
 

 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيادبيات پارسي معاصر، 

  49 -  25 ،1393سال چهارم، شمارة چهارم، زمستان 

  تا انقالب اسالمي  1341سال ايران از  يِنقد ادبيات داستان
  با رويكرد تحليل انتقادي گفتمان

  *افسانه ادريسي

  **آرزو باللي

  چكيده
انقـالب سـفيد تـا     يِتـاريخ دورة شـده در  منتشر يِداسـتان در اين مطالعه، ادبيات 

تـا بـا   بـود  هدف آن . شود  ميتحليل انتقادي گفتمان نقد شيوة انقالب اسالمي به 
شده از انقالب سفيد تا انقالب  اتخاذ رويكردي گفتماني در نقد ادبي، متون منتشر

حـوزة  فرهنگ مقاومت در ايـن متـون در سـه    هاي   مؤلفهو شود بررسي اسالمي 
ايـن  هاي   داده .شودو سياسي شناسايي و برجسته  ،فرهنگيـ   اجتماعي، اقتصادي

انـد و ايـن     تعين يافته ،يعني شكل نوشتاري كاربرد زبان ،»متون«مطالعه در قالب 
و  ،متوني كه شرايط اقتصادي، سياسـي . 1 :شوند  كلي تقسيم ميدستة متون به دو 

ادبيات حوزة متوني كه در . 2و  ؛كنند را توصيف و تحليل ميـ فرهنگي   اجتماعي
بر اساس اصل  ،ها  از اين داده. اند  توليد شدهشده  زماني بررسيدورة در  و داستاني

تحليل متن كالسيك شيوة به مند صورت گرفت و  گيري هدف  اشباع نظري نمونه
نقد ادبي اين متون با رويكـرد تحليـل انتقـادي گفتمـان      .ندو ژرفانگر تحليل شد

حـوزة  گفتمـان رسـمي در سـه     چـون تـاريخي  دورة دهد كـه در ايـن     نشان مي
ثر از تغييراتي كه حكومت در شرايط أمت ، و سياسيفرهنگي ـ  اقتصادي، اجتماعي

در اين مطالعه از  ،اي سامان يافته است  هاي مركزي  اجتماعي ايجاد كرد حول دال
حمايت از الگـوي  . 2داري،   سرمايهحمايت از الگوي اقتصادي  .1ها با عناوين  آن
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 .شـود   مي يادحمايت از الگوي سياسي پادشاهي . 3و  ،ـ فرهنگي مدرن  اجتماعي
حـول  شده در اين دوران نيز در نسبت با ايـن گفتمـان رسـمي،     متون ادبي توليد

مخالفـت بـا تـرويج    . 2داري،   توليد سـرمايه شيوة مخالفت با . 1هاي مركزي   دال
ت با الگوي سياسي نظام پادشاهي و ظلم و ستم فمخال. 3و  ،غربمظاهر فرهنگ 

  .اند شكل گرفته افراد برحاكم 
ت، مـ نقد ادبي، تحليل انتقادي گفتمـان، گفتمـان رسـمي، گفتمـان مقاو     :ها واژهكليد

  .ادبيات داستاني
  

  مقدمه. 1
يكـي از   منزلـة متون ادبي و از ميان انواع متـون ادبـي، ادبيـات داسـتاني بـه       ،در اين مطالعه

  .كارگيري زبان براي رساندن پيام، موضوع بررسي است اشكال به
هاي اصـلي فرهنـگ يـك      توان يكي از مؤلفه  را مي» شده زبان نوشته«عبارتي  يا به» متن«

 بررسـي يـك  ديـدگاه  از . كرد بررسيگوناگون هاي  ديدگاهجامعه در نظر گرفت و آن را از 
شود كه در آن تعين يافته و بررسـي    در نظر گرفته مي اي  زمينه بر اساسشناختي، متن   جامعه

مطالعـة  اجتمـاعي هـدف اصـلي يـك     زمينـة  چگونگي ايـن تعـين و تـأثير متقابـل آن بـر      
در اين مطالعـه هـدف آن اسـت تـا بـا برسـاختن شـرايط اقتصـادي،          .شناختي است  جامعه

سفيد تا انقالب اسالمي، فرايند هاي انقالب   سالفاصلة ايران در جامعة و سياسي  ،اجتماعي
» ادبيـات داسـتاني  «عنـوان  بـا  گيري شود كـه   پي» متوني«در » فرهنگ مقاومت«گيري   شكل

  .اند  تاريخي توليد شده ةميان اين دو واقعفاصلة شوند و در   شناخته مي
اسـت و  » جمالت»   مجموعةشود كه متن فراتر از   فرض انجام مي  مطالعه با اين پيش

ادبيات داسـتاني  حوزة متوني كه در . دادن متن در يك نظام روابط آن مستلزم قرار تحليل
اند كه در ايـن بررسـي بـا كمـك       اند، متأثر از شرايطي بوده  در اين بازه زماني توليد شده

كنش و واكنش ميان متن و گفتمـاني كـه در آن    شود و  توضيح داده مي» گفتمان«مفهوم 
در اين بررسي هـدف  . شود  ميبررسي گفتمان تحليل انتقادي توليد شده است، با روش 

شـده در ايـن دوران در سـه     هاي فرهنگ مقاومت در متون ادبيِ توليـد   آن است تا مؤلفه
و اين شناسايي شود و سياسي شناسايي و برجسته  ،ـ اجتماعي، فرهنگي  اقتصاديحوزة 

 1357اي باشد براي توضيح وجه فرهنگي تغييراتي كه به انقالب اسالمي   تواند مقدمه  مي
  .شدمنتهي 
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تنوع موضوع و كاربرد وسيع و سبب انتخاب ادبيات داستاني به عنوان موضوع مطالعه به 
  . ها در اين فرم از متن است  نشانهپيچيدة 

مـا راه يافتـه،    چه از اواخر حكومت قاجاريه و بعد از مشروطيت بـه ادبيـات داسـتاني    آن
 ‘رمـان ’و  ‘نـوول ’يـا   ‘داستان كوتـاه ’هاي   درواقع سوغات فرنگ است، و تحت عنوان

ياد  ‘داستان’يا تنها به عنوان  ‘ادبيات داستاني’ها به عنوان  شود و از مجموع آن  آورده مي
  .)23: 1376ميرصادقي، ( شود  مي

  به عبارت ديگر،  .)36: 1353فورستر، ( »داستان نقل وقايع است، به ترتيب توالي زمان«
شعر به مفهوم مقولة اگر  ،درواقع. [...] هر اثر روايتي و نمايشي خالقه استشالودة داستان 

امروزي آن را از ادبيات جدا كنيم، داستان اصطالح ديگري است براي ادبيات، و ادبيات به 
بـا   ،ل دخيل باشد و در ضـمن خيكه در آن عامل ت شود  مند و ممتازي گفته مي هر اثر شكوه

داسـتان در معنـاي خـاص آن متـرادف     . [...] دنياي واقعي نيز ارتباطي معنادار داشته باشـد 
ادبيات داستاني بر آثار منثـوري داللـت دارد كـه از ماهيـت تخيلـي      . ادبيات داستاني است

هـا ادبيـات    ته به آنرمانس و آثار وابسو  ،غالباً به قصه، داستان كوتاه، رمان .برخوردار باشد
  .)24: 1376ميرصادقي، ( گويند  داستاني مي

ادبيات داستاني در معناي جامع آن به هر روايتي كه خصلت ساختگي و ابداعي آن بـر  
خالقة انواع همة ظاهراً بايد  ،از اين رو. شود  اش غلبه كند، اطالق مي  تاريخي و واقعيجنبة 

 گوينـد   نقد امروز به آثار روايتي منثور ادبيات داستاني مـي ادبي را دربر بگيرد، اما در عرف .
ها با هم در ايـن   آنعمدة ادبيات داستاني بخشي از ادبيات يا ادبيات تخيلي است و تفاوت 

خـواه ايـن    ؛گيـرد   انواع آثار داستاني روايتي منثور را دربر ميهمة است كه ادبيات داستاني 
يعنـي هـر اثـر    ؛ تخيلي برخوردار باشد، خواه نباشد مندي ادبيات انواع از خصوصيت شكوه

ادبيـات  حـوزة  داري داشته باشد، در   اي كه با دنياي واقعي ارتباط معني  روايتي منثور خالقه
  .)21: 1390ميرصادقي، ( گيرد  داستاني قرار مي

تـا   1341شـده از انقـالب سـفيد در     ادبيـات داسـتاني توليـد   صرفاً البته در اين مطالعه 
پرسش اصلي آن است كه آيـا ادبيـات داسـتاني     .شود  ميبررسي  1357انقالب اسالمي در 

گفتمـان رسـمي    بـا كـه بتـوان آن را   اسـت   داشتههايي   شده در اين بازه زماني، مؤلفه توليد
داده پاسخ به اين پرسـش، بـه دو پرسـش مـرتبط نيـز پاسـخ        ضمنارزيابي كرد؟ » مقاوم«

بـه  و سياسي حاكم در اين بازه زماني  ،كه مناسبات اقتصادي، فرهنگي خواهد شد؛ يكي آن
كه اين تغييـرات چـه تـأثيري در     و ديگر آن .كند  است و چه تغييراتي ميچه صورت بوده 

  .هاي گفتمان رسمي داشته است  مؤلفه



 ... تا انقالب اسالمي 1341نقد ادبيات داستانيِ ايران از سال    28

  

  ارچوب نظري مطالعههچ. 2
مطالعه، ضروري است مباني نظـري مـرتبط بـا     شده در اين هاي طرح  پاسخ به پرسش براي

  .ارچوب نظري كه براي مطالعه انتخاب شده توضيح داده شودهموضوع تحقيق و چ
مطـابق بـا تعريفـي كـه از مـتن       ؛ زيرادر اين مطالعه، مفهوم گفتمان نقش محوري دارد

ونـد  پي .نوشتاري اجتماعي است و ماهيت و سـاختار اجتمـاعي دارد  «نظر است، هر متن  مد
يابنـد و    ديگـر پيونـد مـي    هايي كه متون با يك  هاي خاص متون، شيوه  معناداري ميان ويژگي

