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 رانیتهران، ا ،يدانشگاه عالمه طباطبائ يفارس اتيزبان و ادب يدکتر يدانشجو
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  رانیا تهران، ،يدانشگاه عالمه طباطبائ يفارس اتياستاد زبان و ادب
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 چکیده

 رفتهیپذ ياريبس ريپس از مشروطه تأث ياجتماع -يفکر اناتیاز جر رانیدر ا نینو يسنویآغاز داستان
، نوشنتة  «شنکر اسنت   يفارسن »در داسنتان   «گرایني يملن »بازتاب گفتمان  يمقاله به بررس نیاست. در ا
است  ريبا آن درگ 1300 يهاسال يالکه جامعه حو يمسائل ي. با بررسمایجمالزاده پرداخته يمحمدعل
 ميابیيدرم -دارد ايژهیو تيگفتمان اهم ليدر خلق متن که در تحل نهيو با توجه به مسألة بافت و زم-

 هنا از داسنتان  ياريدوره داشته و در بسن  نیا يدر محافل روشنفکر يادیز تياهم گرایييکه بحث مل
مطرح اسنت   نینو يسنویداستاندر عرصة  شرويپ ايسندهنوی عنواناست. جمالزاده که به افتهی بازتاب

 يرگيمقاله با بهره نی. در اکنديم نييتب« نبود يکیبود  يکی»خود را در مقدمة  ينظر يبه وضوح مبان
 نین در ا گرایني يگفت که توجه به گفتمنان ملن   توانيفرکالف م «يگفتمان انتقاد ليتحل» کردیاز رو

 يها گسترش قدرت و آزادرا که اهم آن گرایييمتضمن در مفهوم مل يهادوره نتوانسته است آرمان
 نین ا نندۀ ینظرگناه نما  نین از ا« شکر است يفارس»ملت در برابر حکومت است، تحقق بخشد و داستان 

 دوره است. نیدر جامعة ا ينوع ناکام

 .گفتمان، جمالزاده لیتحل ،گرایییمل ن،ینو یسنویداستانواژگان کلیدی: 

                                                           

* E.mail: atu.hadi69@gmail.com 

** E.mail: ytalebian@gmail.com )نویسندۀ مسئول( 

https://dx.doi.org/10.22054/ltr.2020.44169.2739
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 مقدمه

نویسني، محمندعلي جمنالزاده پيشنرو     نظنران عرصنة داسنتان   به عقيندۀ بسنياري از صناحب   

او را « یکني بنود یکني نبنود    »مقدمنة  برخني از منتقندان   نویسي نوین در ایران است. داستان

اولنين  « فارسي شنکر اسنت  (. »161: 1378، 1دانند )باالیينویسي جدید ميمانيفست داستان

شنود.  ه به دنبال آن پنن  داسنتان کوتناه دیگنر رواینت مني      داستان از این مجموعه است ک

کاري که جمالزاده در شش داستان کوتاه این مجموعه به انجام رسانيده است، در واقع به »

( در 161: 1378)بناالیي،  « نمایش درآوردن افکاري است که در دیباچه تبيين شنده اسنت  

هنا از منظنر   ت که پنرداختن بنه آن  مرامنامة )مقدمة کتاب( جمالزاده مسائلي مطرح شده اس

اولنين و  « گرایني ملني »تنوان ادعنا کنرد    دانش جدید بسيار اهميت دارد. به عنوان مثال، مي

اي است که در این مقدمه بدان پرداخته شده است و دليل اینکنه جمنالزاده   ترین مسألهمهم

ادعنا کنرد   تنوان  دهد تا حد زیادي تحنت تنأثير اینن نگنرش اسنت. مني      به زبان اهميت مي

پيشننرفت جهننان غننرب و »و بحننث « مبننارزه بننا خرافننات»، «آزادي»هننایي از قبيننل عنننوان

گيرند. جاي مي« گرایيملي»، همگي مباحثي هستند که تحت گفتمان «ماندگي ایرانعقب

که نمونة مورد تحلينل  -« فارسي شکر است»خصو  این مسأله نه تنها در آثار جمالزاده به

کنند، بلکنه موضنوع و زميننه اصنلي و بنه تعبينري گفتمنان حناکم          صد. مني  -ما نيز است

هاي قبل و بعد نگارش این داستان است کنه  نویسان سالهاي سایر داستانبسياري از داستان

 اند. به اشکال مختلف بدان پرداخته

 

 . پیشینۀ پژوهش1

قالنه ینا   هنيچ م « فارسي شکر اسنت »گرایي در داستان تاکنون در مورد بررسي گفتمان ملي

کتابي نوشته نشده است، اما براي بررسي این داسنتان از نظنر اجتمناعي و همچننين از نظنر      

                                                           

1- Balay 
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ساختار و عناصر داستان در برخي منابع سخن به ميان رفته است. آثاري که به محتواي اینن  

 مقاله مرتبط هستند به ترتيب زمان نگارش به شرح زیر هستند:

، 38، 30کوشش عبدالعلي دستغيب. وي در صنفحات   به« نقد آثار محمدعلي جمالزاده» -

نویسنني از دینندگاه ایننن کتنناب بننه مبنناحثي از قبيننل آزاديِ غربنني، هنننر داسننتان 173و  42

 هایش اشاره کرده است.  جمالزاده، زبان او و انتقاد اجتماعي وي در داستان

تنناب ایننن ک 41نوشننته محمنندعلي سننچانلو. او در صننفحه   « نویسننندگان پيشننرو ایننران » -

درخصو  توجه جمالزاده به طبقات مختلف مردم و اوضناع اجتمناعي عصنرش مطنالبي     

 بيان کرده است.

این کتاب که اثري مشترک از کریسنتف بناالیي و   « هاي داستان کوتاه فارسيسرچشمه» -

نویسني  هناي داسنتان  بنه تکنينک   214و  213، 129ميشل کویي پرس اسنت، در صنفحات   

 پرداخته است.« فارسي شکر است»استان جمالزاده و همچنين طرح د

 هاشنم و  محمنود فتنوحي  اي از مقالنه  «نویسني ایرانني  شکل گينري رئاليسنم در داسنتان   » -

گرایانه هاي مليهایي با گرایشاین مقاله در مورد داستان 3است. ایشان در صفحة  صادقي

 اند.سخن گفته

 

 شناسي و مباني نظری. روش2

مطنرح اسنت از رویکنرد    « گرایيملي»باحثي که پيرامون گفتمان در این مقاله براي طرح م

اي بنه مفهنوم گفتمنان و    بهره گرفته شده است. در ادامه به اجمنال اشناره   1نورمن فرکالف

گراینني در ایننران در دورۀ تحليننل گفتمننان شننده، سننچس توضنني  کوتنناهي در مننورد ملنني

 شود.موردنظر ارائه مي

                                                           

1- Norman Fairclough 
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کنار  اي است که براي تحليل متنون ادبني نينز بنه    تهرویکردي ميان رش« تحليل گفتمان»

هاي اجتماعي خلق اثر است که از رود. اهميت این نوع تحليل در توجه به بافت و زمينهمي

کار رفته در متن و بافت اجتماعي که متن در آن خلنق شنده   طریق یافتن ارتباط بين زبان به

 . 1زي قدرت توسط متن استهاي قدرت و نقد یا بازسابه دنبال شناسایي پایگاه

گفتماني است کنه از دورۀ مشنروطه در اینران گسنترش پيندا کنرد و در       « ملي گرایي»

دورۀ رضاشاه سلطة زیادي بر تفکرات حاکم بر جامعة ایراني داشت. به عقيندۀ بسنياري از   

مفهنومي متعلنق بنه جهنان مندرن اسنت. اگنر اینن دیندگاه را          « گرایيملي»نظران، صاحب

گرایني،  گرایي در مفهوم مدرنش با مفاهيمي همچنون باسنتان  اید بگویيم که مليبچذیریم ب

پرستي اشتباه گرفته شده و یکني پنداشنته شنده اسنت. بنه همنين دلينل        پرستي و ميهنوطن

اي گينرد و از آن اسنتفاده  قدرت حاکم توانسته اسنت از اینن ناآشننایي بنه نفنع خنود بهنره       

 .2ابزاري کند

انتقادي فرکالف از سه مرحلة )سط ( توصيف، تفسير و تبينين   رویکرد تحليل گفتمان

هناي مرحلنة اول   شنود. پرسنش  هنایي مطنرح مني   تشکيل شده است. در هر مرحله، پرسش

هاي زباني متن است. مرحلة دوم درخصو  فرآیندهاي مرتبط به توليند  مربوط به ویژگي

اسنت کنه رخنداد    تنري  و مصرف متن و مرحلة سوم مربوط بنه کننش اجتمناعي گسنترده    

ارتباطي موردنظر متن به آن تعلق دارد. ما در هر مرحله، ابتدا توضيحي اجمنالي ارائنه مني   

