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Abstract  
Studies on historical novels due to not paying attention to the origin of the 
text and parallel discourses consider the historical novel as the nostalgic 
return of Iranian society to the myth of the Golden Age and it has been 
explained with macro-narratives and concepts such as nationalism. This 
article has been done based on Damgostran and by the method of qualitative 
content analysis in the context of the application of critical discourse 
analysis. So by analyzing Damgostaran on several levels, another reading of 
this genre has been presented. In this research, based on the above story, the 
central meanings of the work have been identified as an independent text and 
these meanings have been transferred to the original context in order to 
determine the originality of the meaning in that context. After tracing this 
meaning in a historical course, it returned to the era of the creation of the 
work, and this time the transformed meaning has been evaluated in a new 
context and an intertextual-interdiscursive relationship. Finally, the 
relationship between the text and the prevailing discourses is explained. The 
result of Damgostran's study is that this is not a conservative work. Rather, it 
belongs to the most radical discourses of the author's time. In this reading, a 
seemingly mundane work and a dead story, along with other homogenous 
components, form a discourse that is more than anything else a cry of protest 
against the consolidation and expansion of the global capitalist system that at 
the end of the 19th century slowly spread the shadow of injustice and 
inequality on the thin body of the new world. 
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Discourse Analysis. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Corresponding Author: jfasaei@yahoo.com 
How to Cite: Fasaei, J., Khojasteh, F., Seraj, S. A. (2023). Explaining the Status and 
Function of the Anti-Discourse in the Historical Novel Damgostaran or 
Enteghamkhahan-e Mazdak. Literary Text Research, 27(95), 125-154. doi: 
10.22054/LTR.2021.52973.3076 

http://orcid.org/0000-0001-9006-948X
http://orcid.org/0000-0002-6307-5101
http://orcid.org/0000-0001-5851-0933


 ---------يادب يپژوه متن --

 290-279 ،2047، بهار 59شماره  ، 72دوره 
ltr.atu.ac.ir 

DOI: 10.22054/LTR.2021.52973.3076 

شی
وه

پژ
له 

مقا
 

ت: 
یاف

در
خ 

اری
ت

39/
32/

92
11

 
  

ش:
یر

پذ
خ 

اری
ت

 
93/

93/
92

11
 

 
89

27
-

33
29

 
IS

SN
:

 
 

69
76

-
37

86
eI

SS
N

: 
 

 ایدامگستران  يخیرمان تار يو عملکرد پادگفتمان گاهیجا نییتب

 خواهان مزدک انتقام

 رانیدانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ا ،یفارس اتیزبان و ادب یدکتر   ییجعفر فسا
  

 رانیدانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ا ،یفارس اتیگروه زبان و ادب ار،یدانش  فرامرز خجسته
  

 رانیا شابور،ین شابور،یدانشگاه ن ،یفارس اتیگروه زبان و ادب ار،یدانش  سراج یدعلیّس

 چکیده
هـاي   دليـل عـدم توجـه بـه خاسـتگاه، تبـار مـتن و گفتمـان         بهتاریخي  رمان تحقيقات صورت گرفته پيرامون

 عصـر  اسـطوره  بـه  ایرانـي  سـرخورده  جامعـه  نوسـتالژیک  گرد و عقب «فرهنگي مخدّر»نوعي  موازي، آن را
انـد.   ها و احکامي کلي از قبيل ناسيوناليسم به توضـيح و تأویـل آن پرداختـه    روایت دانند و با کالن طالیي مي
در چـارچوب کاربسـت تحليـل     تحليـل محتـواي کيفـي   با روش  و دامگستران قراردادن نامب حاضر با نوشتار

قرائـت دیگـري درکنـار     سـطح،  چند در دامگستران تحليل ؛ بر این اساس باشده است  انجام گفتمان انتقادي
 مـتن  یـک  عنوان به این داستان بر تکيه با ؛ از این منظرشده است  ارائهها از فلسفه وجودي این ژانر  سایرقرائت
 در معنا اصالت تا اند شده منتقل اصلي بافت به معاني این سپس. اند شده شناسایي اثر کانوني معناهاي مستقل،

 و نمـوده  بازگشت اثر آفرینش عصر به تاریخي سير یک در معنا این ردیابي از پس. گردد  مشخّص بافت آن
 ارزیــابي مــورد بيناگفتمــاني -بينــامتني رابطــه یــک در بافتــار جدیــد و در شــده دگردیســي معنــاي بــار ایــن

دامگستران  بررسي نتيجه. شده است تبيين حاکم هاي گفتمان با متن نسبت پایاني مرحله در و است قرارگرفته
 بلکـه  «منفعالنـه  نوستالژي» نوعي به معطوف و کارانه محافظه متني نه متن این که است حقيقت این کننده بيان
 یـک  و افتـاده  پا پيش ظاهر به اثر یک خوانش این است. در  نویسنده عصر هاي گفتمان ترین رادیکال به متعلّق
 چيز هر از بيش گفتمان کنند که این بندي مي در کنار سایر اجزاي همگن، گفتماني را صورت مرده، داستان
 بـه  نـوزدهم  قـرن  پایان در که جهاني داري سرمایه نظام گسترش و بسط به تثبيت، نسبت است اعتراضي فریاد
 .گسترانيد مي جدید جهان نحيف پيکره بر را نابرابري عدالتي و بي شوم سایه آرامي

اهکلیدواژه تار: عبدالحس،یخیرمان فعال،،یکرمانزادهیصنعتنیدامگستران، پادگفتمان

 .گفتمانلیمنفعل،تحلینوستالژ
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 مقدمه

 تعریف مسئله.2

 و دوره ایـن  تحـوّالت  و تغييـر  سـينه  از جدیـد  جهـان  در غالـب  ادبي صورت عنوان رمان به

امـري   مثابـه  بـه -مدرنيتـه  مظـاهر  از یکي عنوان به و آمده بيرون آن بر حاکم پيچيده معادالت

 ایران فرهنگي جامعه ؛شده است وارد پيراموني جوامع فرهنگي فضاهاي درون به -روا جهان

 رُمـان  تقدّم فضل با را رُمان ژانر غربي، مدرنيته نوسانات از غالباً متأثّر ، دوران مشروطه در نيز

بنابراین رمان تاریخي محصول بافتاري خـاص موسـوم   ؛ پذیرفته است خود دامان در تاریخي

 تزلـزل  غربـي،  آثار تبعيت کردن از ازجملهبرخي معتقدند که عواملي  به دنياي مدرن است.

نقـش اساسـي     دایش چنـين ژانـري  مشـروطه در پيـ   عصـر  اجتمـاعي  هـاي  آشفتگي و سياسي

هـاي   (. در این قرائـت نخسـت بـه مؤلفـه ترجمـه رمـان      28-22: 6835 نک. غالم،) اند داشته

هـا و   شـود و سـپس بـه آشـفتگي     تاریخي غربي در فضاي فرهنگي و ادبـي ایـران اسـتناد مـي    

و هـاي دوران، تشـتت    شـود. مـراد از آشـفتگي    هاي دوران مشروطه ارجاع داده مي نابساماني

ي شيرازه امور در اواخر دوران قاجار است که زمينه را براي گـرایش بـه ایـده    ختگيگس ازهم

مثابـه رهيـافتي مـؤثر و مفيـد درجهـت       هاي درخشان، به ناسيوناليسم و عطف توجه به گذشته

انـداز، رمـان تـاریخي محصـول مسـتقيم دورانـي        سـاخت. از ایـن چشـم    همگرایي فراهم مي

هاي اجتماعي و فشار نيروهاي خارجي، تماميـت   ها و ستيهندگي شود که طغيان محسوب مي

هـاي سرشـار    کرده است. کامالً گویا است که ارجاع به گذشته و استقالل ایران را تهدید مي

از اقتدار و سربلندي، بيش از هرچيز به معناي نوعي نوستالژي منفعالنه اسـت. ایـن قرائـت از    

. نوشـتار  شـده اسـت    مطرحترین قرائت  ترین و رسمي دهش عنوان پذیرفته هاي تاریخي به رمان

هاي تاریخي، پيوند محکـم برقرارشـده ميـان     اي از رمان رو برآن است تا با تحليل نمونه پيش

عوامـل دیگـري    رمان تاریخي، ایده ناسيوناليسم و نوستالژي را تا حدودي سست نموده و بـه 

براي ظهور این ژانـر،   شده نييتعر بافتار ارجاع دهد که این عوامل عالوه بر ایجاد تشکيک د

شود. رمـان   گشاید که کارکردهاي آن نيز تا حدود زیادي مشمول تغيير مي اندازي مي چشم

نام دارد. این اثر متشـکّل از دوجلـد اسـت؛    دامگستران یا انتقام خواهان مزدک ، شده انتخاب
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و جلـد   اسـت  دهيرسبه چاپ  6266و در سال  شده انجام 6268نگارش جلد نخست در سال 

. این رمـان از نخسـتين آثـاري اسـت کـه در ژانـر رمـان        شده است چاپ 6885دوم در سال 

تــاریخي فارســي نگاشــته شــده اســت و دليــل انتخــاب آن عــالوه بــر داشــتن فضــل تقــدّم،   

هـاي   سـال هاي سياسي، تاریخي و اجتماعي ایران یعني  دوره نیتر مهمقرارگرفتن در یکي از 

 مقارن با گذار جامعه از قاجاریه به پهلوي است.