 ،ترتيـب  بـدين  .)39 :1379فـركالف،  ( »شوند و ماهيت عمل اجتماعي وجود دارد  تعبير مي
تـوان بـا     شود و اين نظام روابـط را در سـطح نظـري مـي      هر متن در نظام روابط مطالعه مي

  .توضيح داد» انگفتم«مفهوم 
و  ،هاي اجتماعي، سياسـي   بندي  عبارت است از كاربرد زبان در رابطه با صورت«گفتمان 

نظم اجتماعي است و در عين حـال بـه نظـم اجتمـاعي و     دهندة   بازتابـ زباني كه   فرهنگي
البته بايد توجه داشت كه يك  ).Gee, 1999: 18( »دهد  كنش متقابل افراد با جامعه شكل مي

  ؛گفتمان ابدي و ازلي وجود ندارد
توانند در   دو يا چند گفتمان مي. 2 ؛تواند به دو يا چند گفتمان تقسيم شود  يك گفتمان مي. 1

توان خطوط   كنند، اما مي  ها در طول زمان تغيير مي  گفتمان. 3 ؛يك گفتمان واحد ادغام شوند
 ؛ميرند  هاي قبلي مي  كنند و گفتمان  هاي جديد ظهور مي  گفتمان. 4 ؛ها يافت مشترك ميان آن

 ؛هاي ديگر ديـد   بودن با گفتمان بودن يا متخاصم مكملرابطة ها را در   همواره بايد گفتمان. 5
وجـه   هـيچ  بـه . 6 ؛هاي ديگر تغيير كنند  كنند كه گفتمان  ها وقتي تغيير مي  عبارتي گفتمان يا به

هـا از خردتـرين تـا      گفتمـان . اي كالن يا بزرگ در نظر بگيريم  گفتمان را پديدهالزم نيست 
 ؛هاي ديگر باشند  توانند تركيبي از گفتمان  ها مي  گفتمان. 7 ؛اند  ترين سطوح گسترده شده  كالن

  .)ibid( ها وجود ندارد هاي متعددي وجود دارند و هيچ راهي براي شمارش آن  گفتمان. 8

 ماني، از منظر گفت

و  ،هـا، نهادهـا    اعضـاي گـروه  مثابـة  كاربران زبان نه فقط به عنـوان فـرد، بلكـه بـه     
توانند از طريق   چرا كه كاربران زبان مي. شوند  هاي مختلف درگير گفتمان مي  فرهنگ

 گفتمان به تصديق يا مخالفت با نهادها و ساختارهاي اصلي سياسي و اجتماعي بپردازنـد 
  .)67: 1382ون دايك، (

شود   اجتماعي در نظر گرفته مي يكارگيريِ زبان گرچه استعمالي فردي است، كنش اين به
   :كارگيري زبان بررسي و هدف از تحليلِ به. ترتيب، فعاليتي معنادار است و بدين
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شدني طرز فكري است كه در يكايك آدميان قابل نمايش و اثبات   ساختارهاي واقعاً كشف
كردن عيني و واقعي  و احساس ،كردن جا با انديشيدن، عمل سروكار ما در اين ،بنابراين. است

هـيچ فـرد واحـدي    . هاي حقيقي افـراد خواهـد بـود     ها با تيپ هاي دروني آن  و همبستگي
ـ اجتماعي كه در اين تحقيق برجسته   يك از انواع تفكر تاريخي گر و تجسم ناب هيچ نمايان
د عناصري از يك نوع خاص ساختار ذهني در كار است كـه  بلكه در هر فر ،شود نيست  مي

هر ذهن منفردي به لحاظ عينيت و جزئيتش  ،با اين وجود. غالباً با انواع ديگر آميختگي دارد
سـير  م گيرد كه در  هاي ساختاريِ يكي از همين انواع تفكري جاي مي  به طور كلي در زمينه

  .)279: 1380مانهايم، ( شوند  خوش تغيير مي  تاريخ دست

  ، ديگر به بياني
پركردن شكاف عميق ميان امر اجتماعي و امـر فـردي، سـطح كـالن و سـطح خـرد، امـر        

كنش و تعامل به شكلي ساختاري مثابة گفتمان به . اجتماعي و امر شناختي بسيار مهم است
ميان سطح خرد و كالن از طريق مشاركين رابطة هاي موضعي و عام است و   جزئي از بافت

مشاركيني كه در گفتار و نوشتارشان هم در مقـام فـرد و هـم در    . شود  در گفتمان ايجاد مي
  .)137: 1382ون دايك، ( شوند  مقام عضو يك گروه ظاهر مي

   ،توان قائل به  در اين معنا مي
كـه   عبارتي بـراي آن  به.] بود[و رفتارها ) ها  ابژه(بودن تمام موضوعات ) استداللي(گفتماني 

معنا نيست  اين بدين. ها معنادار باشند، بايد جزئي از يك گفتمان عملي باشند  و فعاليتاشيا 
كه قابل فهم باشـند،   معناست كه اشيا براي آن چيز گفتماني و زباني است، بلكه بدين كه همه

معنـاي  . [...] تر معنايي وجود داشته باشـند   ارچوب گستردههبايد به عنوان جزئي از يك چ
ها جزئي از آن  اي كه آن  كليزمينة و نمادها در ارتباط با  ،ها  ها، كنش  لمات، كالماجتماعي ك

اي كه در حـال وقـوع اسـت و هـر       شود و هر معنا در ارتباط با رفتار كلي  هستند، درك مي
  .)90: 1387 و ديگران، سرايي( شود  رفتار در ارتباط با يك گفتمان خاص فهميده مي

  .شود  گفته مي» كاوي  گفتمان«يا » تحليل گفتمان«بافت اجتماعي آن به قراردادن متن در 
 »تحليـل انتقـادي گفتمـان   «در ميان انواع رويكردها در تحليل گفتمان، در ايـن مطالعـه   

كـه از لفـظ    چنـان . شـناختي را دارد   ترين وجه جامعه اين رويكرد بيش. شود  گرفته مي  كار  به
و  ،بازتوليد ،سوءاستفاده از قدرت، سلطه، نابرابريمسئلة آيد، اين رويكرد بر   برمي» انتقادي«

  .پردازد  مقاومت در برابر قدرت در متون مي
از خـالل  [درك ماهيـت اجتمـاعي قـدرت    «فرض اساسي تحليل انتقادي گفتمـان    پيش
  .)78: 1382فرقاني، ( »است] متونمطالعة 
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اي خـاص بـا     درجات متفـاوت از انتخـاب و در رابطـه   توليد هر متن در شرايط ويژه و با 
گيرد كه شرايطي   گيرد و به همين شكل در دسترس خوانندگاني قرار مي  قدرت صورت مي

به بيان ديگر، زبان يك ابزار مهم براي برقراري و حفظ روابط بـا ديگـران و   . متفاوت دارند
   .)84: مانه( ـ سياسي است  هاي اجتماعي  نيز بيان و تجلي ديدگاه

بين صورت و محتواي گفتمان رابطة فرض بنيادي در اين رويكرد آن است كه «درواقع، 
و سياسـي نهادهـاي    ،هاي فرهنگي، اجتماعي  قراردادي نيست، بلكه اين رابطه را محدوديت

  .)123: 1390زاده،   آقاگل( »كنند  صاحب قدرت تعيين مي
اي كه   ـ فرهنگي  در بافت اجتماعيفقط متني كه نويسنده توليد كرده است، از اين منظر 

كـه  » هايي  انتخاب«آورد و اين معنا در نسبت با   دست مي توليد شده است، معناي خود را به
   ،واقع در. گيرد  د، شكل ميكن  نويسنده مي

ـ    اي از انتخـاب   داستان با سلسلهنويسندة  هـاي او كـامالً     ت؛ بعضـي انتخـاب  روسـ  ههـا روب
هـا مهـم هسـتند و در خلـق داسـتان       امـا همگـي آن   ؛اند و بعضي ديگر غيرآگاهانه  آگاهانه

موضوع هرگز . شود  شروع مي انتخاب نويسنده با برگزيدن موضوعسلسلة . مشاركت دارند
  .)22: 1380كني، ( نيست برابر با محتواي داستان يا مضمون

تواند   هاي نويسنده در ارجاع با گفتماني كه در آن توليد شده است، مي  و تحليل انتخاب
هاي فرهنگ مقاومت يا بازتوليد گفتمان رسمي در متني باشد كه او توليد كرده   معرف مؤلفه

و  ،ــ اجتمـاعي    هاي اقتصـادي، فرهنگـي    هاي اين گفتمان در حوزه  با برساختن مؤلفه. است
و در ايـن فراينـد اسـت كـه     كرد تخاب را با گفتمان مشخص توان نسبت اين ان  سياسي مي

  .مطالعه محقق خواهد شداين هدف 
بايـد  ترتيب، براي تحليل انتقادي گفتمـان فرهنـگ مقاومـت در ادبيـات داسـتاني       بدين

گفتمـان رسـمي در هريـك از    . 2 ؛شـود مشـخص  مـورد بررسـي   دورة بافت اجتمـاعي    .1
آن گفتمان مقاومـت توضـيح   به دنبال و سياسي و  ،فرهنگيـ   هاي اقتصادي، اجتماعي  حوزه

  .شودشده مطالعه و تحليل  هاي شناسايي  اساس گفتمان شده بر متون انتخاب. 3 ؛داده شود
انـد    هاي ديگري كه حول آن گرد آمـده   دالو  دال مركزيبايد براي تحليل يك گفتمان 

ها همـواره در تـالش بـراى حفـظ      نگفتما. بندي گفتمان توضيح داده شود  و فرايند مفصل
نظـام معنـايى   و بايـد توجـه داشـت كـه      هسـتند » ديگـرى «و طرد معناى » خودى«معناى 
كنـد، نظـامى متحـول     معنايى عام را حفـظ مـى   ةهسترسد يك  نظر مى ها اگرچه به گفتمان
دهند كه بتوانند بـا نظـام معنـايى     اى شكل مى ها نظام معنايى خود را به گونه گفتمان ؛است

