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 چکیده

سیاسی اواخر حکوهمت رضاشـاه و   ـ رویدادهای تاریخی یۀپابر ( را 1221) «آقا حاجی»صادق هدایت، رهمان 
ک  بـدانی  ایـ    . برای ایننوشت  است ها آنزهمانی اندکی نسات ب   فاصلۀاوایل حکوهمت همحمدرضاشاه، ب  

گیری از روش تحلیل  ، با بهرهاست نوشت  شدههای سیاسی  فتمانبا تأثیرپذیری از کدام گفتمان یا گ رهمان
 ایـ   کرده یرا بررسآن و نورهم  فرکالف(،  یل جپُ یمزروث وداک، ج های یش اند یۀپابر گفتمان انتقادی )
توان ایـ  رهمـان را از ن ـر     یهمای .  کاویده های سیاسی آن دوره تماننسات ب  گف اش را و دیدگاه نویسنده

 ،هـای سیاسـی   گفتمـان  همۀ ،دانست ک  در آن یرایدیولوژیکغیا غیرگفتمانی ، سیاسی، اثری فراگفتمانی
 گرایـی،  گرایـی، سکورریسـ ، سـنت    ربیسـ ، همدرنیسـ ، غـ   فاش ی، ناسیونالیسـ ، حکوهمت پادشـاه همانند 
قـد  همورد ن و غیره خواهی ی و همشروط دهموکراسیس (، لیارالیس ، و کمون یس همارکس)گرایی  گرایی، چپ دی 

 هـا  آنغـان  و همالّ طرفـداران همنـافع  تأهمی   برای های سیاسی است. ایدیولوژی و خش  نویسنده واقع گردیده
 کـار   رویهمشـروط  تـا    دورۀهای تاریخی و سیاسی فراوانی را از  دگرگونی ،هدایت .شوند گرفت  همی کار ب 

گـونی سیاسـتمداران، حاکمـان و     رنگـارنگی و گونـ   و  است از سر گذراندهآهمدن رضاشاه و همحمدرضاشاه، 
 اسـت.  پدیـد آورده  ی سیاسیرهمان درآهمیخت ، طنزی خشمناک. او ای  رویدادها را با است سودجویان را دیده

درسـتی از   شناختسی او، های سیا نویسنده و گرایش دورۀهای سیاسی  جریانرویدادها و  آگاهی ازبدون 
 آید. دست نمی ب رهمان 
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 . همقدهم 1
، بـا سیاسـت و   آن تاـع   بـ  و یـت  بـا واقع  یتنگـاتنگ  یونـد پ رهمان، های ادبی گون همیان  از

ـ هم وندیپ یاصل عاهمل» .داردهای سیاسی  گفتمان ـ ادب انی  گسـتردۀ  همفهـوم  اسـت، یس و اتی
 و  یهمضـاهم  اتخـاذ  یبـرا  ،انسـان  در آن ناخودآگاهانـۀ  ای و آگاهان  نفوذ و است یدیولوژیا
کـ  ارتاـا     هـای رهمـان   یکـی از گونـ    .(11: 1291)گـودرزی،   « جهان ب  او نگرش های یوهش

رهمان سیاسی، رهمـانی اسـت    .است (Political Novel)، رهمان سیاسیبیشتری با سیاست دارد
هـا و   هـا، گـرایش   هـا، ایـدیولوژی   هـا، هویـت   ک  با همضاهمی ، همسایل، رویدادها، دگرگـونی 

در  را یادشـده همـوارد  کـ    آنی بـر  است. در ایـ  پـژوهش   ی سیاسی پیوند خوردهها مانگفت
تـا از سـویی، بـ  شـناخت      بررسی و واکاوی نمـایی ،  یک رهمان سیاسی همثابۀ  ب  آقا حاجی
 ـ هموقعیـت تـاریخی   دیگر، تأثیر بافتتری از آن دست یابی  و از سوی  ا جان تر و هم  کاهمل

 :قابل طرح هستندهای پژوهش بدی  گون   پرسش .ن دهی سیاسی بر ساخت اثر را نشا
 است؟ شدهکدام همضاهمی ، همسایل و رویدادهای سیاسی برجست  ، آقا حاجیدر رهمان  .1
 است؟ شدهساخت   آقا حاجیدر رهمان سیاسی  ـ های اجتماعی کدام هویت .2
 دارد؟ وجود  در ای  رهمان ای یاسیس یها و گفتمان ها یشگرا ها، یدیولوژیاچ   .2

 فرضـیۀ  پـی اثاـات یـا ردّ   رو، در   ای  از های اکتشافی است. پژوهش گونۀای  پژوهش، از 
 خاصی نیست.

 روش پژوهش .2
  (Critical Discourse Analysis )«تحلیل گفتمان انتقادی» در ای  پژوهش، از ن ری  و روش

 همتـون  قیـ طر از قـدرت  و دانـش  ت،یـ هو ،یاجتماع روابط چگون   کنیا» گیری . بهره همی
 شـمار  بـ   گفتمـان  یانتقـاد  لیـ تحل یاصل همااحث ... ازشود یهم جادیا یگفتار و ینوشتار

ـ هم در .(11: 1281)یارهمحمـدی،   « آیند یهم ـ تحل همختلـ   یردهـا یکرو انی  ،یانتقـاد  گفتمـان  لی
 تـا  یفرهنگـ  و یاجتمـاع  یسـاختارها  و نـدها یفرا .1 افت:ی کهمشتر یژگیو پنج توان یهم

 .2 .اسـت  شـده  ساخت  ه  و سازنده ه  گفتمان .2 .دارند یگفتمان ـ یزبان خصلت یحدود
 گفتمـان،  .1 .شـود  لیتحل خودش یاجتماع بستر درون و یربتج نحو ب  دیبا زبان اربردک
 است و بـا  رییتغ ب  همتعهد یاسیس لحاظ ب  :یانتقاد قیتحق .5 .دارد یکدیولوژیا یردکارک

یورگنسـ  و  ر.ک؛ )  گیـرد  یهمـ  را یدهدسـتم  یاجتماع یها گروه جانب بخش ییرهایک  عنوان

ی ، ی)همهرآ ی  گیری از ن رهای همهرآی هش، با بهرهروش هما در ای  پژو  .(115ـ111: 1282فیلیپس، 

 حـوزۀ پـرداز برجسـت  در    یـ  های س  ن ر ها و روش از اندیش  آهمیزشی ،(1281 ،همـان   و 1282
 Norman)نـورهم  فـرکالف   ،(James Paul Gee)یل جپُ یمزجاست؛ یعنی  تحلیل گفتمان

Fairclough) کو روث ودا(Ruth Wodak). 
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 . همعرفی صاحاان ن ری 2
 ل جیجیمز پُ. 1ـ2

گـویی    چیزی همی . هما با کاربرد آنهما دارد یدر زندگیاری بس یزبان کارکردهاجی،  نگاهاز 
 سازی  یهم یگرانخود و د یبرا هایی یت( و هویکنش زبان) کنی  همی یکار (تقال اطالعاتان)
 (Gee, 2011: 2) .یـل دل یـ  باشد، ن  ب  ا یانتقاد یدبا یگفتمان یلگون  تحل ، هراو یداز د 

خـود   کـ    ی  دلیـل ا  بلک  ب ،باشند یاسیس یدبا یاهستند  یاسیگفتمان، س یلگرانک  تحل
هفـت  زبان، هفت چیـز یـا    یلۀوس  ب هما  همعتقد است ک جی  .(Ibid: 9) است یاسیس ،زبان

توانـد هفـت پرسـش     یک تحلیلگر گفتمـان همـی   ،بنابرای  سازی . سطح از واقعیت را برهمی
 ذیـل  همـوارد  دربارۀها  پرسشای   .(Ibid: 17)همطرح کند هر بخش از زبان دربارۀگوناگون 
 Practices )(هـا  )کـنش  ها یسپرکت .2 .(Signifcance)یساز برجست  یت واهم .1هستند: 

(Activities).). 2. ها یتهو(Identities). 1. ها[ ]همیان انسان روابط( Relationships). 5. 
 Politics the distribution of social) (یاجتمـاع  و همنـافع  یرهـا خ ی )تقسـ  یاسـت س

goods.). 1 .ــی   پیونــدها و دانــش  ای شــان ن یهــا ن ــام .1. (.Connections) یاء[اشــ]ب
 .(Ibid: 17- 19) .(Sign Systems and Knowledge ))همعرفت(

 . نورهم  فرکالف2ـ2

: (Description)توصـی   .1کند:  برای تحلیل گفتمان یاد همی فرکالف از س  همرحل  یا بُعد
ــی  ــی ویژگـ ــت  در  بررسـ ــای همـ ــاخت.    هـ ــتور و سـ ــان، دسـ ــطح واژگـ ــ  سـ  .2سـ

 ــ 2های دیگـر.   ود در همت  با گفتمانگفتمان هموج : بررسی پیوند(Interpretation)تفسیر
گفتمان. در ای  پژوهش، از  عواهمل و بستر اجتماعی ایجاد همطالعۀ: (Explanation) تایی 
با بیناهمتنیت پیونـد دارد.   تفسیر همرحلۀکنی .  استفاده همی (دوم روش فرکالف )تفسیر همرحلۀ

تمـان هموجـود در همـت  بـا دیگـر      هما با کمک دانش تاریخی و دانش همتنی، ارتاا  همیان گف
 و هـا  گفتمـان »گوید:  . فرکالف همی(51: 1281ی ، یهمهـرآ ر.ک؛ )سازی   ها را همشخص همی گفتمان
 ریتفسـ  و ندباشـ  همی یخیتار یها همجموع  ب  همتعلق و ندهست  یختار یدارا خود ها آن همتون

«  یبـدان  همجموعـ   دامکـ  بـ   همتعلق را همت   ک دارد یبستگ هموضوع  یا ب  یناهمتنیب افتب
و  یاجتمـاع  ، روابـط یاجتمـاع  تیـ هو برساخت  ب  گفتمان ،اوز نگاه . ا(221: 1298،  )فرکالف 

