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  20/8/91: پذيرش                                                 29/6/91: دريافت
  

 چكيده

رگيري كا هكند و با ب تحليل گفتمان انتقادي مفاهيمي همچون قدرت و ايدئولوژي را در تحليل وارد مي
 اصلي اين تحقيق ةمسئل. كند  بين ايدئولوژي و نحوة بيان آن ارتباط برقرار مي،مدار ساختارهاي گفتمان

اثر  »اميان ديروز و فرد« هاي متفاوت بازنمايي كارگزاران اجتماعي مختلف در روايت يافتن شيوه
اجتماعي -كريهاي ف  بين ديدگاهةهدف اين پژوهش كشف رابط. است) 1384( ابراهيم گلستان

 با تحليل كيفي ايم كرده بنابراين سعي ؛مدار در روايت مذكور است با ساختارهاي گفتمان) ايدئولوژيك(
 و انطباق) 1996(ون و معنايي ارائه شده توسط ون لي-شناختي هاي جامعه مؤلفهكارگيري  بهگفتمان و 

اية ايدئولوژي خاصي سامان يافته است  بين پيام نهفته در متن كه بر پ،با برش داستاني موردنظرها  آن
. دهيمارائه را گيري پيام نهفته در متن   و توجيه الزم براي شكلكنيمو نحوة بيان آن ارتباط برقرار 

 -ري بيشتر بر مخاطب و شرايط سياسيگذامنظور تأثير دهد مؤلف به حاصل پژوهش نشان مي
هاي   كارگزاران اجتماعي مختلف را به شيوهاجتماعي وي -هاي فكري اجتماعي پيرامون متن و ديدگاه

  . متفاوتي بازنمايي كرده است
  

ميان ، كارگزاران اجتماعي،  معنايي-شناختي هاي جامعه مؤلفه، تحليل گفتمان انتقادي:  كليديگانواژ
 . ابراهيم گلستان، ديروز و فردا
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  مقدمه. 1
 به تحليل ،عي پيرامون روايت سياسي و اجتماة به زمينتوجه با داريماين نوشتار سعي در 

هاي متفاوت بازنمايي كارگزاران   و شيوهبپردازيممتن از منظر تحليل گفتمان انتقادي 
 بر اين اساس ارتباط يم؛اجتماعي مختلف را با توجه به بافت كالن متن مورد بررسي قرار ده

 از »ديروز و فردا ميان«در روايت ، مدار و ايدئولوژي نهفته در متن ميان ساختارهاي گفتمان
هاي   بر مبناي تحليل مؤلفه را)1384( گلستان ابراهيماثر  پاييز  ماه آخر،آذر ةمجموع
 تحليلي –صيفي اي تو  به شيوه،)1996(1ونوشده توسط ون لي معنايي ارائه -شناختي جامعه

  . كنيم بررسي مي
  :ند ازا هاي اين پژوهش عبارت پرسش

  كار برده است؟  ه معنايي را چگونه ب-شناختي جامعه هاي  اين اثر مؤلفهةنويسند. 1 
  گيرد؟ چگونه در نظر مي) صورت پنهان و چه آشكار چه به(ايدئولوژي را ، خالق اين اثر. 2

بر شيوة ، زمينة اجتماعي و سياسي موجود در عصر توليد متن، طبق فرضية اين نوشتار
گردهاي بازنمايي كارگزاران با يكديگر رود ش پردازي تأثيرگذار بوده است و انتظار مي روايت

ذهن مخاطب را درگير ، هاي ايدئولوژيك از سوي خالق اثر  و وجود ساختباشدمتفاوت 
   .كند كاركرد خاصي از ايدئولوژي 

  
   روش تحقيق.1-1

بنابراين تحقيق حاضر نوعي تحليل كيفي ، پردازيم ميكه در اين مقاله به تحليل متن  از آنجا
   .و از نوع اكتشافي است )1384( ابراهيم گلستان اثر »ميان ديروز و فردا«ايت گفتمان از رو

نظريه يا چارچوبي با اصولي ، در نظر گرفتن، هاي انجام يك تحقيق كيفي ه  كي از راي
هاي مورد بررسي با توجه به اين  باشد؛ تا داده در داخل پارادايمي خاص مي، شده پذيرفته

  .)76: 1385، يارمحمدي( حت وسقم نتايج تحليل محك زده شوداصول تحليل شوند و نيز ص
) 1996( ليوون هاي مورد نظر و با توجه به الگوي ون منبع دادهعنوان   به با رجوع به اين روايت

 و كرديممدار را از متن استخراج  هاي گفتمان هاي حاوي مؤلفه عبارات و ساخت، ها جمله
 مورد بررسي قرار  راهاي استخراجي تلف در ساخت معنايي مخ-شناختي هاي جامعه مؤلفه
طرفي يا جانبداري مؤلف  و بيي كارگزاران اجتماعي متفاوت هاي بازنماي نهايت شيوه  تا درداريم
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دليل   به.يابيماجتماعي مؤلف دست  - به ديدگاه فكرييماز كارگزاران خاص معلوم شود و بتوان
هاي مورد بررسي خودداري و به  مي نمونهمحدوديت در تعداد صفحات مقاله از ذكر تما

  .كرديم اشاره ،داشتندمواردي كه اهميت بيشتري در راستاي تحليل از روايت 
  
  پيشينة تحقيق. 2

مدار در ادبيات و آثار ادبي در چارچوب  هاي گفتمان بررسي ساختارهاي زباني و مؤلفه
يژه بعد از گسترش رويكرد و  ه شايان توجهي برخوردار است و بةتحليل گفتمان از پيشين

مدار   گفتمانهاي  مؤلفهة بسياري در زمينةشد هاي انجام تحليل گفتمان انتقادي شاهد پژوهش
 كه با پژوهش كنيم  معرفي ميراها   آندليل حجم باالي كار تنها چند مورد از  اما به،ايم بوده

 رايج و يشناس تمانگف تحت عنوان) 1383( مجموعه مقاالت يارمحمدي. هستندحاضر مرتبط 
ن دو يها در زمينة تحليل گفتمان و تحليل گفتمان انتقادي و تفاوت ا از اولين تالش انتقادي

 كه در يكي از مقاالت اين مجموعه به تحليل گفتمان با رود مي شمار بهرويكرد با يكديگر 
سازي كارگزاران  با توجه به تصويرمدار   گفتمانمعنايي -شناختي جامعههاي  استفاده از مؤلفه

ون مدار   گفتمانهاي مؤلفهكارگيري   بهبا) 1383(محمدي و سيف  يار. پردازد اجتماعي مي
. اند ليوون به بررسي بازنمايي كارگزاران اجتماعي در منازعات فلسطين و اسرائيل پرداخته

ليوون الگوي ون چارچوب اي از روزنامة ايران را در  مقاله) 1384(جو  حيدري تبريزي و رزم
اين الگو را در تحليل متون ) 1388(نژاد و ديگران  پهلوان. اند مورد بررسي و تحليل قرار داده

صاحبي و . اند گرفتهكار   بهمشروطه ةهاي آغازين دور شده از برخي نشريات سال انتخاب
اي از گلستان سعدي  نيز با معرفي الگوي ون ليوون به تحليل قطعه) 1389(ديگران 
اي شيوة بازنمايي كنشگران ايراني و غربي  در مقاله) 1390(زاده و ديگران  گل آقا. ندا پرداخته

مورد ) 2008(طبق الگوي ون ليوون را المللي  هاي بين اي ايران در رسانه در پروندة هسته
با استفاده از الگوي ون ليوون به بررسي ) 1391(پرست  حق و اند مطالعة تطبيقي قرار داده

