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 چكيده 
شناختی مؤثر بر تولید گفتمان ادبیات داستانی  این مقاله قصد دارد به مطالعة عوامل جامعه

های روبرت وسنو،  های چهل و پنجاه شمسی بپردازد. بدین منظور، از نظریه سیاسی در دهه
های اصالحی دولت نوساز،  که مجموعاً چهار متغیر سیاست ایم کالینز استفاده کرده و رندال 

های تعامل میان نویسندگان، و  گیری زنجیره ایجاد بحران در نظم اخالقی جامعه، شکل
دانند. در این پژوهش، با رویکرد  بسیج منابع را بر تولید گفتمان مورد مطالعه مؤثر می

های تاریخی، از  شده با استفاده از دادهتبیینی، از روش تفسیر تاریخی استفاده شده و سعی 
ها حاکی از آن است که  نحوة تولید گفتمان مورد بحث، روایتی معقول ارائه شود. یافته

گیری طبقة متوسط جدید و طرح ادبیات  های اصالحی پهلوی دوم، شکل واسطة سیاست به
ون متعهد فضای فکری و سیاسی جامعه با وضعیت جدیدی مواجه شد. تشکیل کان

های شعر انستیتو گوته از  های پیگیر اعضای آن و برگزاری شب نویسندگان ایران و فعالیت
شدن( گفتمان ادبیات  ترین عوامل تجربی مؤثر بر تولید )تولید، گزینش، و نهادینه مهم

  اند. داستانی سیاسی دورة مورد مطالعة ما بوده
ل و پنجاه شمسی، کالینز، های چه : ادبیات داستانی سیاسی، دههکليدي هاي واژه

 گفتمان، وسنو.
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 مقدمه و بيان مسئله 
و صرفاً در آستانة انقالب مشروطه  تا پیش از دورة قاجار وجود نداشته  ادبیات داستانی سیاسی،

عصر نوزایی نثر فارسی   گیری خود را آغاز کرده است. در آستانة عصر مشروطیت، شکل

دچار تحول  ها  نحوی که هم فرم و هم محتوای داستان (، به11: 1331  رسد )رحیمیان، فرامی

خورد. هر یك  ها به چشم می ها و زبان ها، بیان های این دوره، گوناگونی لحن شود. در داستان می

کند که مناسب اوست  بنا بر نقش و سرنوشت خود به زبانی تکلم می  های داستان، از شخصیت

رآغازی برای نوزایی نثر نیست، بلکه محتوای آن نیز (. اما مشروطیت فقط س11: 1333)تسلیمی، 

شود. بدین ترتیب، در آن دوره، ادبیات روایی نوینی در قالب رمان و  دچار تحول عمیقی می

رو،  کند. از این گیرد که از تمامی مظاهر تحجر سیاسی و فرهنگی انتقاد می داستان شکل می

است و  از مشروطه در ادبیات ما سابقه نداشته  نامید که تا پیشادبياتي سياسي توان آن را  می

عالوه بر آن تالش داشت تا با خلق و رواج معانی جدید، گفتمانی تازه ایجاد کند؛ گفتمانی که 

 آفرین باشد.  تواند قدرت براساس ادبیات فوکویی می

یده سیاسی قاجاریه که نوگرا نام -اندرکاران نهضت ادبی از نظر عبدالرحیم ذاکرحسین، دست

شدند، با نقادی خویش از نظام موجود ایران و پیشنهادهای اصالحی و نوگرایانة خود، فصل  می

« ادبیات سیاسی»بار عبارت  نوینی در ادبیات فارسی پدید آوردند و از این رهگذر برای نخستین

 خواهی با انتقاد از (. مشروطه25-22: 1311در فرهنگ سیاسی ایران مفهوم یافت )ذاکرحسین، 

قدرت نامحدود حاکمان پا به عرصه گذاشته بود و چنین تفکری در عرصة ادبیات هم 

با انتقاد از مناسبات ناروای   اعتنا باشد؛ داستان و رمان، طلبی بی توانست نسبت به برابری نمی

سیاسی و اجتماعی، میان دو عرصة سیاست و ادبیات، سازگاریِ مورد نظر منادیان آزادی را 

در واقع، آنچه در دورة مشروطه اتفاق افتاد، فراتر رفتن ادبیات و نویسندگی از سطح ایجاد کرد. 

هنری و تلقی آن به مثابة ابزاری برای مبارزه با قدرت سیاسی بود. به این ترتیب،  -فعالیتی ادبی

گیرد، و هم عناصر سیاسی و  بار هم شکل می ادبیات داستانی جدید فارسی برای نخستین

 کند.  د را پررنگ میمبارزاتی خو

یافته به نقد سیاست پرداخته  مجال البته، ادبیات داستانی، پس از دورة مشروطه هم هرگاه

ویژه رمان  شاه، یك بار دیگر با ادبیات داستانی سیاسی، به است. بنابراین، پس از برکناری رضا
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(. تسلیمی، ادبیات این گیرد را دربرمی 1332تا  1321شویم. )این دوره از سال  سیاسی، مواجه می

 (. 1333نامد )تسلیمی،  گرا می دوره را ادبیات جامعه

پنجاه هجری شمسی  چهل و  دهة   گیرد، ای که ادبیات سیاسی در آن رونق می سومین دوره

شود و تا پیروزی انقالب اسالمی ادامه دارد.  چهل آغاز می  های دهة است. این دوره از اولین سال

های گسترده  شود، اما اعتراض سو می چراغ ادبیات داستانی سیاسی کم  مرداد، 23پس از کودتای 

ای راهی  آمیز به آن سبب شد تا عده صدی و تحقیر در به انقالب سفید شاه، و رأی نزدیك به صد

جویی ادبیات سیاسی و  (. این مبارزه11: 3ج 1311جز مبارزة مسلحانه پیدا نکنند )لنگرودی، 

در خالل شکوفایی ادبی همین  طلبید. کانون نویسندگان ایران،  دش را میمبارزاتی خاص خو

دورة   توان ادعاکرد که ادبیات داستانی عصر مشروطه گیرد. می ( شکل می1341دوره )سال 

گرایی ادبیات داستانی است،  دورة افراط در جامعه گذاری و ادبیات بعد از برکناری رضاشاه  پایه

از نظر کیفی و محتوایی از استحکام بیشتری  ل و پنجاه هجری شمسی، های چه اما ادبیات دهه

گیرد و مفاهیم و  های ادبی مورد استفاده قرارمی که انواع و اقسام فرم طوری برخوردار است؛ به

های دورة  گری از افراطی گیرند. همچنین،  های متعددی در کانون توجه نویسندگان قرارمی گروه

کنیم  رو، در تحقیق حاضر، تأکید خود را بر مطالعة دورة سوم متمرکز می یندوم به دور است. از ا

گیری  های تاریخی شکل و اشاراتی که به دو دورة اول و دوم شد، صرفاً به منظور توجه به زمینه

 دورة سوم بود. 

متأثر از نگاه فوکو به قدرت است که زبان،  سیاسی  -بودن تحوالت ادبی تأکید ما بر گفتمانی

توان در فعل یونانی  را می discourseداند. ریشة مفهوم  علم، و گفتمان را حاوی قدرت می

discurrere ( به معنی حرکت سریع در جهات مختلف ،dis در جهات مختلف و =currere =

(. متون داستانی هم چیزی جز 12 : 1331  کردن( یافت )عضدانلو، دویدن یا سریع حرکت

به ارادة نویسنده و برای تولید معنایی خاص به جهات گوناگون روانه نیستند که  هایی  واژه

ها و علت  شده، شناسایی جهت واژه گر گفتمان هم مطالعة معنای تولید شوند. کار تحلیل می

اجتماعی است  1گونة مهمی از پرکتیس  های نویسنده است. از نظر فرکالف، گفتمان گیری جهت

دهد  کند و تغییر می اعی ازجمله مناسبات قدرت را بازتولید میها و روابط اجتم که دانش، هویت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
های خود، برای رعایت  شود. ما در نقل قول و کار استفاده می های دیگری از قبیل عمل . برای این واژه، معادل1

 ایم. استفاده کرده« پرکتیس»های  امانت، از واژه
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: 1331 بخشند )یورگنسن، های اجتماعی به آن شکل می ها و ساختار زمان، سایر پرکتیس و هم

گفتن دربارة جهان و فهم )یکی از  ای خاص برای سخن (. گفتمان، در تعریفی ساده، شیوه112

های بعد از آن(  بیات داستانی سیاسی مشروطه )و دوره(. اد13: 1331وجوه( آن است )پیشین، 

ای از سخن گفتن، فهم و تغییر جهان است. کشمکش  دار نقد قدرت بود، شیوه که به شدت داعیه

میان حاکمان و نویسندگان حاکی از وجود دو عرصة قدرت است. این در حالی است که 

به بازتولید مناسبات  بود و دائماً ای در خدمتِ قدرت ادبیات، تا پیش از این دوره، وسیله

رو  برانگیز روبه ای سؤال کرد. چنین تغییر ماهیتی هر پژوهشگری را با مسئله  ناعادالنة آن کمك می

ساز تولید گفتمان ادبیات داستانی سیاسی در دهة چهل  سازد: کدام شروط علّیِ تاریخی زمینه می

 و پنجاه شمسی شده است؟ 

 پيشينه تحقيق
جنس با ادبیات، یعنی شعر  اند که پیرامون تولید موضوعات هم بخش، آثاری بررسی شدهدر این 

 اند: یا هنر، بوده

بر حسب   . این کتاب،ادبيات سياسي ایران در عصر مشروطيت(، 1311. ذاکرحسین )1

سالة استقرار مشروطیت تا برکناری رضا شاه را در خالل  35توالی تاریخی، تمام رویدادهای 

ای طرح شده و نه حتی برای پیشبرد بهتر  کند. در این کتاب، نه فرضیه سیاسی بررسی می اشعار

مندی استفاده کرده است. این اثر، بیش از آنکه به عوامل مؤثر  جریان بحث از سؤال علمی هدف

گیری ادبیات سیاسی بپردازد، به بازنمایی حوادث مهم تاریخی در اشعار آن دوره  بر شکل

داند که از نظام سیاسی و اجتماعی  را ادبیاتی می ادبيات سياسي  . نویسنده،پرداخته است

 (. 55: 1311خیزد )ذاکرحسین،  کند یا با آن به ستیزه برمی مشروطیت حمایت می

. این کتاب تا حدود زیادی شعر سياسي در دورة پهلوي دوم(، 1331. درستی )2 

مانی که به شعر سیاسی بعد از برکناری رضا است؛ هم از نظر ز کنندة کتاب ذاکرحسین تکمیل 

شاه پرداخته و کار ناتمام ذاکر حسین را تکمیل کرده است، و هم از بعد محتوایی. این کتاب به 

تر اینکه اشعار  داده است. مهم تعاریفي از شعر و شعر سياسيادبیات تحقیق توجه کرده و 

طلبانه( تقسیم  گرا و سلطنت گرا، اسالم ملیگرا،  شاعران را به چهار تیپ یا نوع )شعر سیاسی چپ

ها به صورت  تفاوت عمدة این کتاب با کتاب قبلی این است که پرداختن به موضوع .کرده است

موضوعات مورد عالقة خود را دارد و گاه دو تیپ   نگارانه نیست، بلکه هر تیپ تاریخی و واقعه
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ها یا «تیپ»نگرند. به عبارت دیگر، این  هر کدام، از نگاه متفاوتی به یك واقعه می  مختلف،

 . 1دهند سازند و معنا می کاوند، برجسته می اند که رخدادها را می های سیاسی ها و گرایش گونه

انتقادی در  -های ظهور سینمای نئورئالیستی ریشه شرایط توليد هنر:(، 1332. افتخاری )3

است، قصد دارد  ه در رشتة هنر نگاشته شدهنامه ک . این پایان(1312 -1334ایران پس از انقالب )

 1312 -1334های  انتقادی در ایران سال -به چگونگی و چرایی ظهور سینمای نئورئالیستی

میل  استوارت  جان« اختالف»تاریخی به ویژه روش  -بپردازد. به همین منظور، از روش تطبیقی

گیری  و برای تبیین نحوة شکلگیری این نوع سینما  برای مطالعة عوامل تأثیرگذار بر شکل

محتوای آن از روش تحلیل گفتمان استفاده کرده است. نظریة مورد استفادة این پژوهش ترکیبی 

کالینز و میخائیل باختین است. نویسنده، به عنوان نتیجة مهم   وسنو، رندال های روبرت از نظریه

فرهنگی ایران انباشته از تحقیق خود، ادعا دارد که در نتیجة مباحث ایدئولوژیك، فضای 

چون حقوق زنان، منزلت زن، کارکردهای  های متفاوت در خصوص مسائل مهمی هم دیدگاه

مذهب، اهمیت آزادی، جایگاه جنگ، جایگاه جوانان، اهمیت عدالت، عملکرد روحانیون، عشق 

ه تصویر سازان تحت تأثیر این بافت گفتمانی مسائل آن را ب دنیوی، و جایگاه ثروت شد و فیلم

 کشیدند که عمدتاً انتقادی بود.