 یدیـ هال یردکارکچند ردیکرو از الفکفر ،ینجاا کند. در کمک همی همعنا و دانش یها ن ام
   .(118ـ119: 1282یورگنس  و فیلیپس، ر.ک؛ )  است ت گرف کمک زبان ب 
 . روث وداک2ـ2

کارآهمـد   یاربس یساختار حاک  بر قطعات زبان ی در توص و فرکالف، هر دو یل جپُ یۀن ر»
ـ  ،ی دو ن ر ی ا یر کردن خألهاروث وداک با پُ یۀن ر حال،  ی ا با هستند. وجـوه   اهما را ب
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شـنا  و   جاهمع  یو،بورد ری از پ  یب  تأس . روث وداککند یگفتمان آشنا هم یلاز تحل یگرید
 یـدان هم یکعنوان   ب  یزبان یبند گفتمان خود ب  هر صورت یۀن ر در ی،فرانسو یلسوفف

وداک همعتقد  است.)  Function) کارکرد یا ی ب از چندک  خود همرکّ نگرد یهم (Field)یزبان
سخ  گفـت    یازهمندن و...ی روشنفکر یاست،خانواده، س یلاز قا یزبان یداندر هر هم»ک  بود 

را از زبـان انت ـار    یکـارکرد خاصـ   یـا  یون  کـ  فونکسـ  یهموضوعات همختل  هست دربارۀ
 .(22: 1282ی ، ی)همهرآ « کشند یهم

رهمان را همشخص و ذیل هر  ها یا کارکردهای گوناگون اک، بخشود یۀن ر بر اسا هما 
فرکالف، رهمان را  یۀن ر یۀپاپس بر س کنی ، جی را همطرح همی هفتگانۀهای  پرسش بخش،
 .کنی  همیتفسیر 

 پژوهش یشینۀپ. 1
در روش  هـا  آناختالف پژوهش هما با انجام شده ک   آقا حاجی دربارۀ هایی تاکنون پژوهش

 :ند ازعاارت ها ای  پژوهش هاست. نتایج برآهمده از آن نیزتحلیل و 
 ان،همـ  و 219ــ 221: 1211،  کاتوزیـان ر.ک؛ )  خـود  در دو اثر ارزشمندای  رهمان را کاتوزیان  .1

 ارایـۀ هـایی نیـز دارد. او ضـم      یکسانی ها آنک  همت   است بررسی نموده (222 ــ 215: 1285
ایـ    های همنتقـدان  و نقد برخی از گفت  هایی از رهمان بخش دربارۀاطالعات همفید تاریخی 

را  یبـا اشـخاص واقعـ    ،آقـا  یحاج یژهو رهمان، ب  های یتشخص یها از همانندی برخیاثر، 
ش و فراگیـری بـا   ، از ن ـر روش پـژوه  خـود   با وجود سودهمندی آثار ی ا است. ادهنشان د

 .ندهست  پژوهش هما همتفاوت
 یـۀ ن ربـا اسـتفاده از    (111ــ 121: 1259ایرانیـان،   پـور  همصـااحی ر.ک؛ ) یرانیـان  ا پور یهمصااح .2
. ب  ن ر او، است کردهاشاره ، یارزشمند یها و ب  نکت  یلرهمان را تحل یات،ادب یشناس جاهمع 
 یچون همرام اشتراک یست،ن ی چن ک   یحال در ،است ت نوش از حزب توده همتأثررا آن  یتهدا
 .است ت گرفقرار  نقدرهمان همورد  ی در ا

 های کنند ک  بر اسا  اندیش  ادعا همی (1281هادوی و تسلیمی، ر.ک؛ )  هادوی و تسلیمی .2
شـاهمل   ،ایـ  همقالـ    بخـش اصـلی   بیشـتر   ،ولی در عمـل  اند، لوکاچ ب  تحلیل اثر پرداخت 

 است. (1259) یرانیانا پور یاز کتاب همصااح ییها قول نقل
 وکـ فو یها ش یها با اشاره ب  اندتنو  ،یگون  روش  چیبدون ه (1299بهیان، ر.ک؛ ) بهیان  .1

را  آن، ی دقیـق خیو تـار  یاسـ یارجاعات س و قنعبدون استدرل همو  است را نقد کردههمان ر
ـ   اک  یصورت در ،است ت دانساز گفتمان چپ و حزب توده  همتأثر  فقـط  او. سـت یگونـ  ن    ی
 .است ت دانس یهملّ یبورژوازنوعی  نمونۀاو را  و دهکر یبررسرا آقا  یت حاجیشخص
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 همعرفی اثر. 5
  بـ  نوشت و نخست  1221در سال  ا نام همستعار هادی صداقترا ب آقا حاجی یتصادق هدا

سـال   بـ   در تهـران  انتشـارات اهمیرکایـر   .ب  چاپ رساند «سخ  ۀهمجل»در  یپاورق صورت
 (1221 هـدایت، ر.ک؛ )همـا از چـاپ دوم آن    کـ   همنتشـر سـاخت  کتاب  صورت  ب آن را  1225

 .ای  استفاده کرده
 رهمان فشردۀ. 1

)همعروف  «حاجی ابوتراب»سال ، ب  نام  98زندگی پیرهمردی  یزطنزآهم داستان آقا حاجیرهمان 
دکان هللا( ا پدرش )حاج فیض !است ت رفهمک  ب  کند  وانمود همیک  الات   ( است«آقا حاجی»ب  

ب   تنااکو ی تحر یانجر پس از آن،و  یسال قحطک  با سوءاستفاده از  تنااکوفروشی داشت 
آقـا   یحـاج ، ب  عنوانش )حاجی( دارایی و همۀ ،اوبا همرگ . یافت  استثروت فراوانی دست 

اکنـون چنـد دسـتگاه اتوبـو ، سـ       و  اسـت  زدهرا ب  ه   یوشدکان تنااکوفر او. رسد همی
 . همچنی ، ویاهمالک و همستغالت دارد یدکان و کلّ ی خان ، چند بابدستگاه حمام، چند 

چنـدی    آقا ساک  تهران اسـت،  جیحا .است یباف و پارچ  یکشااف کارخانۀدار  سهام و تاجر
هشت دختـر، صـاحب دو پسـر     از پس  .دارد «همراد»و نوکری ب  نام  ،ای زن دایمی و صیغ 

 یاسـتمداران، بـا س  اش خانـ  بیشتر اوقـات در هشـتی    او. است شده و کیوهمرث( آقاکوچک)
همشـغول زدوبنـد و    دارد، بـرای او  هـر کسـی کـ  سـودی     نیز و و قدرت ی صاحاان سرهما

رضاشـاه   آلمـان و او طرفدار  ،1221تا پیش از اشغال ایران در شهریور  است. یکن کارچاق
شـود و همتفقـی  را    همـی طرفدار دهموکراسی و آزادی همخال  رضاشاه و اهما پس از آن،  ست،ا

او پس از اشـغال   .هواخواه آلمان هیتلری است ،کند، هرچند هنوز ه  در درون ستایش همی
بـ    دوستانششود، همانند  ولی زهمانی ک  اوضاع تهران آرام همی ،گریزد ب  اصفهان همی ایران

سـت و  پُ ،از ن ر سیاسـی . شود ی همیزد نمایندگی همجلس شورای هملّاهمگردد و ن تهران برهمی
 برناهمۀبا توج  ب  در آغاز حکوهمت همحمدرضاشاه،  نفوذ است. ، ولی بسیار صاحبهمقاهمی ندارد

 دسـتانش هم ، او وهمخالفـان  یشـرفت از پ یریجلوگهمانی بر تحکی  قدرت و  حاک  دستگاه
افـراد  . آنـان بپردازنـد   یـق هب و تحمهمردم ب  همذ یقب  نکوهش رضاشاه و تشوکوشند  همی

دو نفـر  در ایـ  همیـان،    کننـد.  یاو را تحسی  همـ  واند  دور او جمع شدهچاپلو  سودجویی 
 کـ  شـاعر اسـت.   « الحـق  همنـادی »نگار است و  ک  روزناهم « نژاد خیزران» همخال  او هستند:
 .است ت افهوشی در بیمارستان اختصاص ی یهنگام بآقا  حاجی ب  رؤیای بخش پایانی رهمان

 تحلیل گفتمان اثر. 1
و ذیل هر بخش،  کنی  همیرا همشخص  رهمانهای اصلی  در اینجا، نخست کارکردها و بخش

 نمایی . رهمان را تفسیر همی ی  و آنگاهده ل جی را پاسخ همیپُ یمزج هفت پرسش
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 های اصلی رهمان و بخش  (Functions) کارکردها. 1ـ1

 از سوی یراناز اشغال ا یشپ ب  دو قسمت نخست قسمت دارد. زهمان چهار  آقا حاجیرهمان 
 پـس از آن بـ    دیگـر  قسـمت دو  زهمـان   ( و1221 یورشـهر ) دوم یدر جنگ جهـان  ی همتفق
رهمـان پـیش از    رویـدادهای  (الـ   :دو بخش است یرندۀگ بر دررهمان  ،بنابرای  .گردد برهمی

 ی .همتفق ز سویا یراناز اشغال ا پسرهمان  رویدادهای (ب همتفقی . از سویاشغال ایران 
 ی همتفق از سوی یراناز اشغال ا یشرهمان پ رویدادهای. 1ـ1ـ1

سـازی صـورت    چ  ابعادی از واقعیت )سیاسی( برجسـت   دربارۀ ،رهمان نخستبخش در  .1
 ؟است ت گرف

؛ همانند است شده سیاسی گوناگونی برجست  ـ های تاریخی رویدادها و واقعیت ،در ای  بخش
قاپو کـردن   های رضاشاه )تخت  وط ، جنگ جهانی دوم و برناهم همشر انقالبجناش تنااکو، 

 آه  و غیره(. ساخت راه گرایی، یکش  حجاب، هملّسازی،  عرفی سارری، دیوان ایالت،
 یـرزای هم»: اسـت  شـده تناـاکو اشـاره    جنـاش ب  اشخاص همشهور عصر قاجـار و  همچنی ، 