 پردازیم.ها به تحليل متن ميدهيم، سچس با طرح هر یک از پرسش

                                                           

 انتقنادي  گفتمنان  تحليل رویکرد ویژه به آن مختلف رویکردهاي و گفتمان تحليل و گفتمان با بيشتر آشنایي براي -1

 بنه  109 و 1392: 26 -27) (Jorgensen and Philips) فيلينچس  و یورگنسن ، (8: 1390زاده )به آقاگل فرکالف

 رجوع شود. (41-42: 1392نظري ) و قجري بعد( و

 کشنورهاي  در آن گسنترش  چگنونگي  همچننين  و مندرن  جهان با آن ارتباط و گرایيملي مفهوم با آشنایي براي  -2

 ،17 ،15 ؛1381) (Hobsbawm)هابزبنام   (، 1393 :16، 61، 65) (Calhoun)به کنالهون   ایران ویژه به سوم جهان

 رجوع شود. (1383 :16) (D. Smith)اسميت  دي و (28 و 15: 1360(، داوري )25 و 19
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 . تحلیل متن در سه مرحلۀ توصیف، تفسیر و تبیین3

 . مرحلۀ نخست: توصیف3-1

هنا  دستور و چگونگي کاربرد جملهرد واژگان، هایي در مودر این بخش با طرح پرسش

توانيم تا حدود زیادي با ظاهر کالم و ساختار آن و همچننين  ها ميو پاسز به این پرسش

هناي تفسنير و تبينين از اینن اطالعنات      ارتباط آن با زمينة گفتمان آشنا شویم تا در بخش

 بهره بگيریم.

 

 . کاربرد واژگان3-1-1

واجد  کلمات»شود این است که که در مورد واژگان مطرح مي هاي مهميیکي از پرسش

این پرسنش معطنوف بنه اینن نکتنه اسنت کنه چگوننه         « »هاي ارتباطي هستند؟کدام ارزش

انتخاب کلمات متن بستگي به روابط اجتماعيِ بين مشارکين دارد و چگونه بنه ایجناد اینن    

وگنو  کارگيري عنصر گفتبه(. جمالزاده با 178: 1389)فرکالف، « کندروابط کمک مي

هناي  کارگيري اصطالحات و عباراتي که مخصو  هر یک از شخصنيت و به خصو  به

داستان است از نظر ارتباطي به دنبال این اسنت کنه ینک گسسنت و جندایي را در جامعنه       

مطرح کند. کاربرد این شگرد در این داستان داراي اهميت بسياري است و خنود نویسننده   

ه تناسب این روش با محتواي داستان آگاهي داشنته و عمنداً در اجنراي اینن     نيز به خوبي ب

 کند.  توان گفت در این کار افراط ميروش تأکيد دارد؛ تا جایي که مي

برعهده دارند. در پاسز بنه  « فارسي شکر است»کلمه و زبان نقش اساسي را در داستان 

آشننا و  ارگيري کلمنات ننا  تنوان اظهنار کنرد کنه بنه کن      سؤال مطنرح شنده بااطميننان مني    

از ینک طنرف و از طنرف    « منآب فرنگني »و « شنيز »غيرمصطل  عربي و فرانسوي از زبنان  

نشنان « رمضنان »در بينان  « هنا مشنهدي »گيري از زبان عاميانه و به اصطالح زبان دیگر، بهره

تنوان گفنت یکني از    وگو اسنت. همچننين مني   دهندۀ گسست ارتباطي بين مشارکان گفت
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هاي ارتباطي و به دنبال آن گسست فرهنگني و  این داستان، نمایش گسست اهداف اساسي

 ها است.  ميان شخصيتاجتماعي در 

مردم ]...[ دقيقاً همان داشتنِ منافع مشترک بر علينه   -مشخصة ملت» 1به گفتة پيتر ویالر

قيقناً  ( که در اینجا د32: 1381، 2)هابزبام« منافع خا  و خير عمومي بر عليه امتيازات است

سال به همين مطلنب اشناره    35کنيم. البته خود جمالزاده پس از برعکس آن را مشاهده مي

هدف من از طرح این داستان این بوده کنه اینن گسسنت اجتمناعي را     »گوید کند و ميمي

 (.264: 1378)جمالزاده، « مورد توجه قرار دهم

 

 . دستور زبان جمالت3-1-2

هناي  واجد کندام ارزش ، هاي دستوريویژگي» که پرسش نخست در این بخش این است

گویند:  هاي تجربي در تحليل دستوري مي؛ فرکالف در مورد نقش ارزش«تجربي هستند؟

هناي  هنا صنورت  هایي سروکار دارنند کنه بنه موجنب آن    هاي تجربي دستور با روشجنبه»

يواننات ینا   هنا ینا ح  دستوريِ یک زبان به رمزگذاري اتفاقنات ینا روابنط در جهنان، انسنان     

اشيایي که در این اتفاقات یا روابط دخيل هستند و شنرایط زمناني و مکناني، نحنوۀ وقنوع      

ینابي بنه پاسنز    (، امنا بنراي دسنت   184: 1389)فرکالف، « پردازندها و دیگر موارد ميآن

« فرآیندها و مشارکيني مسلط هسنتند؟  چه نوع»پرسش مورد نظر ما با طرح این پرسش که 

تنوانيم فرآینندهاي جناري و نقنش و جایگناه      جمنالت و بافنت منتن مني     از طریق بررسني 

تنوان  مشارکين را مشخص کنيم. در این متن با ارجاع به چند نمونه از کاربرد جمالت مني 

گران را دریافت. به عنوان مثال، ما در این متن تعنداد کننش  فرآیند داستان و جایگاه کنش

 مننآب،عربنني -1گننروه( خالصننه کنننيم:   تننوانيم در پننن  نفننر )یننا  گننران اصننلي را منني 

 مأموران دولتي. -5نویسنده )راوي( و  -4رمضان،  -3مآب، فرنگي -2

                                                           

1- Peter Weller 

2- Hobsbawm 



 65 و يحيي طالبيان  کمال ينورمحمد يهاد /گراییِ ...ملیاز گفتمان  یطرح« شکر است یفارس» 

گران آغاز کننيم؛ کاتوزینان در معرفني    براي دریافت فرآیند بهتر است از همين کنش 

مانندگي و  صداي تيپ مسنتعرب، صنداي واپنس   »دارد که گر اصلي اظهار ميچهار کنش

فرن  نمایندۀ تيپ شبه مدرنيست است ]؛[ کسناني کنه هنم از جامعنة     درجازني است. مست

خبر بودند. تيپ مستضعف نمایندۀ مردمي است که ساده و از خود و هم از جامعة غربي بي

سنو  سو)مسنتعرب( و گناهي بندان   خبنر هسنتند ]و[ بنه همنين دلينل گناهي بندین       جا بيهمه

اسنت. کسناني کنه هنم خنود را      روند. اما صنداي راوي صنداي استيصنال    )مستفرن ( مي

(. آنچه مشنخص اسنت، اینن اسنت کنه      188: 1390)کاتوزیان،« شناختند و هم غرب رامي

این گروه چهارم هم نتوانستند کاري از پيش ببرند و خلق این داستان خود نمایانگر حيرت 

 و درماندگي این افراد در مقابل اوضاع اجتماعي این عصر است.  

توان بحث مفصنلي را ارائنه داد؛   ني مأموران شهرباني ميگر پنجم یعدرخصو  کنش

هاي مهم یافتن نمایندگان قدرت است. توجه به اینن  زیرا در تحليل گفتمان، یکي از بحث

ارتبناط   «چه نوع فرآینندهایي در داسنتان مسنلط هسنتند؟    »مطلب با این بخش از سوال که 

در منورد نماینندگان قندرت حناکم      دهد کنه دارد؛ این متن به خوبي این اجازه را به ما مي

هاي داستان را در مقابل این نمایننده  هاي تقابلي و ستيزِ شخصيتنظر دهيم. همچنين کنش

بررسي کنيم تا به نتنایجي در زميننة رابطنة قندرت بنا عناصنر موجنود برسنيم. نویسننده در          

، «منکنر انکنر و  »، «عنق منکسنر و منحنوس  »معرفي شخصيت مأموران و فراشان از تعبيرات 

کنند کنه در ظناهر    اسنتفاده مني  « آئيننة د. »و « بير. جنوع و گرسننگي  »، «اخمو و عبوس»

نظنر  کارگيري زبنان طننز مند   ممکن است به عنوان توصيفي منفي به نظر برسد، اما بيشتر به

گينري از ظرفينت زبناني اسنت و نقند تنندي بنر        است و به دنبال الگویي مناسب براي بهره

 گفتمان قدرت ندارد. 

