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  صفردرجه مدار رمان كردار گفتماني و اجتماعي در

  *1 فركالف تحليل گفتمانالگوي پاية بر 

  

  *حدادي الهام

  خمين دواح اسالمي آزاد دانشگاه فارسي، ادبيات و زبان گروه مربي

   مقدم داودي فريده
 شاهد دانشگاه ،گروه زبان و ادبيات فارسياستاديار 

  گرجي مصطفي
   دانشگاه پيام نور،دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي

  
  چكيده

 .گرايانه و تحليل انتقادي گفتمان است گرايانه، نقش ليل گفتمان داراي سه رويكرد ساختتح
 تفسير و تبيين به بررسي ،ين شيوه در سه سطح توصيفپردازان ا نورمن فركالف از نظريه

 هاي اثر احمد محمود از گونه) 1370 (مدار صفردرجه، رمان بر اين مبنا. متون پرداخته است
نخ، بهترين رويكرد، هايي از اين س در تحليل رمان. شود رمان سياسي با اين رويكرد تحليل مي

مان غالب توان بحث كرد كه آيا گفت اين مباحث مي نوع اخير است؛ زيرا در اين داستان دربارة
 در فضاي مدار صفردرجه مانند هايي ر آفرينش داستان شصت دبر انقالب اسالمي در دهة

 فركالف براي تحليل الية جديد تأثيرگذار بوده است؟ بنابراين، در اين تحليل بايد از الگوي سه
باني در قالب واژگان، دستور، نظام آوايي شامل تحليل ز(گفتمان استفاده كرد كه به اصل متن 

و كردار اجتماعي ) توليد و مصرف متون(، كردار گفتماني )و انسجام در سطح باالتر از جمله
ثر از گفتماني دانست كه توليد  را متأمدار صفردرجهتوان متن   مي، در نهايت.اي دارد توجه ويژه

                                                 
  h_hadahi2000@yahoo.com :ويسندة مسئولن* 

 10/3/1391: تاريخ پذيرش    14/11/1390: تاريخ دريافت
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 1357 تا 1350هاي بين  لب نيز در سالطلبيد و آن گفتمان و هژموني غا چنين متني را مي
 فرهنگ، اقتصاد و سياست آن دوره ينة در زمهاي دهة شصت تا هفتاد منطبق با جامعة سال

  .طلبيده است  و چاپ و انتشار چنين متني را ميبوده است كه وجود) كردار اجتماعي(
الف، رمان ، فرك كردار گفتماني و اجتماعيتحليل گفتمان انتقادي،:  كليديهاي واژه
  .همدار صفردرجسياسي، 

  مقدمه. 1

 سـاختاري  تحليـل  بر عالوه داستان، نقد و بررسي هاي روش مؤثرترين و بهترين از يكي
 در بررسـي  مـورد  اثر نوع به توجه با كه است گفتمان تحليل ،داستان عناصر مبناي بر و

 از يكـي  ،ميـان  ناي در. است رمان نقد الگوهاي و هاشيوه بهترين از يكي پژوهش، اين
 نـورمن  رويكـرد  رمـان،  و داستاني ادبيات نقد در) انتقادي (گفتمان تحليل رويكردهاي

  .كند مي بررسي تبيين و تفسير توصيف، سطح سه در را متون كه است فركالف
 محمـود  احمـد  ايـران،  جنوب داستاني ادبيات ةحوز در برجسته نويسندگان از يكي

 در را سياسـت  و صـنعت  اجتمـاع،  ميـان  پيونـد هايش    در داستان  كه است) اعطا احمد(
 توجـه  با تا اند  برآن گاننويسند ،جستار اين در. است نشان داده  وضوح به جنوب ةمنطق

 تماميـت  و كليت به توجه با و سو يك از سياست و نهاد و متن توليد شرايط و زمينه به
 هـاي  داسـتان  و مـان ر هـاي  مؤلفـه  و هـا  شاخصه ،ديگر سويي از متن كل كاركرد و متن

 بررسـي  ،نگـاه  ايـن  بـا . نـد نك تحليـل  و بررسي رمان در فركالف رويكرد را با  سياسي
 تحوالت از برآمده سياسي رفتارهاي دريافت و كشف سياست، رمان، تعامل و موقعيت

 ادبيـات  ةحـوز  در ادبـي  نقـد  سـازي  غنـي  بـه  ادبيـات  نوع اين خالل از اجتماعي كالن
  .كرد خواهد كمك گرا سياست داستاني

  تحقيق ةپيشين. 2

 فارسي داستاني ادبيات در فركالف نورمن الگوي تحليل كه پژوهش موضوع به توجه با
 ةزمينـ  در كه هاييكتاب و مقاالت از توان يم ايران در پژوهش اينپيشينة   درباب ،است

 )1389( همكـاران  و زاده آقاگـل مانند   ؛برد نام  است شده نوشته فركالف تحليلي الگوي
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 ارزيـابي  و نقـد  در فـركالف  انتقادي گفتمان تحليل الگوي كارآمدي «نام با ايمقاله در
 نـد كـه   ا رسـيده  نتيجـه  ايـن  بـه  »جويس جيمز اثر خواهران شدة ترجمه متون در برابرها

 الگـوي  در تبيـين  و تفـسير  توصـيف،   مرحلـة   سـه  است اين تحقيق اين در مهم نكتة«
 يعنـي  چهـارم،  مرحلـة  در كنند، مي ايفا نقش متن نتقاديا تحليل در متناوباً كه فركالف

 .»دارنـد  دخالـت  ادبـي  برابـري  رمزگشايي و  يندافر در زماني هم طور به بازتوليد مرحلة
 سـيمين  سووشـون  رمـان  در غالـب  گفتمـان  تحليـل  «نـام  با ايمقاله در )1388( قبادي

 ادبـي  نقـد  ويكردهـاي ر بـا  مقايسه در فركالف نورمن رويكرد است كرده بيان »دانشور
 توجـه  متن معناي و صورت ةجنب دو هر بر هرمنوتيك و فرماليسم ساختارگرايي،مانند  

 در )1387( جبـارنژاد  و حـاتمي  .است جامع رويكرديدر تحليل متن  رو ازاين كند؛ مي
 نظريـات  بررسي ضمن» انساني علوم در تحقيق روش يك ةمثاب به گفتمان تحليل«ة  مقال

  :اند اظهار كرده مختلف
 يـابي   دسـت  در محتوا تحليل ديگر هايروش ناكارآمدي دليل  به گفتمان تحليل فن
 هـاي پيام  بررسي حوزة وارد ها  عينيت سطح از رفتن فراتر و متن پنهان هاي  اليه به

 بـه  معاصـر  متفكران توجه و زمان مقتضيات از برخاسته بايد را اين و شد ارتباطي
  . دانست هارسانه مورد در انتقادي هايبحث

 ضـمن   »گفتمان تحليل در غالب رويكردهاي«ة  مقال در )1386( غياثيان و زادهآقاگل
  به اين  نهايت در و كرده بررسي ، نظرية فركالف را   گفتمان تحليل ديگر نظريات معرفي
، آن و كننـد يمـ  دنبال را واحدي هدف گفتمان تحليل نظريات تمام اند كه   رسيده نتيجه

 تجلي در زبان مؤثر نقش و ايدئولوژي و قدرت زبان، ميان ديالكتيك ةرابط دادن نشان«
 ةمقال در )1386(زاده    گلآقا .»است اجتماعي نابرابر روابط به بخشي مشروعيت و قدرت
 تحليلگـران  و شناسان سبك منتقدان، به ،»ادبيات و انتقادي گفتمان تحليل« نام با ديگري

ـ  از كـه  را رويكـرد  اين ةمطالع فارسي ادبيات و زبان ادبي  بيـشتري  كفايـت  ت و جامعي
  .كند ، سفارش مياست برخوردار

 بـا   )1386( اصـغري الـة   مق: اسـت  شـده  انجام تحقيقاتي نيز محمود احمد مورد در
 قنبـري مقالـة    و »مـا  معنـوي  فرهنـگ  گـستردگي  در محمـود  ادبـي  آثار جايگاه«عنوان  

  .»محمود احمد آثار هاي شخصيت شناختي جامعه و شناختي روان تحليل «با نام) 1386(
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  تحقيق نظري چارچوب .3
 رسـي بر و محتوايي نقد ةحوز در انتقادي گفتمان تحليل پژوهش، اين نظري چارچوب

 بـا  داسـتاني  عناصـر  و ساختار به مربوط نقد حوزة در مايه درون و شخصيت عنصر دو
 ،روش اين در كه ستمعنا اين به انتقادي گفتمان تحليل. است يادشده رويكرد به توجه
 از را فوقـاني  معـاني  مـتن،  عمـق  و سـطح  در عمودي و افقي هايبرش ايجاد با محقق
 و بافـت  بـه  توجـه  بـا  سـپس  و دكن  يم متمايز كديگري از متني هايمؤلفه تجريد طريق

 سـطح  سـه  را در  كـالن  و خـرد  سـاختارهاي  ،متقابـل  اي  رابطـه  در متن ةسازند عناصر
  .كند مي بررسي تبيين و تفسير توصيف،

  فركالف گفتماني تحليل رويكرد به توجه با سياست و رمان تعامل و رابطه. 1-3
 بـا  سياست و رمان تعامل و رابطه ،است الزم نآ يادكرد بخش اين در كه نكاتي از يكي

 ةحـوز  متفكـران  اكثـر  نظـر  بر اسـاس  . است فركالف گفتماني تحليل رويكرد به توجه
 سـختي  بـه  كه است اي گونه به سياست با ادبيات نزديكي و ارتباط ادبيات، شناسي جامعه