 روش پژوهش و مبنای نظری.7

 رسـد؛ رویکردهـاي   پيش از هرچيز اشاره به دریافت نگارندگان از متن ضروري به نظر مـي 

دار  حالـت، عهـده   تـرین  بينانه خوش نمایند که در ارزیابي مي هایي گزارهمثابه  به متن را غالب

ترین سطح مواجهه با مـتن محسـوب    خوانش که نازل این در. هستند امري و اندیشه بازنمایي

 چنـين  در دارند. پرواضح است که متون ادبـي  آیينگي کارکردي ادبي عموماً شود، متون مي

در نوشـتار  . شوند مي معرفي عامليت فاقد و انتزاعي الگوهایي عنوان بيش از هرچيز به بافتاري

فهـم   هـا  پـراکتيس  از اي مجموعـه مثابـه   بـه  هـایي، مـتن را   دیـدگاه  ينچنـ  رو با گـذار از  پيش

ایم که واجد پویایي و کنشگري است. با چنين برداشتي از متن، نوشتار حاضـر در پـي    کرده

تاریخي فارسي است. براي   هاي رمان شناخت عوامل ظهور و عملکرد یکي از نخستين نمونه

گشـاید   انداز مناسبي براي تحليـل مـتن مـي    چشم نورمن فرکالفاین منظور رهيافت انتقادي 

شـود و بـه    ها مشـخص مـي   طبق این الگو، در تحليل نهایي نسبت متن با سایر گفتمان چراکه

تــر  اعتبــار قرارگــرفتن در ظــرف مناســبات قــدرت، عملکردهــاي ایــدئولوژیک آن نمایــان 

 و توزیـع  و توليـد  فرآینـدهاي  تحليـل  مـتن،  تحليـل  از تلفيقي را گفتمان فرکالف گردد. مي

نـک.  )دانـد   مـي  کل یک عنوان به گفتماني رخداد فرهنگي -اجتماعي تحليل و متن مصرف

نيـز درسـت در راسـتاي فلسـفه و      فـرکالف درحقيقت  (.667: 6836 همکاران، و یورگنسن

رسالت ذاتي تحليل انتقادي گفتمان، سعي در نمـایش و ارزیـابي متـون در ظـرف مناسـبات      

مشخصـي، قـدرت را در ميـان افـراد و       ه متن به چه سان و با چـه کيفيـت  قدرت دارد و اینک

تحليل گفتمان به سـه سـطح   فرآیند  فرکالفازنظر  اندازد. هاي اجتماعي به جریان مي گروه

مثابـة مـتن )شـامل تحليـل زبـاني در قالـب        سطح اول، توصـيف: گفتمـان بـه    شود: تقسيم مي
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سطح دوم، تفسـير: گفتمـان    سطح باالتر از جمله(؛واژگان، دستور، نظام آوایي و انسجام در 

سـطح سـوم،   ؛ مثابة تعامل بين فرایند توليد و تفسير متن )بحـث از توليـد و مصـرف متـون(     به

اي که این سه مرحله )مـتن، تعامـل بـين مرحلـه توليـد و تفسـير و        مثابة زمينه تبيين: گفتمان به

. بـر همـين   (626: 6839 زاده، آقاگلنک. شوند ) زمينة اجتماعي( در آن بررسي و تحليل مي

را در این سـه سـطح مـورد تحليـل و ارزیـابي       دامگستراناساس تحقيق حاضر رمان تاریخي 

، از ایـن رهگـذر   دامگسـتران تـاریخي    دهد. انتخاب این روش بـراي ارزیـابي رمـان    قرار مي

نمایـد. از   ي ميقدرت بررس  اهميت دارد که متن را از حالت تعليق رها کرده و در چارچوب

توان به عامل یا عوامل اصلي و مهم ظهور یک ژانر و در اینجـا رمـان تـاریخي     این طریق مي

 دست یافت.

 پژوهشاهمیت و ضرورت انجام .3

توان به بحـث گذاشـت؛ نخسـت اهميـت تحقيـق در       اهميت تحقيق حاضر را از دو منظر مي

پسند و سپس تمرکز بـر   ادبيات و هنر عامهاعتبار قرارگرفتن این ژانر در ذیل  رُمان تاریخي به

توان گفـت کـه ایـن حيطـه در دوران      عنوان یک گفتمان مستقل؛ در وجه نخست، مي آن به

در آن معـاني بـراي حيـات خـود      که يطور بهصحنه مبارزه تبدیل شده است،  ينوع بهجدید 

: 6833 شوند )نـک. اسـتریناتي،   هاي حاکم به چالش کشيده مي کنند و ایدئولوژي مبارزه مي

توان به طيف گسترده مخاطبين این ژانر و ضریب نفوذ و بُرد آن در  (. در وجه دیگر مي235

 جامعه ارجاع داد.

 پژوهش ۀپیشین.0

زاده در  آقاگــل. اســت رفتــهیپذمندي انجــام هــاي ارزشــ پيرامــون تحليــل گفتمــان پــژوهش

کارآمدي الگوي تحليل گفتمـان انتقـادي فـرکالف در نقـد و ارزیـابي      »هایي با عنوان  مقاله
رویکردهـاي غالـب در   »(، 6836) «شده خواهران اثـر جيمـز جـویس    برابرها در متون ترجمه

بـه کارآمـدي ایـن    ، (6831) «تحليـل گفتمـان انتقـادي و ادبيـات    »(، 6831) «تحليل گفتمـان 

که  نيز انجام گرفته است تحقيقاتي؛ آثار ادبي اشاره کرده استو تحليل رویکرد در بررسي 
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نامـه   در پایـان  ،(6833انـد؛ سـيّدعلي سـراج )    کرده فرکالف اخذ خود را از الگوي تئوریک

بينـي   بـه کشـف جهـان   « ي سـيمين دانشـور  هـا  تحليل گفتمان غالـب در رُمـان  » عنوان باخود 

(، در 6831) يربّـان . پرداختـه اسـت   اوي هـا  هـاي پنهـان رُمـان    عاني نهفته در الیـه و مور دانش

 د، بـا اسـتفاده از رویکـر   «تحليل گفتمان انتقادي، یکـي بـود یکـي نبـود جمـالزاده     »  نامه پایان

( 6866) يگرجـ  جمالزاده پرداخته اسـت.  یکي بود و یکي نبودفرکالف به بررسي مجموعه 

در حيطـه رُمـان   از رهيافت فرکالف استفاده کـرده اسـت.    کولي کنار آتشرُمان در تحليل 

صورت مبسـوط،   که به تاریخي رُماناست با عنوان  مهمي مؤلّف اثر (6833) تاریخي، لوکاچ

در غــرب مــدرن و در نســبت بــا را  رمــان تــاریخيگيــري و ســير تحــوّل  هــاي شــکل زمينــه

(، 6878) يوســف(، ی6837پــور ) آریــنترســيم کــرده اســت. در زبــان فارســي  داري  ســرمایه

انـد. در پایـان اثـر پژوهشـي مهـم و       ( به این حوزه پرداخته6835(، آژند )6838) ينیرعابديم

 6882تـا   6235ي تاریخي فارسـي از  ها رُمان تاریخي، سير و نقد و تحليل رُمانمستقل دیگر 

تـوان بـر    رت خالصـه مـي  صو در این اثر به توان برشمرد. را مي (6836محمّد پارسانسب ) اثر

این امر انگشت نهـاد کـه نویسـنده، معنـا را در مـتن جسـتجو کـرده اسـت بنـابراین در نظـر           

نویسنده یگانه منبع معنا، رمزگان و نشـانگان درون مـتن اسـت و دليـل ایـن ادّعـا نيـز لحـاظ         

ر هاي تاریخي است. تحقيق مستقل دیگ هاي موازي و بعضاً متخاصم در رُمان نکردن گفتمان

ردّ پاي تزلـزل: رُمـان   ( با عنوان 6836سپهران )در حوزه رُمان تاریخي، اثر ارزشمند کامران 
-6828هاي تـاریخي مقطـع زمـاني     است. سپهران برخي از رُمان 6888-6828تاریخي ایران 

 ملّت بررسي و تحليل کرده است.-را از دریچه دولت 6888

 پژوهش اهداف.9

 هاي مسلّط. و گفتمان اجتماعي /با بافت سياسي دامگستران تبيين پيوند و ارتباط معنایي

 دادن رابطه نویسنده متن و خواننده. بيني نویسنده و نشان کشف جهان

 مثابه یک ژانر زنده و پویا. دست دادن تعریفي از ماهيت و کارکرد رُمان تاریخي به به
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 دامگسترانتحلیل ساختار، عناصر و بافتارهای .6

 يتيمـوقع  بافـت  بنابراین ي در فرایند معناشناختي است؛ا کننده نييتعتوجه به بافتار داستان امر 

 شـناختي  جامعـه  موقعيـت  و مکاني/ جغرافيـایي  موقعيت تاریخي، بخشِ موقعيت سه در رُمان

 تحقيـق  هـاي  فرضيه با مطابق رُمان، انتقادي تحليل گفتمان دیگر، بخش در شود و مي تحليل

فرامتني با چارچوب متن کـه بيـانگر    ميان عناصر پيوند تبيين، و تفسير توصيف، سطح سه در

 .شد خواهد است، بررسي هاي ایدئولوژیک نویسنده دیدگاه

 شناسي عنوان و ساختار اثر نشانه.6-2

آیـد دو   است؛ چنانچه از این عنـوان برمـي   یا انتقام خواهان مزدک دامگسترانعنوان این اثر 

صفت به یک گروه اجتماعي اطالق شده است؛ نخست کساني که با طراحي نـوعي تئـوري   

از اخالقي یا غيراخالقي  اعمهایي  به دام انداختن شخص یا اشخاصي به کنش باهدفتوطئه 

بـار معنـایي   ساخت خـود نـوعي    در سطح ژرف« دام گستردن»بنابراین عنوان ؛ زنند دست مي

بار معنایي منفـي پيشـين را تـا حـدودي     « انتقام خواهي»منفي به همراه دارد. از طرفي، صفت 

حقيقت انتقام در معناي مصطلح عبارت است از کنشـي عمومـاً منطقـي در     کند؛ در خنثي مي

جهت تدارک ظلم و سـتمي کـه بـه فـرد یـا گروهـي روا داشـته شـده اسـت. بـدین ترتيـب            

و معمول اسـت، کمـا    شده رفتهیپذامري هم از نظر عرفي و هم از نظر شرعي « خواهي انتقام»

بنـابراین  ؛ هاي دیني انتقام و یا قصاص، الزمـه زنـدگي معرفـي شـده اسـت      اینکه در گفتمان

، کنش متقابل مظلوم در برابر ظلمِ ظالم است که از نوعي عامليّت و کنشـگري  «جویي انتقام»

ي محل سـکونت ایـن طيـف    گذار نامدهد. این معني در  مي در مقابل گفتمان حاکم نيز خبر

عنوان محل سـکونت مزدکيـان معرفـي شـده      نيز متبلور است؛ محلّه صيادان که در داستان به

« صـيد »تواند این گمانه را تقویت کند؛ در داستان هيچ پيوند معناداري ميان مفهوم  است، مي

وجـود نـدارد. در سـياق مـتن بـه کـارگران       با مصادیق بيرونـي  « محلّه صيادان»و « صيادي»و 

شوند، اشاره شـده   ساختماني که به دستور یزدگرد براي ساختن خوابگاه سرّي فراخوانده مي

انـد، امّـا صـيد و صـيادي در داسـتان       شـده  در مقطع مهمي از داستان فراخوانده  ها آناست و 

ـ »رسد که انتخـاب عنـوان    نظر مي اساساً موضوعيتي ندارد. به محلّـه  »جـاي   بـه « ه صـيادان محلّ
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نوعي خارج کـردن ایـن گـروه اجتمـاعي از انفعـال معمـول نهفتـه شـده در لفـظ          « کارگران

اسـت کـه در وجـه دیگـر توجّـه بـه       « صـياد »و عامليت بخشيدن بدان با انتخاب نام « کارگر»

در توان از انتخاب ایـن نـام    مي گرید انيب بهکنشمندي و انگيختگي این گروه اجتماعي است. 