اشاره دارد که از طرفي، تازه به مقنام رسنيده   « مأمور مافو.»در بخشي از داستان که به 

است بنا طننز کمتنر و بنا بيناني      « حکومت انزلي»یابي به و از طرف دیگر هم به دنبال دست
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مسنتقيماً منأمور ارشند را تحقينر     « سن  هنار  »پردازد و با کلماتي چون مستقيم به انتقاد مي

محض اظهار حسن خدمت و لياقنت و کنارداني دیگنر    »ر آن، با بيان اینکه کند. عالوه بمي

تنها خود مأمور، بلکه قدرت حاکم را نيز به باد انتقناد  نه« سوزاند...تر و خشک را با هم مي

طور است نقدي که در این جملنه  گيرد، زیرا این فرد نمایندۀ قدرت حاکم است. همينمي

(. بهتنرین  1389:19)جمنالزاده،  « ينر قنوم فنراش نينندازد    خداوند هنيچ کنافري را گ  »دارد: 

اي که در آن کنشي گفتماني پنهان است، این سخن است که راوي از زبنان رمضنان   نمونه

)جمنالزاده،  « آسنوده شنود    منردم آدم واهلل خودش را بکشد از دست ظلم »دارد: اظهار مي

نزار بنناي التمناس و تضنرع را     رمضان با صدایي زار و»(. همچنين در این جمله: 21: 1389

 (. 26: 1389)جمالزاده، « گناه من چيست؟ مسلمانانآخر اي »گفت: گذاشته و مي

اخير و اهميت آن از نظر تحليل گفتمان سؤال دیگري را  براي بحث در مورد دو جملة

اگر بچذیریم که هنر ینک   «. گري نامشخص است؟آیا کنش»کنيم مبني بر اینکه مطرح مي

گران، نمایندۀ طبقه یا گروه خود هستند، مورد پنجم )منأمور( را بایند نماینندۀ    ن کنشاز ای

هناي  معرفي کنيم. مسنألة مهنم اینن اسنت کنه در بخنش      « قدرت حاکم»و یا « طبقة حاکم»

مسنتقيم دارد؛ منثالً از طرینق منأمور شنهرباني و امثنالهم       گر یا نقش غيرمختلف، این کنش

کنند. منثالً در   ساً حضور ندارد و به شکلي پنهاني نقش ایفا مني کند و یا اساایفاي نقش مي

اراده « قندرت حناکم  »بنه نحنوي همنان    « مسلمانان»یا « مردم»جملة باال در کاربرد دو واژۀ 

جرأت ندارد مستقيماً بندان اشناره کنند. همچننين اسنت در جملنة       « رمضان»شده است که 

طرف خطاب و عتاب قرار داده  غایبانهرا تر مأمور تذکره گاهي با توپ و تشر هرچه تمام»

تواند بنه اینن کننش گفتمناني     مي« غایبانه»( از زبان شيز که واژۀ 23: 1389)جمالزاده، ...« 

 اشاره داشته باشد.

کناري  در جملة اول رمضان با بيان اینکه قدرت حاکم همان مردم است به نحوي پنهان

لنوح  داستان، بلکه شخصيت مفلنوک و سناده  کند. به تعبيري نه تنها نویسنده و مخاطب مي
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اي با منردم  تفاوت اساسيداستان )رمضان( نيز به خوبي آگاه است که قدرت حاکم ماهيتاً 

دهندۀ این است که ترس از قدرت حاکم در حندي اسنت کنه    دارد، اما این طرز بيان نشان

ه مستقيماً ظلنم  شخصيتي مثل رمضان به ناچار مجبور به خودسانسوري است و به جاي اینک

 دهد.را به خود قدرت یا نمایندگان قدرت نسبت دهد به مردم نسبت مي

نيز کنشي مشابه انجام گرفته است؛ اینکه نویسنده در بينان  « مسلمانان»درخصو  واژۀ 

و قندرت نينز اشناره دارد، چراکنه در طنول تناریز        این واژه به ارتباط ضمني اسالم )دین(

اند و تنها سالح مردم در برابر جنور حکنام   را از دین وام گرفتههمواره صاحبان قدرت آن 

 این بوده است که یادآور شوند این قدرت نمایندۀ اسالم است.

 «.آیا جمالت معلوم هسنتند ینا مجهنول؟   » هاي مهم دیگر این است کهاز جمله پرسش

بنا  « رمضنان »هایي را ارائه کرد که نویسننده از زبنان   توان نمونهدرخصو  این پرسش مي

گنذارد. منثالً در اینن منتن     کارگيري جمالت مجهول، کنشي گفتماني را به نمنایش مني  به

اگر دزدم بدهيد دستم را ببرند، اگر مقصرم چوبم بزننند، نناخنم را بگيرنند، گوشنم را بنه      »

هایم بگذارنند، شنمع   دروازه بکوبند، چشمم را درآورند، نعلم بکنند ... چوب الي انگشت

د ... ولي آخر براي رضاي خندا و پيغمبنر منرا از اینن هولندوني و از گينر اینن        آجينم بکنن

 کنارگيري شناسنة  (. رمضنان بنا بنه   1389:26)جمنالزاده،  « ها خال  کنيند  ها و جنيدیوانه

گران و در اصنل کننش  خواهد به صورت مستقيم به کنشهم به شکل جمع نميغایب آن 

دهند، اشناره کنند و از اینن     دهد و همواره انجام مني تواند انجام گري که این کارها را مي

-عمنال مني  عمال از طرف قدرت حاکم انگيرد. اینکه گفته شد همواره این اَروش بهره مي

شنود.  هنا دریافتنه مني   اي است که از خود جمالت و نحوۀ بنه کنارگيري آن  شود نيز مسأله

کننندۀ  نند خود نمایانگر و بيانام، اینگونه برخورد کتکرار اینکه اگر من فالن کار را کرده

داننند کنه در   این است که این اتفاقات همنواره در سنط  جامعنه جرینان دارد و همنه مني      

 صورت ارتکاب هر عملي با چه عکس العملي مواجه خواهند شد.
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هناي  منتن، واجند چنه ننوع سناخت     » پرسش نهنایي بخنش توصنيف اینن اسنت کنه      

 « تري است؟گسترده

هناي  تر متن، باتوجه به جنبنة ارتبناط داسنتان   هاي گستردهنخست؛ در بحث ساخت -

تر متن هاي گستردهدر بحث ساخت ها و الگوهاي غربيش،با نمونه« یکي بود یکي نبود»

 هنا و الگوهناي غنربيش   با نموننه « یکي بود یکي نبود»هاي باتوجه به جنبة ارتباط داستان

رح مسائل جامعه بنه روشني رئاليسنتي    شویم نویسنده در این داستان به دنبال طمتوجه مي

نویسني  است که تا حدي موفق بوده است )این موفقيت او، متأثر از الگوهایي از داسنتان 

است که در غرب مطرح است و خود جمالزاده نيز در مقدمة کتاب بندان اشناره دارد و   

سنم و معرفني   کند(. به عنوان مثال، در طرح رئاليتر، بيشتر به رمان اشاره ميبه طور دقيق

پنردازد کنه امنروزه بنا تعناریف و نقندهایي کنه در        آن در دیباچه به بيان فواید رمان مي

رسند. در صنفحات   ها و مقاالت در مورد رمان نوشته شده بسيار ابتدایي به نظر ميکتاب

ترین عناوین گوید که مهمچهار، پن ، شش و هفت دیباچه در بيان فواید رمان سخن مي

و « فلسننفي» ،«علمنني»، «تنناریخي»گيننري از اطالعننات ن فواینند، بهننرهآن درخصننو  اینن

است. همچننين آگناهي ینافتن منردم سنرزميني از حناالت و اوضناع زنندگي         « اخالقي»

 مردماني دیگر و همچنين سودي که براي زبان یک کشور دارد و از این قبيل فواید. 

گينرد و هنم   کار ميیي که بهاگر بخواهيم به دید انتقادي بنگریم، هم تکنيک و ابزارها

ریزي کرده، بسيار ابتدایي و ضعيف است. به عنوان مثال، با نگاهي گذرا بنه  طرحي که پي

توان تشخيص داد که اینن مانيفسنت چقندر از نظنر اینده و      کند، ميمواردي که مطرح مي

چنه  آمنوزد چنه تناریخي    به ما خيلي معلومات الزم و مفيد مني »تئوري ابتدایي است؛ رمان 

( در ادامنه از جملنه فوایندي کنه     226: 1378)جمنالزاده،  « علمي و چنه فلسنفي و اخالقني   

شمارد این است که مردم روسنتا و شنهر و امناکن مختلنف از حناالت و احنواالت و       برمي

(. همچننين بنه   226-7: 1378یابند )جمالزاده، آداب و رسوم و سایر مسائل هم آگاهي مي
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هناي رمنان و انشناي    تنرین فاینده  از مهنم »کنند:  ن اشاره مني تأثيرات مثبت آن در حفظ زبا

« گننردداي اسننت کنه از آن عاینند زبنان و لسنان یننک ملنت و مملکتنني مني     رومناني فاینده  

 ( که نسبت به موارد دیگر اهميت و کاربرد بيشتري دارد.228: 1378)جمالزاده، 

د. توجه به زبان نيز اي داردر ساختار متن اهميت ویژه« گرایيملي»از نظر محتوا، بحث 

بيش از هرچيزي تحت تأثير این گفتمان است. جمالزاده در توجه بنه زبنان افنراط کنرده و     

جمنالزاده براسناس   »هناي بسنياري اسنت؛    داستانش با وجود موفقيتي نسنبي، داراي ضنعف  

کنار  شود تنا زبنان آننان را بنه    آن ميمقاصد دموکراتيک خود براي سخن گفتن با مردم بر

..[ که نهایت غناي زبان فارسي را به خوانندۀ ایرانني بنمایانند ]...[ فنرض جمنالزاده     گيرد ].