 & Horton( شـد  قائـل  يمشخـص  مـرز  فلـسفي  و سياسـي  ادبـي،  متـون  ميان توان يم

Baumeiste, 1996: 5(. در 2سياسـي  رمـان  و ادبيـات  ةمشخص ترين مهماين،  اساس بر 
 بـودن  بـسته  دليـل   بـه  و است تهاجمي و برنده و تيز آن بيان لحن و زبان كه است اين

 بـسنده  لهئمـس  طرح به فقط نويسنده روز، سياسي مسائل بيان دشواري و جوامع برخي
 هنـري،  شـگردهاي  كمـك  بـه  و سـپارد  يم خواننده هب را هاداده تحليل ةوظيف و كند يم

 .)136: 1387 نـژاد،  پارسي( كنديم مطرح اثر زيرين هاي اليه در را انتقادي و سياسي مسائل
ـ  كنار در ستم كاخ مانند متضاد عناصر معموالً رمان نوع اين در ،همچنين  فقيـران،  ةخان
 بـدطينت،   افـراد  برابـر  در طينـت  پـاك  افراد روستاها، و بزرگ شهرهاي حال، و گذشته

ـ گيريمـ  قـرار  يكـديگر  كنار در زندگي قربانيانِ برابر در داران سرمايه و داران كارخانه  دن
 سياسـي  جريـان  ك ي بازآفريني و بازپرداخت سياسي رمان ،نگاه اين با .)219-143 همان،(
 ردنكـ  لحـاظ  بـا  ،نـوع  اين در نويسنده. است داستان قالب در سياسي ةانديش بيان يا و

 و انـسان  تساوي داستان، هاي تيپ و قهرمانان به سياسي بخشي هويت با سياسي مسائل
 سياسـي  ةانديـش  يـك  تبليغ و ترويج ،آن پيدايش اصلي علت و زنديم رقم را سياست

 بخـش  كـه  آنجايي از ،اين اساس بر. شود سهيم قدرت در خواهد يم نويسنده كه است
 كـشور  تحـوالت  اعظم بخش ،است رمان قالب در اخير ةسد در ماندگار آثار از عظيمي
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 يكي كه نقدي ؛كرد تحليل و رصد،  سياسي نقد به توجه با ،ادبي نوع اين در توانيم را
  . است ايران در نقدها ترين گمنام و كمنام از

  فركالف نورمن ديدگاه از گفتمان تحليل عناصر .2-3
 ماهيتي ،اول بخش .روييم   روبه نيفرامت و متني چارچوب دو با ،گفتمان تحليل اساس بر

. دارد فرهنگـي  و سياسـي  اجتمـاعي،  مـاهيتي بخـش دوم     و معنـايي  -نحـوي   و سبكي
 عناصـر  بـا  ،جملـه  ةدهنـد  تشكيل نحوي و لغوي عناصر بر عالوه روش اين در بنابراين،

: 1388 دسـپ، ( داريـم  كاروسـر  نيـز  سياسي و اجتماعي فرهنگي، تاريخي، موقعيت بافت

 كـه  فـضايي  و موقعيـت  بافت در متن به توجه يعني گفتمان تحليل جستار، ناي در .)24
 فرهنگـي،  موقعيـت  به توجه بررسي از نوع اين در ،الجرم .است گرفته شكل آن در اثر

 نـورمن  رويكرد ،ميان اين در. است برخوردار زيادي اهميت از متن اجتماعي و سياسي
 تحليل اين در او. كنديم بررسي بيينت و تفسير توصيف، سطح سه در را متون فركالف

 و فوكـو  گفتمـان  نظم مفهوم مانند اجتماعي -انتقادي پردازان نظريه از تعدادي ةنظري از
 كـشف  و تبيـين  در كارآمـد  روشي تحليل گفتمان . است كرده استفاده گرامشي هژموني
 از. اسـت  آنـان  اجتمـاعي  و سياسـي  هايديدگاه و نويسندگان ايدئولوژيك هايديدگاه

 داخـل  و اسـت  وابـسته  نه آ ب كه است كليتي داراي اول درجة در متن فركالف، گاهديد
 را كليتـي  انـد، مـرتبط  يكـديگر  بـه  اينكـه  بر عالوه كه  هست عناصر از ايمجموعه متن
 عوامـل  از ايمجموعـه  به گفتمان يا متنرو،    ازاين. گويند مي گفتمان نه آ ب كه سازند مي

 ثرؤم متن تفسير فرايند در هم و متن توليد فرايند در هم عوامل اين. است متكي بيروني
 بـر  عـالوه  يمتنـ  هـر . ندا  متقابل كنش و تعامل داراي هم با تفسير و توليد فرايند. هستند
 آن در متن كه است  اي  اجتماعي شرايط از متأثر شدت به ،متن تفسير فرايند و متن بافت
 فراينـد  و مـتن  بافـت  در مقايـسه بـا     فرهنگي و اجتماعي بافت. شود مي تفسير يا توليد
 گفتمـان  تحليل سطوح ،فركالف نظر از .)62همان،   (داردتأثير بيشتري    آن تفسير و توليد

  :دشومي تشكيل سطح سه از
 آوايي نظام دستور، واژگان، قالب در زباني تحليل شامل( متن مثابة به گفتمان :اول سطح

  ؛)جمله از باالتر سطح در انسجام و
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 و توليـد  از بحـث  (مـتن  تفـسير  و توليـد  فراينـد  بـين  تعامل مثابة به گفتمان :دوم سطح
  ؛)متون مصرف

 توليـد  مرحلة بين تعامل متن، (مرحله سه اين كه است زمينه مثابة به گفتمان :سوم سطح
 تحليـل  و بررسـي  تبيـين  و تفـسير  توصـيف،  سـطح  سه در) اجتماعي زمينة و تفسير و

  .شوند مي

   تحقيق نظري چارچوب اساس بر صفردرجه مدار داستان تحليل .4

  )سياست (موضوع و مايه درون  عنصربه توجه داستان با به نگاهي. 1-4

 طبقات همة مانند كه است اهواز در جامعه متوسط ةخانواد روايت صفردرجه مدار رمان
 درگـرو  شان  زندگي سرنوشت و شوند مي 1357 -1350 هاي سال حوادث درگير جامعه
 ماننـد  سياسـي  حوادث روايت داستان،. خورد يم رقم جامعه اجتماعي و سياسي شرايط

 كـشتار  و تظـاهرات  شـاه،  دژخيمـان  دسـت  بـه  قـم  مـردم  ةوحشيان كشتار و تظاهرات
 سياسـي،  زندانيان اعدام و نظامي هاي دادگاه كارگري، اعتصاب دانشگاه، در دانشجويان

 خـدمات  از محروميـت  فقـر،  سوادي، بي ريكا،آم و انگليس استعمار عليه مردم اعتراض
 شـهر  مـردم  زنـدگي  از كوتاه برشي در دموكراتيك حقوق و آزادي آموزشي، بهداشتي،

  .است پنجاه ةده در اهواز
پس از كشته شدن    . شوديم آغاز دريا در بابو ةخانواد دوم پسر شدن كشته با داستان

. گيـرد   تي خـانواده را برعهـده مـي       او، باران پسر سوم خانواده كه نوجوان است، سرپرس        
 دارد، قرار شهر مركز در كه آرايشگاه اين در. روديم يارولي آرايشگاه به كار براي باران

ة اراد و خواسـت  بـي  .شـود يمـ  آشنا متفاوت هاي انديشه و تيپ از مختلفي اشخاص با
 بـا  كه اآنج تا دهديم سوق سياسي هاي فعاليت و سياست سمت به رااجتماع او    ،باران

 زنـدگي  و سرنوشـت  داستان اشخاص از هركدام .افتديم زندان به سياسي مبارز عنوان
 در؛  ندارنـد  يكديگر به نسبت ايويژه برتري و هشاخص كدام هيچ و دارد را خود خاص

 مـرتبط  يكـديگر  بـه  را آنـان  سرنوشـت  جامعه سياسي و اجتماعي شرايط كه حال عين
  .كند يم
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 انقـالب  هـاي  سـال  حوادث حول صفردرجه مدار داستان يكل ساخت ژرف بنابراين،
 مبارزان اعدام اعالميه، پخش ها، اعتصاب تظاهرات، در مردم روزمرة زندگي و گردد يم

  داسـتان  روسـاخت  .گذرديم اسالمي انقالب پيروزي درنهايت و دانشجويان و سياسي
 سـطح  در گيزنـد  واقعيـت  اسـاس  بر هاشخصيت از هركدام هاي كنش و لئمسا شامل
 زنـدگي  بـا  كـه  است سياست اين و ندارد را متن كردن سياسي قصد راوي .است عوام
 روايـت  جـز  ايچـاره  مـتن  گفتمـان  .است جامعه طبقات ةهم خاص و درآميخته مردم

 سياسـت  ةماي بن ةدربار محمود احمد .ندارد را مردم عادي زندگي بر تأثيرگذار حوادث
 مـن  .هـستند  نويسنده كار ابزار از حوادث، نيز و هادمآ« :است معتقد صفردرجه مدار در

 باشـم  مـدعي  و كـنم  تعريف سياست از جدا را سرزمينم امروز هايآدم توانميم چطور
  .)124: 1374 گلستان،( ».ام كرده ادا را مطلب حق كه

  سياست با هاشخصيت تعامل به توجه با آن تحليل وي پردازشخصيت .2-4

ـ  نـوزايي  بحـران  در را هاشخصيت تكامل صفردرجه مدار  نـشان   مـتن  در انقـالب  ك ي
 جامعـه  در سياسـي  و اجتمـاعي  شـرايط  و اوضـاع  درك در هـا شخصيت بلوغ. دهد مي

