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 چكیده
های آن منظور استفاده از ظرفیتهدف پژوهش حاضر کمک به کاربرد بیشتر ادبیات روایتی به

 مثابۀاین است که به فرهنگی مطالعات و فرهنگی فرهنگی است. ازجملۀ اهداف نقددر نقد 
به  مدرن جامعۀ عمل کند؛ زیرا مدرن جامعۀ روایتی در ادبیات کردن کاربردی برای ایپروژه
 و ادبیات پژوهشگران که است بزرگی فرهنگی چالش عالقۀ چندانی ندارد. این ادبی متون

. کنند ارائه عملی راهکارهای آن رفع برای خواهندمی و اندیشندمی آن دربارة فرهنگی مطالعات
 داشته خاص هاییاین است که ویژگی جامعه به شرایطی، الزمۀ راه یافتن روایت چنین در

های کلی روایت شناسانه برخی از ویژگیهای نشانهبازنمایی و ویژگی نمادین، زبان. باشد
 کنندروایت ایجاد می در نیز دیگری را فراوان هایقابلیت لِّد،مو و های کلیویژگی هستند. این

تبلور نقد فرهنگی، نقش . شوندفرهنگی می نقد برای مناسب فضایی به منجر به تبدیل آن که
 هایمؤلفه هازجمل شکل و مفهوم توهم و ذهنیت، تبیینفرهنگی نماد، توصیف مستند جامعه، 

 را هاآن فرهنگی، نقد هایظرفیت تحلیل در ضرحا پژوهش که روایت هستند سازفرهنگ
 ادبی گفتمان انتقادی هایارزش به که است این هامؤلفه این مشترک همۀ وجه. کندمی بررسی
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 نقد و تولید هایظرفیت نوآوری، و نقد فضای روایتی به تبدیل ادبیات طریق از و افزایندمی
های ورد پژوهش حاضر این است که ظرفیتبنابراین دستا کنند.می تقویت را روایت فرهنگی

کند و از طریق کمک به کاربرد بیشتر ادبیات روایتی، به نقد فرهنگی روایت را تبیین می
 .افزایدامکانات نقد فرهنگی و مطالعات فرهنگی می

 توهم و ذهنیت، نقش فرهنگی نماد، تبیین روایت، فرهنگی روایت، نقد: کلیدی هایواژه
 شکل. مفهوم

 مقدمه .1
 . موضوع پژوهش 1 -1

سینما، ماهواره و  ،های جدید، با ظهور امکانات فرهنگی فراوانی مانند تلویزیوندر دوره
رسد که ادبیات داستانی کاربردهای خاص خود را ازدست داده باشد، نظر میاینترنت، به

اند؛ هکم تاحدی جای ادبیات را در حیات فرهنگی جامعه گرفتچراکه این امکانات دست
مصرفی یا بنابراین بسیاری از مردم به ادبیات مکتوب عالقۀ چندانی ندارند. بی

مصرفی ادبیات یک چالش بزرگ فرهنگی بوده است و متفکران برای رفع آن کم
اند. در همین راستا، مسئلۀ محوری پژوهش حاضر کاربرد روایت و پردازی کردهنظریه

  قد فرهنگی است.شناسی در مطالعات فرهنگی و نروایت

 روایت فرهنگی نقد . ضرورت7 -1

شناس مشهور قرن بیستم ، روایت8بارتاست. روالن  زندگی گستردگیروایت به حوزة
روایت، مانند »د: گویمنتشر کرده است، می 8315ای که در سال فرانسه، در ابتدای مقاله

« فرافرهنگی است المللی، فراتاریخی، وای بینجا هست و پدیدهخود زندگی، همه
 را روایتی ادبیات انواع همۀ روایت، 2«فرهنگی نقد» در پژوهش بنابراین ؛( :3271975)

 مطالعات» از صحبت که هرجا حاضر، پژوهش در اساس، بر این. گیردمی دربر
 ادبیات انواع همۀ خواهدمی که است ای«فرهنگی نقد» به ناظر شود،می 3«فرهنگی
 روشنفکرانه( و گرا)نخبه فرهنگی نظریۀ تدوین و تولید برای فضایی عنوانبه را 4روایتی

 دهد.  قرار انتقادی هایبازخوانی مورد
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 هاآن واسطۀبه که کرد خواهد تحلیل و بررسی را هاییمؤلفه حاضر پژوهش بنابراین
 عرضۀ و تدوین شناسی برایروایت و روایت هایظرفیت و امکانات از توانیممی

 درعین و بگیرد روایتی ادبیات از لزوماً را هایشریشه کنیم که استفاده رهنگیف اینظریه
تبلور نقد . باشد یافتنیکاربردی و دست جامعه، شدن فرهنگی پروژة گرا و درعمل حال،

نقش فرهنگی نماد، توصیف مستند جامعه، تبیین توهم و ذهنیت، و  روایت، فرهنگی در
 تحلیل در حاضر پژوهش که سازی هستندهنگفر هایمؤلفه مفهوم شکل ازجمله

 ادبیات هایمؤلفه مشترک وجه .کندمی بررسی را هاآن فرهنگی روایت، نقد هایظرفیت
 هایقابلیت به هاآن همۀ که است این شوند،می بررسی حاضر پژوهش در که روایتی
 روایتی دبیاتا فرهنگی گرایش و افزایندمی فرهنگی، نقد برای فضایی عنوانبه روایت،

 تبدیل فرهنگی سازیهویت برای رژیمی یا کارروش به را روایت و کنندمی تقویت را
 نمایند. می

 به را روایتی ادبیات خوانندة خواهدروایت می فرهنگی این اساس، نظریۀ بر
 خوانندة که کند ایجاد فضایی خواهدمی یعنی کند؛ متعهد و مندعالقه شدن فرهنگی
 الزم باشد متعهد شود که فضای روایت، در و ادبی متن امکانات از تفادهاس با داستان
 بار فرهنگی لحاظبه را خود و دنمای تقویت و تولید خود در را پذیریفرهنگ لوازم

 . کند تربیت و دهد پرورش آورد و

 . رویكرد پژوهشی و روش تحقیق1-7
عنوان یک روایت به رویکرد پژوهش حاضر خوانش فرهنگی روایت است؛ یعنی تحلیل

 سازهویت رژیم این مایۀساز برای تولید فرهنگی و نقد فرهنگی. جانرژیم هویت
 بهشاعر و منتقد فرهنگی قرن نوزدهم انگلیس، ، 5آرنولد ماتیو که است همان فرهنگی

 6«معاصر دورة در نقد کارکرد» عنوان با ایمقاله در آرنولد. گویدمی «ادبی نقد» آن
 هست؛ هم آن وجودیِ فلسفۀ و دلیل که ای استمقوله ادبی نقد موضوع نویسد:می

 هادانش بهترین ترویج و فراگیری برای تعصببی و عینی تالش و جدوجهد ایدة» یعنی
 ,1864)جامعه  در «منطقی و نو افکار از جریانی تأسیس منظوربه جهان در هااندیشه و

 پژوهش این در که هاییمؤلفه مشترک وجوهیکی دیگر از  ترتیب، این به (.823 :1875
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 تقویت چراکه روایت با است؛ روایت انتقادی قدرت گیرند،می قرار بحث مورد
 نقد مایۀجان و روح که «منطقی و نو افکار از جریانی تأسیس» به انتقادی، هایارزش

    کند. می کمک است، فرهنگی
 ادبیات سنگگران آثار توانندمی انایر شناسیپردازان روایتنظریه راستا، این در

 هاینظریه و بخوانند فرهنگی نظریۀ و نقد بزرگ منابع از یکی عنوانبه فارسی را
 این فرهنگی نیازهای با مطابق و ایران ادبی نثر از برگرفته که یهدفمند و یافتهسازمان
 ادبیات برای را یتوانند کاربردهای فراوانمی پردازاننظریه. کنند ارائه باشد، جامعه

 این بر. هاستآن از یکی فرهنگی نقد فرهنگی و نظریۀ تولید که گیرندب روایتی درنظر
 فرهنگی ادبیات نقد هایظرفیت از برخی: است این حاضر پرسش پژوهش اساس،

 نقد برای ایعرصه عنوانبه تواندمی چگونه و روایتی چرا ادبیات و اند؟روایتی کدام
 هدف بنابراین گیرد؟ قرار انتقادی هایبازخوانی و علمی هایپژوهش مورد فرهنگی،
 از بود قرار که ـایران  فرهنگی مطالعات که شرایطی در که است این حاضر هم پژوهش

 دستبه توجهی قابل توفیق ـبگیرد  ریشه دیگر علوم و رسانه مطالعات و شناسیجامعه
 کند تحلیل و بررسی روایتی را ادبیات فرهنگی نقد هایظرفیت از برخی است، نیاورده

 و رانگپژوهش توجه مورد فرهنگی، مطالعات برای متفاوت سبکی و راهبرد عنوانبه تا
روش تحقیق در مقالۀ حاضر، . گیرد قرار مطالعات فرهنگی شناسی وروایت مندانعالقه

عات شناسی و مطالمتون نظری روایت 1«خواندن دقیق»ای است و پژوهش کتابخانه
فرهنگی و نیز متون ادبیات روایتی اهمیت راهبردی دارد. در حین خواندن متون نظری، 

شوند و پس از آن، شناسایی و تحلیل می های نقد فرهنگی روایتای از ظرفیتمجموعه
 گردند.  های مختلف شناسایی و ردیابی و تدوین میهای نقد فرهنگی روایتظرفیت

 . پیشینۀ پژوهش 1-7
های بسیاری صورت گرفته است. در دورة معاصر، شناسی نظری، پژوهشایتدر رو
اند. اِیچ پردازان سرشناس این حوزه بودهنظریه از 3فلوُدِرنیک مونیکا و 1هِرمن دِیوید