  . نامه پرداخته است تاني از شاهنامه و بهمنهاي داس برش
 

     1996ون ليوون ، الگوي نظري تحليل. 3
تحليل گفتمان به لحاظ نظري و عملي از سطح توصيف ، در رويكرد تحليل گفتمان انتقادي
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به سطح ) زمينه دانش پس، محيط بالفصل(متون به سطح توجيه و تبيين و از سطح بافت خرد 
: 1385، زاده آقاگل( ايدئولوژي و روابط سياسي گسترش يافته است، تاريخ، كالن يعني جامعه

، )1996 (2 در اين رويكرد پژوهشگراني مانند ون دايك.)31-30: 1384، سلطاني ؛148-153
الگوهايي را براي تعيين ) 1996( ونوو ون لي) 1996 (4 و كرس3هاچ، )1989(فركالف 

 دو بهمدار   گفتمانهاي  مؤلفه و معتقدنداند كردهعرفي م، و تحليل متنمدار   گفتمانهاي مؤلفه
گران انتقادي به   تحليلبيشتر. شوند  تقسيم مي معنايي-شناختي جامعهشناختي و  نوع زبان

 را مبناي تحليل 5 معنايي-شناختي جامعههاي  اند و كمتر مؤلفه شناختي پرداخته هاي زبان مؤلفه
، به »بازنمايي كارگزاران اجتماعي در گفتمان« در مقالة )1996( ليوون ون اند؛ اما قرار داده

ك از ي  ضمن معرفي و تبيين هرمتن را بررسي كند، شناختي  هاي زبان مؤلفهفقط جاي اينكه 
شناختي ،  گفتمانيمعناي -شناختي جامعههاي  هاي بازنمايي كارگزاران و بررسي مؤلفه شيوه
 تبلور ،هر متن يا گفته، )1996( ليوون در الگوي ون .دهد  ميارائهتر از متن  تر و جامع عميق
اي از  اي خاص است كه بازتاب مجموعه فرد يا طبقه) ايدئولوژي(اجتماعي  -هاي فكري ديدگاه
به اين . مند جاري در يك جامعه يا بخشي از آن است هاي نظام ها و ارزش برداشت، عقايد
 ارتباط دارنداي  خواه با ديدگاه ويژه اه ناواژگاني و نحوي زبان خو، همة اجزاي صوتي، ترتيب

هاي   مؤلفه).64: 1385، ارمحمديي( هستندو در خدمت بيان منظور و نيت خاص مؤلف 
 دو دستة كلي به معنايي از منظر صراحت و پوشيدگي بازنمايي كارگزاران -شناختي جامعه
شوند كه بسته به نيت  يتقسيم مصراحت   بههاي مبتني هاي مبتني بر پوشيدگي و مؤلفه مؤلفه
هاي  مؤلفه. گيرد مورد توجه قرار مي،  اجتماعي او به آن-كننده و مطابق با ديدگاه فكري توليد

بندي  طبقه، جنس ارجاعي، زدايي تشخص، سازي منفعل،  حذف:ند ازا مبتني بر پوشيدگي عبارت
پيوند ، ع ارجاعينو، سازي هاي مبتني بر صراحت مشتمل بر فعال نمايي و مؤلفه نامشخصو 

 همراه با باالاز موارد يك هر. هستندموردي  سازي تك دهي و مشخص نام، ك كردنيتفك، زدن
  :                  شوند هايشان در زير به اختصار معرفي مي طبقه زير
  
   6 حذف.1-3

ها عامدانه  برخي حذف. شوند  نمييل مختلف گفتماني بازنمايي كارگزاران به دالهمةگاهي 
 ع حذفاانو، دنگير  آگاهانه و در راستاي اهداف كارگزاران صورت ميديگر،اما برخي ، نيستند
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  :ند ازا عبارت
شوند و بازيابي  حذف ميها   آن و هم اعمال و كردارانهم كارگزار: 7سازي  پنهان. الف

  . عامالن عمل غيرممكن است
 سازي  كمرنگ.ب

در متن ها   آنل و رفتار اما اعما،دن حذف شوانممكن است كارگزار: 8
 يا در برخي موارد عامالن عمل در جايي ديگر از متن ذكر شوند و ردپايي از خود شودحفظ 

  . تا بتوان آن را بازيابي كردبگذارندبه جاي 
  
  9اظهار. 2-3
هاي مختلف  شيوه. شوند صراحت در گفتمان بيان مي در اين شيوه كارگزاران مستقيماً و به 

 12 و تعيين ماهيت11دهي ارجاع، 10 واگذاري نقش:د ازنا اظهار عبارت
 شامل ، خودواگذاري نقش.

  : شود موارد زير مي
  .شود كارگزار مانند نيرويي فعال و پويا در كنش اجتماعي بازنمايي مي: سازي فعال. الف
دهد كه خود  يم  و يا به عمل تن درشود ميكارگزار پذيرندة اثر كنشي : سازي  منفعل. ب
، پذيري مستقيم در تأثير.  است14مستقيم  و غير13پذيري مستقيم ل بر دو مقولة تأثيرمشتم

كارگزار ، پذيري غيرمستقيم  اما در تأثير،گيرد كارگزار موضوع و هدف عمل قرار مي
دهي شامل  شيوة ارجاع. كند صورت غيرمستقيم نفع يا ضرر عملي اجتماعي را دريافت مي به

صورت   بهكارگزاران 15بخشي تشخصدر . زدايي است شخصبخشي و ت دو مقولة تشخص
 عامالن اجتماعي با 16زدايي اما در تشخص، شوند انسان يعني شخصي جاندار بازنمايي مي

در .  است18و عيني كردن 17شوند كه شامل انتزاعي كردن انساني مطرح مي هاي غير مشخصه
، شود نسبت داده ميها   آنز بهانتزاعي كردن كارگزاران با كيفيتي كه در ذهن تصويرسا

ها   آنيا ابزاري كه با فعاليت  اما در عيني كردن كارگزاران توسط مكان،شوند بازنمايي مي
ترتيب  ها به اين مؤلفه. شوند نمايانده ميها   آنوسيلة گفته يا اشاره به اندام هيا ب ارتباط دارد

بخشي   تشخصةمقول. 22مداري  و اندام21اريمد گفته، 20يمدار ابزار، 19مداري مكان: ند ازا عبارت
  :داردسازي  سازي و نامشخص  مشخصةمقول خود دو زير

هاي  مقوله اين شيوه هويت كارگزاران معلوم است و شامل زير در: 23سازي  مشخص. الف
  .شوند سازي مطرح مي متعددي است كه در ادامه و بعد از پرداختن به نامشخص
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 يهاي نامعلوم بازنماي افراد يا گروهصورت   بهكارگزارانهويت : 24سازي نامشخص. ب 
 به همراه »يكي« و » ي–«ادات ابهام و ضماير مبهم يا تكواژهاي كارگيري   بهشود و با مي

  :  است زيرگيرد و شامل انواع اسامي صورت مي
 گروهي و اغلب باصورت   به كارگزاران،در اين شيوه: 26زدايي   و پيوند25پيوند زدن .1

رخداد خاصي موضع واحدي بارة شوند و در ساز بازنمايي مي مپايهاستفاده از حروف ربط ه
  .ها ممكن است در موضوع ديگري وحدت نظر نداشته باشند  اما اين گروه،دارند
صراحت از  يك كارگزار يا گروهي از كارگزاران به: 28 و تفكيك نكردن27 تفكيك كردن.2 

خودي جدا  هاي خودي از غير  گروه عبارت ديگر به؛شوند ميهاي مشابه متمايز  ساير گروه
  . دنشو مي

فرد  به هويت منحصر براساس دهي كارگزاران اجتماعي در نام: 30بندي  و طبقه29دهي  نام.3
بندي   اما در طبقه،شود شوند و اغلب از اسامي خاص استفاده مي و خاص خود بازنمايي مي