 ، پتانسيل قدرت براندازانه مزدکيان را برداشت نمود.«خواهي انتقام»کنار صفت 

 پردازی شخصیت.6-7

آیـد؛ برخـي منفعـل و ثابـت و      چندان یکدست به نظر نمـي  دامگسترانپردازي در  شخصيت

عنوان نمونه منش و کنش یزدگرد در طول داستان نسبتاً یکسان و  برخي فعال و کنشگرند. به

هایي اشاره کرد که در یک سير صعودي قـرار   توان به شخصيت ثابت است. در این ميان مي

توان به بالوي، هرمـزان   د که از آن ميان ميیابن ي تحوّل ميطورکل بهدارند و در پایان داستان 

اي دارد و در جلـد دوم رُمـان دچـار تغييـر      در داستان نمود ویـژه  و آفتاب اشاره کرد؛ بالوي

کـه از پویـایي و    اسـت  يا سـاده شـود؛ ایـن شخصـيت کـارگر      مـي  شده و به ماهوي تبـدیل  

( و ایـن  63: 6266 ي،کرمـان  زاده صـنعتي )ي برخـوردار اسـت   توجه قابلدیناميک  اصطالح به

پردازي مسئله بسيار  دارد. این نحوه شخصيت مزدکيان باالي و گسترده نفوذ از نشان تيعامل

هاي نویسـنده اسـت:    توجهي را در بن خود پرورش داده است که ناظر بر دیدگاه مهم و قابل

تحّول کارگري ساده بـه شخصـيتي انقالبـي و رادیکـال کـه در پـي برانـدازي یـک سلسـله          

ترین افراد منتسب به رأس قدرت سياسـي اسـت و    هرمزان نيز یکي از نزدیک است. يرومند ن

دهنـده   گردد؛ او با گرایشي که به مزدکيـان دارد شـکل   عنوان وليعهد در داستان معرفي مي به

گـردد و تاجـایي پـيش     وي نيز دچار تحوّل مي تيشخص یک کانون توطئه در داستان است.

 رساند. رود که خليفه مسلمين را به قتل مي مي

طـرز   که در داستان کنش یکدست و ثابتي ندارد بلکه شخصيت او به است يزنآفتاب 

 بـر  مبتنـي  اي کليشـه  دیـدگاه  طـرف  کیـ ازشود؛ در این داستان  توجهي دچار تحوّل مي قابل

کـه   مزدکيـه  رایج از سنّتي روایت آن با زن دیگر طرف از امّا است شده بازتوليد زن فتّانگي

دارد و همين مسـئله در برداشـت    فاصله بسيار اند، شده مُشاع محسوب مي بر اساس آن ملکي

خواهـد آمـد در تمـامي     نیـ ازا پـس کنـد. درحقيقـت چنانچـه     تر از مـتن کمـک مـي    صحيح
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پيرامون زنـان، محـل هجـو و     خاصشانهاي  هاي کالسيک، مزدکيان به دليل دیدگاه روایت

فردي از بدنه سازمان مزدکيه،  عنوان بهاند امّا در این داستان و در شخصيت آفتاب  طعن بوده

پردازي ایدئولوژي خـاصّ نویسـنده    این مسئله نمود چنداني ندارد و از البالي این شخصيت

 کند. خودنمایي مي

انـد؛ شخصـيت    ته و پرداخته شـده هاي خاکستري نيز ساخ در این رمان برخي شخصيت

تـرین کـنش ایـن فـرد      اسـت؛ نکوهنـده   گونـه  نیـ اخليفه دوم مسلمين یعني عمـربن خطّـاب   

( و به همين دليل نویسنده 62: 6885کرماني، زاده درخصوص کتابخانه سلطنتي است )صنعتي

عـالوه بـر    (. امّـا 68: 6885کرماني،  زاده زند )صنعتي صورت ضمني به ابرهه پيوند مي او را به

کنـد کـه    داند، بُعد دیگر این شخصيت را نيز بيـان مـي   انتقادهایي که داستان بر عمر وارد مي

ناظر بر وجوه مثبت شخصـيت اوسـت؛ عمـر کسـي اسـت کـه متّحـدان و سـربازان خـود را          

عنوان یک ارزش بارها در داسـتان مـورد تأکيـد     او به« زیستي ساده»کند و  خطاب مي« برادر»

 (.33-37: 6885 کرماني، زاده رد )صنعتيگي قرار مي

 شناختي موقعیت و جامعه بافت.6-3

ي ضـروري بـراي وارد شـدن بـه مبحـث تحليـل       هـا  مؤلفـه در این قسمت برخي از عناصر و 

هاي دخيل  فضاي نسبتاً روشني از ماجرا و گفتمان ها آنشود و با تحليل  گفتمان برشمرده مي

 .گردد در متن عرضه مي

 تاریخي موقعیت.6-3-2

 ازنظـر شـود و   هجـري را شـامل مـي    88تا  68هاي  تاریخي بازه زماني سال ازنظر دامگستران

هاي پادشاهي به خاندان ساساني و حلقه نهایي این سلسله یعني یزدگـرد سـوم مـرتبط     سلسله

گيري گفتمان اسالم و دوره خالفت عُمـر مـوازي اسـت.     گردد. این داستان با آغاز شکل مي

هـاي آن   شکاف ميـان دو گفتمـان و تضـادها و تـنش     تيموقعحقيقت توضيح و توصيف  در

داستان قرار گرفته اسـت و تمرکـز رمـان بيشـتر معطـوف بـر        عصر موضوع و دستمایه اصلي



 (0417) بهار |  99شماره  | 72سال  | متن پژوهی ادبی  | 014

 تحرکـات چشـمي بـر    هاي بـزرگ اسـت، بـا گوشـه     وجود آمدن این بحران عوامل داخلي به

 اعراب.

متشـکّل از دوجلـد اسـت؛     دامگسترانمسئله مهم دیگر تاریخ دوره آفرینش اثر است؛ 

چاپ شـده اسـت و جلـد     6266انجام پذیرفته و در سال  6268نگارش جلد نخست در سال 

هاي پایاني  نحوي مقارن با سال . این تاریخ بهاست دهيرسي به چاپ شمس 6885دوم در سال 

هاي داخلـي،   رغم بحران حکمراني خاندان قاجار و تحویل قدرت به پهلوي اول است و علي

المللـي نيـز بسـط و گسـترش اسـتعمار و سـوداگري غـرب در منطقـه و وقـوع           در صحنه بين

 است. آمده  شمار مي ي مهم حکومت ایران بهها از چالشجهانگير، یکي  جنگي

 محیطي تیموقع.6-3-7

هـاي مختلـف    ي داسـتان در کشـف و توضـيح معـاني موجـود در الیـه      تيمـوقع توجّه به بافت 

 داستان و تشخيص معاني کانوني داستان ضروري است.

 توجّه به پدیده شهر.6-3-7-2

در این داستان با نمونه یـک جامعـه شهرنشـين بـا محوریـت قصـر سـلطنتي کـه خـود نشـان           

هاي تاریخي نيز سـازگار اسـت )نـک. خلعتبـري،      تمرکزگرایي است مواجهيم که با واقعيت

 -(. توجّه به شهرسازي و بسط و گسترش آن باعث ایجاد تحوّالت اجتمـاعي 17-13: 6836

کاسـتي   کـه بـه تقویـت نظـام طبقـاتي و شـبه       بوده است اي در ایران ساساني سياسي گسترده

موجود منجر شده است. بر این مبنا فضاي جغرافيایي رُمان در ميان شهرهاي غربـي ایـران از   

 زاده، قبيل مداین، جلوالء، ري و مـرو بـا مرکزیـت مـداین در جریـان اسـت )نـک. صـنعتي        

ساسـاني در توصـيف معمـاري شـهر     کاسـتي   (. در این فرایند غالب عناصر نظام شبه9: 6266

هـا و تضـادهاي طبقـاتي و انعکـاس آن در      بازتاب داده شده است و در این ميان بـه شـکاف  

(. از ایـن شـيوه   5-8: 6266 کرمـاني،  زاده معماري شهر نيز اشاره شده اسـت. )نـک. صـنعتي   

معنـاي انتقـاد    توان چنين استدالل کرد که انتقاد از این ساختار مولّد نابرابري، بـه  پرداخت مي

 از حاکميت یزدگرد و تمایل به عناصر مزدکي است.