. باشـد  دور انقـالب  تولـد  از توانـد ينمـ  دليلي هيچ به شخصي هيچ و گيرديم صورت
 يحكممـست  سـاختار  كـل  داناي روايت دري  پردازشخصيت مانند داستان اصلي عناصر

. اسـت  نهـاده  غيرمـستقيم  توصيف در راي  پردازشخصيت تمام، پختگي با راوي و دارد
 ةهمـ  ،عبـارتي  بـه  يـا  و مخالف و موافق كار، محافظه و راديكال افراد گردهمايي داستان

 تفكـر  شـيوة  و هـا ايده همان با هم كنار در ديگر بار كه است پنجاه ةده در جامعه افراد
 بررسـي  شد، منجر انقالب به نهايت در كه را كشتارها و مبارزات ةنتيج تا اندشده جمع
  .كنند

 ايـن  به توجه با. نويسديم را داستان اين انقالب از دهه يك گذشت از پس محمود
 اسـتبداد  و خفقان از گذر از بعد انقالب اول ةده در او، از قبل سانينورمان كه موضوع

 در  را پهلـوي  غالـب  گفتمان از رگلوماندهد هاي عقده ةمجموع ،سانسور سد برداشتن و
 كـه  كنـد  روايـت  كلي داناي ديد از داستاني گيرديم تصميم او اند؛كرده روايت داستان

 دانـاي  روي، هـر  بـه . است كرده درك ساله چهل ايتجربه پس از را انقالب بعد و قبل
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 از خـارج  را خود نقش تواندينم نهايت در ،اصرار دارد  طرفيبي بر هرچند داستان كل
 داسـتان  در مهـراب  نـام  به ييپيشگو مقام در تحليل چند در و كند حفظ داستان فضاي

 تبـدل  و تغيير مرحلة كه شود يم روايت زماني گذر در رمان حال، هر به. گذارديم قدم
 ناخودآگـاه  زينـد، يمـ  تحول اين تاريخي زمان در كهيي  ها شخصيت. است ملت تاريخ

. دهنـد  تغيير تغيير، برابر در را خود بايد ممكن طريق هر به هك شونديميي  ها شخصيت
 بايـد  بلكه ؛داد قرار شده تعريف ساختار يك در توان ينم را داستان اين شخصيتي طيف
. شـود يمـ  تعريف گونه تناقض ساختي در محمود احمدي  پرداز شخصيت كه شد مدعي

 ايـن  از هركـدام  3.سـت ا ديگـري  شخصيت ازاي مابه و متضاد شخصيتي هر ،داستان در
 در تاحدودي نوذر مانند شخصيتي .هستند ارتباط در غالب گفتمان سياست با اشخاص
. پـردازد يمـ  غالب گفتمان با مبارزه به نويسي شكايت و عريضه با كارانه محافظه پوشش
  دربـارة  اطرافيـانش  و خـود  مطالبـات  پيگيـري  بـا  او .است پيشرفت و ترقي او ةانديش

 نظـر . كنديم اعالم را خود اعتراض هجوآميز، و طنزآلود گفتاري با و شهروندي حقوق
 شخصيت .)14: 1372محمود،  ( ندارد تأثيري او گيري تصميم در اطرافيان خرافي و عوامانه
 سياسي شرايط كه است يطلب فرصت و خواه  زياده فرد يارولي .است يارولي نوذز، مقابل

 بـا  او .كنـد يمـ  تبـديل  شخصي منافع سبك جهت منبعي به را خود محيط اجتماعي و
 .)131 همان، (كنديم استفاده اعمالش توجيه براي مذهب از ،ندارد عالقه مذهب به اينكه

 تغييـرات  رونـد  در را او شخصيتي تكامل و رشد ،نويسنده كه است شخصيتي باران اما
 ناخواسـته  و بينـد مي را خويش اجتماع هاي عدالتي بي باران. دهديم قرار انقالب سريع

 بـا  و يابـد  يمـ  بيـشتري  ادراك جامعـه  به ورود با باران. شوديم كشيده مبارزه حيطة به
. شـود يم بيشتر مسئوليتش ،آموزديم بيشتر هرچه و شوديم آشنا مردم جدي مشكالت

 را سـاواكي  حقگـوي  و گيـرد مـي  دسـت  بـه  اسـلحه  57 ماه بهمن مردمي حركت در او
 اسـت  مـشغول  دوسـتانش  كـشتار  بـه  كـه  را عضاي سـاواك  يكي از ا   و كنديم دستگير

  .)94: 1386حلبي، ( كشد يم

 مردان در مقايسه با   نيز تعدادشان و كنندينم ايفا داستان در اصلي نقش داستان زنان
  :است مردان به متعلق محمود احمد داستاني جهان. است كمتر
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 و معـضالت  فصل و حل در سعي اش،مردانه مسائل و خيال پروسة در كه مرداني
 هايداستان در. كنند  يم تهديد را شان اجتماعي نظام و خانواده كه دارندي  هاي  آسيب

 اجتمـاعي  سياسـي  بازتـاب  و بيرونـي  واقعيـات  بـا  كـه  هـستند  مردان اين محمود
 ايفـا  مـشكالت  حـل  براي» اياسطوره -مردانه« نقشي و شوند يم رو هروب واقعيات

   .)160: 1386قنبري، (... ندارند هارمان مردان جمع در مهمي تعريف زنان ...كننديم
 جريـان  در ،بـاران   كـه در كنـار معـشوقش       اسـت  مائده فقط داستان، زنان تمام ميان در

 امـا  ؛اسـت  خـود  شخـصيت  تغييـر  درصـدد  مائده. دارد  نقش پررنگي  انقالبي مبارزات
 حاشـيه  در دائـم  را او زمـان  آن اجتمـاع  و دهدينم ظهور ةاجاز او به پنجاه ةده فضاي

 تعبير اريمكّ به زنان ديگر توسط اش،ساده عشق در او هايهنجارشكني و دارديم نگه
 زنان حقوق كه نيستند مردان فقط رمان اين در گويي .)779 و   777: 1372محمود،  ( شودمي
 هـستند  همجنسانـشان  عليـه  مـردان  از بيـشتر  نيز زنان ةجامع بلكه ؛كنندينم رعايت را

  .)778، همان(

  فركالف گفتماني تحليل منظر از داستان هاي گزاره/ گزاره تحليل .5

  توصيف سطح در داستان انتقادي گفتمان تحليل. 1-5

 ةمرحلـ  در سياسـي  داستان ازجمله ادبي متن هر گفتماني تحليل و بررسي هايشيوه از
 جتمـاعي ا شـرايط  و زمينـه  و هـا متن ساير از جداي يادشده متن كه است اين توصيف

 عنـوان  انتخاب چرايي ازجمله (ايصوري هايويژگي مجموعه. گيرد قرار بررسي مورد
 ميـان  از يخاصـ  هـاي انتخـاب  عنـوان  بـه  توانندمي شوند،مي يافت متن در كه) داستان
 صـورت   بـه  كـه  هـايي  ويژگي تفسير رايب. شوند تلقي... و واژگان به مربوط هايگزينه
 ضـروري  نيـز  ممكـن  هـاي انتخـاب  ديگر به توجه معموالً ،دارند وجود متن در بالفعل
 موجود هايويژگي كه هاييگفتمان انواع ايگزينه هاينظام ميان از انتخاب يعني ؛است

 در آنچـه  بـين  پيوسـته  توجه كانون متون، تحليل در ،درنتيجه. است شده گرفته ها آن از
. اسـت  نوسـان  در كند،مي استفاده ها آن از متن كه هاييگفتمان انواع و دارد وجود متن
 در را مـتن  انتزاعـي  تحليـل  نيز فركالف كه  چنان. است متن انتزاعي تحليل تحليل، اين
 .)71: 1388 دسـپ، ( كنـد مـي  بررسي متن ساختار و نحوي ساختارهاي واژگان، سطح سه
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 معنـايي  روابـط  نـوع  چـه  كـه  پرداخـت  مـسائل  ايـن  بـه  بايد ،تحليل نوع اين با مطابق
 .دارد وجـود  كلمات بين ايدئولوژيك لحاظ به) معنايي تضاد معنايي، شمول معنايي، مه(

 ا يـ  رسـمي  كـه  هست كلماتي آيا كند؟ داللت تعبير حسن بر كه دارد وجود عباراتي آيا
 نـوع  از بيـشتر  يـا  مجهـول؟  يـا  هـستند  معلوم سنخ از بيشتر جمالت باشد؟ ايمحاوره
 شـده  استفاده... و پرسشي خبري، وجوه از وجه مكدا از منفي؟ يا هستند مثبت جمالت

 بوده چگونه ها آن از استفاده نحوة و شده استفاده شما و ما من، هاييرضم از آيا است؟
 از متن بيرون و داخل به ارجاع براي اند؟شده متصل يكديگر به چگونه جمالت است؟

  .)171-167: 1379فركالف، (... و ؟است شده استفاده ابزارهايي چه

 تقابلي و دوگانه هايگفتمان شرايط از متن، توصيف ةمرحل در مدار صفردرجه  رمان
 دهندة  نشان تقابل عنصر داستان، اين متن در. است گرفته شكل خاص واژگان بردكار  با

 بـه  يخاصـ  طـرح  ،ايـدئولوژيك  لحـاظ  بـه  كه است واژگان آييهم و نشينيهم تكنيك
 زمـان  در بـشر  اساسـي  مـشكل  و تقابـل  نخستين اب داستان آغاز. است بخشيده داستان
 گفتمـان  برابـر  در كـه  است تقابلي مرگ گفتمان .بابوست مرگ هم آن و شوديم شروع