اي و کلمنات عامياننه   هناي محناوره  اي از واژهتوانند گنجيننه  دایر بر اینکه ادبيات منثور مي

هاي کنوچکي از زبنان کوچنه و بنازار     نامههاي او را به صورت واژهباشد، برخي از داستان

 (.171: 1378باالیي، « )درآورده است

تر مطرح اسنت، نقند سياسني جمنالزاده در     هاي گستردهمورد دوم که در بررسي ساخت -

هنایي  توان این نقدها را نمونهاین متن است؛ انتقادات سياسي جمالزاده مبتدیانه است و نمي

ون از نقد سياسي تند و مؤثر قلمداد کرد. به عنوان مثال، اگنر نقند سياسني و اجتمناعي بند     

بنا وجنود    -شنویم نویسننده   پرده در جملة اول داستان را مورد تأمل قرار دهيم، متوجه مني 

هنيچ »از یک ایرادگيري ظاهري نسبت به ساختار جامعه فراتر نرفتنه اسنت:    -انتقاد مستقيم

طنور  (. همنين 17: 1389)جمالزاده، « سوزانندهم نمي جاي دنيا تر و خشک را مثل ایران با

)جمنالزاده،  « چند سال پنيش در اواینل شنلوغي مشنروطه و اسنتبداد...     »جمله: است در این 

گویند. درخصنو    اي نزدینک سنخن مني   ( که از حاکميت استبداد در گذشنته 20:1389

آسنوده   منردم آدم واهلل خودش را بکشد از دسنت ظلنم   »نقدهاي غيرمستقيم مثالً در جملة 

نقد وي بنرّا و منؤثرتر اسنت؛ هنر چنند      ( شاید بتوان گفت که 21: 1389)جمالزاده، « شود 
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هنایي  توان ادعا کرد که خود نویسنده در این موارد به تندي نقند خنود و اهمينت واژه   نمي

 که برگزیده، آگاهي داشته باشد.

 

 . مرحلۀ دوم: تفسیر3-2

رود و بررسي ارتباط متن بنا گفتمنان و جامعنه    در این مرحله، تحليل از سط  متن فراتر مي

توان به تأثيرات متن بر هاي صوري، نميیابد. به اعتقاد فرکالف با این ویژگيضرورت مي

هاي جامعه دست یافت و در این مرحله اسنت کنه بایند وارد بحنث تفسنير شنویم،       شالوده

ارزش »اي غيرمسنتقيم اسنت و   رابطنه  چراکه ننوع ارتبناط منتن بنا سناختارهاي اجتمناعي،      

« یابند تعامنل اجتمناعي اسنت کنه جنبنة واقعني مني        شندن در هاي متني تنها با واقنع ویژگي

 (.214: 1389)فرکالف، 

 

 « نقش زبان چیست؟». اولین پرسش مهم در بخش تفسیر این است: 3-2-1

باید توجه داشت که از زبان به صورتي ابزاري و در جهت تحقنق بخشني از ینک هندف     »

(. گفتنيم جمنالزاده بنه    215: 1389)فنرکالف،  « شودتر استفاده مينهادي و اداريِ گسترده

در »کنند:  دهد و خود او نيز در یکي از مقناالتش بندان اشناره مني    زبان اهميت بسياري مي

خواستم به هموطنانم بگویم که اختالف تربيت و محيط دارد داستان فارسي شکر است مي

و  سنازد و اسنتعمال کلمنات   زبان فارسي ما را که زبان بسيار زیبا و شيریني است، فاسد مي

تعبيرات زیاد عربي و فرنگي ممکن است کار را به جایي بکشاند که افراد طبقات مختلنف  

(. همچننين بنه  264: 1378)جمنالزاده،  « کم زبان همندیگر را نفهمنند  مردم ایران زمين کم

تنرین مبناحثي اسنت کنه هرچنند در آثنار دهخندا نينز         کارگيري زبان عاميانه یکي از مهم

ما شکل تئوریزه شدۀ آن به نام جمالزاده ثبت شده است به طنوري  هاي خوبي دارد، انمونه
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پيشنينيان در واقنع آوردن آن را در   »گویند  که وي درخصنو  کناربرد زبنان عامياننه مني     

 (. 292: 1378)جمالزاده، « پنداشتندهاي خود اسباب کسر شأن و تنزل مينوشته

تضناي زمنان بنود کنه     شنود؛ اق رینزي داسنتان کوتناه گفتنه مني     طور که در طنرح همان

همه ناخودآگاهانه منتظنرش  »را بنویسد و به گفتة کاتوزیان  «یکي بود یکي نبود»جمالزاده 

کرد؛ کار را ميکرد کس دیگري اینکار را نمي( و اگر این172: 1390)کاتوزیان،« بودند

ان، کند. توجه جمنالزاده بنه زبن   زبان نيز صد. مي العادۀاین مسأله درخصو  ظرفيت فو.

 تننأثيرات مثبتنني داشننت و متناسننب بننا تحننوالت و روینندادهاي اجتمنناعي بننود و اگننر او     

زبان موقعي بنه طنور   »  1بلور کرد. به گفتةکرد، کس دیگري باید این کار را مياقدام نمي

« تنر باشند  توانند معننا ایجناد کنند کنه بخشني از ینک روینداد اجتمناعي وسنيع          کامل مني 

هنا بنا   از این زبان، خصوصاً زبان عامياننه بنراي خلنق داسنتان     گيري(. بهره40: 1390)بلور،

-آگاهانه و مندت که به صورت خود-مفهوم بنيادي مليّت و جایگاه ملت در عرصة جامعه 

تناسب زینادي دارد. در مننابعي   -ها قبل از مشروطه تا زمان جمالزاده بسيار مورد توجه بود

انند  اي داشنته به اهميت زبان توجه ویژهگرایي به رشتة تحریر درآمده ملي»که درخصو  

تا جایي که در برخي موارد مسألة زبنان را در معرفني ملنت بنيش از سنایر عناصنر از قبينل        

و  33: 1360و داوري، 17: 1383، 2)دي اسننميتاننند مکننان و موقعيننت جغرافيننایي دانسننته

 .(50-54: 1381هابزبام، 

ذشت که از مسير دیگنري در دسنت   آنچه مهم است، این است که این امتياز دیري نگ

کارگيرندگان آن، بندون اینکنه بداننند از آن علينه خنود و طبقنة       صاحبان قدرت افتاد و به

درحقيقت به نظر فوکو گفتمان هنم  »مورد حمایتشان )قشر ضعيف جامعه( استفاده کردند؛ 

با قدرت است و هم بر قدرت هم ابنزاري اسنت در خندمت قندرت و بنا قندرت و مندافع        

                                                           

1- Bloor 

2- D. Smith 
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ع موجود و همرن  کننده و در عين حال هم شکنندۀ همرنگي و ینک ننواختي و بني   وض

 (.25: 1380)اميني،« حرکتي و سکون و ثبات

از طریق نقد زبان به نقد گفتمان سننتي  « یکي بود یکي نبود»که جمالزاده در مقدمة این

مسنير دیگنري را    رفتنه گرایي رفتنه پرداخته است، قابل انکار نيست، اما توجه به زبان و ملي

زماني قدرت حاکم )رضاشاه( به شکلي ناملموس و شاید هنم   پيش گرفت و بعد از اندک

گرایني حقيقني کنه    بدون خودآگاهي مفهوم مليت را تغيير داده و به جناي اینکنه آن ملني   

و  1و اکلشنال  56: 1393بنود )کنالهون،   « حق حاکمينت منردم  »و « آزادي»معنایش متضمن

ها و قشر تحصيلکرده را بنه مفهنوم کهنن ملني    ( مطرح شود، دانشگاه196: 1375دیگران، 

بينانه عمر خود را در این راه صرف کردند تا کنار  گرایي متوجه کرد و این افراد نيز خوش

انند و  کنم دریافتنند چقندر راه را اشنتباه رفتنه     کم 1315هاي به جایي رسيد که پس از سال

قدس )ناسيوناليزم( را عليه معننا و هندف آن کنه    قدرت حاکم چقدر زیرکانه این مفهوم م

 کار گرفته است. یابي به ارزش ملت باشد بهآزادي و دست

« حقنو. ملنت  »و « آزادي»گرایي ذکر شده است بجز بحث با توجه به تعاریفي که از ملي

ینک از اینن منوارد بنه     مفاهيم بسيار دیگري نيز در تعریف این اصطالح مندنظر بنوده و هنيچ   

 اي و جنزوي از کلينت مفهنوم ملني    ي معرف معناي ناسيوناليسم نيست و هرکدام نمونهتنهای

گرایي است، اما باید به این نکتة مهم توجه داشت که وقتي این مفهنوم در دوران مشنروطه و   

اندکي قبل و بعد از آن مطرح است، مسألة کاهش قدرت شاه و توجه به طبقنة پنایين جامعنه    

گرایي مدنظر است. با اینکه از دورۀ مشنروطه سناختار قندرت در    مليهاي بيش از سایر مؤلفه

ایران تحول یافت و در ظاهر حاکميت مطلق از شاه سنلب شند، امنا هنم در دورۀ مشنروطه و      

 هم در زمان روي کار آمدن رضاشاه اوضاع چندان هم به نفع مردم نشد.