های ظهور مدرنیسم اسالمی در هند، مصر  : ریشهشرایط توليد فرهنگ(، 1332. مهرآئین )4

های  شناسی است، با استفاده از نظریه نامة دکتری نویسنده در رشتة جامعه . این اثر که پایانو ایران

ی یا گفتمان مدرنیسم اسالمی را در سه کشور گیری ایدئولوژ وسنو و کالینز عوامل مؤثر بر شکل

تاریخی جان  -ایران، مصر و هندوستان مطالعه کرده است. در این تحقیق از روش تطبیقی

بر سه دورة تاریخی در سه کشور مذکور )هند در  استوارت میل استفاده شده است؛ یعنی، عالوه

ها رخ  ( که این پدیده در آن1131 -1121، و ایران، 1141 -1311، مصر، 1141 -1311دورة 

ای که در آن مدرنیسم شکل نگرفته  ( را به عنوان دوره1121 -1311داده، دورة قاجار در ایران )

مطالعه کرده است. تحقیق ما از جهات زیادی شبیه تحقیق مورد بحث است با این تفاوت که 

 ستانی سیاسی نداریم. چنین، فعالً کاری با محتوای ادبیات دا ای نیست. هم روش ما مقایسه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
. توجه به این شیوة تحلیل، ذهن ما را به یکی از رویکردهای بازنمایی، یعنی رویکرد ارادی یا ارجاعی رهنمون 1

های  ( بازنمایی دیگری فرودست در رمان1311ری مریم )کند )برای آگاهی بیشتر، ر.ک. طالبی، ابوتراب و ناظ می

 (.132-131پهلوی اول، ص 
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 مباني نظري تحقيق

 نظریة روبرت وسنو

که هر مفهوم  1مدل نظری وسنو، برای تبیین تغییرات فرهنگی، متشکل از سه دسته مفاهیم است

ها را برای تبیین  خود شامل سه دسته مفهوم است. نخستین دسته از مفاهیمی که وسنو آن

و « های نهادی ها و زمینه بافت«  ،«شرایط محیطی»از  اند سازد عبارت مطرح می 2تغییرات گفتمانی

به شرایط اجتماعی،  3«شرایط محيطي»(. از نظر وسنو، 43: 1332)مهرآئین،« های کنش زنجیره»

های مورد بحث اشاره دارد. شناخت مسائلی از  فرهنگی، سیاسی و اقتصادی عام هر یك از دوره

خوش افزایش یا کاهش جمعیت بوده  ، دستاین قبیل که آیا یك جامعه در یك دورة معین

است، و آیا اقتصاد آن رونق داشته یا دچار رکود بوده، نقطة آغاز مناسبی برای تحقیقاتی از این 

های تولید  ها و محیط ترین موقعیت واسطه بی 4«هاي نهادي ها یا زمينه بافت»نوع است. 

ها و  وضعیت های نهادی  یابند. بافت ها ساخت و قالب می اند که منابع در درون آن ایدئولوژی

شوند، و احتماالً  ها تولید و توزیع می ها عمالً در درون آن اند که ایدئولوژی های سازمانی موقعیت

اند.  پرسنل و مشروعیت الزم برای تولید ایدئولوژی دارای نظم و ترتیب قدرت، منابع اقتصادی، 

ها،  های علمی، روزنامه آکادمی  محافل مطالعه، ها و انجمن کلیساها،   ها، مدارس و دانشگاه

هاي  زنجيره»های نهادی مورد نظرند.  کارگزاران حکومتی و احزاب سیاسی از جمله بافت

به « های کنش زنجیره»دهند. مفهوم  های نهادی روی می ها یا زمینه نیز در درون بافت 5«کنش

ای حامیان یك جنبش فرهنگی، ه کنندگان فرهنگ و تصمیم رفتار تولیدکنندگان و مصرف

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
 ها سروکار دارد که خارج از بحث فعلی ماست.گیری محتوای گفتماندسته سوم این مفاهیم به چگونگی شکل .1

های  ئولوژی شباهتدهنام برده شده است. اگر چه جنس گفتمان و ای« ئولوژیكفرایند تغییر ایده»در متن اصلی، از  .2

-شود، موجب این تصور میای که از این دو واژه، به ذهن متبادر میزیادی با هم دارند، اما تفاوت فضای مفهومی

ئولوژی  کننده ایدههای تبیینها هیچ سنخیتی وجود ندارد و لذا استفاده از نظریهگردد که خواننده فکر کند میان آن

کن بداند. به همین دلیل و با عرض پوزش از صاحبان منابع اصلی، در حد امکان، و در برای تبیین گفتمان را نامم

ها را به ئولوژی ئولوژی شده است. ضمن این که خود وسنو، اساسا ایدهی گفتمان، جایگزین ایدهبرخی موارد، واژه

 پردازی کرده است.مثابه گفتمان، مفهوم

3. Environmental conditions 

4. Institutional contexts 
5. Action sequences 
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کند که بر رفتار تولیدکنندگان فرهنگ و  اشاره می مأموران سانسور، رهبران سیاسی و دیگرانی 

 (.23تا:  مخاطبانشان تأثیر دارند )وسنو، بی

(. 51: 1332است )مهرآئین، « شدن نهادینه»و « گزینش»، «تولید»دومین دسته، شامل مراحل 

ها  شوند، گفتمان ها ایراد می موعظه  شوند، بندی و پردازش می ها صورت شهاندی در مرحلة تولید، 

شوند و  های درسی تدریس می شوند، دوره ها نوشته می ها و جزوه آیند، کتاب به وجود می

شوند. در مرحلة دوم، هنگامی که میزان زیادی از محصوالت و تولیدات  ها تولید می روزنامه

شود. در این مرحله، نویسندگان برخی ژانرها را  ند گزینش آغاز میفرهنگی آفریده شدند، فرای

شود.  تر می جایگزین اشکال قدیمی  گذارند و اشکال جدید اندیشه، گزینند و بقیه را کنار می برمی

شوند. در مرحلة پایانی، سازوکارهای  برخی منابع به سمت انواع خاصی از ایدئولوژی جاری می

به   آیند. برخی نویسندگان، اعة اشکال خاصی از گفتمان به وجود میمعمول برای تولید و اش

هایی که یك ایدئولوژی  ها و فرم شوند؛ صورت شناخته و مشهور می  دلیل سبك ادبی خاصشان،

های  شوند؛ نشریات و فعالیت تر می تر و متداول رایج  شود، ها ابراز و بیان می در قالب آن

های تولیدکنندة فرهنگ از کنترل بیشتری بر  ؛ تشکیالت و سازمانآیند انتشاراتی به حرکت درمی

های پاداش و انتظار خود  شوند و در ایجاد نظام شان به منابع برخوردار می های دستیابی راه

ای نسبتاً ثابت از ساختار نهادی جامعة  شوند و در نتیجه یك ایدئولوژی به مؤلفه تر می مستقل

  (.12تا:  نو، بیشود )وس مورد نظر تبدیل می
 

 
 9ها از نظر روبرت وسنو نحوة تأثيرگذاري محيط اجتماعي بر توليد گفتمان 7.7نمودار   

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
نامة دکتری مصطفی مهرآئین است، اما تجزیة  کارگرفته شده در نمودارها، عمدتاً برگرفته از پایان . اگرچه مفاهیم به1

 ها در نمودارهای کنونی، بنابر مقتضیات خاص خود تحقیق صورت گرفته است. آن

های اصالحی دولت  است که محیط یا همان چیزی که ما آن را در سیاست. البته، طبق برداشت مهرآئین، وسنو معتقد 2

 شود. چنین بسیج منابع می زمان، موجب ایجاد بحران در نظم اخالقی جامعه، هم ایم، به طور، هم نوساز خالصه کرده

های جدید  گروهاما نگارنده بر این عقیده است که اصالحات، با برهم زدن نظم اخالقی جامعه، امکاناتی برای ظهور 

 بحران در نظم اخالقي جامعه صالحي دولت نوسازهاي ا  سياست

 توليد گفتمان ادبيات داستاني سياسي بسيج منابع

 ؟؟؟
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گذارد که منابع مورد بحث چگونه و توسط چه کسانی  پاسخ می وسنو این پرسش را بی

ریة وسنو )مدل فوق( حلقة شود؟ به همین سبب، در مدل مستخرج از نظ استفاده و بسیج می

شود که جای خالی آن با چند عالمت سؤال پرشده است. نظریة کالینز  ای احساس می مفقوده

های سؤال را پرکند و بدین ترتیب، مدل تبیینی ما را برای  سعی دارد جای خالی این عالمت

 توضیح چگونگی تولید گفتمان ادبیات داستانی سیاسی تکمیل نماید.

 نزنظریة کالي

بر اساس رویکرد ترکیبی خود، مدل دیگری برای تبیین تولید ایدئولوژی ارائه  ،رندال کالینز

و از طریق برخورد « های شعائر تعامل زنجیره»کند. او برآن است که فرایند آفرینش فکری در  می

گیرد که خود به واسطة وجود نیروی آفرینش و تولید در میان  شکل می های رقیب  دیدگاه

آیند. کالینز بر آن است که روشنفکران رقیب، انرژی و  نفکران رقیب و مخالف به وجود میروش

نیروی الزم برای آفرینش، و تولید فکری را از سرمایة فرهنگی و انرژی عاطفی خود به دست 

ها  ای علّی برای تبیین تأثیرات شرایط اجتماعی و بیرونی بر تنوع آورند. او یك مدل دو مرحله می

کند. کالینز بر آن است که شرایط اجتماعی بیرونی از طریق  های فکری ارائه می ختالفو ا

رو،  گذارند. از این های فکری تأثیر می ها و اختالف های مادی حیات فکری بر تنوع بازسازی پایه

هنگامی که شرایط بیرونی فضای فکری تغییر کرد، و فضای فکری موجود را به هم زد ]همان 

ساماندهی مجدد   کند[، سنو، از آن با عنوان بحران در نظم اخالقی جامعه یاد میچیزی که و

عبارتی بسیج منابع[. این فرایند، به نوبة خود، انرژی موجود برای  گیرد ]یا به درونی صورت می

ها و  سازد که خود، تنش های فکری را آزاد می های جدید، و خلق تازه دهی به ایده شکل

فکری در میان نخبگان ممتاز موجود در مرکز شبکة روشنفکری را به همراه  های جدید درگیری

 (.5-2: 1332خواهد داشت )مهرآئین، 

                                                                                                                               

زنند.  شان به بسیج منابع، دست می یابی به اهداف های جدید بر اساس منافع خود و برای دست کند. گروه فراهم می

زمان از محیط تأثیر  هایی نیستند که هم بنابراین، دو عامل بحران در نظم اخالقی و بسیج منابع، از نظر زمانی، معلول

های جدید و  کند. بنابراین، ظهور گروه برای تأثیرگذاری عامل دوم هموار می بپذیرند، بلکه عامل اول، راه را

ای است که از نظر وسنو )یا  های تعامل )کنش متقابل میان روشنفکران(، همان حلقة مفقوده گیری زنجیره شکل

چگونگی تأثیرگذاری  ساختن آن، سازوکار علّیِ برداشت مهرآئین از نظریة وی( دور مانده است اما کالینز، با برجسته

 کند. محیط بر تغییرات فرهنگی را تکمیل می
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کند. او  کند که وسنو آن را رها می جایی آغاز می در واقع، کالینز کار خود را از همان

اقتصادی  -های سیاسی بندی های مادی تولید و ترکیب مشغول پایه تحلیل وسنو دل»نویسد:  می

آورند اما او چندان به محتوای خود  است که فضای تنفس را برای روشنفکران فراهم می

(. او که از مدافعان جدی نظریة تضاد در سطح خرد 31: 1332)مهرآئین، « پردازد نمی 1ها اندیشه

، داند )افتخاری ترین عامل مؤثر بر تولید فرهنگ می است، کنش متقابل میان روشنفکران را مهم

هاست. کالینز به همین دلیل  (. کالینز معتقد است نظریة وسنو، نظریة تضاد ائتالف32: 1332

را در تولید ایدئولوژی نادیده گرفته شدة وسنو مهم « تضادهای سطح خرد میان روشنفکران»

 داند ها می ها را جایگاه تولید ایده های تعامل میان آن داند. وی، شبکة روشنفکران و زنجیره می

 (.11: 1332دانست( )مهرآئین،  ها می )وسنو، اجتماعات گفتمانی را جایگاه تولید ایده

 

 
 9ها از نظر رندال کالينز بر توليد گفتمان« هاي تعامل گيري زنجيره شكل». نحوة تأثيرگذاري 9نمودار 

های زیر را  توان فرضیه می با توجه به چارچوب نظری و در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش،

 طرح کرد:

آمدن بحران در نظم اخالقی جامعه، در   وجود های اصالحی دولت نوساز، در به . سیاست1

 دورة مورد مطالعة ما تأثیر داشت )استنتاج شده از نظریة وسنو(.

