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که آثار قدرت او بر چهرۀ روز روشن، تابان است و انوار  جاللهخدای را جلّ سپاس و ستایش مر

درهای علم را بر ما گشود حکمت او در دل شب تار، درافشان. آفریدگاری که خویشتن را به ما شناساند و 

این تالش و عمری و فرصتی عطا فرمود تا بدان، بندۀ ضعیف، خویش را در طریق علم و معرفت بیازماید. 

از  دانمیمدر ابتدا بر خود فرض به نام بزرگانی مزین گردد.  کهینابه اتمام رساند مگر توان نمیناچیز را 

ی من و تکوین ادبدرک و دانش  یریگشکلکه در تشکر کنم  ابوالقاسم رادفر استاد فرزانه، جناب دکتر

قبول زحمت  که مریم عاملی رضاییدکتر  بزرگواراستاد از دیگر، . اندداشتهحاضر سهمی عظیم  ۀپروژ

فهم و حوصله مخاطب  درخورمطالب را پویای خود  ۀیشاند و با این اثر را بر عهده گرفتند ۀمشاورنموده و 

 ؛ واندبوده امیاصلدر طول زندگی مشوقان عزیزم که  و همسر مادر، پدراز همچنین  متشکرم. ،کردندیم

 .گزارمسپاس نهایتیباز این مهم پرداختند اما مجال ذکر نام آنان نیست،  یاگوشهتمام کسانی که به 

 ...خجل از ننگ بضاعت که سزاوار تو نیست
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 تقديم 

 نشان داد را  دستان رپمهر پدرم هک هب من راه  ،گاهمهی تک هب استواررتین              

 هک چگوهن رفتن را هب من آموخت امیزندگ رد الهی نشاهن لطف  ،هب ماردم                                                

 شیب نبود  ییایرؤد بودنم هک بدون وجود او طی این مسیر پناه خستگی و امی ،هب همسرم                                                                 

همیشگی خواره و رباردانم هک همر  هب                                                                                                                                                                                 
 اندبوده امیزندگ  یاهلحظهااهن 

 و

اننی هک الفبای زندگی را هب من آموختندی آهمههب 
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 چکیده:

درصدد خلق آثاری تا  داردیوامنویسندگان را  ،گذردیمو حقایق تلخی که در جامعه  هاتیواقعاحساس نیاز به بازگو کردن 

فرهنگ و ساختار هر جامعه در  ۀماعی تشکیل داده باشد. تحقیق درباراجت یمنشأهاآن را  یۀمادرونکه بافت و  برآیند

. یکی از شودیمکه از آن فرهنگ و ساختار اجتماعی ناشی  شودمنجر به شناخت رفتاری  تواندیمخاصی از تاریخ  یهادوره

 یریرپذیتأثه آن با جامعه و است که به بررسی محتوایی اثر ادبی و رابط یشناختجامعهنقد از دیدگاه  ،انواع نقد محتوایی

 ۀشیاندفکر و  ،ینیبجهاندر اثر ادبی،  شدهمنعکس یهاتیواقععالوه بر نشان دادن  ؛ کهپردازدیمنویسنده از محیط اجتماعی 

ی هاایرانی سعی دارد تا از خالل نگاه شخصیت یگراواقع ۀسندینو. بلقیس سلیمانی گذاردیمحاکم بر اثر را نیز به نمایش 

 هازن اغلبکه -خرگوش روزو  یسال سگ، دیآمدخوش هادس به، یبازخاله، بازی آخر بانو یهارماندر  لی داستانشاص

، یچندهمسر ۀدیپدداخلی،  یهایآشفتگمسائل و مشکالتی چون جنگ، به طرح  ،اجتماعی-سیاسی یدر بستر -هستند

با این مسائل و  اشخاصایرانی بپردازد و نوع برخورد  ۀجامعدر  شیءوارگیو  یشیاندمرگ، ف طبقاتی، تجاوز به عنفشکا

سلیمانی، همچنین در  در قالب یک اثر داستانی به تصویر بکشد.را مشکالت و اندیشیدن تدبیرهایی برای حل مشکالتشان 

ت انتخاب، های مختلف و خطیر مانند انسان در موقعیرا در موقعیت سنّت و تجدد سرگردان بین ها، انساناین مجموعه رمان

یبررسی هارمان همۀوجه اشتراک کند. العمل او را بررسی میقرار داده و عکس انسان در موقعیت مرگ یا در موقعیت قتل

، همسو شدن با جریان تباهی، جامعهسرانجام این تقابل، جدایی از  که خود است جامعۀدر تقابل با ی هاتیشخص، وجود شده

یرش شکست و پذ)با مرگ واقعی و یا با مرگ نمادین؛ حذف شخصیت از جامعه  تیرنهاداز سوی اجتماع و  شدنفراموش

 یهایآگاه، بازتابی از واقعیات اجتماعی و شودیمبیان  هارماندر این  آنچه، رونیازا؛ شودیمنمایش داده  انزوای قهرمان(

آثار خویش را از بطن اجتماع، درونمایۀ ، هکه نویسند دهدیمنشان  هارمانیک از این جمعی و طبقاتی است. مطالعۀ هر

اذعان  ،بینی طبقات اجتماعیگیری جهانبر شکل تأثیر ساختارهادگی خویش گرفته و با بیان الت اجتماعی و تجربیات زنتحو

 است. تحلیلی -روش کار در این پژوهش توصیفی .اندگرفتهشکلجامعه و اثر، همواره در پیوند با یکدیگر  یهاساخت داردیم

 :هادواژهیکل

 .خرگوش روز، سگ سالی، آمدیدبه هادس خوش، بازیخاله، بازی آخر بانوس سلیمانی، رمان بلقی، یشناختجامعهنقد 
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 هتعریف مسئل ۱.۱

، هاانسانتقلیدی نزدیک به واقعیت از رویدادها،  بر اساسرمان، روایتی منثور و مطول است که 

 هاهیپاکه به نحوی  شودیماز روابط علت و معلولی نوشته  یامجموعهاو در قالب  یهاعادتو  هاحالت

 هاتیواقع. احساس نیاز به بازگو کردن کشدیمزمانی مشخص به تصویر  ۀبازو اساس جامعه را در یک 