ای بازنمایی یک حادثه یا زنجیره»، روایت را مقدمۀ کمبریج بر روایتدر  8۱پورتر اَبوت
گرا، آثاری که روالن بارت، شناسی ساختدر روایت .(13 :2002) داندمی« از حوادث
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آیند. اما حساب میمرجع به ،اندعرضه کرده 82، و جاناتان کالِر88تزوِتان تودورُف
شناسی نقد فرهنگی ادبیات روایتی باشد، شاید ها ظرفیتهایی که موضوع آنپژوهش

ادبیات و »با عنوان  6683ای که در سال در مقاله 83فراوان نباشند. ریچارد هوگارت
که درک ادبی در نمنتشر کرد، عمدتاً دو موضوع را بررسی نمود: یکی ای 48«جامعه

که در شناخت پدیدهای اجتماعی خاص نشناخت جامعه نقش اساسی دارد و دیگر ای
توان از بررسی انتقادی ادبیات کمک می ،پسند و روابط عمومی()مثالً هنرهای عامه

پیدایش مطالعات »با عنوان  833۱ای که در سال در مقاله 58لگرفت. استوارت ها
کم به استدالل در دو موضوع منتشر کرده، دست 68«فرهنگی و بحران علوم انسانی

مقوالت زبانی در شناخت فرهنگ ملی نقش کلیدی دارند و که نپرداخته است: اول ای
وضوع نیز بپردازد که نهاد باید به این م ،دوم اینکه هر پژوهش هدفمند در علوم انسانی

حال، موضوع پژوهش حاضر با سایر  کند. با اینزبان چیست و زبان چگونه کار می
طور چراکه این پژوهش به ؛متفاوت است که در این زمینه انجام شده، هاییپژوهش

دارد به خوانندگان  شود و سعیخاص بر روایت که ساختاری زبانی است، متمرکز می
 را بشناسند.های نقد فرهنگی رفیتظکمک کند تا 

 بررسی و بحث .7
 . تبلور نقد فرهنگی در روایت 7-1

 چرا بله، اگر است؟ روایت و داستان در نقد فرهنگی اصلی هایریشه گفت توانمی آیا
 دانشگاه ۀبرجست استاد ،بلوُم هَرولد مانند شناسی،ادبی و روایت پژوهشگران از برخی

 را ادبی مطالعات با آن جایگزینی و فرهنگی مطالعات یریگشکل آمریکا، در یِیل
 که طورآن فرهنگی و نقد فرهنگی، مطالعات دانند؟می ادبیات بر مهلک ایضربه

 ؛بشوند ادبی مطالعات جایگزین توانندنمی منطقاً کند،درک می را هاآن حاضر پژوهشگر
روایتی  ادبیات از را شاناصلی هایریشه فرهنگی نقد و فرهنگی مطالعات چراکه

 استراتژی این هستند، ایرشتهـ  بینو نقد فرهنگی فرهنگی  مطالعات اگرچه و گیرندمی
 و گیریشکل شناسی است. چگونگیروایتی و روایت ادبیات منطقی ۀنتیج دانش تولید
. هدمی نشان گفته را این درستی هم اروپا فرهنگی مطالعات عملکرد و بنیادین اصول
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 و فعال تخیل از فرهنگی مطالعات چراکه ؛است منوال همین به وضع نیز انایر در
 که ایحوزه که است طبیعی و بردمی سود ملموس و عینی هایواقعیت از نیز و کارآمد
  .خود همین روایت است ،کندمی عرضه خواننده به شکل بهترین به را واقعیت و تخیل

 ،باید که طورآن متأسفانه تاکنون ایران گیفرهن مطالعات که است درک بنابراین قابل
 محبوبه و کاظمی عباس مثالً. باشد نکرده برآورده نظران راصاحب انتظارات

 هشتاد ۀده اول ۀنیم در که ایران فرهنگی مطالعات که کنندمی بحث حسینیحاج
 ترنزدیک شناسیجامعه گروه به [...کاشان ] و طباطبایی عالمه دانشگاه» دو در شمسی

 [...] است، گرفته خود به رسانه مطالعات بویورنگ تهران، دانشگاه در[ و] است، بوده
[ و] شد،نمی دیده[ آن] استادان میان در شوروشوق آن دیگر هشتاد، دهۀ پایان از پس

 تبیین در حسینیحاج و کاظمی (.51: 8334) «نگریستند تردید با آن به نسبت حتی برخی
 نگرانی ،اول: کنندمی مطرح را نکته دو ،ایران فرهنگی طالعاتم موفقیت عدم دالیل

 گروهی اعتقاد ،دوم و شناسیجامعه تضعیف از اجتماعی علوم اصلی جریان اصحاب
 این حاضر، پژوهش  دید از اما. ایران در فرهنگی مطالعات نبودن راهگشا بر مبنی دیگر

 ،باید که طورآن ایران، فرهنگی مطالعات که دلیل است این به بیشتر آورمالل واقعیت
 و گیردنمی ریشه ادبی مطالعات روایتی و ادبیات از و نیست ایرشتهـ  بین

 قابل نقش آن گسترش و تأسیس نقد و نظریه و پژوهش ادبی در شناسی وروایت
 حال، این تأثیر بوده است. بابی آن ماهیت تعیین بسا درچه  است و نداشته ایمالحظه

 در نباید ،است غیرزبانی غیرروایتی و و غیرادبی آنچه که نیست امعن این به تهگف این
 بلکه برعکس باشد، داشته نقش فرهنگی نقد و فرهنگی مطالعات هایبرنامه و هاپروژه

 بسیاری و الهیات شناسی،روان شناسی،مردم شناسی،جامعه مانند علومی که پیداست
 بودن ایرشتهـ  بین و باشند داشته نقش فرهنگی عاتمطال در باید ضرورتاً ،دیگر علوم

 فرهنگی مطالعات در پژوهش، این دید از اما. معناست همین به هم فرهنگی مطالعات
   باشد. زبانی و ادبی علوم روایتی و ادبیات آنِ از باید کلیدی نقش
 حتی ازجمله مردم، معاصر، عموم ةدور در که نیست انکار قابل حال، این با

 و ندارند( ادبیات) خواندن به زیادی ۀعالق شناسی،زبان و ادبیات هایرشته دانشجویان
 خود جای ادبی متن و خواندن عمل درنتیجه. بپذیرند خواهندنمی هم را آن مسئولیت
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 ةخوانند دید از. دهندمی تئاتر و سینما تلویزیون، مانند متونی و شنیدن و دیدن به را
 به ربطی و است استعماری و امپریالیستی ضدفرهنگیِ ییانجر واقعیتْ این حاضر،

  ندارد.  ادبی نقد روایتی و ادبیات فرهنگی، نقد فرهنگی، مطالعات
 است و ادبی شناسی و مطالعاتروایت ۀادام فرهنگی مطالعات که عقیده این بنابراین

 نظرهب منطقی و هموج ،گیردشناسی میروایت و روایت از را اشاصلی هایریشه
 از درنتیجه و هستند نمادپردازانه و نمادین اصوالً فرهنگی رفتارهای چراکه ؛رسدمی

 و هاخاستگاه از بهتر ،واقعیت و تخیل تعامل ةاز حوز و شناسینشانه خاستگاه
 ادبیات روایتی بهترین که آنجا از همچنین .نداتفهیم و تحلیل قابل دیگر هایحوزه
 مطالعات است، واقعیت با دو آن پیوند و نشانه و نماد دازشپر و تحلیل تولید، ۀعرص

 این در. گیردمی قوام و روایت ریشه و زبان از و روایتی است و زبانی ،نهاد در فرهنگی
 خواهدمی که است دارمعنی هاینشانه یا نمادها از یافتهسازمان ایهمجموع فرهنگ معنا،

 و زبان ۀرابط بنابراین. دکن توجیه را اشزندگی و دارمعنی را او تاریخی تحول و انسان
 و فرهنگی شناسینشانه که طوریهب ؛است برجسته فرهنگی مطالعات روایت و

 در عمدتاً فرهنگی مطالعات از این رو،. اندتفکیک ابلقغیر و بستهمه زبانی شناسینشانه
 با و گیردمی قرار باطارت روایت در با که است زبان ةحوز در یعنی نشانه، و نماد ةحوز

  شود.             می بستههم آن
 روایتی و ادبیات ۀرابط تحلیل برای مرحله این در حاضر پژوهش بر این اساس،

 ،بعد ۀمرحل در و کند تبیین تاحدی را نشانه و نماد که کندمی تالش ،فرهنگی مطالعات
 تاهمی ابجدیان استاد امراهلل .دهدمی توضیح خالصه طورهب را ادبیات و زبان میان مرز

 ةدور ۀنمایشنام یعنی زمین،نمایشنامه در مغرب تحول تاریخی ۀمرحل دو در نمادگرایی
 : نویسدمی و کندمی گوشزد را بیستم، ةسد ۀنمایشنام و میانه

 که است مفاهیمی بیان ۀوسیل گیرد،می کاربه که هاییانگاره کمک با سمبل یا نماد
 ناملموس چیزهای ملموس بیان نماد، ۀوظیف. شوندمی درک یحیتلو ایگونهبه

 نماد. نیست نیمعیّ هنر یا و روزگار به وابسته نماد ،سبب همین به ؛است
  . (1: 8313) است هنرمندانه بیان ۀوسیل ترینقدیمی