 .(19: 1221)هـدایت،   « یدکشـ  ]قلیان[ یانهللا واعظ غلاعاد همالّ... کرد ی تنااکو را تحر یرازیش
 یرازیحس  شـ  یرزابا اقدام هم»همجتهد همعروف تهران  ـ هللا بهاهانیاعاد سید ـ  هللا واعظاعاد

بـ    .(251: 1282)فـوران،   « یدکشـ  یـان در همسجد و در حضور همردم قل... ب  همخالفت برخاست و

راجـع بـ     یکنفرانسـ ... بلندپروازسرهنگ : »است نیز اشاره شدهعشایر  اسکان گرایی و یهملّ
)هدایت،   «قاپو کرده را تخت یالتکشت  و ا ...را یالتا یسرهنگ رؤسا... ددادن... «یغرور هملّ»

سرشـان   خواهند یچادر ه  نم ها زن»گوید:  کش  حجاب همی دربارۀآقا  حاجی .(25ـ21: 1221
 ،سرش گذاشـت  یک  کاله پهلو یاول کس»گوید:  تغییر لاا  همی دربارۀ ؛(15)همان:   «دبکنن

آقـا طاـق    . حـاجی (28همـان:  ر.ک؛ )  شود . ب  جنگ جهانی دوم اشاره همی(11)همان:  « هم  بودم
ب  اشغال . (11ــ 11همان: ر.ک؛ ) فدار آلمان و همخال  شوروی است سیاست دوران رضاشاه، طر

)همـان:   « ...آهمـد  یشک  پ یورسوم شهر یایقضا»: است ایران از سوی همتفقی  نیز اشاره شده

11).    

و  کـرد  ارزان های خود بـ  قیمـت   ب  فروش زهمی را وادار  های اشرافی رضاشاه خانواده
مـال  ک یاز رو»گویـد:   آقا همـی  حاجی .(191: 1291،  آبراهاهمیانر.ک؛ )  نمودهمحروم برخی دیگر را 

)هـدایت،    «ردمکـ  یونیهمـا  یپاک   خایتقدداشت ...  ]زهمینی ک  در همازندران[غات رضا و ر

الح  کردنـد و  ران همصـ اهمالک همنو تو همازندران ب  یک ق »گوید:  همی بعداًالات   .(22ـ22: 1221
 .(11)همان:  !« کن پای رضاخان ب   خاکیرا بارم تقداش  همجاورم کردند قاال 

 اند؟ ساخت  شدهاعی و سیاسی های اجتم هویت کدام ،رهمان نخستبخش در  .2
همـال حـرام و احتکـار     از طریـق ولی  دکان تنااکوفروشی داشت، ،(هللاا یضف) «آقـا  پدر حاجی»



 1289/211و زهمستان  ییزپا ،2 ۀ، شمار9و بالغت، سال  ینقد ادب ۀپژوهشناهم

ـ گر طاقـ   یـۀ پا  سود یهم» :(19همان: ر.ک؛ )  های زیادی را خرید زهمی تنااکو،   ؛اوسـت  یزی
« شـود  یدار بزرگ هم  یبازرگان و زهم یکبدل ب   کوچکوفروش کتناا یک  کب یترت   یبد
 .(122: 1259پور ایرانیان،  )همصااحی 

قرار  اعیان و اشراف طاقۀکند و جزو  یک طاق  پیشرفت همی نسات ب  پدرش «آقا حاجی»
در آقا  حاجی .(12ــ 12: 1221هدایت، ر.ک؛ ) کند  پدرش را انکار همی گذشتۀرو، او   ای  از گیرد. همی

یـا  و « الوزراء یساشراف و ری ،یاناع»با « یکن و کارچاق یدوبازدیدهمشغول د»اش  خان  هشتی
 کـرد،  یدخالـت همـ   یشـ  ه  هم یاستدر س»وی  .(11ـ11همان: ر.ک؛ ) ی افراد همعمولی بود حتّ
همثـل  » و (18)همـان:   « کشـید  یرا هم راوز یاستر کاادۀو خودش ه   تراشید یهم یرو وز یلوک
او با دربار رضاشاه در ؛ (59)همان:  « نداشت یه  اعتقاد همحکم یاب  آن دن ،اش یاسیس یدعقا

 .(21)همان:   کند یهم یشستا او راارتاا  است و همیش  
چـون   ،زده اسـت  غـرب و  هـرزه  ،ازقمارب ،خور عرقو آقا  پسر بزرگ حاجی «آقاکوچک»ـ 

سـر و   یب  علت آراسـتگ »ولی  است، اتوهمایل پدرش را ب  یک درخت زده، از ارث همحروم
 .(51همان: ر.ک؛ ) شود  همی« عنوان شوفر دربار همفتخر ب  ...وضع

همان: ر.ک؛ ) رود  ، شانزده سال دارد و همدرس  همیآقا تر و همحاوب حاجی پسر کوچک ،کیوهمرثـ 

 .(52و  21
گرفت  و چهار زن ک  سرشان را خورده بود و  شش زن طالق» ک  شاهمل آقا حاجی زنانـ 

 یبرخ .ندارندنقش چندانی در رویدادها ، (52)همـان:   « بودند یاتح یدک  در ق یگرهفت زن د
فقط  یگر،د ی. ب  برخآغا یسو ان ی الان نن  ام یده،همانند زب شود؛ یاز آنان، تنها ناهمشان برده هم

ـ  از پشت یکیزا رفت،  ر سَ یکی: »شود یاشاره هم شـدت   بـ   . آنـان (52)همـان:    «رت شـد بام پَ
 هستند. یاستو دور از اجتماع و س همسر یرانۀگ سختهمراقات  ی، تحتتهمنفعل، هم لوم، سنّ

روحانیون وابست   یندۀنمااو  .(همانر.ک؛ )  ستآقا ای پیشکار حاجی هر زهمین در  ،الشریع  حجتـ 
 ب  قدرت است.

 گذارد یهم ـ دار آن سهام ـآقا حاجی ر سَکاله  کشاافی است ک  کارخانۀهمالک  ،نژاد تهمیمنـ 
سیاسـی در   یـۀ بلندپاچندی  شخصیت  داری است. سرهمای  یندۀنما یو. (21 - 21همان: ر.ک؛ ) 

، آن یـژۀ وو زدوبندهای  با کمک دستگاه نوی  بوروکراسیاند  توانست رهمان وجود دارند ک  
 بنـدۀ » و «حزقیـل همشـعل   یخضـور »، «ةاروزال دوام»های واریی دست یابند؛ همانند  ب  همقام
در خـدهمت صـاحاان    یا گونـ   ب  کدام هرای ، افرادی نیز وجود دارند ک   بر  افزون .«درگاه
ایـ    آنان هسـتند.  وابستۀبرای رشد و ترقی،  نیزند و برای گذران زندگی روزهمره و اَ قدرت

بـ  پیشـرفت    و انـد  دهگروهی ک  ب  وضعیت کنونی خـود رضـایت دا   اند: افراد نیز دو دست 
گروهـی دیگـر کـ      «.پـور  خلج»و  «یوزباشی»، «احمدبیگی»اندیشند؛ همانند  نمی خود جایگاه
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حـاک  و   طاقـۀ ب   کارهمند همتوسط طاقۀاز  خواهند گریزی و پیشرفت دارند و همی قصد طاق 
سیاسی  یۀبلندپاهای  گیرند ک  همقام واقع، راهی را در پیش همی در ة بپیوندند.الوزار اهمثال دوام
 .«همزلقانی» و «سرهنگ بلندپرواز» همانند اند؛ قاالً پیموده

  ست؟ چ  روابط اجتماعی و سیاسـی های انسانی چگون  ا رابط  ،رهمان نخستبخش در  .2
 ؟است شدهخلق 

با ولی  ند،و هم  از او همتنفرآهمیزی دارد  رفتار خشونت ،اش خانوادههمراد و  نسات ب آقا  اجیح
هـدایت،  ) نگرنـد   احترام ب  او همـی  یدۀد  ب  کند و هم  خوبی رفتار همی ب   همردم بیرون از خان

 رابطـۀ  ،کسب همنافع برای . اواست یبستان بده گونۀاز  با دیگران آقا یحاج رابطۀ .(11: 1221
بـا افـراد    او رابطـۀ  .( داردةالوزار دوامهمانند ) های دولتی ای با صاحاان ثروت و همقام صمیمان 

ـ  همـی  رشـوه  انـدازد و آنـان   کارشـان را راه همـی   او دارد.بسـتگی  ب  سودشـان   یعاد د دهن
ها او را ستایش  یا در روزناهم  ،(پور خلجکنند ) جا همی (، اجنا  قاچاق را برایش جاب یوزباشی)

. اسـت  ت شکل گرفی سود و زیان همادّ یۀپابر ، روابط انسانیدر همجموع،  (.همزلقانیکنند ) همی
دارتر و از دید سیاسی پرنفـوذتر باشـند، از احتـرام بیشـتری      هرچ  افراد سودهمندتر، سرهمای 

همداران همشغول زدوبند هسـتند و بیشـتری  بهـره را از     و سیاست قدرتمندافراد  رخوردارند.ب
 برند. ود در سیست  اداری کشور همیهای هموج شکاف

اشیاء بـا اشـیاء چگونـ      رابطۀاشیاء با انسان و همچنی   رابطۀ ،رهمان نخستبخش در  .1
 است؟
و عاا یک نشانگر دینـی و همـذهای    ؛است شدهو تسایح توصی  با عاا ، سو یکاز آقا  حاجی

هدایت، ) « تخت برداشت یرا از رو... عاا»در اهمر دی  است:  جدیت دهندۀ نشان آنپوشیدن 

)همان:   «نرد پاسور و تخت  یعنی زد یهم... قمار ه  نوشید یشراب... هم» یگرد یاز سو ؛(8: 1221