 بـراي  را انـسان  تـالش  دغدغـه  ايـن  و داشته قرار انسان روي در روي هميشه ،زندگي
 كوسـه،  توسـط  دريـا  در نشيني هم لحاظ از بابو مرگ ةاستعار .كنديم افزون آن از گريز
 و كنـد  مـي  توصـيف  را امنيـت  بـي  و ناآرام و زدهبحران ةجامع دريا كه است اين بر دال

 دفاعبي مردم كه است خارجي غارتگران و دولت مانند استبداد عوامل از استعاره كوسه
 و نـشيني هـم  نـوعي  اياسـتعاره  چنين با تقابل كردنِ تصوير تكنيك. كند مي پاره پاره را

 آوري وحـشت  معنايي بار كوسه. است كرده ايجاد داستان ايدئولوژيكي طرح در آيي هم
 تـصوير  و آغـاز  كوسـه  هـاي  آرواره در مـرگ  استعارة با صفردرجه مدار داستان و دارد
 پايـان  تـا  كـه  كنـد يمـ  ايجـاد  را معنايي شمول از روابطي تقابل، اين با داستان. شود مي

. كنـد  يمـ  مـشخص  را واژگـان  بين ارتباط ،ايدئولوژيك لحاظ از و يابدمي ادامه داستان
 زنجيريمانند   آن عناصر ارتباطي تضاد كه روست هروب داستاني با كه يابد يدرم مخاطب

 را آن گفتمـان  شاخـصة  تـوان يمـ  كـه  است تقابل اين درك با فقط و است پيوسته هم به
 كـاري،  خـراب  غـارت،  ازقبيـل  واژگـاني  كاربرد استبداد، و استثمار گفتمان در. شناخت

 انـدوزي ثـروت  و گيـري باج شكايات، به  نگفتن  پاسخ عدالتي،بي فقر، اعتصاب، اعدام،
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 بـه  توجـه  كـه  اسـت  بـاران  و نـوذر  مانند روشنفكراني و مبارزان گفتمان تقابلِ در... و
 فـساد  عـدم  و آزادي مردم، و كارگران حقوق از دفاع خواهي،عدالت شهروندي، حقوق

 ةشـيو  با صفردرجه مدار متن توصيف گفتمان. گذارندمي دخو حركت مبناي را فحشا و
 واقعـي  و ملمـوس  ارتباطي در روان و ساده بياني با جمالت .كنديم حركت ايمحاوره

  .شونديم روايت اخباري وجه در
 در. اسـت  فهـم  قابل و مثبت هرظا به جمالت ،نيست علني مبارزات كه شرايطي در
 صـورت   بـه  محلي ةلهج در »من «شخص اول ورتص به بيشتر ، ضميرها داستان روايت

 »شـما « ماننـد  مؤدبانه هاييرضم از و است بازار و كوچه اهل زبان كه دارد كاربرد »مو«
 عـادي  مردم ميان در انقالب جريان كه دليل اين به هم آن البته ؛است شده استفاده كمتر

 بـه  بـازار  و چـه كو نسل ةحاشي در جامعه روشنفكر نسل و است حركت در بازاريان و
 صـورت   بـه  يـا  رود مـي  كار به شخص اول صورت  به يا هايرضم. پردازنديم افكار نشر

 ادا ايگونـه  به جنوب محلي ةلهج در اصطالحات و افعال ضماير، كلمات، .جمع ضمير
 ايـدئولوژي  و وابـسته اسـت    داسـتان  تقابلي گفتمان به هاآن معنايي ساختار كه شوديم

 ».رسـيم  مـي  حسابشانِ: گويديم نوذر«: كنديم آشكار خود پنهان هايهالي در را داستان
  بـه  را فعـل  و ضـمير  او امـا  ؛است نوذر سخن ةجمله،گوينداين   در .)76: 1372محمود،  (

 غالب جمعي روح نماد ،شكل اين به ها  لفع و هايرضم كاربرد .برديم كار به جمع شكل
 انقـالب آغـاز    بـراي  را گـو و  گفـت  ةشيو اين كه است راديكال هاي شخصيت اذهان در

 اسـاس  بـر  داسـتان  رونـد  زيـرا  ؛است معلوم نوع از داستان هاي  لهجم .كننديم انتخاب
 طـرح  العلـل  علت هاشخصيت ميان در مستقيم گويو  گفت و است جريان در گوو  گفت

 گفتمـان  و شخـصيتي  تيـپ  بـه  توجـه  بـا  را خـود  خـاص  گفتار هركس. است داستان
، گـذرد يمـ  اش انديـشه  وراي در آنچـه  گوينـده  و داراست خويش سيسيا و اجتماعي

 كـه  عمـوفيروز  بـه  معلـوم  جملـة  قالـب  در را خود اظهارنظر نوذر. كنديم بيان آشكارا
 -انگلـيس  -عمـوفيروز  كيـه  دربـار « :گويـد يمـ  چنين ،كرده تصاحب را زمينش دولت

 و هـا پدرسـوختگي  و هـا دزدي چنـان  شـاهده  سر به خدا پدرسوخته، انگليس انگليس،
»  ....اسـفندياري  نوذر به آفرين بگه شاه خود كه مطبوعات سي بنويسم انگليسِ جنايات

  .)118همان، (
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 كـار  بـه  بـا  كـه  اسـت  صورت اين به ها  لفع كاربرد در متن شگردهاي از ديگر يكي
 .شـود   يم تصوير شخصيت و فضا اضطراب و قراريبي كوتاه، هاي  هجمل در افعال بردن

  : بنگريدقراريبي دادن نشان در محمود احمد سبك در فعل بسياري از اينهنمو به
 پـاي  نشـست . بود دستش كتايون نامة. كرد روشن را اتاق چراغ. بست را در باران
. كـشيد  دراز. آورد اتـاق  كـنج  از را متكـا  و پتو برخاست،. گيراند سيگار باز. منقل

 ديگـر  بـار . سـينه  رو كـشيد  را وپتـ  خوابيـد . زد غلـت  باز. بود منقل باالي دستش
 آمـد  خـالي . رفـت  جيـب  بـه  دستش. كرد نگاه مائده عكس به. برخاست. نشست
  .)1325 و 1327: 1372محمود، ( بيرون

  تفسير سطح در داستان انتقادي گفتمان تحليل. 2-5

 كه است هاييسرنخ منزلة به توصيف، ةمرحل در متن صوري هايويژگي ،مرحله اين در
 بافـت  مـشترك  زمينـة  ،بخـش  اين در. دكن  مي فعال را رمفس ذهن ايزمينه دانش عناصر

 مـورد  رمـان  در جاري گفتمان با آن مشترك عنصر و متن گيريشكل در دخيل بينامتني
 در -متن هايمايه بن در كه ايزمينه پيش و گذشته به بازگشت با و گيرديم قرار بررسي
 صورت تفسير سطح در تحليل و شوديم سيبرر -شد اشاره ها آن به اثر توصيف بخش

 و زمينـه  يا بافت شامل كرد مطرح گفتمان هر مورد در توانمي كهيي  ها پرسش. گيرديم
 بافـت  از گفتمـان  مـشاركين  هـاي تفـسير  . الـف  هايي ماننـد    ؛ پرسش است گفتمان انواع

 مـاجرا  .1: شـود مـي  مطـرح  پرسـش  چهـار  مرحله اين در چيست؟ بينامتني و موقعيت
 زبـان  نقش .4 چيست؟ آنان ميان روابط .3 هستند؟ ماجرا درگير كساني چه .2 يست؟چ
 درنتيجـه  و دارد وجـود  گفتمـان  از) انـواعي  (نـوع  چـه  .ب چيست؟ ماجرا پيشبرد در

 واژگـان،  اي،جملـه  انـسجام  دستور، آوايي، نظام زمينة در اصول و نظام قواعد، كدامين
  شود؟مي گرفته كار به كاربردي ا يمعنايي هاينظام

 .شود يم روايت سياسي -تاريخي ماجرايي در تفسير، سطح در مدار صفردرجه  رمان
 سياسي گفتمان و روابط ةپاي بر را اشداستاني روايت هدف كنديم سعي راوي با اينكه 

 سياسـت  بـه  چنـان  آن 1357 تـا  1350 هاي سال در مردم اجتماعي زندگي شرايط ،ننهد
 موضـوع  ايـن  از جدا توان ينم را جامعه اعضاي از فردي هيچ كه است متكي و وابسته
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 گفتمـان  خـود را از فـضاي      اندنتوانسته داستان هايشخصيت ،روي هر به .كرد تعريف
 فراخـور  بـه  هـركس  و  بركنـار نگـه دارنـد      است گذر حال در اطرافشان در كه سياسي
 پـردازش  شيوة ناي انتخاب .شود مي مرتبط سياست به نوعي به خويش شرايط و اوضاع

 و حركـت  مـداوم،  هـاي  واكـنش  و هـا  كـنش  بـا  ساختاري درون عنصري عنوان به« متن
 شـكل  تـرين  كاملداراي   كه رمان اين در آن كاركرد و وظيفه .شود يم همساز گوو  گفت
» .اسـت  شـدن  تصوير و دادن نشان است، داستان از خاص ةگون اين در توضيحي زبان

  آن را  توانـايي  و اسـت  تـر  نزديـك  داستان ةصحن به ضيحيتو زبان .)341: 1384محمود،  (
 داسـتان  فضاي به نزديك نگاهي در رو  روبه از را ها شخصيت و ها  حادثه رويدادها، دارد