 ةدربار پورنامداریان تقی نظر تحلیل در (45: 8313) عباسی علی و شاکری الرسولعبد
 قابل کنایه و استعاره با سو یک از نماد ،پورنامداریان دید از که دهندمی ضیحتو ،نماد
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 یا لفظ. شودنمی محدود دو آن مرزهای به نماد ةحوز ،دیگر سوی از اما است، مقایسه
 معنایی بر هم و کندمی داللت اشظاهری معنای بر هم زمانهم ،است نماد که ایواژه
 این با. کنایه نوعی هم و است استعاره مانند هم ،نظر این از و اشظاهری معنای از غیر

 و دارد مختلفی سطوح آن مجازی معنی که است این نماد ۀبرجست ویژگی حال،
 از استفاده بنابراین .کندمی تولید خواننده ذهن در را متفاوتی عینی و ذهنی هایتجربه
 شود،می شناخت وعموض آمدندر حس به و شدن ملموس باعث که نماد در انگاره

 معناییـ  چند گفتمان برای را راه که نماد در شناخت موضوع بودن سربسته و تلویحی
 انتقال و نماد در اطالعات انفجار کنار در نماد، بودن همگانی و جهانی و کند،می باز

 مضاعفی دلفریبی و زیبایی و نماد، کمکبه ناملموس جهان به ملموس جهان از خواننده
 که ندسته هاییویژگی ازجمله کند،می ایجاد متن در نماد کمکبه خالق ةسندنوی که

  کنند. می تبدیل فرهنگی نقد برای مناسبی فضای به روایتی را متن
 نقد برای آن بتناس به که دارد هم دیگری بسیار هایروایتی ویژگی زبان اما

 محمدعلی. است نشانه ونهمچ زبان دیگر، هایویژگی این از یکی. افزایندمی فرهنگی
 خوبیبه را دو این مرز ،(8312 -8318) «کجاست؟ ادبیات و زبان میان مرز» در شناسحق

 زبان منظر از همیشه ،ادبی ایران و زبانی مطالعات در که کندمی بحث او. کندمی تعیین
 توضیح و است شده تأکید دو این مشترک وجوه بر تنها و شده نگریسته ادبیات به
 در ایرانیان که است شده باعث چگونه ،ادبیات و زبان از یگانه تلقی این که دهدیم

 تداخل از پرهیز برای آن از پس شناسحق. شوند مشکل دچار دو این هایتفاوت درک
 با بودن، کاربردی ضمن که کندمی پیشنهاد را خاص یروش ،ایران در ادبیات و زبان

  است.  متفاوت ادبیات، ۀشناسانزبان ۀمطالع ییعن یاکوبسون، رومن پیشنهادی روش
 آن امکانات از که است ادبیات ۀشناساننشانه ۀمطالع شناس،پیشنهادی حق روش

 براساس ادبیات ۀمطالع یعنی ؛کنیم استفاده روایت هم فرهنگی نقد برای توانیممی
 ت واس هشد برخوردار معنایی سطح یک از بیش از زمانهم که نماد از نوعی کاربرد

 سه ،خود پیشنهادی روش تبیین در او. گذاردمی «انگیخته ۀنشان» را آن نام شناسحق
 «آوایی ارزش» ،اول ویژگی: کندمی جدا یکدیگر از را زبانی ارزش نوع سه یا ویژگی

 با ارتباطبی زبان اصوات و حروف از هریک ارزش یعنی ؛است «اولیه و ذاتی» که است
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 که شودمی حاصل وقتی و است «ایرابطه و ترکیبی ارزش» ،دوم ویژگی. یکدیگر
 این در. سازندمی واژه و شوندمی ترکیب با هم زبان صداهای و حروف از ایمجموعه
 «تلویحی قرارداد یک کمکبه» گوید،می شناسحق که طورآن واژه، که همین مرحله،

 هم ،زمانهم که است چیزی هنشان پس .«شودمی نشانه یک به تبدیل» کند،می پیدا معنی
 حاصل وقتی سوم ویژگی اما. افزوده و هثانوی ارزش هم و دارد اولیه و ذاتی ارزش

 ۀنشان» بنابراین. گیردمی تازه مدلول و شودمی تبدیل دال به نشانه خود که شودمی
 هم چراکه ؛باشد رسیده سه توانبه ارزشی لحاظبه انگار که ستا اینشانه «انگیخته
 در اصوات و حروف این هم دارد، ذاتی ارزش تنهاییبه اصواتش و حروف از هریک
 هم و شوندمی تبدیل نشانه به و کنندمی پیدا افزوده و قراردادی ارزش ،هم با ترکیب

 جدید معنای و مدلول ،گرددمی تبدیل دال به باالتر سطح یک در نشانه این که گاهآن
 تواندمی که نیست واژه فقط که کندمی یادآوری شناسحق حال، این با. کندمی پیدا

 رنگ عمل، حالت، حرکت، تصویر، صوت، شیء،» ازقبیل ،«هرچیزی» بلکه باشد، نشانه
  شدن دارد. نشانهقابلیت  ،(48همان، )...« و

 همین از ادبیات روایتی عمدتاً و فرهنگی مطالعات ۀرابط ،حاضر پژوهشگر نگاه از
 و باروری معنایبه فرهنگ اگر چراکه ؛گیردمی مایه ادبی زبان در نشانه و نماد ةحوز

 سایر و نشانه و نماد ةحوز در روایتی زبان هایویژگی این ۀهم باشد، اندیشه زایش
 از را اندیشه باروری ۀزمین تمثیل، و استعاره و مجاز ةحوز ازجمله ،دیگر هایحوزه
روایتی  ادبیات در که آنجا از و کنندمی ایجاد روایت و خواننده هدفمند تعامل طریق
 و تخیلی امر آمیختگی و گیرندمی مایه یکدیگر از و آمیزندمی درهم واقعیت و تخیل

 18ناباوری( ۀآگاهان) تعلیق و 18بازنمایی توان مانند دیگری هایویژگی واقعی امر
 و بازیگوش و بکچا است، نثر روایت که زبان که آنجا از نیز و دارد دنبالبه را خواننده

 هاگوشه ناپیداترین در و بگیرد نادیده را دستور و گرامر فوریتبه تواندمی است و سیال
 و مناسب روایتی فضای ادبیات کند، روایتی سرکشی زندگی هایعرصه پهناورترین و

 بود.  خواهد فرهنگی نقد و تولید برای حاصلخیزی
 و باشد  زادرون و زابرون زمانمروایت ه شودمی باعث شگرفی هایویژگی چنین

 و شود زندگی ۀتجرب شدن نو باعث باتجربه و خالق ةخوانند و روایتی نزد نویسنده نثر
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 ادبیات و زبان هایتفاوت از یکی مقدادی بهراماستاد  .وادارد تحسین و تعجب به را ما
 آکروباتیک حرکات با بندبازی مانند ادبیات و رفتن راه مانند زبان» که داندمی این در را

 با آکروبات یا بندباز یک که بکند را کاری همان زبان با باید نویسنده و شاعر. است
بندباز در  جسارت. (85: 8363) «کندمی ،داریم شما و من که پاهایی و دست همان

 در حرکت درواقع نویسنده، و شاعر هاینوآوری و هاتکنیک مانند تکنیک و نوآوری،
 کنندهکنترل و شدهکنترل و نوآورانه و متهورانه درنتیجه و است زندگی و مرگ مرزهای

 تنهانه نیست و معجزه به شباهتبی ،دهدمی بند انجام روی بر او آنچه ؛ بنابرایناست
آنچه او انجام  بلکه ناتوانند، دهدمی انجام او آنچه اجرای از هنرمندان از دیگر بسیاری

 تحسین و تعجب هنری جدید است و هم باعث ةمادّ تولید یک ۀهم زمین ،دهدمی
  شود.می بینندگان

 زبان د،ندهمی پرداز انجامروایت ةنویسند و شاعر آنچه برکتبه روایتی، متن در
 و شودمی بارور کند،می پیدا تکثیر و زایش امکان معنایی و ساختاری و شکلی لحاظبه
 و طنز تلمیح، نماد، اسطوره، مانند ناصریع ،روایت در. گرددمی تبدیل هنری کاالی به

 و زایش مقدمات زبان، ساختارساز عوامل سایر با هماهنگی در هااین ۀهم و ایماژ،
 معنیْ ،در روایت که است این. آورندمی وجودهب را جدید هایتجربه و معانی ظهور

 که ستا خواندنِ روایت جریان در همچنین ؛است تکثیرشونده و فشرده ،غیرمنتظره
 ذهن ،معنی تولید در اصلی کنشگر بنابراین و یابدمی ظهور و گیردمی شکل معنی

 و معنایی متعدد عناصر، 38گسترده ةاستعار یک خلق در که گاهآن و است خواننده
 نقد و گفتمانی نوآوری امکان گیرند،می قرار یکدیگر با ارتباط زبان در ساختاری
 چارلز هایروایت در مثال برای ؛رسدمی اوجبه ادبیات روایتی و شعر در فرهنگی
 توجه بسیار قابل گسترده ةاستعار یا /و نماد کاربرد ،فاکنر ویلیام و جِیمز هِنری دیکنز،
 در ادبی هایویژگی برکتبه ،زبانی زایش و انفجار همین در و جاهمین بنابراین. است

 لذاگیرد. می شکل فرهنگی ۀنظری و نقد تولید برای مناسبی فضای که متن روایتی است
 معانی بذر کشاوز، همچون نویسنده، آن در که است ایمزرعه گویی روایتی متن
 هایتجربه و معانی دروگر، در مکان و زمانی دیگر، همچون خواننده، تا کاردمی

  کند.  برداشت را جدیدی
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 روایت فرهنگی نقد هایظرفیت: است این حاضر پرسش پژوهش ترتیب، این به
 مناسبی فضای به روایت را که کنندمی کار چگونه ادبی زبان هایویژگی و چیست؟