ست: آقا یحاج غ  وّ  ه پول، تمام  .دهد یاو را نشان هم ییو دورو قیدی یب یژگی،و ی . ا(58
 تبـ  دسـ   یرا بـرا  یلو تمـام وسـا   پرستید یپول بودنش دوست داشت و هم یپول را برا»

او بـ    تگیوابس نشانۀ هللا،ا فیضتنااکوفروشی دکان  .(51)همان:   «ستدان یهم یزآوردن آن جا
نـ ، حمـام و دیگـر    با کارخان ، قالی، هماشی ، دکـان، خا آقا  حاجیبازاری سنتی است.  طاقۀ
  داری نـوی   های سـرهمای   از نشان  کارخان  و هماشی  ک  است شدهتوصی   های ثروت نشان 
 ند.هست
 ؟است ت صورت گرف در برابر همسایلهایی  چ  کنش ،رهمان نخستبخش در  .5

دفـاع  رضاشـاه   یهـا  برناهم حکوهمت و  عملکردهمیش  از  ایگاه خودآقا برای حفظ ج حاجی
کشـت،   یـد چند نفـر را با »های همردم،  ها و اعتراض گوید برای رفع اغتشاش او همی .کند همی

« خـواهی   هما همشت آهنی  همـی » و نااید اجازه داد کسی حرفی بزند:« چند نفر را حاس کرد
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داری و دانش، ارتاا  با دستگاه حاک   کنی، زدوبند، رشوه، ت اهر ب  دی  کارچاق .(22)همان:  
 .اسـت  همنـافعش او بـرای حفـظ و گسـترش    هـای   ای  و غیره، از جمل  کـنش ندپو افراد بل

، خدهمت ب  رشوه دادنند از: دهند، عاارت انجام همی های رهمان شخصیتبیشتر هایی ک   کنش
 . سارری و... برداری، سوءاستفاده از ن ام دیوان صاحاان قدرت، کاله

و شر یا بندی خیر  تقسی  ؟است ت سیاست ب  چ  شکل نمود یاف ،رهمان نخستبخش در  .1
 خوب و بد چگون  است؟

ایـ   اسـت.   باری جاهمعـ  را نمـایش داده   طاقۀاز  شخصراوی )نویسنده( زندگی یک 
ی دسترسـ ، همقام، وجاهت، قدرت و غیـره  رفاه ثروت،از طاق  ب  تمام همنافع اجتماعی، اع  

سره با آنان همخال  است و بلک  یک نیست، آنانافکار و رفتار  تنها تأیید ن  راویهدف دارند. 
قدرت و  یستۀشاداند و آنان را  زیان و شر همی یۀهماتمام کارهایشان را ناپسند و برای جاهمع  

های پیشـی ،   پرسش ت ب  ای  نکت  و با توج  ب  پاسخبیند. اکنون با عنای کشور نمی ادارۀ
را  هـا  آن ،همـان های ر ک  شخصیت  حالی در ،داند توان گفت راوی هموارد ذیل را شر همی همی

بـازی، سوءاسـتفاده از    ، پـارتی قاچـاق  ،رشوه گـرفت   ، زدوبند،بستان بده: کنند خیر تلقی همی
پرسـتی و   پـول  ، هـر لح ـ  بـ  رنگـی درآهمـدن، درون گفـت ،      یچاپلوسـ تملق و  قدرت،
هـای   و دیگـر برناهمـ    عـام ایـالت و عشـایر    جانشینی و قتلیکاجرای  نحوۀ طلای، همنفعت

و  و شـوروی  اسـت  رضاشـاه، آلمـان خیـر    دورۀ یاسـتمداران سآقا و  حاجی نگاهاز  رضاشاه.
 شر هستند.گروه  هر دو ،(نویسندهراوی )الات  از دید  .هستندشر  انگلیس و آهمریکا

 وجود دارد؟  شناختی ـ نشان  همعرفتیچ  ن ام  ،رهمان نخستبخش در  .1
بـر اسـا  آن   ان آن و فعالیت است ذیل آن گنجانده شده ی رهمانها گفتمانی ک  شخصیت

ن ـر  آقـا از   الات  اشخاصی همانند حـاجی  همان گفتمان حاک  بر جاهمع  است. ،شکل گرفت 
هـیچ  دهنـد و   ب  ای  گفتمـان عالقـ  نشـان همـی     حفظ همنافع و جایگاه خود برایظاهر و 
حاضر نیست  ولی ،همثالً او طرفدار کش  حجاب است ب  آن ندارند؛خود ر باط  داعتقادی 

یا برخالف گفتمان حاک ، همخال  غـرب   ،شونددر اجتماع حاضر  ی با حجابتّک  زنانش ح
از گفتمان حاک  هـواداری   ،ک  برای کسب سود بیشتر استسنتی  فردیاو  ،واقع دراست. 

 کند. همی
 کـارگزاران عواهمـل و   و ،حـاک   گفتمـان  همغایر باای  بخش از رهمان، راوی در  گفتمان
 )سیاسـی و اقتصـادی(،   تفاده از قـدرت سوءاسـ ت. او اس همتنفذانسیاستمداران و  حکوهمت،

و  یـالت عـام ا  و قتل یکجانشینی ،آنان سرهمای  و قدرت است غ  و  ه ّاشخاصی ک  تمام 
پرداختـ    ی هموجـود هـا  ایـدیولوژی  همـۀ بـ  انتقـاد از    ک  آنجا از. است کردهنقد  را یرعشا
 گنجاند. ای ن یک توان ای  بخش از رهمان را در زیر گفتما سختی همی ، ب است شده
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 ی همتفق از سوی یراناز اشغال ا سرهمان پ رویدادهای .2ـ1ـ1

سـازی صـورت    چ  ابعـادی از واقعیـت )سیاسـی( برجسـت      دربارۀ ،دوم رهمان در بخش .1
 ؟است ت گرف

 حملۀهمانند  ،، رویدادهای جنگ جهانی دومحضور همتفقی  در ایران ،رضاشاه پایان حکوهمت
عواهمـل   تـازۀ هـای   پهلـوی دوم و تـالش   دورۀیـد در آغـاز   آلمان ب  شوروی، وضعیت جد

 .است  شده برجست های  واقعیت هایی از نمون  تداوم قدرتحفظ و حکوهمت برای 
 او را آقـا  یحـاج یافـت.   گسـترش  از او انتقـاد  داهمنـۀ پس از پایان حکوهمـت رضاشـاه،   

اربـابش  از » گویـد:  همـی  و (18: 1221هدایت، )  دناهم یهم «یکتاتورید»را  شو حکوهمت« رضاخان»
 کشـور اهمـور  دیگـر  و کار آهمـدن او   رویک  در ؛ یعنی انگلیس (95)همان:  « گرفت دستور همی

نسـات بـ  قراردادهـای    رضاشاه  سیاست خارجی ،سرکوب ایالت ارتش، او .دخالت داشت
بحـری  و   همسـئلۀ و نسات ب  انگلـیس )  نیزو  ترکی ، افغانستان و عراق همرزی با س  کشور

 .(91همان: ر.ک؛ )  دکش ب  چالش همی( را 1212قرارداد نفت 
رزش تأثیر ای  رویدادها بر انیز جنگ جهانی دوم و حضور نیروهای همتفقی  در ایران و 

بـ  ایـران نیـز     های آواره ب  همهاجرت لهستانی. (91همان:  ر.ک؛) است شدهبرجست   ارز و کار
ها با شکست شوروی و آهمـدن   آلمانیاهمیدوارند ک  ها  ایرانی .(91همان:  ر.ک؛) است شدهاشاره 

رسـد:   اهما خارهای خوشی ب  گـوش آنـان نمـی    ،ب  ایران، آنان را از دست همتفقی  برهانند
 .(99)همان:  « ها را گرفتند ها جلو آلمان رو »

 شـود.  صـحات همـی  « دهموکراسی»آید و از  ب  وجود همی هایی آزادیپس از اشغال ایران، 
 یکراسـ ونشده و فقط لغـت دهم  یدادر اوضاع پ ییریتغ»ک  فهمد  آقا پس از همدتی همی حاجی
و  یآخوندباز یلۀوس  ب  ،همطابق دستور یحاج. همکاران ..است شده یکتاتوریلغت د ی جانش

همطابق » ک  (11)همان:  « درصدد چاره برآهمدند... و یالتا یانخرافات و پخش اسلح  هم یوعش
 های دستگاه حاک ، برای حفظ و تداوم قدرت اشاره دارد. ب  برناهم  «دستور...

 اند؟ های اجتماعی و سیاسی ساخت  شده کدام هویت ،در بخش دوم رهمان .2
آنان را ب   توان همی ک  است   نمایش گذاشت  شدههای گوناگونی ب در ای  بخش، هویت

 خودشـان را  ک ند هست  مداران و صاحاان قدرتسیاست، گروه نخستگروه بخش کرد:  س 
قدرت و نفـوذ سیاسـی و    صاحباند و همچنان  با دگرگونی اوضاع کشور، هماهنگ ساخت 

 ی، افـراد و سرتیپ بلندپرواز. گروه دوم رةالوزا آقا، دوام حاک  هستند؛ همانند حاجی طاقۀجزو 
و بـا   گروه نخست هسـتند  ای پیشکار گون   ب  قرار دارند و تری یی تند ک  در همراتب پاهس

؛ هماننــد کننــد هــای گونــاگون، همنــافع خــود را تــأهمی  همــی رشــوه و خــدهمت بــازی، زرنــگ
ای  دو هیچ یک از لو.  و کرچک همیخچیان ،بلال، آقاکوچک و  ، همزلقانی، گلیع الشر حجت
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ـ  ایجاب همی انآن همنافعبلک   د،قدرت حاک  نیستن دوستدارگروه  داری  طـرف  کـ  از آن د کن
حـاک  هسـتند، هرچنـد     گروه سـوم، همخالفـان و همنتقـدان وضـع هموجـود و قـدرت      کنند. 
انقـالب و اهمیـدوار بـ  تغییـر      طرفدار، نژاد خیزرانان همتفاوت است. از اینان، آن های دیدگاه
ااهمید از بهاـود  طغیان و ن ،، یکسره شورشالحق دوات و همنادی سر آقای سیمی ولی پ است،