 019 |  و همکاران یی فسا

 های زیرزمیني نقب.6-3-7-7

هــاي مرمــوز  هــاي خــود را در مکــان مخالفــان قــدرت مرکــزي، گردهمــایي دامگســتراندر 

خـوبي   هاي رایـج بـه   حقيقت داستان مطابق روایت کنند. در در زیر زمين برگزار مي حفرشده

ي کـامالً پيچيـده و مـبهم تصـویر     سـازوکارها ک سازمان زیرزميني بـا  عنوان ی مزدکيان را به

کرده است که این کيفيت، ناظر بر فضاي بشدت بسته، اختناق و عدم آزادي عمل مخالفـان  

 هاي بسته اوست. سياسي در بطن حکومت یزدگرد و سياست-هاي مذهبي و اقليت

 زندان اهریمنان.6-3-7-3

اشـاره شـده اسـت. اهميـت ایـن مکـان در       « زنـدان اهریمنـان  »به مکاني با نام  دامگستراندر 

شـده و در فصـل    که فصل ششم جلد نخسـت بـه آن اختصـاص داده    است يا گونه بهداستان 

کرمـاني،   زاده هفتم نيز ماجراي فرار مزدکيان از این محـبس مخـوف مطـرح اسـت )صـنعتي     

(. در این جایگاه خيل انبوه مخالفان حاکميت و مشخصاً مزدکيان در غُل و زنجير 58: 6266

توان گرایش خاص نویسنده و نيز فضاي بسيار بسته و راکد  هستند. از توصيف این مکان مي

 ي مذهبي و سياسي را برداشت کرد.ها تياقلي مخالفان و ها تيعالفبراي 

 خوابگاه سرّی یزدگرد و بحران امنیت.6-3-7-0

نظامي یزدگـرد اسـت،   -مداین و قصر سلطنتي کانون قدرت سياسي نکهیباوجودادر داستان 

از  منظـور در امـان مانـدن    آید؛ خوابگـاه سـرّي بيشـتر بـه     شمار مي کانون خطر و بحران نيز به

هاي درباریان بنا شده است و از اوضاع متزلزل و آشفته دربار ایران در زمان حکومـت   توطئه

 دهد. یزدگرد سوم خبر مي

 دامگستران در شناختي جامعه موقعیت.6-3-3

چنانچه آمد مطابق با شواهد و روایات تاریخي، جامعه ایران ساسـاني مبتنـي بـر نـوعي نظـام      

(. توجـه بـه ایـن سـاختار در فهـم      558-523: 6813 سـن،  کریسـتن طبقاتي بوده است )نـک.  

تر تحوّالتي از نوع خيزش مزدک و شـناخت عوامـل انحطـاط و سـقوط نظـام ساسـاني        دقيق
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کـه در   درآمـده اسـت  خوبي به نمـایش   به دامگسترانضروري است. قشربندي اجتماعي در 

 شود. ذیل سه عنوان بدان پرداخته مي

 طیف اقتدارگراطبقه حاکم یا .6-3-3-2

عنـوان وليعهـد،    حاکمه یا طيف اقتدارگرا است؛ هرمزان به ئتيهترین الیه اجتماعي،  کانوني

صدراعظم با نام ایاد و گروه منجّمان و شخص ليرامه در کنار پادشاه، هندسه قدرت سياسـي  

کـه ایـن امـر بـا     -دارد کننـد. در رأس طبقـه حـاکم یزدگـرد سـوم قـرار        ي ميبند صورترا 

و مطابق داسـتان تمـامي اختيـارات مملکـت در      -ي تاریخي هماهنگي کامل دارد ها تيعواق

هاي اصلي، افراد دیگري همانند ملکه و برخـي از   شود. در کنار مهره شخص شاه خالصه مي

هاي در سایه این گروه  شماري از موبدان زرتشتي نيز شخصيت تیدرنهافرماندهان نظامي و 

زنمایي طبقه حاکم با توجّه به محدود بـودن شـمار اقتـدارگرایان و    هستند. بدین ترتيب در با

طيــف حــاکم، نــوعي ایمــان بــه اســتبداد نظــر و عمــل حاکمــان وجــود دارد کــه فرهنــگ   

 سازد. یي ساسانيان را نمایان ميصدا تک

 طبقه محروم یا طیف فرودست.6-3-3-7

گروه اجتماعي دیگر فقرا و فرودستان هستند؛ داستان با مقایسه و توصيف محل زندگي این 

گردد. در این توصيف آن چيزي کـه نظـر نویسـنده را بـه خـود       گروه با ثروتمندان آغاز مي

در شـهر   مشـخص صـورت   کند، اختالف طبقاتي است که در ساختار اجتماع و بـه  جلب مي

تقابـل و کشـمکش    اسـت  يگفتن(. 85: 6266کرماني،  زاده يمداین متجلّي شده است )صنعت

هایي چـون وطـن و ملّيـت،     دادن ارزش به ازاي از دست ها آنفقرا با اعيان و انتقام گرفتن از 

 ي بازنمایي شده است.خوب بهدر داستان 

 بیگانگان خارجي یا اشغالگران.6-3-3-3

 فرمایشي و صوري صورت بهچه حقيقي و  صورت بهها چه  ضدیّت ایجاد سياست، عرصة در

، موجـب  «مـا »کـردن مرزهـاي    این دیگري، ضمن مشخص شود. مي «دیگري»توليد  موجب
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در  دامگسـتران شـود. ایـن مسـئله در     رنگ شدن تناقضات دروني و تقویـت انسـجام مـي    کم

 حضور گروه اجتماعي سوم یعني اعراب نمایان شده است.

 در سطح توصیف دامگسترانتحلیل گفتمان .2

رونـد:   مي توان سه گفتمان کلّي را تشخيص داد که در داستان به پيش  بنابر آنچه گذشت مي

ها از امکانـات زبـاني    اقتدارگرایان، نيروهاي گریز از مرکز و اعراب. هر یک از این گفتمان

هـاي   خود و برقراري نسبت با گفتمان موردنظرهاي  ها و ایدئولوژي خاص براي بيان دیدگاه

انـدازي از ایـن سـه     کنند. رمـان چشـم   تشخيص حدود خود و دیگري استفاده ميمعارض و 

نحـوي   مرکـزي هـر گفتمـان، بـه     گروه را ترسـيم کـرده اسـت کـه پـس از دسـتيابي بـه داّل       

 شود. هاي متن آشکار مي گيري نویسنده و ایدئولوژي نهفته در الیه جهت

 تحلیل گفتمان اقتدارگرایان.2-2

توصيف از در کنـار هـم قرارگـرفتن واژگـان، اشـخاص، نمادهـا و       تحليل گفتمان در سطح 

آیي این عناصر، در پي یافتن معنایي پنهـان اسـت کـه از طریـق ایـن رهيافـت        اصطالح هم به

 هاي نویسنده نزدیک شد. توان به دیدگاه مي

 شاهنشاه، ایران، یزدگرد، لیرامه.2-2-2

نزدیکي ميان یزدگرد و ليرامه مـنجّم وجـود   در ابتداي داستان از ميان مالزمان پادشاه پيوند 

نهـد نـوعي    این تـالزم معنـادار بـر آن صـحّه مـي      آنچه (.1: 6266کرماني،  زاده دارد )صنعتي

شـناختي پادشـاه و    اعتقاد به مباني مـاورائي یـا متـافيزیکي در سيسـتم انتولوژیـک و معرفـت      

شـود:   سـم نيـز برداشـت مـي    گفتمان حاکم است و از آن نوعي اندیشه تقدیرگرایي یا زرواني

شاه نظري به جانب ليرامه نموده و گفت مقصودم از اینکه در این شب تو را بـدینجا آوردم  »

این است که به تو سفارش دهم که در سـتارگان دّقـت نمـائي و مـرا از اینکـه آیـا بـر آنـان         

 (.79)همان: « گردم مخبر سازي ظفرمند یا مغلوب مي
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 ایران باستان، مملکت ایرانیزدگرد، اساس سلطنت، .2-2-7

جامعه ایران از درون به دو قطب کامالً متمایز تقسيم شده است که در مقابـل  دامگستران در 

طـرف پادشـاه و در طـرف دیگـر نيروهـاي گریـز از        اند؛ در یک آرایي کرده یکدیگر صف

ال بایسـت حـافظ جـان و مـ     کـه مـي   مرکز. مطابق داستان، یزدگرد در مقام پادشـاه، درحـالي  

هـاي اطرافيـان و حفـظ جـان      منظور در امـان مانـدن از توطئـه    مردمان سرزمين خود باشد، به

صـورت سـمبليک نماینـده طبقـه کـارگر و قشـر فرودسـت         خویش، چهار برادر بنّا را که بـه 

گيري سياسي و نسبت او بـا جامعـه    رساند تا جهت جامعه هستند، با جامي زهرآلود به قتل مي

یزدگرد و گروه متمایل به او تنها افـرادي هسـتند    وجود نیبااگردد.  مشخصاش  تحت سلطه

و « اسـاس سـلطنت  »پردازنـد. واژه   که به پاسـداري از اسـتقالل و تماميـت ارضـي ایـران مـي      

شـود   و در مواضـع مختلـف داسـتان تکـرار مـي      خورده استگره « یزدگرد»با نام « مملکت»

گرایي بازنمـایي   ملّي لعاب و رنگ با اقتدارگرایي گفتمان بنابراین؛ (61 :6266 زاده، )صنعتي

 کند. را نمایندگي مي شخص یزدگرد این گفتمان شده است و

 شاه، مخالفان داخلي، مزدکیان.2-2-3

شـود.   ي از فصـل سـوم آغـاز مـي    جـد صـورت   تقابل ميان اقتدارگرایان با مخالفان داخلي به

داني  ایاد مي»وليعهد با گروه مزدکيان همراه شده و در صف مخالفين شاه قرار گرفته است؛ 

 بيـ ترت نیـ ا بـه (. 66)همـان:  « اي به این مملکت و تخت سـلطنت نـدارم   که من چندان عالقه

نيـز در  شـود؛ کمـا اینکـه مکـان توطئـه       نخستين زمزمه مخالفت از بدنه حکومت شـنيده مـي  

 گذاشـتن بـر   صورت ضـمني، صـحه   دارد و چنانچه گفته آمد، این مسئله به محوطه قصر قرار 

دروني و نزدیکـان بـه سـاختار قـدرت     گزاره آغاز افول و ویراني ساسانيان از خيانت عناصر 

مرکزي است. مطابق داستان دليل اصلي ظهور این مخالفـان خودخـواهي شاهنشـاه و ظلـم و     

آفـت پادشـاهان   »مردمانش روا داشته است. در فصـل چهـارم موسـوم بـه     ستمي است که به 

مسئله مهمي نهفته است که دیدگاه نویسنده را در مورد عامـل اصـلي تقابـل ميـان     « چيست؟