 و نماد توانیممی ،پژوهش این دید از د؟نماینمی تبدیل فرهنگی نقد و نظریه تولید برای
 چراکه ؛روایت بدانیم زبان هایویژگی و کارکردها ۀهم دینبرآ و خالصه را نشانه
 دو در زمانهم ادبی زبان نشانه، و نماد فضای در است، شده گفته کنونتا آنچه برعالوه

 برروایت، عالوه زبان بودن سطحیچند یا بودن سطحیدو. کندمی کار سطح چند یا
 که آنجا از آورد،می وجودهب را جدید هایزایش تجربه و معنی تکثیر امکان اینکه

بیند. می تدارک نیز را وگوگفت ایجاد ۀزمین دهد،می قرار «غیر» با ارتباط در را «خود»
در روایت و اینکه وجود و نقش هریک از این دو بسته به وجود « غیر»و « خود»حضور 

ارتباط است و هم  ۀو نقش دیگری است، به این معنی هم هست که روایت هم زمین
کثیر نظام ارتباط، و این نظام ارتباطی در وجه انشایی زبان روایتی که وجه تولید و ت

 و مألوف جهان از را روایت خواننده ،عالوههب .شودزبان و نقد و معنی است، متبلور می
 و رازگونه برایش سو یک از که کندمی منتقل غیرمألوفی جهان به شدهشناخته
 متن بنابراین ؛بشناسد و کند کشف را آن خواهدمی دیگر سوی از و است آورحیرت

 امکانات به که شودمی تبدیل خواننده روشنفکریِ هایِتفعالی برای میدانی روایتی به
 افزاید. می فرهنگی نقد و نظریه تولید

  روایت . نقش فرهنگی نماد در چند7-7
 و اهداف ،نشانه و نماد کاربرد و تولید در هریک پردازان،روایت ترینبرجسته از برخی
 گوستاو ۀنوشت «ساده دل یک» کوتاه داستان در طوطی. اندداشته متفاوتی هایروش

 اششنوایی آنکه از پس داستان، اصلی شخصیت ،فِلیسیته. است برجسته نماد یک ،رفلوب
 اگر و شنودنمی را طوطی معنیظاهراً بی صداهای جز صدایی هیچ دهد،می ازدست را
 عامل و کانال طوطی کند، تفسیر و درک را اطرافش جهان تواندنمی دیگر حاال لیسیتهفِ

 دهدمی سفارش فِلیسیته میرد،می پرنده که وقتی بنابراین ؛است جهان با او باطیارت
پرنده،  این چنانچه. کندمی نگهداری اتاقش در را آن و کنندمی پُر پرنده را پوست

 هم فلیسیته مسیحی ایمان و القدسروح تجسم حال درعین طور که گفته شده است،آن
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 و جهان با ارتباط که کند القا خواننده به را معنی نای خواهدمی فلوبر داستان باشد،
از این . است ممکن کاتولیک کلیسای هایآموزش به اعتقاد طریق از ،آن تفسیر و درک

چراکه طوطی  ؛در داستان فلوبر برجسته است« غیر»با « خود»گذشته، نقش ارتباطی 
فلیسیته « خودِ»ی که انگار به این معن ؛سازدارتباط فلیسیته با جهان اطرافش را ممکن می

 کند. او هست، امکان تحقق پیدا می« غیر»در ارتباط با طوطی که 
 که است هاییمرغیجاتخم ،روایت در نماد فرهنگی نقش برای دیگر مثال یک
 هدیه مادرش به الرِنس اِیچ. دی. ۀنوشت( 8383) عاشقان و پسران رمان در ویلیام

 همسرش به ویلیام، پدر والتِر، که «پشمالو چیز یک» اب هاآن معنایی تقابل و دهدمی
 نماد ،هدایا این تقابل که کندمی اعتراف (544 :1963) 2۱بیب موریس. کندمی تقدیم
 ةعقد» ۀترجم همان که است همسر /مادر عشق آوردن دستبه برای پدر /پسر تقابل
 ۀنوشت( 8323) اهوهی و خشم رمان در دیواری دیگر، ساعت مثال است. نیز یک «ادیپ
 ساعت. دارد سروکار آن با داستان دوم فصل در کوئنتین کامپسُن که است فاکنر ویلیام

 شده تشکیل تنیدههمدر و مبهم عناصری از که است زندگی نامبه ایپیچیده سازمان نماد
 که کندمی براین داللت اندازد،می ازکار را ساعت درنهایت کوئنتین که وقتی و است

 انگار ،ساعت تخریب با حاال او که است شده معنابی و آوررنج قدرآن برایش دگیزن
 خواهرش چراکه ؛دکن ساقط زندگی ۀگردون از را خودش و متوقف را زمان خواهدمی

 ازبین را شانخانوادگی اصالت و شرافت قانونی، ازدواج از خارج جنسی روابط با کَدی
 ناباکوف والدیمیر ۀنوشت( 833۱) 28چشم کوتاه انرم در اِسمورُف خودکشی. است برده
 از را تنها خودش واقعدر کند،می خودکشی اِسمورُف که. است نمادین رفتار یک هم

عنوان یک سازمان هحاضر، داستان مدرن ب ةکند، بلکه از دید خوانندنمی ساقط زندگی
چراکه  ؛سامدرن شکل بگیرداندارد تا امکان تولد داستان پدار را ازکار میهدفمند و معنی

 را همه و است حاضر جاهمه که شودمی تبدیل چشمی اِسمورُف با خودکشی به
 و یمادّ که وجود افزاریسخت بعد از را خودش ،خودکشی طریق از گویی ؛بیندمی

از طریق  همیشگی کنترل و مراقبت برای افزارینرم به تا کندمی آزاد است، محدود
 با اسمورف گفت توانمی باشد، درست تفسیر این اگر. شود گفتمان ادبی تبدیل

 دست در ابزاری که شودمی تبدیل ادبیات پلیسی و مراقبتی نقش کنشگر به خودکشی
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 اِسمورُف خودکشی ترتیب، این به. است پایداری و مقاومت شکستن درهم برای قدرت
 جاهمه در بلکه میرد،نمی تنهانه خودکشی با او چراکه ؛شودمی تبدیل ضدخودکشی به

 باشد.       چیزهمه مراقب تا کندمی پیدا حضور
 دریایی فانوس خود وولف، ویرجینیا ۀتشنو( 8321) دریایی فانوس سویبه رمان در

 آفرینیابهام به است، نقاش که بریسکو لیلی حضور رسدمی نظربه و است اصلی نماد
 بیشتری نقش مدرن داستان تفسیر در نندهخوا که هدف این با ؛کندمی کمک اصلی نماد

 ادبیات و هنر با برخورد: ادبیات» عنوان با دیگری ۀمقال در استاد مقدادی .بگیرد عهدهرب
 :گویدمی مدرن ادبیات در ابهام نقش ةدربار «سوم جهان و غرب در

 شود سروده مانا و نو شعری مثالً تا شد گرفته کاربه ادبیات و هنر در عمداً یا ابهام
 به حتی شاعر اینکه یا و گردد متمرکز شعر در هم با ارتباطبی ظاهراً معانی و

 (.88: 8311) بکند هم افتخار معنا، آفرینش در خود فکری نابسامانی و ذهنی آشوب

 ضمن افزایش ظرفیت نقد و تفسیر روایت، به که است این ابهام نقش بنابراین
 دسترس از دور را آن ،طریق این از و کند آن هم کمک شدن تخصصی و روزآمدی

 تا کند کمک آن شدن ماندگارتر به دهد، قرار غیرروشنفکر و ایغیرحرفه خوانندگان
 تا بگذارد حاکم قدرت دراختیار ابزاری همچون را آن و بخوانند را آن بیشتری هاینسل

 و کریف هاینظام ایجاد و خوانندگان ذهنی دهیسازمان طریق از کنترل برای آن از
 تخصصی برای ابزاری ابهامْ ،در داستان مدرن ترتیب، این به. کند استفاده جدید گفتمانی

 فرهنگی تولید و نقد بر مترتب مسائل از خود که هست ادبیات هم شدن طبقاتی و شدن
 نماد برای دیگری مثال ،هدایت صادق ۀنوشت کور بوف رمان در روایت است. جغد در
 ۀهم ۀنشان جغد هدایت، رمان در. روایت است فرهنگی تظرفی عنوانبه نشانه و
 ؛(3: 2536) «تراشدمی و خوردمی انزوا در آهسته را روح خوره مثل که هست هاییزخم»

 او بین ،بیستم قرن پوپولیست ۀجامع در داندمی که روشنفکری درمانبی دردهای نشانه
 دیگران با روابطش ۀهم که یروشنفکر ةنویسند ؛دارد وجود «هولناکی ۀورط» دیگران و
 را خودش اینکه برای اما بشناسد، بهتر را خودش خواهدمی  است و کرده قطع را

 نزد در نوشتن که است درک قابل لذا. آیدبرنمی دستش از کاری نوشتن جز ،بشناسد
 کشف و تحقیق روش» ۀمنزلبه آن از محمدی سیدبیوک که باشد روشی هدایت
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 پژوهشگر دید از. کندمی یاد (38: 8335)(« نویسنده) محقق درون در نهفته هایایده
 قرار های مدرنیروایت ةزمر در را آن جغد، یعنی هدایت، رمان مرکزی ۀنشان حاضر،

 که هاییداستان ؛هستند «شناسانهشناخت» عمدتاً، 22هِیلمَک برایان دید از که دهدمی
 کارکرد شناخت، حصول ،دانش پیدایش بنابراین و است شناخت موضوعشان
 از معرفتی هاینظام گیریشکل چگونگی و داستان، شخصیت و خواننده خودآگاهیِ