 

                                                           

1- Kelsall 
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 « عيساختار اجتما». مسأله دیگر بااهمیت در مرحلۀ تفسیر؛ 3-2-2

در اینجا براي شناخت ساختار اجتماعي و ارتباط خلق این متن با این ساختار بایند ابتندا بنه    

هناي مبتنني بنر    فرضو به دنبال آن به معرفي پيش« گرایيملي»هاي اجتماعي گفتمان زمينه

 عقل سليم بچردازیم.  

ت حناکم  گرایي به مرور زمان توسط قدربحث اساسي در این دوره، یعني گفتمان ملي

دچار تحول معنایي )یا به بياني بهتر تحول کاربرد( شد و باعث شند امنر بنر همگنان مشنتبه      

در « آگناهي کناذب  »شود که گفتمان مکمنل زور اسنت و ینا عامنل     وقتي گفته مي»شود؛ 

هناي مسنلط قنرار    استفاده نهادهنا و گنروه  کنيم که مورد سوءحقيقت به گفتماني اشاره مي

یننرا قسننمت اعظننم اقتنندار منندرن در جوامننع دموکراتيننک از نننوع     گرفتننه اسننت. ]...[ ز 

امنا بنراي    (،30: 1380، )امينني « تهدیدي جنجالي متقاعدکننده و اغواکننده است تا قهري،

 بررسي زمينة این تحول به مسألة مشروطيت باید توجه کنيم.  

سنميت  ها پنيش از آنکنه ر  مشروطه یک شبه به وقوع نچيوست و جریاني بود که از سال

بيابد، مقدماتش آماده شده بود و روشنفکران و صاحبان قدرت مدت زیادي بود که بنا آن  

جا است؛ زیرا توجه به این مطلب بينانگر اینن اسنت    درگير بودند. نقطة حساس قضيه همين

که بيش از آنکه عوام در جریان تحوالت در ساختار قدرت حناکم باشنند و از مننافع و ینا     

هاي باشند، صاحبان قدرت به خوبي از این مسائل استفاده کرده و پایه هاي خود آگاهزیان

قدرت خود را در تحوالت جدید محکم کردند. شاهان قاجار دردسنر بيشنتري را متحمنل    

چيننزي کننه مننا در دورۀ پهلننوي شنناهد آن بننودیم ایننن بننود کننه بننا وجننود  شنندند، امننا آن

م منافع خود را تمام و کمال حفنظ  روشنفکران و منتقدان تندرو در این دوره، قدرت حاک

هاي روشنفکران و نویسندگان تنها بسنتر  کرد و به تعبيري شاید بتوان گفت بحث و جنجال

را براي حک و اصالح ساختار قدرت حاکم مهيا کرد؛ زیرا نویسندگاني مثل دشنتي رفتنه  

و... نينز  رفته به تبليغ قدرت حاکم پرداختند و افرادي همچون محمند مسنعود و جمنالزاده    
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نتوانستند اوضاع را به نفع مردم تغيير دهند و بيش از آنکه تغيير ساختارها به نفع مردم باشد 

بنا  »اي و حتي جمالزاده وکسروي به نفع قدرت حاکم شد. افرادي چون آخوندزاده، مراغه

 سياسني از اینن  -شناسنانه که این خود قرائتني جامعنه  -واسطة آثار ادبي تأکيد بر محتواي بال

-کرد کنه ادبينات مني   اي را در پيش گرفتند که با این پيش فرض آغاز ميشيوه -آثار بود

بایستي از دیدگاه گفتمان نيز مي« مسائل اساسي»باید به مسائل اساسي جامعه بچردازد و این 

اش خلنق آثنار بنه سنرعت     (، اما نتيجه54: 1382)خرمي، « سياسي مورد بررسي قرار گيرند

وبيش دراماتيک شندۀ مسنائل   و کم« وارداستان»به بازگویي  ود که صرفاًاي بفراموش شده

(. عالوه بر این دیدگاه، نمود دیگر این بيهودگي 54: 1382پرداختند )خرمي، اجتماعي مي

باید دید که بحث اصنلي تمنامي   « گرایيملي»را در توجه به گذشتة ایران و دا  شدن بازار 

اه بود و بيشتر انرژي روشنفکران وقف پنرداختن بندان   فکري در دورۀ رضاشمحافل روشن

شد. در حالي کنه در حقيقنت سنر منشنأ ارتبناط ناسيوناليسنِم غربني بنا مفناهيمي همچنون           

مشروطه و تحول ساختار قدرت، توجه به ملت و تغيير اوضاع به نفع مردم بود کنه اگنر بنه    

تخارات گذشتة ایران انجام دقت نگاه کنيم نه در تحقيقات دانشگاهي که اغلب در مورد اف

  هننننناي در ظننننناهر رئاليسنننننتي  گرفنننننت و ننننننه در بسنننننياري از داسنننننتان   مننننني

نتيجه نداد و هرچقدر امثال جمالزاده و  -که قرار بود دردهاي جامعه را به نمایش بگذارد-

 مسعود و هدایت و ... بدان پرداختند در عمل سودي عائد مردم ضعيف نشد.

 

 در این بخش از تفسیر متن . اهمیت قدرت روحانیون3-2-3

مسألة مهم دیگري که از نظر ساختار اجتماعي باید به دقت مورد توجه قرار گينرد، ارتبناط   

 دین و روحيانيون با قدرت حاکم در این تحوالت وتغييرات ساختار است.  

هاي مرتبط با دین و به دنبال آن سنتيزهاي خنرد و کنالن بنا دینن، ارتبناط       بحث جدال

هنا داشنت کنه در    گرایي و بازگشت به اصل آریایي در اینن دوره توجه به مليمستقيمي با 
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توجه به زبان در آثنار دهخندا، جمالزاده،کسنروي و اغلنب نویسنندگان نمنود پيندا کنرد.         

همچنين ارتباط مستقيمي با جایگاه اهل دین و طرفداران حکومنت دینني و تثبينت قندرت     

پس از اسالم حداقل در اغلنب   یران خصوصاًپيشين آن داشت. بحثي در این نيست که در ا

اقل اولين حنامي آن دینن بنوده اسنت، امنا در اینن       ها اولين منشأ کسب قدرت و یا الدوره

طور که ساختار قدیمي قدرت زیرسؤال رفت )مثالً همنان جنبنة الهني داشنتن و     دوره همان

(( قندرت دینني   196: 1375ناپذیري قدرت پادشاهان( )اکلشال و دیگران، قطعيت و شک

نيز مسألة جدیندي بنه   « فارسي شکر است»نيز به چالش کشيده شد و در زمان خلق داستان 

دهنندۀ اینن اسنت کنه     رسيد، اما چگونگي پرداختن جمالزاده به این موضوع نشاننظر نمي

تنر اسنت   گرایي در این سناختار آگناه  وي در ارتباط این موضوع با مسألة اصلي، یعني ملي

این دوره به آن آگاهي داشتند(. ستيز با این مسأله هنم   ه بسياري از نویسندگان)همانطور ک

از  تنرین مسنائلي بنود کنه پنس     براي جمالزاده و هم براي نویسندگان بعدي یکي از بغنرن  

 ها به نتيجة مطلوبي نرسيد و اکثر نویسندگان به تندي به ستيز با این مسأله ادامه دادند. سال

اط با ساختار اجتماعي حاکم باید گفت این انتقادات بيشتر تحت تنأثير  به هر روي در ارتب

جریانات جدید و به دنبال نگاه به غرب و پيروي از ساختارهاي نوبنياد جوامع غربني بنود. بنه    

عنوان مثال، در آثار آخوندزاده که هم با فرهن  روسنيه و هنم بنا غنرب آشننا بنود، سنتيز و        