کنـد؛ از نظـر نویسـنده آفـت اصـلي و مهـم        گفتمان اقتدارگرایي بـا مزدکيـان مشـخّص مـي    

 پادشاهان ستم و جور بر محرومين و فقرا است.
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 اقتدارگرایان، روحانیون زرتشتي.2-2-0

جاي داسـتان درکنـار یکـدیگر هسـتند؛ امـا نویسـنده ضـمن انتقـاد از          این دو مفهوم در جاي

دادن به این گروه، زمينه دخالت آنان در امـور را فـراهم    ساختار سياسي ساساني که با قدرت

بيشـتر  »رده اسـت:  کرده است، روایتي کامالً بدبينانه نسبت به روحانيـت زرتشـتي عرضـه کـ    

گردد همـين ظـاهر ميشـان     کلّي رشته قوميتش گسيخته مي سبب انقراض دولت یا ملّتي که به

طـرف هميشـه ترقّـي و سـعادت ممالـک را از راه غـرض و        ها به این باطن گرگند که از قرن

 (.71: 6885زاده،  )صنعتي« اند خودسازي مبدّل به بدبختي و ذلّت نموده

 ، اعراب، خشونتاقتدارگرایان.2-2-9

عالوه بر دشمنان داخلي تقابل اصلي دیگر در داستان ميـان گفتمـان اقتـدارگرایان و اعـراب     

اي از حضـور مهمانـان ناخوانـده     هيچ نشانه که يدرحالداستان و  آغاز شکل گرفته است. در

 گـردد؛ بـدین ترتيـب    مـي  مشـخص گفتمـان   دو تقابـل  معنـایي،  تضـاد  وجود ندارد، با نوعي

 در« و عـدالت  رحمـت  فرشـتگان » شـود؛  مـي  «خزان باد پایمال» ،«عجم مينوسرشت ممالک»

 «تـرین  خوشـبخت » تـاریخ  آن کـه تـا   گيـرد و یزدجـرد   قرار مـي « اهریمنان و عفریتان» مقابل

تبـدیل   عجم مملکت سلطنتي قصر ساکنان «ترین غمناک» بعد به به آن از بود، عالم سالطين

دهـد   مـي « وحشت و دهشـت »جاي خود را به « بختي کخوشبختي و ني»شود و درنهایت  مي

 .(2-8 :6266 کرماني، زاده نک. صنعتي)

 تحلیل گفتمان مزدکیان.2-7

هـاي   محور و هسته این گروه کارگران ساختماني هستند؛ زماني که یزدگرد با مشاهده نشانه

شود ماجراي ساختن خوابگـاه سـرّي و مـرگ ایـن کـارگران طـرح        زوال دچار وحشت مي

هاي فرودست هسـتند. بـا    ي گروهطورکل بهنماینده طبقه کارگر و  قتيدر حقشود. بنّایان  مي

زنداني شدن پدر ایـن   -برد يه که در رکود و سکون به سر ميمرگ این گروه، جنبش مزدک

جان  -عنوان یکي از بزرگان مزدکي حاکي از رکود و جمود این جریان است چهار برادر به

اي بــر خشــم و خشــونت متــراکم  حقيقــت عمــل شــخص شــاه، جرقــه یابــد؛ در اي مــي تــازه
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ز جانـب گفتمـان مزدکيـه بـه     هاي ناکارآمـد او، ا  هاست. این عمل شاه و دیگر سياست توده

: 6266 کرمـاني،  زاده صـنعتي شـود )  مفاهيمي از قبيل ظلم، ظالم، مظلوم، منتج مي شدن مطرح

ــان: 82 ــه85؛ هم ــي      ( و ب ــرح م ــام ط ــوان انتق ــا عن ــري ب ــدي دیگ ــال آن واژه کلي ــود  دنب ش

 (.85-86: 6266 کرماني، زاده )صنعتي

 تحلیل گفتمان اعراب.2-3

شود. اینکه اعراب به چه صـورت   نمایي اعراب در رمان پرداخته مينحوه باز در این بخش به

ــد داســتان   سياســي ایــران وارد مــي -در صــحنه اجتمــاعي ــر رون ــأثيري ب ــه ت شــوند و چگون

 گذارند. مي

 همگرایي برابری، برادری،.2-3-2

گرایـي طيـف اقتـدارگرا قـرار دارنـد،       مطابق با داستان، اعراب که در تقابل با گفتمـان ملّـي  

تـوجهي هسـتند.    افتادگي و در فقدان مدنيت، داراي انسجام و همبستگي قابـل  رغم عقب علي

انـد، در   اگر ایرانيان در کشور خویش دچار گسست و تشـتت و چنـدپارگي اجتمـاعي شـده    

بـه اعتبـار همـين همگرایـي، از ضـمایر       ها آنتّحدند و در گفتمان عوض اعراب با یکدیگر م

شود. درخصـوص نظـر ایرانيـان و دربـار، در مـورد اتّحـاد اعـراب، در         استفاده مي« ما»جمع 

آید که عمر  هاي ساده این نامه چنين برمي از عبارات و جمله»موضعي از داستان آمده است: 

 کرمـاني،  زاده )صـنعتي « کند برادر خطاب مي ها آنبه  رتبه یک نفر سرباز دانسته و خود را هم

6266 :76.) 

عـرب، مـنعکس شـده     رشـده ياساوج بازنمایي اتّحاد اعراب در داستان در کالم سردار 

 شکسـت  ایرانيـان  از ابوعبيـده  اگـر  پرسـد در مـورد اینکـه    مـي  اسير سـؤاالتي  از است. رستم

رسيد یـا خيـر؟ ابوطالـب ميـان      خواهد جدید قواي و کمک او براي عربستان از آیا بخورد،

کنـد و آنـان را در تقابـل بـا ثروتمنـدان گـذارده و        اعراب و زحمتکشـان پيونـد برقـرار مـي    

سـت کـه مزدکيـان بـه اعـراب متّصـل       ا  یيجـا دقيقاً هستند ) مزدوران همان آري»گوید:  مي

 در مـوّل مت اشـخاص  هرگز. کشند مي آغوش در را ظفر و فتح شاهد وقت همه که شوند( مي
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 فـرار  بـه  رو صـدمه  و سـختي  احسـاس  انـدک  بـه  فشـارند.  نمـي  ثبـات  پـاي  جـدال  و جنگ

 «ورزنـد  مـي  پایداري خدا راه در دارند بدن در جان تا مزدوران همانبرعکس  و گذارند مي

بنابراین یکـي از ابهامـات اساسـي در داسـتان رمزگشـایي      ؛ (66: 6885 کرماني، زاده صنعتي)

نادار را در توضيح گرایش مزدکيـان  -صورت ضمني همان دوگانه دارا بهشود و نویسنده  مي

 کند. به اعراب بازآفریني مي

 ایدئولوژی، دین، جهاد، شهادت.2-3-7

هـاي ایـدئولوژیک در    آنچه در مـورد گفتمـان اعـراب بازنمـایي شـده اسـت، تـأثير گـزاره        

صورت أخص ایرانيان است؛ در گفتمان ایـن گـروه    آنان در غلبه بر همسایگان و به تيموفق

تعبيـــر شـــده اســـت « جهـــاد»گيـــري بـــه گـــزاره ایـــدئولوژیک  نبـــرد بـــا انگيـــزه جهـــان

 هـاي ایـدئولوژیک   (. بدین ترتيب تأکيد بر وجود گزاره32-36: 6266 کرماني، زاده )صنعتي

نـتج شـده اسـت و در مقابـل، تأکيـد بـر خـ         م هـا  آندر گفتمان اعـراب کـه بـه همگرایـي     

، نوعي نگاه نداشته استاي جز واگرایي و تشتّت در بر  ایدئولوژي در ميان ایرانيان که نتيجه

 .است سندهینوشناسانه  آسيب -تحليلي

 یزدگرد، کافر، مجوس.2-3-3

مـورد   واسـطه چنـد مسـئله مهـم     عنوان یک گفتمان متخاصم، ایرانيان بـه  از نظرگاه اعراب به

اند؛ نخست باورمند نبودن بـه آیـين اسـالم و جـدّي نگـرفتن       نقدهاي صریح و تند قرارگرفته

اصول و مباني آن. به اعتبار این مسئله اعراب خـود را در سـرنگون سـاختن قـدرت مرکـزي      

(. مسـئله دیگـر در سـخن ابوطالـب و     36:  6885کرمـاني،  زاده داننـد )صـنعتي   ایران محق مي

(؛ ایـن  68همـان:  )« هسـتند  عشـرت  و عيش در عجم پادشاهان»شده است:  خطبه عمر متبلور

شود همان است که نویسنده در فصل نخست نيـز بـر آن    عشرتي که از زبان ابوطالب بيان مي

 خاطر آن، اشرافيت ساساني را مورد بازخواست قرار داده بود. تأکيد داشته و به
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 حاکم بر رُمانتطابق و هماهنگي واژگان با فضای تاریک .2-0

اي از تـاریکي و سـياهي جریـان دارنـد کـه       در زمينه دامگسترانحوادث و رویدادهاي رُمان 

بيانگر فضاي آشفته و ناگواري است که گریبانگير حاکميـت و جامعـه ایـران اواخـر دوران     

هـاي ایرانـي    ساساني است. نویسنده این فضاسازي را در ارتباط با تمامي ایرانيان و شخصيت

بـرد تـا شـمول و عموميـت فالکـت را گوشـزد کنـد.         در داستان حضور دارند به کار ميکه 

 (.61: 6266 کرماني، زاده )نک. صنعتي

 دامگستران در سطح تفسیر.8

متون مختلف از منظر تحليل گفتمان، محصول یک دوره تـاریخي هسـتند و بـدین دليـل بـا      

شـوند. در اینجـا مسـئله بينامتنيـت      هاي همگن خود وارد تعامـل مـي   مجموعه متون و گفتمان

کنـد. درخصـوص    تـر مـتن کمـک مـي     شود که در سطح تفسير بـه درک صـحيح   مطرح مي

هـاي   مـتن و زمينـه   جانبه همههاي  است و به بررسي هاي تاریخي، مسئله مقداري پيچيده رمان

عنوان هـدف   منظور نمایش موارد بازتوليد شده توسّط رمان تاریخي به اجتماعي نياز دارد. به