 .متغير گفتمان رقيب مقابله كنند
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گفتمان رسمي از طريـق شناسـايي   شود   مطالعه تالش مياين بر اين اساس است كه در 
ح داده ــ فرهنگـي توضـي     و اجتماعي ،اقتصادي، سياسي ةدر سه حوزها   دال مركزي و وقته

كه به حفظ معنـاي خـودي در برابـر معنـاي ديگـري      شوند   تحليل ميدر ادامه متوني . شود
اين تحليـل بـا هـدف پاسـخ بـه ايـن       . اند  ادبيات داستاني توليد شدهحوزة پردازند و در   مي

نسـبت بـه گفتمـان رسـمي از چـه      » رقيـب «و » مقـاوم «هاي   گفتمان :شود  پرسش انجام مي
ـ فرهنگي اسـتفاده    و اجتماعي ،اقتصادي، سياسيحوزة در سه  ييها  و وقتههاي مركزي   دال
 ــ اجتمـاعي    ها پـس از تغييـر نظـم سياسـي     هاي مقاومي كه برخي از آن  گفتمان؟ كنند  مي

  .شوند  خود به گفتمان رسمي تبديل مي) 1357انقالب (
  

  شناسي مطالعه  روش. 3
به ويژگـي خـاص متـون ادبـي     بايد در تحليل انتقادي گفتمان مقاومت در ادبيات داستاني، 

  توجه ويژه داشت؛ 
نخستين ويژگي زبان ادبيات آن است كه بيش از انواع ديگر زبان، به معنـا پرداختـه و لـذا    

 كه بكوشد تا از رهگذر صورت يـا دال  معنا كه اين نوع زبان بيش از آن بدين. نمادين است
كوشد يك معنا را به معنايي پيوند زنـد و ايـن يكـي را      به معنا يا مدلول راه برد، همواره مي

زبان ادبيات زباني ذاتاً مبهم اسـت و در   ،ترتيب بدين. [...] نماد يا سمبل آن ديگري گرداند
م انـد، كـدا    توان مطمئن شد كه از ميان معناهاي گوناگوني كه به هم آميختـه   گاه نمي آن هيچ

  .)125: 1385يارمحمدي، ( دال است و كدام مدلول
از ايـن  . شـود   مـي گر بيش از پيش پررنـگ   توجه به اين ويژگي است كه نقش تحليل با

توان به يك متن نسبت داد، آن   اند و مي  ، از ميان معناهاي گوناگوني كه به هم آميختهديدگاه
مخاطـب و بـا در نظـر گـرفتن شـرايط       گر در جايگـاه     كه تحليلشود   ميمعناهايي برجسته 

  .است از متن برداشت كند   توانسته  گفتماني زمان توليد متن مي
اسـت؛  » تحليـل محتـوا  «البته بايد توجه داشت كه تحليل متن در ايـن روش متمـايز از   

. گران جا باز كرد در كار پژوهش  يبه عنوان يك روش كم از ابتداي قرن بيستمتحليل محتوا 
تحليـل   ةاوليـ هـاي   روش تحليل گفتمان يك روش كيفي اسـت كـه از اصـالح روش   «اما 

نـد  ا هاي تحقيق كيفي در پـي آن   روش و .)100: 1387سرايي، ( »ها حاصل شده است رسانه
به كمـك  رسد تا چه اندازه   نظر مي  چه در بيرون واقعيتي عيني و خارجي به  تا نشان دهند آن

  .ده استش» برساخته«هاي انساني   كنش
  .هاست  ها و مدلول  اي ويژه ميان دال  گفتمان رابطه
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ارچوب هـ و نمادهايي انتزاعي يا حقيقي هستند كـه در چ  ،ها اشخاص، مفاهيم، عبارات  دال
و معنا و مصداقي كه يك دال بر آن داللت . كنند  گفتماني خاص، بر معاني خاص داللت مي

اي است كه با ديـدن آن دال مـورد نظـر تـداعي       نهمدلول نشا. شود  كند مدلول ناميده مي  مي
  .)343: 1388كسرايي و شيرازي، ( شود  مي

و بـه  ي ندارنـد  در يك گفتمان ارزش برابـر  )شده بندى  هاى مفصل نشانه(ها   دال ةهماما 
اسـت؛ دال مركـزى   » مركـزى «هـا دال   ترين اين نشانه  مهم. شوند تقسيم مى گوناگونيانواع 
هاى ديگـر را   اين دال، دال. يابند هاى ديگر حول آن انسجام مى  است كه نشانهممتازى  ةنشان

بنـابراين، بـه شـخص،    . دارد معنايى خود نگه مـى  ةجاذبها را در قلمرو  كند و آن مى تقويت
» دال مركزي«شوند،   بندي مي  ها حول محور آن جمع و مفصل  يا مفهومي كه ساير دال ،نماد
تا   يك وقته. نامند مى »وقته«آيند  ديگرى را كه حول دال مركزى گرد مىهاى  دال گويند و  مي

ناميـده   »عنصـر «گـونگى قـرار دارد و    گفتمان ةحوزشدن در گفتمان در  بندى  پيش از مفصل
شـود و    شود، از حالت شـناور خـارج مـي     كه يك عنصر به وقته تبديل مي هنگامي .شود مى

  .گيرد  معناي ثابت به خود مي

. رود  كـار مـي   گيري گفتمان بـه   شدن اصطالحي است كه براي توضيح شكل بندي  مفصل
بنـدي چنـين تثبيتـي صـورت       ها به دنبال تثبيت معنا هستند و از طريق فرايند مفصل  گفتمان

شود كـه يـك     بندي ميان عناصر گوناگون چنان ارتباطي ايجاد مي  مفصل ،در عملِ«گيرد؛   مي
  .)Laclau, 1990: 105(» آيد  گردد و يك گفتمان پديد مي  م حاصل ميمند و منسج  كليت نظام
انـد و    يعني شكل نوشتاري كاربرد زبان تعين يافتـه » متون«هاي اين مطالعه در قالب   داده

و  ،متـوني كـه شـرايط اقتصـادي، سياسـي     . 1 :شـوند   كلي تقسيم مـي دستة اين متون به دو 
ادبيـات داسـتاني   حوزة متوني كه در . 2و  ؛كنند مي را توصيف و تحليلـ فرهنگي   اجتماعي

  .اند  زماني مورد بررسي توليد شدهدورة در 
هـاي    اول، شناسايي گفتمان رسـمي در حـوزه  دستة شده در  هدف از تحليل متون توليد

ترين روش براي رسـيدن بـه ايـن      ـ فرهنگي است و مناسب  و اجتماعي ،اقتصادي، سياسي
 .»هـاي مـورد نظـر را داشـته باشـند       رود داده  نادي است كه گمان مـي مراجعه به اس« هدف،

روش اسـنادي  «. شـود   اول از روش اسنادي استفاده مـي دستة در مواجهه با متون  ،رو  اين  از
) و نه به صورت ارقام(هايي كه به صورت واژه   هاي كيفي است، يعني داده  روش تحليل داده

  .)207: 1385سرمد، ( »پردازند  ها مي  به توصيف واقعيت
در . ندشـو   به روش كالسيك و ژرفانگر تحليل مي در اين تحقيق سندهاي مورد بررسي
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تحليـل سـند بـه    . كند  و تحليل مي استخراجهاي مرتبط در هر سند را   اين روش محقق داده
و  ؛هـا   دادهعرضـة  . 2 ؛ها  تلخيص داده. 1: سه فعاليت استين ادادن  اين شيوه، مستلزم انجام

  .)210 :همان( گيري  نتيجه  .3
هاي رقيب يا مقاوم نسـبت بـه     دوم، با هدف شناسايي گفتماندستة شده در  متون توليد

محسـوب  » ادبـي «اول متـون   ةايـن متـون در وهلـ   . شـوند   هاي رسمي تحليل مـي   گفتمان
ايـن  . گيرنـد     كار مـي  شوند و متون ادبي زبان را به نحوي خالقانه براي رساندن پيامي به  مي

كارگيري ابزارهـاي   پيام لزوماً مانند ساير متون آشكار و عيان نيست و تحليل آن مستلزم به
  .گوناگون استشناختي   زبان

اصلي در تحليل متن به اين شيوه آن است كـه چـه ديـدگاه و تفكـري بـا كـدام       سؤال 
ت تـا از ايـن   اسـ » نوشـته «زيربناي فكري، يك متن مشخص يا حجمي از متون همگـن را  

فرضي سلطه يابـد و ذهنيـت اجتمـاعي را    جامعة هاي معنايي در گردش آن   حوزه طريق بر
و نگريستن به كـل  است ديگر  ها با يك  جملهرابطة هدف شناخت  ،ترتيب بدين. شكل دهد

گـر، صـرفاً بـا      شناسانه، تحليل  هاي سنتي زبان  برخالف تحليل. اين روابط استنتيجة  چه آن
ترين مبناي تشـريح معنـا سـروكار      عمدهمثابة جمله به  ةدهند نحوي و لغوي تشكيلعناصر 

فرهنگـي، اجتمـاعي،   (ندارد، بلكه فراتر از آن به عوامل بيرون از متن، يعني بافت مـوقعيتي  
هايي است كـه    هايي در متن براي دال  پردازد و به دنبال مدلول  مي) غيرهو  ،سياسي، ارتباطي
  .وقعيتي شناسايي كرده استدر اين بافت م
شوند و متـون    كارگيري زبان در نظر گرفته مي  خاصي از به ةشيو ةها نشان  اين مدلول

. كـرد تحليـل  ديـدگاه  تـوان از ايـن     شده را مـي  هاي نوشته  عبارتي داستان شده يا به توليد
تحليل داستان ارتبـاط  » فن«در اين مطالعه، تحليل گفتماني متون داستاني با  ،ترتيب بدين

تـرين   مهم. آن مشخص شود» عناصر داستاني«بايد در تحليل يك داستان  .كند  برقرار مي
عناصر داستاني كه به نوعي با ويژگي بينامتنيت در متن و بافت موقعيتي ارتبـاط برقـرار   

