
  
  
  
  
  
  

  تحليل رمان در افق گفتماني آن
  حسينعلي قبادي
  دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس
  سيد علي دسپ

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس
  :چكيده

هاي زبانشناسان، نشانه هاي نقد ادبي است كه از انديشه)، از روشDiscourse Analysisتحليل گفتمان(   
) سرچشمه گرفته است. اين شيوه از تحليل 1992 -1926شناسان، محققان هرمنوتيك و آراي ميشل فوكو (

تحليلي خود،  در رويكردهاي نقد ادبي، با ساختارگرايي، فرماليسم، هرمنوتيك بيشتر پيوند دارد، ولي در روش
رو، رويكردي جامع بر خالف رويكردهاي يادشده، هر دو جنبة صورت و معناي متن را در نظر دارد و از اين

تر آن، تحليل در تحليل متن است. پژوهش حاضر كوششي در معرّفي روش تحليل گفتمان و شاخة مهم
و سعي بر آن است در پايان با ارائة گفتمان انتقادي، به عنوان رويكردي جامع در تحليل رمان فارسي است 

هايي از تحليل رمان فارسي با اين ديدگاه، ضرورت به كارگيري اين رويكرد را در تحليل رمان فارسي نمونه
ها و مانندي و توجه به دگرگونيآشكار سازد. در اين پژوهش اين نتيجه حاصل شد كه رمان به دليل حقيقت

ها از جهت درآميختگي با ابعاد ترين قالبر بردارد؛ زيرا رمان جديترسيم حقايق، نگرش نويسنده را د
شود كه جوامع رود و اهميت آن در عرصه ادبيات آنگاه بيشتر آشكار مياجتماعي و فرهنگي، به شمار  مي

هاي اجتماعي و سياسي شوند. لذا رمان بيش از هر قالب ادبي توان توصيف و ترسيم اين دچار دگرگوني
  ا دارد .تحوالت ر

  واژگان كليدي: تحليل گفتمان، تحليل رمان، بافت متن، بافت موقعيت.
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  :مقدمه - 1
آثار هنري از جامعه و زمانة خود، از اوضاع و احوال اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي جامعه و زمانة خود 

گي و اجتماعي آن هاي عام فرهنپذيرند كه در مجموع، هر يك به نوعي گرايشتأثيري چندان تعيين كننده مي
گيري رمان فارسي، نويسندگان به تحوالت اجتماعي، سياسي دهد. از نخستين دورة شكلجامعه را بازتاب مي

و فرهنگي توجه داشتند و خلق رمان فارسي هم بر تحوالت اجتماعي تأثير گذار بود و هم متأثر از تحوالت 
و واقعيت اجتماعي، انقالب مشروطه و رمان  موجود بود. شاهد مدعاي تأثير و تأثير بين رمان فارسي

-) است. انقالب مشروطه، يكي از انقالب1289و  1285 -1274هاينامه ابراهيم بيگ(سه جلد سالسياحت

هاي مردمي آن، نقشي مهم داشت. در ميان ادبيات آن هايي است كه ادبيات در سمت و سو دادن به حركت
نامه ابراهيم بيگ است. اين اثر داستان جواني سرشار آيد، كتاب سياحتدوره، آنچه بيش از همه به چشم مي

برد و از از حب وطن است كه از ويراني مملكت و از رجال فاسد و از عقب ماندگي و جهل مردم رنج مي
خواند و آيد و نمايندة نسلي است كه ملت را به انقالب فراميتاخت و تاز بيگانه درآن سرزمين به فرياد مي

دارد، در حقيقت وظيفة او نيز به اخر رسيده است. ماني كه ملت آمادگي خود را براي انقالب اعالم ميز
اي است تا نويسنده به اين فضاي آكنده از شور و شوق ملي و حوادث و رخدادهاي اين اثر، در حقيقت بهانه

  هاي محيط اداري و اجتماعي خود را بيان كند.ها و زشتيشيوه، ناهنجاري
نامة ابراهيم بيگ، در زماني منتشر شد كه جامعة ايراني بيش از هر موقع به آن نياز دارد و زماني در سياحت

گرايانة سازند.در واقع اين اثر، نتيجة واقعگيرد كه خود را  براي يك انقالب آماده ميدست مردم قرار مي
ندگي جامعة ايراني است. اين اثر از لحاظ پرستي عميق و انتقاد از همة جوانب ززندگي مردم ايران، ميهن

- مانده قاجار بود و نوعي روحيه مبارزه و تهييج كننده در مردم ايجاد ميگفتماني در تقابل با حكومت عقب

اند و دانند كه آن روزها خواندهنامه را كساني ميارج سياحت« گويد: كرد. كسروي در ارزش اين رمان مي
ها خو ها و بديآورد به ياد دارند... انبوه ايرانيان كه در آن روز به آلودگيپديد ميتكاني را كه در خواننده 

بردند، از خواندن اين كتاب تو گفتي از گرفته بودند، و جز از زندگاني بد خود به زندگاني ديگرگمان نمي
خواندن اين كتاب  توان پيدا كرد كه ازخوردند، بسيار كسان را ميشدند و تكان سخت ميخواب بيدار مي

: 1359كسروي، ».(اندبيدار شده و براي كوشيدن به نيكي كشور آماده گرديده، و به كوشندگان ديگر پيوسته
45.(  
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ترين كتاب براي قرائت در كه مهمانتشار اين كتاب، خيلي سريع با استقبال عام و خاص روبرو شد؛ به طوري

را خوانده باشد و تحت تأثير آن توان يافت كه آنرا ميخواهي طلب گشت و كمتر مشروطهمحافل مشروطه
  ).150: 1384قرار نگرفته باشد. (فروغي، 

-هاي فرهنگي و ادبي آن كشور بيشتر اثر ميپر واضح است كه هر تحولي در نهادهاي يك كشور، بر بخش

گيرد و و ادبي جاي مياثر ادبي پيش از هر چيز در سنت زباني « گونه منتقدان ادبي معتقدند:گذارد. همان
سنت زباني و ادبي نيز به نوبه خود محاط در اقليم فرهنگ عمومي است و با اوضاع عيني اجتماعي، و سياسي 

هاي بشري با يكديگر در ارتباطند. در نهايت تر است؛ البته تمام قلمرو فعاليتو اقتصادي، ارتباطش با واسطه
  ).113: 1373ولك و وارن،» ( عي رابطه برقرار كرد.توان بين وجوه توليد و ادبيات نوامر مي

كند، و بر توجه هر چه بيشتر به اين ديدگاه، ضررت توجه به بافت متن و بافت موقعيت در رمان را نمايان مي
  افزايد.اين دوجنبه در تحليل رمان مي
دربارة عناصر داستان، هايي ارزشمند فارسي محققان و منتقدان، پژوهشاگرچه در زمينه تحليل رمان

اند، پژوهشي كه به تحليل پردازي، و گاه نگاه تاريخي و اجتماعي به رمان فارسي انجام دادهشگردهاي داستان
پرداخته باشد، صورت نگرفته  گيري رمان فارسيبافت متن و موقعيت و تأثير اين دوبافت بر هم در شكل

هاي ايدئولوژيك به دليل طبيعي بودنشان بديهي فرض نورمن فركالف نيز معتقد است كه بازنمايياست. 
).پژوهش 1995اند(فركالف، ها را ناديده گرفتهاند و در تحليل كالم توصيفي غالب در دوره اخير آنشده

