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 چکیده
گران اجتماعي، ( تحت عنوان بازنمایي کنش5883گيري از الگوي ون ليوون )این تحقيق بر آن است تا در چارچوب تحليل گفتمان انتقادي و با بهره
معلنوم شنود  تنابيگي مورد بررسي قرار گرفتنه محمد بهمن ةنوشت« در بویراحمد»گفتماني مربوط به عشایر کشورمان را بررسي کند. براي این منظور، داستان 

هاي تحقيق نشان داد که بازنمنایي خود استفاده کرده است. بررسي داده هايگران اجتماعي براي بيان ایدئولوژي و دیدگاهنویسنده چگونه از بازنمایي کنش
هناي نمایي به تمامي طغيانبا مکان يگيباجتماعي نویسنده است. بهمن -هاي فکريهدفمند و متأثر از دیدگاه« در بویراحمد»گران اجتماعي در داستان کنش

هاي مدرسنه گرفتنه تنا از بچنه-گنران بویراحمند کنش ةکشد. وي همتصویر ميویراحمد را بهبخشد و اتحاد مردم بر  داده در بویراحمد، مشروعيت مي
کنند. نویسننده از طرفني بنا شنود، برجسنته ميهنا روا ميوجنوري را کنه نسنبت بنه آنگران مؤنث، ظلمنمایي کنشنمایي کرده و با منفعلرا فعال -یاغيان
دهي خناص، هنم کند و از طرف دیگر، بنا ننامگراني درگير در معضالت اجتماعي یکسان بازنمایي ميان کنشهاي عام، مردم بویراحمد را به عنوبازنمایي

بري کنند. عندم ننامعنوان افرادي داراي هویت متمایز بازنمنایي مي هگران را بکشد و هم کنشدهي فرزندان در جوامع عشایري را به تصویر ميفرهنو نام
هاي متن در خدمت بازنمنایي شدگيها و نمادیندهيدیدگاه جوامع عشایري نسبت به حفظ حرمت زنان است و ارزش ۀکنندگران مؤنث، منعکسکنش
 است. ریخيتا ةونسب و داراي سابقگران بویراحمدي در قالب افرادي شجاع، با اصلکنش

 .اجتماعی گحانکنش، در ب یحاحمد، بیگیبهمن، ون لی ون، تحلیل گفتمان انتقادی: واژگان کلیدی

                                                           

* Email: akbari.hrs@gmail.com   ویسنده مسئول()ن  

** Email: kh.gholamalizade@gmail.com 

*** Email: sh.tafakkori@razi.ac.ir 
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 مقدمه

 نظنم کنه اسنت زبان فرهنگي و سياسي، اجتماعي اشکال با ارتباط در زبان کاربرد گفتمان
 رر؛) دهننديم شننکل را یکنندیگر بنننا افننراد تعنننامل و کننندمي منعکنننس را اجتمننناعي

Coupland & Jaworski, 1999: 3). داینک ون، رابطنه نيهمن در (Van Dijk )هنر 
، کیندا ون رر؛) دانديم انسان دارهدف و شدهکنترل، مندنيت فعاليتي نوع را يگفتمان
 در کنه گفتمان دکنندگانيتولي دئولوژیا و گفتمان هدف و تين کشفي برا .(69: 6835
ي هامؤلفننه و سنناختارها افتنینن دنبننال بننه دیننبا اننندگرفته النننه، گفتمننان نیریننز سننطوح
 گفتمنان گرلينتحل .کنننديمي یخودنمنا گفتمنان نیزبر سطوح در که بودي مدارگفتمان
 در موجنود پنهناني دئولوژینا و آشنکاري سناختارها نیا انيم رابطة افتنی دنبال بهي انتقاد
 گفتمننان گرانليننتحل قننتيحق در (.673: 6838ي، ارمحمنندی رر؛) اسننت گفتمننان پننس
، يتشنناخعهجام عوامل با ارتباط در نومت توليد یيچرا توضي  به تا کننديم تالشي، انتقاد
 نينيتب و هينتوج سنط  بنه متنون فيتوصن سط  از را ليتحل و بچردازندي اجتماع وي تاریخ
، جامعنهي عنن، یکنالن سنط  به را ليتحل گسترۀ زين قيتحق محدودۀ لحاظ به و دهند ارتقاء
  (.6831، زادهآقاگل رر؛) بخشند وسعتي دئولوژیا و ویتار