تا آثاری خلق کنند که بافت و  داردیوامنویسندگان را  گذردیمو حقایق تلخی که در جامعه 

 جامعه در اجتماعی تشکیل داده باشد. تحقیق درباره فرهنگ و ساختار هر یمنشأهاآن را  یۀمادرون

که از آن فرهنگ و ساختار اجتماعی  شودمنجر به شناخت رفتاری  تواندیمخاصی از تاریخ  یهادوره

از نمودهای همین طرز رفتار است که با برقراری ارتباط میان تاریخ و  یانمونه. آثار ادبی شودیمناشی 

. یکی از انواع نقد محتوایی نقد هددیمادبیات سطوح و ابعاد مختلف جامعه را مورد نقد و بررسی قرار 

 یریرپذیتأثاست که به بررسی محتوایی اثر ادبی و رابطه آن با جامعه و  یشناختجامعهاز دیدگاه 

در اثر ادبی،  شدهمنعکس یهاتیواقعکه عالوه بر نشان دادن  پردازدیمنویسنده از محیط اجتماعی 

امروزه تحت عنوان  آنچه.»گذاردیمبه نمایش حاکم بر اثر را نیز  ۀشیاندو فکر و  ینیبجهان

 -1885، علمی است که جورج لوکاچ )شودیمادبی شناخته  یشناسجامعهدر ادبیات یا  یشناسجامعه

(، فیلسوف و منتقد مجارستانی در اوایل قرن بیستم آن را بنیان گذاشت و پس از او لوسین 1971

)عسگری « رانسه آن را بسط و گسترش داد.( دانشمند رومانیایی ساکن ف1970-1913گلدمن )

 (70 :1387حسنکلو، 

 رمان، وی معتقد است، است. آن محتوای به ناظر دهدیم ارائه رمان از لوکاچ جورج تعریفی که

 مردم بلکه پهلوانان، و اسطوره سازان نه آن اصلی قهرمانان و بورژوازی است ۀجامع ۀژیو ادبی فرم

رج وج یهاهینظر .میکنیم مشاهده را آنان همواره ما هستند که خویش ۀزمان و آحاد جامعه عادی از

 خالصه به شرح زیر است: طوربهلوکاچ 

زمانی را  ۀدوروی به برتری فرهنگ بر اقتصاد اذعان داشته و معتقد است که اگر فرهنگ هر . 1

 تکاملی همان دوره را خواهیم داشت. ۀسرچشمدرک نماییم توانایی فهم  یدرستبه

کاال درآورده است و کاال شدن  صورتبههای فرهنگی را فراورده ،داریلوکاچ معتقد است سرمایه. 2

 این محصوالت موجب ایستایی فرهنگ شده است.

بیند و بر آن است که شده میداری، کاالییسرمایه ۀجامعها را در لوکاچ روابط متقابل بین انسان. 3

با مقیاس ارزش مبادالتی پول تعیین و  شیازپشیبی انسان های اجتماعی و بهاروابط و فعالیت

شدن شهرت دارد. این است، روندی که به کاالیی شیءشدگیاین امر بیگانگی و  ۀنتیجکه  شدهفیتعر

امر به فهم کاذب از جهان اجتماعی منتهی شده و مردم دیگر قادر نخواهند بود از کلیت نظام 

 از زندگی، ناقص و پراکنده خواهد شد. هاآنند. پس ادراک داری و اثراتش چیزی دریابسرمایه
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بیهوده و تباه  یوجوجستاست که در  یدارمسئلهلوسین گلدمن قهرمان رمان شخصیت  نظر از

وی نویسنده، ساختار اثر را از آگاهی  ازنظر. ردیپذیماصیل و راستین، درنهایت شکست را  یهاارزش

 مرتباًبا منافع یک طبقه سازگار باشد و  تواندیمو این آگاهی  ردیگیم اشعالقهاجتماعی مورد  ۀطبق

است. گلدمن معتقد  خوردهگرهاجتماعی  ۀطبقزیرا با سرنوشت و سرشت  ؛تغییر نشود خوشدست

پاسخ معنادار نویسنده به مسائل گروه اجتماعی است و نویسنده،  واقع دراست ساختار ذهنی اثر 

. فرضیات لوسین زندیمتعادل، دست به خلق اثر ادبی  یوجوجستدر است که  یاسازندهمیانجی 

 به شرح زیر است: هاآنعمده دارد که برخی از  یهاتفاوت هایشناسجامعهگلدمن با دیگر 

 .ابدیینمآگاهی جمعی واقعی در اثر ادبی بازتاب  .1

یممنعکس محتوای آگاهی جمعی ساختارهای ذهنی گروه را در اثر ادبی  یجابهنویسنده  .2

 .کند

 نه فردی. اندیجمع ییهادهیآفر ،ساختارهای ذهنی .3

در زندگی اجتماعی  کنندهشرکتضمنی در مجموعه رفتارهای افراد  طوربهآگاهی جمعی  .4

 .شودیمپرورده 

معاصر ایرانی است که  ۀکنندهیتهدر کرمان، نویسنده، منتقد و  1342متولد بلقیس سلیمانی 

 ۀزیجاادبی مهرگان و  ۀزیجااست و با دریافت  شدهچاپاز چند بار تجدید  بیش تاکنونآثاری از وی 

دیگر جایگاهی درخور در  یهازبانبه  شیهاداستانبرخی  ۀترجمادبی اصفهان، چاپ چندین مقاله و 

 معاصر کسب کرده است. یسینوداستاندنیای 

، 1384 بانو آخر زیبابلقیس سلیمانی،  یهارمان یشناختجامعهدر این پژوهش به بررسی 

، پرداخته 1392 سگ سالی، 1390 خرگوش روز، 1388 دیآمدخوش  هادس به، 1387 یبازخاله

 ،هاسلیمانی در این مجموعه رمانماست.  ۀجامعسرگذشت مردم متوسط ۀ رندیدربرگکه  شودیم

قعیت مرگ یا های مختلف و خطیر مانند انسان در موقعیت انتخاب، انسان در موانسان را در موقعیت