هاي پنهان آثار داستاني فارسي تواند آغازي براي كشف جنبهحاضر، كوششي در اين چهارچوب است و مي
  رسد.ضروري به نظرمي باشد و انجام اين تحقيق

  بيان مسأله: - 2
نظرياتي گوناگون در بررسي و تحليل متون ادبي و ارتباط آن، با عوامل اجتماعي و فرهنگي به ظهور و    

اند. رويكردهاي تحليل متن به دو روش تحليل هاي عمده را در نقد ادبي پديد آوردهبروز رسيده و رويكرد
هايي كه به صورت متن توجه دارند، اند. از جمله روشد ارزيابي قرار دادهصورت و معناي متن، متون را مور

هاي نقد هرمنوتيكي و پساساختارگرايي توان نظرية نقد فرماليستي، ساختارگرايي و نقد نو را نام برد. روشمي
هاي ادبي، تنهاي موثر در تحليل ماند. يكي از رويكردهر كدام در كشف معناي متن، نظرياتي را ارائه كرده

  ظهور شيوه تحليل گفتمان و شاخة برجستة آن، تحليلِ گفتمان انتقادي است. 
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هاي صوري و ي ادبي افزون بر جنبههاصاحبنظرانِ اين رهيافت در حوزه نقد ادبي برآنند كه در تحليل متن    
  واژگاني، عوامل گوناگون فرهنگي، اجتماعي و سياسي نقش دارند.

هاي سنتي زبانشناسان تحليل متن، ديگر صرفاً با عناصر لغوي تشكيل ن بر خالف تحليلدر تحليل گفتما
- ترين مبناي تشريح معنا يعني زمينه متن يا همبافت، سروكار نداريم؛ بلكه فراتر ازدهنده جمله به عنوان عمده

 8: 1379يم(فركالف،آن به عوامل بيرون از متن، يعني بافت موقعيتي، فرهنگي، اجتماعي و غيره توجه دار
  مقدمة گردآورنده).

ها نهفته است و دانند كه حقيقت در پشت آنپيروان اين رويكرد، ادبيات را سرشار از اظهارات فراواقع مي   
توان آن را آيد و ميهاي رفتاري و اجتماعي سند تاريخي به شمار مياين اثر ادبي است كه با انعكاس نظام

  ).3-131: 1378د.( مقدادي،تاريخ فعال به شمار آور
شود و با همين هر متني در شرايط ويژه و با درجاتي متفاوت از انتخاب و در يك نسبتي از قدرت، توليد مي

گيرد و به عبارتي ديگر زبان ابزار مهمي براي برقراري و درجات متفاوت نيز در دسترس خواننده قرار مي
هاي توان يافت كه عاري از ديدگاهاست. هيچ متني را نميسياسي  -هاي اجتماعيحفظ روابط و ديدگاه

طرف نيز شخصي نويسنده و ... باشد، همچنانكه واقعيت اجتماعي ناب وجود ندارد، گفتمان خنثي و بي
وجود ندارد؛ بلكه ما با گفتمانها يا متنهاي وابسته به شخص خاص، جناح خاص، ايدئولوژي خاص و فرهنگ 

  ).50: 1379م. (بهرام پور،خاص و ... مواجه هستي
هاي حاكم بر آنهاست و هيچ بينيها و جهاندهد، ايدئولوژيها را شكل ميدر تجزيه و تحليل متون آنچه متن 

دار و داراي بار ايدئولوژيكي و متني وجود ندارد كه خبري محض را به مردم ارائه نمايد؛ بلكه همگي جهت
  ).183-182: 1385تفسيري هستند (آقاگل زاده ،

ها و ترسيم حقايق، نگرش نويسنده را در بردارد؛ مانندي و توجه به دگرگونيادبيات و رمان به دليل حقيقت
رود و اين به چند ها از جهت درآميختگي با ابعاد اجتماعي و فرهنگي، به شمار  ميترين قالبزيرا رمان جدي

هاي ادبي با مسايل فرهنگي و اجتماعي و تحوالت دليل است زيرا  رمان، اوالً بيش از ساير انواع و قالب
خورد و ثانياً در تعامل با وقايع و مسائل فرهنگي و اجتماعي و سياسي، بسيار ماندگارتر از سياسي پيوند مي

هاي بزرگ جهان چون بينوايان گذارد. تأثير رمانها در ذهن و زبان جامعه اثر ميساير انواع و قالب
ماكسيم گوركي و ديگران د رعهد جديد در جهان به حدي است كه هيچ شعري را ويكتورهوگو و مادر 

ها را در توانيم ادعا كنيم، ظرفيت رمان تا حدي است كه بتوان رمانياراي برابري با ان نيست، به مين دليل مي
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ز ذهن جامه اي اهاي رمان مانند سخنان گذرندهيك نگاه عمومي، ظرف گفتمان زمان دانست؛ چراكه درونمايه

  عبور نخواهد كرد؛ بلكه در تكون هويت اجتماعي اثر خواهند گذاشت.
- از سويي ديگر، ظرفيت ساختاري پيچيده در رمان به حدي است كه بيش از هر قالب و انواع ديگر ادبي، مي

ي در رمان، هاي جامعه را بازآفريني و بازسازي كند. ظرفيت ادبتواند محاكات كند و در واقع مسائل و واقعيت
ها، كامالً رعايت شود، و به دليل ها، اصل تناسب و اقتضاي شخصيتبه رغم آنكه بايد در پردازش ديالوگ

اين التزام، حتي گاه از زبان عوام و محاوره سخن بگويد، درمجموع نثري فاخر، سبكي عالي و حماسي و 
نگري كاوي و ژرفب آيد. با اين تمهيدات، ژرفهايي از نثر استاندارد معيار به حسامتعالي است و بايد نمونه

ها يكي از بهترين اسناد بررسي شناخت واقعي هويت جامعه و ماهيت تحول و تطور آن و تحليل علمي رمان
است، منتهي اين كليتي است كه بايد با توجه به متن و موقعيتي كه متن در تعامل با آن شكل گرفته است، 

هاي هاي اجتماعي در كنار انواع گرايشد. بايد سهم هر يك از رويكردها و گفتماندقيقاً شناخته و تبيين گرد
هاي ادبي در متن رمان، مداقه و شناسايي و تعريف و تبيين و تحليل شود و اين ادعا و مسألة هنري و لطافت

  اين پژوهش است.
  روش پژوهش: - 3

استفاده خواهد شد. اين  گفتمانز روش تحليلها اتحليلي است كه در تحليل -روش كالن تحقيق توصيفي   
هاي انجام شده صورت ها و مصاحبهها، مقالهها، پايان نامهاي و با استفاده از كتابكار با ابزار مطالعه كتابخانه

  گيرد.مي
  تعريف مفاهيم: - 4
  :گفتمان - 1- 4

انساني كه به سرعت وارد علوم، اصطالحي زبان شناسي است discourse( )معادل واژه فرانسوي گفتمان   
). 22:1379پور،هريس اين اصطالح را به كاربرد (بهراموكاربردي وسيع يافت. اولين بار زليگشد 

جي.اي.كادن در فرهنگ اصطالحات ادبي، گفتمان را در اطالق به مباحث بسيار عالمانه ودقيق گفتاري يا 
دائل و هنري به كار مي برد. (مكاجتماعي، ديني، فرهنگي نوشتاري دربارة يك موضوع فلسفي، ادبي، سياسي،