، «راحمندیبو در» داسنتان (Social Actorsي )اجتمناع انگنر، کنشپنژوهش نینا در
 اسنت. شندهي بررسن کشورمان ریعشا به مربوطي گفتمان عنوان بهبيگي نوشتة محمد بهمن

، اسنت کنرده افتیدر را ونسکوی« يسواديب با کاريپ» زۀیجا 6895 سال در کهي گيب بهمن
ي بنرا و داننديم راحمدیبو لیا به سفرش از گونهگزارشي تیروا را «راحمدیبو در» داستان
 شندن مواجنه دیشا (.589: 6831ي، گيببهمن رر.هایش ارزش تاریخي قائل است )نوشته
 داسننتان نیننا در راحمنندیبو لیننا مننردم احننواالت شننرح وي خیتننار عیوقننا ازي برخنن بننا

 و راحمندیبو جامعنة بنر حناکم طیشنرا ازي بهتنر درر خوانندگان به بتواند گونهگزارش
 ازي رينگبهره بنا سنانینوداستان چراکنه، بدهند انزمن از خناصي ابرهنه در کشنور ریعشا
 بنه را نگنارانویتار است ممکن کهیي هاتیمحدود از خارج وي سینوداستاني هاکيتکن
 از زينني گناه و کنننديم انينبي تنريواقع شنکل بنه را ویتار، کند وادار دروغ عیوقا ثبت
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 حقنایق بنا را هناآن و افنتي یخیتار يفراگردها در را هافشکا توانيمي ادب متون قیطر
 چنه تناي گنيببهمن نکنهیا (.6831، زادهآقاگنل رر؛) کنرد پنر يادب آثار از شده برگرفته
ي ابيدسنتي پ در پژوهش نیا که استي موضوع، کرده عمل طرفيب عیوقا ثبت در اندازه
ي بزرگنان بنا معاشرت از متأثر را آثارش سبکي گيببهمن است. آني براي علمي پاسخ به
ي مهندي، تنولل دونینفري، کندکني عيشنف، شنيرازيابوالقاسم انجوي، احمدآل جالل لمث
  (.566-599: 6831ي، گيببهمن رر؛) دانديمي احمد احمدرضا وي ديحم

 از چگوننه سنندهینو کنه اسنت استوار پرسش نیا بر مقاله نیاي اصل اديبني، کل طور به
 کنرده اسنتفاده خنودي هادگاهیند و يدئولوژینا انينبي بنراي اجتماع انگریي کنشبازنما
 انگنرکنش فيتوصن و رخندادها، عیوقنا ثبنت در سنندهینو اینآ، گنرید عبنارت بنه است.
 تحنت را او گفتمان سندهینو بر حاکمي دئولوژیا نکهیا ای کرده عمل طرفيبي راحمدیبو
ي الگنو مؤلفنة هشنت از نوشنتار نینا، پرسنش نینا بنه پاسنوي بنرا اسنت. داده قنرار ريتأث
 هامؤلفنه نینا بنرد.يم بهنره (Van Leeuwen: 2008) وونيل ونیي معنا -يشناختامعهج

ي، دهننارزشي، دهنننامیي، نمننامنفعلیي، نمننافعالي، سننازنهيزمپس، کتمننان: از عبارتننند
 آن لةيوسنهبن تنا دهنديم ارائنهي چنارچوب وونيل وني الگو .يمدارمکان وي شدگنینماد
 انگریي کنشبازنما از سندهینو استفادۀي چگونگ و متن در وجودم پنهاني هاهیال به بتوان
  افت.ی دست خودي هادگاهید انيبي براي اجتماع