همچنین مسائل اجتماعی و خانوادگی،  کند.العمل او را بررسی میدر موقعیت قتل قرار داده و عکس

سیاسی، فرهنگی و مذهبی مردم در زمان انقالب، جنگ و بعد از جنگ را بررسی خواهد کرد. این 

عاش، آداب، عادات، م نیتأمخاص است و مشکالتی چون  ییهادورهتمام نمای جامعه در  ۀنیآ هارمان

جامعه و اجتماع چون  یهایناگواراقتصادی، مهاجرت از روستا به شهر و  فقرعقاید، فقر فرهنگی، 

 .دهدیمتجاوز و خودکشی را بدون اغراق و تصنع نشان 

 پیشینه پژوهش ۱.2

پژوهش  تاکنون هرچند، (ایرانداک)طبق گواهی مرکز پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران 

 یشناسانجامعهآثار بلقیس سلیمانی بر اساس نظریات  یشناختجامعه نقد ۀدربارنه و مستقلی جداگا



 

 

4 

 

ار داستانی در مورد آث اتیادب ۀحوزچون جورج لوکاچ و لوسین گلدمن صورت نگرفته است اما در 

است که شاید بتوان در  شدهنوشته ییهانامهانیپاپژوهشی و  یهاطرحداستانی بلقیس سلیمانی، 

وی  یهارمان یشناختجامعهتا حدودی مطالبی پراکنده در مورد اجتماعیات و نقد  هاآن یالالبه

 :است لیذمشاهده کرد که به شرح 

 الف( طرح پژوهشی:

 یسینوداستانشناخت نامه تحلیلی داستان نویسان کرمان در پنج دهه اخیر ، رضا، یآبادیزنگ. 1

 1392، د اسالمی استان کرماناداره کل فرهنگ و ارشا، معاصر کرمان

دارد  صدسالتاریخی نزدیک به  اگرچهادبیات در شکل امروزی آن در قالب رمان و داستان کوتاه 

زیادی بر جامعه و نگرش افراد آن جامعه  راتیتأث صدسالهاما پایه در ادبیات کهن ما دارد و در این 

دم این سرزمین و پویایی فرهنگ آن ارائه گذاشته است و در قالب داستان و رمان تصویری از تالش مر

 ازجملهمناسب  یبندطبقهو  ترشیبضروری است منتقدان و پژوهشگران با جزییات  داده است.

محلی در بعد جغرافیایی  یهاداستانبررسی ادبیات در مناطق مختلف به تأثیر فرهنگ و بده بستان 

د به این پرسش پاسخ دهد که کشوری پرداخته شود. از این منظر این پژوهش سعی دار

و آیا  اندبوده رگذاریتأث کرمان تا چه اندازه در تحوالت ادبی و داستانی در سطح کشور سانینوداستان

سرآغاز این  بومی منطقه کویر همانند جنوب و شمال کشور وجود دارد. یسینوداستان عنوانبهچیزی 

های جدید ادبی همچون داستان کوتاه ه شکلپژوهش عصر مشروطه و تحوالتی است که منجر به ارائ

شود. در این مقطع هایی به ادبیات کالسیک فارسی هم میگرچه اشاره .شودو رمان در ایران می

از پیشگامان این عرصه است که به نقش او  یکرمانزادهیصنعتشده است که نوشتههایی تاریخی رمان

میرزا آقاخان کرمانی در تحوالت ادبی مورد بررسی است و همچنین نقش  شدهپرداختههایش و کتاب

گیری این انواع ادبی جدید و جایگاه نویسندگان دهه به دهه به شکل ،ازآنپساست.  قرارگرفته

و به شکل خاص دهه  هاها در برخی دههآن بتیغاست و چرایی  شدهپرداختهها آن ریتأثکرمانی و 

پنجاه  ۀدهدر  یکرمانمرادی نویسندگانی همچون هوشنگ برآمدن است. شدهیبررسچهل از این نظر 

های بعدی به نویسندگان مطرحی چون های او فصل دیگری از این پژوهش است. در فصلو موفقیت

 شدهپرداختهشصت  ۀدهآباد و هوشنگ عاشورازاده در خواه و محمد شریفی نعمتمحمدعلی آزادی

هفتاد و هشتاد هستند که فصل  ۀدهسندگان مطرح آبادی و بلقیس سلیمانی نویاست. رضا زنگی

اند. بررسی آثار نویسندگانی چون محمدعلی مسعودی، دیگری از این پژوهش را به خود اختصاص داده

نود( منصور  ۀدههشتاد و اوایل  ۀدهپرکار اواخر  ۀسندینونژاد، محمدعلی علومی )اکبر کرمانیعلی

 .ژوهش استدیگر این پ یهاعلیمرادی و... از فصل

 :هانامهانیپاب( 

 1391، دانشگاه ارومیه، در آثار بلقیس سلیمانی یپردازتیروا یهاوهیشبررسی کریمی، سوما،  .1
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نظریات برخی از  ،است شدهارائه یشناستیرواکوتاهی که از  ۀخچیتاربه همراه  نامهانیپادر این 

 لیوتحلهیتجزو در گام بعدی  رارگرفتهقمهم در این حوزه مورد تحقیق و بررسی  پردازانهینظر

، پیرنگ یپردازتیشخصدید،  ۀزاویروایت، الگوهای روایی،  یهاوهیشعناصر روایی از قبیل  نیترمهم

 است. شدهدادهقرار  مدنظرو... 