هاي چنالش  گرفت، اما در این داستان اگر به نمونهاطي انجام ميانتقاد تند از دین به شکل افر

خصنو  مسنألة نخسنت     اینن شنود. در  تر ميجمالزاده با این مسأله توجه کنيم، قضيه روشن

هناي اصنلي داسنتان را ینک روحناني      وقتي جمالزاده یکني از شخصنيت  این است که اساساً 

وي و ایننن شخصننيت و همچنننين ميننان دهنند و در روایننت داسننتان ميننان را)شننيز( قننرار منني

انگيزد به شکلي نمادین به دنبال این است کنه یکني از   هاي دیگر با او چالشي برميشخصيت

هناي  طور که در بخنش مطرح کند، اما همان هاي اساسي ساختار حاکم بر جامعه را نيزچالش
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بنه گفتمنان    پيشين ذکر شد توجه به این مسأله خصوصناً در اینن داسنتان زیرمجموعنة توجنه     

 ترین مسأله مطرح نيست.گرایي است و به عنوان اولين و مهمملي

هناي  مأمور را خطناب قنرار داده و فحنش   « غایبانه»در جایي وقتي شيز عصباني شده و 

منأمور تنذکره را   »گویند:  کند در توصيف کالم او و حنالتش چننين مني   رکيک نثار او مي

ثل اینکه بخواهد برایش سر پاکتي بنویسد پشت غایبانه طرف خطاب و عتاب قرار داده و م

 ،«العقينندهفاسنند» ،«الهویننهمجهننول»، «علقننه مضننغه »سننرهم الفنناظ و عننناویني از قبيننل    

و غيننره و غيننره )کننه  « ولنندالزنا»و « الوالنندینملعننون»، «الصااة  تااک  »، «الخمننرشننارب»

ة هنر مسنلماني کنافي و    نمودن زن به خان نمودن جان و مال و حرامهرکدامشان براي مباح 

کرد و زماني با طمأنينه و وقار و دلسوختگي و تحسر از صدش یکي در یادم نماند( نثار مي

توهين و تحقيري کنه بنه   »و « بي مباالتي نسبت به اهل علم و خدام شریعت مطهره»به شرح 

آن  «نتای  سوء دنينوي و اخنروي  »آید و ها وارد ميبر آن« مرات و به کرات في کل ساعه

 (.23: 1389)جمالزاده، ...« پرداخته 

کند، اشاره به قدرتن گفتمانيِ مفناهيمِ دینني   نکتة مهمي که در این متن جلب توجه مي

و انتقاد از این مسأله است. انتقادي که در عين معرفي متن و بطن جامعنه بنه بينان اینرادات     

ک شنيز )کنه نمناد دینن و     کنند. اینکنه ین   نمایي آن را معرفي ميپردازد و با بزر آن مي

« ولندالزنا »، «الخمنر شارب»، «العقيدهفاسد»روحانيت است( با وارد آوردن اتهاماتي از قبيل 

دهد و یک نفر شود به خوبي جایگاه دین را نشان مي« مباح نمودن جان و مال»و.. موجب 

ه گوینا امنر   کنند کن  کند، چراکه این مسأله را به نحوي بيان مني پيشينة آن را نيز معرفي مي

هنا و ناسنزاها بنه مثابنة ینک کننش اجتمناعي        واضحي است. اما در اینجنا بينان آن فحنش   

شنود کنه گوینا اینن     شود؛ زیرا با توجه به لحن و موضعِ کالم، مشنخص مني  محسوب نمي

قنندرت گفتمنناني، اعتبننار خننویش را از دسننت داده اسننت. اینکننه نویسنننده ادعننا دارد ایننن 

شدن جان و مال فرد مورد اتهنام(،  رات را داشته باشد )یعني مباح تواند این تأثياتهامات مي
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شود گفت ناشي از ناآشنایي با تحوالت ساختار اجتماعي جدیند اسنت. درسنت اسنت     مي

هنا و  که هدف اصلي وي از بيان این مطالب نقد قدرت روحانيون و تبيين افنراط و تفنریط  

دهند کنه   ه و به شکلي ضمني نشان ميها است، اما به نحوي ناخودآگانمایشِ خطاهاي آن

در این فضا )موقعيت معرفي شده در داستان( دین )که شنيز نماینندۀ آن اسنت( در مقابنل     

 تواند قدرت سابق خود را اعمال کند.  که ظاهري نو دارد، نمي« قدرت حاکم»

موارد دیگري کنه مني تنوان از آنهنا بنه عننوان نقندي از مظناهر دینن در اینن داسنتان            

، توصيفي است که جمنالزاده از شنيز دارد؛ ابتندا توجنه مخاطنب را بنه صنداي او        یادکرد

کنند. سنچس عمامنة او را بنه     جلب مي کند و با طنز به صلوات فرستادن آخوند اشناره مني  

اي که چنبره زده تشبيه مي کند. شاید اگر قدري بيشتر به این تشبيه دقت کنيم بتوانيم گربه

با این شيز بيابيم؛ زیرا از جمنالزاده بعيند نيسنت کنه آگاهاننه       ارتباطي بين گربة زاهد عبيد

چنين طنزي به کار ببرد. در مجموع باید گفت این مورد هم همچون تشبيه دسنتان پرمنوي   

آخوند به پاچة گوسفند، بيشتر انتقادي سطحي در پوشش طنز را بنه همنراه دارد تنا کنشني     

 (.20: 1389گفتماني و پرمعنا )جمالزاده، 

 

 . مرحلۀ سوم: تبیین3-3

هدف از مرحلة تبيين، توصيف گفتمان به عنوان بخشي از ینک فرآینند اجتمناعي اسنت؛     »

دهند کنه چگوننه    کنند و نشنان مني   تبيين گفتمان را به عنوان کنش اجتماعي توصيف مني 

دهند کننه  بخشنند؛ همچننين تبيننين نشنان مني    سناختارهاي اجتمناعي، گفتمنان را تعننيّن مني    

تأثيراتي که منجنر بنه    توانند بر آن ساختارها بگذارند،رات بازتوليدي ميها چه تأثيگفتمان

 (.245: 1389)فرکالف، « شوندحفظ یا تغيير آن ساختارها مي

 شود.در این بخش چند پرسش اساسي مرتبط با مرحلة تبيين مطرح مي
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. عوامل اجتماعي: چه نوعي از روابط قددرت در سدطوگ گونداگون    3-3-1

 اعي و موقعیتي در شکل دادن این گفتمان مؤثر است؟ نهادی، اجتم

گرایي در مفهوم اصلي آن بنه معنناي کاسنتن از قندرت حناکم )منظنور قندرت        بحث ملي

 20: 1293مطلقة سلطنت در گذشته است( و اعتبار بخشيدن به عنصر ملت است )کنالهون،  

ا مطرح شدن مشنروطه  (. در حالي که گفتيم تنها چيزي که ب33و  32، 31: 1381و هابزبام،

و پس از آن روي کار آمدن رضا شاه حاصل شد، تغييراتني در چگنونگي اعمنال قندرت     

بود و هرگز اوضاع به نفع مردم تغيير نيافت. به بيان دیگر، حکومت اقتندار پيشنين خنود را    

حفظ کرد، اما شکل آن تغيير یافت و بسياري از نویسندگاني که آثار خود را وقف مسائل 

اي نرسنيدند و  جامعه کردند و ادبيات را در خدمت سياسنت قنرار دادنند بنه نتيجنه     اساسي 

وجه تأثيرات مثبت این آثنار را انکنار   (. ما به هيچ54: 1382آثارشان فراموش شد )خرمي، 

رفت و مطالبنه  هرحال در عمل تغييرات و نتایجي که در این آثار انتظار ميکنيم، اما بهنمي

ها در ساختارِ طراحي شده و شکل تحقق نيافت و اغلب این فعاليت شد تا حدود زیاديمي

 شد. « قدرت حاکم»گرفتة جدید حل و جذب 

در پاسز اینکه چه عواملي باعث شد این مسأله پيش بياید؟ باید گفت که مسألة دین 

تر از مشروطه و به دورۀ مشروطه بنگریم، متوجنه  از عوامل اصلي بود. اگر به اندکي قبل

ویم که چه فضاي سنگيني در مجامع دیني حاکم است به نحوي که در برخي منابع شمي

شمسي( تعصب مذهبي و ضدیت با  13تاریخي ذکر شده است در این دوره )اواخر قرن 

ها بسيار گسنترده اسنت تنا جنایي کنه طنالب و روحنانيوني کنه روزنامنه          عقل در حوزه

(؛ زیننرا ایننن افننراد )کننه 215و  6-7: 1382شنندند )آجننوداني، خواندننند، تکفيننر مننيمني 

هنا از تحنوالت   دادند( با خوانندن روزنامنه  سوادانِ اندکن جامعه را تشکيل مياکثریتن با