 نۀ پژوهشیشیپ .1

 پژوهشنگران ازي برخن اسنتفادۀ مورد رياخي هاسال در وونيل ونیي معنا -ياجتماع انگارۀ
 رینز منوارد بنه تنوانيم جملنه آن از که است گرفته قراري انتقاد گفتمان ليتحل حوزۀ در

 : کرد اشاره

 از اسننتفاده بننا را (Summit) تيسننامي آموزشنني سننر( 5869ي )قاعدشننرف وي ديرشنن
ي هنانقنش و هنجارها، هاارزش چگونه شودکه معلوم تا اندکردهي بررس وونيل وني الگو

ي سنازمنفعل که اندداشته ديتأک مطلب نیا بر سندگانینو .هستند محور فرهنوي، اجتماع
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 منورد، ارکميبسني فرهنگن تعصنب زينن و کشديم ر  به راي فرهنگي هاچالش کهي مطالب
 وجنود عندم نینا کنهي طنور بنه اسنت بنوده تيسامي آموزشي سر دآورندگانیپد توجه
 از خنارجي ترامن طيمح در تا کنديم کمک آموزانزبان بهي فرهنگي هاچالش و تعصب
 ازي شنتريب و بهتنر درر و رننديگ فنرا را يسنيانگل زبنان، خاصي فرهنگ به نسبت تعصب
 باشند. داشتهي آموزش مطالب

ي هناروزنامنه دري اجتمناع انگنریي کنشبازنمناي بررس به( 5865) لوموس و کوتس
 دارنند دهينعق و پرداختنه 5889 تنا 6689ي هاسنال نيب هيروس وي استون، فنالندي هاکشور
 متون نیا خوانندگان رفتاري براي مدل اندتويم و است هاارزش به مربوطیي بازنما نیا که
 جوامنع نینا در زمنان گذر باي اجتماع انگریي کنشبازنما، پژوهشگران نیا نظر از .باشد
تغيينر کنرده،  انگنرکنش ظهنوري فيکي هاجنبه تنها نهیي، بازنما نیا در است. کرده رييتغ

 عننوان بنه شنتريب هناسنانهر در کهي انگرکنش ومتأثر شده است  زين هاآني کم ظهور بلکه
 بنا خورنند.يم چشم به شتريب جامعه در که هستندیي هاهمان اندشدهیي بازنما، فعالعناصر 
، اتحناد بنروز باعنث بحنث منورد جوامنع دري اجتمناع راتييتغ، قيتحق نیا جینتا به توجه
 است. شده هاتياقلي هاارزش به توجه وي تيجنس ترمتعادل روابط

 انگنرکنش نيبن موجنود نقنشي بررسن را خنود مطالعنة هندف( 5865ي )د و راکش
 براسناس انند.کرده عننوان هندوسنتان کشنور دري نگنارروزنامهفرآیند  در ري مؤثاجتماع

ي افنراد عننوان بنه را خنود نقنش، هارسانه مؤسسان و گذارانهیسرما، مطالعه نیاي هاافتهی
 برخنوردارکم شنهرونداني هناازينني برا ارزش نيقائل و جامعهي ازهاين به پاسخگو، خالق
 را خننودي ريچشننمگ طننرز بننه نگننارانروزنامننهمقابننل،  در اننند.کننردهیي نمننافعال، جامعننه
ي اجتمناع گناهیجا در تفاوت نیا اند.بوده خود تیهوي ابیباز دنبال به و کردهیي نمامنفعل