از بلقیس آمدید به هادس خوش رمان ۀشناساننقد و تحلیل روایت حسینی، عبداهلل، شیخ. 2

 عصریول، دانشگاه ژرار ژنت ۀینظراحمد دهقان بر مبنای  درجه 270 گرای به سفر سلیمانی و رمان

 1393رفسنجان، 

کنش  تنهانهنقشی محوری دارد؛ زیرا  ،در میان عناصر روایت، پیرنگ و پیوند آن با زمان

آن ظهور و بروز  یهارفتیپ ۀزنجیردر  -از دیگر اجزای مهم روایت -راوی دیدۀ یزاوو  هاتیشخص

داستانی اهمیتی ویژه دارد.  یهافنآن دو در بازنمایی سبک شخصی و  یگاروستیپ، کیفیت ابندییم

 بهدو رمان مرتبط با جنگ تحمیلی یکی  یهاتفاوتاین پژوهش ناظر بر این اهمیت کوشیده است، 
ر را از منظ دهقاناز احمد  درجه 270 گرای به سفراز بلقیس سلیمانی و دیگری  دیآمدخوش هادس

، هدفزنانه و مردانه از جنگ بپردازد و برای تحقق این  یپردازتیروا، بخصوص نقش زمان در رنگیپ

موجود در بررسی پیوند زمان با  یهاهینظر نیترمهمچارچوب نظری تحقیق خویش را بر یکی از 

که زمان  دیآیبرم، از حاصل کاربست این نظریه استژرار ژنت استوار کرده  یزمان ۀنظریروایت؛ یعنی 

 .در رمان بلقیس سلیمانی بهتر توانسته با اجزای پیرنگ پیوند خود را حفظ کند

، : هویت و زنانگی در آثار بلقیس سلیمانیرفتهازدستدر جستجوی هویت بزدوده، یحیی، . 3

 1391دانشگاه ارومیه،

نانگی در تعامل گفتمان با استفاده از تحلیل انتقادی گفتمان به مفاهیم هویت و ز نامهانیپادر این  

آثار بلقیس سلیمانی که مورد بررسی در این  است. شدهپرداختهفمینیستی و گفتمان مردساالر 

منطبق با فمینیسم اسالمی، هویت و زنانگی را در  کامالً، با گرایشی ضمنی و البته نه اندبودهپژوهش 

زتعریف بیشتر مبتنی بر تغییر رفتار . این باکندیمفرهنگی، اعتقادی بازتعریف  یهایژگیوچارچوب 

 .اجتماعی است تا تغییر بنیادی در ساختار اجتماع برای رفع تبعیض جنسیتی

 1391، دانشگاه عالمه طباطبایی،زن در آثار بلقیس سلیمانی تیشخصتحلیل مقدسی، آال،  .4

را دارای پردازی در داستان معاصر دارای اهمیت فراوانی است که نویسنده شخصیت و شخصیت 

پردازی براساس رویکردهای شخصیت د.افزایاثر او می یارزشمندکند و بر جذابیت و سبک می

شناختی باعث توجه خاص منتقدان به تحلیل شخصیت زن در آثار بلقیس و جامعه یشناختروان

استقرایی و  ۀویشگیری از ای و بهرهسلیمانی شده است. در این تحقیق، با استفاده از مطالعات کتابخانه

 .است شدهپرداختهروش تحلیلی به ارزیابی موضوع پژوهش 
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 1390، دانشگاه الزهرا، بلقیس سلیمانی یهارمانبررسی ساختاری کیا، آسیه،  .5

های بررسی آثار ادبی، بررسی ساختاری است. در بررسی ساختاری هر اثری، تمامی یکی از شیوه 

. در پژوهش ردیگیم با کلیت اثر مورد مطالعه قرار هاآنط بین ، ارتباشدههیتجزعناصر موجود در متن 

اسنادی بررسی  ۀمطالع بر اساس ،حاضر سه رمان از نویسنده و منتقد معاصر، بلقیس سلیمانی

شد با خلق منتقد شناخته می عنوانبهبیشتر  شیهارمانشود. سلیمانی که قبل از نوشتن می

 یبازخالهو بازی آخر بانو . در دو رمان کندزیادی را جذب درخشانی توانست مخاطبان  یهارمان

ای جالب برای روایت برگزیده است؛ او روایت را بین دو و گاهی هم چند راوی تقسیم نویسنده شیوه

، موفق به خلق زنان. وی با بهره بردن از عناصر موجود در اطرافش و توجه به مسائل کندیم

از  ،دیآمدخوشبه هادس  سومش،یمانی در رمان . سلاستی باال شده باورپذیر ۀمشخصبا  ییهاداستان
پردازی . شخصیتکندیمروایتی قبل فاصله گرفته و روایت را به راوی خارج از داستان واگذار  ۀویش

 ۀویش کاربردنبه. استهای مثبت این آثار درخشان و پیرنگ قوی از جنبه یوگوهاگفتخوب، خلق 

نظم  ۀینظررا براساس  هارمانها و رخدادها امکان بررسی شخصیت ۀگذشتیت تداعی معانی برای روا

دهد که نشان می آمدهدستبهفراهم کرده است. نتایج  -منتقد ساختارگرای فرانسوی- ژرار ژنت

به هادس  در رمان ژهیوبهنگر بیرونی است؛ بیشتر از نوع گذشته هارمانموجود در  یهایشیپرزمان
بیشتر از دو رمان  نگرهاگذشتهوایت پیوسته بین گذشته و حال در نوسان است و تعداد ر ،دیآمدخوش

 به هادسدر و  -روایتی من-شخص اولبازی آخر بانو  و یبازخالهروایت در دو رمان  ۀزاویت. قبلی اس

 ت.اس کاررفتهبهدید سوم شخص  ۀزاوی دیآمدخوش

 1392، فرزانه مونسان، دانشگاه گیالن، ر ایرانبینش اساطیری در ادبیات داستانی زنان معاص .6

لی ئدستاوردهای تحوالت فرهنگی بعد از مشروطه، آشنایی با اروپا و طرح مسا نیترمهمیکی از 

مداری و... پدید آمدن فرم رمان و ظهور نویسندگان زن است. مانند برابری زن و مرد، عدالت، قانون

 یهادغدغهو  هاخواستهۀ کنندانیبآفرینش آثاری پرداختند که ادبی به  ۀجامعبخشی از  عنوانبهزنان 

گذشته  قرنمین، توانستند در شودیمکه در این رساله نشان داده  گونههمانایشان بود. زنان نویسنده، 

 شدهختهیآمفمینیستی  یهاشهیاندو  الگوکهنبا خلق آثاری داستانی که با عناصری مانند اسطوره، 

تماعی و انسانی جنس خود را که در ادبیات مذکر مغفول مانده بود، نشان دهند. در این بود، ابعاد اج