 را همعرفـی  تـر  همهـ  هـای   در اداهمـ ، شخصـیت  . ضاع و اصالح کشـور در آینـده هسـتند   او
 نمایی . همی

او هنـوز از شـوروی بیـزار و     .سـازد  هماهنگ همـی جدید شرایط  خودش را با آقا حاجیـ 
 نهادهای رسمی رابط  داردهنوز با و  (98ـ99: 1221هدایت، ر.ک؛ ) هواخواه آلمان و هیتلر است 

آقا  حاجی .(11همـان:  ر.ک؛ )  است شده یهملّ یهمجلس شورا یندگیناهمزد نماو . ا(112همان: ر.ک؛ )
های سیاسی غالـب   ها و گفتمان کاری است ک  همیش  طرفدار جریان در همجموع، همحاف  

 است. بوده
هایی را برای  و همأهموریت استدستگاه حاک   وابست  ب  انروحانی یندۀنما الشریع  حجتـ 

 .(128ـ129همان: ر.ک؛ ) گیرد  حفظ قدرت آن بر عهده همی
ــ  ــزرانـ ــژاد خی ــدان... رضاشــاه دورۀاســت، در  خــواه یآزاد» ن ــود یزن ــان:  « ب . او (111)هم
: گویـد  و همـی  کند داران انتقاد همیو سیاستماختالف طاقاتی از  نگاری همنتقد است و روزناهم 

ـ   یگـری د چارۀهم  ب  جز انقالب » د: نویسـ  کاتوزیـان همـی   .(111ــ 111)همـان:   « دارمسـران ن
« کنـد  یهمـ  ینـدگی جوان حزب توده را نما یساننو نگاران و همقال  روزناهم  یپ... تنژاد یزرانخ»
 .(211: 1285)کاتوزیان،  

کنـد و او را   آقا انتقاد همی شدت از حاجی ب  است وشاعری حسا  و جوان  الحـق  همنادیـ 
: 1221هـدایت،  ر.ک؛ )  خوانـد  و... همـی اد ست، حریص، شـیّ دزد، قاچاقچی، پَ بردار، همحتکر، کاله

 جهـت د، آزاده، آگاه، دلیر و همتعهد است و هنرش را نـ  در  هنرهمند همنتق نمونۀاو  .(118ـ111
گویـد:   آقـا همـی   بـ  حـاجی   گیرد. وی همی کار ب رای نابودی آن خواست قدرت حاک ، بلک  ب

برخـی از   .(118)همـان:   « بـردن تـو و اهمثـال توسـت     ی هم ، از ب یشعر در زندگ تری  یعال»
همیرعابـدینی،  ر.ک؛ ) دانند؛ هماننـد همیرعابـدینی    الحق را همان صادق هدایت همی همنتقدان، همنادی

 یـپ ت الحـق  یهمنـاد »ن همعتقـد اسـت:   . کاتوزیـا (191: م.1899فرزان ، ر.ک؛ )فرزان   و (211: 1291
همنـزه و   ،کـ  هـ  پاکاـاز    یرحزبـی انتلکتویـل همسـتقل غ   یک یعنی ؛داستان است یسندۀنو

حاکمـ  و   هـای  یئـت و ه  دشـم  ه ، پرست یااییهنرهمند و ز ،گرا ، ه  نخا است ت پاکااخ
 .(211: 1285)کاتوزیان،  « یسنت یها ارزش
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خلق   است؟ چ  روابط اجتماعی و سیاسیدر بخش دوم رهمان چگون  های انسانی  رابط  .2
 ؟است شده

و تنهـا بـا    همحتا  اسـت ، ود داردوج آنثااتی در  پس از اشغال کشور ک  هنوز بی آقا حاجی
کـ  همتوجـ    پـس از این  لـی و ،(18ــ 19: 1221هـدایت،  ر.ک؛ )  کنـد  افراد خاصی رابط  برقرار همی

و مداران بـا سیاسـت  را  یشـی  پ، روابـط  (11)همـان:   « نشـده  یـدا در اوضاع پ ییریتغ»شود  همی
سـودای   او .(11)همـان:   « ...رابطـ  داشـت   یبـا شـهربان  »گیـرد:   نهادهای سیاسی از سر همـی 

و  یچـ  بـا روزناهمـ   همالقـات  » ، همشغولزند و ب  همی  دلیل نمایندگی همجلس ب  سرش همی
رابطـ  برقـرار   فـرد سـودهمندی   او بـا هـر    .(11 )همان: « بود... و آخوندها یکار و بازار کاسب

 .(91همـان:   ر.ک؛)  !دهـد  گـردآوری پـنج هـزار رری را همـی     وعـدۀ همیخچیـان بـ  او   کند.  همی
همـان:  ر.ک؛ ) کنـار بیایـد   «جناان سلسل »با  کند ک  در انتخابات او پیشنهاد همیب   ةالوزار دوام

نیـز روابـط آنـان بـا     و  ،حـاک  و سیاسـتمداران   طاقۀهمجموع، روابط و زدوبندهای  در .(89
از رجال و  یادیز عدۀ» در بیمارستان است،آقا  حاجیهنگاهمی ک   .است ت اداهم  یاف روحانیان

گویـد:   زبیده، زنش، ب  او همی .(122)همان:   «عمل بودند یجۀنتراه  ب  چش ... ها یو بازار انیاع
 .(112)همان:  « همختار تو اتاق انت ارند ی، وکال و سفراوزرا یانآقا»

ر.ک؛ ) خواهـان انقـالب اسـت     نژاد خیزران و قدرت حاک ، همخالفانی نیز دارند:آقا  حاجی

 .(118ـ111همان: ر.ک؛ ) کند  آقا انتقاد همی شدت از حاجی ب  الحق همنادیو  (111ـ111همان: 

 اشیاء با اشیاء چگون  است؟ رابطۀ نیزاشیاء با انسان و  رابطۀ ،در بخش دوم رهمان .1
ـ ..بودنـد  یـده ه  چ یرو یرا باز کرد ک  تا سق  آن قال یاقطا ر دَ»آقا  حاجی  یبخـار  ر . سَ
ت  ه  آن  پنج یدعا یکشد و  همی یدهد ی و همر یسیع باسمۀهای لخت و  زن لپستا کارت

: 1221هدایت، ) « دو گاوصندوق احداث شده بود یانک  هم یتنگ همحوطۀدر ... بود یواربار ب  د

122). 
انـدوزی و احتکـار    ثـروت  دهنـدۀ  نشـان  «دو گاوصـندوق » و های روی ه  چیـده  قالی
، س  شیء با «ت  دعای پنج»و « و همری  عیسی باسمۀ»، «ها پستال زن کارت»آقا است.  حاجی

آیـی   گرایی، دوهمی بـا   با همدرنیت  و غرب هستند ک  اولی  وژی و فرهنگ همتفاوتس  ایدیول
آقا  حاجیریاکار و  ناپایدارا، شخصیت جهمسیحیت و سوهمی با همذهب تشیع پیوند دارد. در این

ـ  ،خرید سجل همرده همی»او  .است شدهب  نمایش گذاشت   قنـد و شـکر درسـت     یکوپ  تقلا
ن ام اداری و از  هسوءاستفاد دهندۀ نشان «ایکوپ  تقل»و « سجل همرده» .(11)همان:  « کرد همی

 است.کسب ثروت غیرهمجاز 
 ؟است ت در برابر همسایل صورت گرفهایی  چ  کنش ،در بخش دوم رهمان .5

 و کشـور    وجود آهمـد های سیاسی گوناگونی در کشور ب ها و اندیش  بندی هنگاهمی ک  جناح
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 همـأهمور  و همکـارانش  آقـا  یحـاج صـدد چـاره برآهمـد و    ثااتی شد، قدرت حـاک  در  دچار بی
آوردن  بـ  دسـت  افکنـی،   بازگرداندن همردم ب  همذهب و سنت، گسـترش خرافـات، تفرقـ    

هایی برای  برای حفظ قدرت، همأهموریت دستگاه حاک . (11همان: ر.ک؛ )  شدنداکثریت همجلس 
خرافـات و   یوعشـ دهد:  را برای او شرح همی ها آنآقا  الشریع  در ن ر گرفت  ک  حاجی حجت
کـ  از   ای های تـازه  گرفت  شود؛ جناش  های تازه جناش یجلو تابلوا ب  اس  همذهب  ایجاد
 زن، ین سـ  ،زن رواج قمـ  » اسـت:  کـرده  یتسـرا  کشـور ب   ی )شوروی(شمال یۀهمساطرف 
آخونـد و چـاقوکش و    یقتشـو  ینی ،و حسـ  ی افتتاح تک ،خوانی روض  یری،گ ن ، ج وبافورخ

ـ ت ینما،س تکفیر ، تالیغات علی  شوروی،نطق و هموع   بر ضد کش  حجاب اتر، قاشـق و  ئ
تشویق  ،زهمان رضاشاه دینی یبتقایح  ،]لوازم همدرنیت [ و گراهمافون یلاتوهما ا،یمچنگال، هواپ

)همـان:    هـا  آن یـع و عماهم  و در صورت لـزوم توز  یاهچادرنماز و چادر سهمردم ب  استفاده از 

 .(128ـ129
خوب  بندی خیر و شر یا ؟ تقسی است ت سیاست ب  چ  شکل نمود یاف ،در بخش دوم رهمان .1
 بد چگون  است؟و 

های سیاسـی   اندیش  توان نمی ک  است ای ون گ ب  و همفکرانش آقا یحاجبودن   دهمدهمی
 همشخصی را برای آنان قایل شد. همراهی با قدرت حاک ، اصل اساسی سیاست  آنان است.