  .لحن. 5و  ؛مايه درون. 4 ؛پيرنگ. 3 ؛ديدزاوية . 2 ؛ها  شخصيت. 1 :اند از د، عبارتنكن  مي
گيري از متون   روش تحليل متون در اين مطالعه، ضروري است روش نمونه بر عالوهاما 

  .شود تشريح شوند  ميو همچنين تعداد متوني كه تحليل 
ي        گونه كه در بسياري از كتاب  همان هـاي روش تحقيـق آمـده اسـت، در تحقيـق كمـ 

. هاي تحقيق را به جمعيت مورد مطالعه تعميم دهيم  موضوع اصلي آن است كه بتوانيم يافته
  .پذيري به اين شيوه مورد توجه نيست  كيفي تعميممطالعة در حالي كه در 
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. هسـتند  ‘دار هـدف ’گيري وجود دارد كه همگـي    هاي كيفي انواع روش نمونه  در پژوهش
بـر معيـار    انـد و مبتنـي    راي همان پژوهش انتخاب شدهبه طور اختصاصي ب ،به بيان ديگر

. هـاي ويـژه اسـت     تحقيق كيفي به دنبال درك و فهم عميق تجارب افراد يا گـروه . هستند
 هايي را پيدا كرد كه داراي اين تجربه باشـند   گيري بايد افراد يا گروه  هنگام نمونه ،بنابراين

  .)64: 1383 كريمي مونقي،(
گيـري    پژوهشي بايد نمونـه برنامة شمارند، در يك   هاي ممكن بي  كه دادهبا فرض اين نكته 

گيري اصولي مستلزم آن است كه دست كم موارد زير در   نمونه. بر مبناي اصولي انجام شود
  :آن رعايت شود

نهـاد مربوطـه بـا سـاير نهادهـا در         رابطـة وطـه،  بشـناختي نهـاد مر    توصيف جامعـه . 1
  .بين نيروهاي درون آنرابطة و  ،بندي اجتماعي  صورت

هـاي ايـدئولوژيك،     بنـدي     توصيف نظم گفتمان در نهاد مورد نظر، توصيف صورت. 2
  .ها و ربط مبتني بر سلطه در بين آن ،گفتماني آن

هـايي را جهـت گـردآوري و      توان تعامل  با در اختيار داشتن اين اطالعات است كه مي
ــ    هـاي ايـدئولوژيك    بنـدي   طيفـي از صـورت  نمايندة هايي كه   تعامل. تحليل مشخص كرد

  .)101: 1387سرايي، ( گفتماني و رخدادهاي كالمي باشند

يعني متوني كه به توصـيف يـا تحليـل شـرايط      ،اولدستة در انتخاب از متون  بنابراين،
گر به   تحليل ،اند  مورد بررسي پرداختهدورة ـ فرهنگي ايران در   و اجتماعي ،اقتصادي، سياسي

باشـند و  را داشته زمينه رود اطالعات مورد نياز در اين   رود كه گمان مي  سراغ آن متوني مي
مـورد  دورة ادبيـات داسـتاني در   حـوزة  يعني متوني كـه در   ، دوم ةدر انتخاب از متون دست

ـ «گر متوني را بـه عنـوان     تحليل ، اند  بررسي توليد شده كنـد كـه     تحليـل مـي  » تحقيـق  ةنمون
نظـم اقتصـادي يـا    » مخـالف «يـا  » منتقد«ها را نويسندگان  اند كه آن  دهكرنويسندگاني توليد 
  .اند  كرده» ارزيابي«تاريخي دورة ـ فرهنگي حاكم در آن   سياسي يا اجتماعي
 بـارة در. هاي الزم براي تحقيقات كيفـي وجـود نـدارد     تعداد نمونه بارةقانون منظمي در
اشـباع نظـري مبنـاي    شـود؛    استفاده مـي » اشباع نظري«روش از مفهوم  حجم نمونه در اين

  .مربوط به آن مقوله است گوناگونهاي   گيري از گروه  زمان توقف نمونه ةدربارداوري 
ها تـا زمـاني كـه تصـويري كامـل از شـرايط         اول، اسناد يا همان دادهدستة متون  دربارة

مجموع شرايط اقتصـادي، مناسـبات اجتمـاعي،    (اجتماعي اين دوران تاريخي در كليت آن 
هاي اقتصادي،   هاي رسمي در حوزه  به دست آيد و امكان شناسايي گفتمان) نهادهاي سياسي

  .شوند  آوري مي  ، گردشودـ فرهنگي فراهم   و اجتماعي ،سياسي
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حـوزة  نظـران   كه بر مبنـاي ارزيـابي صـاحب    اي دوم، از هر نويسنده ةمتون دست دربارة
، متـوني كـه   ستا    شدهتشخيص داده منتقد يا مخالف نظم حاكم نويسندة ادبيات داستاني 

تعـداد  . شـوند   مياند، انتخاب و تحليل   مورد بررسي داشتهدورة ترين تيراژ را تا پايان  بيش
شود، مبتني بر اصل اشباع نظري   هايي كه از هر نويسنده تحليل مي  عبارتي كتاب يا به ،متون
هـاي مقاومـت     هاي گفتمـان   ها تا زماني كه مؤلفه  ها يا همان داده  معنا كه داستان بدين. است

ـ فرهنگي شناسايي شود، گردآوري   و اجتماعي ،هاي اقتصادي، سياسي  در هريك از حوزه
آثـار هـر نويسـنده تمـام      مجموعـه ذكر است كـه لزومـاً در    شايان. شود  شده و تحليل مي

تواند در يـك حـوزه گفتمـان مقـاوم يـا        حضور ندارد و نويسنده ميهاي مقاومت   گفتمان
ديگـر بـه بازتوليـد    حـوزة  رقيب نسبت به گفتمان رسمي در آن حوزه را توليد كنـد و در  

  .گفتمان رسمي بپردازد
  

  گفتمان رسمي از انقالب سفيد تا انقالب اسالمي. 4
زه زماني انقالب سـفيد تـا انقـالب    شود كه در با  ابتدا به تغييراتي پرداخته مي در اين بخش

گيري اين تغييـرات،   هدف آن است تا از طريق پي. دهد  اسالمي در شرايط اجتماعي رخ مي
و  ،ـ اجتمـاعي   اقتصادي، فرهنگيحوزة هاي مركزي گفتمان رسمي در اين دوره در سه   دال

  .سياسي شناسايي شود
براي مدرنيزاسيون اقتصـادي و  ة دولت جانب  شاهد تالش همه 1340دهة افراد جامعه در 

  .فرهنگي از يك طرف و سركوب مشاركت سياسي از طرف ديگر بودند
ــ سـنت     ترشدن شكاف مدرنيتـه   ترشدن و نمايان  مدرنيزاسيون اقتصادي منجر به عميق

نتيجـة  هاي اجتمـاعي داراي مشـاغل سـنتي در      از يك طرف گروه. اقتصادي شدحوزة در 
پايگاه اقتصـادي و اجتمـاعي خـود را     ،حكومتاز سوي ي مدرنيزاسيون ها  اعمال سياست

رشـد نظـام اداري، نيـاز روزافـزون بـه      «نتيجـة  شده ديدند و از طـرف ديگـر در     تضعيف
و سطوح، چه در بخش دولتي و چـه در بخـش خصوصـي،    همة ها و مديران در   تكنسين

هاي مدرني شد كه شامل صاحبان شغل   گسترش سريع سوادآموزي منجر به پيدايش گروه
 »هاي بخش خصوصي بودنـد   آزاد، كارمندان دولتي، پرسنل نظامي، كارمندان اداري، تكنسين

  .)86: 1387اشرف، (
ــد شــيوة حمايــت از «اقتصــادي حــول دال مركــزي حــوزة گفتمــان رســمي در  تولي

» گرايـي   حمايت از مصرف« :ها عبارت بود از  ترين وقته شكل گرفته بود و مهم» داري  سرمايه
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و افزايش  ،شدن با اقداماتي چون اصالحات ارضي، صنعتيدولت . »حمايت از شهرنشيني«و 
ـ اجتماعي را به نحوي تغيير دهـد كـه حـامي رشـد و       كوشيد شرايط اقتصادي  واردات مي

  .كشور را فراهم آورد ةداري باشد و موجبات توسع  گسترش الگوي اقتصادي سرمايه
سهم بخش كشاورزي از توليد ناخـالص   ،ميالني، بعد از اصالحات ارضيتوضيح  بنابر
. كاهش يافت و به موازات آن بخش صنعت رشـد كـرد  درصد  4/9به درصد  5/24ملي از 

گذاري كرد و از طريـق    از درآمدهاي خود را در اين بخش سرمايه گيري چشمدولت بخش 
گذاري در   تشويق بخش خصوصي براي سرمايه بهره و تسهيالت مالي به  هاي كم  اعطاي وام

نرخ رشد صنعتي ايران بـاالترين  «در اين دوران،  .)126: 1385ميالني، (اين بخش پرداخت 
 »رشد در جهان سوم و بيش از دو برابر ميانگين رشد در كشـورهاي در حـال توسـعه بـود    

  .)148: 1386زاده،  حسيني(
روستاييان به شهر صـورت  گستردة مهاجرت  رشد شهرنشيني وبا  زمان هماين تغييرات 

كه مورد حمايت حكومت بود، از يك طـرف منجـر بـه كـاهش      ،گرفت و رشد شهرنشيني
داران شهري از يـك    نشينان و ارتقاي موقعيت اقتصادي و اجتماعي زمين  توانايي مالي اجاره

ترين ويژگـي   متوان مه  مي. ها و مسائل در شهرها از طرف ديگر شد  طرف و افزايش آسيب
يعنـي درآمـدهاي    ،شهرنشيني سريع در اين دوران را اتكاي كامل آن به مازاد اقتصـاد ملـي  

  . دانست ،حاصل از صدور نفت
هاي شهري در اين دوره   زيرساخت. شهرها در اين دوره محل تحقق مازاد اقتصادي هستند