معاصر؛  ۀبرجست ۀنویسند 9داستانی از  ۀمجموعرمان و  پنجاهرساله پس از تحقیق بر روی حدود 

، پوریپارس، شهرنوش یعلمحب، سیمین دانشور، غزاله علیزاده، گلی ترقی، مهسا پوریروانمنیرو 

، این نتیجه هاآنو تحلیل  هادادهس سلیمانی، شیوا ارسطویی و زویا پیرزاد و بعد از استخراج بلقی

خود و طرح  یهاداستانشخصیت اصلی  عنوانبهحاصل آمد که نویسندگان زن ایرانی با انتخاب زنان 

خود که همانا به مقصود  اندتوانسته مؤنث یالگوهاکهنو  هااسطورهاز  یریگبهرهو با  هاآنل ئمسا

 معرفی ابعاد اجتماعی زن در کنار سایر ابعادش است، دست یابند.
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 ج( مقاالت:

نوشته بلقیس  دیآمدخوش هادس بهرمان  ییالگوکهنتحلیل فرامتنی و »، سید علی، زادهقاسم .1

 1392زمستان ، 24شماره  ،سال ششم ،نقد ادبی، «سلیمانی

یروی از الگوی اسطوره، شخصیت بنیاد هستند، این به سبب پ یااسطوره یهارمان ازآنجاکه

روانی او در سلسله  -پژوهش با محور قرار دادن شخصیت اصلی رمان و استناد به موقعیت روحی

حوادث، چارچوب نظری خویش را با رویکردی تلفیقی بر مبنای فرامتنیت ژرار ژنت و تحلیل 

که نویسنده با درآمیختن  دیآیبرمبست آن پیرسون استوار کرده است و از نتیجۀ کار ییالگوکهن

 پرسفونهو محوریت اسطورۀ یونانی  رستم و اسفندیارو  رستم و سهرابایرانی چون  یااسطورهروایات 
غرب و شرق، راه نجات  یااسطورهتالش کرده است با اعتراض به روند مردساالرانۀ روایات  هادس و

حیای حقوق زنان در جامعه معرفی کند. بازنمایی شخصیت جامعۀ انسانی را واسازی تقابل مرد/زن و ا

ناکام، گواه تناسب ساختاری متن و « نابودگر»و تبدیل آن به « یتیم» ییالگوکهنرودابه در قالب 

 شخصیت با درونمایۀ اعتراضی رمان است.

، 93 رهشما ،ماه ادبیات و فلسفهکتاب ، «زنانه یسینوداستانروایت زنانه در »حسینی، مریم،  .2

 1384تیر 

گیرد و پس از بررسی آثار می قرار موردمطالعه هارمانان روایی و داستانی زنان در در این مقاله زب

نویسندگی  معهود ۀویشهمان  ،که رمان زنان تا آغاز قرن بیستم رسدیمزنان، نویسنده به این نتیجه 

 کرده است. دنبالمردانه را 

 .1391آبان ، 121شماره ، گلستانه، «وان انسان شهریپیچیدگی ر»علیزاده، فرحناز، . 3

 صورتبه، روز خرگوشفرحناز علیزاده، در خالل معرفی اثر جدید بلقیس سلیمانی یعنی رمان 

کند اما در این پژوهش بررسی جامع می یمعرفاجمالی برخی نکات مضمونی و ساختاری اثر را نیز 

 مضمونی و ساختاری صورت نگرفته است.

 پژوهش اهداف ۱.۳

 رمان در اجتماعی مسائل انعکاس چگونگی و اجتماعی هایمؤلفه تحلیل و بررسی .1

 .معاصر فارسی

 .معاصر داستانی ادبیات در اجتماع و ادبیات میان پیوند بررسی .2

 .اجتماعی مسائل از زنان روایت بررسی .3

 .اجتماعی معضالت حل طریق ارائه در ایرانی معاصر نویسرمان بینیجهان معرفی .4
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 های پژوهشالسؤ ۱.4

 است؟ یافته بازتاب سلیمانی بلقیس آثار در اجتماعی یهاتیواقع یا مسائل چه .1

 هارمان این در اجتماعی مضامین تحول سیر ،شدهیبررس یهارمان زمان به توجه با .2

 است؟ چگونه

در آثار بلقیس سلیمانی  ،ادبی )رمان( هایآفرینشاجتماعی در قالب  هایواقعیت .3

 چگونه است؟

 های پژوهشضیهفر ۱.4.۱

اجتماعی همچون فقر  یهاتیواقع وکاستکمیببازگویی  ،بلقیس سلیمانیتالش  .1

فرهنگی، فقر اقتصادی و مسائل ناگواری چون تجاوز، خودکشی و... است که گاهی در این 

 .پردازدیمو بررسی برخی مسائل و مشکالت جامعه  نقدبهو  گذاردمیبین پا را فراتر 

 اولبرای آن، در سه رمان  یحلراه ۀارائو مشکالت اجتماعی و  بیان مسائل ۀدغدغ .2

 روزبیشتر از دو رمان ( 1388 دیآمدخوش، به هادس 1387 یبازخاله، 1384بازی آخر بانو )

مسائل اجتماعی در دو رمان آخر  رسدیماست. به نظر  1392 سالی سگ و 1390 خرگوش

 .اندگرفتهفردی به خود  ۀجنبتا حدودی 

اما او  گراستواقع هایرمان ۀزمربلقیس سلیمانی در  هایرمانکه آثار و  هرچند .3

 هایفندر قالب ادبی رمان از شگردها و  هاواقعیتهمچون دیگر نویسندگان برای بیان این 

پردازی براساس رویکردهای شخصیت چون الگوهای روایی متفاوت، نویسیداستان

دید مختلف برای بازگویی یک حادثه و... بهره  ۀزاویاز ، استفاده شناختیو جامعه شناختیروان

 .گذاردمیمسائل را به شکلی هنری در آثارش به نمایش  گونهاینو  جویدمی

 پژوهش این انجام ضرورت و اهمیت ۱.۵

 از جامعه مذهبی و اجتماعی فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اوضاع بازنمایی پژوهش این اهداف از

 ورسومآداب و فرهنگ حفظ و ثبت بازتاب ادبیات چون. است سلیمانی یسبلق یهارمان بررسی طریق