های تعامل میان  گیری زنجیره آمدن بحران در نظم اخالقی جامعه، در شکل  جودو . به2

 سندگان و روشنفکران تأثیر داشت )استنتاج شده از نظریة کالینز و وسنو(.نوی

های تعامل میان نویسندگان و روشنفکران، بر بسیج منابع تأثیر داشت  گیری زنجیره شکل .3

 از نظریة وسنو و کالینز(. )استنتاج شده

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
 های تولیدشده. های تولیدگران است نه محتوای اندیشه . منظور محتوای اندیشه1

را صرفاً به منظور « های تعامل گیری زنجیره شکل»پذیرد و . قابل ذکر است که کالینز عوامل مورد نظر وسنو را می2

 کند. سنو و تکمیل آن مطرح میکردن نقص مدل و برطرف

دستیابی به 

 ای از نمادها زنجیره

تولید گفتمان ادبیات 

 داستانی سیاسی

 

های تعامل میان  گیری زنجیره شکل

 نویسندگان
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از نظریة  تاج شده. بسیج منابع، بر تولید گفتمان ادبیات داستانی سیاسی تأثیر داشت )استن4

 وسنو(.

 مباني روشي تحقيق 

 تعریف نظري و عملياتي متغير وابسته: توليد گفتمان ادبيات داستاني سياسي

توان از تولید گفتمان ادبیات داستانی سیاسی سخن گفت که در ارتباط  طبق نظر وسنو، زمانی می

ها در مقیاس وسیعی تولید و به  هروزنام  ها، و ها، کتابچه ها، رساله با آن، کتب، مقاالت، جزوه

(. اگر بخواهیم سخن وسنو را با زبان خود او 323: 1332مخاطبان ارائه شده باشد )مهرآئین، 

دهد که سه فرایند  تکمیل کنیم، باید گفت که تولید گفتمان ادبیات داستانی سیاسی زمانی رخ می

 نی سیاسی سپری شده باشد. شدن متون مرتبط با ادبیات داستا تولید، گزینش، و نهادینه

 تعریف نظري و عملياتي متغيرهاي مستقل 

 ساز هاي اصالحي دولت نو تعریف نظري و عملياتي سياست

دار نوسازی  های داعیه های اصالحی دولت ساز، به مجموعه اقدام های اصالحی دولت نو سیاست

. این اصالحات مجموعه دهند های گوناگون جامعه انجام می شود که در عرصه جامعه اطالق می

کند. در دورة مورد  هایی است که محیط کالن اجتماعی را مستعد ایجاد تغییرات فرهنگی می اقدام

شدن  اش )ملی گانه ها با محورهای شش های چهل و پنجاه شمسی(، این سیاست مطالعة ما )دهه

ها، اصالح قانون  انهشدن کارگران در سود کارخ های دولتی، سهیم ها، فروش سهام کارخانه جنگل

( با نام انقالب سفید یا 132: 1333انتخابات، تشکیل سپاه دانش، و اصالحات ارضی: ازغندی، 

 انقالب شاه و مردم شهرت دارد. 

 تعریف نظري و عملياتي بحران در نظم اخالقي جامعه

ها و  وژیای از ایدئول ای از رمزگان فرهنگی، مجموعه شامل سه جزء است: مجموعه نظم اخالقی

ای از نهادها که بنیان نهادی نظم  گذارند و باالخره مجموعه شعائر که این رمزگان را به نمایش می

دهد که رمزگان فرهنگی یك  می زمانی رخ دهند. بحران در یك نظم اخالقی اخالقی را شکل می

(. 324: 1332رو شوند )مهرآئین،  نظم اخالقی با مجموعة جایگزینی از رمزگان فرهنگی روبه

سرشار از رمزگان فرهنگی است که در قالب صنایع ادبی گوناگون،  عرصة ادبیات و متون ادبی 
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بیان   طنزها و مواردی از این قبیل معماها،   ها، پردازی ها، شخصیت کنایه  ها، استعاره تشبیهات،  

 شوند.  می

 هاي تعامل گيري زنجيره تعریف نظري و عملياتي شكل

های ایدئولوژیك مختلف و  گیری برخوردهای فکری میان گروه فهوم شکلمنظور از این م

: 1332نخبگان ممتاز موجود در مرکز شبکة روشنفکری و نویسندگی جامعه است )افتخاری، 

وگو میان  توان بر اساس تعداد جلسات بحث و گفت های تعامل را می گیری زنجیره شکل (.111

ها،  گیری کرد، شامل نامه ری میان نخبگان اندازهوگوهای نوشتا نویسندگان و تعداد گفت

جلسات،   ها، های همدیگر، تعداد مالقات ها، نوشتن متون داستانی در نقد دیدگاه نویسی خاطره

های ادبی،  های نقد و بررسی، تشکیل و تأسیس حلقه ها، میزگردها، جلسه برگزاری جشنواره

ای در نقد آثار ادبی، و مواردی از این  روزنامهمجالت ادبی، نوشتن مقاالت علمی و  ها،  کانون

 دست.

 تعریف نظري و عملياتي بسيج منابع

شدن از نظر سیاسی و کاربرد منابع قدرت گروه در جهت اهدافی  در اصل، بسیج به معنی فعال

شود. در تعریفی دیگر، بسیج روندی است که در آن  است که به وسیلة ایدئولوژی آن تعیین می

ها کنترل نداشته است کنترل پیدا  تر بر آن سرعت، بر منابعی که پیش جتماعی، بهیك واحد ا

ها و سازوکارهایی است که از  (، اما از دیدگاه وسنو، بسیج منابع، راه11: 1311کند )بشیریه،  می

یافته با  ای سازمان  کنندگان گفتمان و منابع )شرایط کالن محیطی(، در رابطه ها، تولید طریق آن

رو، تغییر و تصویب قوانین، تشکیل و  (. از این324: 1332گیرند )مهرآئین،  دیگر قرارمییک

تأسیس   ، های پژوهشی و مطالعاتی )ادبی(، تأسیس روزنامه تأسیس گروه  اندازی مجالت ادبی، راه

ن هایی برای استفاده از منابع دولتی، شناسایی و جذب نویسندگا یافتن راه  های نویسندگی، کانون

گذاری روزهایی از سال به نام  های مطالعاتی برای نویسندگان، نام جوان، ایجاد فرصت

های چاپ  کردن زمینه بزرگداشت نویسندگان، ترجمة آثار ادبی نویسندگان معروف جهان، فراهم

هایی برای تجمع و گپ و  نمودن مکان آثار ادبی، رایزنی و تالش برای رفع سانسور، فراهم

 روند. سندگان و... همگی از مصادیق بسیج منابع به شمار میوگوی نوی گفت
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 تعریف ادبيات داستاني سياسي

های مختلف ادبیات  مجموعه آثاری است که در قالب گونه 1منظور از ادبیات داستانی سیاسی

شان به نقد قدرت  داستانی )داستان کوتاه، داستان بلند و رمان( نوشته شده باشند و گرایش

 ظاهر اجتماعی آن، به صورت آشکار یا ضمنی باشد.سیاسی، و م

 روش تبيين توليد گفتمان ادبيات داستاني سياسي

و تاریخی بودن آن لزوم استفاده از « مورد»مطالعة عمیق دورة زمانی چهل و پنجاه به عنوان یك 

سازد. تأکید بر فهم و تفسیر تا بدانجاست که گفته  را ضروری می« تفسیر تاریخی»روش 

اصطالح عینی علوم  شرط هر گونه معرفت است و بدون آن، معرفتِ به شود، زمینه و پیش می

(. در تفسیر تاریخی، مراد استفاده از 32: 1332طبیعی نیز هیچ معنایی نخواهد داشت )فرهادپور، 

مند، و  مند، زمان های مربوط به گذشته نیست، بلکه روایت توالی حوادث و تحلیل زمینه داده

کردن کلمات به جای ارقام نیست و نیز  ی حوادث تاریخی است. تحلیل تاریخی، جانشینفرایند

های اجتماعی، به  های صوری نیست، بلکه روایت پدیده کردن پیچیدگی به جای فرمول جانشین

(. در این 131: 1311مثابة امور دارای ساختار زمانی، مکانی و فرایندی خاص است )ساعی،

های اصالحی  اجتماعیِ دورة مورد بررسی، به ویژه سیاست -ن تاریخیراستا، به وضعیت کال

تحوالت طبقاتی و جمعیتی، تغییر و   شرایط اقتصادی، دولت توجه داریم، و عواملی از قبیل، 

، افزایش نرخ باسوادی و گسترش امکانات  تحوالت فرهنگی، از جمله وضعیت تحصیلی جامعه

 شوند. می چاپ و تکثیر محصوالت فرهنگی بررسی

 ادبي مورد مطالعه و دالیل انتخاب آن -دورة تاریخي

دورة مورد مطالعة این پژوهش، دهة چهل و پنجاه هجری شمسی است. این دوره اگرچه به 

سال است، و از جهاتی اهمیت فراوانی دارد. اول  11گیرد، در واقع،  ظاهر، دو دهه را دربرمی

های تاریخی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، و اقتصادیِ  ندیب اینکه این دوره، در بسیاری از تقسیم

گرفته از سوی پژوهشگران، همواره، مورد توجه قرار گرفته است. در واقع، در میان دو  صورت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
، به طور مبسوط به ابعاد «ادبیات داستانی سیاسی و ادبیات داستانی غیرسیاسی»های پیشین، زیر عنوان  . در قسمت1

مختلف ادبیات داستانی سیاسی پرداخته شده است. بنابراین، در اینجا ضمن خودداری از ذکر مجدد آن مطالب، و 

 دهیم. اننده را برای اطالع بیشتر به آن بخش ارجاع میبا ارائة تعریفی کوتاه، خو
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انقالب )انقالب سفید و انقالب اسالمی(، و دو نقطة عطف تاریخی قرارگرفته است. در حوزة 

یاد شده است که عالوه بر اثبات اهمیت آن، بیانگر های متفاوتی  ادبیات، از این دوره، با نام

توان به موارد زیر اشاره کرد:  های می عنوان بودن ادبیات این دوره هم هست. از جملة این  سیاسی

نقل از  به، 1333)دسپ،  اعتراض ة(، دور412: 1331)میرعابدینی، دهة بیداری و خودآیی 

 گفتمان(، 1311)آژند، به نقل از: گرجی،  ادبیات سیاسی و پرخاشگر ة(، دور1311گرجی، 

، ادبیات ستیزنده، شتابنده و پرغوغا (1311)اسالمی ندوشن، به نقل از مرادپور،  معترض

(، دورة رشد و شکوفایی )میرعابدینی، 31: 1311، به نقل از مرادپور آرانی، 114: 1323)آشوری، 