 رسدمی نظربه همچنینروایت است.  فرهنگی نقد بارز هایجلوه از که هاستآن اهداف
 آن با چرانشتر عباسِ خونین گریزوجنگ و سلوچ خالی جایدر رمان  «مست شتر»

 و نیروها ۀهم نماد ،آبادیدولت محمود داستان هایآدم دگیزن کویر در حیوان
 و عِلّی تأثیرات او زندگی بر که باشد انسان نوع برون و درون در طبیعی هایصاعقه
 :خوانیممی داستان سوم فصل در چراکه ؛دارند کنندهتعیین و جزمی

 جان چاه در [...] آمده. فراهم عباس هایچشم در که استای سالههزاران نگاه این
 اعصار همۀ آدمیانِ همۀ نگاه عصارة که کنیمی حس باشی، داشته جای اگر عباس
 (.268: 8312) ببینی را چشمت پیش بتوانی تو تا اندآمده فراهم تو در زمین

چالش  تجسم ،شتر با عباس وگریزجنگ آبادی،دولت داستان توان گفت درمی لذا
 روایت برای خواننده با ضروری تعامل او و ندگیز خواننده با روایت و نقش آن در

 از ماندن عقب اطالعات، انفجار و وریافن عصر در چراکه ؛هست هم خود رسانیروزبه
 و افراد حتمی و زودهنگام مرگ ،فرهنگی خواندن و تحوالت پردازی وروایت ۀقافل

چالش متن و  داشت. در این مسیر، جدال عباس و شتر، خواهد دنبالبه نیز را جوامع
شدت و با قوّت و هدفمندی چالشی که از سوی طرفین به ؛کندخواننده را متبلور می

ادامه دارد و خطرناک و مُهلِک است و پیروزی یکی از طرفین در آن متضمن شکست 
ـ  روایت دیگر خطی نیست، بلکه دو ،معاصر ةکه در دور اطرف دیگر است. به این معن

و همواره بیش از یک کاربرد واحد دارد: از یک سو  استتی ساحـ  ساحتی و بلکه چند
کار دلگرم  ۀدر ادام های زبانی، خواننده راها و نشانهداده ۀکشیدن و ارائ ضمن پیش

الحیل زبانی و گفتمانی فراوان با او بازی همواره با لطایف ،کند، اما از سوی دیگرمی
او را به دوراهی و چندراهی  ،خواندنانگار در مسیر  ؛زندکند و سرش کَلَک میمی
چرخاند و در مسیرهای حتی دور می ،بردگذارد، سر پیچ میراه میررساند، بر چهامی
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متن روایتی را به هزارتویی تبدیل  ،کند و از این طریقانشعابی مختلف هدایتش می
 ای را در چالش خواندن شکستغیرمتخصص و غیرحرفه ةتنها خوانندکند تا نهمی

دهد، بلکه امکان خوانش مطلق و جزمیت تفسیری را هم از روایت سلب کند و آن را 
متخصص  ةحتی متضاد توسط خوانند های متکثر و تولید معانیِبه میدانی برای خوانش

آبادی را توان داستان دولتای تبدیل نماید. اگر این نقد قابل قبول باشد، آیا میو حرفه
خواهند به فراداستان م گرایش دارند و میسداد که به پسامدرنی هایی قرارروایت ةدر زمر

پرداز ادبی بزرگ آمریکای نویس و نظریهجان بارت، رمان ۀگفتشباهت نباشند و بهبی
ها، مانند داستان گردند؟ این نوع روایتبه خودشان برمی 23«نوار موبیوس»معاصر، مانند 

خود جان بارت، خواننده را نه به جهان بیرون  ۀنوشت 42«خانهشده در سرگرمیگم»کوتاه 
دهند و خودشان را و روایت را می عاز روایت، بلکه به دنیای درون خود روایت ارجا

 کنند.  شان میموضوع قصه
 )چاپ دوم( اشآزاده خانم و نویسندهاما پژوهشگر حاضر با اطمینان بیشتری رمان 

داستان پسامدرن قرار  ةهنی را در زمراثر رضا برا خصوصی دکتر شریفی یا آشویتس
از حدود پژوهش حاضر خارج است.  دهد، هرچند که بررسی رمان بزرگ براهنیمی

نویسی و پیروی از قواعد های متعدد داستانها و تکنیکدر رمان او، استفاده از روش
ر فراداستان پسامدرن قرا ةپردازی کافی است که آن را در زمرژانرهای مختلف روایت

 خوانیم:رمان براهنی می« کتاب یکم»از  2بدهیم. در فصل 
ای بنویسد که با ترکیب بدیع استعاره و مجاز مرسل، با ]دکتر رضا[ فکر کرد قصه 

تکیه بر نوعی رئالیسم انتقادی با چاشنی رئالیسم سوسیالیستی، با فلفل نه چندان 
با  ـ های مقبول زمان گذشته، حال و آیندهتلخ و نه چندان شیرین ایدئولوژی

گفتار مناسب با حال و شیوة جریان سیال ذهن و تک ـ قول عوامبه ـ هایی«فراز»
به همین سادگی  ؛اقتصادی او را برسد ةو محاصر« بیل کاف»درونی، حساب 

(8316 :1).    

از  و تر استبنابراین روشن است که روایت پسامدرن نوعاً از روایت مدرن فنی
  های بیشتری دارد.ها و ظرفیتبرای نقد فرهنگی زمینه ،نسبت به رمان مدرن همین رو،
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 تیدر روا جامعه توصیف مستند .7-7
توصیف  طور مستندیکی دیگر از کارکردهای فرهنگی روایت این است که جامعه را به

های روشخاص، روایت زندگی اجتماعی و فردی را به تاریخی هایدوره کند. درمی
در این معنی، ارزش روایت ازجمله در چیزی است که وُلفگانگ . دهدمی نشان جالبی

 هاینگرش و هاقضاوت همچنین گوید. روایتمی 62«فرهنگی ۀسرمای»به آن  52ایزِر
 و جدید دانش نوعی حال، عیندر. کندمی مشخص را هاآن و سازدمی را جامعه به افراد

-می زندگی درگیر طوری را خواننده تجربیات و کندمی ارائه هم جامعه درمورد همتابی

 با روان و پیچیده چنان را ما تجربیات روایتْ. بردنمی یاد از را زندگی او که نماید
 نهادینه ماننذه در و گیردمی تازه جانِ مانیبرا زندگی که زندمی پیوند مانزندگی

 درک چگونه را زندگی نیاکانمان که دکنمی روشن هم را شناسی اینروایت. شودمی
ایرانی و  نو هایرمان از برخی مثالً ؛داشت معنایی چه شانیبرا زندگی و کردندمی

 که گذارندمی نمایشبه را حال و گذشته فرهنگی ارتباط از خوبی هاینمونه ،انگلیسی
 د. کر تحلیل را هاملت تاریخی ادراک شناسیزیبایی هاآن کمکبه توانمی

 کتاب در او. دهدمی ارائه های جالبیمثال مورد این در شایگان داریوش
 به فرانسوی از را آن ولیانی فاطمه که سیار تفکر و تکهچهل هویت: جدید زدگیافسون
 :گویدمی است، کرده ترجمه فارسی

 خطربی و آرام پناهگاه مردگان دنیای معروفی، عباس نوشتۀ مردگان سمفونی در
 محفوظ زمان فرازونشیب گزند از که است جمعی و زنده ایحافظه ؛تاس زندگان

 سرانجام [...]. است بخشنجات و دسترس قابل حاضر، همیشه گذشته. است مانده
: 8361) گردندمی سهیم آنان جهنم عذاب در و آمیزندمی درهم مردگان با زندگان

228 .) 

 شهرنوش ۀ( نوشت8361) شب یمعنا و طوبا رمان که کندمی ادعا همچنین شایگان+
 و روزمره رخدادهای همان که بیرونی سطح: دارد جریان سطح دو در» پورپارسی

 گشوده جهان ایاسطوره ساحت که درونی سطح[ و] [...] است، زندگی فرازونشیب
 درهم اسطوره و واقعیت سطح دو پایان، در [...]. رودفرومی آن شب قعر به و است

« شودمی یکسان روز و شب. شودمی حاکم نوشته بر آشفتگی و شاغتشا و آمیزندمی
 زندگان گرفتن پناه و معروفی رمان در مردگان با زندگان آمیزش(. 222 -228: 8361)
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 به را خواننده ،پورپارسی رمان در اسطوره و واقعیت بستگیمه و مردگان دنیای در
 تاریخی ادراک فهم در ،طریق این از و زندمی پیوند اشنیاکانی و تاریخی ۀگذشت

 دگرگون خواننده نزد هم را واقعی امر حتی آمیزش این. کندمی به او کمک ایرانیان
 مسائل بلکه روزمره، زندگی امور نه برایش واقعی امر دیگر حاال که طوریبه ؛نمایدمی

 خالق خواننده ۀدغدغ بارزترین بنابراین. بود خواهد جامعه خرد و کالن فرهنگی
 و زبانی هایحوزه در جدید هایتجربه و افکار پرورش و ورزیاندیشه ،داستانی بیاتاد

 است.             فرهنگی
خانم  آزاده ،مرگ مثل قیچی»رمان رضا براهنی، آنجا که « کتاب سوم»از  6در فصل 

ه گویی نویسند ،«کرد]و[ چیزی غایب خود را مدام اعالم می [...]را از زندگی بریده بود 
این دو را به موضوع  ۀخواهد به خواننده کمک کند تا نهاد مرگ و زندگی و رابطمی

 حاضر و غایب امرِ های جدید تبدیل کند و شاید به همین دلیل باشد که دوپرسش
پردازند. در همین فصل از رمان می زندگان دنیای ةمشاهدبه مردگان و کنندمی تداخل