 که هستیم پرسش این به پاسخ پی در پژوهش این در همچنین. است مختلف یهادوره در مردم

 این بر و است درآمده نمایش به هارمان این در اندازه چه تا موردبحث یهادوره اجتماعی یهاتیواقع

 اصول اساس بر سلیمانی بلقیس یهارمان از متمرکزی و مدون حلیلت به شودیم سعی اساس

 .افتیدست یشناختجامعه
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 و دلیل انتخاب این روش روش انجام پژوهش ۱.۵.۱

 یهاکتاب ۀمطالعتحلیلی و بر اساس  -، توصیفییاخانهکتاب ،نامهانیپاروش تحقیق در این 

، هانامهانیپاادبیات داستانی،  یهاابکتتاریخی،  یهاکتابادبیات،  یشناسجامعه، یشناسجامعه

 روز، دیآمدخوشبه هادس ، یبازخاله، بازی آخر بانو) یمانیسلبلقیس  یهارمانمقاالت و همچنین 
 هارمانو گردآوری اطالعات با تمرکز بر  یبردارشیف( است که پس از مطالعه، سگ سالی، خرگوش

و بررسی آثار پرداخته و همچنین به توصیف علمی  دنقبهادبیات  یشناسجامعهبر اساس روش و اصول 

 مختلف پرداخته خواهد شد. یهابخشو  هافصلو تنظیم و تدوین مطالب در 

 فنون و روش تجزیه و تحلیل اطالعات ۱.۵.2

چون  یشناسانجامعهادبیات و آشنایی با دیدگاه  یشناسجامعه یهاهینظرپس از بررسی مبانی و 

با استخراج  تیدرنهابلقیس سلیمانی پرداخته و  یهارمان ۀمطالعبه  لوسین گلدمن و جورج لوکاچ،

 پرداخته خواهد شد. هاهینظربر اساس  هارمانو بررسی  نقدبه، هارمانمسائل سیاسی و اجتماعی از 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخچه رمان در اروپا و ایرانفصل دوم:  2
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زیرا ؛ را به خود مشغول داشته استادبیات  شناسانجامعهرمان، همواره ذهن  یشناسجامعه ۀمسئل

 ۀجامعاجتماعی بوده که کمابیش اوضاع  ۀنامعیوقاو  نامهیزندگرمان در طول تاریخ حیات خود، نوعی 

از  یجزئ عنوانبهرمان  یشناسجامعهبنابراین ؛ عصر خود را درون خویش منعکس کرده است

قرار  یموردبررس ادبیات نیز یشناسجامعه ۀرمجموعیزکه باید در  شودیمادبیات معرفی  یشناسجامعه

 گیرد.

 غرب یسینوداستانگذری کوتاه بر  2.۱

ترکان مسلمان و مهاجرت  ۀلیوسبهبا سقوط امپراتوری بیزانس  زمانهم ،میالدی 1435سال در 

های اعراب مسلمان با کاال دستبهیونانیان باستان  یهانوشته ۀمبادلو  متفکران مسیحی از یونان به ایتالیا

 مفاهیم به لغت در رنسانس ۀکلم. »تجار ایتالیایی، زمینه را برای بروز جریان عظیم رنسانس فراهم آورد

 عمومی تاریخ در و است مجدد تولد و گذشته به بازگشت و احیاء نیز و هنری علمی، ادبی، حیات تجدید

 حیات تجدید یالدیم مشانزده تا مچهاردهقرون  فواصل در که گرددمی اطالق یادوره به اصطالحاً دنیا

 ایتالیا در رنسانس ۀدور ادبی تحوالت». (44:1367،اصفهانیان)«گردید ریپذامکان اروپا در علمی و ادبی

. (74:همان)«نامندمی ییگراانسان یا یبشردوست مکتب را آن که گردید تفکری طرز پیدایش به منجر

مختار بودن کلیسا در تعلیم و تربیت، رد کشفیات علمی بر تمام ابعاد زندگی انسان،  سایکل ۀسلط درواقع

روحانیون کلیسا، نپذیرفتن  دستبهدر صورت تناقض با متون کتاب مقدس و مجازات دانشمندان مزبور 

نخستین گناه و پوچ شمردن زندگی دنیوی و  عنوانبهموجودی مستقل و معرفی انسان  عنوانبهانسان 

نهضت  یهاهیپاهایی از این استبداد فرهنگی یونانیان برای ر ۀفالسفآثار  بیزانسی در شمندانیاند ۀمطالع

 آورد. به وجوداست،  زیچهمه میزان ( را با شعار انسانییگراانسان) سمیاومان

 الهی مقدرات از جدا و معقول موجودی عنوانبه انسان شأن از مهمی و تازه دریافت یسماومان جوهر»

 و فکری کامل آزادی در را بشر ماهیت کالسیک ادبیات تنها که مطلب این ترقیعم دریافت و است

 (.31:1378 دیویس،)«است داده نشان اخالقی

. افتاد مؤثر بسیار جدید عصر یبشردوست افکار گسترش و پیدایش در قدیم متون و آثار کشف»

 آثار و آورد وجود به دبا عالم در تحرکی مسلماً ادب و علم بزرگان طرف از باستانی آثار به یمندعالقه

 ۀبوت به ایام گذشت و گردوخاک زیر در کلیساها و دیرها یهادخمه و هانیرزمیز در که شدهفراموش

 «گرفت قرار تفسیر و یموردبررس هاآن محتوای و شد کشیده بیرون بود، شدهسپرده یفراموش

 .(74:1367اصفهانیان،)

 و کلیسا دیگر آن، باعث شد که به همگان ترسیدس و یملّ زبان به مقدس کتاب انتشار ۀجینت

 کتاب دستورات از عامه آگاهی کنند و یبرداربهره دستگاه نفع به آن تفسیر از نباشند قادر آن کارگزاران
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 باعث شد مردم بر دستورات این کم شدن قدرت کلیسا ،یافت. همچنین یاالعادهفوق گسترش مقدس

 .(103:همان) شود آشکار مردم بر شیازپشیبکلیسا،  اغراض و صنقای مسیح اطالع یابند و دین اصیل