فلسفي آن به مفهوم دليل آوري وبازتاب روشمندانه وكنترل شده  -گفتمان در مفهوم سنتي). 26:1380دايان،
. همچنين گفتمان را مراوده كالمي، بده بستاني بين گوينده و شنونده، باز نمود يك گفتاري ويا نوشتاري است
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به عبارت ديگر  ).10:1382اند(ميلز،ل يك متن وتالزم گفته با كاركردهاي اجتماعي و معنايي دانستهصدا در د
. به طور كلي  )26:1385(آقا گل زاده،.زبان به هنگام كاربرد به منظور برقراري ارتباط است گفتمان عبارت از

بر قراري ارتباط توليد شده است و  اصطالحي عام است براي نمونه هاي كاربردي زبان، يعني زباني كه در اثر
ها سر وكار دارد،گفتمان با واحدهاي زباني بزرگتر چون بر خالف دستور زبان كه با عبارتها و جمله

  پاراگراف، مصاحبه، مكالمه ومتن سر وكار دارد(همان).
- مي ي محسوبجرياني اجتماع كالم ونوشتار، گفتار، هرنوع پرسه است. گفتگو يا همه،شرط اصلي گفتمان   

)؛ مثالً طرز صحبت كردن دو 55:1380(مك دانل،هستند ها برحسب زمان ومكان متفاوتگفتمان شود.
كالس با هم در دانشگاه با بيرون از دانشگاه متفاوت است . تعاريفي گوناگون از رشته و همدانشجوي هم

ند. نقطة مشترك همه اين تعاريف، اين گفتمان با الفاظ متفاوت ارائه شده است كه تاحدي زياد با هم مشترك
است كه گفتمان پديده زباني متأثر از اجتماع است ونوع و كيفيت آن از موقعيتي به موقعيت ديگر متفاوت 

  است.
  تحليل گفتمان: - 2- 4

تحليل  كه معادل فارسي آن  سخن كاوي،( Discourse Analysis )تحليل گفتمان معادلي در برابر    
تا اواسط دهه  1960اي است كه از اواسط دهه . يك گرايش مطالعاتي بين رشتهاستكالم وتحليل گفتار 

معرفتي در رشته هايي چون انسان شناسي، قوم نگاري، جامعه شناسي  -در پي تغييرات گسترده علمي 1970
و ساير رشته هاي علوم  ه شناسيخرد، روانشناسي ادراكي و اجتماعي، شعر، معاني و بيان، زبانشناسي، نشان

مند ساختار و كاركرد و فرايند توليد گفتار و نوشتار ظهور مند به مطالعات نظاماجتماعي و علوم انساني عالقه
  ).7 :1379كرده است (فركالف،

  تحليل گفتمان انتقادي: - 3- 4
هاي ت به كارگيري  رويكردتحليل گفتمان انتقادي رويكردي جديد و نو از تحليل گفتمان است، كه ضرور   

شود. در اواخر كند. تحليل گفتمان انتقادي، از زبانشناسي انتقادي ناشي ميتر تحليل گفتمان را بيان ميجامع
گراي هاليدي(فاولر، گونتر كرس، هاج و ترو) در در گروهي از زبانشناسان پيرو مكتب نقش 1979دهة 

رد هم آمدند. ايشان در مطالعات خود دربارة كاربرد زبان، رويكرد دانشگاه ايست آنجليايي نورويچ انگلستان گ
)، اين اصطالح را به كار بردند. 1979»(زبان و كنترل«زبانشناسي انتقادي را برگزيدند و در كتاب معروف خود 

هدف آنان از وضع اين اصطالح، آشكار كردن روابط قدرت پنهان و فرايندهاي ايدئولوژيكي موجود در متون 
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باني بود. زبانشناسان انتقادي اين حركت را جدايي از جريان اصلي زبانشناسي، يعني زبانشناسي صورتگراي ز

دانستند و معتقد بودند كه در آن جريان و در هنگام توصيف زبان، فقط به صورت و ساخت چامسكي مي
  ).39: 1386زاده و غياثيان، گيرد. (آقاگلشود و كاركردهاي اجتماعي آن مورد توجه قرار نميزبان توجه مي

پردازاني چون نورمن فركالف،تئون ون دايك، گونتر كرس، راجر فاولر و روث وداك در زمينه نظريه      
  اند.معرّفي و رشد تحليل گفتمان انتقادي به عنوان گرايشي نو در مطالعات زبانشناختي نقشي مهم داشته

هاي اجتماعي و ن را در ارتباط با مسائل كالن جامعه از قبيل نهاداين رويكرد از زباشناسي، زبان و گفتما   
  اند.هاي مرتبط با مراكز قدرت سياسي و اجتماعي به كار گرفتهبينيها و جهانايدئولوژي

بيني و قدرت از مفاهيم بنيادي در تحليل گفتمان انتقادي است و در تحليل مسألة زبان، ايدئولوژي، جهان
) نيز معتقد است ، واژة Ronald Carterاند. همچنانكه رونالد كارتر(پررنگ واقع شده متون ادبي بسيار

  ).20: 1386زاده، توان به كار برد. ( آقاگلادبيات را سواي از ايدئولوژي نمي
مفاهيم بنيادي در تحليل گفتمان انتقادي، مفاهيمي از قبيل؛ زبان، قدرت، كنترل و ايدئولوژي است و از نظر    
گراي هاليدي و دستور زايشي هاي متداول در تحليل گفتمان نقشاي از روششناسي حاوي مجموعهوشر

  اند.است و در تحليل متون ادبي بسيار پر رنگ ظاهر شده
هاي موجود در رويكردهاي تحليل گفتمان است. يعني، شناختي، برگرفته از روشاين رويكرد از نظر روش   

گرايي نظام بنياد هاليدي ميزان قطعيت يا ساخت وجهي، گشتار را از زبانشناسي زبانشناسي نقش از روش
زايشي چامسكي و كنش گفتار را از سرل گرفته است. اين رويكرد از فرايند مجهول سازي، گفتار مستقيم و 

متون غير مستقيم، گزينش واژگان و ساخت تعدي به عنوان مقولة معنايي نه نحوي در تحليل متون به ويژه 
كند. در اين رويكرد، گفتمان از سه سطح توصيف، تفسير و تبيين تشكيل شده است. مطبوعات استفاده مي

  ). 138و  129 -128: 1385زاده، زبان در هر يك از سطوح ياد شده، داراي بار ايدئولوژيك است.(آقاگل
كند كه بايد به سطوح توصيفي مي تحليل گفتمان انتقادي، سطح تبيين را به عنوان يك بعد ضروري معرّفي   

ترين موضوعات تحليل گفتمان اضافه گردد. توليد يا تقويت يك ايدئولوژي خاص در گفتمان از جمله جالب
گاه ترين تجليترين و اصليشود كه گفتمان عاليتحليل گفتمان انتقادي است. اين امر از آنجا ناشي مي

  شود.يبيني يك جامعه قلمداد متصويرسازي جهان
رويكردهاي مختلف نسبت به تحليل گفتمان انتقادي از جهات مختلف با يكديگر تفاوت دارند؛ ولي      

