیه از همسیرش جیدا شیدهراوی داستانن زنی مدیر و مدبر است کی

بنگاه معامالت ملکیی » کندشود و یک بنگاه معامالت امالس را اداره میفعالیت اجتماعی می

های پدر را این بنگاه از پدر به ارث رسیده و ناچار است بدهی (.1: 1838)پیرزادن  «صارم و پسر

ای است که هویت زنانه را در نق  کنشگر برای ارادهظاهر زن بابپردازد. آرزو در محل کار به

مردسیاالرن  هسینگین جامعی هکشدن اما او در سایبه تصویر می جنسیتی هایشکستن کلیشه

 (14: همیان) «مرد سبیلو»های پدر شود. بدهیرغم عشق از ازدواج منصرف شود علیناچار می

رسد. آرزو در بازدید از به ارث میمردساالرانه است که به زنان  هنماد الگوهای فرهنگی جامع

هیای آرزو تالش ( 13: همیان)« بینیید؟حیاط را نمی»دهد: امالسن به طبیعت توجه نشان می

فروش امالس اسیت. آرزو خریدو زیست شهری در تناقض با شغل مردانه وبرای حف  محیط 

هیای شهری است و سعی در حف  طبیعت شهری و خانیه هرویمخالف ساخت و سازهای بی

 «یونانی باال بردهنازنین را کوبیده و ش  ماه نشده برج ستون هسر یک ماه خان» قدیمی دارد

 گییر نیفتیاد هیم خانیه شیدیمن راحیت زرجیو دست از هم خدا شکر خبن ولی» ن(16: همان)

زرجون مردی سودجو آمیاده بیرای تخرییب طبیعیت بیرای منیافع (. 28: همان) «بفروشبسازو

 شخصی است.  

 ههیای زنانیشود. سیالومه از درد و رنیجروایت می تهران نیز در شهرسالومه رمان  حوادث

کنید همراهیی آن گوید اما آن،ه این سوگواری را به گفتمان اکوفمینیسم مربوط میخود می

است  چنان داستان زن زندگی در شهر محیطی شهر تهران است. اهمیتهای زیستلفهؤبا م

: 1832)انصیارینشیود شود با وصف شیهر همسیو مییوحی او میکه توصیفاتی که از حاالت ر
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هیا و تنهیایی سیطل اندوه سالومه با آلودگی هیوا و غیبیت کیالغ و ناراحتی و غم (.163-161

 چندان کند. تی روحی و جسمی زن و طبیعت را دوشود تا همزیسهمراه می (جا)همانها زباله

 و آپارتمیانی زنیدگی بسیتر در شهرای نییز ماننید فضی امگم شده احتماالًحوادث رمان 

 شود  تهرانن شهری مدرنن پر از بیلبیورد تبلیغیاتی اسیت. ایین اثیر نییز ازمی روایت شهری

بیدون  و سردرگم زنی کندنمی صحبت زن و اجتماعی یک فکری هایدغدغه و هاسرگشتگی

اسیت. کشیده بند به را او ماجراجوی و سرک  روح جامعهن هایمحدودیت که نفسبهاعتماد

اما در کنار شباهت او به لیان تالش برای برابری با مردان و مبارزه با آلیودگی شیهر تهیران و 

شیود. گیویی کیه مشکالت اجتماعی باعث فاصله بیین او و طبیعیت می های پالستیکینزباله

تفیاوت و ییا حتیی بیدبین هایی جنسیتی ناشی از زن بودن او را نسبت به طبیعت بیدغدغه

 نگیاه را سینگیتکیه ییا بیرگ یا حشره نزیک از که است وقت چند کنممی فکر» است:کرده

 پنجیره از عصیبانیت بیا ام رابطیری» خوانیم:در جای دیگری می. (23: 1811 ساالرن) «امنکرده

 قشینگ بیاردمیی بیاران وقتیی کثیف تهران. شوممی پشیمان و بالفاصله بیرون کنممی پرت

. عالوه بر آن،ه گفته شد ما در این داسیتان نییز شیاهد تقابیل دو قشیر (36)همیان:  «شودمی

که گویی تبیدیل  (87)همان: فروش نیز هستیم بضاعت در تصویر کودکان دستثروتمند و کم

 است. ناپذیر ازتصویر شهر شدهبه یک بخ  جدایی

ند بسییاری ین مانجمله تبعیض جنسیتاز مسائل مختلف پیرامون زنان از ثرأامیرخانی مت

 بیند. عصرشن قدرت انحصاری مردان را عامل استثمار زن و طبیعت میاز نویسندگان هم

 