 د.بدان حقم و نفعيذ را خود گروه هر تا شده باعث دوگروه نیا

ي آموزشني سنر دري را اجتمناع انگنریي کنشبازنمنا( 5868ي )کسمان ویي اآقمیکر
ي ابيدسنتدر  کنه اننددهيرس جهينت نیا به و داده قراري بررس مورد (Top Notch) ناچ تاپ
 مشناغل بنه هناآني ابيدسنتي، اجتمناعي هناتينموفق بنه مؤننثي اجتماع انگرکنش کمتر
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ي محنور وي اصنلي هنانقش در هاآني ارذرگيتاث عدم زين و جامعه نیيپا سط  وي معمول
 و تنابعي، ادار وي اجتمناع مراتب سلسله در زنانچنين هم است. شدهیي نمابزر ، جامعه
 اند.شدهیي نمامنفعل، مردان مادوني مشاغلي دارا

ي هنناروزنامننه ازي کننی واکنننشي چگننونگ مننورد در( 5868) همکنناران و حننانیرا
 مطالعنة، گاگناي دينل، مشهور خواننده کنسرت لغو به بتنسي، اندونز کشور زبانيسيانگل
ي اندونز کشور فعال احزاب ازي کي یفشارها با خواننده نیا کنسرت اند.داده انجامي جالب

 براسناس شند. لغو 5865 سال دراندونزي  سيپل توسط، «ياسالم مدافعان جبهة» به موسوم
 69ي عنني، یريچشنمگ اريبس حد تا کنسرتي برگزاري حام روزنامة نیا، مطالعه نیا جینتا

 است. گرفته دهیناد راي اسالم مدافعان گروه انگرکنش درصد

ي اجتمنناع انگننر، کنشوونينل وني الگننوي ريکننارگبنه بننا( 5865ي )راسننت وي ديرشن
 پسنتواشنگتن و مزیتناورریويني هاروزنامنه در را رانینا هينعل هامیتحر اعمال به مربوط
 از سرشنار شندهيبررسي هاروزنامنه کنه انددهيرسن جنهينت نینا به و هي قرار دادبررس مورد
 هينعل هنامیتحنر ادامنه بنه هاآن همةي سو و سمت و هستند کسانی کیدئولوژیاي الگوها

 است. رانیا

ي بررسن راي راسنالميغي هارسانه در مسلمان زنانیي بازنماي چگونگ( 5868ي )کبگان
 در فعنالي اننگرکنش عننوان بنه هارسانه نیا در زنان که است دهيرس جهينت نیا به و کرده
 .هسنتند تشنانیهوي ابینبازي بنراي زيرسنتاخ دنبنال به که اندشدهیي بازنما، مسلمان جوامع

 زننانیي بازنمنا منورد دري غربني هارسنانه دري طرفنيبنبنود  بنر پژوهش نیایي نها جةينت
  کند.يم ديتأک مسلمان

یي بازنمناي چگنونگ، وونيل وني الگو از ستفادها با( 5868) دعوتگرزاده و صحراگرد
 (Interchange) نتنرچنجیاي آموزشي هاکتاب دررا  مذکر و مؤنثي اجتماع انگرکنش
 افنراد عنوان به مردان با سهیمقا در زنان که دهديم نشان مطالعه نیا جینتا اند.کردهي بررس

 دري کلن تنالش و انندشنده یينمنافعال، جامعنهي اجتماع و شجاع، مستقل، موفق، برجسته
، نیبنراعنالوه اسنت. گرفتنه صنورت جامعنه منتن بنه هيحاشن از زننان گناهیجا رييتغ جهت



 8232 زمستان، 23شمارة ، 32سال  پژوهی ادبی؛متن 811

 و اندشندهیي نمنافعال، جامعنهي بناالي هاگاهیجا و مشاغل در مؤنثي اجتماع انگرکنش
 .است گرفته قرار چالش مورد، نديبيم مردان از ترنیيپا را زنان ارزش کهي سنت دۀیا نیا

 چنارچوب در رانینا دریي راهنمنا دورۀي سنيانگل کتبي بررس به( 5885) صال  عمل
 نینا نيمنؤلف کنه ببنردي پ نکته نیا به تا کرده تالشي و است. پرداخته، وونيل وني الگو
 اند.داشنته ژهینو دينتأکي خاصني اجتمناع طبقنة ای جنسي رو اندازه چه تاي آموزش کتب
 کنهي کناري هناروينن عنوان بهي درس کتب نیا در زنان هک دهديم نشان مطالعه نیا جینتا