همگي اتفاق نظر دارند كه از توصيف زباني بايد فراتر رفت تا بتوان به تبيين دست يافت و نشان داد كه 
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-د. همچنين بايد به كمك اين رويكردگردشود و در زبان منعكس ميهاي اجتماعي در زبان، خلق مينابرابري

  ).122: 1385زاده ، هاي اجتماعي را كشف كرده و شرايط آنها را تغيير داد.(آقاگلها اين نابرابري
توجهي گسترده نسبت به اول كمك به تصحيح اين كم« كند: نورمن فركالف هدف خود را چنين بيان مي   

اجتماعي قدرت و دوم كمك به افزايش هشياري نسبت به اينكه اهميت زبان در توليد، حفظ و تغيير روابط 
چگونه زبان در حاكم شدن برخي بر برخي ديگر نقش دارد؛ زيرا هشياري اولين قدم به سوي رهايي 

  زاده، همان).به نقل از آقاگل1: 1989فركالف، »(است
يف در مقايسه با تعريف گفتمان از نظر فركالف گفتمان همان زبان به منزلة كنش اجتماعي است. اين تعر   

شان در اين است كه گفتمان طوري به كار رفته هايي است. شباهتها و شباهتبه معني كاربرد، داراي تفاوت
شان از دو جهت است: اول اينكه اي از زبان به هنگام كاربرد واقعي است و تفاوتاست كه به مفهوم قطعه

هاي اجتماعي زبان تفاوت دارد؛ زيرا در اين حالت زبان با ديگر كنش زبان به مثابة كنش اجتماعي با كاربرد
شود كه جبري شود. دوم، تصور ميكند و صرفاً به مثابة قلمروي متفاوت در نظر گرفته   نميارتباط برقرار مي

 ساز زبانشناسي پساسوسوري كه بهاجتماعي بر چنين كنش زباني حاكم است. فركالف بر خالف سنت دوگانه
خود دنبال يافتن نوعي رابطه بين زبان واجتماعي است؛ سعي دارد اين نكته را بيان كند كه زبان به خودي

هميشه عملي اجتماعي است. چنين اعمالي، اعمال فردگرايانه كاربران زبان در انزوا نيستند؛ بلكه تحت 
  ).تر زبان قرار دارند.( همانحاكميت شرايط ايدئولوژيك و اجتماعي گسترده

هاي گويد: تحليل گران گفتمان انتقادي نقطه اشتراكشان در اين است، كه هر دو  بر متون و بافتكرس مي   
: 1994زنند. (كرس، شوند؛ اما با اين تفاوت كه با عنصر انتقادي به چنين كاري دست نميآنها متمركز مي

85.(  
زبان، به منزلة كنش اجتماعي؛ به متون، به  كند كه در آن بهكرس چند فرضيه انتقادي مشترك مطرح مي   

هايي كه در جايگاه متمايز قرار دارند؛ و به معنا، به منزلة هاي اجتماعي؛ به كاربران زبان، به گونهمنزلة فراورده
  شود.اجتماعي نگريسته مي –هاي روابط سياسي فراورده

نيست؛ بلكه مبهم است و مفهوم نظام زبان  اي شفافهايي بيانگر آن است كه زبان پديدهچنين فرضيه     
آفرين است و تحليل گفتمان بايد نظر به قدرت اجتماعي، تاريخي و ايدئولوژي داشته باشد تا بتواند مشكل

  ).147 -146: 1385زاده،معنا را دريابد(آقاگل
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كنندة ديدگاهي يا د، مجسمشوگويد: اوالً زباني كه به كار برده ميها بيان ميفاولر درباره نقش جهانبيني   

اي بنگريم كه گويي زبان نظرياتي خاص نسبت به واقعيت است. در اينجا مهم نيست كه به زبان به گونه
بيني باشد؛ بلكه اين نكته مهم است كه بايد بپذيريم كاربردهاي مختلف زبان در درون يك نمايندة يك جهان

هاي گفتمان، از عوامل اجتماعي گويند: تنوع در گونهانياً اينكه مياي است. ثهاي ويژهكنندة برداشتزبان، بيان
مندي هاي اجتماعي ساختكنندة تفاوتو اقتصادي جدايي ناپذير است. به همين دليل تنوع زباني منعكس

كند. ثالثاً اينكه به كارگيري زبان، فقط حاصل بازتاب فرايند است كه خود اين تنوع زباني را ايجاد مي
  ).38 -17: 1369اعي نيست؛ بلكه بخشي از فرايند اجتماعي است.(فاولر و ديگران، اجتم

توان ها را نميكننده اين نكته است كه بافتدانند، بياناين نظريات كه كاربرد زبان را فرايندي اجتماعي مي   
هاي سياسي، درك تفاوت هاي گفتاري، انواع متني و ... دانست؛ بلكه اساس اينها برتنها دربرگيرندة رويداد

هاي انسان و كاربرد زبان در  فرهنگي و اجتماعي استوار است و چون انسان موجودي اجتماعي است، ذهنيت
هاي هايي كه صورت ايدئولوژيك دارند و نابرابريشود. بافتهاي فرهنگي و اجتماعي توليد ميبافت

  شود.اجتماعي در آنها به فراواني يافت مي
زبانشناختي عوامل زباني را كه  –گويد: منظورشناسي هاي متفاوت زباني ميدربارة كاربرد يارمحمدي   

جامعه شناسي نحوة اعمال اصول  -كند و منظورشناسيكند، بررسي ميهاي معيني در آن زبان بازي مينقش
مورد مداقه  هاي اجتماعي گوناگون در بين طبقات مختلف جامعهها و موقعيتمنظور شناسي را در فرهنگ

  ).72: 1383دهد.( يارمحمدي، قرار مي
فركالف نيز از جريان غالب زبانشناسي به اين علت كه ديدگاهي غير اجتماعي نسبت به زبان دارد و راجع    

هاي ديگر مطالعه كند. وي حوزهبه رابطة بين زبان، قدرت، و ايدئولوژي حرفي براي گفتن ندارد، انتقاد مي
- دهد. انتقادش از جامعهگفتمان را مورد انتقاد قرار ميشناسي زبان، كاربردشناسي و تحليلهزبان چون جامع

- خواهد بر توصيف عيني واقعيتگرايي جاي دارد و ميشناسي زبان اين است، كه به  شدت در درون اثبات

ي از تحليل هاي زبان مرتبط سازد. وهاي اجتماعي متمركز شود و طبقات اجتماعي فرضي را با ويژگي
دانند كه در خأل اجتماعي اي ميكند كه اينها گفتمان را كنش اجتماعي ماهرانهگفتمان به اين دليل انتقاد مي

  ).151 -150: 1385زاده،وجود دارد و گويي كه صحبت تنها به خاطر خودش است.(آقاگل
هايي را كه ردازد؛ بلكه افراد و نهادپخالصه اينكه تحليل گفتمان انتقادي تنها به بررسي ساختار زبان نمي   

دهد. لذا در چارچوب تحليل هايي گوناگون براي معناپردازي در متن دارند، نيز مورد بررسي قرار ميشيوه
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كاوي تجزيه و تحليل ساختارها و معناهايي است كه بار ايدئولوژيك دارند.(مكاريك، گفتمان انتقادي، گفتمان
1386 :160- 161.(  

توان گفت كه زبانشناسي انتقادي از صرف تالش براي بازيابي رچوب تحليل گفتمان انتقادي ميدر چا   
هايي دهد. شيوههاي تكون معنا به دست  ميرود و تفسيري اجتماعي و سياسي از شيوهتوصيفي معنا فراتر مي