كند و بيشتر با صفات و  هايي كه در جامعه ايفا مي كارگزار براساس هويت جمعي و نقش
  . شود القاب خوانده مي

دهي  تواند جنبة مقام دهي مي عنوان. دهي نيز استفاده كرد توان از عنوان دهي مي در نام
بندي مشتمل بر سه   طبقه.داشته باشد )م سليماناپدر( دهي يا نسبت) شناس استاد حق(

  :استه مقول زير
  .شوند شان بازنمايي مي حسب كاركرد اجتماعي و شغل كارگزاران بر: 31يده  نقش.1 
 شامل كهشوند  ميهاي ذاتي خود بازنمايي  ياساس ويژگ كارگزاران بر: 32يده  هويت.2 

  :شود زير ميسه نوع 
، فرهنگي مانند نژاد  وكارگزاران براساس قراردادهاي طبيعي: 33اي  مقولهيده  هويت. الف

 اجتماعي و غيره كه از سوي نهادهاي اجتماعي خاصي وضع ةطبق، مذهب ،قوميت، جنس، سن
  . شوند از يكديگر متمايز مي، اند شده

شغلي دوستي يا روابط ، حسب روابط خويشاوندي كارگزاران بر: 34ي نسبتيده هويت .ب
   .شوند با يكديگر بازنمايي مي

فرد  به ه او را منحصرهاي جسماني ك حسب ويژگي كارگزار بر: 35دهي ظاهري هويت .ج
شود  به كارگزاران با اصطالحات تقابلي اشاره مي: 36دهي  ارزش.3. شود كند بازنمايي مي مي
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  .شوند هاي مثبت يا منفي كه دارند بازنمايي مي اساس ارزش برها   آنو
كارگزار ، موردي  تكيساز در مشخص: 38موردي  و چند37موردي  تكيساز مشخص .4

 ،سازي چند موردي  اما در مشخص،كند  در يك كاركرد اجتماعي شركت مي تنها،در آن واحد
  :استه كارگزار در بيش از يك نقش اجتماعي دخيل است كه شامل چند زيرمقول

شود و داراي دو   مييگر بازنماييكارگزار با دو كاركرد متقابل با يكد: 39يوارونگ . الف
كارگزاران و ، درهمي در شيوة زمان. است 41درهمي  و هويت40درهمي  زمانةمقول زير

 ةدر شيو. شوند منتقل مي) آينده يا گذشته(شان به زمان و گاه حتي مكان ديگري يعملكردها
عامالن اجتماعي با توجه به ساير كنشگراني كه در شرايط عادي واجد شرايط ، يدرهم هويت

  .شوند مقايسه و بازنمايي مي، و مجاز به انجام آن اعمال هستند
به جاي بازنمايي كارگزاران واقعي در كاركردهاي اجتماعي متعارف : 42شدگي نمادين .ب

  .شوند يك كارگزار يا گروهي از كارگزاران تخيلي و داستاني بازنمايي مي، و معمول
نمايي جسمي  بري يا هويت يك نام، فرد هنمايي منحصرب يك مشخص: 43داللت ضمني . ج

، سنن فرهنگي و تجربيات، آداب و رسوم. گيرد را مينمايي  بندي يا كاركرد جاي طبقه
  . هستندها  كنندة مفهوم و بار معنايي و تضمن تعيين
هاي متفاوت ذهني  اي مشترك ميان كارگزاران با كاركرد مؤلفه: 44شدگي فشرده .د
  . شود مي

با توجه به شرايط . هاي اظهار است كي ديگر از زيرمقولهيتعيين ماهيت : تعيين ماهيت
. شوند بازنمايي مي 46و نوع ارجاعي 45كارگزاران به دو صورت جنس ارجاعي، گفتماني خاص

اما صورت خاص ، شوند طبقات كلي و عام معرفي ميصورت   بهدر جنس ارجاعي كارگزاران
 47نوع ارجاعي است كه شامل فرد ارجاعي، هاي خاص خود ي در قالب افراد با هويتئو جز

در گروه .  است48و گروه ارجاعي.) شوند  مييهاي مستقل بازنمايفردصورت   بهكارگزاران(
 ييخصوصيات مشابه بازنما براساس هاي افراد مستقل گروهعنوان   به كنشگرانيارجاع
 ارجاعي ةدر مجموع.  است50 و كلي ارجاعي49ارجاعية شوند و شامل دو نوع مجموع مي

صورت   بهكارگزاران، در كلي ارجاعي. شوند هاي كارگزاران با عدد و رقم بازنمايي مي گروه
هاي بازنمايي كارگزاران اجتماعي در  اين مقاله به تبيين شيوهدر . شوند يك كل مطرح مي

خلق  )1327سال ( كه در شرايط اجتماعي و سياسي خاصي »ميان ديروز و فردا«گفتمان 
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كه ون ليوون  جااز آن. يمپرداز مي) 1996( چارچوب پيشنهادي ون ليوون براساس ،شده است
شرايط اجتماعي ، مدار هاي گفتمان توان با استفاده از عناصر زباني و مؤلفه  ميمعتقد است

 و نقش بافت اجتماعي را بر شيوة توليد متن مورد بررسي كردمؤثر بر توليد متن را تعيين 
مختصر طور  هبها   در ادامه و قبل از تحليل داده بنابراين؛(Van leeuwen, 1996: 32) دادقرار 

 و در ادامه به تحليل كنيم اشاره مي »ميان ديروز و فردا«به زمينة اجتماعي پيرامون روايت 
  . اند نظر گردآوري شده كه از روايت موردپردازيم  ميهايي  داده
  
   ميان ديروز و فردا  زمينة اجتماعي پيرامون روايت . 4

. شود خاب و در نسبتي با قدرت توليد ميبا درجات متفاوتي از انت، هر متن در شرايطي ويژه
بلكه ، طرف نيز وجود ندارد گفتمان خنثي و بي،  كه واقعيت اجتماعي ناب وجود نداردطور همان

: 1385، زاده آقاگل(مواجهيم ... ايدئولوژي خاص و، هاي وابسته به جناح خاص ما با گفتمان
. ف آن ارتباط تنگاتنگي وجود داردشده و بافت اجتماعي اطرا ميان گفتمان توليد). 183-182

تحوالت اجتماعي و سياسي پيرامون ، ها با استفاده از رمزگان، داستان رواييويژه  بهادبيات و 
شدت متأثر از شرايط اجتماعي است كه در آن  خوبي به تصوير كشيده است و به متن را به

ي جنبش مشروطه نخستين پس از پيروز). 217-221 :1379، فركالف(شود  ميتوليد يا تفسير 
 سياسي كشور شدند و به فعاليت ةطور رسمي وارد صحن به، هاي سياسي علني احزاب و گروه

اما پس از ، پرداختند اين تحركات حزبي تا زمان به قدرت رسيدن رضاخان ادامه پيدا كرد
 مساعدي ةزمين،  و جانشيني محمدرضاشاه پهلوي1320سقوط رضاخان در شهريور سال 

. هاي سياسي فراهم شد كه البته همراه با شدت و ضعف بوده است  رشد احزاب و گروهبراي
ها و سركوبي   در پي ترور نافرجام شاه در دانشگاه تهران موجي از دستگيري1327در سال 

شيوة روايتگري در . كلي از بين نرفت هاي سياسي به  اما فضاي باز و آزادي،احزاب آغاز شد
پذيرفته از شرايط اجتماعي و سياسي حاكم در زمان  تواند تأثير  مي»ا و فردميان ديروز«داستان 

اين روايت با بيان  در نويسنده .كنندة متن باشد توليد متن و شرايط ايدئولوژيك حاكم بر توليد
وسيلة   هب، عدالتي و خشونت بي، هاي سياسي پوچي جنبش، مفاهيمي فراگير چون بيهودگي