 خوانیم:براهنی می
ها همان بودند، ولی در آن زمان نبود که بودند. ازبین رفته بود. آدمزمان حاضر 
 ةطرف دروازبردش بهاوغلی را از روی خاک بلند کرده بود و میپدرش بیب

قبرستان، ولی نه در زمان حاضر. اشک سراسر صورت مادرش و اشرف را گرفته 
ز جیبش درآورده هایش را اکرد، دستبود و تقی که همیشه زودتر از او گریه می

ولی نه در زمان حاضر. همه انگار کر و  .کردهای پایینش را پاک میبود و زیر پلک
و  ،کور و الل بودند و پشت کرده بودند به قبر که هنوز سنگش گذاشته نشده بود

رفتند. ولی نه در زمان حاضر. آزاده خانم شخصاً باالسر قبر ایستاده بود و می
برای همیشه روباز خواهد ماند. و آزاده خانم مانتو تنش  گفت این قبرگورکن می

بود، مانتو سبز و یک روسری هم روی سرش انداخته بود. و به شریفی لبخند 
 (.266: 8316) زدمی

خاص و  ةرسد زمان حاکم بر این بخش از داستان براهنی محدودنظر میبه
طوری که به ؛یابدمیشود، بلکه در گذشته تا دورها گسترش مشخصی را شامل نمی

های داستان را ذهنیت تاریخی آدم گذشته، در آن نامعلومی حدود زمان و گسترش
عنوان ارتباط با آن، بلکه بهنه مستقل از تاریخ و بی ،معاصر را ۀدهد و جامعگسترش می
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 فضای در را تاریخ بازتولید و مطالعه ،کند و از این طریقمد تاریخ عرضه میامکمل و پی
 در چراکه ؛است جدید خود نوع در خانم آزاده عالوه، مرگهسازد. بمی ممکن ایترو

شوند و نیز می وارد یکدیگر ةحوز در همواره(  حضور و غیبت) بودن و نبودن ،او مرگ
ضمن  ؛کندبودن قبر آزاده خانم، داللت بر مرگ و زندگی توأمان او می« همیشه روباز»

نماید. نتیجه اینکه مطالعات انتقادی تبدیل می اینکه مرگش را به موضوعی برای
مواد معمول و آشنای زندگی، مثالً مرگ و  ،نویسنده برای تولید و پرورش داستان خود

کند و هربار های جدید ترکیب میرا به روش ،شرکت در مراسم تدفین و غیر آن
که امکانات  آفریندهای داستانی دیگری میبیند و جهانساختارهای جدیدی تدارک می

 دهد.نقد فرهنگی و تولید فرهنگی بیشتری را دراختیار خواننده قرار می
جهانی و های اینست که در فضای آن زندگیا ایاما اگر در رمان براهنی مرگ میانه

های سمبولیک تاریخ فرآوری های یکدیگر وارد و با تولید چهرهجهانی در حوزهآن
فارسی  ۀگردند، در پیشگفتار چاپ سوم ترجمگی تبدیل مینقد فرهن ةشوند و به مادّمی

به  8315را در سال ای. ال. دکتروف( که نجف دریابندری آن  ۀ)نوشت رگتایمرمان 
های های سمبولیک، احیای شخصیتخوانیم که تولید چهرهخوانندگان عرضه کرد، می

ه تاریخ به یکی از شود کهای واقعی باعث میها با شخصیتکُنِش آنو برهم تاریخی
گوید، موضوع داستان طور که مترجم میآن زیرا ؛مصالح مهم داستان تبدیل گردد

 [آمریکایی] ةتاریخی است؛ و نویسند ۀ]و[ یک لحظ [...]واقعیت بیرونی »دکتروف 
مساعد موضوع کار خود پدید  [...]ای شیوه [...] کوشیده است برای کاوش این لحظه

 (.  6: مقدمۀ مترجم، 8315)دکتروف،  «بیاورد
های با دو دسته آدم: آدم»کند که دکتروف در این داستان دریابندری بحث می

 رگتایمها که این آدم»نماید که کند و اعتراف میکار می« های تخیلیو آدم [...]تاریخی 
آید، همان سه وجود میههایشان بها و برخورد و کشمکش ارادهاز جریان زندگی آن

ها، مهاجران، و مریکاییادهند: مریکا را تشکیل میا ۀاصلی جامع ۀری هستند که بدنعنص
از ادبیات روایتی برای بازتولید  ،بنابراین پیداست که در رمان دکتروف هم ؛«پوستانسیاه

تر آن از های فرهنگی استفاده شده است که تحلیل مفصلمنظور فرآوری تجربهتاریخ به
 رج است.    حدود گفتار حاضر خا
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 ذهنیت در روایت و توهم . تبیین7 -7

 هایظرفیت از دیگر یکی ،آگاهیخود تطور و تحول چگونگی و توهم و ذهنیت ۀمطالع
 ۀاستاد بازنشستکه ( 375 :2009) 12فلوک وینفرید. روایت است فرهنگی خوانش

ش از دو بی ،آن دانشگاه« مریکای شمالیامؤسسه مطالعات »دانشگاه برلین است و در 
 ادبیات نقش ةدربار که هایشمقاله از یکی بود، در« مطالعات فرهنگی»دهه مدیر بخش 

 ادعا و شودمی متمرکز «ادراک شناسیزیبایی» بر است، فرهنگی استعالی در داستانی
 و شود خوانده باید معنی تولید برای و است عقیم نشود خوانده تا داستان که کندمی

 تخیلی امور به را خواننده داستان که شودمی معنی تولید به نجرم زمانی نیز خواندن
 معانی تداعی از جدید تفکرات تولید برای خواننده در این صورت چراکه ؛بدهد ارجاع

 .گیردمی کمک زندگی امور تشابهات کشف در احساسات خود و ذهنی تصاویر و
 تبیینی قدرت یبررس» برای که ایمقاله در مباشری مرتضی و اعتماد شاپور

هدف  که رسندمی نتیجه این به اند،کرده منتشر (8۱1: 8336) «توهم درمورد بازنمودگرایی
 اعتنایی قابلِ پتانسیلِ»این نوع ادبیات  و است «قدرت بازنمودگرایی»ادبیات روایتی 

 در بازنمودگرایان روش که کنندمی گوشزد هاآن. (838همان، ) «دارد توهم تبیینِ برای
 در ذهن که امعن این به ؛است «ذهنی دربارگی یا قصدیت» از استفاده توهم بیینت

 ادبیات حاضر، پژوهش دید از. دکنمی ردیابی ،کرده قصد را هاآن ،اشیا و امور بازنمایی
دراختیار خواننده  توهم و ذهنیت تبیین برای را مناسبی فضای نیز نظر این از داستانی

 جهانی روایت است، کارکردهای از یکی حال هر به که ماییبازن در چراکه ؛گذاردمی
 پرداز وروایت توهم و ذهنیت تبیین امکان که دشومی پدیدار مجازی یا تخیلی

 ةشمار ۀانخسالخ رمان در مثالً .کندمی فراهم خواننده برای های روایت راشخصیت
منتشر کرده است،  8333اصغر بهرامی چاپ نهم آن را در سال که علی( 8363) 12پنج

 رنگشان دارند، قد مترسانتی شصت»ساکنان آن  که خوانیممی« ترالفامادور سیارة» دربارة
 مانندپیاله هایقسمت. هاستکشلوله بازکنیلوله اسباب مثل شکلشان و است سبز

 است، پذیرانعطاف اندازهبی که هاآن هایلوله و دارد قرار زمین روی هاآن مکندة
 کف در. دارد وجود کوچک دست یک لوله هر باالی در. گیردمی قرار باال به رو معموالً

 توانندمی و است دوستانه موجودات این رفتار. دارد قرار سبز چشم یک دستی هر
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 دلسوزی ،هستند بعد سه دیدن به قادر تنها که هازمینی برای هاآن. ببینند را بعد هرچهار
 بیاموزند هازمینی به زمان درمورد مخصوصاً مهمی بسیار ایچیزه توانستندمی. کردندمی

 (43 -42: 8333 گات،ونه)
این سیاره و ساکنان آن اطالعات قابل  ةباردر خانۀ شمارة پنجسالخرمان هرچند 

 بایدبهتر این سیاره  شناخت خواننده برای گذارد،توجهی را دراختیار خواننده می
و  علمشدگی، کسب فسونتردید حصول شناخت، ابیکند و  جووجست و تقال همواره

جوی وادبیات و نیز از نتایج تقال و جست مطالعۀاز فواید چشمگیر  ،غافلگیر شدن
 که باشد نوعی از چه ای،تجربه چنین و است سازتجربه بازنمایی بنابراینخواننده است. 