  كنند تا به يك ايدئولوژي خاص تفوق ببخشد.اي پنهاني عمل ميكه اغلب به گونه
زبانشناسي انتقادي و تحليل گفتمان انتقادي به تحليل روابط ساختاري آشكار يا پنهان سلطه، تبعيض    

مندند. به عبارت ديگر هدف اين رويكرد بررسي انتقادي نابرابري نژادي، قدرت و كنترل و تجلي آنها عالقه
  ).41: 1386،رود.(آقاگلزاده و غياثياناجتماعي است، آنگونه كه در زبان به كار مي

توان چنين نتيجه گرفت كه سه مفهوم الزاماً در تمام رويكردهاي تحليل گفتمان انتقادي در نهايت مي    
هاي زبانشناسي و تحليل كالم به آنها توجه نشده وجود دارد: انتقاد، قدرت و ايدئولوژي كه در ديگر شاخه

  است.
  رمان و ارتباط آن با گفتمان: - 5

اند. مسائلي چون، تنهايي مدرن آثار داستاني، جايگاه طرح مهمترين مسائل براي انسان بوده اساساً در دوران
هويتي و هزاران دغدغة ديگر انسان مدرن، عدم تطابق خواست و آرزو با واقعيت، دلهرة انسان از مرگ، بي

نويسان قرار گرفته نماركز، مورد توجه رما تنهايي صدسالسارتر و  تهوعسروانتس تا  كيشوتدناست كه از 
است. اين در حالي است كه شايد فلسفه و علوم اجتماعي به دليل ماهيت اكادميك خود از توجه به چنين 

هاي برخورد انسان اكتفا نموده است؛ حال مسائلي بازمانده، بيشتر به بررسي جزئيات امور يا بازبيني شيوه
كرده، به شكلي قابل فهم به بحث گذاشته است. به  ترين مسائل را واكاويترين و عميقآنكه رمان كلي

دهد و اين امكان را عبارتي ديگر رمان، تصويري شهودي و انضمامي از مسائل زندگي افراد به آنها ارائه مي
اي شهودي و دقيق كند كه اين مسائل را حتّي آنگاه كه براي خود او مهم و مطرح نيستند، به گونهفراهم مي

ترين و مجردترين مسائل وان گفت غالباً قدرت رماندر اين است كه در اكثر اوقات ، كليتدرك كند و مي
  ). 9 -8: 1382كند.(محموديان،اي دقيق طرح ميزندگي و جهان را براي همه به گونه

ها، تفكرات، شيوة زندگي و با توجه به مطالب يادشده و از آنجا كه رمان مهمترين بازتاب دهندة ديدگاه
ترين هاي نويسنده در پردازش متن و آشكار ساختن عميقآيد، كشف ديدگاههاي عصر به حساب ميآرمان
پذير است. هاي ساختار و معناي متن، كه نگرش نويسنده را در بر دارد، تنها از روش تحليل گفتمان امكاناليه
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اينگونه قابل درك است كه توان گفت رمان ذاتاً گفتماني است، اين همسويي رمان و گفتمان و اينكه مي

نويسند؛ بلكه خودي، نميپا افتاده و از سر خودبهاي روزمره و پيشنويسندة رمان از سر عادت و به شيوه
نظري خاص ريزي و دقتها و حجم خود، كنشي است كه با برنامهنوشتن يك روايت داستاني، با پيچدگي

خواهد انجام دهد به كار قصد و با آگاهي نسبت به آنچه مي رو نويسندة رمان تنها بهگيرد. از اينانجام مي
آورد و از آغاز تا انجام كار خود با طرحي حساب شده و منطقي روبرو است. نويسنده با نوشتن روي مي

- پرداخت يك صورت كه همان ساختار و طرح كلي داستان است، يك هويت و ويژگي معين به رمان مي

ت كه نه تنها اجزاي داستان، كه تمامي عناصر رمان را از بازي زباني و سبك بخشد و صورت همان كليتي اس
دهد و از اينجاست كه ضرورت توجه به پيوند بيني نويسنده را به يكديگر پيوند ميگرفته تا ماجرا و جهان

اي بندي معنا و پيام واحدهگردد. تحليل گفتمان نيزچگونگي تبلور و شكلصورت و معناي متن آشكار مي
  ).10: 1371پورساعدي،كند(لطفيزباني را در ارتباط با عوامل درون زباني و برون زباني بررسي مي

توان ها را نيز ميرو آنكاوان، بر اين باورند كه متون ادبي مانند ساير متون د رخدمت ارتباطند؛ از اينگفتمان
ي وايدئولوژي در نقد زبانشناختي، از منابع با نگرش و روش انتقادي تحليل نمود. تاريخ، ساختارهاي اجتماع

گران تحليل گفتمان معتقدند كه توليد، فهم، خوانش و تحليل متون، به روند، و تحليلاصلي دانش به شمارمي
شناختي، ايدئولوژيكي و عواملي همچون بافت خرد و كالن، اعم از مسائل فلسفي، تاريخي، سياسي، جامعه

رابطة بين مردم و جامعه به صورت تصادفي نيست؛ بلكه توسط نهادهاي اجتماعي گفتمان وابسته است؛ زيرا 
شود و ادبيات و متون ادبي هر دوره نيز در بافت خاصي وديگر عوامل دخيل در گفتمان ساخته و تعيين مي

گفتمان گران گفتمان ادبيات به مثابة زبان و گردد. در اين راستا در نگاه تحليلتوليد، تحليل و تفسير مي
توان پيوند رمان و گفتمان را اينگونه نشان داد: از آنجا كه رمان ). به بياني ديگر مي17: 1386زاده،گلاست.(آقا
نامه، يك متن را همچون يك سند، يك بيان ها و تفكرات نويسنده است، خواننده آندهندة ديدگاهبازتاب

-نامة ديدگاهرا به بسان سند خالقيت و مهارت خود، بياننخواند و نويسنده آدقيقاً ساخته و پرداخته شده مي

- بيند، ميراميها، افكار و نظريات خويش و گزارشي از واقعيت جهان، بدانگونه كه او خود آن

بيني ها و به عبارتي جهان) و از آنجا كه ممكن است كشف اين ديدگاه15 -12: 1382نويسد(محموديان،
اي قابل درك نباشد، تنها از طريق تحليل گفتمان است كه به قول نورمن دهپنهان در متن براي هر خوانن

فركالف هدف آن كشف معناي متن است هنگامي كه معناي متن نامشخص است و واحدهاي درون گفتمان 
  ).195: 1382مستعد تفاسير متعددند(ميلز،
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از آنجا كه در تحليل گفتمان، عالوه بر عناصر لغوي و نحوي تشكيل دهندة جمله، با عناصر بافت موقعيت   
تاريخي،فرهنگي، اجتماعي و سياسي سروكار داريم، بررسي وضع سياسي، تاريخي و فرهنگي كشور، براي 

يعني توجه به متن در بافت رسد؛ زيرا تحليل گفتمان شناخت گفتماني آثار داستاني معاصر الزم به نظر مي
متن و موقعيت است. بافت موقعيت، محيط و فضايي است كه يك اثر در آن شكل گرفته است.  همچنين 