 .شود  الگوي مصرف ايجاد ميكند و تغييراتي در   بازار مصرف داخلي رشد مي .يابد  بهبود مي
يابد و درنتيجه اشتغال شـهري دچـار     واردات توسعه مي با حمايت دولت صنايع جايگزينِ

  .)61 -  60: 1383حساميان، ( گردد  تحول مي

مدرنيزاسيون اقتصـادي، دسـت بـه مدرنيزاسـيون     با  زمان همالبته حكومت در اين دوره 
ها و هنجارها و آداب و رفتـار    ارزشمجموعة در  يعني تالش كرد تغييراتي ؛فرهنگي نيز زد

اجتماعي ايجاد كند كه از يك طرف مطابق و مشوق روند مدرنيزاسيوني باشد كه در سـطح  
بخشـي بـه     هاي الزم براي مشـروعيت   كرد و از طرف ديگر بتواند پايه  گيري مي اقتصادي پي

گيـري گفتمـان رسـمي در      شـكل اين تحوالت بـه  . فراهم آوردرا نظام سلطنتي و پادشاهي 
شـكل گرفتـه   » ترويج مظاهر فرهنگ غربـي «شد كه حول دال مركزي منجر فرهنگي حوزة 

حمايت از «و » هاي مدرن  حمايت از باورها و ارزش« :ها عبارت بود از  ترين وقته بود و مهم
  .»مناسبات اجتماعي مدرن
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تعداد كساني كه  ،وزش مدرنهاي حمايتي حكومت از آم  سياستنتيجة در اين دوره، در 
  يافت؛  گيري چشمآموزي قرار گرفته بودند افزايش   جديد علمشيوة تحت 

برابـر شـد و    ، شمار معلمان و نويسندگان اندكي بـيش از دو 1976تا  1966هاي   طي سال
آموزان دبيرستاني و اساتيد دانشگاه سه برابر شد و دانشجويان نيز افزايش قابـل    تعداد دانش

، تعداد دانشجويان در مؤسسات آموزش عالي حدود 1966در سال . [...] اي داشتند  حظهمال
 نفر رسـيد  437089نفر بود و درست يك دهه بعد اين تعداد هشت برابر شد و به  52294

   .)128: 1385ميالني، (

شـيوة  تفكـر جديـد و متفـاوت از    شيوة ها مكاني براي ترويج   چه بپذيريم دانشگاه ن چنا
حمايتي كه حكومت از نتيجة گاه بايد گفت كه در اين دوره در  ، آناند علميهحوزة ر در تفك

بـه   كرد،و فرستادن دانشجو به خارج از كشور  ،گسترش آموزش همگاني، تأسيس دانشگاه
بر تعداد افراد متعلق به گروه روشنفكران افزوده شد و متناسـب بـا تغييـرات    گير  طور چشم
  .كردگيري  در كشور رشد چشم متوسططبقة اقتصادي، 

هاي فرهنگي دولت در اين دوران مبتني بر ترويج مظاهر فرهنگي     سياست عالوه بر اين،
فرهنـگ  گونـاگون  غيرمسـتقيم مظـاهر   و هاي دولتي به طور مستقيم   غرب بود؛ انواع رسانه

 و ،»خـواري   شـراب «، »روابط تقريباً آزادانه ميان زن و مـرد «، »نوع پوشش زنان«غرب مانند 
ساخته از واقعيت را به جاي واقعيت   كردند تصويري حكومت  و تالش مي ،را حمايتغيره 

  .كنندتبديل جامعه ارائه دهند و با كمك تكرار، آن را به واقعيت مسلط جامعه موجود 
تــوان   مـي را سياســت  ةتــرين پيامـد مدرنيزاســيون اقتصـادي و فرهنگــي در عرصـ    مهـم 

امـا   ؛جستن در فرايند سياست دانست براي مشاركتگوناگون هاي   گروه ةدرخواست گسترد
حكومـت بـا   . ها جـايي بـراي مشـاركت سياسـي وجـود نداشـت        در مدل نوسازي آن سال

و در ادامه تالش تبديل خود را به مخالفان بالفعل بالقوة مخالفان  ،حزب رستاخيز دادن تشكيل
گفتمـان   ،ترتيـب  بـدين  .عترضان را به سـكوت وادارد فعاليت سياسي، مهزينة بردن  با باالكرد 

شـكل  » حمايت از نظـام سياسـي پادشـاهي   «سياست نيز حول دال مركزي حوزة رسمي در 
  .»تأكيد بر ناسيوناليسم«و » گرايي  تأكيد بر باستان« :ها عبارت بود از  ترين وقته و مهم. گرفته بود
بود شده از يك طرف محصول تغييراتي  هاي رسمي شناسايي  ذكر است كه گفتمان شايان

تاريخي صورت گرفته و از طـرف ديگـر حكومـت را    دورة كه در شرايط اجتماعي در اين 
هاي فكري و فرهنگي الزم را براي اقدامات و تغييرات مورد نظر خود   پشتوانه بودكرده قادر 

مقاوم نيز وجود داشت  هاي رقيب و  هاي رسمي، گفتمان  اين گفتمان برابرِ اما در ؛فراهم كند
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ها از طريق رجـوع بـه متـون ادبيـات داسـتاني        اين مطالعه شناسايي اين گفتمان و هدف از
تصويري كلي ارائة بنابراين، در ادامه با  .ستها ها و تحليل انتقادي آن  شده در اين سال منتشر

دورة كـه در ايـن   از ادبيات داستاني در اين دوره، و با مراجعه بـه آن دسـته از متـون ادبـي     
هـاي    هايي در مخالفت بـا دال   شود حاوي مؤلفه  تاريخي منتشر شده است و احتمال داده مي

اقتصـادي،  حـوزة  بنـدي در سـه     گفته باشند، به بررسي طيف مقابل اين صـف   مركزي پيش
هـاي    دالطريـق  هدف آن است تـا از ايـن   . شود ميو سياسي پرداخته  ،ـ فرهنگي  اجتماعي
  .گفته شناسايي شود  پيشحوزة هاي رقيب در سه   گفتمان/   هاي گفتمان  و وقتهمركزي 

  
  گفتمان مقاومت در ادبيات داستاني از انقالب سفيد تا انقالب اسالمي. 5

ت و تنـوع، غنـاي انديشـه و انسـجام          آثاري كه در اين دوره پديد مي آينـد، از لحـاظ كميـ
گذر از كارهاي تجربي آغازين به مرحلة ها را   اين سالمنتقدان ادبي . اند  ساخت، قابل توجه

 ةنويسـند  50، بـيش از  1357تـا   1340هـاي    در سال. [...] اند  يافته تلقي كرده ادبياتي شكل
  .)408: 1383ميرعابديني، ( كنند  هاي خود را منتشر مي  جوان نخستين كتاب

  :است، آمده اند شدههايي كه تحليل   كتابذيل فهرست در جدول 

 سال نام نويسنده نام كتاب  رديف سال  نام نويسنده نام كتاب  رديف

 1354 علي اشرف درويشيان آبشوران 20 1352 ابراهيم رهبر من در تهرانم  1

2  
اسرار گنج دره

 جني
 1357 علي اشرف درويشيان فصل نان  21 1353 ابراهيم گلستان

 1353 غالمحسين ساعدي تاتار خندان 22 1353 احمد محمود هاهمسايه  3

4  
هاي شهرقصه

 خوشبختي
 1345 غالمحسين ساعدي دنديل  23 1355 اسالم كاظميه

 1343 غالمحسين ساعدي عزاداران بيل 24 1357 اصغر الهي هاي پاييزيقصه  5

  25 1357 اصغر الهي بي جان مادرم بي  6
هاي واهمه

بي نام و 
 نشان

 1346 غالمحسين ساعدي

 1341 فريدون تنكابني اسير خاك 26 1347 امين فقيري دهكده پرمالل  7

8  
سنگر و

 هاي خالي همقمق
ي  ها يادداشت  28 1348 بهرام صادقي

 شهر شلوغ
 1348 فريدون تنكابني
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9  
شب يك شب

 دو
 1341 محمدعلي جمالزاده شورآباد  29 1353 بهمن فرسي

10  
شريف جان
 شريف جان

  30 1344 تقي مدرسي
هاي اليه

 بياباني
 1357 آبادي محمود دولت

 مدير مدرسه  11
جالل

 احمد آل
 1353 آبادي محمود دولت عقيل عقيل  31 1337

 نفرين زمين  12
جالل

 احمد آل
 1350 آبادي محمود دولت بان گاواره  32 1346

13  
هاي منچشم

 خسته

جمال
 ميرصادقي

1345 33  
 با ومرد
 يروبِشُ

 1352 آبادي محمود دولت

 آالمان  14
حسينسيد

 ميركاظمي
1353 34  

هاي با بچه
 ده خودمان

 1353 منصور ياقوتي

 سووشون  15
سيمين 
 دانشور

1348 35  
چراغي بر 
فراز ماديان 

 كوه

 1355 منصور ياقوتي

 تنگسير  16
صادق
 چوبك

 1353 منصور ياقوتي گل خاص  36 1342

 سنگ صبور  17
صادق
 چوبك

 1357  منصور ياقوتي  دهقانان  37 1345

18  
سياهماهي

 كوچولو
 1357 هرمز شهدادي شب هول  38 1347 صمد بهرنگي

19  
راه رفتن روي

 ريل

فريدون
 تنكابني

1356          

 اي اسـت كـه منتقـدان       تحقيق با توجه به ارزيـابي نمونة ها به عنوان   انتخاب اين كتاب
 در جايگـاه ها  ـ از نويسندگان آن نويسي  صد سال داستانويژه حسن ميرعابديني در  ـ به   ادبي

ها فرايندي رفت و برگشتي و   يابي به يافته  اند و فرايند دست  منتقد يا معترض داشتهنويسندة 
شرايط اجتماعي آن دوران پرداخته و از مطالعة محقق از يك طرف به . ديالكتيك بوده است

ي و نقد گير  شده، همواره اين شرايط و نقاط موضع هاي انتخاب  كتابمطالعة طرف ديگر در 
هـا و    قـول  چه در ساختمان كل كتاب و چه در عبارات و نقـل  ،و اعتراض به اين شرايط را