 یسـالهمت   بـ  .. و بـود.  دوآتشـ   خواهـان  یاز آزاد یکیو  یکراسودهم یطرفدار جد» او ابتدا
را  اهما پس از همدتی، آلمـان و هیتلـر   ،(18: 1221هدایت، ) « !نوشید همشروب همی همتفقی  یروزیپ

 ،شـرّ  را )روسـی ، انگلـیس و آهمریکـا(    همتفقـی   و ددان ها را خودی همی کند و آن ستایش همی
 :و دیگری دشم 

تـا   ده  یقول همبکن ...  یرونهما رو ب یها دشم  خواد یهم ،داره یرانک  ب  ا یا از آن عالق  یتلره»
 ...!یکبلشـو  یـ  رژ یجـۀ نتهـ    یـ  . ایستنمون  زنده ن یبرا ینفر روس یک یگرد هفتۀ دو یکی
 .(98ـ99)همان:   «ندشَ یوارد تهران هم خودهمان یها روزها آلمان ی هم

ـ  همـی و از سـوی دیگـر    دکنـ  همیز رضاشاه انتقاد ا از یک سو، آقا حاجی بـ    یـد با» :دگوی
 حزب توده و همخال  روسی ، بلشویک او .(122)همان:  « شاه سابق احترام گذاشت های  همجسم
... ،زننـد  و همنـافع کـارگر همـی    یدم از آزاد... هـایی کـ    احزاب و دسـت   ی ا یلتشک»است: 

و طرفدار استاداد  ،و همشروط  دهموکراسی، همخال  آزادی، او در اصل .(122)همان:  « خطرناک 
نقد نیز  ن ام اداری و زدوبندهای سیاسیاز  .(11)همان:  « همشروط  لعنت!... ی بر پدر ا»: است
بـا   همجلـس  چون نمایندگان همورد انت ار نیست،ر و سودی . در ن ام پارلمانی، خیاست هشد

از  نویسـنده  .(91همـان:  ر.ک؛ ) شـوند، نـ  از روی شایسـتگی     بازی انتخاب همی زدوبند و دغل
، اشـغالگران   و سیاستمداران، روحانیت، همتفقـی  های آن، ها و سیاست برناهم  دستگاه حاک ،
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 است. کرده، همگی را شر و بد شمردهانتقاد شوروی و بلشویس  
 وجود دارد؟  تیشناخ ـ نشان  همعرفتیچ  ن ام  ،در بخش دوم رهمان .1

ب  افشای رفتار سیاستمداران  تیزبی  و همنتقد هنرهمندی ساندر ای  بخش، صادق هدایت، ب
گرایـی،   همدرنیس ، سـنت خواهی،  . همشروط ، دهموکراسی، آزادیاست ت و افراد سودجو پرداخ

حاک  و پیشـکارانش بـرای تحکـی      دستگاهگرایی و... همگی اصطالحاتی هستند ک   دی 
ـ ند، بر بهره همی ها آناز  نفعت بیشترهمدست آوردن سود و و ب   قدرت کمتـری    کـ  آن دونب

ای باشد، تنها  اسی ویژههواخواه ایدیولوژی سی ک آن یب ها داشت  باشند. نویسنده ری بدانباو
 پردازد. علی  آنان همی گریانتقاد و افشا ب  ستیز،

 رهمان تفسیر. 2ـ1

سیاسـی بیرونـی در    ـ های فکـری  ن یا گفتمانکدام گفتما های رهمان با گفتمان یا گفتمان
 ند؟ی خود و دیگری در ای  رهمان کداهمها ارتاا  است؟ گفتمان

مـان او،  گفت هواخواه گفتمان سیاسی خاصی نیست و ،آقا حاجیدر رهمان  صادق هدایت
ای بـرای کسـب    همای  و بهان  ها را دست گفتمان همۀ ک  گفتمان انتقاد و خش  است؛ چنان

 دهـۀ  های هموجـود در  آزادی یاسی وس یباز شدن فضا با توج  ب  اوداند.  همی قدرت و سود
هـدایت   .کنـد  انتقاد همی پسندد، چ  نمیهر آنحکوهمت و  ،از جاهمع  ای آشکار گون   ، ب یستب

، و جهـان  ایـران با برخورداری از دانش و آگاهی از همسایل روز نیز با هوشیاری و زیرکی و 
ای دیگـر قـرار    سیاسـی و آغـاز دوره   دورۀستان را در پایان یک عمد، زهمان دا آگاهان  و ب 

 را سیاستمداران و صاحاان قـدرت  های یش اندگفتار و  رفتار،هموجود در  تناقضتا  است داده
دیـدگاه کاتوزیـان بـا    از همیـان همنتقـدان،    خاص ب  نمایش بگذارد. در یک بزنگاه تاریخی

 «یدواران و اهم یهمترق»... اثر را ی ا توان ینم»د: نویس ی بیشتری دارد. او همیسوی هما ه  دیدگاه
... آقا یحاج» . در واقع،(222: 1285)کاتوزیـان،   « است یدیاز خش  و نوهم یهم  حاک... دانست و
 ییادعـا  یچبدون ه وغش، غل یساده و ب یاسیاز ن ر س ای یسندهاست از جانب نو یکوشش
 .(21: 1211،  انهم) « یاسیس یتفعال یا یدیولوژیکتعهد ا دربارۀ

هـای   سـات بـ  گفتمـان   را ن هـدایت کوشی  نگاه همنفی و ستیز و ضدیت  در اداهم ، همی
 .نشان دهی  سیاسی آن دوره

 طلب سلطنتپهلوی یا  همطلقۀهمدرنیس  پهلویس ،  گفتماننقد . 9
 .2 ،(یافراط یرانیا س یونالیناس) س ینوشو .1 :از عاارت بود گفتمان پهلویس  یاساس عناصر
 ، (Pesudo-Modernism)اذبکـ  س یهمدرن ،انیاتوزک ریتعا ب  ای (ییگرا غرب) س یهمدرن شا 
چنـد  ای   ی هدایت برب  نقدها اینک .(95ـ91: 1211)تاجیک،  گرایی(  س  )عرفییوررکس .2

 .پردازی  همی ها گفتمان عنصر یا خرده
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 ناسیونالیس نقد . 1ـ9

 یۀسـا »؛ هماننـد  داشت« ناسیونالیستی»های تند  گرایش خود نخستهدایت در برخی از آثار 
های بعدی  در نوشت نیز  های ناسیونالیستی برخی از ویژگی .غیرهو « آخری  لاخند» ،«همغول
نیـز   آقـا  حـاجی و... ک  در « ستیزی اسالم»، «ستیزی عرب»همانند  ؛خورد ب  چش  همی هدایت
 یقیهموسـ »آقا از طریق رادیو  حاجی»: ستیزی ای از عرب نمون هایی از آن وجود دارد.  نشان 
« آهمـد...  یدرهمـ  یـو راد یشتر فحل از تو یک  همثل صدا ییها و ب  نعره «گرفت یرا هم یعرب

ها و  عرب ی ا همۀ»شود:  آقا نیز دیده همی حاجی گفتۀستیزی در ای   . عرب(11: 1221ایت، )هد 
 وفرش یکاگر .. برند. ب  هم  حسد همی ،شناسند هایی ک  باباشان را نمی آن ۀهم ...ها ینصران

« یـد هایتان را باند همدرس  ر دَ یدروباقتصاد هماست، پس  یاز دکترها یشترعرب اطالعاتش ب
ک   لیستی دانست؛ چناناثری ناسیونا توان نمیرا  آقا یحاجرهمان با وجود ای ،  .(29ـ21)همان:  

نژاد، زبان، سرزهمی ، ب  انتقاد از  ها شخصیتاز زبان  ؛ زیراباشد همینیز  حتی ضد ناسیونالیس 
 ی ا»گوید:  دوات همی یمی س یآقاپسر  ؛ همثالًاست شدهپرداخت  های ایرانیان  ها و عادت سنت
فساد نژاد ... یتراخم ی،ورهمردهمش هم  واف... است یضح لکۀ یجغراف نقشۀ یرو ی سرزهم

« ها و زندان همردهمانش است وط  دزدها و قاچاق ینجا... ایداستو جوانش پ یرهما از بچ  و پ
 .(81ـ85)همان:  

بـا اهـداف    «نگسـتان فره»و « پـرورش افکـار  »هـایی هماننـد    سـازهمان  ،رضاشاه دورۀدر 
ـ  تمسخر همـی  نهاد راایجاد شد. هدایت ای  دو  گرایان  هملی آقـا   حـاجی  .(51همـان:  ر.ک؛ ) د کن
هـا را بگـ  و    لغـت  یـ  ا گـرده  یاگرچ  خودم عضو فرهنگستان ، اهما زبان  برنمـ »گوید:  همی
 .(111)همـان:   « خراب کرد یاستآن را ه  س .زبان یکو  ی . هما بوددان  یرا ه  نم اش یهمعن

و جگرک نوشـت    یرابیس های یقوطروی آقا(  حاجی گفتۀ)ب  در بخشی از رهمان ک  هیتلر 
 ی تقد یزمعز یرانیانناقابل را ب  ا یۀهد ی نااش  ت  هم  همااد! ا یران! چو ایرانا یندهپا»بود: 

 .است هشدناسیونالیستی ریشخند  های اندیش  ،(99)همان:  « کن  یهم
 همدرنیس نقد . 2ـ9

 توسعۀ.. .گرفت یهم صورت یتجددطلا یراستا در رضاشاه اصالحات و اقداهمات از یاریبس»
 شـ  ک ...یراسـ کبورو جـاد یا ارتـش،  زیـ تجه و ینوسـاز  ر،یعشا انکاس ،یارتااط یها راه

 .(28: 1298)بیگدلو و اکاری،  « لاا ... ردنک دستیک حجاب،
 یارتااط یها راه توسعۀنقد . 1ـ2ـ9

ا آه  را برای همـ  و شـما کشـید؟ بـا پـول همـردم کشـید. اهمـ         همگر راه»گوید:  آقا همی حاجی
 . ای  جمل (91: 1221)هدایت،  « !بینید؟ اش را نمی گر نتیج هم دستورش را از اربابش گرفت  بود.