  :؛ زيراكند پردازش
 در حـال  زمـان  آسـتانة  در و شـده  شروع گذشته از وقايع و هاآدم عمل و حركت

 ماضـي  فعـل  به داستان ناچار نشر   يابد، به يم دست خود نهايي شكل به زبان درون
 در حـال  زمـان  خـط  كـه  مواضـعي  آن ةهمـ  در اسـت  شده، بديهي  متوسل مطلق
 ماضي شود، فعل   يم نزديك شكسته  يا دور ةگذشت از هاشخصيت ذهني هاي تداعي

   .)جا همان( است شده استعمال
 صخـا  كـه  معنـوي  و لفظـي  صنايع كاربرد در را نويسنده توضيحي زبان از استفاده

 از قبل صفردرجه مدار رمان كه است دليل اين به .كنديم محدودتر است، توصيفي زبان
 بگيرد، بهره واژگان لفظي و معنوي ارتباط و دستوري هاي ظرفيت تمام از بخواهد آنكه
 كـرده  ايرانيـان  زندگي از مهمي ةمرحل تاريخيِ رويدادهاي توضيح صرف را خود زبان
 و كنديم دگرگون تاريخ در را يملت هر سرنوشت كه دثيحوا و رويدادها توضيح. است

 اي جامعـه  افراد سياسي -تاريخي زمان از برشي توضيح نيازمند مهم ةحادث اين تغييرات
 هـا ملت ساير  با خود شهروندي حقوق مقايسة با و اندشده آگاه خود حقوق به كه است

 .هـستند  جامعه بر حاكم گفتمان تحميلي قدرت و زورگويي استبداد، از رهايي درصدد
 بـه  نيست م كس هيچ دزدي، غارت، است قالبي چيزش همه مملكت« :معتقدند مردم اين
 زبـان  در حـاكم  دولـت  بـه  اجتمـاع  اعتمـادي  بـي  .)120: 1372 محمود،( ».برسه مردم درد

 و سـرمون  كه پدر داريم تو نو مو گناه« :است چنين داستان در محلي ةلهج با توضيحي
   .)149همان، ( ».عروسي تو هم و برن مي عزا تو هم
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 مـردم  اصطالحات و واژگان از حقيقي، روايت ةشيو بهترين به زبان ،داستان اين در
 بيان در را بسامد شترينيب واقعي و حقيقي زبان اين .است برخوردار اجتماعي محيط در

 محـيط  ةفـ مؤل دليـل   بـه  هاوگو  گفت در كالم لحن و ها  جمله زيرا؛  داراست گوهاو  گفت
 اهـواز  شـهر  محلي ةلهج با -است داستان عناصر ترين بااهميت از يكي كه -جغرافيايي

 و راوي نزديكـي  و صـميمت  احـساس  سـياق،  اين به كالم لحن كاربرد و شوديم بيان
 پنهـان  زوايـاي  در هـا شخصيت عاطفي روابط گيري شكل در داستان فضاي به مخاطب

 مـردم  از داسـتان  هـاي شخصيت .گيردمي صورت البانق تولد ديگر معناي به يا مبارزه
 را ذهنـي  تصاوير است توانسته واقعي و نرم زباني با راوي كه بازارند و كوچه و عادي

 -جهـان  بـا  زبـان  نـوع  ايـن  كـه  ايگونه بهنشان دهد؛    ملموس و عيني بسيار داستان در
 را قانون ةواژ ذرنو ،نمونه براي. است درك قابل و هماهنگ داستان -سياسي و تاريخي

 »او «مصوت دادن كشاين،   اساس بر. كنديم تلفظ) 117همان،  ( »قانووون« :شكل اين به
 از. اسـت  حاكم جامعه البغ گفتمان فضاي در كه است قانوني بي برابر در انتقادي طنز

 از راوي مناســب و موقــع بــه ةاســتفاد ،صــفردرجه مــدار زبــاني ديگــر هــايشاخــصه
 عامـل  اين .است اشخاص گويو  گفت در عاميانه اصطالحات و ياتكنا ها،المثل ضرب

 بـسيار  اجتمـاعي  ةمبـارز  در داسـتان  گفتمـان  بـر  حـاكم  ايدئولوژي تفسير و ترسيم بر
 ديگر هايتيپ از بيشتر بازار و كوچه مردم ميان در ها المثل ضرب. است بوده تأثيرگذار

 داستان اين در پوشيد، عمل ةجامطبقه   اين در انقالب جريان چون و دارد رواج جامعه
  :است برخوردار بااليي بسامد از اصطالحاتشان با آنان گفتار نيز

ـ  مگـر «؛  )129همان،  (» خرمنيم سر لولو ما په«؛  )127همان،  (» درآوردن دبه«  مـسجد  ه ي
 قـضا « ؛)128همـان،  ( »تنبـانيش  بنـد  شـعرهاي  ئو با«؛ )131همان،  ( »داره ميور كور تا چند

 و بـرن  مـي  عـزا  تو هم و سرمون كه پدر داريم تو نو مو گناه « ؛)71همان،  ( »بود قورتكي
  .)1497  همان،( »عروسي تو هم

 از راوي تفـسير  همـراه  بـه  تـصوير  سطح، اين در بحث قابل زباني مضامين ديگر از
  بـه  .اسـت  طبيعـي  شرايط و محيط توصيف قالب در استبداد خفقان و زده بحران فضاي
ـ  مه و ابري هواي با را استبداد گفتمان اختناق ويرا ،ديگر عبارت  چنـين  آسـمان  ةگرفت

  :كنديم توصيف
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 انگار -رهگذران پاي صداي  حتي .بود ساكت  شهر .كرد تيره را خورشيد و آمد ابر
 از ها چشم و بود كبود همه ها بست، لب   يم يخ سوز  استخوان خشك سرماي در كه
 از خـشك  ماسة در نم نفوذ مثل پچه  پچ  ناگهان .بود ظهر از پيش -خيس گزنده باد

  .)411  همان،( ...جنوب و شمال و شرق تا گسترد دامن و گشت و آمد شهر غرب

  تبيين سطح در داستان انتقادي گفتمان تحليل .3-5

 در اجتمـاعي  ةمبـارز  رونـد  از جزئي عنوان به متن تحليل به پژوهشگران ،مرحله اين در
 نكتـه  اين به توجه با تبيين مرحلة به تفسير مرحلة از .دنپرداز مي قدرت مناسبات ظرف

 عنـوان  بـه  ايزمينـه  دانـش  گونـاگون  هـاي جنبـه  از گرفتن  بهره با كه كرد گذر توان  مي
 امـر  ايـن . شـد  خواهد بازتوليد يادشده دانش متن، تفسير و توليد در تفسيري هاي شيوه

 توصـيف  تبيـين،  ةمرحل از هدف. كندمي صدق تفسير و توليد مورد در نوعي به درواقع
 كـنش  عنـوان  بـه  را گفتمـان  تبيـين، . اسـت  اجتمـاعي  فرايند از بخشي عنوان به گفتمان

 را گفتمـان  اجتمـاعي  سـاختارهاي  چگونـه  دهـد مـي  نشان و كندمي توصيف اجتماعي
 اي بازتوليدكننـده  تـأثير  چـه  هـا گفتمـان  دهـد مي نشان تبيين ،همچنين. بخشدمي جهت

. شـود مـي منجر   ساختارها آن تغيير يا حفظ به كه تأثيري ؛بگذارد تارهاساخ بر تواند مي
 سـطوح  در قدرت روابط از نوع چه :ها مطرح است    مانند اين يي  ها پرسش تبيين، دربارة

 چـه  اسـت؟  ثرؤمـ  گفتمـان  ايـن  دادن شـكل  در مـوقعيتي  و اجتماعي نهادي، گوناگون
 ايدئولوژيك خصوصيات داراي اندشده واقع استفاده مورد كه انگاشت پيش از عناصري

 اجتمـاعي   و نهـادي  گونـاگون  سـطوح  در مبارزات به نسبت گفتمان اين جايگاه است؟
 و آن سـاختن  دگرگـون  جهت در يا است موجود قدرت روابط خدمت در آيا چيست؟

  .)250-245: 1379فركالف، ( غيره

 مـسائل  حـضور  نميزا نظر از داستان موقعيت به توانيم مرحله اين در اينكه ضمن
 وضـع  از انتقـاد  اگـر  ديد بايد ،سطح اين در. كرد توجه آن به آشكار پرداختن و سياسي
 زمـاني،  همه مكاني، همه زمان،  بي مكان، بي يا و گذشته داستان جهان  اغلب باشد، موجود
 صـورت   بـه  باشد، موجود وضع مدافع منتقد اگر كه درحالي 4.است استعاري و نمادين
 اجتمـاعي  هـاي  نابـساماني  محـور  حـول  داسـتان  و پـردازد يم سياسي لمسائ به ضمني
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 گفتمـان  آيـا  :شـود يم مطرح الؤس اين تبيين، بخش در نكات اين به توجه با. گردد مي
 جديـد  فـضاي  در برسـاخته  هـاي رمـان  در شـصت  ةدهـ  در اسـالمي  انقالب بر غالب

 غالـب  فرهنگي گفتمان  با همسو كه است داده تولد اجازة هاييرمان به و بود ثيرگذارأت
 ها رمان ساير اندازة  به دوره اين سياسي هاي رمان در غالب گفتمان اين آيا ؟گرفتند شكل

 تحليـل  بـراي  فـركالف  ةالي سه الگوي اساس بر و ديگر  عبارت  به ؟است گذاشته ثيرأت
 ياجتماع كردار و) جاري هاي گفتمان (گفتماني كردار متن، ةالي سه گفت بايد گفتماني