  .نظر داشته است مد ،توضيحات نويسنده در كتاب
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ايـران  جامعـة  تاريخي مـورد بحـث در ايـن تحقيـق،     دورة در  ،كه گفته شدطور   همان
حمايـت از  «گيري دال مركزي   اي از مدرنيزاسيون اقتصادي را تجربه كرد كه به شكل  گونه

شـده   ادبيات داستاني تحليـل . انجاميددر گفتمان اقتصادي رسمي » داري  توليد سرمايهشيوة 
د كـه حـول دال   كـر   كيـد مـي  أاقتصـادي ت حـوزة  گفتمان مقاومتي در به در اين تحقيق نيز 

  .گرد آمده بود» داري  توليد سرمايهشيوة مخالفت با «مركزي 
اعتراض و انتقاد به گفتمان اقتصادي رسمي، بخش بزرگي از پيرنـگ   توان گفت كه  مي
شده را به خود اختصاص داده است كه البته اين حجم از انتقاد با توجـه   هاي تحليل  داستان

و بر نويسندگان اين دوره به طـور   ،ـ فرهنگي حاكم بر جامعه به طور عام  به فضاي فكري
و تأكيـد بـر لـزوم محـو نـابرابري       پهاي چ  وذ ايدهنف. خاص، چندان دور از انتظار نيست

شده در اين تحقيق را تحت تأثير  هاي تحليل  اقتصادي در طبقات جامعه، بسياري از داستان
  .قرار داده است

  :شود  موارد مياين اقتصادي شامل حوزة هاي گفتمان مقاومت در   ترين وقته مهم
 ؛)شريف جان شريف جان، دهقانان، نفرين زمين(مخالفت با اصالحات ارضي ـ 

جاي خالي ، عقيل لعقي، شورآباد، رقصندگان، دنديل(عدالتي  تأكيد بر وجود فقر و بيـ 
 ؛)تنگسير، سنگ صبور، سلوچ

فصـل  ، هاي من خسـته  چشم، دهقانان، گل خاص(مخالفت با ماشينيسم و شهرنشيني ـ 
 ؛)شب هول، من در تهرانم، نان

، اسرار گنج دره جني، راه رفتن روي ريل(گرايي  يه و مصرفرو مخالفت با واردات بيـ 
 .)شب يك شب دو

هـاي سـنتي     شكل بازگشت به شيوهبه مخالفت با گفتمان رسمي در ادبيات داستاني، 
شكل مخالفت با مالكيـت  به ـ و همچنين  ويژه در بخش كشاورزي و دامداري ـ به  توليد

در شـكل اول  . يافـت كـارگر يـا رعيـت نمـود     طبقة ابزار توليد يا استثمار دارانة   سرمايه
 دهقانـان هاي   و در شكل دوم به داستان گل خاص و نفرين زمينهاي   توان به داستان  مي

  .اشاره كرد
اي كـه    شـيوه  منزلـة تر، مخالفت با اصالحات ارضـي بـه     در سطحي كلي ،عالوه بر اين

ايران در پيش گرفته بود نيز جامعة كردن مناسبات اقتصادي و اجتماعي  حكومت براي مدرن
 تاتـار ، نفـرين زمـين  هاي   توان به داستان  خورد كه مي  شده به چشم مي هاي تحليل  در داستان

  .اشاره كرد شورآبادو  ،دهقانان، خندان
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هـاي    عـدالتي نيـز در داسـتان     زدن بـه فقـر و بـي    پيامد تغييرات اقتصادي از منظر دامـن 
 دنـديل و  عزاداران بيلآل احمد، از  مدير مدرسه. خورد  به چشم ميشده در اين دوره  نوشته

 جاي خالي سلوچو جمالزاده، از  شورآبادامين فقيري، از  رقصندگاناز غالمحسين ساعدي، 
  .كنند  هاي گوناگون ترسيم مي  مانده و فقرزده از ايران را به شيوه  آبادي تصوير عقب دولت از

گفتمـان   اي از مقاومـت در برابـرِ    گونه نزلةمشيني نيز به شدن و شهرن مخالفت با صنعتي
نويسندگان زيادي به مخالفت بـا ماشينيسـم   . نمود داردرسمي در ادبيات داستاني اين دوره 

رويـة    بـي ها و مهاجرت  شدن آن پردازند و به پيامدهاي ناگوار آن براي روستاييان و بيكار  مي
  .كنند  ها به شهر اشاره مي آن

 نفرين زمـين ترين نويسندگان مخالف در اين زمينه است و كتاب  احمد از مهم آلجالل 
منصور ياقوتي نيز . كامل مخالفت با ماشينيسم و حمايت از بازگشت به سنت استاو نمونة 

در او  .پـردازد   ، به انتقاد از ورود ماشينيسم به روسـتا مـي  دهقانانو  گل خاصدر دو كتاب 
و دهد   نشان مي راها   شدن با زندگي انسان و صنعتيپيوند فنّاوري زيبايي  به گل خاصكتاب 

و بـه  كنـد  باره زندگي فردي را دگرگون  يك تواند به  كه چگونه اين تغيير ميشود  يادآور مي
گـل  «چي اسـت كـه بـا االغ خـود       داستان پيرمردي گارياصلي شخصيت . نابودي بكشاند

، روزگـار خـود را   شـود   مـي  تحقيـر اهالي محـل  از طرف برد و گرچه مدام   بار مي» خاص
و فقـط  كنند  ميها را ممنوع   عبور و مرور گاري» مأمورهاي دولتي«باره  يك به گذراند؛ اما  مي

  :دهند  باربري مياجازة بارها   به تاكسي
برد و گـوني    از كارخانه با گاريش آرد مي. كند  كار مي» بيستون«آرد كارخانة پسر من توي 

بچـة  هرچه فرياد زده بود كه پس زن و . ها گاريش را گرفتند  ديروز آجان .كشيد  ميگندم 
گوش ، من از كجا نان بخورند، من كه كار ديگر بلد نيستم، محض رضاي خدا رحم كنيد

بارها به بازار   گويند حاال كه تاكسي  مي. هايش ندادند و گاريش را تحويل گرفتند به حرف
 شـود   كنـد و مـزاحم مـردم مـي      گاري سر و صدا مـي . ايد جمع بشوندها ب  اند، گاري  آمده

  .)16: 1351ياقوتي، (

زندگي براي ادامة چي بعد از عمري باركشي با گاري، هيچ امكاني براي   و پيرمرد گاري
در انتقاد او . يابد  و آوارگي پيرمرد پايان مي» گل خاص«داستان با مرگ . خود متصور نيست

  :گويد  به شهر مياز ورود ماشين 

تا حاال كي ديده و شنيده كه كسي زير گاري برود يا بگويند كه يك گاري بـا يـك گـاري    
. ماشين عزرائيل جان مردم شده[...] اند؟   ديگر تصادف كرده و صد نفر زخمي و كشته شده
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از  گناه را كنند و مردم بي  صدا و تصادف مي و قدر سر اند، آن  قدر دود توي شهر ريخته آن
  .)16: 1351ياقوتي، ( برند كه حد ندارد  بين مي

شدن مشاغل سـنتي   نابودمسئلة به  هاي من خسته  چشمو جمال ميرصادقي نيز در كتاب 
  :كند  از قول يك دالك اشاره ميو  پردازد  در جريان مدرنيزاسيون دولتي مي

حـاال  . م  از كار افتادهم و   ديگه پير شده. كنم  من بيست ساله تو اين حموم دارم جون مي
تونم برم؟ چـه كـار     من كجا مي. خوان اين حموم رو هم بكوبن، پاساج درست كنن  مي
خـرج  تـونم      جوري مي ده؟ چه تونم بكنم؟ كي ديگه با اين سن و سال به من كار مي  مي

. كه دست گدايي جلو اين و اون دراز كـنم يـا بـرم دزدي    مونو بدم؟ مگه اين  زن و بچه
 از قـديم گفـتن شـكم گشـنه ايمـون نـداره      . كشـه   بختيه كه آدمو به هـر كـاري مـي   بد
  .)53: 1345ميرصادقي، (

نيـز بـه عنـوان وجهـي از     مشكالت آن ها و   عالوه بر اين، نقد زندگي در شهر و ماللت
گفتمان مقاومت در برابر گفتمان حاكم و تغيير شرايط زندگي در ادبيات داستاني بـه چشـم   

مرده  به نقد فضاي دل من در تهرانمنمونه، ابراهيم رهبر در مجموعه داستان  براي: خورد  مي
و ميرصـادقي نيـز در توافـق بـا او در مجمـوع داسـتان       . پردازد  و خاكستري شهر تهران مي

و زنـدگي در آن را ترسـيم   » شـهر «هاي داستان از   زدگي شخصيت دل هاي من خسته  چشم
خـوبي در داسـتان    و نقد زندگي پرمالل و تكراري در شهر بهمخالفت با شهرنشيني . كند  مي

  .نمود داردغالمحسين ساعدي نيز از  تاتار خندان
گرايي نيز به عنـوان يـك     رويه و مصرف  عالوه بر نقد شهرنشيني، مخالفت با واردات بي

ض و نويسندگان معتر. خورد  شده در آن دوره به چشم مي منتشر يِتم غالب در اكثر متون ادب
كـاال از يـك طـرف بـه مـوج      روية   بيحامل گفتمان مقاومت بر اين باور بودند كه واردات 

هـدف و    هـايي بـي    كننـده   مصـرف «زند و افراد جامعه را بـه    گرايي دامن مي  ب مصرفمخرّ
كند و از طرف ديگر با تخريب سازوكارهاي سـنتي جامعـه، ثبـات و      ميتبديل » نخور درد به

زند و به از بين رفتن بسياري از مشاغل   اجتماعي را برهم ميگوناگون هاي   هتعادل ميان حوز
  .شود  ميمنجر و بيچارگي صاحبان اين مشاغل 