 (.21: 1311به نقل از مرادپور آرانی، 

در ساله،  11 ةاین دور آثارنسبت  گردد. همیت خاص ادبی این دوره بازمیدلیل دوم، به ا

شناسی ادبیات  کتاب( در 1313، و بعد از آن، قابل مالحظه است. آژند )های قبل مقایسه با دوره

تا  1351از سال »و « 1351از آغاز تا سال »های تاریخی پیشین را به دو دورة  ، دورهداستانی ایران

کرده است. نگارنده برای نشان دادن اهمیت دورة مورد مطالعة خود، در مقایسه با تقسیم « 1311

ها در خالل  دورة قبل و بعد از آن، اقدام به استخراج تعداد نویسندگان، و آثار مربوط به آن

ها تحت  کرده است، که بعد از این جهت سهولت کار، از این دوره 1351تا  1341های  سال

شود.  سال( یاد می 13( و سوم )سال 71سال(، دوم )دورة مورد مطالعة ما؛  14عنوان دورة اول)

نویسنده  521درصد( به دورة اول،  3/24نویسنده ) 224نویسنده،  112بر این اساس، از تعداد 

چنین از  درصد( به دورة سوم تعلق دارند. هم 3/13نویسنده ) 121درصد( به دورة دوم و  4/51)

 درصد( به دورة دوم، و 1/52)اثر  112درصد( به دورة اول،  3/31اثر ) 521اثر،  1314مجموع 

های هر دوره را در این  درصد( مربوط به دورة سوم است. چنانچه تعداد سال 3/12اثر ) 315

 2/54اثر، در دورة دوم  1/1محاسبات منظور کنیم، در دورة نخست، به طور متوسط در هر سال 

اثر تولید شده است. با درنظرگرفتن متغیر  2/24میانگین، ساالنه، طور  اثر، و در دورة سوم به

سال، در خصوص میانگین تعداد نویسندگان هر دوره، در دورة اول، در هر سال، به طور میانگین 

ایم. بنابر آمار  نویسنده داشته 13نویسنده، و در دورة پایانی  31سه نویسنده، در دورة دوم 

ای برجسته به  های پیش و پس از خود، دوره ما، نسبت به دوره یادشده، دورة مورد مطالعة

گردد که از جنبة کیفی در ادبیات این دوره  های مهمی بازمی آید. دلیل سوم، به اتفاق حساب می

تنها از نظر کمّی، بلکه از نظر کیفی نیز این دوره را  نظران، نه رخ داده است. بسیاری از صاحب
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تأکیدی است براین مدعا « کانون نویسندگان ایران»گیری  ند. روند شکلدان سرآمد ادوار دیگر می

 (.411: 1331گیری یك جریان جدی ادبی است )میرعابدینی ، دوران شکل1341که دهة 

 ها  بررسي فرضيه

آمدن بحران در نظم اخالقي   هاي اصالحي دولت نوساز، در به وجود فرضية اول: سياست

 ما تأثير داشت. جامعه، در دورة مورد مطالعة

عنوان نقطة  های چهل و پنجاه، به های اصالحی پهلوی دوم، در دهه در این پژوهش، سیاست

شود و مطالعة تاریخی تولید گفتمان ادبیات  عزیمت و آغاز تغییرات این دو دهه درنظر گرفته می

 کنیم. داستانی سیاسی را از همین نقطه آغاز می

از جایی ادامه داد  1153/1332اه اقداماتش را پس از سال آبراهامیان معتقد است محمدرضاش

مجبور به توقف شده بود. با سرعت تمام، توسعه و تقویت سه  1141/1321که پدرش در سال 

گرفت: ارتش، بوروکراسی، و نظام پشتیبانی دربار  ستون نگهدارندة دولت خود را دوباره در پیش

، با استفاده از درآمدهای 1332و  13331های  سال (. شاه، بین222 -225: 1311)آبراهامیان، 

نفر افزایش دهد و  211.111به  121.111هنگفت نفتی توانست شمار نیروهای مسلح را از 

میلیون دالر در سال  133، به تقریباً 1333میلیون دالر در سال  31میزان بودجة نظامی را از 

ترین ابزار دولت  عنوان مهم بعد، ارتش به به 1341(. از دهة 512: 1311برساند )آبراهامیان،  1342

کرد )مطلبی،  مطلقة جدید، عمالً در کنترل شاه بود و شاه، از طریق ارتش، جامعه را کنترل می

های حکومت پهلوی بود. عالوه بر  بر ارتش، بوروکراسی یکی دیگر از پایه (. عالوه221: 1332

بوروکراسی ناشی از یك ضرورت و نیاز دیگر هم نیاز رژیم به داشتن پایگاه اجتماعی، گسترش 

های نوسازی صنعتی و اجتماعی خود، احتیاج به افراد  بود. محمدرضاشاه برای اجرای برنامه

ساالری در حال رشد داشت. گروه جدیدی از نخبگان  ساالر در دیوان باتجربة اداری و فن

کنان بخش خصوصی، که بخش های مختلف سیاسی همراه با کار باتجربه با ماهیت و گرایش

های  توانستند شاه را در تحقق برنامه دادند، می اصلی و عمدة طبقة متوسط جدید را تشکیل می

ساالری  (. طی چهارده سال، اعضای دیوان21 -21: 2ج  1311نوسازی یاری دهند )ازغندی، 

رمند رسیده بود کا 111/314وزیر و بیش از  11نفر کارمند به  111/151وزیر و  12دولتی، از 

صنعتی، با اجرای برنامة سوم و چهارم که  -(. در زمینة توسعة اقتصادی531: 1311)آبراهامیان، 

به  1341-41های  میلیارد دالر هزینه داشت، رشد ساالنة تولید ناخالص ملی در سال 5/1بیش از 
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های سوم و  امهدرصد رسید. در برن 31به  1352درصد و در سال  14به  1351درصد، در سال  3

 (.521 -523میلیارد دالر صرف امور زیربنایی شد )پیشین:  1/3چهارم، بیش از 

همراه  های شاه در زمینة توسعة اقتصادی و صنعتی، انقالب صنعتی کوچکی به مجموعه اقدام

(. در کنار توجه به ابعاد مختلف توسعة نظامی، اداری، 244 -241: 1311داشت )آبراهامیان، 

های مهم محمدرضاشاه بود که در  و صنعتی، توسعة بخش آموزش نیز یکی از اولویت اقتصادی

نیاز به »های فرهنگی برجای گذاشت.  گشتن فعالیت ادامه تأثیر بسزایی در بازشدن و متنوع

های فنی در زمینة نوسازی تأکیدی بر ضرورت تأسیس  و سطوح مختلف مهارت« سوادآموزی

، شمار 1352تا  1342(. از سال 141، 1331شی است )مور، مدارس و سایر نهادهای آموز

به  211/241ها از  ، در دبستان312/221به  212/13ها از  کنندگان در کودکستان نام ثبت

به  121/321ها از  ، در دبیرستان111/211به  511/11های سوادآموزی از  ، در کالس113111/4

نفر رسید  411/221به  241/14معلم از ای و تربیت  ، و در مدارس فنی و حرفه111/141

، شمار معلمان و نویسندگان اندکی 1112تا  1122های  (. طی سال531 -521: 1311)آبراهامیان، 

: 1331برابر شد )میالنی،  آموزان دبیرستانی و اساتید دانشگاه سه بیش از دوبرابر  و تعداد دانش

آموختگان  و خصوصی و شمار دانش آموزان مدارس دولتی (. افزایش قابل توجه دانش123

های مهم طبقة  عنوان یکی از بخش ها موجب تکوین و رشد سریع قشر روشنفکر، به دانشگاه

 (.31: 1311اللهی،  متوسط جدید شد )رحمت

های نظامی، اداری، صنعتی، و آموزشی پیامدهای فرهنگی  های شاه، در زمینه مجموعه اقدام

ا هم ساختار جمعیت را دگرگون کرد و هم ساختار طبقاتی ه قابل توجهی داشت. این اقدام

ها، اقشار، و  های ارتباطی جامعه را توسعه بخشید. در نتیجه، گروه جامعه را تغییر داد و هم شبکه

طبقات جدیدی ظهور یا گسترش یافتند که نگاه متفاوتی به مسائل مهم سیاسی و فرهنگی جامعه 

مینه، گسترش طبقة متوسط جدید است. توجه به وضعیت زنان ترین تغییر در این ز داشتند. مهم

ای محمدرضاشاه بود. این  های توسعه و ارتقای کمّی و کیفی جایگاه آنان از دیگر تبعات برنامه

ترین محور آن، افزایش میزان باسوادی و حضور در مشاغل بیرون از منزل بود،  ارتقا که مهم

همین سبب شاهد گسترش میزان انتشار  افزایش داد. به میزان تقاضا برای کاالهای فرهنگی را

ایم. در خالل چنین  ها، و مجالت های جمعی، روزنامه کتب و نشریات و نیز استقبال از رسانه

 گیرد. های سیاسی و فرهنگی رونق می فرایندی است که بازار عرضه و تقاضای اندیشه
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دیگر از پیامدهای فرهنگی هنری یکی  -های ادبی رشد نهادها، نشریات، و گفتمان

(، بنیاد 1332چون انجمن قلم )در سال  کردن محمدرضاشاه بود. نهادهای فرهنگی هم مدرنیزه

(، شورای عالی فرهنگ، دفتر شهبانو، بنیاد فرح پهلوی، و بنیاد 1343فرهنگی ایران )در سال 

خبگان فرهنگی در های نهادی روشنفکران و ن ترین پایه ( از جمله مهم1342فارابی )در سال 

، سپید و سیاه، امید ایران، نگین، جهان نو، فردوسیدورة پهلوی بودند. نشریات ادبی از قبیل 

های نهادی نخبگان فرهنگی بودند که نویسندگان و  نیز یکی دیگر از پایه یغما، و سخن، توفیق

کنش فرهنگی خود  ها به خطراندختن جانشان، با فعالیت در آن توانستند بدون به روشنفکران می

 -522: 1332ادامه دهند و به ترویج ادبیات و الگوهای مدرن نوشتار در ایران بپردازند )مهرآئین، 

شود که تغییرات اجتماعی اشاره شده چگونه سبب  (. حال این پرسش مطرح می521

خوردن نظم اخالقی جامعه شد؟ برای پاسخ به این پرسش الزم است به تنازع و تضاد  برهم

 های موجود در دورة تاریخی مورد مطالعه بپردازیم. فتمانگ

نشین کردن مردم اوقات فراغتی پدید  کوبیدن نهادهای اجتماعی و خانه رژیم کودتا با درهم

 2.3های ایرانی از  نامه ها و نمایش طوری که میزان نشر داستان شود، به آورد که با ادبیات پرمی می

افزایش  41 -1332های  درصد در سال 13.1به  1325 -1321های  درصد کل انتشارات در سال

بار آورده  یابد. رونق چاپ داستان پاسخی به نیازهایی است که انزوای روزافزون اجتماعی به می

دهند و  ها تسکین می است. مردم منزوی شکست خود را با رویای پیروزی مردم جهان در داستان

شدة خود دفاع کنند  کوشند از رویاهای پایمال ا میه شدن با قهرمانان رمان از راه همسان

انتقادی  -شد که ادبیات سیاسی (. اما سایة سنگین کودتا مانع از آن می212: 1331)میرعابدینی، 

های عشقی، پلیسی یا تاریخی و یا  شده بود و داستان های ترجمه شکل بگیرد. آنچه بود کتاب

بود که رژیم حاکم خواستار آن بود. « نظمی»دند. این هایی که در حال و هوای خانوادگی بو رمان

داستان خارجی به فارسی ترجمه  222داستان ایرانی،  312ازای  ، به1342 -1333های  در سال

های  دهد. ترجمة داستان پسند تشکیل می شده را ادبیات عامه سوم از آثار ترجمه شد. بیش از یك

، تنها در مجلة راهنمای کتابکه طبق آمار  طوری ، بهالعاده مورد توجه بود جنایی و پلیسی فوق

جاسوسی  -داستان پلیسی 131کتاب جنایی ترجمه شد. اما در طول دهه،  25، حدود 1331بهار 

چنین نك: رحیمیان:  ، هم211 -212شود )پیشین:  داستان تاریخی و عشقی منتشر می 11و 

1331 :211 .) 
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های نوسازی شاه،  نمودارشدن پیامدهای سیاست های نخستین دهة چهل و با ورود به سال