 در اندشندهیي بازنمنا منفعنلیي روهاين صورت به پردازنديمي دارخانه به هاخانه دربيشتر 
 بنه -زننان بنا سنهیمقا در- هاآني هاتيفعالنيز  و جامعه متوسط طبقه مرداني حت کهي حال

  اند.دهشیي نماباز فعالي شکل به جامعه هنجار عنوان

ون  يالگنوبهنار را براسناس  يملنک الشنعرا ياسيعار سشا (6868) انيميرح و جوکار
تنش مشنروطه رنند تنا مشنخص شنود کنه بهنار در دوران پناهادقنرار د ين مورد بررسوويل

انند دهيجه رسين نتین پژوهشگران به ایاکشد. ير میرا به تصو ياجتماعان گرکنشچگونه 
کرده و بنا  یيشکل ممکن بازنمان یتر یصر را بهصاحبان قدرت و  ياسيبهار فعاالن سکه 

 ان کرده است.يب ياجتماعان گرکنشدگاه خود را نسبت به ید، متفاوت يهايگذارارزش

 آخنر مناه، آذر» نام به گلستان ميابراهي هاداستان ازي کی (6865) نيمع بابک و پوشنه
ي ريگجنهينتي و بررسن وونينل ونیي معنا-يتشناخجامعهي هامؤلفه ليتحلي برمبنا را «زیيپا

 قندرت ر س در کنهي اجتمناع انگنرکنش بنه متن ازي قسمت چيه در سندهینو که اندکرده
ي کسنان بنه مربنوطي دگيپوشن حند نیشنتريب اسنت. نکرده اشاره  یصر طور به دارند قرار
ي، عنالف شنکل بنهي حکنومت منأموران اعمال و رفتارو  دارند قرار قدرت ر س در که است
-دگاهیند از متأثر، متن نیا دري اجتماع انگریي کنشبازنماي هاوهيش است. شدهیي بازنما

 است. جامعه بر حاکم قدرت روابط و سندهینو خاصي اجتماع -يفکري ها

 از« نبهمن» داسنتان دري اجتمناع انگرکنشي رسازیتصوي هاوهيش (6866) پرستحق
 سنهیمقا هنم بنا وونيل وني یمعنا -يشناختجامعه يهامؤلفه براساس را نامهبهمن و شاهنامه
ي بنرا تيمشنروعي پن در شناهنامه در بهمنن کنه دهنديم نشان متن دو ليتحل است. کرده
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-بهنره بهي ازين و دارد کامل تیفرد و اقتدار نامهبهمن در کهي حال در است شیخو هدف

 ندارد. دطلبانهیيتأي شگردها ازي ريگ

 پژوهش یچارچوب نظر .2

 ننوع بنا مدارگفتماني ساختارها و هامؤلفه انيم ارتباط افتني یپ دري انتقاد گفتمان ليلتح
 کنارگيريبنه عندم ینا کنارگيريبنه اسنت. هامؤلفنه آني اجتمناع کارکرد وي رگذاريتأث

 منتن از متعندد هايبرداشت موجب هاآن صوري تغيير و تبدیل یا مدارگفتمان ساختارهاي
 معنایي-شناختيجامعه و يزبانشناخت نوع دو به مدارگفتمان هايؤلفهم و ساختارها .شودمي

 .(19: 6839، یارمحمدي رر؛) شوندمي تقسيم

(، Van Dijk, 1996پژوهشنگراني ماننند ون داینک )تحليل گفتمنان انتقنادي،  در
( Hodge & Kress, 1996هنناچ و کننرس )و ( Fairclough, 1989فننرکالف )

 شنناختيهناي زبنانهاي بُنروز مؤلفنهند، اما توجه خنود را بنه شنيوهاالگوهایي را ارائه داده
 لينتحلي، انتقناد گفتمنان گرانلينتحل ازي اريبسن بنرخالف، وونيل ون اند.کرده معطوف
 در عامنل حنذف وي سنازاسم مانندي شناختزباني هافرآیند ازي برخ از استفاده با را خود