 شرهسطح تبیین در رمان  -0

 هگواهی بر وخامیت اوضیاع در وضیعیت نابسیامان جامعی شهر محیطی درهای زیستآسیب

اهمییت اییدئولويی نویسینده . شهری ایران و عدم تدبیر و تفکیر در سیطح میدیریتی اسیت

سیوی قیدرت انحصیاری ای در توصیف و بررسی این وضعیت داردن او پیکان اتهام را بیهویژه

زنیدگی خیود و راهیی ی معنا یافتن دائمی زنان برای نبرد روایت نشهررود. مردان نشانه می

 اسیت. نویسینده بیا بیازگویی واقعییت جامعیه مشیکالتزیسیت شیهری برای نجات محیط 

 .  انگاردبیعت میاستثمار زنان و ط صلرا حا محیطیزیست

تبییین جایگیاه زنیان در  پیونیدی بیین شهر ن صدای طبیعت اسیت.لیان صدای شرهدر 

اجتمیاعی  بیه نیابرابری اعتیراگ در زیسیت حف  محیط جنب  با زنان صداییهم جامعه و
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 همثابیهای زن و میرد داسیتان وجیود داردن بیهتنشی که مییان خواسیته ایرانی است. هجامع

کیه اسیت شیهری تهران در این اثیر  .است مردمحور ههای موجود در جامعتقابلانعکاسی از 

هیا  قطیع درخت باشیدنگفتمان مردمحور از خالل استثمار محیط زیست می هنمایشگر سلط

 .  اندگرفتهها حیاط و حوگ را از خانه شوندنمی

  شهرنشین شدن جمعییتن دهد که با افزایساختارهای اجتماعی ایران معاصر نشان می

 هعنیوان سیرمایزیسیت بیههای جدی است و در حف  محیط آسیب زیست در معرگمحیط

کننید. تحقیق های زیسیت محیطیی ایفیا میملین زنان نق  کلیدی در امر گسترش آگاهی

اجتمییاعین اقتصییادین فرهنگییی و پایییدار شییهری بییدون مشییارس زنییان در مسییائل  هتوسییع

 شرهاصیلی  هماییهای قدرت در جامعیه را بن. امیرخانی سازهممکن استمحیطی غیرزیست
 هجامعی الگیوی ییک از ناپیذیرتفکییک وجه دو طبیعت تخریب و زنان سرکوب .دهدقرار می

 پشیت در اما. است اکوفمینیسم اصلی اندازچشم این: کرد غلبه آن بر باید که است مردمحور

 .است نهفته دهاعملکر و افکار از ایگسترده طیف ن اصطالح این

مردسییاالر را از خییالل  هتشییابه اسییتثمار زن و طبیعییت در جامعیی ندر اییین اثییر نویسیینده

اسیتثمار ن از شره. امیرخیانی در سیازدساختارهای اجتماعین اقتصادی و فرهنگی نمایان می

انحصیاری قیدرت  . او گوییدپیایین جامعیه سیخن می همشکالت طبقزیست و  زنانن محیط

 هتبعیض جنسیتین آسیب زیسیت محیطیی و نیابرابری اجتمیاعی در نتیجیموجب ا ن رمردا

پیوند عوامل فرهنگین اجتمیاعی و سیاسیی در زواییای گونیاگون  داند.داری مینظام سرمایه

امیروز زنان گرچه . موجب پیدای  گفتمان فرادست مردانه در هرم قدرت جامعه ایرانی است

ی و کسیب میدارج علمیین جایگیاه شیغلی ایران با تحصیالت در سیطح آمیوزش عیال هجامع

تیا  کنندن امامیآفرینی در سطح جامعه نق با استقالل بیشتری مناسبی در اجتماع دارند و 

آییدن به دست میی شرهآن،ه با بررسی رمان  دستیابی به جایگاه برابر اجتماعی فاصله دارند.

شهرن بیا هژمیونی نیرم و  محیطیهای اجتماعی زنان و شرایط زیستبازنمایی تقابل موقعیت

در جهت حف  و حراسیت  کند بلکهحمایت میفرزندش  نه تنها از لیاخشن مردساالر است. 