 ،فريـدون تنكـابني  نوشـتة   ،راه رفتن روي ريـل توان به مجموعه داستان   مي ،نمونه براي
رويـه    واردات بـي گـرا و    هايش اعتراض به فرهنـگ مصـرف    اشاره كرد كه در اغلب داستان

طنزي سياسـي در مخالفـت بـا     ، نيزابراهيم گلستاننوشتة  ،جني ةدراسرار گنج . وجود دارد
از سـر  » تمـدن بـزرگ  «بـراي رسـيدن بـه     1350دهـة  تحول دروغيني است كـه ايـران در   
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زده و بيمار شهري   از فرهنگ مصرف شب يك شب دوبهمن فرسي نيز در رمان . گذراند  مي
شـدن پخـت نـان و در نقـدي تمسـخرآميز از اسـتقبال        در انتقاد از صنعتي او. كند انتقاد مي

پا به پاي تب زمين، تـب  . همين بس كه تهران تب نان هم بگيرد«: نويسد  مردم ميسابقة   بي
كارخانـة  «: نويسـد   خطاب به معشـوق خـود مـي   او  .»و فردا تب آپارتمان ،بانك، تب پيكان

گنـدم، جـو، ذرت،     نمك، بي  نان بي: نان نان نان. ان گفت نانواييتو  ديگر به اين نمي. پدرت
 »نرم، خشك، ولي همه امروزي، همه متمدن، نـان متمـدن، نـان پيشـرفته، و همـه فرنگـي      

 اشـاره شـدن نـان صـنعتي     نمك  بي ةاستعار  بهظرافت  فرسي به ،واقع در .)11: 1353فرسي، (
كنـد كـه ايـن      مـي  او تلويحاً بيان. دارداشاره كند كه به باور نان و نمك كسي را خوردن   مي
  .اند ، نمك خود را از دست دادهشده هاي صنعتي گرچه متنوع و فرنگي  نان

مدرنيزاسيون اقتصادي، دسـت بـه   با  زمان همدر اين دوره چگونه شد كه حكومت  گفته
حكومت در اين دوره كارگزار اصلي آن بود و از آن تحوالتي كه . مدرنيزاسيون فرهنگي زد

مركـزي آن     كـه دال را شـكل داد  فرهنـگ  حـوزة  كرد نوعي گفتمان رسمي در   حمايت مي
ترتيب، در اعتراض و انتقاد به اين گفتمـان رسـمي،    بدين. بود» ترويج مظاهر فرهنگ غربي«

در ادبيات داستاني اي آن را ه  مؤلفهتوان   خوبي مي نوعي فرهنگ مقاومت شكل گرفت كه به
گفتمـان  برابـر   با و درهايي كه   ها و مقاومت  مجموع مخالفت. يافتشده در اين دوره  منتشر

 ،ها  مخالفت با باورها، ارزش«فرهنگي رسمي در اين دوره صورت گرفت، حول دال مركزي 
اقتصـادي و  تـر از دو گفتمـان مقاومـت     و گرچـه كـم  . سازمان يافته بود» و مناسبات مدرن

هـاي    مؤلفـه تر  البته حجم كم. سياسي نمود و ظهور يافته، ضروري است به آن پرداخته شود
روشنفكري در اكثر نويسندگان اين سبقة با توجه به  ،فرهنگي مقاوم نسبت به گفتمان رسمي

  .دوره، چندان دور از انتظار نيست
مخالفـت بـا باورهـا،     :ست ازعبارت ا فرهنگيحوزة گفتمان مقاومت در    وقتةترين  مهم
 شـريف ، هاي خالي همسنگر و قمق، فصل نان، مدير مدرسه(مدرن هاي  مناسبتو  ،ها ارزش

 .)هاي شهر خوشبختي قصه، هاي بي نام و نشان واهمه، اسير خاك، جان  جان شريف 

و » زدگـي  غـرب «دادن مخالفت بـا   خوبي براي نشان ةاحمد نمون جالل آل مدرسةمدير 
به گسست ميـان باورهـا و    فصل ناناست و علي اشرف درويشيان نيز در » باختگي  هويت«

آورد   بار مـي  ها به تحقيري كه براي فاقدان آن وها   هاي مدرن و سنتي و نقد اين ارزش  ارزش
داستان نيز هسـت و در مواجهـه   اصلي  تاز قول پسر نوجواني كه شخصياو . كند اشاره مي

  :نويسد  گيرد، مي  قرار مي »امروزي«با دختر و پسري 
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شـلوار تنـگ و چسـباني    . زنجير كلفتـي بـه گـردن داشـت    . پسر تا روي نافش باز بود ةيق
دختر هم با شـلوار تنـگ و زلـف كوتـاه، عالمتـي روي      . داد  عضالت سرينش را نشان مي

را  چيز اي همه  لحظه. اي در وسطش قرار داشت  اش آويزان بود كه مثلثي بود و خرمهره  سينه
خودم را جـاي  . داشتن احساسي بين تنفر و دوست. حالتي به من دست داد. فراموش كردم
امـا   ؛كـردم   پـرواز مـي  . چرخيدم  ميدان ميدست دختر را گرفته بودم دور . ديدم  آن پسر مي

باز   امروزه مدها در دست يك عده بچه’ :صداي معلم مهربانم. صدايي آشنا در گوشم پيچيد
لباس پسرها را تن دخترهـا   بينيد  اين است كه مي. طلب جنس  يك عده همدر دست . است
و البته در كالس شما هستند كساني كـه خـرج يـك    . كنند و لباس دخترها را تن پسرها  مي

  .)37: 2537درويشيان، ( ‘ديگر استخانوادة خرج يك ماه اندازة روزشان به 

شنفكران حامي بازگشت بـه سـنت و   رونمايندة  در جايگاه ،»صداي معلم« ،ترتيب بدين
دارد و با زيركي پيرو مد بودن   نوجوان را از افتادن در دام مدگرايي برحذر مي ،هويت شرقي
  .كشد  تصوير مي  طلبي به  عدالتايدة را مخالف با 

كوشد فضاي فرهنگي كشور را به نقد بكشد بهـرام صـادقي     نويسندگاني كه ميديگر از 
ــا مظــاهر فرهنــگ غــرب در  . اســت هــاي خــالي  قمقمــهســنگر و در كتــاب  مخالفــت ب

ترين نويسـندگان   فريدون تنكابني نيز از مهم. خورد  نيز به چشم مي جان شريف جان   شريف
اسير در مجموعه داستان او . مخالف ترويج مظاهر فرهنگ غرب و خودباختگي فرهنگي بود

  .گيرد    فرهنگي از غرب را به باد انتقاد مي دن تقليدنبو بودن و اصيل پشتوانه  خوبي بي به خاك
هـا و    تـرين حـامالن ارزش   مهم در جايگاه ،عالوه بر اين، پوچي زندگي روشنفكرنماها

 نـام و نشـان     هاي بـي   واهمهدر مجموعه داستان » تر برادر بزرگ«مناسبات مدرن، در داستان 
مجموعـه داسـتان    ايـن موضـوع، در  . گرفتـه اسـت  سـاعدي نيـز موضـوع پـردازش قـرار      

منتشر شد  1355اين كتاب در . نمود داردنيز  ،اسالم كاظميهنوشتة  ،خوشبختي شهر هاي  قصه
مصـرف  بنـدة  هاي مـردم را كـه     نمايي  كوشد در آن با طنزي قوي، خوشبخت  و نويسنده مي

  ، توان گفت كه در اين دوره  مي ،در كل. اند، نشان دهد  شده
حفاظت از . شود  روشنفكري ميجامعة بازگشت به سنّت و ضديت با تجدد فكر مسلط بر 

تمدن مهاجم غرب، به شكل كمال مطلوب ساختن از آداب  برابرِ ميراث و هويت شرقي در
  .)406 :1383 ميرعابديني،( يابد  روستايي بازتاب ميسادة و رسوم آييني و زندگي 

زمـان بـا مدرنيزاسـيون اقتصـادي و      اين دوره، هـم  كه گفته شد، حكومت درطور   همان
توان از آن بـا    ايجاد كرد كه مينيز سياسي حوزة ـ فرهنگي نوعي از تغييرات را در   اجتماعي

ادبيات داستاني، گفتمان مقاوم نسبت به  ةدر حوز. ياد كرد» عدم مدرنيزاسيون سياسي«عنوان 
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ظلم با حمايت از ارزش آزادي و مبارزه  چيز در سياسي بيش از هرحوزة گفتمان رسمي در 
ها حاكم بـوده اسـت، بـه      اختناق و سانسوري كه در اين سال يابد و در جو  و جور نمود مي

  .يابد  صورت نمادين و سمبوليك ظهور و بروز مي
مخالفت با استبداد «دال مركزي گفتمان سياسي مقاومت در ادبيات داستاني در اين دوره 

جلوگيري از سانسور اثر و با هدف انتشار كتاب، اكثر نويسندگان سبب البته به . است» ظلم و
در مملكت را توصيف كنند، يا موجود » عدالتي  بي«و » ستم«و » ظلم«چه خواسته باشند  چنان

گردند و كتاب خود را   ـ برمي مرداد 28ـ اغلب قاجاريه يا مشروطه يا كودتاي  به زمان دورتر
دهند يا اعتـراض    ناي وقايع آن دوران و به صورت تمثيلي با شرايط كنوني سازمان ميبر مب

كه نظـم سياسـي در كليـت آن را مـورد      كنند و به جاي آن  خود را متوجه سطوح خردتر مي
هاي محدودتري چون ظلم يك اربـاب يـا مالـك يـا       اعتراض و نقد قرار دهند، به موقعيت

تـر    توان آن را نمـادي از ظلـم و سـتم گسـترده      اي كه مي  اشاره. كنند  خانه بسنده مي صاحب
  .حاكمان دانست

مخالفـت بـا ظلـم و    : سياسي عبارت اسـت از حوزة گفتمان مقاومت در    وقتةترين  مهم
 ).هاي پاييزي قصه، بي جان مادرم بي، بان گاواره، هاي بياباني اليه(استبداد 