 بلکنه، کنندينم شروعي، متعد مقولة مانندي تشناخزباني هامقوله ای و مجهولي ساختارها
 هناآنبراسناس  کنه استیي معنا -يشناخت جامعهي هامؤلفه افتني یپ در خود ليتحلي برا

 -يشنناخت جامعنهي هنامؤلفنه مطالعنة، او نظنر از شنوند.يمیي بازنماي اجتماع انگرکنش
 تنرقيعم مراتب بهي ناختش، آني شناختزباني هامؤلفهي بررس با سهیمقا در گفتمانیي معنا
 بنه ننه، دارد تعلنق فرهننو بنه معنا، وونيل ون دۀيعق به .دهديم دست به متن از ترجامع و

ي الگنو در باشند.ي زبان خاص ةنشان کی به وابسته تواندينم معنا، نیبنابرا .زباني هانشانه
، گنرید انينب بنه ااجتماعي ین وي فکري هادگاهید تبلور، گفته ای متن هر، وونيل ون
 و هابرداشت، دیعقا ازي امجموعه بازتاب که است خاصي اطبقه ای فردي دئولوژیا

 يالگنو، وجنود نیا با است. آن ازي بخش ای جامعه کی دري جار مندنظامي هاارزش
 زینرا، دارد زبنان در پاینه هنوز، اما دهديم اجتماعي کارکردهاي به را ارجحيت ليوون ون
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 گره هم به هاآن کالمي تحقق و زباني تظاهرات با اجتماعي انگرکنش بازنمایي هايشيوه
براسناس  پنژوهشي هناداده کنه وونينل وني الگو از مؤلفه هشتادامه،  در .است خورده
 شد. دي خواهمعرف، شده ليتحل هاآن

 کتمان .2-1

 بهگر کنش بازشناسي که رديگيم صورت ايگونه به حذف (Suppression) کتمان در
 گوننهنینا وونينل ون .شنوديم حنذف او رفتنار و اعمنال حتنيو  نيست ممکن عنوان يچه

 و منتن توليدکننندگان مننافع و اهنداف بنه بسنتگي کنه نامنديمي افراطن حنذف را حذف
 .دارد گفتمان

 سازینهیزمپس .2-2

 از يرد، امنا شنوديم حنذف اجتماعيگر کنش (Backgrounding) سازينهيزمپس در
 در واقننع در کننرد. بازیننابي را آن بشننودتننا  گننذاردمنني برجننا دیگننر ايهنقطنن در خننود
 و شنده راننده حاشنيه بنه بلکنه، شنودينم حنذف کامنل طور بهگر کنش، سازينهيزمپس
 .برد پي او حضور به تلویحيطور به توانميو  شوديم گرفته او از توجنه

 یینمافعال .2-3

 و فعنالي روهناين عنوان به انگرکنش یيبازنما از است عبارت (Activation) یينمافعال
ي اعطنا بنا تواننديمنفرآینند  نینا کنه کننديم عننوانوینن لينوون  عمل. در ريدرگي ایپو

 گنرانکنش آن در که؛ به این صورت ابدي یتجل نيمشارک به اعطاشده دستوري هاينقش
 ذهنني هايرآینندف در گراحساس، رفتاري هايفرآیند در رفتارگر قالب در اجتماعي فعال
 (.88: 5883ون ليوون،  رر؛) دشونمي داده نمایش کالمي هايفرآیند در گوینده و
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  یینمامنفعل .2-4

 کهشنونديمن یيبازنمناي نحنو بنهي اجتمناع انگنرکنش (Passivation) یيمانمنفعل در
 در، واقننع در .ننندريگيمنن خننود بننه و رننندیپذيم را آن اینن دهنننديم تننن يعملنن بننهیي گننو
 رنندۀیپذي، رفتاري هافرآیند در رفتار رندۀیپذ عنوان بهي اجتماع انگر، کنشيینمالمنفع