كند، فهم هاي نويسنده و اينكه نويسنده در اثر خود گفتمان موجود را تأييد يا رد ميبراي دريافت نگرش
كل گرفته ، ضروري است؛ زيرا رمان صرفاً اثري تحوالت سياسي و اجتماعي كه متن در تعامل با آنها ش

تخيلي نيست؛ بلكه در عين تخيل و تصوير، اساساً انعكاسي از واقعيت يا بازآفريني آن است؛ زيرا جوهر و 
اي است كه ميان واقعيت و تخيل نهفته است. داستان، روايتي واقعي است كه در كيفيت ضروري آن در رابطه

گيرد. رمان از نظر شكل ومحتوا، نسبت به ساير بيشتر ويژگيهاي خود را از آن مي شود وزبان گنجانيده مي
پردازان ادبيات معتقدند در رو نظريهگيرد. از اينهاي اجتماعي مايه ميتر از پديدههنرها، به طور مستقيم

آن جامعه غافل بررسي ادبيات يك جامعه، نبايد از تغيير و تحوالت اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي 
  ).9: 1368ماند. (زرافا، 

توان با كمي تسامح گفت، رمان بيش از ساير نقاط جهان در تعامل با تغيير و در بررسي ادبيات ايران، مي   
شويم نويسي در ايران توجه كنيم، متوجه ميهاي داستانتحوالت دورة معاصر شكل گرفته است. اگر به شيوه

هاي جزيرة ه شيوة مدرن و پست مدرن در ايران نوشته شده است(براي نمونه رمانهايي كه بكه حتي دررمان
  اند.سرگرداني و ساربان سرگردان)، كامالً به واقعيت موجود نظر داشته

اثر ادبي « گذارد.هاي فرهنگي و ادبي آن كشور بيشتر اثر ميهر تحولي در نهادهاي يك كشور، بر بخش   
گيرد و سنت زباني و ادبي نيز به نوبه خود محاط در اقليم اني و ادبي جاي ميپيش از هر چيز در سنت زب

تر است؛ البته تمام فرهنگ عمومي است و با اوضاع عيني اجتماعي، و سياسي و اقتصادي، ارتباطش با واسطه
ت نوعي رابطه توان بين وجوه توليد و ادبياهاي بشري با يكديگر در ارتباطند. در نهايت امر ميقلمرو فعاليت

  ).113: 1373ولك و وارن،» ( برقرار كرد.
در تحليل گفتمان آثار ادبي بايد به ارتباط بين خالق آثار با موقعيت اجتماعي و فرهنگي كه در آن زندگي    
پردازند؛ حتي آنان كه در انزواي شخصي كند، توجه كرد؛ زيرا نويسندگان در خأل فكري به نويسندگي نميمي

ار مشغولند، تحت تاثير كامل عقايد سياسي، اقتصادي و فلسفي و مذهبي دنيايي كه در آن متولد شده به اين ك
گيرند و آثار ادبي ايشان بازتاب چنين تاثيري است... اثر هنري آينة زندگي و جزء اند، قرار ميو رشد يافته
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ان خاص به نحو پايدار بر هنرمند، الينفك زمينة اجتماعي است كه آفرينش اثر را عهده دار است. زمان و مك
  ).40 -37: 1370بالطّبع بر حاصل تخيالت او تأثيري مشخص و ماندني مي گذارد.(گوردن، 

در اين پژوهش نيز از آنجا كه هدف آشكار ساختن معناي متن از ديدگاه تحليل گفتمان است و  تأكيد بر 
رمان است، به صورت مختصر، رمان فارسي با ضرورت توجه به رابطة بافت متن و بافت موقعيت در تحليل 

اند، از مشروطه ها در تعامل با آن شكل گرفتهسياسي و فرهنگي كه رمان -توجه به موقعيت تاريخي، اجتماعي
شود، تا هدف اين پژوهش را كه بر اهميت تحليل رمان از اين ديدگاه تأكيد دارد، بررسي مي 1357تا سال 

  بيشتر نشان دهد. 
  ):1285 -1275رة اول(دو -5-1

ها در اين دوره، ادبيات همزمان با تحوالت بنيادي اجتماعي و به خودآيي و خويشتن از اولين كوشش   
گيرد، كه مهمترين خصوصيتش انتقاد از تمامي مظاهر تحجر سياسي و فرهنگي نگري ملي، شكلي نوين مي

  است.
كردند و انتقال فرهنگ و ادبيات اي را بازي ميرسانههاست، كه نقش ادبيات اين دوره محصول سفرنامه     

ها بود كه رمان فارسي متولد شد و آشنايي ايرانيان با غرب را به كشور عهده دار شدند. از درون اين سفرنامه
  ).32 -29: 1381صنعت نمايش و شكل نو ادبيات نمايشي به وجود آمد.( قبادي، 

 بيگ سياحت نامه ابراهيمين دوره ، ترديد و كشاكش سنت و تجدد است. ها و داستانهاي اگفتمان رمانواره   
پرستي عميق و گرايانة زندگي مردم ايران، ميهن، نتيجة واقع1289و  1285 -1274هاي در سه جلد طي سال

مانده انتقاد از همة جوانب زندگي جامعة ايراني است. اين اثر از لحاظ گفتماني در تقابل با حكومت عقب
  كرد.جار بود و نوعي روحيه مبارزه و تهييج كننده در مردم ايجاد ميقا
، ضمن افشاي سلطه انگليس بر طالبيسفينه) و 1284(المحسنينمسالكعبدالرحيم طالبوف نيز در كتاب    

كند.(عابديني، ايران، آرزوهاي خود را درباره ترويج علم، اصالحات اجتماعي و مذهبي و مسائل ديگر بيان مي
ها با ديدي انتقادي خواستار تحولي در روابط اجتماعي ). ادبيات اين دوره در همه حوزه45 -44: 1386

  خواهند نظم و قانون جانشين استبداد شود.هستند و  مي
  ):1304 -1286دورة دوم( -5-2
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ادبيات به اي است. دورة اعتراض است، تمام شعب اين دوره از لحاظ تحليل گفتماني مقطع پر حادثه   
گيرد. در اين دوره با بازگشت به دوران گذشته و گردد. رمان تاريخي در اين دوره شكل مياعتراض باز مي

شود كه اند، سعي در جستجوي مفهوم هويت هستند. تجليل از مرداني بزرگ ميقهرماناني كه حوادثي آفريده
است كه در پي احياي شخصيت خويش است.  ايدر گذشته منجي ايران بودند. رمان تاريخي باب طبع جامعه

: 1386جستجوي هويت و امنيت مهمترين عامل پيدايش رمان تاريخي ايران در اين مرحله است.( عابديني، 
). به عبارتي ديگر نويسندگان رمانهاي تاريخي در اين دوره سعي داشتند با بازگشت به گذشته ، دوران پر 28

خي كشور خود را به ياد آورده، اميد ايجاد يك ايران بزرگ و مقتدر را، كه عظمت ايران باستان و مفاخر تاري
از سلطه و نفوذ بيگانگان در امان بوده و در برابر جنگجويان و جهانگشايان نوع جديد قدرت ايستادگي و 

  ).238: 1372پور، دفاع از هستي و سرنوشت خود داشته باشد، در دل خوانندگان زنده كند.(آرين
ترين نمونة خود را در رمان يابد و خلّاقهم ادامه مي 1320جو براي يافتن هويت و عظمت، تا سال جست   