اي جنز نفني خنود و اظهنار بنه عقنب مانندگي        هاي آن آگاه شده و چارهدنيا و پيشرفت

ه تحصيالت اکثر نویسندگاني که پروردۀ دورۀ مشروطه بودند اغلب با اینک نداشتند. مثالً
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زمنان( بنه    حوزوي داشتند به عناد با آن پرداختند. اگر از منظر صاحبان شنریعت )در آن 

موضوع بنگریم، راه رهایي و در امان ماندن از آسيب و شکست این بنود کنه شناگردان    

بينني پنرورش امثنال جمنالزاده،     وگوش بسته و غافل نگاه دارند؛ زیرا پنيش خود را چشم

یت و... در مکتب غرب چندان هم سخت نبود، اما مسأله اینجا اسنت  هدا مسعود، دشتي،

اقل براي برقراري ارتباط ميان تمدن الدین را بچيمایند و الکه همه نتوانستند راه سيدجمال

مستقيم این رویکردن اهل شریعت، برخوردهناي تنندي    جدید و اسالم تالش کنند. نتيجة

 گریخته بودند، نسبت به دین اعمال کردند.  بود که همين افرادي که از مدارس دیني

ناسيوناليسم ارتباط یافت بدین نحو کنه بسنياري    این مسأله به شکلي مستقيم با مسألة

از منتقدان اجتماعي )که در این تحليل نویسندگان مدنظر هستند( تمنامي اینن اوضناع و    

ي جامعنة ایرانني را   هنا ها و کاسنتي ها را زیر سر اسالم دیدند و آغاز همة ضعفبدبختي

هناي فرنن  از جملنه    آوردن بنه تحفنه  ورود اسالم به ایران دانسنتند و خواسنتند بنا پنناه    

چيز را درست کنند، اما توجه به ارمغنان ناسيوناليسنم در حنالي بنود کنه      ناسوناليسم همه

منابع مربوط به مفاهيمي همچون ناسيوناليزم که در دسترس قشر باسواد )و ظاهراً آگناه(  

خنان و  د، چندان قابل اتکا نبنود بنه همنين دلينل افنرادي همچنون آخونندزاده، ملکنم        بو

ینا ناسنيوناليزم شندند. فکنري کنه ننه       « فکر دموکراسي اجتمناعي »مبلغ »کرماني آقاخان

: 1382)آجنوداني،  « شناختند و نه مجال درستي براي طرح آن وجنود داشنت  درست مي

ت نيز نتوانستند به نتای  مطلوبي برسند و نه (. در نهای318و  337: 1392و کسروي،  219

تنها قدرت حاکم بر جاي خود محکنم بناقي مانند، بلکنه انتقناد و برخنورد صنحيحي بنا         

 مشکالت مربوط به دین نيز انجام نگرفت.
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ای که مورد استفاده واقدع  ها: چه عناصری از دانش زمینه. ایدئولوژی3-3-2

 هستند؟اند، دارای خصوصیت ایدئولوژیک شده

هناي تثبينت شنده در ینک     ها، عقاید و ارزشتوان از ایدئولوژي به عنوان نظامي از ایدهمي

دانند  نظام اجتماعي یاد کرد که یک فنرد بندان پایبنند اسنت و خنود را متعلنق بنه آن مني        

گرایي را مدنظر قرار دهنيم بایند   اي درخصو  ملي(. اگر دانش زمينه2: 1383، 1)پالمناتز

فکنر تبندیل شنده اسنت کنه      وم به نحوي اشتباه بنه ایندئولوژي طبقنة روشنن    گفت این مفه

کنند و اینن درحنالي اسنت کنه اگنر در حقيقنت اینن         قدرت حاکم نيز از آن حمایت مني 

 ایدئولوژي به درستي پياده شود به ضرر قدرت حاکم خواهد بود. 

 اسنت،  آمنده  مينان  بنه  سنخن  «حناکم  قندرت » از که تحليل این مختلف هايبخش در

 داسنتان  کنه  شود گرفته ایراد شاید. است بوده رضاشاه گرفتن قدرت دورۀ منظورمان بيشتر

است، چراکه قبل از قدرت گرفتن رضاشاه خلق شده اسنت.   «است شکر فارسي» موردنظر

در پاسز باید بگویيم که در این تحليل، نقندي کنه از توجنه بنه ناسيوناليسنم چنه در آثنار        

ایم، مربوط به فضایي است که چند دهه یر نویسندگان ارائه دادهجمالزاده و چه در آثار سا

کند و اگنر  بر ایران حاکم است و قدرت حاکم، بعدها از این مسأله به نفع خود استفاده مي

را شاهان قاجاري بدانيم، مسلم است که این روند به مرور سناختارهاي آن  « قدرت حاکم»

 .کندرا متزلزل کرده و باالخره نابود مي

 

 . تأثیرات 3-3-3

تأثيرات: جایگاه این گفتمان نسنبت بنه   »شود، سواالت دیگري که در این بخش مطرح مي

مبارزات در سطوح گوناگون نهادي، اجتماعي و موقعيتي چيست؟ آیا این مبنارزات علنني   

اي هنجاري است یا خنال.؟ آینا   است یا مخفي؟ آیا گفتمان یاد شده نسبت به دانش زمينه

                                                           

1- Plamenac 
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« حفظ روابط موجود قدرت اسنت ینا در جهنت دگرگنون سناختن عمنل آن؟       در خدمت

 (.250: 1389)فرکالف، 

تنوان بنه   بنندي مني  هاي چندگانة این پرسش است که بنا ینک جمنع   در پاسز به بخش

اي جامع درخصو  این موضوع دست یافت. درخصو  بخنش اول سنوال مطنرح    نتيجه

چنه  « گرایيملي»مشخص است که بحث به وضوح « جایگاه گفتمان موردنظر»شده؛ یعني 

مستقيم در داسنتان جمنالزاده مطنرح شنده اسنت. اینن موضنوع چننان در         مستقيم و چه غير

هناي اینن دوره و پنيش از    جامعه گسترش یافته است که با نگاهي اجمالي به اغلب داسنتان 

عشنق و  »( از ميرزاباقر خسروي، 1392« )شمس و طغرا»را دریافت. توان اهميت آن آن مي

( از 1299« )سرگذشنننت کنننورش»( از شنننيز موسننني کبنننودرآهنگي، 1297« )سنننلطنت

زاده ازجملنه  ( اثر عبد الحسين صنعتي1304تا 1299« )دام گستران»ميرزاحسن خان بدیع و 

(. پنس مني  3: 1392هستند )فتوحي و صادقي، « گرایيملي»مایة هاي تاریخي با درونرمان

تنرین موضنوع در مبنارزات    هنا و ینا شناید اولنين ومهنم     توان ادعا کرد کنه یکني از اولنين   

اجتماعي، همين موضوع است که جمالزاده در این داستان از طریق توجه به زبان به بينان و  

طنور کنه در مقدمنة کتنابش اشناره دارد، توجنه نویسنندگان        پردازد و همانبررسي آن مي

 کند.بعدي را نيز بدان جلب مي

نينز  « آیا این مبارزات علني است یا مخفني؟ »شده  درخصو  بخش دوم سوال مطرح

توان گفت این مبارزات علنني اسنت و هنيچ منانعي بنراي بينان       طور که بحث شد ميهمان

یکي از مشنکالت و مواننع مهنمِ بنه نتيجنه       آشکار آن وجود ندارد. بر خالف تصور اساساً

مندتي دیگنر نمني    نرسيدن این گفتمان همان علني بودن مبارزات در آن است که پنس از 

را براي آن به کار برد چراکه کامالً به نفع طبقة حاکم تغيير یافته « مبارزه»توان حتي عنوان 

گونه تغيينر ماهينت دادنِ موضنوع    اي که باید بدان اشاره کرد این است که ایناست. )نکته

گنري اینن   اگنر در کشنور دی   ایراني باشند چراکنه اساسناً   ناسيوناليزم شاید منحصر به جامعة
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اي مشابه ایران قدرت حناکم  شد به دليل محروم بودن آن کشور از پيشينهموضع مطرح مي

 گيرد.(توانست از این موضوع به نفع خود بهرهنمي

هنجاري بودن یا خال. بودن این گفتمان نسنبت بنه داننش    »در خصو  مورد بعدي یعني 

سم( در معناي واقعني خنود نسنبت بنه     این موضوع )ناسيونالي باید گفت که اساساً« ايزمينه

کنرد چنرا کنه اوالً بنه عقيندۀ قرینب بنه اتفنا. نظرینه          اي باید خالقانه عمل ميدانش زمينه

 هناي اخينر  اي کامال مدرن است و مربنوط بنه سنده   این مفهوم پدیده« ناسيوناليسم»پردازان 