 آن نام هاآن که باشد وعین از چه و گویندمی «نماراست ۀتجرب» آن به مباشری و اعتماد
 ذهنی ءازابما و ذهن از خارج یئیش بین ارتباط در ریشه گذارند،می «وهمی ۀتجرب» را
 طور القااین او به ماند،می معلق خواننده ناباوری که آنجا از حال، درعین. دارد آن
 دارد.  اصالت ،روایت مجازی جهان که شودمی

را  ذهنی و عینی جهان دو و شودمی تقویت هخوانند کنجکاوی حس ترتیب، این به
 ذهنیتنسبت به  ،واقعی یاشیا با وهمی یاشیا برابری طریق از کند؛ بنابراینمقایسه می

. کندمی شاننتبیی پردازد ومیکشف و شهود به روایت  هایشخصیت پرداز وروایت
 بالندگی و ذهنی درش باید داستان خواندن از هدف که دهدمی نظر 32هاوِلز دین ویلیام
 به را خواننده ،داستان در تخیلی امر و واقعی امر اتصال اینکه و باشد خواننده روحی

 زندگی دربارة چیزی با را روایت[ نویسانرمان] ما» :گویدمی هاوِلز .رساندمی هدف این
 با بعد، مرحلۀ در اما زندگی؛ خود با یعنی شناسیم،می ازپیش را آن که کنیممی شروع
 باشیم، صبور و ماهر خیلی اگر. دهیممی ادامه دانیم،می زندگی دربارة آنچه تقلید

 این طرف یک دارد؛ وجود همیشه اتصال این اما. کنیم مخفی را اتصال این توانیممی
 و زمین از شدهترسیم تصاویر دیگرش طرف آن و است واقعی چمن و زمین اتصال
ادبیات  لذا.  روایت است متن در زندگی از قلیدت آثار از که است (241 :1994) «چمن

 فرهنگی نقد تجهیزات و لوازم از که گشایدمی خواننده بر را جدیدی روایتی جهان
 همواره باید کند، رمزگشایی را آن و بشناسد را جدید جهان این زیرا خواننده تا ؛است

 کند.  تمرین را فرهنگی نوآوری و باشد فکری تقالی در
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 در روایت شكل وم. مفه7 -7

. است فرهنگی مطالعات روایت منثور برای هایظرفیت از دیگر یکی «شکل»
 باعث بتواند که جدید ادبی بوطیقای یک تأسیس برای تالش در روس هایفرمالیست

 از بخشی عنوانهب ادبی تکنیک و شکل بر شود، نمادگرایان مقابل در مواضعشان تحکیم
 -8326) 3۱«فُرمال روش ۀنظری» در ،باومآیخِن بوریس یدد از. کردندمی تأکید محتوا
محتوای  ادبی و شکل که مفهوم این به ؛کرد پیدا جدیدی معنی «ادبی شکل» ،(8321

 طور نبود که شکلاین و نبودند یکدیگر از جدا و مستقل عنصر ادبی حاال دیگر دو
 ایمقوله خودخودیشکل ادبی به بلکه د،نآی حساببه معنی( نگهداری) برای ظرفی
 ,cited by Leitch)  نداشت هم ایوابسته هیچ و بود بسندهـ  خود و پویا، واقعی، کامل،

 روایت مضمون و محتوا که شد باعث شکل ادبی، به جدید نگاه این .(1087 -1069
 ترینمهم فُرم به تاریخی تحوالت و شکل ادبی و تکنیک آن، جایبه و شوند اهمیتکم

 برای جدی موضوعات به هااین مانند سؤاالتی درنتیجه. گردند تبدیل وهشپژ موضوع
 شکل غزل ،شکسپیر ویلیام نزد و رنسانس ةدور در چرا: شدند تبدیل ادبی هایپژوهش

 هجدهم قرن در اما ؛شدمی نوشته میلتون زمان تا فقط غزل چرا بود؟ شعری بیان غالب
 به اغلب بااینکه هارمانتیک چرا ؟داد طنز به را خودش جای ،روشنگری ةدور و

 جایبه و بیاورند صحنه بر را شاننمایشی آثار توانستندنمی ،بودند مندعالقه نمایشنامه
 ۀنمایشنام ملکه ویکتوریا ةدور در چرا بودند؟ توانا بسیار غِنایی شعر و قصیده در ،آن

 چهار در باید مایشنامهن چرا رسید؟ اوجبه رمان درعوض و باشد بارز نتوانست انگلیسی
 کلیسا تسلط در باستان، روم و یونان تمدن در یعنی هم، از دور و مختلف تاریخی ةدور
 دیگر هایحوزه و مریکاا و اروپا در ،مدرن ةدور در و اروپا، رنسانس در میانه، ةدور در

  ست؟چی هادوره و هاحوزه این در نمایشنامه اعتالی و جامعه بین نسبت و یابد اعتال
 پول، سرمایه، عبادت، کار، کاال، و اَشکالِ و اجتماعیِ بودن تاریخی اَشکال ،عالوههب

زیرا  ؛هستند حوزه این مقوالت هازجمل ،تاریخی مختلف هایدوره در... و مصرف
 کندمی بازتولید زمان بستر در را خود چگونه انسانی پردازد که جامعۀروایت به این می

 را هاییمحیط واو اِولین و آستِن جِین شناسانهرفتار هایرمان مثالً .رساندمی روز به و
 سلوک و آداب و اجتماعی رفتارهای شکل ةمشاهدبه آن در خواننده که بینندمی تدارک
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 این پردازد.می رسوم و آداب این ۀطنزگون اما ،ارزشی تحلیل روایت و هایشخصیت
 کرده، زندگی و آگاهی انسان را اداره جتماعیا اَشکالِ خواهندها میشناسیروایت نوع

 مطالعات گرایساخت رویکرد به رهگذر، این د. ازکنن تئوریزه و تحلیل و توصیف
 که معنا این به ؛دارد سروکار آگاهی( تولید) هایشکل با که رسیمدر روایت می فرهنگی
 یک از ساختار آن خودِ که دهدمی تشکیل را ساختار در روایت یک ما آگاهی

 ،اسطوره و گفتمان ایدئولوژی، زبان، مانند هاییپدیده. است شده تشکیل روابطمجموعه
روایت هم که ساختار . دارند هاییبندیشکل و اصول هاآن از هریک و ساختار هستند

 تاریخ طول در خود ذهنیت دهیسازمان و بازیافت برای انسان فعالیت نشانگر است،
 بازسازی را انسان اجتماعی روابط ذهنی ۀجنب خواهدیتی میادبیات روا اکهچر ؛است
  برساند. روز به و کند

 انسان بودنِ شکلِ که نیروهایی و عناصر توانیممی ،زبانی و روایتی ساختار این در
 از را او اجتماعی رفتارهای توانیممی نیز .کنیم بررسی ،اندکرده ثبت را تاریخ طول در

 در مادر: زندگی مختلف هایصحنه در انسان یعنی ؛کنیم سیرتف و نقد فرهنگی ۀزاوی
 ۀنوشت (8138) رویلدختر خانوادة دوبِ تِس،ا عنوان ب رمانی در تِس: فرزندان با و خانه

 برادرانش و خواهر چشم جلو و زایدمی مرده فرزند مزرعه در که گاهآن ،هاردی توماس
 در روشنفکر دِدالوس استِفِن: نشگاهدا در دانشجو ؛کندمی دفن و دهدمی غسل را او

 به که گاهآن جویس، جِیمز ۀنوشت( 8386) جوانی در هنرآفرین مرد سیمایرمان 
 اَکِکی: اداره در کارمند ؛یابدمی تنها را خودش هم آنجا حتی و رودمی دانشگاه

با  اشاداره در که زمانی گوگول، نیکوالی ۀنوشت «شِنل» کوتاه داستان در ویچاَکِکیِ
 و شودمی فرار به مجبور که تنهاست و ناخواسته قدرآن اما کند،می کار بَردارکُپی عنوان

 سخت روزگاررمان  در بلَکپُول اِستفِن: کارگری ۀاتحادی و کارخانه در کارگر ؛میردمی
 که گاهآن اما کند،می کار باوندِربای جوزیا کارخانۀ در که دیکنز چارلز ۀ( نوشت8154)

 بنابراین و نمایدمی اخراجش کارخانه صاحب کند،می گیر مشاجره یک در او با سخنش
 متهم بانک از سرقت به را او بلکپول غیاب در باوندربای. کندمی وطن جالی بلکپول

 به منظور همین برای که وقتی کند، دفاع خودش از خواهدمی که بلکپول اما کند،می
 در شهروند ؛میردمی جراحت اثر بر و افتدیم معدن یک گودال در گردد،برمی شهر
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 حراج» شاید و است پینچون توماس ۀنوشت که کوتاه رمان یک در 38ماس ایدیپا: جامعه
 موریتأم یک انجام برای که زمانی باشد، عنوانش برای مناسبی ۀترجم 32«43 غرفۀ در

 سَن یعنی ،رتجنوب در شهری به کالیفرنیا، در کینِرِت یعنی خودش، شهر از حقوقی
 اشحقوقی موریتأم دنبال بیشتر هرچه در شهر جدید انگار اما ؛رودمی نارسیسو

 موریتشأم انجام در شودمی باعث زبان استعاری داستان ةدود، قدرت بازدارندمی
 . باشد ترناموفق

 سبکی هایتفاوت پینچون رمان با صنیعی، نوشیپر ۀنوشت( 8318) من سهم رمان
 در چراکه ؛است پینچون رمان شبیه نظر یک از کمدست اما ،دارد ادیزی گفتمانی و

 از هجرت و مسافرت که است فرهنگی کاوش کنشگر نوعی اصلی شخصیت ،هردو
 صادقی معصومه نامبه جوانی دختر صنیعی، داستان اصلی شخصیت. است آن لوازم
 همراه که پایدنمی دیری اما ؛رودنمی مدرسه به هنوز داستان ابتدای در که است

بوم یک زیست به بوم فرهنگی سنتی و محدود )شهر قم(یک زیست از اشخانواده
فرهنگی  بومدر زیست و کندمی مهاجرت رشد )شهر تهران( به فرهنگی جدید و رو

 در را اسمش برادرانش، و مادر شدید هایمخالفت باوجود پدرش آنکه از پس جدید،
 داستان بنابراین. کندمی شروع را مدرسه به رفتن د،نویسمی «دبیرستان هشتم کالس»

 و مقصد یک تهران نویسنده، دید از که شویممی متوجه ،بخوانیم که را صنیعی
 و فرهنگی، سفیر نوعی و بومزیست این کنشگر معصومه فرهنگی جدید، بومزیست