توان وجه اشتراكش را با رمان تاريخي، همين فرار از وضع موجود يابد كه ميصادق هدايت مي كوربوف
اد او از نوشتن اين نويسد. مر) را در سه جلد مي1287(شمس و طغرااست. محمدباقر خسروي رمان تاريخي 

رمان آن بود، كه روحية پهلواني در افراد ايراني به وجود آورد و ايشان را به مبارزه با استبداد و استقرار 
)شيخ 1298(سلطنت عشق و). رمان تاريخي 15: 1374مشروطيت و حكومت قانون برانگيزد.( دستغيب، 

مظالم ) ميرزا حسن بديع، 1299(داستان باستانكبودرآهنگي نيز به همين قصد نوشته شده است. موسي
  ) حيدر علي كمالي، هر كدام تالشي در اين راستاست.1306(تركان خاتون

هاي تاريخي در اين دوره زيادند، و هركدام سعي دارند با يادآوري گذشته دل خوش كنند و با ياد رمان   
  ).51 -27: 1386هاي كهن لذت برند.( عابديني، عظمت

  ):1320 -1304ورة سوم(د -5-3
-كند. تحوالت ادبي در داستاناز نظرگاه تحليل گفتمان انتقادي در اين دوره ادبيات راه خود را پيدا مي   

نويسي جديد با جمالزاده، هدايت و علوي؛ و در شعر با نيمايوشيج و پيروانش، به پيش رفته است. توجه به 
ي حاكميت نيز در ادبيات و مطبوعات اثر گذاشت. محدود كردن ريزي شده از سوناسيوناليسم افراطي برنامه
گيري مكتب تتبع يعني پرداختن صرف به آثار كالسيك فارسي از ديگر خصوصيات ادبيات مطبوعاتي و شكل

- ادبيات در اين دوره است. رمان اجتماعي در اين دوره با نشان دادن معايب و مفاسد زندگاني معاصر، وسيله
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رزه با اشراف و زندگاني اشرافي و آالم و مصائب ملي است و در ادبيات نوين ايران تأثير به اي در راه مبا

  ).258: 1372پور، سزايي داشت. (آرين
) مرتضي مشفق كاظمي كه وصفي 1301(تهران مخوفدر زمينة ادبيات داستاني، رمان اجتماعي در ايران با    

اسرار ) و 1304انتقام()، 1303(روزگار سياهشود و با ز مياست، آغا 1299درباره تهران در زمان كودتاي 
دليل فشار و  يابد و پس از آن بهآبادي ادامه مي) يحيي دولت1306(شهرناز) عباس خليلي و 1305(شب

- ) در رمان1326 -1280شود. محمد مسعود(اختناق دورة رضاخان، تيرگي و يأس بررمان اجتماعي چيره مي

)، موفق شد 1313(اشرف مخلوقات) و 1312(در تالش معاش)، 1311(يحات شبتفراش، گانههاي سه
اي را پروا ترسيم كند. مسعود وضع جامعهكردگان ، با زباني بيطرحي انتقادي را از سيماي زندگاني تحصيل

- كند كه جوانانش زير فشار استبدادي سهمگين، تنها و ترسان به بيماري و خودكشي گرايش ميگزارش مي

). اين تيرگي و يأس در ادبيات اين دوره باعث گرايش نويسندگان به مكتب 66: 1386ند. (عابديني، ياب
 پريچهرو  هما)، 1311(زيباهاي شود. محمد حجازي در رمانها در ادبيات ميرمانتيك و آشكار كردن زشتي

هاي اجتماع را در سامانيدهد. ادبيات رمانتيك اين دوره، چارة نابوضع بد زنان را در آن دوره نشان مي
  دانند.اصالح فرد از راه احساسات بشردوستانه و اخالق درست مي

  ):1332 -1320دورة چهارم( -5-4
در بررسي ادبيات داستاني اين دوره چند گرايش مشهود است اين دوره پايان دورة اختناق و سانسور است.    

. پيدايش حزب توده با پيروي از مسلك پيدايش احزاب سياسي حاصل شرايط پس از استبداد است
سوسياليستي همساية شمالي، مركز توجه روشنفكران است. باورهاي اين مسلك را ابتدا بزرگ علوي وارد 

نخستين كنگرة نويسندگان ايران با همكاري خانه وكس شوروي برگزار  1325ادبيات داستاني كرد. در سال 
يسندگان در آن حضور داشتد. اين حركت جرياني به نام رئاليسم گردد كه تقريبا تمام روشنفكران و نومي

اجتماعي در ادبيات را تثبيت كرد كه مهمترين گرايش رمان فارسي در اين دوره است. در اين دوره ترجمة 
گيرد. مترجماني چون بزرگ علوي، كريم كشاورز، رضا آذرخشي، كاظم انصاري به آثار روسي نيز شدت مي

  ي روي آوردند.ترجمة آثار روس



 891    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

مهمترين آثاري كه به شيوة رئاليسم اجتماعي در اين دوره به انتقاد از نظام استبدادي و ضرورت مبارزات    
) نوشتة محمود 1331(رعيت دختر) نوشتة صادق هدايت، 1324(آقاحاجيپردازد، عبارتند از: مردمي با آن مي

  لوي.) نوشتة بزرگ ع1331(چشمهايشاعتمادزاده(به آذين)، 
شود. اين هاي تاريخي و اجتماعي كه درواقع ادامه دورة قبل است، ديده ميدر اين دوره گرايش به رمان   

ها در غياب سانسور از سويي و گسترش امكانات نشر از سوي ديگر در اين دوره، انتشار دسته از رمان
) از حسين 1320(ده نفر قزلباش  توان به:هاي تاريخي در اين دوره، ميچشمگيري دارند. از جمله رمان

قهرمان ) از شاه حسيني، 1328(هاي خاموش شدهشراره) از اقبال يغمايي، 1325(پادشاهي عشق ومسرور، 
  ) از شين پرتو اشاره كرد.1332(ايرانشهر

هاي تاريخي در اين دوره به شكل پاورقي نشريات و به منظور سرگرم هاي اجتماعي نيز چون رمانرمان   
ها و مضامين يأس و نااميدي، به انگيزيساختن خوانندگان است كه با گزارش سطحي وقايع اجتماعي، خيال

  پردازند.شهوات و آرزوهاي ارضا نشده مي
) از 1325(هاي تهرانشب) از مصطفي رحيمي، 1328(معشوقه و مستتوان به: ها ميرماناز جمله اين    

 ) از حسينقلي مستعان،1330(آفت) از عبداهللا حكيم عراقي، 1323(ولگردان تهرانمحمد علي خليلي، 
  ) از سعيد نفيسي، اشاره كرد.1332(نيمه راه بهشت) از علي دشتي، 1324(فتنه

  ):1342 -1332دورة پنجم( -5-5
اسير سانسور و اختناق رژيم شد. نويسندگان يا گرفتار  1332مرداد 28ادبيات اين دوره پس از كودتاي    

هاي پس از كودتا به طور عمده به صورت شوند. رمان فارسي در سالنشين ميتبعيد يا به اجبار خانهحبس و 
يابد. پاورقي نويسان معروف اين دوره هاي سرگرم كننده و رمانتيسم بدبينانه و منفي ادامه ميپاورقي نويسي

  حسينقلي مستعان، حسين مسرور و ابراهيم مدرسي است.
س و سرخورده از شكست در مقابل كودتا گران به مسائل كلي و ابدي بشر چون عشق و نويسندگان مأيو   