است که « نظمی»برداشتن  هایی به معنای ترک ای اعتراضی را شاهدیم. چنین حرکت کم زمزمه کم

رژیم در پی تثبیت و تعمیق و گسترش آن بود. گسترش بوروکراسی، ارتش، دانشگاه، ارتباطات 

های گوناگون  زم برای ظهور نیروها و اندیشهو جزآن که در ابتدا نیاز حکومت بود، اکنون بستر ال

 1341 -1332های  سال« شکست و گریز»ترتیب، جامعة ادبی داشت از فضای  شده بود. بدین

شد. در اصل، عالوه بر تأثیر  می 1«خودآیی بیداری و به»گرفت و وارد مرحلة  فاصله می

د فضای باز مؤثر بود. از های اصالحی شاه، اقدام عملی رژیم هم در ایجا غیرمستقیم سیاست

شده ارزیابی  بعد، آنگاه که قدرت مطلقه سیطرة خود را بر تمام امور تثبیت اواخر دهة سی به

کاهد و به بعضی آثار ادبی، اعم از شعر و داستان و  کند، اندکی از اختناق تامّة خود می می

ها، حکومت برای  فتدهد. پس از اجرای اصالحات و بروز مخال نامه جواز انتشار می نمایش

رنگ جلوه دادن این جریان، در حوزة ادبیات و هنر و تئاتر، مختصری فضای  کردن و کم خنثی

جوش ادبی حاصل از آن  و ها و جنب (. این اقدام221 -211: 1331کند )رحیمیان،  باز ایجاد می

اثر  54ل کم شام موجب نگارش آثار داستانی متعددی شد که بر اساس برآورد نگارنده، دست

 شود. )داستان بلند، داستان کوتاه، و رمان( سیاسی می

ادبیات »و « ادبیات متعهد»تولید این حجم از آثار داستانی سیاسی بدون توجه به مقولة 

پذیر نبود. طرح ادبیات متعهد، عالوه بر آنکه پیوند میان فرهنگ و سیاست )یعنی  امکان« طرف بی

دهد، به محملی برای ایجاد پایگاه مخالفت  خوبی نشان می ا بهیافتن ادبیات سیاسی( ر موضوعیت

شود.  زدن نظم اخالقی مورد نظر حاکمیت تبدیل می های فرهنگی شاه، و برهم فرهنگی با سیاست

خلوت ادبیات  خیال خود، سعی داشت با راندن اندیشمندان و هنرمندان جامعه به حیاط رژیم، به

« تفننی»ها را به اموری  ان جامعه را از سر راه بردارد و آنترین منتقد و هنر، گروهی از مهم

ظاهر جدی سیاست و اقتصاد را  سرگرم کند تا در همان فضا بمانند و اندیشة ورود به مسائل به

پیدا نکنند. این فضا اگرچه توسط رژیم فراهم شد و امکانات و لوازم آن نیز توسط او در اختیار 

دلیل پیوند نزدیك فرهنگ و سیاست، و گریزناپذیری  فت، اما بهفرهنگی قرارگر -فعاالن ادبی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
( صد سال داستان نویسی ایران، چاپ 1331. عبارت داخل گیومه از حسن میرعابدینی است: میر عابدینی، حسن )1

 .413و  213پنجم، تهران، نشر چشمه. ص 
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ترین ابزار انتقاد از  فعالیت ادبی در ورود به عرصة انتقاد، در نهایت، نویسندگی را به مهم

های چهل و پنجاه، که اینك در حجم  شده دهه سیاسی تولید -حاکمیت تبدیل کرد. در متون ادبی

های ادبی  از ادعاهای شاهنشاه نبود. سرانجام، مقاومتشد، دیگر خبری  وسیعی تولید می

های فعاالن  نویسندگان، و حمله به عناصر ساختمان اخالقی پهلوی، در کنار سایر فعالیت

تر به این  فرهنگی و سیاسی، منجر به فروپاشی آن شد. اما چگونه؟ برای دادن پاسخی روشن

 یم.پرسش الزم است سه حلقة مجهول دیگر را واکاوی کن

هاي تعامل  گيري زنجيره آمدن بحران در نظم اخالقي جامعه، در شكل  جود و فرضية دوم: به

 ميان نویسندگان و روشنفكران تأثير داشت.

های مختلف فکری و  یعنی همان زمانی که گروه شود، که نظم اخالقی جامعه سست می هنگامی

« دستی یك»و جامعه از وضعیت رسد  اند و صداهای متفاوت به گوش می فرهنگی شکل گرفته

شود و هر گروهی درصدد است پیام متفاوت خود را به گوش  مورد نظر حاکمیت خارج می

کنند،  تدریج، همدیگر را پیدا می های ادبی، به ها و انجمن مخاطبانش برساند، افراد و اعضای گروه

کنند، به نقد و معرفی و  می کنند، یکدیگر را نقد کنند، از هم حمایت می با هم ارتباط برقرار می

دهند، و به فکر تأسیس انجمن و  پردازند، تشکیل جلسه می ترجمة آثار نویسندگان خارجی می

افتند تا در ترسیم نظمی که در ذهن دارند به هم کمك کنند. تالش برای  تشکل صنفی می

های نظم  ندن پایهافک موازات پی های نظم موجود و از میان برداشتن آن، به تر کردن پایه سست

رود. برای سهولت پیشبرد بحث، مجموعة عوامل مؤثر در این زمینه را به دو  جدید پیش می

ها، و هرگونه وسیلة نوشتاری  ها، کتاب ها، مجالت، جزوه ( روزنامهالفکنیم:  دسته تقسیم می

ب عام های شعر و قصه که مخاط ها، میزگردها، و شب ها، کانون ( سمینارها، مجمعبدیگر؛ 

 ای است. ها گسترده و رسانه شوند، و انعکاس آن دارند، آشکارا برگزار می

 ها، و هرگونه وسيلة نوشتاري دیگر ها، کتاب ها، مجالت، جزوه الف( روزنامه

منظور معرفی یك نویسنده یا نقد آثار او، نوشتن هر  ها، به انتشار هر مطلبی در هر یك از روزنامه

ای پیرامون موضوعات ادبی، و چاپ هر  دبی، توزیع هر جزوه و کتابچهای در یك مجلة ا مقاله

دادن،  پیوستن، ارتباط هم کردن، به کردن، آشناکردن، آگاه شود برای معرفی رمان و داستانی عاملی می

های کنشگران حوزة ادبیات داستانی، اعم از نویسنده، خواننده، منتقد،  و افزایش سطح تعامل
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. این گروه 1نویسان نامه نویسان، و فیلم نامه ادبیات و حتی کارگردانان، نمایشناشر، استاد حوزة 

دهد. تا زمینه برای فعالیت آشکارشان فراهم  هم پیوند می نسبتاً گسترده و ناهمسان را آثار ادبی به

توانند به آسانی همدیگر را بیابند، و به تبادل دانش، احساسات و اطالعات بپردازند.  نشود، نمی

زند، و شرایط عینی، از سوی  فرهنگی می -سو، دست به تغییرات اجتماعی زمانی که رژیم از یك

نظرات اجتماعی،  ها، و نقطه ها، دیدگاه ها، آرمان یابد، و فضا برای پذیرش ایده دیگر، تغییر می

معنای تزلزل در نظم اخالقی جامعه است.  شود، چنین وضعیتی به فرهنگی و سیاسی فراهم می

ای جز افزایش تعامالت خود ندارند تا به  رای آنکه نظم جدید شکل بگیرد، فعاالن ادبی چارهب

وسیله، انرژی عاطفی خود را باال ببرند و افراد را هر لحظه برای ایجاد  قول رندال کالینز، بدین

 تغییرات بیشتر در وضعیت روحی و روانی مناسب قراردهند. 

شوند و از زمانی  ا از ابزارهای ارتباطی عام محسوب میه گونه که گفتیم، روزنامه همان

نویسی رواج یافت. از سوی دیگر، روزنامه  توانستند با ادبیات پیوند بیشتری بیابند که پاورقی

چنین چاپ مقاالت گوناگون در حوزة ادبیات  محل مناسبی برای نقد آثار ادبی، معرفی افراد، هم

های نخستین سدة چهاردهم(،  ین آثار ادبی ایران )از سالاست. تعداد قابل توجهی از مشهورتر

صورت پاورقی چاپ و سپس به شکل کتاب منتشر شدند. کارکرد اصلی پاورقی آن است  ابتدا به

 ةزبان غالباً ساد ،کاری همگانی نیست ای که خواندن در جامعه را دارد.خواننده   قابلیت جذبکه 

شده به  های تشویق . یکی از این گروهدم به خواندن استگشای تشویق و تحریك مر این آثار راه

اند )الهی،  خوانده ها که به دلیل سواد کم چیزی جز پاورقی نمی مطالعه کارگران بودند؛ همان

ای  نویسی تأثیر بسزایی در جلب خوانندگان عام جامعه داشت و در زمانه (. پاورقی551: 1311

ها  تر )سیاسی( نداشتند، پاورقی های جدی مطالعة رمان که مردم توان علمی و تمایل عملی برای

 شدند.  سبب رونق بازار مطالعه می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
جان ناپلئون ایرج  اند، مانند دائی ی بودههای سینمایی مستقیماً برگرفته از آثار داستان ها و فیلم . برخی از سریال1

پزشکزاد که مبنای ساخت سریالی به همین نام شد. براساس تنگسیر صادق چوبك، گاو غالمحسین ساعدی، اسرار 

های ساخته شده است. گاه یك کارگردان و یك نویسنده در کار تهیة یك  گنج درة جنی ابراهیم گلستان نیز فیلم

نویس بوده است )بهرام  نامه نویس یا فیلم نامه زمان، نمایش اند. گاهی نیز یك نویسنده، هم هنامه همکاری داشت فیلم

های زیادی در زمینة  نامه بیضایی و ساعدی(. خالصه اینکه این جمع، روابط ادبی زیادی با هم دارند. مقاالت و پایان

 اند. دادن مقولة نخست بر دوم شانارتباط ادبیات داستانی و سینما نگاشته شده است که عمدتاً در پی ن
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کردند.  ای ایفا می های اهل ادب نقش عمده ها، مجالت هم در بهبود تعامل در کنار روزنامه

شدند. در مجموع، و هرچه زمان  ها، در ادامة فعالیت خود به مجله تبدیل می برخی روزنامه

شدند.  ها تبدیل می ویژه، پاورقی تری برای انتشار آثار ادبی، به ها به ابزار مناسب مجله گذشت، می

)سایت بنیاد  1334، آناهیتا 1342تا  1321، آسیای جوان از 1344تا  1313از  1مجالت ترقی

، امید 1351تا  1321، تهران مصور از 1353تا  1333ادبیادت داستانی ایرانیان(، سپید و سیاه از 

: 1331)میرعابدینی،  1331تا  1332، صدف از 1351تا  1322، سخن از 1353تا  1321ایران از 

  )اسالمی 1351تا  1321از  2(، یغما1342)جمالزاده،  1341تا  1334(، کاوه از 213 -211

، جُنگ اصفهان از 1341تا  1342، تکاپو از 1351تا  1323(، پیام نوین از 123: 1311ندوشن، 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
ها از طریق  کدام از مجالت در منابع مورد استفاده درج نشده بود. این تاریخ . تاریخ آغاز و پایان انتشار هیچ1

 پدیا(، استخراج شده است. ویژه ویکی های مختلف )به وجوی اینترنتی از سایت جست

ل نیستیم، زیرا به اعتقاد ما مجالت دولتی هم اگرچه تحت کنترل . میان مجالت دولتی و غیردولتی تفاوت زیادی قائ2

پردازند، اما در هر حال تنور ادبیات را گرم  قراردارند و در موارد زیادی به نشر مطالبی در دفاع از وضع موجود می

ر مجالت گوییم، انتشا دارند. هنگامی که از نقش دولت در ایجاد بحران در نظم اخالقی جامعه سخن می نگه می

ای منتشر  دولتی از مصادیق آن است. مخالفان مجالت دولتی اگرچه ممکن است نتوانند مخالفت خود را در نشریه