 بـراي . كننـد يمـ  تعيـين  را مـتن  دنياي و زبان نوع، و است يكديگر با تعامل در) زمينه(
 ةعرصـ  در زنـان  نقش به توجه :شوديم گفته سخن مباحث اين از روش اين در ،نمونه

 آيا است؟ آمده ميان به سخن دانشجويان مثالً خاصي طيف از آيا است؟ چگونه سياسي
 .)11: 1388 دسـپ، ( شـود؟ يمـ  ديـده  موجـود  وضـع  با تقابلي ،خاص واژگان انتخاب با

 رمـان  و داستان بر گفتماني كردارهاي و اجتماعي كردارهاي ثيرأت به توجه با كه اي نكته
 اسـالمي  انقـالب  غالـب  گفتمان در كه سياسي رمان كه است اين شود گفته است الزم

 مـتن  نوشـتن  كـان ام كـه  -را قبل ةدور غالب گفتمان فضاي تواند يم ،است شده نوشته
 توانـد ينمـ  آن مـوازات  بـه  و بكـشد  نقد به -است نبوده دوره آن در) اجتماعي اوضاع(

  .   كند تحليل را خود زمان غالب گفتماني فضاي
 سـويي  و سـمت  بـه  جامعه گفتمان گفت بايد رمان اين تبيين ةمرحل درهمه،    اين با
. كنـد  مي نهادينه اجتماع در قدرت مناسبات جهت در را مبارزه روند كه شده داده سوق

 در شـود و     مـي  شروع كوسه با جنگ در بابو مرگ ةاستعار با داستان آغاز در مبارزه اين
 گـردن  ئوناس، گردن تقصيرها  همة :گفت بابو« :بندديم نقش ها  هجمل اين با باران ذهن

 خانـه،  رن؟ميا كجا از مردم بيارن؟ كجا از ندارن .پولي نه كاري، نه درسي، نه -بابا و ننه
محمـود،  ( » ....عقبـيم  هميـشه  كـه  حرفـاس  همي ...بخوري نداري نان تو فرش، ماشين،

 و جامعـه  متوسـط  سـطح  در زندگي ةاولي امكاناتنبود   درباب بابو اظهارنظر. )69: 1372
 تحقـق  و بيـداري  گفتمـان  شـود يمـ  باعـث  حاكم قدرت به وابسته قشر اندوزيثروت
 كـاري  محافظـه  با كه گذشته نسل حتي و بيابد رواج عمومي اذهان در شهروندي حقوق

 بـا  .شـود  كـشيده  چـالش  بـه  اند،نكرده اعتراضي هيچ دولت استبدادي ساختار برابر در
 در كـه  هـايي پرسـش  و اقتـصادي  عدالت درباب متن ايدئولوژي و داستان اين به توجه
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 قـدرت  ابـط رو از نوع چه اجتماعي عوامل بخش در ديد بايد است، مطرح تبيين سطح
 داسـتان  در گفتمـان  اين دادن شكل در موقعيتي و اجتماعي نهادي، گوناگون سطوح در

 ايـدئولوژيك  خـصوصيات  داراي انگاشتپيش از عناصري چه .است بوده ثرؤم يادشده
 و اجتمـاعي  نهـادي،  گوناگون سطوح در مبارزات به نسبت گفتمان اين جايگاه هستند؟
 خـدمت  در غالـب  گفتمان آيا مخفي؟ يا است علني تمبارزا اين آيا چيست؟ موقعيتي

   ؟آن نكرد دگرگون جهت در يا است موجود قدرت روابط
 اوليـة  نيازهـاي  تأمين فقر، طبقاتي، هاي اختالف مجموعه اجتماعي عوامل بخش در

 از عناصـر  ايـن  .اسـت  اجتمـاع  غالـب  گفتمـان  ،غـارت  و اسـتثمار  اسـتعمار،  زندگي،
 بـدون  هـا شخـصيت  گفتمان غالب وجه كه اي گونه به ؛اندهشد جامعه بارز هاي مشخصه

 رواج داستان فضاي در قدر آن گفتمان اين .شودمي تلقي مفهوم بي و معنا بي واژگان اين
 نـوذر،  ماننـد  مـردم  اكثريت ،هستند حاكم گفتمان موافق كه هاييشخصيت جز كه دارد

 بـاران . كننديم بيان داستان در اي شيوه هر به را خود اعتراض ...و باران مهراب، مبارك،
 فلـسفي  تبيـين  با مهراب اعتصابات، و تظاهرات از عكاسي با براتعلي اعالميه، پخش با

 و خـود  حـق  دنـ خواهيمـ  ،شاه شخص به حتي نويسي شكايت با نوذر موجود، اوضاع
  .)189همان، ( دنكن زنده را ديگران

 نقـش  روشـنفكر،  تيـپ  در .انـد  شـده  انتخاب ها طيف همة از داستان هايشخصيت
 مبـارزات  كـه  اسـت  قـرار  ايـن  از انقالب حركت و مردم مبارزات روند در دانشجويان
 از  دانـشجويان  اعـدام  وه  شـكنج  ،بازداشـت  و   تظـاهرات،  برپايي اعتصاب، دانشگاهي،

 نقـش  بـازار  و كوچـه  مـردم  احـساسات  بـرانگيختن  در و اسـت  داستان ةبرجست نكات
 روشنفكر تيپ ،شوديم كشته كتابخانه مصادرة در سدهي حيمر پسر وقتي. دارد اساسي
  :كند يم توصيف چنين ، اين حادثه رامهراب مانند داستان

 كتابخانـه   شـنبه  !...شـد  كـشته  پـسرش  دانـشگاه  كتابخانـة  انفجار  تو :گفت مهراب
 انجمـن  جلـسة  يـازده  شد، سـاعت   هابچه ده، تحويل  ساعت شد، يكشنبه  مصادره
 »!سـدهي  رحـيم  بيچـاره « -كرد زمزمه باران ... -هوا رو رفت ازده دو .بود كتابخانه
 پـا  قربـاني  بايـد  كـه  سر بيچاره« -گفت و خودش پيشاني به زد تانگش با مهراب

  .)1369: 1372محمود، ( شود
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 عيتشي ةاجاز نيست حاضر حتي كننده سركوب قدرتِ ةحرب با حاكم گفتمان استبداد
 مخـالف  گفتمان نابودي درصدد و بدهد سياسي انشدگ كشته  خانوادة به سپاري خاك و

 كـاربرد  و مـستقيم  و صـريح  زبـاني  بـا  ،تـصوير  ايـن  نمـايش   بـراي  راوي .است خود
 آخـر  در و كنـد يم تحليل عادي مردم كنار در را دانشجويان تظاهرات كوتاه هاي  هجمل
. )1401 ن،همـا ( كنديم تبيين انقالب پيروزي ظهور با نوذر ةجمل در را شهدا خون ةنتيج

 ايـن  و دهـد يمـ  نـشان  را خـود  حـضور  مـردان  نقـش  حاشية در داستان در زنان نقش
 زنـان  بـه  حـضور  ةاجاز فرصت كه كند حكايت اهواز شهر مردساالر ةجامع از تواند يم

  كـه  رسـد  يمـ  داستان زنان گوش به دختر دانشجويان كشتار خبر  درحالي .شدينم داده
 جامعـه  حاكم قدرت .شودينم ديده هاتظاهرات ةحنص در نيز بار ك ي  حتي آنان حضور

 ةهمـ  در را رفتـار  ايـن  و كنـد يمـ  تبليـغ  را وحـشت  و تـرس  نـوعي  خود گفتمان در
 پادشـاه  قـدرت  بـارز  و مطلـق  ترس بازتاب سانسور .دهديم رواج اجتماع هاي  ساحت
 صـورت  سانسور بـه  در قالب    صفردرجه مدار داستان در ترس اين نمايش. است مستبد

 جامعـه  بر حاكم گفتمان دروني ترس ةدهند نشان اين و است شده تصوير دقيقي و ارزب
ـ  .اسـت  شـده  شايع ...و شهرباني مانند آن هاي زيرشاخه تمام در كه است  ،نمونـه  رايب
 خـشتك  ترسـشان  از« :گويـد يم روديم كالنتري به ساده شكايت ك ي براي وقتي نوذر
  .)134همان، ( » ....دارم مسلسل تنبانم ليفه تو كنه مي خيال گردن، مي م آدم

 از آيـا  ديـد  بايـد   است كـه   اين انتقادي گفتمان تحليل در تبيين سطح در ديگر نكتة
 آيـا  .دارنـد  اسـاطيري  و حماسـي  ةجنبـ  واژگان آيا و است شده استفاده خاصي واژگان

 اسـاس  بر دارد؟ وجود حاكم قدرت و استعمار عليه قهرمان متوسط ةطبق ساختن قصد
 گفتـار  در را آن راوي كـه  اسـت  شـده  تبيين داستان در خاصي واژگان گفتماني، كردار
 گفتمـان  كـه  معنـا  اين به ؛دهدمي قرار -مهراب -خويش داستاني ةجامع روشنفكر تيپ

 در .كنـد يمـ  تبليغـات  قانونمندي و سياسي باز فضاي درباب استبدادي حكومت جاري
 دولت خصوصيت مورد در )م1989-1918،  فرانسوي فيلسوف( آلتوسر لويي باب، اين