 شوند.يمیي بازنماي کالمي هافرآیند در گفتار رندۀیپذ وي ذهني هافرآیند در احساس

 یدهنام .2-5

 و گنذراي هنانقشي دارابه طور عنام،  ناميبي هاتيشخص، هاداستان در وونيل ون نظر از
فرآینند  خنود هنم، بنرديم ننامیي هاتيشخصن از سنندهینو کهي زمان اما، هستند تياهميب
 منورد دري مهمني اجتماع نکات انگريب توانديم داستاني هاتيشخصي اسام هم وي برنام
 يدهنننننام وونيننل وني الگننو در (.58: 5883ون ليننوون،  رر؛) باشنند هاتيشخصنن آن
(Nomination) و اهننداف انيننب خنندمت دري ابننزار انعنننو بننه و هدفمننند، انگننرکنش 
  است. گفتمان دکنندگانيتول و سندگانینوي دئولوژیا

 دهیارزش .2-6
ي هنناارزشي براسنناس اجتمنناع انگننرکنش (Appraisement) يدهننارزش رمقولنةیز در

 توانننديم هناارزش نینا شنوند.يمي بنندطبقه، شنده داده هاآن به کهي اجتماع اي یفرهنگ
 نینا، گنرید انينب بنه شنوند.يم نيسننگ و سنبک هاآن با انگرکنش و باشند مثبت اي یمنف

 انگنرکنش انينب و دیند ةیزاو نوع و دگاهید به بسته و هستند شناوربه طور کامل  هاارزش
ي تجلن زبنان دري متعدد اصطالحات و صفات توسطي دهارزش هستند.ي اساس رييتغ قابل
 کند.يم دايپ
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 شدگینمادین .2-7

 انگنرکنش جنناي بنه کنه اسنت زمناني (Symbolization) شدگينمادین شيوه دکاربر
 انگنرکنش از گروهني ینا وگنر کنش ینک، متعنارف اجتمناعي کارکردهناي در واقعني
 دوري هاگذشته به اغلب، يليتخ انگرکنش نیا .رنديگ قرار داستاني ای يااسطوره، تخيلي

 در خناصگنر کنش کی به اشارهي براي شدگنینماد از استفاده .دارند تعلقي ااسطوره و
 است.گر کنش آن بارز صفات گرید و شجاعتیي بازنما خدمت

 یمدارمکان. 2-8

 مکننان کمننک بننه اجتمنناعي انگننرکنش بازنمننایي (Spatialization) مننداريمکننان در
یي بازنمنا اند.شنده عجنين آن با شدت به مشخص بنافتي در کنه مکناني ؛رديگيم صورت
 است. انگرکنش اتحاد وي فکرهم انيب خدمت دري مدارمکانبراساس  انگرکنش

 هال دادهیوتحلهیتجز .3

 بنا کناريپ زۀیجا برندۀ و کشورمان معاصر سندۀینوي، گيببهمن محمد نوشتة «راحمدیبو در»
ي مناجرا و «من لیا، مني بخارا» کتاب از معروفي هاداستان ازي ک، یونسکوي یسواديب

 اسنت. منطقه آني ریعشا مدارس ازي سرکش منظور به راحمدیبو منطقة بهي گيبنبهم سفر
 هناآن دري اجتمناع انگنرکنش اگنر ینکنش کنه داستان نیا جمالتي تمام بخش نیا در

یي، نمننامنفعلیي، نمننافعالي، سننازنهيزمپس، کتمنناني هامؤلفننه نظننر از اندشنندهیي بازنمننا
  اند.شدهي بررسي رمدامکان وي شدگنینمادي، دهارزش

 