وگو خواهند بود و پاسخ آن را خواهند داد. این پاسخ ممکن است طی یك  گمان، با آن در گفت کنند، اما بی می

گیرد که افرادی برای پاسخ دادن به  دبی زمانی شکل می(. گفتمان ا121: 4ج 1311سخنرانی باشد )نك: لنگرودی، 

ها بحث دیگری است. کما اینکه در  کار شوند. انتشار دادن یا ندادن این پاسخ های موجود دست به مواضع گفتمان

 یافتند. این آثار یا در خارج به زمان حاکمیت محمدرضاشاه، هر ساله، تعداد زیادی از آثار ادبی امکان انتشار نمی

، در آمریکا انتشار یافت 1354اهلل، اثر رضا براهنی، در سال  برای مثال، مجموعة شعر ظل -رسیدند چاپ می

چاه در همین سال و در آمریکا چاپ شد، و نیز  به چنین، رمان کوتاه او به نام چاه ( هم335: 4ج 1311)لنگرودی، 

: 1331یی از آن در آمریکا تکثیر شد )میرعابدینی، ها ، نسخه1351پس از توقیف روزگار دوزخی آقای ایاز در سال 

تا 1341های  احمد که طی سال زدگی آل ازجمله کتاب غرب -شدند طور قاچاق منتشر می ، یا در ایران و به -(431

(، یا در 411: 1332بار پنهانی چاپ و توزیع شد )مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات،   بیست 1343

سه سال آغازین جمهوری اسالمی چاپ شدند.  (، یا در دو1351های حکومت )سال  پایه بحبوحة سست شدن

کنیم، محصول همان دوران است که در داخل یا در  اکنون با عنوان ادبیات داستانی سیاسی یاد می بخشی از آنچه هم

نبودِ جمالزاده  بود یکی یاند. سابقة چنین وضعیتی به چاپ بوف کور در بمبئی هند و یک زمان خود به چاپ نرسیده

در آمریکا چاپ شد  1321/ 1111پوشان هوشنگ گلشیری که در سال  گردد. پس از انقالب شاه سیه در آلمان بازمی

دلیل  آبادی، به های اخیر هم کلنل دولت دلیل عدم امکان چاپ آن در ایران بود. در سال(، به212: 1333)نجفی، 

 پ رسید.چا ها در آلمان به برخی محدودیت
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تا  1325نو از  ، جهان1353تا  1323(، فردوسی از 452: 1333)طاهری مجد،  1321تا  1344

های سی،  ترین مجالت دهه ( از مهم522: 1332)مهرآئین،  1351تا  1344و نگین از  1351

 آیند. شمار می چهل، و پنجاه به

بادل انرژی ویژه آثار ادبی سیاسی در ت های چهل و پنجاه، به حجم نسبتاً زیاد آثار ادبی دهه

داد تا  دست می ای به ای داشت. در واقع، چاپ هر اثر بهانه کننده عاطفی جامعة ادبی نقش تعیین

شدن کتاب به بازار، خوانندگان هم وارد  نویسندگان و منتقدان ادبی آن اثر را بخوانند. با روانه

دیگران به خواندن یك  نگاری با نویسنده، توصیة شدند و با نقد، نامه ها می بخشی از این تعامل

های دوستانه، و شرکت در میزگردها و جلسات نقد بر تشدید این  کتاب، نقد کتاب در حلقه

 گذاشتند. ها اثر می تعامل

 هاي شعر و قصه ها، ميزگردها، و شب ها، کانون ب( سمينارها، مجمع

وردشان بحث شده است. تنها زیاد نیست بلکه به اندازة کافی هم در م ها، نه گونه تشکل تعداد این

رغم  هاست که گاه به بودن آن بودن و رسمی ها در آشکاربودن، گسترده وجه اشتراک همة آن

انداخت.  راه می  ای غیررسمی با فعالیتشان به ها از سوی حاکمیت، مبارزه پذیرش ظاهری آن

ه ادبی (، گرو451: 1333حلقة ادبی صائب، انجمن ادبی کمال، جُنگ اصفهان )طاهری مجد، 

های آشکار، رسمی، و  ( و کانون نویسندگان ایران از جملة این تشکل13: 1333طرفه )نجفی، 

های ادبی، مکاتب،  ها بر ظهور گرایش گونه تشکل اند. تأثیر این های چهل و پنجاه گسترده در دهه

ون نظران این حوزه است. تشکیل کان و رونق بازار ادبیات مورد توافق همة فعاالن و صاحب

ترین عامل نزدیکی نویسندگان قلمداد کرد. در بخشی از اهداف  توان مهم را می 1نویسندگان ایران

های فرهنگی از قبیل تشکیل مجالس سخنرانی، سمینارها،  پرداختن به فعالیت»آن آمده است: 

: 1332)مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات، « ها ها یا شرکت در آن ها و نمایش کنفرانس

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
برگزار  1325. این کانون را نباید با کنگرة نویسندگان اشتباه گرفت. نخستین کنگرة نویسندگان ایران، در تیرماه سال 1

منظور توسعة روابط فرهنگی دوکشور با حضور  به« انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی»همت  شد. این کنگره، به

برد ادبیات  (. آن کنگره هم، اگرچه در پیش215: 1331شد )میرعابدینی، نویس، شاعر و نویسنده تشکیل  روزنامه 13

(. اشارة 211داند )پیشین:  معاصر ایران نقش داشت، اما میرعابدینی تشکیل آن را نتیجة نفوذ سیاست بر ادبیات می

دگان، از گیری کنگرة نویسندگان است. در حالی که کانون نویسن وی به نقش حزب توده و دولت شوروی در شکل

 وابستگی این چنینی مبرا بود و در پی آن بود تا ادبیات را در مقابل سیاست سرکوب و سانسور رژیم فعال سازد. 
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های  دهد که کانون نویسندگان یك تشکل محدود نبوده و دامنة فعالیت ده(. این اهداف نشان می

توانسته است بخش زیادی از خألهای ارتباطی اعضای جامعة ادبی را پرکند. مشارکت  آن می

ساختن  اند، عالوه بر اینکه سبب نزدیك گیری کانون نقش داشته کسانی که در گیرودار شکل

ترین نویسندگان این دوره بر  دهندة تالش گستردة سرشناس ، نشان1شد ها می های آن دیدگاه

 محوری مشترک است.

توان دریافت که رژیم شاه با آن همه قدرت مالی، نظامی، و  اثرگذاری کانون را از اینجا می

باشد، شده زیر نظر داشته  صورت کنترل توانست فعالیت اعضای کانون را به اطالعاتی که حتی می

شدت پرهیز داشت و تا پایان عمر خود تن به چنین  شدن کانون به رسمیت شناخته از به

مشتمل بر صدها سند و  کانون نویسندگان ایران، به روایت اسناد ساواکای نداد. کتاب  خواسته

داشته است.  گزارش ساواک است که همواره رژیم را از پیامدهای پاگرفتن کانون برحذر می

دانستند که در صورت ثبت قانونی کانون، اعضای آن، به پشتوانة  خوبی می و ساواک به رژیم شاه

شود )به عنوان  راه خواهند انداخت که مقابله با آن دشوار می حق ایجادشده تشکیالتی را به

، 111، 35، 33، 52، 23، 24: 1332نمونه: نك: مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات، 

114 ،112 ،114 .) 

( که کانون فعالیت شاخص و 1352تا اوایل  1343پس از گذشت هشت سال )از اواخر 

های حقوق بشری او ارادة شاه  آشکاری انجام نداد، و پس از آنکه کارترِ به قدرت رسید، سیاست

)یعنی دقیقاً  1352خرداد  12در سرکوب مخالفان را سست کرد. به عنوان نمونه، فرح پهلوی، در 

کند که انتقادکردن حق مردم است )اسالمی ندوشن،  از روی کارآمدن کارتر( اعالم می ماه پس 1

و با همکاری انجمن  2آمده استفاده کرد (. کانون نویسندگان هم از فرصت پیش211 -212: 1311

مهر ماه  21تا  13شب )از  را به مدت ده« های شاعران و نویسندگان شب»فرهنگی ایران و آلمان 

(. کانون و فعالیت اعضای آن سبب 421: 1331انستیتو گوته برگزار کرد )میرعابدینی، ( در 1352

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
رو بودند، اما  هایی نیز روبه . البته، اعضای کانون، مانند هر گروه دیگری، در کنار وفاقی که داشتند با تضادها و تنش1

 دوم تأکید دارند.منتقدان کانون عمدتاً بر همین وجه 

کردن این نکته از آن جهت  های جدید آمریکا ایجاد شد. برجسته واسطة سیاست . بخش مهمی از این فرصت، به2

ها غفلت  ها و منابع برای تولیدکنندگان گفتمان اهمیت دارد که وسنو از تأثیر متغیر عوامل خارجی در ایجاد فرصت

 کرده است.
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کالینز شد؛ همان جایگاهی که سبب تولید  ایجاد و تقویت شبکة روشنفکری مورد نظر رندال

 شود. این امکان نویسندگان را دارای هویتی مشترک ساخت.  ها می ایده

ایگاه تعاملی نویسندگان نبود. از دیگر تظاهرات ترین اما تنها ج کانون نویسندگان مهم

اشاره کرد که به همت احمد « های شعر خوشه شب»توان به  های دهة چهل، می فرهنگی سال

صد شاعر برگزار شد  با حضور بیش از یك 1341مدت یك هفته در شهریور  شاملو به

 1351شت، و در سال (. جایزة ادبی فروغ هم که شش سال دوام دا411: 1331)میرعابدینی، 

(، از دیگر نهادهای ادبی مؤثر بر تقویت شبکة 152: 4ج1311گذاری شده بود )لنگرودی،  بنیان

 نویسندگان بود.

های  منظور تقویت پایه های رژیم حاکم به ترتیب، مجموعه عوامل فوق، یعنی اقدام بدین

جمن ادبی قلم؛ برگزاری اندازی ان طلبانه از طریق راه کردن گفتمان سلطنت حکومت و هژمون

های رسمی و  ها، مجالت، و جُنگ اندازی روزنامه کنگرة نویسندگان، شعرا و مترجمان؛ راه

گذاری شده از سوی  حکومتی؛ دعوت از نویسندگان و هنرمندان برای فعالیت در نهادهای پایه

کومت؛ حاکمیت؛ ترغیب، تطمیع و اجبار فعاالن هنری و ادبی برای همکاری با دستگاه ح

های غیرسیاسی؛ تشدید فشار سانسور در برخی  دادن هنرمندان و نویسندگان به فعالیت سوق

القلم کردن نویسندگان و  ها؛ ممنوع مقاطع زمانی؛ توقیف نشریات؛ لغو انتشار برخی کتاب

المللی، و...  ها؛ تالش برای کسب مشروعیت از مجامع ادبی و هنری بین بازداشت و محاکمة آن

هایی در  سبب ایجاد فشار و محدودیت بر نویسندگان و فعاالن ادبی شد. چنین اقدامهمگی 

دلیل پویایی جامعة  های فکری و نظری مدافعان وضع موجود بود. به واقع، نمود عینی فعالیت

گرفته در میان اعضای طبقة متوسط جامعة شهری، گفتمان  های شکل ویژه اندیشه ایران، به

معنای شکست گفتمان  پاسخ نماند، بلکه به مبارزه طلبیده شد. این امر به نها بیت طلبانه، نه سلطنت

 کردن خود و تسری معانی درونی خود به تمامی سطوح جامعه بود.  حاکم در هژمون

ها و  اندازی نهادها، ابزارها، کانال بایست در اندیشة راه بعد، نویسندگان می از این لحظه به

شابه آنچه حاکمیت دراختیار داشت، تا از پسِ مقابله با آن برآیند. وسایل ارتباطی باشند، م

های موجود  تر از امکانات و سرمایه جانبه دستیابی به چنین هدفی مستلزم استفادة نظامندتر و همه

ها در بدنة فکری و  ها، راه برای تقویت معانی و تزریق آن چرخش درآوردن کامل آن است تا با به

 در نتیجه برای تولید گفتمان ادبیات داستانی سیاسی فراهم کند.فرهنگی جامعه و 
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هاي تعامل ميان نویسندگان و روشنفكران بر بسيج منابع تأثير  گيري زنجيره فرضية سوم: شكل

 داشت.