دست دادن تصویري نسبتاً دقيق از  بایست نخست با ارجاع به اصل ماجرا و به این تحقيق، مي

کرد و سپس با انتقال بـه   مشخصدر آن زمينه  و بافتار تاریخي، جایگاه اثر را تيموقعآن در 

عصر نویسنده یعني دوران مشروطه، فلسفه توليد متن و همچنين کـاربرد و مصـرف مـتن در    

 تاریخي جدید را تبيين نمود. -بافت اجتماعي

 با پدیده مزدک دامگسترانبررسي ماهیت مزدکیان و دیالوگ .8-2

نخست از منظر تـاریخي بـا نـوعي رویکـرد تبارشناسـانه، اندیشـه، روش و کـنش مـزدک و         

گيرد تا پس از ترسيم این نمودار تحوّل، ماهيت واقعـي   خيزش مزدکي مورد تحليل قرار مي

 گردد. مشخص دامگستراندر  ها آن
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 مزدکیه تحرکاتدورنمایي از پدیده مزدک و . 8-2-2

اندیشـه مزدکـي برخـي از     گـذار  انيبنقشه است؛ در خصوص پدیده مزدک از بنياد محل منا

« موبدي از اهـالي فسـا  »برند که  نام مي« زرادشت پسر خُرگان»نام  منابع اسالمي از شخصي به

یـاد  « بندوس»( و برخي دیگر از منابع، از شخصي به نام 68: 6812بوده است )نک. یارشاطر،

هـاي تـازه و    دیشـه آور ان است و پس از مهاجرت به ایران، پيام کنند که در رُم پدید آمده  مي

 نظم نوین شده است )همانجا(.

مزدک تضـاد )دوگـانگي( را   »اي داشت؛  مزدک که از بدنه روحانيت بود تمهيد ویژه

داند. مزدکيان در طي قـرون بـه ایـن امـر پـي بردنـد کـه نـور از ظلمـت           در جامعه ابدي نمي

خـود را نيـز عـوض     ي، بينش سياسـي نيب جهاندنبال این تحوّل  تصادفي جدا نخواهد شد و به

صـورت تصـادفي    (. این عقيده که ظلمت از روشنایي و نور بـه 91: 6816 )خسروي،« کردند

گرایي در تحليـل   فلسفه مزدک با نوعي تأویل»شود، متضمن حکمي انقالبي است؛  جدا نمي

(. گریشـمن  38-32: 6833 )نفيسـي، « انجاميـد  نهایي به مساوات و ایده برابري اجتماعي مـي 

نظریه اجتماعي مزدک که مبتني بر مساوات در تقسيم ثروت بين افراد »گوید:  مي ارهب نیدرا

طـورکلي، وضـعيت    (. بـه 812-816:  6872)گریشـمن، « کـرد  بشر بـود، انظـار را جلـب مـي    

 نـــک.)(، حاکميـــت ایــدئولوژي  228-222: 6893 نابســامان اقتصــادي )نـــک. نولدکــه،   

نــک. )م قــدرت در ســازمان روحانيــت ، انباشــت ثــروت و تــراک(827: 6838 ،اکونوفیــد

( 292: 6893، و قشربندي اجتماعي و نظام طبقاتي )نک. نولدکـه  (675: 6813 سن، کریستن

 از عوامل بروز و ظهور مزدکيان بوده است.

 تحلیل پدیده مزدک.8-2-7

زده و رو بـه   بحـران   مزدک در درجه نخست خواستار اصالحات دیني و اجتماعي در جامعه

اواخر حکمراني ساسانيان، به نفع طبقات محروم و فرودستان دردمند بوده است. بـه  انحطاط 

خواسته است نداي اصالح آیين کهن را که بـه   مزدک همانند زرتشت مي»کوب:  باور زرّین

عقيده او به سبب اغراض و مفاسد موبدان، آالیش یافته بوده است، در دهـد و آیـين واقعـي    

(. ایـن حرکـت   673: 6838 کـوب،  )زرّیـن « ، بـاز زنـده کنـد   زرتشت را با بعضي اصـالحات 
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وسيله طرّاح اصلي سرکوب یعني خسرو انوشيروان عادل ناکام شـد.   طلبانه در پایان به اصالح

پس از سرکوب مزدکيان، به دستور خسرو انوشيروان، قرائتي رسمي براي تخریب و تخطئـه  

کـاري،   بـدآیيني، بـزه  مزدکيـه تجسّـم   آنان ارائه شد. مطابق با این کالن روایـت، مـزدک و   

بنـابراین، چهـره مـزدک از    ؛ (39 -98: 6876 آشوبگري و هنجارشکني است )نـک. کليمـا،  

این تاریخ تا دوران قاجاریه به همين صورتِ مخدوش و منفي تکرار و بازتوليـد شـده اسـت    

ــوبي،  ــک. یعق ــعودي،  ؛286 :6876 )ن ــي،293: 6855مس ــالبي178-172: 6838 ؛ بلعم ، ؛ ثع

 (.35 :6875 بلخي، ؛ ابن839: 6813

چنـد تـن از روشـنفکران دوران     نيب نیدرااین قرائت تا دوران معاصر غلبه داشته است. 

تـوان بـه ميـرزا     مـي  هـا  آناند که از ميان  قاجار خوانش متفاوتي از خيزش مزدکي ارائه کرده

از او ميرزاآقاخان کرماني اشاره کـرد؛ آقاخـان کرمـاني معتقـد      تر مهمآخوندزاده و  فتحعلي

هـاي اروپ اسـت کـه     هـا و آنارشيسـت   اعتقاد مزدک به عينه همان اعتقـاد نهيليسـت  »است: 

گوینـد بایـد همـه مـردم      خواهنـد و مـي   مساوات مُطلقه را در ميان افراد بشر جاري کردن مي

تشمام نسـيم و نظـارت دریـا و کـوه و تفـرّج      عموماً چنانچه از تنفّس هوا و فوز کواکب و اس

شوند، از سایر نعمات طبيعي و عطيّات الهي نيز به همـين   صحرا و بوستان بالتّساوي متلذّذ مي

 )کرمـاني، « هاي بشـریه فـرق و اخـتالف روي ندهـد     نسبت مستفيد شوند و در ميان جمعيت

ـ   (. کرماني پس از تشریح فلسفه مزدک بـه 967-963: 6681 م اندیشـه سياسـي و   نـوعي تجسّ

بنـابراین مـزدک از شخصـيتي    ؛ (928یابد )نک. همان:  آرمان خود را در مزدک مي درواقع

خـواهي تبـدیل    گري و عدالت هاي ارزشي به نمادي از مطالبه هنجارشکن و برهم زننده نظام

 شده است.

 و سوسیالیسم ایراني در عصر مشروطه دامگستران.8-7

با رویارویي و برخـورد فرهنـگ ایـران بـا      زمان همبنابر آنچه گفته شد در عصر جدید یعني 

کلّي ویران شد. درخوانش جدیـد،   هاي غربي، ذهنيتي که از مزدک وجود داشت به فرهنگ

گر سوسياليسم آرماني و سمبل عدالتخواهي، آزادي و اقدامات رادیکال عليه  مزدک تداعي

 ست.ساختارهاي قدرت حاکم ا
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هاي سوسياليستي کامالً در فضاي فکري ایران حضـور داشـته    در دوره مشروطه اندیشه

هـاي غربـي و    تغييرات الگوي اقتصاد که نتيجه مستقيم برخورد بـا دولـت  است. در این دوره 

اي سرشار از تضاد و تناقض بدل کرد  المللي بود، جامعه ایران را به مجموعه داري بين سرمایه

ن از اواسط سده نوزدهم کارگران ایراني که در فقر مطلق قرار داشتند، ایـران را  و در این ميا

هاي ناخواسـته   صورت گسترده به مهاجرت به اميد دستيابي به شغل و حرفه ترک کردند و به

باکو( و حتّي  ژهیو قفقاز )بهزده ایران به آسياي ميانه،  وران فالکت دهقانان و پيشه»تن دادند؛ 

مشق، حلب، بغداد، هندوستان، زنگبار، هرات، مسقط، کراچـي، ترکيـه و حتّـي    اسالمبول، د

بنابراین همسایگان شمالي ایران و (؛ 625-665: 6835 شاکري،)« کردند امریکا مهاجرت مي

ترین مقصد کارگران مهاجر روسـتائي ایـران    قفقاز، اصلي و روسيه جنوب مشخصاً شهرهاي

مگر چهل پنجاه نفر  اند حمّالاین کارگران همه فعله و »گوید:  اي مي رفت. مراغه شمار مي به

 اي، )مراغـه « ، مابقي سرگردان و محتاج قوت الیموتدست فروشندفروش، آشپز و  که ميوه

ر شدن از فضاي اجتماعي روسيه و قفقاز کـه از  با متأثّ تدریج (. کارگران مهاجر به56: 6812

 -هـاي سوسـيال   هاي مهم فعاليت احزاب سوسياليست بودند، مقدّمات و بستر سـازمان  کانون

آورده و در بازگشت به ایران عقاید رادیکال خـود را بسـط و گسـترش     دموکرات را فراهم 

محصـول   مگسـتران دا(. بنـابر آنچـه گذشـت درحقيقـت     566: 6832 ي،آجودان دادند )نک.