بوم زیست این و کنشگر آن بین فرهنگی تعامل امکان تهران به صادقی ةخانواد مهاجرت
 که ـ است همین روایت هم اقتضای و ـ خواهدمی فرهنگی سفیر این حاال. است جدید
 رشد و تعالی امکان و ندک تعامل آن با بتواند تا بشود فرهنگی بومزیست این فعال عضو

 صنیعی داستان. کند روزبه هم را خودش فرهنگی ذهنیت و آورد وجودهب را فرهنگی
هم  را ،احمدی پروانه یعنی دیگر، شخصیت یک هدف، این به همعصوم یابیتدس برای
است؛ کالس هم و همسال معصومه با و نتهرا اهل پروانه. گیردمی کاربه و آفریندمی

 ترکیب یکدیگر روحشان با گویی که بود خواهد صمیمی چنان دوستی او برای بنابراین
 نوعاً داستانِ در فرهنگی اُسلوبیک  این داند،می حاضر ةخوانند که آنجا تا. است شده

سوم قرن  ۀهایش را در دهکه آخرین داستان ـ جِیمز هِنری که است انگلیسی مدرن
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 گریهم واسطه پروانه نقش صنیعی، داستان در. است استاد آن در ـ بیستم نوشته است
 سفیر بر را فرهنگی تعامل هایبوم جدید راهاو در زیست چراکه ؛است فرهنگی

 را فرهنگی تعامل ابزارهای و کندمی تبیین بر او را فرهنگی تعامل هایروش ید،گشامی
 سفیر برای فرهنگی ۀواسط این که ابزارهایی ها وازجمله روش. بیندمی تدارک برایش
گوی صمیمی وگفت بوم جدید،زیست در( تعدادکم اما) کوتاه سیاحت بیند،می تدارک

فرهنگی متعالی  ةمدرسه یک حوز اینکه ضمن ؛ستا مجله و و نامه و عکس در خلوت،
گیرند و حاال دیگر موسیقی برای ارتباط مورد استفاده قرار می تلویزیون و است، رادیو

               هم تابوی فرهنگی نیست.  

 متفاوت ةاستفاد کنار در روایت، های جدیدو سبک اَشکال کشف و آفرینش بنابراین
 خودآگاهی زندگی و هایارزش بازتولید برای فضایی بتواند هک آن امکانات و زبان از

  .افزایدروایتی می ادبیات فرهنگی نقد هایظرفیت به باشد، معاصر انسان

 . نتیجه7
کوتاه  یبحث ۀپس از ارائ کند وموضوع پژوهش را معرفی می ابتدای مقدمه در مقاله این

ش تحقیق و پیشینه پژوهش را روایت، رویکرد پژوهشی، رو فرهنگی در ضرورت نقد
پنج ظرفیت یا مؤلفه نقد  ،«بحث و بررسی»نماید. پس از آن، در قسمت توصیف می

ند از تبلور نقد فرهنگی، نقش فرهنگی اد که عبارتکنفرهنگی روایت را تحلیل می
نماد، توصیف مستند جامعه، تبیین توهم و ذهنیت، و مفهوم شکل. نویسنده در توضیح 

 زبان در و ،است ادبی و زبانی نهاد در فرهنگی مطالعات کهکند استدالل می ظرفیت اول
 بنابراین و رسندمی هم به ادبیات روایتی شناسینشانه و فرهنگی شناسینشانه که است

 ادبیات با که است زبان حوزه در یعنی نشانه، و نماد ةحوز در عمدتاً فرهنگی مطالعات
کند و دبیات روایتی، نماد هم در انباشت معنی کمک میدر ا. شودمی بستهروایتی هم

 ،شناسحقمحمد علیدید  از دهد. امامی گسترش را متن ۀشناسانزیبایی هایویژگی
 و ثانویه ارزش و اولیه ارزش از زمانهم چراکه ؛شود هم تبدیل نشانه تواند بهمی نماد

 معنی و شودمی هم بارور روایت بر این، زبانعالوه. گرددمی برخوردار «افزوده» ارزش
 و گرددمی غیرمنتظره ،و مجاز مرسل تلمیح و استعاره همچون عناصری کمکبه
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 با «خود» گویوگفت و دارد برجسته نقش جدید ۀتجرب و معنی تولید در نیز خواننده
 زایش امکان معنی ،روایت در بنابراین ؛افزایدمی معنی تولید امکانات به هم «غیر»

 به روایت را که هستند برجسته هایویژگی همین ازجمله و شودمی تکثیر ابد ویمی
 کنند. می تبدیل فرهنگی نقد برای مناسبی فضای
 تحلیل روایت برجسته چند در نماد فرهنگی تحلیل ظرفیت دوم، کاربرد نقد در

پسران و های و رمان« یک دل ساده»ند از: داستان کوتاه اها عبارتاین روایت. دشومی
و  جای خالی سلوچ، بوف کور، سوی فانوس دریاییبه، چشم، خشم و هیاهو، عاشقان

. در بررسی ظرفیت سوم )توصیف مستند جامعه در روایت( اشآزاده خانم و نویسنده
سازد، به خواننده ها را منعکس میزندگیِ تاریخیِ ملت روایتی شود که ادبیاتبحث می
د، خواننده را در نمایو قضاوت  ندجوامع نگرش پیدا ک کند که نسبت به آنکمک می

زند و معنای زندگی در دهد و تجربیات او را با زندگی پیوند میفضای زندگی قرار می
 ادراک شناسیزیبایی امکان ،و از این طریق دسازروشن میاو نزد نیاکانش را برای 

 سمفونی ازجمله ایرانی، نو هایداستان از برخی. کندمی برایش فراهم را هاملت تاریخی
 توماس ۀنوشت« ونیز در مرگ» کوتاه داستان طورهمین و شب معنای و طوبا و مردگان

 . اندنمونه این از مان
در  .است توهم و ذهنیت تبیین روایت، فرهنگی نقد هایظرفیت از دیگر یکی

 ظرفیت ،نظر نای از و است روایت بازنمودگرایانه شود کهبررسی این ظرفیت بحث می
 در ریشه که است سازروایت تجربه در بازنمایی. دارد ذهنیت و توهم تبیین برای باالیی
 را اشزندگی امور چگونه تاریخی انسان اینکه. دارد عینی با دنیای ذهنی دنیای ارتباط

 تبیین ۀمقول از هم است کردهمی روزبه تاریخ مسیر در را خودش ذهنیت و فهمیدهمی
روایت که در پژوهش حاضر  فرهنگی نقد است. آخرین ظرفیت در روایتذهنیت 

 ةشود که در دوردر تحلیل این ظرفیت بحث می. است شکل مفهوم ،گرددتحلیل می
روایت را تاحد زیادی باال  فرهنگی نقد امکانات ،گرایش به شکل ادبی اوج فرمالیسم،

 یکدیگر آن از محتوای روایت و شکل که است شده باعث رویکرد برد. از آن زمان، این
 برای مهمی موضوع به آن تاریخی تحوالت روایت و و شکل نشوند تفکیک
 در انسان بودنِ تاریخیِ اَشکال ،در فرمالیسم .گردد تبدیل ادبیات روایتی هایپژوهش



 8331بهار و تابستان  ،5، شمـارة 3 لسا                                                          شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

77 

 شود که مطالعاتعین حال، بحث میدر. گرفت قرار توجه مورد هم مختلف هایدوره
 و روایت و زبان مانند هاییپدیده و دارد سروکار آگاهی شکل با هم اگرساخت فرهنگی
 خود در ذهنیت دهیسازمان برای انسان فعالیت نشانگر هستند، ساختار که داستان
 شکل رابطه، شکل اجتماع، شکل زندگی، در فرمالیسم روایتی، شکل. است تاریخ
 گیرند. می قرار توجه مورد هم آن غیر و ادراک

های نقد فرهنگی روایت از حدود این مقاله خارج رفیتها و ظفهمؤلهمه بررسی 
 نقد هایظرفیت و هابنابراین پژوهشگر حاضر سعی خواهد کرد سایر مؤلفه ؛است

 دیگر مورد بررسی قرار دهد.   یروایت را در پژوهش فرهنگی
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Abstract 
The subject of this research is to explore the potentials of cultural 
criticism in narrative fiction. Its objective is to help narrative fiction 
find larger readership for the purposes of cultural criticism. Cultural 
criticism and cultural studies have several targets. One of their targets 
is that they want to be a project for the productive use of narrative 
fiction in modern society, because modern society is no longer much 
interested in narrative and seemingly takes little responsibility towards 
it. This is a real cultural challenge in the modern society with which 
the researchers in narratology and cultural studies are concerned 
hoping to provide practical solutions for it. In this climate of cultural 
lag, if narrative is to find enough readership, it should have certain 
qualities. Some qualities of narrative fiction are: its language is 
symbolic, it is representational, and it takes outstanding semiotic 
functions. However, these generic and productive features bring about 
many other potentials in narrative that make it a suitable space for 
cultural criticism. Crystallization of cultural criticism, cultural role of 
the symbol, documentary illustration of the society, elucidation of 
subjectivity, and concept of form are among the potentials of narrative 
fiction that the present research is intending to examine, rendering 
narrative into a productive field of cultural criticism. All of these 
potentials add to the critical values of narrative discourse, and via the 
rendition of narrative fiction into a space of critical innovation, 
strengthen the narrative potentials in the production and criticism of 
culture. Therefore, the significance of this research is that it analyzes 
the potentials of narrative fiction in cultural criticism, and via helping 
it find larger readership, adds to the possibilities of cultural criticism 
and cultural studies.   

Keywords: Narrative fiction; Cultural criticism of narrative fiction; 
cultural role of symbol; Elucidation of subjectivity; Concept of 
form.
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