کند،  کند؛ آنچه تغییر می وبیش، همان تعداد آدم باهوش را تولید می هر نسلی، کم»در حقیقت، 

نسل نو با امکاناتی است که شرایط اجتماعی و تاریخی در اختیار  رابطة میان استعدادهای

(. هدف نویسندگان، چه براساس آثار منتشرشده از آنان، و 413: 1331)میرعابدینی، « گذارند می

های آنان، چیزی جز مقابله با سانسور و تالش برای  ها و اساسنامه و مرامنامه چه براساس بیانیه

سانسور و بهبود وضعیت اهل قلم نبوده است، تا از این طریق هژمونی تحقق آزادی بیان، رفع 

زیر بکشند. اهمیت منابع به حدی است که ساواک حتی  فرهنگی دولت را به چالش و بلکه به

کند )مرکز بررسی اسناد  رایزنی اعضای کانون برای خرید یا تهیة دستگاه زیراکس را گزارش می

 (. 433و  315: 1332تاریخی وزارت اطالعات، 

ای، منزل گلشیری، استفاده از  احمد و مقدم مراغه مطب دکتر ساعدی، محل کار شمس آل

شدند، آشنایی ارتباط دوستانة برخی اعضای  هایی که البته همگی شنود می نگاری و تلفن نامه

، کانون با افرادی در حاکمیت )اعم از مأموران ساواک، نظامیان، کارمندان دولت، قضات، وکال

های فرهنگی خارج از کشور )از  و...(، ارتباط با مخالفان مقیم خارج از کشور، ارتباط با انجمن

جمله انجمن قلم آمریکا، و محافل ادبی آلمان(، جلسات کانون، سالن قندریز )محل اصلی 

های رژیم،  های معدود مخالف سیاست جلسات کانون(، کافة فیروز نادری، مجالت و روزنامه

احمد و صمد بهرنگی،  از حضور )و بعد از درگذشت، نام و یاد( افرادی چون جالل آل استفاده

ترجمة آثار نویسندگان مطرح دنیا، انتشار آثار داستانی خودنویسندگان، اخذ سفارش کار از 

هایی در دفاع از آزادی بیان و رفع سانسور،  های دولتی، صدور و انتشار مکرر بیانیه سازمان

حضور دانشجویان به عنوان مخاطبان ناراضی، و... از جمله منابع مورد استفادة  گرفتن از کمك

جالل  غربزدگیای  هزار نسخه 55نویسندگان برای پیشبرد بهتر اهدافشان بود. زمانی که کتاب 

احمد به  احمد چاپ و در آستانة انتشار توقیف و شمس آل احمد که توسط برادرش شمس آل آل

، هدف صرفاً اعمال سانسور نبود، بلکه رژیم قصد داشت 1شار بازداشت شداتهام جعل مجوز انت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
ها و  گیری سر برد، اما بر اثر پی احمد، مدتی به همین دلیل، در بازداشت به اد و شمس آلافت 1352. این اتفاق در سال 1

 های کانون بعد از مدتی آزاد شد. بیانیه
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این کتاب محروم کند.  1میلیون ریالی 11با این کار یکی از اعضای کانون را از سهمی از درآمد 

الزحمة  هزار ریال حق احمد چکی به مبلغ پانزده یاد داشته باشیم که پیش از این، جالل آل به

 (.31: 1333را در اختیار کانون گذاشته بود )نجفی،  خط عبور ازترجمة کتاب 

کننده( در  ساز( و هم نویسندگان )در نقش سازماندهی هم مقامات دولتی )در نقش زمینه

  اندازی مجالت ادبی، رو، تغییر و تصویب قوانین، تشکیل و راه بسیج منابع نقش دارند. از این

  های نویسندگی، تأسیس کانون  ، ، تأسیس روزنامههای پژوهشی و مطالعاتی )ادبی( تأسیس گروه

سو،  های صنفی و سیاسی هم هایی برای استفاده از منابع دولتی، همکاری با تشکل یافتن راه

گذاری  های مطالعاتی برای نویسندگان، نام شناسایی و جذب نویسندگان جوان، ایجاد فرصت

نویسندگان فعال، ترجمة آثار ادبی  روزهایی از سال به نام نویسندگان معروف، بزرگداشت

های چاپ آثار ادبی،  کردن زمینه نویسندگان معروف جهان و متون مرتبط با فعالیت ادبی، فراهم

های  هایی برای تجمع و گپ و گفت نمودن مکان رایزنی و تالش برای رفع سانسور، فراهم

های مختلف  کردن دیدگاه یكها، تالش برای نزد آوری امضا برای صدور بیانیه نویسندگان، جمع

 روند.  موجود در میان نویسندگان، و... همگی از مصادیق بسیج منابع به شمار می

ها از منابع مورد استفادة فعاالن ادبی بودند که منبعی عام و مورد استفادة  اگرچه روزنامه

ن بودند. ترجمة ترین پایگاه و منبع نهادی نویسندگا گرفتند، اما مجالت مهم نویسندگان قرارمی

آثار ادبی، یکی دیگر از منابع مورد استفادة نویسندگان برای تقویت گفتمان ادبیات داستانی 

های  سیاسی بود. مترجمان، در خالل ترجمه، عالوه بر آشنایی خود با آخرین تکنیك

های سیاسی نویسندگان مهم خارجی را به اطالع مخاطبان و جامعة ادبی  نویسی، پیام رمان

، درحدود 1351تا  1342های  دهد که در سال نشان می شناسي ملي ایران کتابرساندند. آمار  می

(. با برپایی 411: 1331عنوان داستان خارجی به چاپ رسیده است )میرعابدینی،  1111

طلبانه، بار دیگر، مجال بروز  های ادبی و ترجمة آثار ادبی و انتقادی غرب، و افکار اصالح کانون

 (.33: 1311اللهی،  در سطح عموم را یافتند )رحمت و گسترش

 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
 ریال بوده است. 211شده، قیمت هر نسخه  . با توجه به مبلغ فوق و تعداد نسخ چاپ1
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 فرضية چهارم: بسيج منابع بر توليد گفتمان ادبيات داستاني سياسي در ایران تأثير داشت.

گیری  شده و روند شکل نظران معتقدند که توجه به گوناگونی مجالت و آثار ترجمه صاحب

گیری یك  ، دوران شکل1341که دهة ، تأکیدی است بر این مدعا «کانون نویسندگان ایران»

ای از تاریخ معاصر، شاهد این تعداد از مجالت ادبی  جریان جدی ادبی است. در هیچ دوره

کنند. این امر در افزایش حجم آثار ادبی، ایجاد  ها هم ضمیمة ادبی منتشر می نیستیم. حتی روزنامه

مند تأثیر  های ارزش تن تیراژ کتابیك گروه خواننده و مخاطب قابل اتکا برای ادبیات و باالرف

های نو مؤثرند  گرفتن مسیر ادبی و بازکردن راه بسزا دارد. اغلب مجالت ادبی این دوره، در شکل

ها و وسیلة پیوند مستمر خوانندگان با ادبیات معاصر بودند )میرعابدینی،  و محل برخورد اندیشه

یابی  های اجتماعی و حدّت رشد تناقض های به بعد سال 1351های  (. از سال411 -411: 1331

هایی از زندگی محرومان بسنده  نگاران به توصیف برش اجتماع -های چریکی های گروه اقدام

هایی از اعتراض و مقاومت را نیز منعکس ساختند. نویسندگانی چون تنکابنی،  نکردند و جلوه

« امتناع از تسلیم»مایة  هایی با درون ای و دیگران داستان الهی، درویشیان، یاقوتی، حسام، گالبدره

های سیاسی، جنبة  یافتند و انگیزه های عقیدتی پایان می گیری ها با نتیجه نوشتند. این داستان

(. بنابراین، شکوفایی ادبیات جدید ایران، 253داد )پیشین:  ها را تشکیل می آشکاری از ساختار آن

های روشنفکری، و از سوی دیگر، نتیجة  هاز سویی، ناشی از دگرگونی اجتماعی و رشد گرو

های ادبی و هنری  های سیاسی و اجتماعی است. این دوره به سوی خالقیت شدن راه فعالیت بسته

نویسندة جوان، نخستین  51، بیش از 1351تا  1341های  یابد. در فاصلة سال جریان می

کردگان  و افزایش تحصیلکنند. رشد طبقة متوسط، تمرکز شهری  های خود را منتشر می کتاب

 (.411 -413کند )پیشین:  ترین نحوة بیان ادبی زمانه تبدیل می رمان را به رایج

توان از تولید گفتمان ادبیات داستانی سیاسی سخن گفت که سه  طبق نظر وسنو، زمانی می

شد. طی شدن متون مرتبط با ادبیات داستانی سیاسی سپری شده با فرایند تولید، گزینش، و نهادینه

های چهل و پنجاه، هم از نظر کمّی و هم کیفی،  خوبی نشان داده شد که دهه مباحث پیشین، به

اند. ابتدا، با رونق گرفتن بازار پاورقی  دو دهة ممتاز و درخشان در تاریخ ادبیات داستانی سیاسی

بود، خیل آمیز رژیم  گرانه و تشویق های سرکوب ها و مجالت، که ناشی از سیاست در روزنامه

عظیمی از نویسندگان به سمت تولید آثار داستانی تخیلی، عاشقانه، پلیسی و تاریخی رفتند. 

گفتمانِ مورد نظر وسنو بیان « تولید»توان با مفهوم  ای از تاریخ ادبیات داستانی را می چنین برهه

ن مرحله در حکم دلیل تمرکز ما بر ادبیات داستانی سیاسی، ای چه گفتیم، به داشت. البته، چنان
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ادبیات داستانی سیاسی است. پس از گذشت یك دهه و دورشدن جامعه از فضای « تولید پیش»

هایی از انتقاد به مسائل و مشکالت فراوان  تدریج، رگه ، به1332مرداد  23آور کودتای  رعب

نمادین جامعه بروز کرد. در این برهة تاریخی، ادبیات داستانی سیاسی اعتراض خود را به شکل 

( سرآغاز و شاید بارزترین نمونه از این 1342صادق چوبك ) تنگسیرکند.  و رمزگونه بیان می

سیمین  سووشونو  1342احمد در سال  آل نفرین زمیننوع ادبیات باشد. در ادامة همین روند، 

ا ترتیب، گفتمان مورد نظر م شود. بدین به جامعة ادبی آن زمان عرضه می 1343دانشور در سال 

 گذارد. خود را پشت سر می« تولید»مرحلة 

، همچنین بحث «فکران مالمت روشن»شود که ادبیات  زمانی آغاز می« گزینش»مرحلة  

سازد. اعمال  خود مشغول می ، فضای فکری و فرهنگی جامعه را به«ادبیات متعهد و غیرمتعهد»

، اما این بار سبب واکنش فکران، شیوة دیرینة رژیم بود زمان با آن جلب روشنسانسور و هم

طرف، شکافی  این برداشت تازه از ادبیات، میان ادیبان متعهد و ادیبان بی»شدید فعاالن ادبی شد. 

وجود آورد. در نتیجة این شکاف، بسیاری از هنرمندان، شاعران، مترجمان، و نویسندگان،  به

اد شکاف مذکور، و گرایش (. ایج13: 1331برخاستند )بروجردی، « ادبیات متعهد»هواداری  به

معنای ترجیح گفتمان ادبیات داستانی سیاسی، و انتقادی در فضای  به ادبیات متعهد، به« بسیاری»

دلیل همکاری با  ادبی و فکری جامعه است. در این شرایط برخی نویسندگان، برخی دیگر را به

یش ازحد رژیم، از نظر دلیل فشارهای ب کنند. این دوره، اگرچه ممکن است به رژیم سرزنش می

 کردن مسیر دوگروه، اهمیت دارد.  نظر نرسد، اما از جهت روشن تعداد آثار منتشره، خیلی پربار به

« شدن نهادینه»در دو سال پایانی عمر رژیم، گفتمان ادبیات داستانی سیاسی وارد مرحلة 

یابد.  تبلور می 1352ه مهرما 21تا  13در  1«های شعر شب»شود. اوج این مرحله، در برگزاری  می

شود. بنابراین، در این  ها پررنگ می بدین ترتیب، نقش عوامل خارجی در تولید و تقویت گفتمان

سال و سال بعد، گفتمان ادبیات متعهد، سیاسی، و انتقادی، بر فضای فکری جامعه غلبه یافته 

 بود.