 زیرا گشت؛ استوار هاآن بر رنسانس که بود مهمی رکن دو خانه چاپ اختراع و اروپا در کاغذ ساختن»

که با در  (17:1373 ،دارک)«بود جدید دیانت و فرهنگ جدید، علوم نشر ابزار و وسیله دستگاه دو این

 بخشید. تسریع را اومانیسم نهضت و دانش به صورتی عمومی در جامعه روند اختیار گذاشتن علم

 الینفک جزء هنرها»در بررسی تاریخ فرهنگی بشر همیشه اعتقاد بر این مسئله وجود دارد که  

 عنوانبه هاقصهتوان گفت می منظراز این  .(6: 1354،پورآریان) «است بوده هاانسان زندگی

 ۀشنوند دیگویم، عمری به درازای عمر انسان دارد. فورستر با تأکید بر این نکته از هنر یارمجموعهیز

به  زنانچرتبوده که در پایان شب  هاکرگدنغارنشین خسته از مبارزه با قصه در اصل انسان  ۀیاول

: 1369تر،فورسبماند )داشت تا زنده می نگهبا عامل انتظار او را بیدار  سراداستانداده و می گوشداستان 

موجودی  عنوانبهرنسانس و با تعریف انسان از خود ۀ دورپس از  ،اما رمان به معنای امروزی آن؛ (34-35

 ی هویت فردی، متولد شد. همچنین باااحساسات جمعی و دار ازبا احساسات فردی و خصوصی مستقل 

که نتیجه و پیامد انقالب  اقتصادی مالزمات شدن دگرگون و بازار اقتصاد رواج و یدارهیسرما پیدایش

 و کرد دگرگون را فرهنگی مناسبات از بسیاری که شد حاکم جامعه بر جدیدی صنعتی بود، روابط

نوع ادبی جدید درواقع پاسخی  عنوانبهرمان . آورد پدید مردم آگاهی و دانش سطح در وسیعی تغییرات

آن نیازها  گوی پاسخ دیگر ادبیاتسنّتی  یهاگونهکه  یاجامعهاست به واکنش نیازهای فکری و فرهنگی 

 پول، نقش بررسی و تحلیل هم کارش و است یدارهیسرما ریمتغ و متحول ۀجامع ادبیات رمان،»نیست. 

می تیتثب را جامعه واقعیات و ظواهر لهیوسنیبد و است طبقهتعلق  و اجتماعی موقعیت مآبی،اشراف

 دائم تالش یعنی رمان: که گویدمی منتقدان از یکی ،نگتریلی لیونل (114-113: 1374سلیمانی،)«.کند

 ورسومآداب همیشه هم تحقیقاتش مصالح و است جامعه رمان قیتحق ۀحوز. واقعیت به یافتن دست برای

ادبیات  ۀعرصاینکه نخستین رمان چه زمانی در  ۀدربار» (228: 1386 شکری،) .است بوده اجتماع

اثر مادام  شاهزاده خانم کلوکامل وجود ندارد. برخی از  نظرقاتفاداستانی غرب پدید آمده است، 

اما  ؛برندیمنخستین رمان نام  عنوانبه ،آلن رنه لوساژ فرانسوی ۀنوشت ژیل بالسدوالفایت فرانسوی یا 

اثر  کیشوتدنآن را رمان خواند،  توانیم، نخستین اثری را که با قدری تسامح نظرانصاحببیشتر 

-دن( 1: 1387)بیات، «.میالدی منتشر شد 1605که در سال  دانندیماسپانیایی  ۀدسنینوسروانتس 
، طنز یوسطقرونواکنشی است به رمان رایج  اشیادب یهاارزشبا تکیه بر  کهنیاعالوه بر  کیشوت

شکاف عمیق میان آرزوهای ظریف انسانی در راه سعادت و  ۀکنندمنعکساجتماعی نهفته در اثر نیز 

نویسندگان، طبق  نیبعدازا (16: 1362)ساچکوف، .، استشودیمدیده  واقعاً کهچنانآنزندگی  عدالت و

 . خصوصیتکنندیمواقعیات زندگی این جهان  ۀدربارشروع به نوشتن  کمکماصول مکتب کالسیک 

 بشر، روح کاویدن شخصی، احساسات و فرد درون دنیای به توجه این دوره یهارمان مشترک

 زمان از را هاآن که است واقعیت دیدن کل در و داستان یهاتیشخص عمیق و دقیق لیلوتحهیتجز
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 این در اشراف طبقه اخالقی فساد .(390: 1366میرصادقی،کند)می جدا قدیم روم و یونان نویسندگان

سبب شد  هاآن نارضایتی جهیدرنت مردم و پریشانی و بدبختی ،اجتماعی اوضاع سامانی به نا زمان،

 نظام ،اجتماعی اوضاع اصالح فئودالیته، برای با مقابله به بورژوا ۀطبق و متفکران نویسندگان انجامسر

شد می یتلق درباری هنری که کالسیسم از انتقاد رویدادها این با زمانهم .اقتصادی بپردازند و سیاسی

 خاندان سقوط .(630-629: 1370آورد)هاوزر، فراهم آن برای انحالل زمینه را و یافت افزایش نیز

 یهاراه و جدید بازارهای جغرافیایی هنر، کشفیات حامی مقام انگلستان در فرانسه، معرفی سلطنت

رفتن  بین از هجدهم، ۀسد در عقلی شدن اصول استوار و زندگی شدن ، ماشینییگذارهیسرما و دریایی

 روستا ۀتخلی جهیدرنت و شهرها به روستا از مردم گذشته، مهاجرت یرعقالنیغ وسنّتی  تولیدی یهاوهیش

 ،یشهر کارگر طبقه زندگی سقوط و هایماریب شیوع صنعتی، شهرهایبر  ازحدشیب تمرکز و مردم از

 به نویسندگان تمایل و رمانتیک مکتب شدن استوار و هنر فردگرایی در دالیل اجتماعی ظهور ازجمله

 یضداجتماع موجودی عنوانبه ن دوره شاعردر ای .(692-690همان:)تخویش اس درونی بیان احساسات