برند يا با توسل به اشكال تمثيلي و سمبوليسم به اي پناه ميمرگ و اضطراب و پوچي در اشكال اسطوره
 )  به1332( سرگذشت كندوهاآل احمد در رمان تمثيلي  برخي وقايع تاريخ معاصر اشاره دارند. جالل

هاي عسل در اين رمان تمثيل و نماد ملت كند. زنبورهاي نفتي اشاره ميشكست جبهه ملي و پيروزي شركت
اند و عاقبت زنبورها چاره كار را در كوچ دسته ايران است كه استعمارگران شيره جانشان را به يغما برده
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موجب آزادي و رهايي ملت از  بينند. در اين رمان آل احمد آرزومند انقالبي همگاني است تاجمعي مي

  چنگال استعمار شود.
گراي ايران بعد از جنگ جهاني هاي چپ) به شكلي تمثيلي به علل شكست نهضت1340( نون و القلمدر    

  كند.پردازد و در آن رفتارهاي حزب توده را تحليل ميدوم به شكل استعاري مي
علي  1330كند. در اواخر دهه ره يهوه و شيطان اقدام ميبر اساس اسطويكليا و تنهايي او تقي مدرسي در    

پردازد مي 1320هاي پيش از ) به طرح موضوع خانوادگي در سال1340(شوهرآهوخانم محمد افغاني در رمان
تواند كند و ميو براي اولين بار در ادبيات داستاني فارسي، در اين رمان است كه يك زن نقش آفريني مي

بود شوهرش نجات دهد تا قبل از اين رمان نقش زن در ادبيات نقشي منفعل بود، پس از اين اش را در نخانه
  شود.رمان است كه در رمان سووشون زن به ميدان اجتماعي وسياست كشيده مي

  ):1357 -1342دورة ششم( -5-6
اين اعتراض قبل از نامند. اگر چه را در ادبيات داستاني دورة اعتراض مي 1357تا  1340محققان سالهاي    

با تشكيل كانون نويسندگان به رهبري آل احمد  1357تا 1340اين دوره هم در آثار ادبي نمايان بود، سالهاي 
هاي رژيم پهلوي و دفاع از و غالمحسين ساعدي و جمعي ديگر از نويسندگان به منظور رويارويي با سياست

  ).416: 1386آزادي بيان و قلم بود.(عابديني،
است، » بازگشت به خويشتن«عار غالب نويسندگان در اين دوره مبارزه با شبه مدرنيزاسيون رژيم پهلويش   

  پردازان آن است.(همانجا).كه آل احمد از نظريه
هاي اقتصادي رژيم پهلوي، تمدن شهري و سرخوردگي گروهي از نويسندگان با انتقاد از سياست   

توان به: ها  ميهايي آفريدند. از مهمترين اين رمانليسم اجتماعي داستانروشنفكران و عصيان آنان به شيوة رئا
اي برضد اصطالحات ارضي رژيم است، اشاره كرد. ادامة كار آل احمد در از آل احمد، كه بيانيه نفرين زمين

 ) نوشته ناصر1355(غول پاي) ديده مي شود. 1343آوسنه باباسبحان(و  سفر آثار دولت آبادي از جمله
) نوشتة جمال مير 1355( شبچراغشاهين پر، راجع به عوارض سوء ورود ماشين در بافت كشاورزي است.  

  صادقي در توصيف خود باختگي روشنفكران است. 
اي باشند كه اي هستند كه معتقدند رمان نويس باالتر از آن است كه شارح و ناقل يك حادثهگروه سوم عده   

كوشد از بيان عيني و توصيفي دنياي برون بپرهيزد و به دنياي ؛ بلكه ميعشقي و ...خواه اجتماعي باشد يا 



 893    ات فارسيو ادبي هاي زبانپنجمين همايش پژوهش هايمقاله

دروني خود بپردازد و به شيوة گفتگوي دروني يا مشاهدة بيروني مستقيماً در ذهن كسي كه در موقعيت 
توان مي هامشخصي است، جاي گيرد و جهان را از زاوية ديد و درك بي واسطة او ببيند. از اين دسته رمان

) 1356(گمشدة راعيبره) نوشتة هوشنگ گلشيري در توصيف زوال اشرافيت زميندار، 1347(احتجاب شازده
ش) از گلي ترقي در توصيف  1352(خواب زمستانيپناهي يك روشنفكر، در توصيف سرخوردگي و بي

اي مدرن در سبك شيوههايي از اين دست اشاره كرد كه سعي در بيان حوادث به پيري و مرگ  و ديگر رمان
  داستان نويسي دارند.

پردازد؛ بلكه با مورد بررسي قرار دادن هاي دور نميرمانهاي تاريخي نوشته شده در اين دوره به گذشته   
ها عبارتست ترين اين  رمانكردن راه آينده براي نسل امروز داشتند كه برجستهتاريخ معاصر، سعي در روشن

هاي ) نوشته ايرج پزشكزاد، كه تحوالت سال1351(ناپلئون جاندايي) ، 1353د محمود(از احم هاهمسايهاز: 
اي تاريخي و ) از صادق چوبك كه بازسازي واقعه1342(تنگسيررا در قالب داستاني آورده است،  1320

نوشته مصطفي رحيمي، اعتراض نويسنده نسبت به انحطاط سياسي و اخالقي  اتهامحماسي در جنوب است، 
. ش) نوشته سيمين دانشور كه تصويري داستاني از تاريخ 1348(سووشون هاي پس از كودتا است.سال

دهد و عالوه بر معناي ظاهري خود به صورتي رمزي اشاره به وضع معاصر در جنگ جهاني دوم ارائه مي
نيز اگرچه، ) 1380ساربان سرگردان(و ) 1372جزيرة سرگرداني(كشور در دهة چهل دارد،ديگر رمانهاي او: 

  گيرد.لحاظ موقعيت بافت تاريخي در اين دوره قرار مي اند، ازدر اين دوره نوشته نشده
  :گيرينتيجه

گفتمان ريشه در نظريات جديد نقد ادبي دارد؛ ولي برخالف رويكردهاي جديد نقد ادبي كه تنها بر تحليل 
صورت و معناي متن به عنوان دو بافت تأثيرگذار يك جنبة صورت يا معناي متن توجه دارند، بر هر دوجنبة 

كند. روش تحليل گفتمان، روشي كند و در تحليل متن بر توجه به هر دو جنبة مذكور تأكيد ميبر هم تكيه مي
هاي سياسي و اجتماعي آنان است. هاي ايدئولوژيك نويسندگان و ديدگاهكارآمد در تبيين و كشف ديدگاه

بيني نويسنده را در بر دارد، معاني تماعي كه دارد و از اين ديدگاه كه افكار و جهانرمان به دليل ماهيت اج
اي گفتماني ناميد،كه تحليل گفتمان بهترين روش در كشف معاني آن توان رمان را ذاتاً پديدهپنهاني دارد و مي

تواند ر ادبي، مياست. ظرفيت ساختاري پيچيده در رمان به حدي است كه بيش از هر قالب و انواع ديگ
هاي جامعه را بازآفريني و بازسازي كند. تحليل گفتمان رمان، ما را محاكات كند و در واقع مسائل و واقعيت

  كند.ها ياري ميها و آييندر كشف و شناخت معتبرتر، افكار، نهادها، سنت
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