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
کنندگان صرفاً شعرا بوده باشند.  نا نیست که شرکتبود، اما به این مع« های شعر شب». اگرچه عنوان این گردهمایی 1

هایشان را  ها یا بخشی از داستان در این محفل ادبی، تعداد زیادی از نویسندگان هم حضور فعال داشتند. آن

کردند. شرکت در جلسات پرسش و پاسخ  ای پیرامون مسائل ادبی ارائه می خواندند، یا اینکه مانند گلشیری، مقاله می

 شد. مهمی از آن مراسم بود که با حضور هر دو گروهِ نویسندگان و شعرا برگزار می هم بخش
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 گيري بندي و نتيجه جمع

های نوساز زمینة ایجاد بحران در  ای اصالحی دولته فرضیة نخست، حاکی از آن بود که اقدام

های  های مذکور، قبل از هر چیزی، به سیاست آورد. برای مرور سیاست نظم اخالقی را فراهم می

صنعتی  -های شاه در زمینة توسعة اقتصادی نوسازی نظامی پهلوی دوم اشاره شد. سپس، سیاست

های اقتصادی و  هایی با تقویت پایه نین سیاسترا مورد دقت نظر قراردادیم و نشان دادیم که چ

رساند.  صنعتی، آرایش طبقاتی جامعه را تغییر و به گسترش و توسعة طبقات جدید یاری می

خوان تکمیل شد  کرده و کتاب چنین فرایندی با تحوالت آموزشی رژیم و گسترش افراد تحصیل

های  به موازات چنین تغییراتی، شبکه شدند. که فعاالن و مخاطبان آیندة گفتمان ادبی محسوب می

ارتباطی گسترش یافت و وسایل ارتباطی بیشتری در اختیار مردم قرارگرفت. در نتیجة چنین 

های رژیم برمالشد، میان موافقان و مخالفان شکاف افتاد و ادبیات متعهد و  تغییراتی، کاستی

 غیرمتعهد نمود عینی یافت.

کند و افراد و  اً جامعه را از حالت تعادل خارج میتعرض به نظم اخالقی حاکم، قاعدت

کند تا سامان جامعه را به آن بازگرداند. اینجاست  جویی به هم نزدیك می ها را برای چاره گروه

های  یابد. از میان ابزارهای اثرگذار بر تقویت تعامل های تعامل و کنش موضوعیت می که زنجیره

های شعر از  ها، کانون نویسندگان ایران و برگزاری شب ها، مجالت، کتاب نویسندگان روزنامه

های فرهنگی گفتمان ادبیات سیاسی را بهتر به  اهمیت بسزایی برخوردار بودند و توانستند پیام

گوش مخاطبان برسانند. ترجمة آثار نویسندگان خارجی یکی دیگر از منابعی بود که موجب 

 ی در میان نویسندگان و مخاطبان شد. های جدید فکری و ادب ایجاد نیازها و گرایش

های عینی تولید گفتمان ادبیات داستانی سیاسی، بحث خود را  در پایان برای نشان دادن نشانه

شدن پی گرفتیم. با طرح جدی  در پرتو مباحث نظری وسنو، یعنی، تولید، گزینش، و نهادینه

رزترین نمونه از این نوع ادبیات ( سرآغاز و شاید با1342صادق چوبك ) تنگسیرمسائل انتقادی، 

سیمین  سووشونو  1342احمد در سال  آل نفرین زمینانتقادی باشد. در ادامة همین روند، 

به جامعة ادبی آن زمان عرضه شدند تا مرحلة تولید به تکامل نسبی دست  1343دانشور در سال 

گذارد. مرحلة  سر می خود را پشت« تولید»ترتیب، گفتمان مورد نظر ما مرحلة  یابد. بدین

ادبیات متعهد و »چنین بحث  ، هم«فکران مالمت روشن»شود که ادبیات  زمانی آغاز می« گزینش»

سازد. در دو سال پایانی عمر  خود مشغول می فضای فکری و فرهنگی جامعه را به« غیرمتعهد
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این مرحله، در شود. اوج  می« شدن نهادینه»رژیم، گفتمان ادبیات داستانی سیاسی وارد مرحلة 

 یابد. تبلور می 1352مهرماه  21تا  13در « های شعر شب»برگزاری 

بنابراین، نظریة وسنو دارای کارایی الزم برای تبیین تولید گفتمان ادبیات داستانی سیاسی 

کارگیری آن در ایران، برای تبیین هر نوع گفتمان یا ایدئولوژی، باید به سه  است، اما هنگام به

توجه کرد. نکتة اول عبارت است از نقش و جایگاه ویژة دولت در تحوالت و تغییرات نکتة مهم 

اجتماعی ایران، که از گذشته تا حال به اثبات رسیده است، اما در نظریة وسنو متغیری معمولی 

توجهی این نظریه به عوامل خارجی است. وقوع مرحلة  است. نکتة دوم نیز معطوف به بی

ثمر  زمان با شعار فضای باز سیاسی کارتر به ادبیات داستانی سیاسی، دقیقاً هم شدن گفتمان نهادینه

ها مربوط  ها یا گفتمان بودن ایدئولوژی نشست. نکتة سوم، به ادعای وسنو، پیرامون گسسته

دانستن سه گفتمان ادبی آغاز  شود. این ادعا هم قابلیت تعمیم چندانی ندارد. مثالً گسسته می

های چهل و پنجاه با تردید مواجه خواهد شد. در چنین  سقوط رضاشاه، و دهه مشروطه، بعد از

بودن « گسسته نیمه»شویم، به  شرایطی، با توجه با پیوندهای تاریخی سه گفتمان مذکور ناچار می

 ها حکم دهیم. آن



 

 

 

 

 

 1333بهار  ،1، شمارة 3 رةدو، در ایران مطالعات و تحقيقات اجتماعي 31 

  

 

 منابع 

 ، تهران: نشر نی.ایران بين دو انقالب(، 1311آبراهامیان، یرواند ) •

 ، تهران: نشر نی.تاریخ ایران مدرن(، 1311رواند )آبراهامیان، ی •

 ، تهران: نشر آرمین.7911شناسي ادبيات داستاني ایران از آغاز تا سال  کتاب(، 1313آژند، یعقوب ) •

تاریخ تحوالت سياسي و اجتماعي ایران، جلد دوم؛ سياست و حكومت (، 1311ازغندی، علیرضا ) •

 سمت. ، تهران: انتشارات7931 -7991در ایران 

(، تهران: انتشارات 1351-1321)تاریخ تحوالت سياسي و اجتماعي ایران (، 1333) ــــــــــــ •

 سمت.

، تهران: انتشارات 7931 بهمن 99تا  7999مرداد  92از ؛ روزها(، 1311اسالمی ندوشن، محمدعلی) •

 یزدان.

انتقادي در ایران  -يستيهاي ظهور سينماي نئورئال شرایط توليد هنر؛ ریشه(، 1332افتخاری، زهرا ) •

 ارشد پژوهش هنر، دانشکدة هنر دانشگاه تهران.   نامة کارشناسی ، پایان(7931-7924پس از انقالب)

 ، تهران: نشر آگه.ها و مفهوم فرهنگ تعریف(، 1331آشوری، داریوش ) •

 رزان.، ترجمة جمشید شیرزادی، تهران: نشر فروشنفكران ایراني و غرب(، 1331بروجردی، مهرزاد ) •

 ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.انقالب و بسيج سياسي(، 1311بشیریه، حسین ) •

 ، تهران: نشر کتاب آمه.هایي در ادبيات معاصر ایران گزاره( 1333تسلیمی، علی ) •

: 1و  3، شمارة مجلة کاوه، «دربارة تنگسیر، اثر صادق چوبك»(، 1342جمالزاده، سیدمحمدعلی) •

222- 221. 

تهران: انتشارات مرکز اسناد انقالب   ،شعر سياسي در دورة پهلوي دوم(، 1331مد )درستی، اح •

 اسالمی.

 ، تهران: نشر علم.ادبيات سياسي ایران در عصر مشروطيت(، 1311عبدالرحیم )  ذاکر حسین، •

نقش طبقة متوسط جدید در مطالبات »(، 1311الدین ) زاده، سید شهاب اللهی، حسین و موسوی رحمت •

 .42 -5: 4، شمارة شناسي ایران مجلة جامعه، «االرانة دورة پهلویس مردم

، ادبيات معاصر نثر؛ ادوار نثر فارسي از مشروطيت تا سقوط سلطنت(، 1331هرمز ) رحیمیان،  •

 تهران: انتشارات سمت.

 نامة علوم اجتماعي،، «منطق تحلیل تطبیقی تاریخی با رویکرد تحلیل بولی»(، 1311ساعی، علی ) •

 .124 -121: 54 شمارة

 ، تهران: نشر روزنگار.«تاریخ شفاهي ادبيات معاصر ایران»(، 1333مجد، مریم ) طاهری •



 

 

 

 

 

 31هاي چهل و پنجاه شمسي   گفتمان ادبيات داستاني سياسي در دههشناختي توليد  تبيين جامعه

  

 

 . 1-3: 145شمارة  ماهنامة کلک،، «تنگسیر، منزلگاهی در ادبیات معاصر»(، 1342طبری، احسان ) •

، تهران: نشر اي از بروس لينكن با گراميداشت و مقاله؛ گفتمان و جامعه(، 1331  عضدانلو، حمید ) •

 نی. 

، تهران، دربارة رمان )مجموعه مقاالت(، «یادداشتی دربارة زمان و روایت»(، 1332فرهادپور، مراد ) •

 .33 -21سازمان چاپ و انتشارات: 

، تهران: (7931-7923بررسي و تحليل ادبيات داستاني سياسي معاصر )(، 1311گرجی، مصطفی ) •

 دانشگاهی. پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی جهاد

 ، تهران: نشر مرکز.تاریخ تحليلي شعر نو(، 1311لنگرودی، شمس ) •

اجتماعي در ادبيات داستاني پيش از  -بازنمایي نارضایتي سياسي(، 1311مرادپور آرانی، مهدیه ) •

 ارشد، پژوهشکدة امام خمینی و انقالب اسالمی.  نامة کارشناسی ، پایان(7931-7941هاي  انقالب)سال

کانون نویسندگان ایران، به روایت اسناد (، 1332سی اسناد تاریخی وزارت اطالعات )مرکز برر •

 ، تهران: انتشارات مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات.ساواک

، قم: دولت مدرن در ایران، در «تکوین دولت مطلقه مدرن در ایران»(، 1332مطلبی، مسعود ) •

 انتشارات دانشگاه مفید.

 ، ترجمة پرویز صالحی، تهران: انتشارات سمت.تغيير اجتماعي(، 1331ای)مور، ویلبرت،  •

هاي ظهور مدرنيسم اسالمي در هند، مصر  شرایط توليد فرهنگ: ریشه(، 1332مهرآئین، مصطفی ) •

 دانشگاه تربیت مدرس. شناسی،  ، پایان نامة دکتری جامعهو ایران

 .51-45: 2، شمارة نشریة سره، «تمانیدرآمدی بر کتاب اجتماعات گف»(، 1311) ــــــــــــ •

، از سلطنت پهلوي تا جمهوري اسالمي؛ گيري انقالب اسالمي شكل(، 1331میالنی، محسن ) •

 ترجمة مجتبی عطارزاده، تهران: انتشارات گام نو.

 ، تهران: نشر چشمه.صد سال داستان نویسي ایران(، 1331میر عابدینی، حسن ) •

 ، قم: نشر مؤسسة بوستان قم.انون نویسندگان ایرانسيري در ک(، 1333نجفی، مسلم ) •

ترجمة مصطفی مهرآئین،   ،جامعه شناسي فرهنگ )هنر، ادبيات و اندیشه(روبرت )بی تا(،   وسنو، •

 منتشرنشده. 

، شمارة شناسي مجلة ایران، «نویسي در ایران درآمدي بر مقولة پاورقي»(، 1311الهی، صدرالدین ) •

31 :543-522. 

  ، ترجمة هادی جلیلی،نظریه و روش در تحليل گفتمان(، 1331)  اریان و لوئیز، فیلیپسیورگنسن، م •

 تهران: نشر نی.