  :گويديم استبدادي
 نـه  اسـت؛  سـاختار  فاقـد  سياسـي  رژيم كه است اين استبداد خصوصيت نخستين
 كه گويديم اتكرّ به منتسكيو .اجتماعي ساخت نه و دارد قضايي -سياسي ساخت
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 .اسـت  اساسـي  قـوانين  همـه  از بـيش  او منظـور  البته كه است قانون فاقد استبداد
 غريـب  و عجيـب  انتقـال  بر كه قانوني جز شناسد،ينم سياسي قانون هيچ استبداد

ــدرت ــلطان ق ــاكم س ــت ح ــن و اس ــدرت اي ــواره ق ــدرت هم ــق ق ــت مطل   اس
  .)186-185: 1378موقن، ( 

 هـاي   ل  سـؤا  بـا  ،ندارند را واژگان اين فهم سواد كه بازار و كوچه مردم و عوام تيپ
 مهـراب  و) بـازار  كاسـب  (عطـار  وگـوي   فـت گ ،نمونـه  براي. شونديم رو هروب بسياري

 ذهـن  بـه  را نكتـه  ايـن  خيـاط  مبـارك  اوس و براتعلي شدن زنداني ةدربار) روشنفكر(
 زبـان  و گفتمان تاريخ، طول در كه است باريك ةنكت اين بيان درصدد متن كه رساند  مي

 دهشـ  نمـي  فهـم  درسـت   مردم عادي  توسط اغلب كه بوده اي گونه به ايراني روشنفكران
  :است

: گفـت  لـب   لبخندبه مهراب. نيست حاكم هم قانوني  هيچ -شده تند خيلي كه انگار
 بـاز  فضاي  در !...بگيره جاش قانوني  بي لزوم بوقت آقا كه  حاج همينِ قانون فلسفه

  معني:گفت عطار .در سگ باشند، مثل  كالم شدة  تربيت نگاهبان بايد ها سياسي، لب 
 كـه  س دوجانبـه  قرارداد باز، يك  فضاي معني: گفت مهراب .هم سياسيِ باز فضاي

 طـرف  از نيابتـاً  و خودش طرف از اصالتاً حاكميت و شده وضع حاكميت طرف از
 :گوياسـت  و مـوجز  مختـصر،  بـسيار  هم قرارداد اين مضمون. كرده امضاش مردم

   بكنــد بخواهــد دلــش كــار هــر حاكميــت و بگويــد بخواهــد دلــش هرچــه مّلــت
  .)1405-1406: 1372محمود، (

 تيـپ  ةوظيفـ  و اسـت  داده قرار يكديگر با تعامل در را عوام و روشنفكر تيپ راوي
 عـوام  ذهـن  در شهروندي حقوق و مدرن واژگان فهم در مشكالت تشريح را روشنفكر

 در جامعـه  لئمـسا  تحليـل  در انتقـادي  واژگان كاربرد ،صورت هر به .است تعيين كرده 
 دلـش  كار هر حاكميت و بگويد بخواهد دلش هرچه تمل« :مهراب ةجمل اين و داستان

 است انقالب از قبل ةده در حكومت استبدادي و بسته گفتمان روشنگر،  »بكند بخواهد
 آن،  1358 ةده از پس ها سال هم آن ،داستان ةصحن در آن كشيدن چالش به با محمود كه
 پـوچ  و چهـي  جامعـه  افـراد  هـاي انتقاد و هانظر استبدادي حكومت در .كند يم تبيين را
 افـراد  ذهـن  .كنـد يمـ  تعيـين  را اجتماع ساختارهاي حاكميت استبداد و آيد  شمار مي   به

 گفتمـان  طـرف  از را خـود  حقـوق  احقـاق  و اثبـات  قدرت، توانايي كه زماني تا جامعه
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و  پيوسـته  باشـد،  مواجـه  اسـتبدادي  حكـومتي  بـا  سـو   يـك  از و نيـاورد  دست به حاكم
 ايانديـشه  بـا  نـاخواه  خواه و ستها اسطوره در يشخو حق بازيافت حال در ناخودآگاه

 جهـت  خود اياسطوره -تاريخي ةحافظ از كه اينجاست در .شوديم رو  روبه اياسطوره
 جامعـه  افـراد  جمعـي  ذهـن  قالب در احساس اين چون و گيرد يم كمك سازي قهرمان

 و گيـرد  مي كلش مردم ةتود ميان در حاكم قدرت عليه جانبه همه ايمبارزه كند،يم نفوذ
  :اياسطوره ةانديش اساسي خصلت .شوديم منجر انقالب به اتفاق اين

 حقيقـت، همچـون    جهـان، در   با اي  اسطوره انديشة  برخورد .است آن عاطفي شيوة
 انديـشة   در .حيـات  با است حيات رويارويي بنابراين و  است »تو« با   »من«برخورد  
 قـرار  طبيعت بستر در نيز اجتماع و است اجتماع ناپذير  جدايي جزء فرد اي  اسطوره

  .)201همان، ( است آن شر و خير نيروهاي به وابسته و دارد
 را هـا  شخصيت متفاوت هايديدگاه توانسته كه است سياسي -تاريخي اي  راويمحمود  

 منظـور  ايـن  بـراي  كـه  شخصيتي زبان از مناسب و سنجيده گفتارهاي در مورد، اين در
 هـاي   سـاحت  در امـور  تحليل و تبيين نوعي درصدد داستان .، بازگو كند  است پرورانده

 بـا  مخاطـب  و است اياسطوره هيجان قالب در فرهنگي و اقتصادي سياسي، اجتماعي،
 دارد توانـايي  كنـد، يم مطرح داستان مختلف هايتيپ زبان از راوي كه اطالعاتي حجم

  :كند تحليل و تبيين ها ساحت تمام در را مسائل
 پيدا سياسي شكل كم  كم داره، بعد  اقتصادي ريشة هميشه  اعتراض :گويديم كندرو

 از كـسي  كمتـر  پارسـال  تـا  سازه سرنوشت قهرماني كار ما مثل جوامعي در. كنهيم
 فرمايشات  اين:گفت  مبارك!شده گير همه ش زمزمه حاال زد، امايم حرف اعتصاب

  همـين  .شـد  شـروع  اعتصابات دو و سي كودتاي از بعد سيف؟ درست  آقاي چيه
 رديـف  بـرات  را كارگري بزرگ اعتصاب پانزده كو دست دقيق تاريخ تونم يم ناآل

   .)334همان، (! كنم

 انديـشة  تبيـين  در مهـراب  و پـور  سـيف  تحليل در عكاس براتعلي دستگيري ةحادث
  :است چنين اين) واقعيت از دوري (اياسطوره

 !نميـره  بخرجش نكن، كار احساس رو گفتم براتعلي به صدبار« جنباند سر مهراب
 تنـگ  بـه  ملـتِ  مبـارزات  تـاريخ  اينـا  خـان؟  مهراب چيه احساس :گفت پور سيف
 زمـين  رو :گفت ...پور سيف و گوئي قلمبه اينا :گفت مهراب !بشه ثبت بايد !س آمده
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 پوزخنـد  مهراب .بدبختي هزار و زمين بازي بورس و بيكاري و تورم وگرنه نيستي
 سركوب البد بيني مي اگر :گفت پور سيف. تو از بهتر خيلي -بينم مي را اينا همه: زد

 مهـراب  .و جمعـي  دسته هاي اعدام و ها دانشگاه به تهاجم و روشنفكران و كارگران
ـ  شادي مردم، تأثر كه دارم ايمان و معتقدم من :گفت آرام بيرون به چشم  خـشم  ا ي
 عمـل  مردم، عمل !هگيرينم فرمان مغز منطقة از هنوز مردم، اجتماعي عمل و مردم

 عمـل  و شـنيدن  ديـدن،  !اسـت  حـسي  فقط مردم اتفاق به قريب اكثريت اجتماعي
 گيرن مي گر يكهو !رسه نمي ادراك سطح به مطلقاً هاشنيده اين و هاديده اين .كردن

 نيـان  كيش يك با ديرپاست برسه، ادراك منطقة به اگر كه  درحالي رن وامي يكهو و
 احـساسات  نـبض  ورماليده پاچه آدم چارتا اگر !خطرناكه اين و برن فيش يك با تا

  .)1249-1251همان، ( واويالست بيارن بدست را مردم

 و واقعيـت  از دوري (اياسـطوره  ةانديش خطر كه است روشنفكراني تيپ از مهراب
 طبقـة  سـاختن  درصـدد  كـه  -را سـؤال  ايـن  جـواب  و است دريافته را )گرايي احساس
 سؤال اما. دهد مي پاسخ روشني  به -است حاكم قدرت و لطنتس استعمار، عليه متوسط

 كـه  انـد داشـته  وجـود  مهـراب  ماننـد  روشـنفكراني  زمـان  آن در واقعاً آيا كه اينجاست
منجـر   انقـالب  ظهـور  بـه  كـه  را تـوده  قـشر  احساسي مبارزات روند ،صريح چنين اين

 بـوده  معـدود  قـدر  آن نزما آن در روشنفكراني چنين تعداد اينكه يا ؛كنند تبيين شود يم
 حاصـل  انـد توانـسته  پنهـاني  فقط و نداشته مقاومت ياراي مردم تودة برابر در كه است

 چنين اين مردم گرايي احساسات و اياسطوره ةانديش به توجه با را مبارزاتشان و انقالب
 و مهـراب  شخـصيت  آيـا  كه  اين است  شوديم مطرح  كه ديگري سؤال .كنند پيشگويي

 از بعـد  او كـه  است محمود يعني ،داستان راوي ذهن پرداختة و ساخته او ايه بيني پيش
 تبيـين  ايـن  بـه  اسـت  توانـسته  آن از پس مسائل با انقالب از قبل مسائل درك و ديدن
 در كـه  اي  سياسي رمان آيا كه شود يم ختم پرسش اين به ها  ؤالس اين ،نهايت در. برسد