، )پذير كنشگر و كنش، راوي(هاي داستان  شخصيت، ها يان شخصيتگوي مو گفت، ها توصيف
حكومت وقت و اوضاع سياسي و ،  شرايط جامعهاز داردسعي ، طرح و مضمون داستان
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) ناصر و رمضان( داستان ةدو شخصيت برجست. انتقاد كند 1327اجتماعي ايران در سال 
افتند و روايت حول اوضاع  به زندان ميدليل مبارزه و ايستادگي در برابر ظلم دستگير شده و  به

ناصر مهندس جواني است كه به سازمان و . استروحي و رواني اين دو مبارز سياسي 
اين مسير   بنابراين در؛هاي خاص آن تعلق دارد و در پي رسيدن به اهداف خود است آرمان

هاي مأموران  شكنجهناشدني از پايداري خود در مقابل  دارد و گاه شور وصف آگاهانه گام برمي
آوري پايداري و پيروزي پيشينيان در پي  گيرد و گاهي با ياد حكومتي وجودش را فرا مي

كه متعلق به است اي   اما رمضان كارگر ساده؛كند تر مي رسيدن به مقصود عزم خود را جزم
زه جويي برادر و پدرش به مبار دليل رسوخ عقايد مردانگي و انتقام هيچ گروهي نيست و به

رو در زندان   از اين،دارد شده قدم برنمي  حساب،دست زده و به زندان افتاده و در مسير مبارزه
كه دچار سستي   تا جايي،دواند مي و ترديد در او ريشه شود ميدچار نااميدي و سرگشتگي 

 كه نيست و ديگر به فكر اين گيرد مي و تصميم به افشاي حقايق به مأموران حكومتي شود مي
لوحي افراد دهاتي براي  اي سودجو از ساده همچنين عده. اش خواهد آمد بر سر خانوادهچه 

ها و فرستادن اسلحه به روستاها سبب   و با حمايت از دهاتيكنند ميكسب سود بيشتر استفاده 
. شوند ميها   آنها و دست آخر باعث ايجاد تفرقه و نفاق ميان مبارزه و طغيان دهاتي، تحريك

 دوم ساختماني ةطبق، هاي بسته چون زندان  ن برخي از وقايع روايت در محيطقرار گرفت
 ة جامعة تصويري از فضاي بست،ميان دو رديف بسته سربازان و اتاق بزرگ قطار، نامعلوم

استبداد و كند   مياين روايت سعينويسنده در كه  ااز آنج. گذارد ديكتاتوري را به نمايش مي
تحليل اين داستان و شناخت  بكشد،تصوير به اعي پيرامون متن را خفقان حاكم در بافت اجتم

رفته در آن با استفاده از يكي از الگوهاي مطرح تحليل گفتمان  كار مدار به  گفتمانهاي مؤلفه
  .تواند ما را در شناخت گفتمان رايج پيرامون روايت ياري دهد مي، انتقادي

  
  ها  تحليل داده. 1-4

  :پردازيم ميهايي از روايت   موجود در اين متن با ذكر نمونهيها  مؤلفهدر اين قسمت به تحليل
خواس حرف ... هر كه هم ... كارها كردندوني كه چه  مي. از همون اول نگذاشتن«: حذف

  ). 136: 1328، گلستان(» . دكش كردنهبزن
گويا كارگزار بنا به داليل سياسي و  ؛هويت عامالن عمل براي مخاطب معلوم نيست
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دهد نامي از عامالن واقعي   ترجيح مي، حاكم بود1327ضاي خفقان اطراف متن  كه در سال ف
  .  سخن به ميان آوردها   آنپوشيدگي در مورد سازي و عمل نبرد و با حذف و پنهان

  ). همان(» .آمد عالقه داشتند از چشمش مي... هايي كه به مستي و چهرة آن « ●
  . با پوشيدگي استها   آنسازي و نوع ارجاع به  پنهانةپرهيز از نام كارگزاران به شيو

  ).137:همان(» .اي بوده است اش را گرفت كه بازيچه اين انديشه همة هستي«  ●
 ي كه او را بازيچه گرفته بودند حذف و با پوشيدگي بازنمايكساني ،عامالن واقعي عمل

  . اند شده
  ). 117:همان(» ....ي داده بودندا او را شكنجه، رمضان را تازيانه نزده بودند « ●

توان فهميد كه افسران نظامي و عامالن حكومتي به حاشيه  مي، با توجه به كل گفتمان
 به داليل سياسي و  ولي؛اند رمضان را شكنجه كردهها   آنو) سازي كمرنگ( اند رانده شده

مضان كه هدف عمل  اما ر؛كند اشاره نميها   آنصراحت به نويسنده به، اجتماعي پيرامون متن
و هم مورد ) شكنجه( صراحت بازنمايي شده تا از اين طريق هم كنش افسران دولتي  به،بوده

  . ظلم واقع شدن رمضان برجسته شود
  ). 127 :همان(» .هاي خود يورش آورده بودند  با داسها دهاتي «: سازي فعال

  . اند با صراحت بازنمايي شدهها   آنعامالن عمل و اعمال
   .)123 :همان(» .باال گرفته بود...  كهدزدها و خرابكارانيكار تيراندازي  « ●

  . شود بازنمايي ميها   آندزدها و خرابكاران عامالن فعال هستند و با صراحت عمل
 خود را با قدرت غضب پيش چشم ةبست هاي زمخت پينه  دسترمضانهمين ...  « ●

  ). همان( »...گرفته است، ...فرماندار 
  . سازي و با صراحت بازنمايي شده است عمل با فعالعامل 
 را از دست او آسوده ساخته فرماندار، بعد به زور «: پذيري مستقيم  تأثير-سازي منفعل

  ).124:همان(» .بودند
) معلوم نيست چه كساني فرماندار را از دست او آسوده ساختند( از ذكر عامالن عمل 

  .  سازي و با پوشيدگي بازنمايي شده است فعلخودداري شده و فرماندار به شيوة من
به زور راه  راها  آن كه كاري كرده باشند اما... خواستند  ژاندارم و پليس هم نمي « ●

  ). 127 :همان(» .كه تير اندازند... انداختند 
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 به ندا هشد مجبور ،ژاندارم و پليس به اجبار ديگراني كه معلوم نيست چه كساني هستند
به داليل متن  ةكنند توليد. اند تأثيرپذيري مستقيم بازنمايي شدهصورت   به وعمل تن دهند

و منظور از ديگران افرادي  كند ديگران را با استفاده از مؤلفه حذف بازنمايي مي، سياسي
نام ها   آن اما مستقيم از،اند و توانايي دادن دستور را دارند هستند كه بر مسند قدرت نشسته

  . شوند با پوشيدگي مطرح ميشود و  يبرده نم
آنگاه با ته تفنگ ...و ناصر گفته بود ...  هل داداو را... نهيب زد و به رمضان و پاسدار « ●

  ). 117 :همان(» .ش زده بودندا به زمينش افكنده بودند و سپس تازيانه
منفعل و با صراحت كمتر بازنمايي شده تا از اين طريق صفت صورت   بهرمضان و ناصر

 اما خود ،سازي به كارگزاران ديگر در خشونت به رمضان و ناصر برجسته شود فعال
  .شودپررنگ ها   آناند تا اعمال عامالن عمل با صراحت كمتري عنوان شده

 هاي بازماندة اصطبل متروك سربازان به پوشال «: پذيري غيرمستقيم  تأثير-سازي منفعل
  ). 139: همان(» .سوزاندند  بازگشتة سرخ را ميميهن

  .  هويت واقعي ميهن براي مخاطب معلوم نيست و با پوشيدگي بازنمايي شده است
  ). 115 :همان( ».برده بودندها   آناز ميانناصر را ...  « ●