امـري   عنـوان  چيهـ  بـه فضایي است کـه سـخن گفـتن از مـزدک و مزدکيـه       نيچن نیامستقيم 

 .نبوده استتصادفي و اتّفاقي 

 و پیوند با ادبیات کارگری دامگستران.8-3

بایسـت حجـم قابـل توجّـه و      مـي  دامگسـتران رسد که عالوه بر  نظر مي با ترسيم بافتار فوق به

تـوان در   معناداري از متون همگن نيز در این زمينه مساعد رشد کرده باشند. بر این اساس مي

به ژانرهاي دیگر و متون موازي دیگـر ارجـاع داد کـه ایـن متـون در یـک        دامگسترانکنار 

ادي کـه در بـازه   گذارنـد. از ميـان افـر    رابطه بينامتني و فضاي گفتماني بر یکدیگر تأثير مـي 

تـوان بـه الهـوتي )نـک.      انـد مـي   ، در حوزه ادبيـات سوسياليسـتي قرارگرفتـه   موردنظرزماني 

ــوتي، ــاني،658: 6651 اله ــي،687: 6866 ؛ زرق ــفيعي286-259: 6868 ؛ امين ــدکني، ؛ ش  ک
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 (، عـارف قزوینـي )نـک. سـپانلو،    868: 6811 یزدي )نک. رزمجـو،  (، فرّخي93-97: 6868

( اشــاره کــرد کــه 1: 6838 ( و ميــرزاده عشــقي )نــک. قائــد،66: 6832 ؛ ناصــر،571: 6816

 و پيش برندگان این نهضت هستند. گذاران هیپاعبارتي  به

 در سطح تبیین دامگستران.5

« کـنش اجتمـاعي  »عنـوان نـوعي    معناي پرداختن بـه مـتن بـه    تحليل گفتمان در سطح تبيين به

است و بر این اسـاس مـتن در پيونـد مسـتقيم بـا سـاختارهاي اجتمـاعي مـورد ارزیـابي قـرار           

شــود کــه ســاختارهاي اجتمــاعي چگونــه در رونــد  مــي مشــخصگيــرد. در ایــن پيونــد  مــي

نکـه ایـن متـون چـه تـأثيرات بازتوليـدي در رونـد        گيـري گفتمـان دخالـت دارنـد و ای     شکل

فـرکالف درخصـوص مرحلـه    (. 65: 6866 کنند )نک. یارمحمّدي، مناسبات قدرت ایفا مي

 عنـوان  بـه  گفتمـان  توصـيفِ  تبيـين،  مرحلـه  از هدف»تبيين با توجّه به این مسئله معتقد است: 

بایسـت   . در ایـن قسـمت مـي   (259: 6876 فرکالف، )« است اجتماعي فرآیند یک از بخشي

ي قـرار  موردبررسـ هایي که توسّط متن توليد شده است در پرتو ساختارها  گفتمان یا گفتمان

در  دامگسـتران گردد. این موارد در رمان تـاریخي   مشخص ها مؤلفهگيرد تا تأثير متقابل این 

 گيرد. ي قرار ميموردبررسچند محور اصلي 

 گفتمان سوسیالیسم.5-2

هـاي   بـا خـارج سـاختن مزدکيـه از یـک چـارچوب بسـته و راکـد کـه گفتمـان           دامگستران

اند و سپس با عامليت بخشـيدن بـه ایـن عناصـر، در اواخـر       کالسيک باني و نماینده آن بوده

خواهي را بازتوليـد کـرده اسـت. ایـن      سده نوزدهم و اوایل سده بيستم نوعي گفتمان آزادي

بررسي کـرد؛ نخسـت در پرتـو توجّـه بـه سـاختارهاي       توان از دو زاویه متفاوت  مسئله را مي

جامعه ایران در آن دوران و سپس فرا رفتن از ایـن سـاختار و توجّـه بـه سـاختارهایي کـالن       

بایـد بـه ایـن نکتـه توّجـه نشـان داد کـه         داري جهاني. در سـطح اول مـي   همانند نظام سرمایه

اواخـر سـده نـوزدهم اسـت.      آفرینش این اثر محصول مستقيم شرایط حاکم بر جامعه ایـران 

سزایي داشته  هاي اجتماعي، در توليد چنين متني سهم به درحقيقت شرایط اقتصادي و بحران
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خواهانـه، در هـر نظـام معطـوف بـه قـدرت امـري         آزادي تحرکـات است. اساساً برخورد بـا  

شـد   مشـخص آید. چنانچه در خصوص پيشينه سوسياليسم  و معمول به شمار مي شده رفتهیپذ

سوسياليسـم آشـنا شـده بودنـد. مهـاجرین       هاي پـيش از مشـروطه بـا اندیشـه      رانيان در سالای

طلبانــه و  هــاي مسـاوات  صـورت گســترده در قفقـاز حضــور داشـتند و بـه دليــل درونمایـه      بـه 

محــور ایــن اندیشــه آن را در خــود پذیرفتنــد. فعاليــت اجتمــاعيون عــاميون و دیگــر  عــدالت

این اندیشه در ایران بود امـا برخـي رفتارهـاي تندروانـه     هاي سوسياليست موجب بسط  گروه

ترین مدّت از شرایط استبدادي به بـاالترین سـطح    توان ایران را در کوتاه که معتقد بودند مي

سوسياليسم رساند، سبب ایجاد موانعي شد که به توپ بسته شدن مجلس بخشـي از آن بـود.   

فعاليـت سـازماني جـدّي نداشـتند و قلمـروي      ها در ایران  در دوره استبداد صغير سوسياليست

شد. تالش براي اعاده مشروطيت سبب  به برخي از شهرهاي شمالي محدود مي ها آنفعاليت 

هاي جهان شد و بدین ترتيـب نيروهـاي موافـق اعـم از ایرانيـان       شدن به سوسياليست متوسّل 

ن و آذربایجان وارد شـدند.  مهاجر و غير ایرانيان باورمند، به شهرهاي شمال ایران مانند گيال

ورود این افراد که شميم رهایي را براي برخي به همراه داشت، موجب گرایش بيشتر به ایـن  

تر نيز آمد برخي از احزاب در این دوره شکل گرفت و بـا انقـالب    اندیشه بود. چنانچه پيش

ادر جایگـاه  هاي ایرانـي بـه کشـور مـ     اکتبر حامي قدرتمندي یافتند اما وابستگي سوسياليست

 اي سخت بر عملکرد آنها وارد آورد. ها را متزلزل ساخت و ضربه آن

گردان بود. او فعاليت احـزاب   در زمان ظهور رضاشاه نيز حاکميت از این اندیشه روي

شـدت سـرکوب کـرد. حـال اگـر نـيم        را به ها آنسوسياليست را منحل کرد و پس از مدتي 

گيري متن در مقابل گفتمـان   شود و جهت له روشن ميداشته باشيم مسئ دامگستراننگاهي به 

گردد. نيروهاي مزدکي با توجّه به عامليتي که در داستان برخوردار هسـتند،   حاکم ترسيم مي

هاي عقيدتي  شوند. در داستان مسئله اشتراک زن و دیدگاه عنوان نيرویي برانداز مطرح مي به

شد، عمالً موضـوعيت خـود را    اد تعبير ميکاري و الح مزدکيان که در گذشته به بدعت، بزه

دنبـال تحقّـق نـوعي     بـه   از هرچيـز،  مطابق داستان، ایـن گـروه بـيش    درواقعدهد؛  از دست مي

رحمانـه سـاختارهاي قـدرت سياسـي      هستند که مسير آن تنها با درهم شکستن بي شهر آرمان
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درسـتي   شده است، بـه  گردد. بدین ترتيب تصویري که از این گروه ارائه ساسانيان هموار مي

 گذارد. تمایل نویسنده را به این اندیشه به نمایش مي

عنـوان نـوعي    از منظر تحليل گفتمـان ایـن مـتن در تقابـل بـا گفتمـان حـاکم عصـر بـه         

گفتمان غالب در متن در پـي درهـم شکسـتن نظـم      گرید انيب بهپادگفتمان عمل کرده است. 

 مثابـه  بـه ایـن مـتن بـه همـراه متـون همگـن        تـر نيـز   گفتماني مسـتقر اسـت. در مقيـاس وسـيع    

دنبال مقابله با بسط و گسترش  اشاره شد، به ها آناي رادیکال که در بخش تفسير به  مجموعه

 .داري در ایران و یا حداقل کُندکردن سرعت آن بوده است نظام سرمایه

 گفتمان ناسیونالیسم.5-7

سـتيزي در داسـتان جـاري اسـت. در      عـرب مطابق آنچه گذشت نوعي ناسيوناليسم مبتني بـر  

سـاختن خشـم و خشـونت و نــوعي     سـطح توصـيف، ایـن مسـئله مشـخّص شـد کـه برجسـته        

منظـور تقویـت نـوعي از     واپسگرایي اعراب در برابر مـدنيّت ایرانيـان و فرهنـگ ایرانـي، بـه     

د کردن نکات منفي اعراب و در مقابل اشـاره متعـدّ   ناسيوناليسم صورت گرفته است. برجسته

سـتيز   هاي فرهنگي ایران همانند کتابخانه سلطنتي بر سویه ناسيوناليسم عـرب  به مظاهر و نشانه

تـرین رگـه معنـایي متعّلـق بـه گفتمـان سوسياليسـم اسـت و          داستان افزوده است اما برجسـته 

گيرد. کما اینکه در چندین موضع گرایش مـتن   تر قرار مي ناسيوناليسم در مراتب بسيار پایين

زیستي و  اي از خصایل اخالقي از قبيل ساده اعتبار پاره اب و نوعي همگرایي با آنان، بهبه اعر

 اتحاد، به تحسين آنان منجر شده است.

 با گفتمان مردساالری دامگستراننسبت .5-3

بایسـت مـورد    ي که در سـطح تبيـين مـي   ا مسئله دامگستران،پيرامون عنصر زن و جنسيت در 

کـه در ایـن رمـان بـازآفریني     -هاي کالسـيک  این است که مطابق با روایت رديقرار گتوجّه 

انـداز،   تـر اسـت. از ایـن چشـم     نقش زنان در مقابل نقش مردان بسيار کمرنـگ ، -شده است

داستان در راسـتاي تقویـت سـاختارهاي نظـام مردسـاالر اسـت؛ خصوصـًا در جـایي کـه از          

بنـابراین، ایـن   ؛ ي عرضـه شـده اسـت   خودکشي منفعالنه زن، نوعي اسطوره عشق و دلـدادگ 
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امـا  ؛ ي آن اسـت وچـرا  چـون  يبـ کننـده   گفتمان محصول شرایط ویژه مردساالري و تقویـت 

نویسنده سعي کرده است با زدودن زنگار اتهام اشـتراکي بـودن زنـان، از شـأن و      وجود نیباا

 منزلت آنان پاسداري نماید.