 كه را قبل دورة غالب گفتمان فضاي تواند يم شده نوشته اسالمي انقالب غالب گفتمان
 بررسـي   است نداشته وجود آن در) سياسي و اجتماعي اوضاع تبيين (متن نوشتن امكان

 پاسخ در .كند نقد را خود زمان غالب گفتماني فضاي تواند ينم آيا ،آن موازات به و كند
 اين مؤلف كهيي  ها سال در اسالمي انقالب غالب گفتمان فضاي گفت بايد سؤال اين به
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فـضاي   پهلـوي  دولت هاي  ساحت تمام كشيدن چالش به و نقد براي نوشت، مي را رمان
 سانـسور  در هايـشان  نوشـته  انقـالب  از قبـل  تا كه نويسندگاني و بود كرده ايجادبازي  
 دليـل  بـه  ،انـد  نداشته را خويش آثار و افكار نشر ةاجاز و داشت قرار قبل پهلوي دولت

 محرومان فقر و پهلوي دولت اختناق از هرآنچه نوعي به توانستند دهآم پيش فرصت اين
ـ  امـا  .بنويـسند  داشـت  رواج زمان آن در مردم ةشد ضايع حقوق و  توجـه  ة درخـور  نكت

 -اسـت  داسـتان  اشخاص روشنفكر تيپ از كه -مهراب سخنان تحليل در كه اينجاست
 هـر  بلكـه  و خـود  نزمـا  غالـب  گفتمـاني  فضاي و كرده استفاده فرصت اين از محمود
  .است كرده نقد نيز را زماني

 چنـين  داسـتان  روسـاخت . است مطرح قدرت بحث با ارتباط در مهراب شخصيت
 بـار  بـاران  ماننـد  هـايي بازمانده حال و ميرديم ايخانواده سرپرست كه شوديم روايت
 يرتغي سرنوشتشان فروپاشيده اجتماعي آشفتگي روند در و كشنديم دوش بر را زندگي

 را خود تشكاي و نارضايتي و اردد حضور داستان جاي جاي در نوذر شخصيت .كنديم
 ،نـوذر  بـا  متـضاد  شخـصيتي  يـارولي  .كنـد يم تكرار  همواره هاشخصيت ديگر كنار در

 .شـود يمـ  اشاره بسيار اش طلبي منفعت و او به متن در .است محل اهل و عطار ،مبارك
 داسـتان  تأثيرگذار اشخاص از باران و نوذر شوديم گمان كه ظاهري تصور برخالف اما

 در تـوان يرا مـ   موضـوع  اين ،تبيين بحث در .است مهراب به متن خاص توجه هستند،
 كـه   هنگـامي  .بازكاويـد  داسـتان  سـاخت  ژرف ،ديگـر  عبارت  به و متن پنهاني هاياليه

 كاربرد .خوانديم استثمار را يارولي نيرنگ و فريب نوذر   دهد،يم فريب را باران يارولي
 در مفهـوم  ايـن  حـضور  و تـأثير  ةدهنـد  نشان يارولي شخصيت توصيف براي كلمه اين

 درك را اسـتثمار  مفهـوم  داسـتان  هـاي شخـصيت  ،عبـارتي  به يا و است اشخاص اذهان
 اين و دهندينم تشخيص جامعه بر حاكم و دروني گفتمان در را آن كاربرد اما ؛اند  هكرد
 جامعـه  بر حاكم گفتمان در را قدرت و استثمار منشأ آنان ودشيم باعث تشخيص عدم

  .شوند غافل قدرت گستردة ةحوز از و بدانند -پهلوي دولت -
 تبيـين  سطح در. هايي اشاره كرد      توان به نكته    مي صفردرجه مدار :رمان نام تحليلدر  

 زدن دور جاي مدار گفت توان مي »سياسي هاي رمان شناسي عنوان بوطيقاي« به توجه با
  :داشته اذعان نيز حلبي كه طور همان و است
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 يعنـي  صـفردرجه   مدار .است گردش جاي قطبي، مدار  مدار يعني صفردرجه مدار
 هـستي، مـوازي    اسـتوا  زني، مـوازي    مي دور را گردي، خود يم خود دور به جايي
 را فرضي  خطي .صفري  مداري، اما  .السرطان  رأس مدار هستي، موازي  شمال قطب

   .)96: 1386( صفري اما كنييم طي خورشيد دور به انتقالي شگرد در
 نـام  اسـت؛  پـوچ  و بيهـوده  باشـد،  نداشـته  اي ثمـره  كه چرخشي اينكه به علم با راوي

  .كند  ، تأييد مينامديم صفردرجه مدار شخصي خويش درك و ريزبيني با كه را داستاني

  گيري نتيجه. 6
 ،)جملـه  از فراتـر  بـه  توجه (گرايانه ساخت كردروي سه گفتمان تحليل در كه آنجايي از

 ايـدئولوژي  و قدرت كردن وارد (گفتمان انتقادي تحليل و) بافت به توجه (گرايانه نقش
) دارد  نقش فعـالي   ها آن تغيير و خلق در ما صحبت هايشيوه اينكه و گفتمان تحليل در

 نـوع  رويكـرد،  بهترين خ،سن اين از هايي رمان تحليل در ،)29: 1384 سلطاني، (دارد وجود
 آيـا   كـه  كـرد  بحـث  تـوان يمـ  مباحـث  اين دربارة كه است رويكرد اين در. است اخير

 مـدار   ماننـد  ييهـا  داسـتان  آفرينش در شصت ةده در اسالمي انقالب بر غالب گفتمان

 الگـوي  از بايد تحليل اين دربنابراين،  . است بوده ثيرگذارأت جديد فضاي در صفردرجه
 زبـاني  تحليـل  شامل (متن اصل به كه كرد استفاده گفتمان تحليل براي ففركال ةالي سه
 گفتماني كردار ،)جمله از باالتر سطح در انسجام و آوايي نظام دستور، واژگان، قالب در
 ايـن  اجمـالي  صـورت  .دارد اي  ويـژه  توجـه  اجتماعي كردار و) متون مصرف و توليد(

   :ل است اين شكبه ،داستان اين به توجه با ،تحليل
  

  
  

  هفتاد و شصت دهة در آن بازتاب                                                                 
  دهة شرايط در متن مصرف و توليد                                                                           

   هفتاد                                                                           
   هاجمله و ها تعبير واژه، تحليل                                                                            

  

 اجتماعي كردار

 
 گفتماني كردار

مدار 

 صفردرجه
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 مـدار  مـتن  توانيم اين رمان  گفتماني تحليل به توجه با كه است   اين سخن حاصل

 مـصرف  موارد و طلبيديم را متني چنين ليدتو كه دانست گفتماني از ثرمتأ را صفردرجه
 بـين  هـاي  سـال  در نيز غالب برتري و گفتمان آن و بود فراهم خاصي شرايط در نيز آن

 اقتـصاد  فرهنگ،زمينة   درة شصت تا هفتاد     ده هاي سال ةجامع با منطبق 1357 تا 1350
 را يمتنـ  چنـين  انتـشار  و وجـود  كـه  اسـت  بوده) اجتماعي كردار (دوره آن سياست و

  را داسـتان   ايـن  انتـشار  و توليـد  ،نكات اين به توجه با ذيل نمودار در. است طلبيده مي
  :ايم  نشان دادهاجتماعي كردار و گفتماني كردار با تعامل در ادبي متن يك عنوان به

  
  

  
  

  

  ها  نوشت پي

 در كه است معاصر سياسي داستاني ادبيات تحليل و بررسي پژوهشي طرح از برگرفته مقاله اين. 1

 .است شده انجام گرجي مصطفي دكتر مسئوليت با و دانشگاهي جهاد انساني علوم پژوهشگاه

 هاي انديشه و رويدادها تحوالت، بازآفريني سياسي رمان گفت توانيم آثار اين مجموعة به توجه با. 2

 كشور يك تاريخ از خاص اي برهه در سياسي جريان يك بازپرداخت و داستان قالب در سياسي

 نيروهاي سياسي روابط قانون، و عدالت اداري، فساد زندان، شكنجه، مانند موضوعاتي كه است

 را سياسي حادثة و انديشه نظامي، قدرت فشار، هاي گروه و ها سازمان و احزاب مثل اجتماعي

  .گزينديبرم خود داستان برتر تم عنوان به

 ؛كنديم علم قد يارولي نوذر، برابر در و است شهروز و برزو باران، شخصيت ازاي مابه نمونه رايب. 3

 رزاق، جمعه، مبارك، برابر در ؛كتايون مائده، برابر در و منيجه و مائده خاور، نهن و بلقيس برابر در

 كه است تناقضي اوج مهراب ،البته. كنديم ظهور مهراب پور سيف و كندرو عكاس، براتعلي عطار،

 مأموران و ارژنگ سروان مانند نظامي اشخاص. شوديم آفريده تانداس هاي شخصيت همة برابر در

  .اندشده توصيف مردم قشر مخالفت جهت در داستان در نظامي

 منتقد آيا است، غالب گفتمان منتقد آيا شده، نقد سياسي مناسبات متن در آيا ديد بايداين،  اساس بر. 4

  ... .و است حال زمان غالب گفتمان
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  .104-91صص
 جزيـرة  سووشـون،  (دانـشور  سـيمين  هـاي رمان در غالب گفتمان تحليل .)1388 (علي دسپ، -
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 .160-158صص. 20 ش.رودكي ادبيات و زبان مجلة .»)محمود احمد آثار
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