  . اند پوشيده بازنمايي شدهطور   به ونيستهويت واقعي كارگزاران معلوم 
  ). 127 :همان( »...كرد اي سراغ مي تير كهنه  هفتهركسو روزهايي كه «: سازي نامشخص

  . اند نامعلوم و با پوشيدگي بازنمايي شدهصورت   بهعامالن عمل
 :همان( »... نشسته بودندچند نفرروي يك بالكون ... بردند   ديگر را نيز ميچند تن...  « ●
129 .(  

  .اند هويت عامالن عمل نامعلوم است و با پوشيدگي بازنمايي شده
  ). 132 :همان(»...توپد   با خشم ميچند نفر دارد به  مرديو ديد كه « ●

نامشخص و با پوشيدگي بازنمايي شده و هويتش صورت   به)مردي(عامل واقعي عمل 
نامشخص صورت   بهنيز) چند نفر(همچنين عامالن پذيرندة عمل ، براي مخاطب نامعلوم است
  .  اند و با پوشيدگي مطرح شده

-144 :همان(».اند  بردهكسانيو ... اند  دويدهاي عدهو .. .اند زنداني بوده ... هزاران نفرو  « ●
145 .(  
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  .   پوشيده استها   آناند و هويت نامشخص مطرح شدهصورت   بهكارگزاران
 او مضر  سازماناز آنچه كه شايد به آرمان و... آورد  به ياد ميناصرو  «:  پيوند زدن
  ). 134 :همان(» ...باشد پيدا كند

موضع واحدي وجود ) هايشان آرمان(موضوعي خاص بارة ران درميان ناصر و كارگزا
  .  با صراحت بيشتر بازنمايي شده است) ناصر(دارد و حضور كارگزار 

  ). 123: همان(» .باال گرفته بود ... خرابكاراني و دزدهاكار تيراندازي  « ●
واحدي موضع ) اندازي تير(نظمي و ناآرامي  رخداد خاص ايجاد بيبارة كارگزاران در

  . شود كه با صراحت بازنمايي شوند دارند و پيوند زدن كارگزاران باعث مي
: همان(» .ترسيدند كه كاري كرده باشند خواستند و هم مي  هم نمي پليس و ژاندارمو « ●
126 .(  

ترسيدند كه كاري كرده  خواستند و هم مي نمي( گروه ژاندارم و پليس در موردي خاص
  .  با صراحت بازنمايي شده استكهرند موضع واحدي دا) باشند
  ). 118 :همان( ». بودندحيدر كه مانند هايي همة آنو  « ●

از طريق شگرد پيوندزدن و با صراحت با ، دلي و حيدر در الگوي واحد سستها   آنهمة
 .اند كردار بازنمايي شده يكديگر همسو و هم

 اند و اكنون نوبت  بردهكساني... و ... اند دويدهاي  عدهو  ... منتظرندهمه منتظري و  توو « ●
  ). 144-145 :همان(» .رسد  ميتو

كساني پيروي يهر دو از الگوي » همه «و) منظور مبارز سياسي ناصر است(» تو«كارگزار 
شبيه يكديگر ) منتظر بودن(اند و هر دو در يك امر واحد  كنند و با يكديگر پيوستگي يافته مي

با يادآوري اعمال و كردارهاي پيشينيان ) ناصر( عامل اجتماعي .و كنش يكساني دارندهستند 
و اكنون (آورد  خود را در دستة آن افراد به شمار مي، )اند برده(ها  آنو با اتكا به نقاط مثبت 

) اند اند و گرداگرد ميدان دويده اي دويده عده(و در كنش يكسان تالش كردن ) رسد نوبت تو مي
به . شود كردار بازنمايي مي با گذشتگان پيوسته و هم) اند برده(د و نائل شدن به آرمان خو

اند و  اي قبل از ناصر براي رسيدن به هدف و آرمان خود تالش كرده عبارتي ديگر عده
همسو و ها   آناند و اكنون ناصر از طريق پيوند زدن با نهايت به آرمان خود رسيده در
  .   صراحت مطرح شده است به
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  ). 126: همان (»...ريخته بودندها   آنبه زدن ... هاي مخالف دسته « :تفكيك كردن
متمايز ) ها آن(از ساير كنشگران ) هاي مخالف دسته(صراحت كارگزاران اجتماعي  به
  . اند شده
اي را نشناسد  اند چهره  كه در آنهايي آدم در اتاقي را باز كند و از اي آدم غريبهانگار «  ●

  ). 130: همان (».سدو هيچ كس او را نشنا
آشنا از ساير عامالن اجتماعي  ورود به محيطي نادليل   به)آدم غريبه(كارگزار اجتماعي 

منفك نمايانده شده و گويي در الگويي واحد با يكديگر شباهت و ) هايي كه در آن هستند آدم(
اي ناآشنا ه صراحت از آدم ناصر همان آدم غريبه است كه به. يكساني كنش و ديدگاه ندارند

  .  متمايز شده است،خودي هستند كه گروه غير
 لذت با در ته وجودشو باز ! ... ترسيدند ميها   آن كه ازهايي دل سستو همة آن  « ●

» . بريده شودها همة ايناگر شده بود كه دست . نهاد  ارج ميه خودرفت و ب نفرت در هم مي
  ). 118 :همان(

هايي كه ميل به  ها و آن دل سست. ديگر قرار دارنددو گروه از كارگزاران در مقابل يك
خودي محسوب   گروه غير،ها براي كارگزاران مبارز دل رو سست مبارزه دارند؛ از اين

اعم و طور   بهدر اينجا منظور مبارزان سياسي(از ساير كارگزاران ، ترسدليل   بهشوند و مي
در امري واحد با يكديگر ها   آنه ومنفك نمايانده شد) اخص استطور   بهناصر مبارز سياسي

  .        هاي سست دل متمايز شده است صراحت از انسان كنش و ديدگاه يكساني ندارند و ناصر به
  ). 134 :همان(»  .بودابراهيم سركارگر  «: دهي و با ذكر نام  مقامةدهي با جنب عنوان

  .  بازنمايي شده استصراحت   بهكارگزار اجتماعي
). ... 124 :همان(» . را از دست او آسوده ساخته بودندفرمانداربه زور  «: نمايي كاركرد

آن شبي را يافت كه در ... و نگاهش  «). 115: همان(»  . جوان استمهندسزندانش  كه هم«
  ). 137 :همان(» . بوديس كارخانهئمهندس ر ةخان

  . اند كارگزاران با پوشيدگي بازنمايي شده
تا چيزي از آنچه كه شايد به آرمان و ... آورد  اصر به ياد ميو ن«: اي بخشي مقوله هويت
  ). 134: همان(»  . او مضر باشد پيدا كندسازمان

 كلي سازمان از ذكر آشكار ةاند و با استفاده از واژ كارگزاران با پوشيدگي بازنمايي شده
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  . عامالن عمل خودداري شده است
  ). 126 :همان(» .دنزديك به شهر ريخته بودن ... هاي دهاتي « ●

  .  اند  شدهيكارگزاران با پوشيدگي بازنماي
  ). 126 :همان(» .ريخته بودندها   آنبه زدن ... هاي مخالف دستهو ...  « ●

با ) هاي مخالف دسته(اي كه به آن تعلق دارند   اجتماعيةطبق براساس كارگزاران
  .  اند پوشيدگي مطرح شده

» .مهندس جوان استزندانش  هم» )116 :همان(»  ...پسرشحيدر و «: يبخشي نسبت هويت
  ). 115 :همان(

  ).  124 :همان(» .بابا و برارشهرمضون همش تو فكر «
  ). 118 :همان( افتاد...  مهندس وار و چشمان زيرك چهرة مسبه ياد «: بخشي ظاهري هويت

  .   اش و با پوشيدگي بازنمايي شده است كارگزار با اشاره به ويژگي ظاهري
  ). 127 :همان(» .اند  رفتهبدهابه فشار ...ها و بعد دانست كه آن«: گذاري ارزش