 .اشاره داردآه  ایران  همتفقی  از راه استفادۀب  
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 اسکان عشایرنقد . 2ـ2ـ9

نفس راحت  ی برداشت تا بتوان یانرا از هم یرو عشا یالتا ۀنسل هم یدبا: »گوید یهم آقا یحاج
 هموافق نیست.هدایت با ای  اقدام  ای  سخ  بدی  دلیل گفت  شده ک  .(21)همان:  « ی بکش

 نوسازی ارتشنقد . 2ـ2ـ9

  ...یقشـون را درآورده بـود   یادا ی ،همـا ن ـام نداشـت   »گوید:  همیبا هدایت  همسوآقا  حاجی
 .(91همان: )!« خوردند همی یشب گشنگ شب س  افسرهاش س 

 بوروکراسی نقد. 1ـ2ـ9

و  یخـور  و رشـوه  یاش دزد ... همـ  یـ  ... ن میـ  عدل: »گوید یهمهموافق با هدایت  آقا یحاج
 .(21)همان:   «یستباز حق 

 ش  حجابکنقد . 5ـ2ـ9

ـ   نـد خواه یچادر هـ  نمـ   ها زن یگرحار د»د: گوی همیها  بهایی ب آقا  حاجی « دسرشـان بکنن
و عماهم   یاهچادرنماز و چادر س»گوید:  همی یع الشر ، ب  حجتپس از رضاشاهولی  ،(15)همان:  

 .(128)همان:  « یدبکن یعو در صورت لزوم توز یقهمردم تشو ی را ب
 ردن لاا کدست یک یا تمسخر نقد. 1ـ2ـ9

کـ  کـاله    یکس . اولترم یهمتجددتر و همترق ها کرده یلتحص ۀهم  از هم»گوید:  آقا همی حاجی
 .(11)همان:  « مهم  بود ،سرش گذاشت یپهلو

 ییگرا غربنقد . 2ـ9

کشورهای غربی در  همداخلۀو ه  از  ،همآبی ایرانیان زدگی و فرنگی در ای  رهمان، ه  از غرب
 .است انتقاد شده ها و وابستگی کشور ب  آن اهمور ایران

 همآبی نقد فرنگی. 1ـ2ـ9

ب  خارج  و فقط ظواهر آنجا  روند یجوانان چش  و گوش بست  هم ی ا»گوید:  همی ةالوزار دوام
افـراد   نمونـۀ  دوات یمی سـ  یآقاکوچک و پسـر آقـا   .(85: 1221هدایت، ) « فریاد یرا هم ها ی ا

ب  نقد  و دوهمی (85 - 51همـان:  ر.ک؛ ) کند  ها را تقلید همی رفتار غربیاولی  ک  زده هستند غرب
 .(81ـ85همان: ر.ک؛ )پردازد  یهم ایران و ایرانیان جاناۀ هم 

 های کشورهای غربی نقد دخالت. 2ـ2ـ9

آهمدن و برکنـاری او   در روی کار ،است ارباب رضاشاه ناهمیده شده ،رهمانای  انگلیس ک  در 
از اربابش ... خودش ه  آلت بود»تحمیل کرد:  اورا ب   1212قرارداد نفت  دخالت داشت و

 یـا دن ینشبا ن   نو یتلره یدبگذار»گوید:  آقا همی حاجی .(95 :1221 یت،هدا ) « گرفت یدستور هم
یعنی تاکنون انگلـیس آقـا و اربـاب     ؛(11)همان:  « !یش هما عوض هم یبده. اقالً آقا یترا تمش

ایـران     را شکست بدهد، او و آلمان سـرور ولی اگر هیتلر روسی است، ایران و رضاشاه بوده
کـاره   همـ   هـا  یخاک دزدها و قاچـاقچ  و  آب ی ا در یش هم»گوید:  آقا همی حاجی شوند. همی
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 .(121)همان:  « اند یدهصالح د طور  ی ا یخارج دار یتک  همقاهمات صالح  چون ،اند بوده

 گرایی سکورریس  یا عرفینقد . 2ـ2ـ9
روادیـد بـ  کسـانی کـ      از صدور »، جاهمع  ساخت   غیردینی برایرضاشاه عنوان نمون ،   ب 

در  .(115: 1291،  )آبراهاهمیـان   «جلوگیری کـرد  ،، نج  و کربال بودندخواهان زیارت همک ، همدین 
 بـرای گـرفت  گذرناهمـ  و روادیـد،     اهد ب  کربال برود ک خو یوزباشی حسی  همیرهمان، ای  

ر.ک؛ )  رود همـی آقـا   حـاجی  نـزد  ،سرانجام !است شدهن ها آن فتدریاولی هموفق ب   ،رشوه داده

)همان:  « !دهند اجازه نمیی  آسانی... کدام زیارت؟ ب  ا: »گوید همیآقا  . حاجی(29: 1221هدایت، 

11). 
 گرایی ی و د ییگرا اسالم، گرایی سنتنقد . 1ـ2ـ9

ـ است:  هموردس   همتوج ت از سنت یهدا یانتقادها  یسـنت   یهمضـاهم و  همـذهب ، یسنت ادب
دیـده  نیـز   آقا حاجیک  در رهمان  (88ـ81: 1281بهزادی کندازی، ر.ک؛ )  [داب و رسومها و آ خراف ]

های  نوشت  های ساخت فرهنگستان و توان ب  تمسخر واژه همی در نقد سنت ادبیشوند.  همی
 صورت ب  نیز های جاهمع  سنتها و  خراف ، همذهب. از اره کرداش رهمانروی جلد و پایان  آن
خرافـات و   یوعشـ  یلۀوس  ب »گوید:  الشریع  همی آقا ب  حجت حاجی .است شدهزهمان انتقاد  ه 
 یفـۀ وظپـس  یری ... بگ... های تازه را جناش ی ا یجلو  توانی بلوا ب  اس  همذهب همی یدتول

 یـد با .و هموع   بر ضد کش  حجاب ینی ... و حس ی افتتاح تک زن،... ین س ،زن شما رواج قم 
ـ    ـ و همتوج  عادات و رسوم دو یدهملت را ب  قهقرا برگردان ی ا یش هم  یشس  هـزار سـال پ
 تحکـی  سـلط  و  » ،هدف ای  برناهم  همعتقد است ک کاتوزیان  .(128ـ129: 1221)هدایت،  « کرد

 یـان اد یتهدا .(221: 1285)کاتوزیان،  « قدرت هیئت حاکم  است، ن  ترویج تقوا و پرهیزگاری
 هماننـد  ،هـای همـذهای   انتقـاد از روحانیـت و شخصـیت    .داند یب همنافع همکس یبرا یرا راه
 ستیزی است. آقا، در پیوند با دی  حاجیالشریع  و  حجت

 (و کمونیس  یس همارکس ،یالیس )سوس گرایی یا گفتمان چپ چپنقد . 5ـ2ـ9

: گویـد  همـی  . او(12ــ 11: 1221هـدایت،  ر.ک؛ )  بیـزار اسـت  از کمونیس   آقا همانند حکوهمت حاجی
... زننـد  یو همنـافع کـارگر همـ    یک  راه افتاده و دم از آزاد ییها احزاب و دست  ی ا یلتشک»
از هر دو ی حفظ قدرت، و حکوهمت برا ،آقا برای حفظ سرهمای  حاجی .(122)همان:  « طرناک خ

هموجب شده ک  طرفـداران   هایی  وجود چنی  گفتب  هر روی،  .هستند  کمونیس  در هرا 
: 1259پـور ایرانیـان،    همصـااحی ر.ک؛ ) پـور ایرانیـان    هماننـد همصـااحی   توده و برخی همنتقدان، حزب

توج  داشـت کـ  در    اهما باید .را همتأثر از گفتمان حزب توده بدانندآقا  حاجیرهمان  ،(121ـ128
اش  هم : »گوید آقا همی حاجی همثالًگیرد؛  قرار همی همورد انتقاد و سخرهگفتمان چپ رهمان، ای  

 یسـلوک  خـوش  هـا  آنقدر ک  هم  با  آنند!... ها را ب  کشت  همید و ای  بیچارههمیگند: کارگر 
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کـ  دم از همنـافع    ییها آن یا ،یک حار هم  بلشو.. .کن  یبا کارگرهاش نم ی ... استالکن  یهم
همردم  تودۀدوات،  ک  از زبان پسر آقای سیمی . یا این(112ـ111: 1221)هدایت،  « زنند؟ یرنجار هم
ـ   ی،ازخودراضـ  ی،تراخم ی،همردهمش هم  وافور» د:شون سرزنش همیایران  « ...یردَقضـا و قَ

 همیالنی همعتقد است: .(81)همان:  
ت بـا  یهـدا  رابطـۀ . ..یخراف یها تیدر قطع غرق یا، نداَ یجسمانر شهوات یا درگیها  توده»
 چشـ  بـ    ،گـر ید ییدارد و از سـو  یبسـتگ  ب  آنـان دل  ،ییدوگان  است. از سو توده ی ا

ـ علو، آقـا  یحـاج چـون   یدر آثار یر را حتّی  تحقی. انگرد یهم یرشانتحق تـوپ  و  خـان    ی
همشـاهده   ،داننـد  یت همـ یهـدا  «یهمترقـ  یها نوشت » جزو یستهمارکس همنتقدان  ک یهمروار

 .(559: 1211)همیالنی،   «ردکتوان  یهم

نپیوسـت. در واقـع،    هـیچ حزبـی  عضو حزب توده بودند، او ب   دوستان هدایت هرچند
 یـدبخش اهم یو او آثـار  یننـد را همراه خود با یتهدا یدوارنداهم یرانا تودۀطرفداران حزب »

 یهمراهم یو سلوک هنرهمندان  را بر وابستگ یرس یت. اهما هدایسدچپ بنو یدیولوژیبر ا یهماتن
در همـان زهمـان    آقـا  حـاجی » نویسـد:  همـی کاتوزیان  .(552: 1282)همیرعابدینی،  « دهد یهم یحترج