و  23: 1391 ت،و دي اسمي 15: 1360 و داوري، 25: 1381 و هابزبام، 65: 1393 )کالهون،

هيچ ینک از مبناني ناسيوناليسنم یعنني توجنه بنه آزادي و حقنو. منردم و          ( ثانيا15ً: 1383

اي منردم اینران جایگناهي    باالبردن قدرت و اعطاي حق انتخناب بنه آنهنا در داننش زميننه     

ها و توجه به نژاد ایراني که در گذشته نينز مند نظنر    نداشت. )بجز مسألة مرزبندي بين ملت

هناي  است و همواره قدرت حاکم از آن براي تثبيت حاکميت خود و تحميل خواستهبوده 

هم ابتدا به دنبال اجراي آن بودنند امنا بنه نحنوي      گرفت.( مبلغان آنخود بر مردم بهره مي

-کامالً نامحسوس هم معناي آن تغيير یافت و هم تبدیل به گفتماني شد که در دانش زمينه

کرنند. در منورد مفهنوم    هاي سنال بندان افتخنار مني    بود و سالشده اي مردم ایران تعریف

گرایي که مناسب بحث ماست گفتنه  مشروطه و در خصو  ارتباط مشروطه با مفهوم ملي

هنا سنلب   هنا را از آن ها و سلطنتحکومت« الوهيت»نخست اینکه جنبة الهي و »شده است:

ینک سنال بعند یعنني در      کرده است و حکومت را امري زميني و غير الهي دانسنته اسنت.  

تنر در  ميالدي( دهخدا همين مطلنب را بنه زبناني روشنن     1909قمري )ژانویة  1327محرم 

گونه مطرح کرده است: ، ایننوشته است« طبيعت سلطنت چيست»مقالة مهمي که با عنوان 

، و اوهنام جناي حقنایق را گرفتنه اسنت،      در مملکتي که جهل جاي علم، زور جاي حنق » 

هنا در ادارۀ امنور   کنه صنریحا بنر مشنارکت ملنت     دیگنر آن « تي است الهي...سلطنت موهب

اجتماع و حکومت، از طریق پارلمان و مجلس و تصویب قانون در خير و صنالح عمنومي   
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تأکيد کرده است، و این یعني همان مشروط کردن حکومت و سلطنت به قوانين و شنروط  

م ایران چه نگاهي به این مفاهيم داشتند و ( اما در پاسز به اینکه مرد15: 1382)آجوداني،« 

طنور  همنان -گرایي چه بنود؟ خواهي و مليها با مفاهيم مطرح در مشروطهاساساً ارتباط آن

در گذشنته،  »بایند اظهنار کنرد:     -که در خصو  ساختار جامعه و تغيينرات آن گفتنه شند   

جنر بنه هنرج و    دقيقا چون جامعه عادت به نظم قانوني نداشت، سقوط دولت اسنتبدادي من 

( این مسأله در منورد  117-8: 1392و کسروي، 191: 1390)ر.ک؛کاتوزیان،« شد.مرج مي

کند، نيز صند.  که سچانلو از آن به عنوان دورۀ فترت یاد مي 1300-1315سالهاي بعد یعني

این دوران شاهد غير سياسي شدن ادبيات است. در برابر، احساسنات و پنندارها و   »کند: مي

گيري از خلقيات آحاد ناس به مقدار زیناد جناي خنالي    هم به شکل خردهیي آنگرااخالل

هاي فکري و به تعبير فنرکالف پنيش فنرض   ( و این زمينه13: 1374)سچانلو، «کند.را پر مي

نگر و غينر سياسني بنر    یک ناسيوناليزم گذشته»هاي مبتني بر عقل سليم منجر به این شد که

 (13: 1374 )سچانلو، بزند.« آثار ادبي و هنري سایه

آیا این گفتمان در خدمت حفظ روابط موجود قدرت است ینا در  »در پاسز به پرسش 

باید گفت هندف اینن بنود کنه اینن گفتمنان در کننار        « جهت دگرگون ساختن عمل آن؟

موجنب   گرایي و مبارزه با تعصبات دینني، هاي دیگر از قبيل توجه به آزادي و علمگفتمان

در ساختارهاي اجتماعي باشد. از یک جهت این عمنل بنه وقنوع پيوسنت،     تغييرات بنيادي 

یعني تغييرات بنيادي ایجاد شد؛ به عننوان مثنال، درخصنو  قندرت دینني و نماینندۀ آن،       

بيان شد که اوضاع بسيار تغيير کرد و قدرت دیني به اندازۀ گذشنته حنامي ینا    « شيز»یعني 

راحتي جایگزیني )ناسيوناليسم( براي حفظ همراه قدرت حاکم نبود؛ زیرا قدرت حاکم به 

قدرت پيدا کرده بود؛ همان چيزي که در اصل قرار بود قدرت را از او بگينرد. بنه تعبينري    

را بنه خطنر   تر، بحث ناسيوناليزم براي کاهش قندرت طبقنة حناکم مطنرح شند و آن      ساده

حفظ تسنلط   بندي اجتماعي، مستلزماجتماعي مسلط در سط  صورت ةمنافع طبق»انداخت 
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اي کنه  بنديگفتماني در هر نهاد اجتماعي است، صورت -بندي ایدئولوژیکیک صورت

بایند   –خوان باشد. ليکن حفظ سلطه هرگز قطعي و مسلم نيسنت ها همبه قدرتن مستمرِ آن

بنندي  تغيينر در مناسنبات قندرت بنين نيروهنا در سنط  صنورت        همواره براي آن جنگيند، 

(، 49: 1389)فرکالف، « دهددائماً آن را در معرض خطر قرار مياجتماعي و درون نهادها 

پروا به دینن شند و تغيينري اساسني در حند و حندود       اما تنها حاصل آن حملة مستقيم و بي

قدرت حاکم اعمال نشد و تنها تغييراتي ظاهري، اما نه مثبت در ساختار قدرت ایجناد شند.   

شند. در نتيجنه   گرا تشویق و تقویت ميستاندر سرلوحة مرام حکومت نوعي ناسيوناليزم با»

هاي تنند و تينز   گرا جاي خود را به تبيين اصالحات موجود داد و جنبهتفکر اجتماعي مردم

هاي ناخجستة اخال. فردي تعندیل گردیند. بنه    گيري از صورتبه خردهادب مشروطيت، 

ه ترقي شند، نثنر هنم    ها از آسياب افتاد و مملکت به ظاهر آمادۀ پيمودن راچون آب»قولي 

که مراد از اساسني  « تري بکار رفتتر و الزماز آن کيفيت بيرون شد و در کارهاي اساسي

 (. 50: 1374)سچانلو، « و الزم همان تحقيقات ایراني باشد

 

 گیرینتیجه

با استفاده از رویکرد فرکالف باعث شد که ما بنه مطنالبي   « فارسي شکر است»بررسي متن 

هنا بنه   هاي پيشين کمتر بدان توجه شنده بنود. بنا اینکنه در تحلينل     ر تحليلتوجه کنيم که د

 بحث زبان در این داستان توجنه وینژه شنده بنود در اینجنا مبناحثي درخصنو  واژگنان،        

مطالنب جدیندي    تعبيرات، جمالت و بافت کالم مطرح شد که در نهایت باعنث شند اوالً  

 ر بيشتري اعمال شود. ارائه شود و دوماً در ارائة این مطالب دقت نظ

و « سناختارهاي اجتمناعي  »گينري از عنناویني همچنون    در بخش تفسير و تبيين با بهنره 

مورد بحث و بررسي قرار گرفت کنه در  « گرایيملي»، گفتمان «هاي گفتمانبافت و زمينه»

این مورد هم مطالبي بيان شد که تا حد زینادي تنازگي داشنت. بنه عننوان مثنال، بنا طنرح         
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مشخص شد که ننه تنهنا عامنة منردم، بلکنه      « گرایيملي»و ارتباط آن با « اجتماعي ساختار»

نداشنتند و  « هوینت ملني  »فکر نيز تعریف روشن و شناختي واقعني و درسنت از   قشر روشن

گرایني بنه نفنع قندرت حناکم      این امر باعث شند کنه در دورۀ پهلنوي اول، گفتمنان ملني     

جه به ساختار حاکم و تحنوالت اینن سناختار    مصادره شود. از جمله مباحث مهم دیگر، تو

گرایني مطنرح شند.    خنواهي و ملني  هم به دنبال طرح مفاهيمي همچون مشروطهبود که آن

تغيير این ساختار که نتيجة مبارزات ایدئولوژیک بود درنهایت نتيجة مثبتي نداشنت و کنار   

بداد بيشنتري  شمسي، قندرت حناکم بنا اسنت     1320تا  1310هاي جایي کشيد که بين سالبه

دادن و توجه ظاهري به مفهوم مليت )کنه بنا    نسبت به گذشته عمل کرد و در عين بال و پر

بنرداري شند(   توجه به شرایط خا  ایران و پيشينة درخشان آن به نفع قدرت حناکم بهنره  
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