  . اند گذاري منفي و با پوشيدگي بازنمايي شده كارگزاران صاحب قدرت با ارزش
  ). 118 :همان(» ! ...ترسيدند ميها   آن كه ازهايي ل سست دو همة آن  « ●

 شخصي خود حاضرند ترسو براي كسب منافع  ودل  كه با صفات سستكساني همة
پوشيده مطرح صورت   بهگذاري منفي و ريشه و اساس هرچيزي را نابود كنند با ارزش

رمضان كه در ابتداي روايت مبارزي است كه با صفات مردانگي و استقامت . اند شده
شود و قصد دارد با لو دادن   در جاي ديگري از متن دچار سستي ميشود، ميگذاري  ارزش

با صفت سست ) ناصر( بنابراين از نظر كارگزار ديگر ،ست از پايداري برداردها د جاي تفنگ
 به عبارت ديگر ارزش مردانگي در رمضان سيال است و تبديل آن به ؛شده است  بازنمايي

ساير عناصر گفتماني و بافت كالن يعني ، موقعيت، با توجه به بافت خرد) سستي(ارزش ديگر 
هاي زباني از قبل معين  ارزش. شود  بر متن حادث ميموقعيت اجتماعي و سياسي حاكم

تواند جايگاه خود  شوند و هر ارزش مي ها پيوسته بازسازي مي زيرا در زبان ارزش، نيستند
ها براساس نقش و جايگاهي كه عناصر در بافت به  را به ديگري بدهد؛ بدين معنا كه ارزش

ها سبب بروز  و غيرمكانيكي نشانهقابل بررسي هستند و حضور پديداري ، گيرند خود مي
، بافت،  ادراكي–حضور حسي  براساس كهشود  ميبيني  قابل پيش هايي سيال و غير ارزش
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 شود ميگيري كنشي در گفتمان حاصل  مندي و موضع جهت، فرهنگ، موقعيت، شرايط
    ).140-138: 1389، شعيري(

 :1328 گلستان،(» .آورد مي هرگز دوام ن پوشالخورد و  هرگز به درد نمي پوشالو « ●
139 .(  

ارزشي صورت   بههدف از پوشال استفاده شده كه اراده و بي هاي سست به جاي انسان
  .  منفي و با پوشيدگي مطرح شده است

  ). 140 :همان(» .گيرد  باشد نيرو مي اميدوارو اگر « ●
و پيروزي ها   آنيآور  كنند و با ياد هايي است كه آرمان خاصي را دنبال مي منظور انسان

ن دسته از ي ا،نويسنده.  ناصرمثل ؛شوند گذشتگان در راه رسيدن به اهداف خود اميدوار مي
  .  كند  مثبت و با پوشيدگي بازنمايي مييگذار كارگزاران را با ارزش

  ). 125 :همان(»  .زد اش مي  همچنان تازيانهمأمورو  «: نمايي تك موردي مشخص
  . حت تنها در يك كاركرد اجتماعي بازنمايي شده استكارگزار اجتماعي با صرا

هرچه خواسته بودند رمضان را آرام ... ، همان روزآورد كه  ناصر به ياد مي«: وارونگي
كه همة  ...  آن روز پيش آمد؛ وآن روز آنكه تا...  نامزد انتخاباتي پس از آن روزاما ... كنند 

   ).126-124 :همان(» ...شهر به هم ريخته بود
را در ) رمضان(ناصر با استفاده از زماني غير از زمان حال عملكرد عامل اجتماعي ديگر 

باكي  كشد و از اين طريق آشكارا اشاره به عمل و بي به تصوير نميصراحت   بهزماني دقيق و
شود به زمان  مربوط مي) 1327( اينكه به زمان نگارش اثر باكارگزار  كاركرد. كند رمضان مي

  . نظر با پوشيدگي بازنمايي شده است  نامعلوم در گذشته انتقال يافته و زمان موردو مكاني
اي  انتظار دونده...  ماند نخواهدها و زندان... اند   بودهي زندانهزاران سالو هزاران نفر  « ●
 و اند كشيدهو مردم فريادها   ... اند دويدهاي  و عده ... خواهد ببرد ميداند بايد بدود و  كه مي
  ). 145-144 :همان(» .رسد  و اكنون نوبت تو مياند بردهكساني 

زماني صورت   بهبازنمايي شده و) هزاران سال(عملكرد كارگزاران در زماني نامعلوم 
ارائه شده است و توقف اين عمل ) اند برده، اند كشيده، اند دويده، اند بوده(نامشخص در گذشته 

ناصر (كارگزار . ر آينده انتقال يافته و بازنمايي شده استد) نخواهد ماند( در زماني نامعلوم
در فضا و مكاني غير از ) آزادي( به آرمان خود رسيدنبراي ) كه مبارزي سياسي است
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صورت   بهشانت كه هوي ديگرشود و هدف او با كارگزاران مطرح مي) خواهد ببرد مي(اكنون 
  . مشترك است،بازنمايي شده) كساني، اي عده( مجهول
  ). 114 :همان(»  ميان ديروز و فردا « ●

در عنوان به را  بلكه زمان ؛كند نويسنده از زماني معلوم در عنوان روايت استفاده نمي
  .  كند يمشخص و سيال و با پوشيدگي مطرح مشكلي نا
 :همان(»  .بريد را از سياهي بر مي...  ابرها بامداد دوردست، ها اما بيرون از سد ميله « ●
114 .(  

داند و زمان تحقق عمل  هايش مي كارگزار زماني غير از اكنون را زمان رسيدن به آرمان
  .دارد را با پوشيدگي اظهار مي

و ... تخت برايشان فرستاده شده بود يهايي كه از پا ها با تفنگ دهاتي«: هويت درهمي
او را در  ...د وها غريدن تفنگ ...كه كاري كرده باشند... خواستند  ژاندارم و پليس هم نمي

  ). 126 :همان(» ...اش دستگير كردند خانه
اند كه در شرايط معمولي و از   درگير شده  عملكرد اجتماعي يكها در در اين گفتمان دهاتي
نظمي و  داشتن اسلحه و ايجاد بي( در آن حضور داشته باشند نبايدنظر هنجارهاي موجود 

در مقابل نيروهاي دولتي ) ها دهاتي( اعياين كارگزاران اجتم) دستگيري( شكست). شورش
اما نكته مهم اين است . كند خود هنجارها و معيارهاي اجتماعي را تأييد و تحكيم مي خودي به

ها هستند كه با  عامالن اصلي اين ناهنجاري) كارگزاران دولتي(كه واضعان اين هنجارها 
 . شوند پوشيدگي بازنمايي مي

اي كه كوچك است و چون كوچك است زير  اي از آن افتاده و تو در گوشه «: داللت ضمني
 :همان(» .شناسندش كنند درست نمي كنند و چون زير چشمي نگاهش مي چشمي نگاهش مي

143 .(  
كارگزار با مكاني كه در آن قرار گرفته به شدت عجين شده و عالوه بر اينكه آن مكان و 

م و موقعيت عامل اجتماعي نيز داللت  بر پايين و ناچيز بودن مقا،آن موقعيت كوچك است
 و نگاهي به اند تر از خود يافته اند او را پايين  زيرا كارگزاران كه در مسند قدرت نشسته،دارد

  .   شود پايين دارند و اين موضوع با صراحت عنوان نمي
  ).62: 1388، نژاد و ديگران پهلوان(» .آيد چرا از قصر شيرين نالة فرهاد مي«: شدگي نمادين
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  . اي يافت نشد  از اين مؤلفه در متن نمونه
ترسيدند كه كاري كرده  خواستند و هم مي و ژاندارم و پليس هم نمي...«: شدگي فشرده