 گیری نتیجهبحث و 

یـا انتقـام خواهـان مـزدک، از غالمحسـين       دامگسـتران مطابق آنچه گذشت رمـان تـاریخي   

زاده کرماني مورد تشریح و تحليل قرار گرفت. توجه بـه تبـار و اصـالت درونمایـه و      صنعتي

هـاي   هاي کالسيک و سپس سـنجيدن آن در پرتـو گفتمـان    دال مرکزي این متن در گفتمان

در خصـوص   نیـ ازا شيپـ برخالف هر آنچه که  موازي عصر مشروطه، نشان داد که این متن

نـه معطـوف    وجود آمدن و عملکردهاي آن گفته شده اسـت،  هاي تاریخي و عوامل به رمان

تـوان توجيـه و راز و    نوستالژي منفعالنـه اسـت و نـه الزامـًا بـا ایـده ناسيوناليسـم مـي         ينوع به

پس از قيام مزدک، در  ها سده و به چه منظور چرارازي ناظر بر اینکه  رمزهاي آن را گشود.

شـود کـه طـرح و موتيـف، کاراکترهـا و سـایر عناصـر آن،         بيستم رُماني خلق مي سدهایران 

دهـد کـه نویسـنده     قرار گرفته است؟ نتایج تحقيق نشان مـي واقعه مذکور  تأثير مستقيم تحت

د هـاي متجدّدانـه از سـنت مزدکـي، سـعي در احيـاء و بازتوليـ        این داستان، در امتداد قرائـت 

دوباره این گفتمان در عصر جدید و در بافتار ایران مواجهـه بـا سـوداگري روس و انگلـيس     

اجتمـاعي نـاظر بـر ایـده      -هـاي سياسـي   در کنار نظریه دامگسترانداشته است. بر این اساس 

، و بـه همـراه یـک مجموعـه     ازآن و پـس  يتدر گفتمـان مشـروط  برابري و پيشرفت متـوازن  

اند که ایـن گفتمـان در تحليـل نهـائي نظـم       بندي کرده ا صورتهمگن، گفتماني رادیکال ر

داري را در اواسط سده نـوزدهم و اوایـل سـده بيسـتم، بـا جـدیّت بـه پرسـش          مستقر سرمایه

 گرفته است.

 تعارض منافع

 تعارض منافع ندارم. 

  



 (0417) بهار |  99شماره  | 72سال  | متن پژوهی ادبی  | 091

 

ORCID 

Jafar Fasaei  http://orcid.org/0000-0001-9006-948X 

Faramarz Khojasteh  http://orcid.org/0000-0002-6307-5101 

Seyed Ali Seraj  http://orcid.org/0000-0001-5851-0933 

 

 منابع
 .تهران: اختران .مشروطه ایراني. (6832). آجوداني، ماشاهلل

 .تبریز: احيا .يد محمّدزادهمبه کوشش ح .الفباي جدید و مکتوبات (.6897). آخوندزاده، فتحعلي
 .تهران: زوّار .نهم اپچ .دوم لدج .از صبا تا نيما(. 6837). یحييپور،  آرین

 .سه تحقيقات و توسعه علوم انسانيسّؤتهران: م .تجدّد ادبي در دوره مشروطه (.6835) .آژند، یعقوب
 .(. رویکردهاي غالب در تحليل گفتمان انتقادي6831. )سادات غياثيان، مریم و زاده، فردوس آقاگل

 .95-86(، 6، )زبانشناسيزبان و 
 .27-67(، 6، )پژوهي ادب .(. تحليل گفتمان انتقادي و ادبيات6831) .زاده، فردوس آقاگل
 شناسي. فارس بنياد: شيراز .فارسنامه (.6875بلخي. ) ابن

 اپچـ  .نظـر  پـاک  ثریّـا  ترجمـه  ،عامـه  فرهنـگ  هاي نظریه بر يها مقدّم(. 6833)دومينيک.  استریناتي،
 نو. گام: تهران .پنجم
تهـران:   .دوم اپچـ  .گفتمـان ادبيـات سياسـي ایـران در آسـتانه دو انقـالب      (. 6868اکبـر. )  اميني، علي

 اطاّلعات.

 تهران: زوّار. .دوم اپچ .به تصحيح محمّدتقي بهار .تاریخ بلعمي(. 6838بلعمي، ابوعلي محمّد. )
تـا   6235هـاي تـاریخي فارسـي     رُمـان سير و نقـد و تحليـل    رُمان تاریخي:(. 6836). محمّد ،پارسانسب

 چشمه تهران: .6882
 لدجترجمه محمّد فضائلي.  .ثعالبي تاریخ(. 6813) .ثعالبي نيشابوري، عبدالملک بن محمّدبن اسماعيل

 تهران: نقره. .6

 سوئد: افسانه. .دوم اپچ .مزدک(. 6816خسروي، خسرو. )
هـاي جامعـه شـهري در     هاي تاریخي و مؤلّفه (. ویژگي6836پرتوي مقدّم، عبّاس. ) و خلعتبري، الّلهيار

 .78-56(، 7، )تاریخ ایران .اواخر دوره ساسانيان
نامه کارشناسـي   . پایانتحليل گفتمان انتقادي یکي بود یکي نبود، اثر جمالزاده(. 6831ابراهيم. ) ربّاني،

 ارشد، دانشگاه تهران.

http://orcid.org/0000-0001-9006-948X
http://orcid.org/0000-0002-6307-5101
http://orcid.org/0000-0001-5851-0933


 090 |  و همکاران یی فسا

مشـهد: آسـتان    .2 لـد ج .شعر کهن فارسي در تـرازوي نقـد اخـالق اسـالمي    (. 6811رزمجو، حسين. )
 قدس.

تهـران:   .شناسي شعر ایران در قـرن بيسـتم   انداز شعر معاصر ایران: جریان چشم(. 6866زرقاني، مهدي. )
 ثالث.

 اپچـ  .پهلـوي  سـلطنت  سـقوط  تـا  آغاز از ایران تاریخ وزگاران؛ر .(6838)عبدالحسين.  کوب، زرّین
 .سخن تهران: .سوم

 تهران: نگاه. .چهار شاعر آزادي(. 6816سپانلو، محمّدعلي. )

 تهران: شيرازه. .6888-6828 رانیاردّپاي تزلزل: رمان تاریخي (. 6836سپهران، کامران. )
 جزیـرۀ  سووشـون، دانشـور )  سـيمين  هـاي  رُمـان  در غالـب  گفتمـان  تحليـل  (.6833)سـيّدعلي.   سراج،

 مدرّس. تربيت ارشد، دانشگاه کارشناسي نامه پایان .(سرگردان ساربان و سرگرداني
اجتمـاعي جنـبش مشـروطيت و انکشـاف سوسـيال       -هـاي اقتصـادي   پيشـينه (. 6835). شاکري، خسرو

 .تهران: اختران .ن عهدآدموکراسي در 
 تهران: سخن. .با چراغ و آینه(. 6868کدکني، محمّدرضا. ) شفيعي
 اپچـ  .اول لـد ج .دامگستران یا انتقـام خواهـان مـزدک   (. 6886زاده کرماني، عبدالحسين. ) صنعتي

 .نا: بيبمبئي .اول
 .تهران: مروّج کتابچي .دوم لدج .دامگستران(. 6885) ـــــــــــــــــ.ـــــ

 اپچـ  .دیگـران  و پيـران  شایسـته  فاطمـه  ، مترجمـان تحليل انتقادي گفتمان(. 6836فرکالف، نورمن. )
 ها. تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه .سوم
 تهران: طرح نو. .دوم اپچ .عشقي: سيماي نجيب یک آنارشيست(. 6838قائد، محمّد. )

 نا. جا: بي بي .آیينه سکندري(. 6681) .کرماني، ميرزاآقاخان

 .نا: بيآلمان .مه بهرام چوبينه، بامقدّسه مکتوب(. 2888) ـــــــــــــ.ـ
تهـران:   .اول اپچـ  .ترجمـه جهـانگير فکـري ارشـاد     .تاریخچه مکتب مزدک(. 6876کليما، اوتاکر. )
 توس.

پـژوهش زبـان و    .زدگـي در رُمـان معاصـر    (. نقـد سياسـت  6866سراج، سيّدعلي. ) و گرجي، مصطفي
 .693-629(، 27، )ادبيات فارسي

تهـران: علمـي و    .نهـم  لـد ج .ترجمـه محمّـد معـين    .ایران از آغـاز تـا اسـالم   (. 6872گریشمن، رُمان. )
 فرهنگي.

 هاي خارجي. مسکو: اداره نشریات به زبان .دیوان الهوتي(. 6651الهوتي، ابوالقاسم. )
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 تهران: ثالث. .ترجمه اميد مهرگان .رُمان تاریخي(. 6833. )لوکاچ، جورج
 .تهران: سپيده .دوم اپچ .تعصّب او بالي یا بيگ ابراهيم نامه سياحت(. 6812بيگ. ) اي، ابراهيم مراغه

ترجمه ابوالقاسـم پاینـده.    .الذّهب و معادن الجوهر مروج(. 6855مسعودي، ابوالحسن علي بن حسين. )
 تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. .اول لدج

 .تهران: چشمه .نویسي ایران سال داستان صد(. 6838)ميرعابدیني، حسن. 
 تهران: نشانه. .تحوّل موضوع و معني در شعر معاصر(. 6832ناصر، محمّد. )

 تهران: پارسه. .اول اپچ. تاریخ تمدّن ایران ساساني(. 6833. )سعيد نفيسي،

تهـران:   .ترجمـه عبّـاس زریـاب    .ها در زمان ساسـانيان  تاریخ ایرانيان و عرب(. 6893نولدکه، تئودور. )
 انجمن آثار ملّي.

 .52-1(، 9)2، نامه ایران .ترجمه م.کاشف .مزدکي(. کيش 6812یارشاطر، احسان. )
 تهران: هرمس. .اول اپچ .شناسي درآمدي به گفتمان(. 6866اهلل. ) یارمحمّدي، لطف

 .اول لـد ج آیتـي.  محمّـد ابـراهيم   ترجمه .یعقوبي تاریخ (.6876واضح. ) بن   احمد ابن یعقوب یعقوبي،
 و فرهنگي. علمي :تهران

 .و فرهنگي تهران: علمي .سوم. چاپ دوم لدج .دیداري با اهل قلم(. 6878) غالمحسين. یوسفي،
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