 ،واقـع  شد. اهما در رو روب تألیفش ب  عنوان یک اثر بزرگ و نقد بورژوازی ایران با تحسی  
 .(222ـ222: 1211،  )کاتوزیان « ن  اثر بزرگی است و ن  نقد بورژوازی ایران

 و دهموکراسی همشروط  ،خواهی آزادی لیارالیس ،نقد . 1ـ2ـ9

همجلس را ب  تـوپ   ک   یوقت: »داند یهمشروط  هم طرفدارانآقا از سویی، خودش را از  حاجی
: گویـد  یهم . از سوی دیگر نیز(15: 1221)هدایت،  « مانقالب بود یها از سرجناان یکی... بستند

 یور،همد شـهر یشـا بعـد از پ » ،(11)همان:  « !یدک  بهتر بش  دزد ین ا یبرا... آزادی... همشروط »
 یکتـاتوری دوآتشـ  و همخـال  د   خواهان یاز آزاد یکیو  یکراسودهم یآقا طرفدار جد حاجی
 ی جانشـ  یکراسـ وفقط لغت دهم... یدفهم»اهما پس از همدتی،  ،(18)همـان:   « شده بود یرضاخان
زدوبند برای کسب رری در انتخابات همجلس و پایی   .(11)همان:  « است شده یکتاتوریلغت د

 و (12ــ 11همـان:  ر.ک؛ ) کـ  بتوانـد در انتخابـات شـرکت کنـد      ینآقا برای ا حاجی آوردن س ّ
 هایی از انتقاد نویسنده ب  دهموکراسی است. ، نمون های دیگر نیشک قانون

  نتیج . 8
روابـط و   نیـز  و صـاحاان قـدرت و سیاسـتمداران فاسـد    رفتـار   نقـدی بـر   آقا حاجیرهمان 

هـای   همقام و سرهمای ، تمـام خصـلت   ست،دست آوردن پُ  برای ب است ک   زدوبندهای آنان
هـر بـار از یـک ایـدیولوژی بهـره       ،ذارند و برای تحکی  قدرت خـود گ انسانی را زیر پا همی

یران، ادبا، همردم ا از همتفقی  و همتحدی (، های خارجی )اع ّ قدرتاز از سوی دیگر،  برند. همی
تـوان از   را همی ای  رهمان. ستا هشدانتقاد  ونهای گوناگ نگاران و دیگران، با گرایش روزناهم 
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هـای سیاسـی    گفتمان همۀدانست. نویسنده  غیرگفتمانی یا ن ر سیاسی، اثری فراگفتمانی
یابی ب  سود و همنفعت فـردی و  ها برای دست گفتمان همۀاست.  نقد کشیدهرا ب   دورانآن 

  ایـدیولوژی گونـ   رهمان بـ  هـیچ    یسندۀنو، ن  برای همنافع همگانی. اند گروهی ساخت  شده
ای  رهمان، اثری غیرایدیولوژیک است  ،واقع در .است کردهنقد  را ها آن همۀاند نیست و پای

حکوهمـت   هماننـد هـا   و گفتمـان هـا   تمام ایـدیولوژی  پردازد. ها همی ایدیولوژی همۀک  ب  نقد 
گرایـی و   گرایـی، سکورریسـ ، سـنت    یسـ ، همدرنیسـ ، غـرب   فاش ی، ناسیونالیس ،پادشاه
و  خـواهی  همشروط  ی،دهموکراسلیارالیس ،  یس (،و کمون یس همارکسگرایی ) گرایی، چپ دی 
 نقـد  نیـز و  هستند. احاط  و دانـش فـراوان   ها آن غانو همالّ در خدهمت همنافع صاحاان غیره

کشـور و   هـای سیاسـی گذشـت  و اکنـون      جریـان ها و  اندیش  ،رویدادهانسات ب   ویسندهن
و  (1221رهمان )نگارش تاریخ زهمانی چندانی بی   فاصلۀو عنایت ب  ای  همسئل  ک   ،جهان

 )اواخر حکوهمت رضاشاه و اوایل حکوهمت همحمدرضاشاه( در جهان واقعیت بافت تاریخی آن
هدایت همخال  قـدرت حـاک  و وضـع هموجـود و      شگفتی است. یۀهمای راست ب وجود ندارد، 

و  اسـت  ت نگارد ک  عمـری بـر او گذشـ    زهمانی ای  رهمان را همی او خواستار  دگرگونی است.
آهمـدن رضاشـاه و    کار  یهمشروط  تا رو رۀدوهای تاریخی و سیاسی فراوانی را از  دگرگونی

حاکمان  گونی سیاستمداران، و رنگارنگی و گون  است ب  تجرب  از سر گذرانده حمدرضاشاههم
 یرهمـان در نتیجـ ،   ،یخت درآهم را با طنزی خشمناک ها آن همۀو  است و سودجویان را دیده

بتـوان   یدشـا  ن است.رهما گونۀ ب  آن نیز طنزی نسات اری ساختک  حتّآورده  یدپد یاسیس
بهاـود اوضـاع کشـور، از جملـ       یو کوشش دلسوزان  برا یتگفت عل ، دانش، هنر، انسان

 رهمان است. ی در ا یهمعدود هموارد  ستودن
 همنابع
 ترجمـۀ  ،همعاصـر  یرانا یاسیس یشناس جاهمع بر  یدرآهمددو انقالب:  ی ب یرانا ،(1291) یرواند ،یانآبراهاهم

         .ین ،تهران ،11چ  ،یالییول یفتاح ی همحمدابراهو  یهمحمد گلاحمد 

 یکارشناسـ  ناهمۀ یانپا ،یانتقاد یۀن ردر پرتو  یتآثار صادق هدا یلتحل ،(1281همحمود ) ی،کنداز بهزادی 

   ی.دانشگاه فردوس اهمید همدانی، همشهد، ب  راهنمایی ی،فارس یاتارشد زبان و ادب

هنر و  یشناس جاهمع  ،«یهملّ یبورژواز ینوع نمونۀا ی یگفتمان یا برساخت  ،آقا یحاج» ،(1299شاپور ) بهیان، 
 \   .11ـ21، صص 2ش، 1  ،اتیادب

 ،یرانا یختار ،«همعاصر یراندر ا یفرهنگ های یانجر یتاارشناس» ،(1298) یاکارهمحمدعلی رضا و  بیگدلو، 

       .55ـ11، صص 5/11 ش
ـ  پژوهشـناهمۀ  ،«یـران در ا یگفتمان انقالب یریگ شکل یتو هو یریتغ» ،(1211) همحمدرضا تاجیک،  ،ی همت

        .111ـ92، صص 1 ش
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        نا. بی یس،پار ،2ج یت،با صادق هدا ییآشنا ،(م.1899) ،(یم. ف. )همصطف فرزان ، 
گـروه   ترجمـۀ همهـاجر،   همهـران و  یناوهمحمد  یراستۀو ،گفتمان یانتقاد یلتحل ،(1298) نورهم  ،فرکالف

       ها. رسان  یقاتتحقو  همطالعات، همرکز یاسالهمو ارشاد  فرهنگ وزارت ،تهران ،2چ  ،همترجمان

 بـا  همطـابق  یالدیهمـ  1511 سال از یرانا یاجتماع تحورت یختار: شکننده همقاوهمت ، (1282) جان، فوران 
                      .رسا ،تهران  ،11چ  ،ی تداحمد  ترجمۀ ، انقالب تا یشمس 918

 یراسـتۀ و ،همهاجر یروزهف ترجمۀ ،یتواقعتا  افسان از  یتهدا صادق ،(1211) یونهما یهمحمدعل ،یانکاتوز

       نو. طرح ،تهران ،2چ  ،عاا  همخار
 ،تورنتـو  ،دوم یـرایش و ،یطلوع یدوح یراستۀو ،یتهدا ینۀطنزطنز و  ،(1285) ـــــــــــــــــــــــــ

       ناهمگ. یرانکتاب ا

چ  ،1292ان آبان هماه یتا پا 1211ران از یا یات داستانیاست در ادبیبازتاب س ،(1291همحمدرضا ) گودرزی، 

       ، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتااطات.یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالهم ،تهران ،1

چ  ،یـات هنـر و ادب  یشناس و جهان داستان: جاهمع  یاجتماع یتواقع ،(1259) یدجمش یرانیان،ا پور همصااحی 

       .کایریراهم ،تهران ،1

              هملک. هموزۀ ،تهران ،گفتمان )هنر( یلگفتار تحل در  ،(1281) یهمصطف ی ،همهرآی

       رخداد تازه. همؤسسۀ ،تهران ،ل گفتمانی  و روش تحلیگفتار ن ر در  ،(1282) ــــــــــــــــ 

               .سخ ،تهران ،1چ  ،داستانی ایران یاتادب یختار ،(1282حس  ) همیرعابدینی،
 ،1چ  ،دوم، همجلد اول )جلد اول و دوم( یرایشو ،یرانا یسینو صد سال داستان ،(1291) ــــــــــــــــ

        چشم . ،تهران

        .512ـ551، صص 15 ش ،شناسی یرانا ،«یکتراژ ینیب و جهان یتهدا» ،(1211عاا  ) همیالنی،

بازتاب  یۀن ربر اسا   یتصادق هدا یآقا یحاجداستان  یلتحل» ،(1281) یمیتسلعلی همحدث  و  هادوی، 

       .12ـ52، صص 1ش، 1.  یاتهنر و ادب یشناس جاهمع . «یّتواقع

      .یرکایراهم ،تهران ،2چ  ،آقا یحاج ،(1221) صادق هدایت،

              هرهمس. ،تهران ،1چ  ،یشناس ب  گفتمان یدرآهمد ،(1281هللا )ا لط  یارهمحمدی، 

 ،2چ  ،یلـی جل یهـاد  ترجمۀ ،گفتمان یلو روش در تحل ی ن ر ،(1282) یلیپسف یزلویو  یان همار یورگنس ، 

        .ین ،تهران
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