 ميلها  اينجا به مبارزه در برابر دهاتي  و پليس درژاندارم). 126: 1328 گلستان،(» .باشند
 اما اين موضوع با ،نظمي جلوگيري كنند خواهند از ايجاد آشوب و بي ندارند و با اين عمل مي

جلوگيري از ايجاد ناامني در دليل   بهشود كه نخواستن اين كارگزاران صراحت عنوان نمي
افسر و فرماندار ، ژاندارم، اي مشترك ميان پليس برقراري نظم و امنيت مؤلفه. جامعه است

  . هاي اجتماعي متفاوتي دارند كاركردها و منزلتيك كه هراست 
 هرگز دوام پوشالخورد و   هرگز به درد نميپوشال «:  انتزاعي كردن-زدايي شخصت
  ). 139 :همان(»  .آورد نمي

  . اند با استفاده از واژة پوشال و با پوشيدگي بازنمايي شده، دل كارگزاران سست
  ). 136 :همان(»  .كردن  هم ازشون حمايت ميهايي گنده كلهدوني چه  نمي « ●

 اند و از ذكر مستقيم نام گنده بازنمايي شده قدرت و نفوذ با صفت كلههاي صاحب  انسان
  . خودداري شده استها  آن

  ). 132 :همان(» !با اين چارتا لغتتون» ها بدبخت«گفت  و مرد با خشم مي « ●
نسبت داده شده و با پوشيدگي بازنمايي ها   آنذكر كارگزاران با استفاده از صفتي كه به

  .  اند شده
   ). 118: همان(» . احتياج داشتندها  پستها به اين و براي اين حساب « ●.
  ). 118 :همان(» . بيش نبودند بزرگوكوچك هفت هشت «

  . اند پوشيده بازنمايي شدهصورت   به،كارگزاران با استفاده از صفات
  ). 141:همان(» . نبوده است بازيچه.و آنچه كه موقتي نبود نسوخته است«  ●

اراده  كنند و سست دارد كه آرمان خاصي را دنبال نمياشاره هايي  به انسانبا پوشيدگي 
دارد كه خود را اشاره هم ) ناصر(و در مقابل به مبارز سياسي ديگر ) مانند رمضان (هستند

  . كند  زيرا آرمان و هدفي خاص را دنبال مي،گيرد بازيچه در نظر نمي
 برايشان فرستاده شده پايتختهايي كه از  ها با تفنگ دهاتي«: مداري مكان -زدايي تشخص

  ). 126 :همان(» ...بود
  .  با اشاره به مكان از ذكر صريح كارگزاران اجتماعي خودداري شده است
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  ). 123 :همان(»  .اند حمله بردههاي حاشية شهر  خانهخرابكارها به ...  «●
  . اند كارگزاران با پوشيدگي بازنمايي شده

 به اين چيزها كم مركزو . ... حضوري كندة  مخابر،مركز با خواست كه جمعيت مي « ●
  ). همان(»  .انديشيد مي

  . شوند صاحبان قدرت با پوشيدگي مطرح مي
  ). 115: همان(»  ... كه خورده بوداي هاي تازيانه ضربهبا  «:مداري ابزار -زدايي تشخص

  .  شوند كارگزاران با پوشيدگي بازنمايي مي
 كارگزاران). 116 :همان(»  .اي دارند  برق پراكنده، ميان ميدانها هسرنيزو ديد كه  « ●

  . اند ده مطرح شدهيپوشصورت  به
  ). 121 :همان(» ...اي هاي اره دندانهزجر با  « ●

اي پنهان كرده و با پوشيدگي عنوان  هاي اره كارگزار اجتماعي خود را در پشت دندانه
  . شده است

  ). 122: همان(» . پدرم را در آورد كبريتبا « ●
  .اشاره نشودها   آناي صريح به گونه شده تا به عامالن عمل بازنمايي، با ابزار
  ). 139 :همان(» ...كوفتي  كه بر آن مي انگشتو «: يمدار اندام-زدايي تشخص

  . شود با پوشيدگي به كارگزار اشاره مي
   ).116: همان(» .شنيد  را ميپاهادور شدن صداهاي ... رمضان  « ●

  .اند كارگزاران با پوشيدگي بازنمايي شده
  ). 143 :همان(» .كنند نگاهش ميچشمي و چون كوچك است زير « ●

خودداري شده ها   آنبارةگويي در با اشاره به عضو خاصي از كارگزاران از صراحت
  .  است
  ). 137 :همان(» .ام  كه كشيده چشمشونبزنن اما تو « ●

  .شوند زنمايي ميپوشيده باصورت   بهكارگزاران
  ). 118:همان(» .ها بريده شود  همة ايندستاگر شده بود كه  « ●

  . اند  شدهي بازنماييمدار براي خودداري از ذكر صريح كارگزاران به شيوة اندام
  ). 142 :همان(»  مگر سر تو و منه؟حرف«: يمدار گفته -زدايي تشخص



  1392 تابستان، )14پياپي  (2 ه، شمار4دوره    جستارهاي زباني
 

 

 19

    .   شده استيكارگزار اجتماعي با پوشيدگي بازنماي
  ). 116 :همان(» ... وي به رمضان خواهد دادپرسشاما از آزاري كه  « ●

    .  كارگزار با پوشيدگي بازنمايي شده است
  ). 139: همان(» .شد  جلو نور ديده ميها ن  انساگاهي هيكل«: جنس ارجاعي

  .  كلي و با پوشيدگي بازنمايي شده استةطبقصورت   بهكارگزار اجتماعي
  ). 146 :همان(» ...شنوي  را ميمردمهمهمة ...  « ●

  .اند كلي و با پوشيدگي تصوير مطرح شدهصورت   بهعامالن عمل
  ).128 :همان(» ... استجانداردنيا دنياي يك مشت  « ●

  . اند و از ذكر صريح عامالن خودداري شده است كلي بازنمايي شدهصورت   بهكارگزاران
  ). 143 :همان(» ...بيند و   بسيار مي هستي كه حوادثنسليو خوش باش كه از  « ●

  . اند كلي و با پوشيدگي بازنمايي شدهصورت   بهكارگزاران اجتماعي
 مهندس جواناي  در گوشه...  كف اتاق نشسته بود رمضان« :يارجاع فرد -ارجاعي نوع

  ). 116 -115 :همان(» .افتاده است
  .    اند صراحت بازنمايي شده كارگزاران اجتماعي به

  ).118 :همان(» . كوچك و بزرگ بيش نبودندهفت هشت«: ي ارجاعةمجموع -ارجاعي عنو
  .   اند عدد و با پوشيدگي عنوان شدهصورت   به كارگزاران

  ). 144 :همان(» .اند زنداني بوده ... هزاران نفر « ●
  .  اند صريح بازنمايي نشدهطور   بههويت عامالن عمل معلوم نيست و

هاي  دسته... كردند و  كه با هم كار ميييها دهاتيو از ميان «: رجاعيا كلي -ارجاعي نوع
  ).126-125: همان( ...ريخته بودندها   آنبه زدن ...ها و  در خيابانمخالف

  . اند صريح بازنمايي نشدهطور   بهكلي بيان شده وصورت   به هويت واقعي عامالن عمل
  ).136 :همان(»  .كردن ي م هم ازشون حمايتهايي گنده كلهدوني چه  نمي « ●

  . اند گويي مطرح شده اند و با كلي بازنمايي نشدهصراحت  به  كارگزاران
طور مثال  به(ثيري خاص ذكر اين نكته ضروري است كه در برخي موارد براي ايجاد تأ

تواند همزمان به چند صورت  كارگزار مي) تر بر مخاطب يا ايدئولوژي خاص مؤلفتأثير بيش
     .ها هميشه قطعي نيستند شود كه در عمل اين مرزبنديبازنمايي 
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  گيري  نتيجه. 5
 معنايي ون -شناختي جامعههاي  مؤلفهچارچوب هاي تحقيق در  بعد از بررسي و تحليل داده