ناچیار اسیت بیرای . او شیودمیمردانه  مدیریت مغلوباما  کندنمیاقدام نیز زیست  از محیط

ی بیه طبیعیت ندارنید. میدیریت ی شیود کیه تیوجهرداندامان مبهحف  محیط زیست دست

لیا شخصیتی است که تیالش  (117: 1831)امیرخانین  است مردان هعهد بردولتی  هاینسازما

توانید کیاری انجیام بدهید. کند کنشگر باشدن او زنی منفعل نیست  اما بدون میردان نمیمی
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موفیق جامعه و موقعیت فرادست مردان و فرودسیتی زنیان  هرمان در نمایاندن ساختار مردان

 .کندعمل می

 

 گیرینتیجه -2

در این پژوه  با تکیه بر تحلیل گفتمان انتقادی براساس رویکرد فرکالف درصیدد بررسیی 

دادن اثر رضا امیرخانی برآمدیم. نویسنده با کنار هم قرار شرهگفتمان اکوفمینیسم در رمان 

نشیینی محیطین خواه به صورت همهای زیستزیست و آسیب وايگان مربوط به زنانن محیط

مییان  هت ایجاد معنا از طریق پارادوکس و تضادن مخاطب خود را نسبت به رابطخواه به صور

سازد. مشاهده شد که نویسنده با تخصیص یک فصل کامل از رمان به این سه مقوله آگاه می

سیازد و ایین زیست را آشکار میی نی میانسال پیوند میان زن و محیطشهر تهران در غالب ز

محیطیی هیای زیسیتگوید که در حقیقت آلودگیسخن می های فیزیکی خودزن از بیماری

هیای نگیرش زیستن نویسنده به تفیاوت انسان و محیط هباشند. در بیان رابطشهر تهران می

است زیرا که زبان کاربردی میان این دو نسل میان دو نسل گذشته و آینده نیز نگاهی داشته

سیت. نسیل گذشیته از وايگیان بهیره اگرای امیروزی مصرف هها در جامعبیانگر تغییر ارزش

ن زبیان نسیل جدییددر  امان دهدنشان های طبیعی مولفه تا انس و عالقه خود را بهجوید می

 . ای دارندفناوری جایگاه ویژهوايگان مربوط به تکنولويی و 

 .زیست است از محیط رویهبری بیبر زنان و بهرهاقتدار مردانه تقارن ن شرهاصلی  همایبن

شیهری و محیطیی نویسینده در برابیر بحیران زیسیت هدغدغی ازنشان مان اکوفمینیسم گفت

زیسیت  این اثر توجه به محییط هدف اصلی گفتمان اکوفمینیسم در .نابرابری جنسیتی دارد

 کشیی وبهره گونیهباشید  بنیابراین هریر موجیودات مییعنوان جایگاه زیستی انسان و سیابه

روایتی در مقابلیه بیا انیواع  حقیقت این رماناست. درهنکوه  شد« دیگری»جویی از سلطه

زیسیت  رویه از طبیعت و محییطیبرداری بتضاد طبقاتین تبعیض جنسیتی و هم،نین بهره

 های فرهنگین علمی و اقتصادی در جوامیع کنیونیکه در فعالیتامروزه با وجود این باشد.می

دای طبیعت هم،نان مظلومانیه بازتیابی اما ص نانداندس جایگاهی برای خود یافتهزنان اندس

اسیت. شیاید بتیوان توسیعه و فنیاوری شده هبهانی های سودجویان بهنیافته و قربانی خواسته

ای دانست که در تالش است با آگاه نمیودن مخاطیبن صیدای طبیعیت امیرخانی را نویسنده

را ییادآور  آسیب دیده را به گوش دنیا برساند و حقوح تضییع شده زنیان و طبیعیت شیهری



 22-5، ص 2044تان، پاییز و زمس22پیاپی ،2 هدور،  6سال /نقد و نظریه ادبی زهرا اسماعیلی خوشمردان و نگار مزاری   26

 

واقع نق  اجتماعی زنان در حفی  و حراسیت در شرهشود. اکوفمینیسمن گفتمان بارز رمان 

پدرسیاالر بیه زنیان و  همردان در هیرم قیدرت جامعی هنگاه فرادستان هزیست را در سایمحیط

 گوید. کشد و از تهدیدهای جدی جهان امروز سخن میزیست به تصویر می محیط
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