پردازد و آن را در قالبي نمـادين و    و استبداد مي كه به مخالفت با ظلمآثاري ترين  از مهم
در جـاي جـاي   . اسـت  ،منصـور يـاقوتي  نوشتة  ،دهقانانكند، داستان   رعيتي طرح مي ارباب

  .شده استبه ظلم و جور ارباب ده اشاره  دهقانان
، از مجموعـه داسـتان   »بيابـاني «تم مخالفت با ظلم و استبداد ارباب به رعيت در داستان 

اين نوع مقاومت در برابر قدرت . شود  آبادي، تكرار مي  محمود دولتنوشتة  ،هاي بياباني  اليه
ديگـر  اثـر  . نيز دنبـال كـرد   بان  گاوارهتوان در داستان   حاكم و مخالفت با ظلم حاكمان را مي

ديگري از اعتراض و مخالفت به نظم سياسـي  نمونة نيز  با شبيرونام به آبادي   محمود دولت
فريـدون تنكـابني نيـز     هاي شـهر شـلوغ    يادداشتو  ،اثر اصغر الهي ،جان بي بيادرم م. است
. انـد  خوبي از اعتراض و انتقاد به نظم سياسي و استبداد حاكم بر فضـاي اجتمـاع   هاي هنمون

ياغياني است كه عليه ظلم و سـتم  دربارة نيز  چراغي بر فراز ماديان كوهعالوه بر اين، رمان 
هرمز شـهدادي،  نوشتة  ،شب هولهاي   رمان. شورند  روستاييان غرب كشور ميبر دهقانان و 

هـايي بـا     نيز نمونه كتاب ،سيمين دانشورنوشتة  ،سووشونو  ،صادق چوبكنوشتة  ،تنگسير
  .دهستناين موضوع 

هاي مقاوم نسـبت بـه گفتمـان      مؤلفه ةدهند هاي ادبيات داستاني كه نشان  از بهترين نمونه
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هاي اجتماعي   اي از رگه  اين رمان با آميزه. است تنگسيرسياسي است رمان حوزة رسمي در 
كشد كه عدالت از آن رخت بربسته است و   اي را به تصوير مي  و سنن مردم تنگستان جامعه

زارمحمـد در ايـن    ةمبـارز . اند  اند، شريك دزد و رفيق قافله  ها كه بر مسند قانون تكيه زده آن
نويسنده با اين كتاب بـه  . عدالتي اجتماعي است  گرايي فردي بر ضد بي  هرمانداستان نوعي ق

اي كه نمادهـاي زر و زور و تزويـر در     هاي برجسته  تيپارائة كند و با   عمق جامعه نفوذ مي
مقاومت و نبرد زارمحمد . شوراند  ها مي مبارز عليه آن در نقش، زارمحمد را اند جوامع سنتي

در اين داستان با اشـاره  . جمعي مردم بوشهر استخاطرة نوعي نمود ود براي احقاق حق خ
و هـا،    هاي نابودشـده، فقـر و رنـج كپرنشـين      دستگاه قضايي، مردانگينداشتن به صالحيت 

تأكيـد  ضرورت قيام و مقاومـت در برابـر ايـن همـه ظلـم      به ، و ستمبه ظلم  دادن مردم تن
خوبي نشـان   اين مردمان نيز به» طلبي  استقالل«روحية ستيزي،   ظلمروحية عالوه بر . شود مي

  :نويسد  زارمحمد ميدربارة نويسنده . داده شده است

خراشيد،   رفت و آن را مي  نرم و سوزان فرو مي ةاش توي ماس  برهنهگندة حالي كه پاهاي  در
نگاهش افتاد به پرچم انگليس كـه شـق و رق رو دكـل ديالقـش تـو آسـمان نيلـي مـوج         

ذارن كهنـه    بينم كه هيچ وخت نمي  چن ساله كه من اين بيرق رو همين جور مي... خورد  مي
زدن، آفتـاب  » اميريـه «بشه و آفتاب رنگ و روش رو ببره؟ عوضش بيرق خودمون كـه رو  

  .)10: 1342چوبك، ( رنگ و روش رو برده و سفيد سفيدش كرده
شـده از انقـالب    داسـتاني منتشـر   شد كه ادبيات  نشان داده بررسي ترتيب، در اين  بدين

و گفتماني كه توليـد     در توليد گفتمان مقاومت نقش داشته چگونهسفيد تا انقالب اسالمي 
انتشـار  نتيجـة  گفتمان مقاومتي كـه در   .چگونه به نفي نظم موجود كمك كرده است   كرده

ـ برساخته شده است، گفتمان رقيبي بوده است كـه   ـ و البته در كنار عوامل ديگر   اين متون
دهنده به واقعيـت   تنها منبع معنامنزلة توليد و گسترش آن، گفتمان رسمي را اندك اندك به 

  .اجتماعي به چالش كشيده است
  

  گيري  نتيجه. 6
تـاريخي از  دورة شـده در   در اين مطالعه نشان داده شد كه چگونه ادبيات داستاني توليـد 

گفتمان «ديگر  هايي بوده است كه در كنار يك  سفيد تا انقالب اسالمي واجد مؤلفهانقالب 
دورة برساختن اين گفتمان بـه كمـك بررسـي بافـت اجتمـاعي      . سازند  را برمي» مقاومت

بافت اجتماعي از انقالب سفيد تا انقـالب اسـالمي تغييراتـي در    . شدمورد بررسي ميسر 
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گيـري نـوعي     و سياسي به خود ديد كه به شكل ،هنگيـ فر  اقتصادي، اجتماعيحوزة سه 
توان حـول گسسـت     تر اين فضا را مي كه بيشانجاميد فرهنگي در جامعه ـ    فضاي فكري

  .سنتي توضيح داد/ مدرن
متأثر از اين شرايط و  ، و سياسيفرهنگي ـ  اقتصادي، اجتماعيحوزة گفتمان رسمي در سه 

هـا بـا    اي سامان يافته بود كه در اين مطالعـه از آن   هاي مركزي  در تأييد اين تغييرات، حول دال
ـ فرهنگـي    حمايت از الگوي اجتماعي. 2داري،   حمايت از الگوي اقتصادي سرمايه. 1 عناوينِ
برخي از  بارةشد و به صورت مبسوط در يادحمايت از الگوي سياسي پادشاهي . 3و  ،مدرن
  .ها توضيح داده شد  اين گفتمانشدة   تثبيتهاي   ها يا دال  ترين وقته مهم

تاريخي رجوع شد دورة شده در اين  ، به متون ادبيات داستاني توليدمقدمهبا توجه به اين 
شـده بـراي    شناسـايي هـاي    مؤلفـه و هدف آن بود تا با توجه به بافت اجتماعي برسـاخته و  

توان به يـك مـتن     اند و مي  گفتمان رسمي، از ميان انواع معناهاي گوناگوني كه به هم آميخته
گر در جايگاه مخاطب و با در نظـر گـرفتن       كه تحليلشود نسبت داد، آن معناهايي برجسته 

عناصـر گفتمـاني مقـاوم و رقيـب     مثابـه  از متن به    تواند  شرايط گفتماني زمان توليد متن مي
  .نسبت به گفتمان رسمي برداشت كند

و » اعتراضي«متون  در زمرةهاي ديگر اعضاي جامعه،   متوني كه در ارزيابي ،ترتيب بدين
و از ايـن طريـق گفتمـان     شدندبندي شده بودند، مطالعه   به شرايط اجتماعي طبقه» انتقادي«

  .و سياسي در اين متون شناسايي شد ،ـ فرهنگي  اقتصادي، اجتماعيحوزة مقاومت در سه 
هـاي مركـزي رقيـب بـا       رويارويي دالكه گفته شد، گفتمان مقاومت حاصل طور   همان

تـاريخي، در  دورة شده در ايـن   ادبيات داستاني منتشر. هاي مركزي گفتمان رسمي است  دال
توان در   و مياست گفتمان رسمي منتشر شده گوناگون بستري اعتراضي و انتقادي به وجوه 

هـاي مركـزي مقـاوم      و سياسي انواع دال ،ـ فرهنگي  اقتصادي، اجتماعيمتفاوت هاي   حوزه
  .نسبت به گفتمان رسمي را تشخيص داد

ثر أمتـ  تاريخي مورد بحثدورة كه گفتمان مقاومت در گرفت توان نتيجه   مي ،ترتيب بدين
، كـرد  مـي و گفتمان رسمي كه از اين تغيير شرايط حمايت بود آن دوران  از شرايط اجتماعيِ

مخالفت بـا تـرويج مظـاهر    . 2داري،   سرمايهتوليد شيوة مخالفت با . 1هاي مركزي   شامل دال
ت با الگوي سياسي نظام پادشاهي و ظلم و سـتم حـاكم بـه افـراد     فمخال. 3و  ،فرهنگ غرب

كه به ادبيات اعتراض يا مقاومت مشهورند نيز شده در اين دوره  ادبيات داستاني منتشر. شد  مي
  .اند  مي توليد و منتشر شدهبازتوليد اين گفتمان مقاومت و مخالفت با گفتمان رسبراي 
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 .سخن: ، تهرانادبيات داستاني). 1376(ميرصادقي، جمال 

 .سخن: ، تهرانعناصر داستان). 1390( ميرصادقي، جمال

 .چشمه: ، تهران1، ج نويسي ايران صد سال داستان. )1383( ميرعابديني، حسن

 .گام نو: ترجمة مجتبي عطازاده، تهران ،گيري انقالب اسالمي شكل). 1385(ميالني، محسن 

گروهـي از  ( كاوي انتقـادي   مطالعاتي در تحليل گفتمان؛ از دستور متن تا گفتمان). 1382. (ون دايك، تئون اي
 .ها  دفتر مطالعات و توسعة رسانه: ، تهران)مترجمان

 .نويد: ، شيرازشناسي كاربردي و ترجمه  شانزده مقاله در زبان). 1372(اهللا  يارمحمدي، لطف

 .گالره: ، تهرانل خاصگ). 1351(ياقوتي، منصور 

 .آوا: ، تهرانهاي ده خودمان  با بچه). 1354( ياقوتي، منصور
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