  :پاسخ دادتوان  ميزير صورت   بهشده در قسمت مقدمه را هاي مطرح پرسش، ليوون
 شناختي جامعههاي  ن روايت از تمام مؤلفهتوان گفت كه اي در پاسخ به پرسش اول مي .1

 -موقعيت سياسي(با توجه به بافت كالن . شدگي بهره برده است  به جز نمادين،معنايي –
ها  گنده كله، پايتخت، مركز(كارگزاران اجتماعي كه در رأس قدرت قرار دارند ، متن) اجتماعي

با پوشيدگي بازنمايي )  و حذفسازي نامشخص، زدايي هاي تشخص با استفاده از مؤلفه...) و
 از سوي . استاشاره نشدهها   آنصريح بهطور   بهكه در هيچ قسمت از متن يطور به شوند مي

، سازي اعمالشان صراحت فاش شود با برجسته بهها   آنديگر بدون اينكه نام و هويت واقعي
 مأموران حكومتي   .شود با صراحت بازنمايي ميها   آن مطرح و رفتارهاي،صورتي فعال به
نمايي و با توجه به  با استفاده از كاركرد) فرماندار و پاسدار، سرباز، ژاندارم، پليس، افسر(

 اما اين كارگزاران نسبت به صاحبان قدرت ،شوند پوشيده بازنمايي ميصورتي   بهشغلشان و
ل بر اين است اين امر دا. اند كه در رأس حكومت قرار دارند با پوشيدگي كمتري بازنمايي شده

توان براي آن پيوستاري از   و مياستنسبي صورت   بههاي پوشيدگي و صراحت كه مؤلفه
بيشترين حد پوشيدگي مربوط . بيشترين حد پوشيدگي تا كمترين حد پوشيدگي در نظر گرفت

مأموران اعمال و رفتار  از طرف ديگر .است كه در رأس حكومت قرار دارند كسانيبه 
دو مبارز سياسي .  است بازنمايي شدهصراحت   به،سازي ه از طريق فعالبرد حكومتي نام

كردن  زدن و تفكيك پيوند، دهي نام، سازي هاي فعال با استفاده از مؤلفه) ناصر و رمضان(
تأثيري خاص منظور   به اما از آنجاكه كارگزاران اجتماعي،اند صراحت بازنمايي شده به

هاي ديگري از   رمضان و ناصر در قسمت،زنمايي شوندتوانند به چند صورت با همزمان مي
 با پوشيدگي بازنمايي ييزدا  و تشخصيده ارزش، سازي هاي منفعل متن با استفاده از مؤلفه

كه با  آورندة اثر است  اجتماعي خاص پديد–شوند و اين خود نمايانگر ديدگاه فكري  مي
به ) ها و ظلم و ستم شكنجه(درت را اعمال كارگزاران صاحب ق، سازي مبارزان سياسي منفعل
كند و از اين رهگذر استبداد و ستم را  بازنمايي ميصراحت   به برجسته و،سازي  فعالةشيو

ار يپردازي بس اجتماعي پيرامون متن بر شيوة روايت -شرايط سياسي. كشد به تصوير مي
هاي پوشيده  از مؤلفه) 1327(استبداد در آن روزها دليل   بهاي كه گونه  به،گذار بوده است تأثير
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  درشناختي جامعههاي  لفهؤاز مها   آنسازي كارگزاران و اعمال برجستهدليل   بهو
توان  انتقادها نسبت به وضع موجود را نميكه   از آنجا.بخشي گفتمان بهره برده است صراحت

. اند مطرح شده زمان و مكان ديگر ةبا استفاده از شيوها   آن بسياري ازكرد،صراحت عنوان  به
 ابد و زماني  نمود مي»ميان ديروز و فردا«خوبي در عنوان روايت  درهمي به  زمانةشيو
 . شود و مطلب با شگردي زيركانه و خاص بيان شده است در عنوان بازنمايي نميصراحت  به

اعمال و ، حسب ايدئولوژي و باورهايش حوادث پاسخ پرسش دوم اين است كه نويسنده بر  .2
خودي  ها را خودي و برخي ديگر را غير كند؛ بعضي دهي مي بندي و ارزش كارگزاران را طبقهكردار 

او . كند دهي موضع خود را به بهترين وجه ممكن بيان مي گيرد و با استفاده از مؤلفة ارزش درنظر مي
ام دست به جويي و انتق كنند و تنها از روي كينه  كه هدف و آرمان خاصي را دنبال نمي راهايي انسان

را نسبت به ها   آنكند و گذاري مي اراده ارزش هاي سست انسانصورت   به،)رمضان( زنند مبارزه مي
گذاري  نويسنده با ارزش. كند پندارد؛ البته مؤلف اين موارد را با پوشيدگي بازنمايي مي  ديگري مي،خود

 تعلق به سازمان خاصي هستند؛كنند و م هاي خاصي پيروي مي كارگزاراني كه از آرمانبارة مثبت در
منظور (شوند  ميانه راه سست نمي كشد كه در هايي اميدوار به تصوير مي انسانصورت   بهراها  آن

 داند را خودي ميها   آن ودهد ميقرار ها   آنو با اين شيوه خود را در گروه) ناصر و افراد مانند او است

ايدئولوژي خود ، نويسنده با بيان اين مطلب. كند رجسته ميو به اين ترتيب پيام خود را از زبان ديگران ب
كند و از  پوشيده بيان ميصورتي   بههايي كه متعلق به گروه و آرمان خاصي هستند انسانبارة را در

 . كرده است ابزاري براي انتقال باورهاي گروهي استفادهعنوان   بهاز ايدئولوژي اين طريق

هاي متفاوت بازنمايي اعمال و كارگزاران  ن داد شيوهمجموع نتايج پژوهش حاضر نشا در
 اجتماعي خاص نويسنده -هاي فكري متأثر از ديدگاه »ميان ديروز و فردا«اجتماعي در روايت 

همگي هدفمند و در جهت ، هاي متفاوت  اين بازنمايي.استو روابط قدرت حاكم بر جامعه 
هاي مبتني بر پوشيدگي و  لفهؤجستن از م هنويسنده با بهر. هاي اجتماعي هستند كنترل ديدگاه

اي پوشيده بيان   زمان و مكان ديگر ايدئولوژي خود را از زبان ديگران و به شيوهةبا شيو
، )1327 سال( پيوند عميق متن با شرايط سياسي و اجتماعي حاكم بر آندليل   بهكرده است و

بارة  نويسنده دريبين جهان از ي بار عاطفي خاص و ايدئولوژيك نويسنده و بازتابداراي
        . مسائل اجتماعي و سياسي معاصر است
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  ها نوشت پي. 6
1. Van leeuwen 

2. Van Dijk 

3. Hodge 

4. Kress 

5. socio-semantic 

6. exclusion 

7. suppression 

8. backgrounding 

9. inclusion 

10. role allocation 

11. reference allocation 

12. type allocation 

13. subjection 

14. beneficialization 

15. personalization 

16. impersonalization 

17. abstraction 

18. objectivation 

19. spatialization 

20. instrumentalization 

21. utterance autonomization 

22. somatization 

23. determination 

24. indetermination 

25. association 

26. dissociation 

27. differentiation 

28. indifferentiation 

29. nomination 

30. categorization 

31. functionalization 

32. identification 

33. classification 

34. relational  identification 

35. physical  identification 

36. appraisement 

37. single determination 

38. overdetermination 

39. inversion 

40. anachronism 
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41. deviation 

42. symbolization 

43. connotation 

44. distillation 

45. genericization 

46. specification 

47. individualization 

48. assimilation. 

49. aggregation 

50. collectivation 
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