 حیاتش اینکه از فارغ و روبرگرادند موجود اجتماعی ساختار از توانستمی که شدمی شناخته بیگانه و

 گزینش به دست شیهادهیا برای باشد، خاص اجتماعی نظام یک حاکم ۀطبق حمایت به وابسته

  .(79: 1382هارلند،بزند)

 برخالف. داد سمیرئال به را خود جای سمیرمانت اروپایی، کشورهای اکثر رد بعد، به 1830حدود  از

یب و آرام ییگراواقع یا رئالیسم عصر نهاد، عرصه به پا ریگچشم و فراگیر تحولی با که سمیرمانت جریان

یریگشکل از پس آن، به مربوط تأمالت عمده که بود انقالبی ،سمیرئال درواقعشد.  صحنه وارد سروصدا

 نخست نسل و هاکیرمانت دیدگاه میان حدفاصل که محوری تغییر» .(103 همان:گرفت) صورت اش

 خود تغییر همین و بود اجتماعی دیدگاه به ییگراتیذهن از تغییر ،آمدمی شمار به ستیرئال نویسندگان

 نه را خود شنق ارزش هاسینورمان» ییگراواقع عصر در (104همان:) «داد نشان هم یادب ۀینظر در را

این مکتب  . (105همان:«)کردندمی یابیارز عمومی افکار دهندگانشکل مقام در بلکه هنرمند، عنوانبه

شده و از  یگذارهیپانویسندگان گمنامی چون شانفلوری، مورژه و دورانتی  یاز سودر فرانسه  ،ادبی

 .(8: 1387بیات،)یابدمی راهفرانسه به ادبیات سایر کشورها 

مکتب  رودنباله ،مکتب ناتورالیسم را پدید آورد که در حقیقت امیل زوال،اخر قرن نوزدهم، در او

 رئالیسم بود.

، مکتب سمبولیسم پا به برتون آندره ۀانیبدر قرن بیستم، پس از گسترش نظرات فروید، طی انتشار 

در خواب برای انسان  که گونههمانو  دوبندیقتخیالت خود را بدون  هاستیسمبولنهاد.  اتیادب ۀعرص

 .(354-358: 1388 ،آید عرضه کردند)میر صادقیمی شیپ

ادبی است.  آثار ۀعرص، جامعه شاهد ظهور تحولی دیگر در 1950و  1880 یهاسالدر میان 

و مخالفت با میراث ادبی گذشتگان پرداختند. در این آثار، نویسندگان از  یشکنتسنّبه  هاستیمدرن
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 یهاشکلفنی آثار خود، با نقض  یهاجنبهسر باز زده و در  مرسوم ۀویشبه  یسینوانداسترعایت قوانین 

 .(15-14: 1387ادبی ایجاد کردند)بیات، یهافرمجدیدی برای  یهافنو  هاوهیشتی، فنی سنّ

 ایران در رمان پیدایش 2.2

 یهاول یهارمان پیدایش علل 2.2.۱

 سیاست و فرهنگ، اقتصاد در که است یراتییغت مستلزم سرزمین یک در ادبی انواع از نوع هر پیدایش

 قاعده این از نیز ایران. دهدمی قرار ریتأث تحت را مخاطب سالیق آن تبعبه و دهدمی رخ سرزمین آن

 شد عوض نیز ایرانی مخاطب سالیق زمانه، و جامعه شرایط راتییتغ و هاحکومت یریتغ با .نیست مستثنا

 «رمان»نام  به ادبیات از جدیدی نوع پیدایش بلوغ این نتایج از که سیدر فکری بلوغ ینوعبه رفتهرفته و
 .کنیم بررسی را نگرش ریتغی این علل است الزم زیهر چ از قبل اما؛ بود

است که در  اصلی عنصر چند در ریتغی مستلزم جدید ادبی نوع یک پیدایش ،شد گفته که طورهمان

 بررسی ،رمان ۀگوننقش مخاطب در پیدایش  و ت، فرهنگسیاس مهم عامل سه ،اینجا متناسب با موضوع

 خواهد شد.

 طول با یاخالقانه روایت نثر»: کندتعریف میگونه ، اینبسترو فرهنگرا بر اساس  رمانمیرصادقی 

 توالی طریق از و باشد داشته سروکار تخیل با همراه انسانی ۀتجرب با که خاص پیچیدگی و توجه شایان

 «باشند داشته شرکت مشخصی ۀدرصحن هاتیشخص از گروهی آن در و شود بیان حوادث

 یا یرعادیغ وقایع به که است منظومی یا منثور خیالی ۀقص ،رمانس» و ؛(24 :1388میرصادقی،)

 به را سلحشورانه اعمال یا زیآماغراق یهایبازعشق و بیوغربیعج ماجراهای و کند توجه زیانگشگفت

 .(22:)همان «گذاردمی شینما

 محوری عناصر از .(33: 1387،حسنکلو عسگری) «نامید رمان ادبی نوع ۀمقدم توانمی را رمانس»

 علت؟ چه به پرسیممی رمان در اما چی؟ بعد پرسیممی رمانس در که است این رمانس و رمان اختالف

 رمان .(30: 1383 تسلیمی،)است( plot) پیرنگ و طرح فقدان یا داشتن سر بر باهم هاآن فرق یعنی

 آن پنهان یاهایرؤ کردن آشکار به رمانس و پردازدمی شدهشناخته دنیایی بازنمایی و تفسیر به بیشتر

 دورادور تنها و کرده پیروی خود خاص قوانین از که دهدمی ارائه را یدارجهتخود دنیای ،رمانس .دنیا

 تنهانه و ماًیمستق تواندمی ،رمان .رددا سروکار گیروزمرّ با رمان اما؛ شودمی مربوط واقعی دنیای به

 ایران ادبیات به اجمالی نگاهی با .(73-18: 1379 ،ریب) باشد مربوط معمولی زندگی به ،نمادین صورتبه

 حسین و نامدار امیرارسالن، عیار سمک :خوردمی چشم به دارند رمان شبیه ساختاری که کتاب سه نام

 به دیگر مورد دو از بیش ،نامدار امیرارسالن یعنی ایرانی بنام مانسر کتاب، سه این بین از .شبستری کرد