 کتمان .3-1

بنه خوانننده « زور»سنازي و اسنتفاده از اسنم در سه جملة زیر با استفاده از فرآیند اسم
وجنور صنورت ها به حق و براي مقابله با ظلمهاي بویراحمديشود که جنوالقاء مي
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ن چه کسناني هسنتند، عننوا« زور»کنندگان این گران و اعمالگرفته است. اینکه کنش
سنازي بنه توليدکننندگان گفتمنان اینن امکنان را شود. در الگوي ون ليوون، اسمنمي
زمينه ببرنند گران را حذف کنند و یا به پسدهد که کنش خاصي را بيان، اما کنشمي

سنازي و اسنتفاده از (. نویسنده با اسنتفاده از فرآینند اسم88: 5883)رر؛ ون ليوون، 
بخشند و اینن داده در بویراحمد، مشنروعيت ميهاي ر به تمامي طغيان« انقالب»اسم 
کنند. البتنه، بحنث بنر وجور، بازنمایي ميها را در حد یک انقالب در برابر ظلمطغيان

هنا و انند و آینا همگني اینن جنوهنا، انقنالب بودهسر این مطلب که آینا اینن طغيان
پژوهش تنها به ها به حق بوده است، موضوع بحث این پژوهش نيست و این خونریزي

 پردازد.معنایي متن مي -شناختيتحليل جامعه

 حنق کنالم دنيشنني بنرا را هناگوش کنه هرگاه و نرفت زور بار ریز گاهچيه راحمدیبو* 
 گفت. سخن گلولهي رساي صدا با، دید ناتوان

 گرفنت کنه بنه بنازوي عرینان بویراحمند * انقالب عشایر فقنط در صنورتي جنان مي
 تکيه داشت.

 د.ينرسیي جا به راحمدیبوي مردیپاي ب، جنوبي هاانيطغ از کیچيه* 

« ننرفتن بنار رینز»، هايراحمندیبو کننش و شندهي معرف خطاکار، دولت، ریز جملة در
ي زينچ چنه بنار رینز و اندبردهيم رنجي زيچ چه از هايراحمدیبو نکهیا است. شده عنوان
 خوانننده خنود بنه ایقضنا نیا مورد رد اطالع کسب و شوديم کتمان متن طول دراند نرفته

 انينطغ تنا کنديمیي بازنما «ملت» عنوان تحت را هايراحمدیبو، سندهینو شود.يم واگذار
 «ملنت» کلمة از استفاده با طرف کی از سندهینو شود. داده جلوه موجه «دولت» هيعل هاآن
 رانینا منردم گنرید و هايراحمندیبو نيبن راي زیتمنا هر و دهديم انجامیي ززدایتماي نوع

 طنرف از و کننديم ميسنه انقنالب و جننو نینا در را کشور مردم همة و کنديم حذف
 تينمحبوب دیشا شود.ي م قائل زیتما حکومت و مردم نيب «دولت» کلمة از استفاده با گرید
 بنه ایقضنا نینا منورد در کنردن فکر بهي مجال -يریعشا جوامع نزد خصوص به- سندهینو



 8232 زمستان، 23شمارة ، 32سال  پژوهی ادبی؛متن 811

 و دولت وجورظلم مورد دریي بزرگنما نیا تمام مخاطب، ادیز احتمال هب و ندهد مخاطب
 : ردیبچذ شتريب تجسس و قيتحق بدون را هايراحمدیبو تيمظلوم

 رفت.ينم بار ریز کهي ملت و بود کرده اشتباه کهي دولت، ملت و دولت نيب جنو* 

 انگنري کنشجنا به «حکومت» واژۀ از استفاده وي سازاسم از استفاده با ریز جملة در
 کلمنة م.یخنوريبرم انگنرکنش تيشخصن کتمنان ویي گويکلي نوع به حکومتي واقع
 عنوانبه را -آن در رگذاريتأث اشخاص گرید تا گرفته شاه از- آني اعضا همة، «حکومت»

 گنروه کین برابر در را حکومتي اعضا همة و کنديمیي بازنما راحمدیبوي بدبخت عوامل
 بنه نسنبت را خواننندهي همندرد زينن مطلنب نینا دهند.يم قنرار احمدریبو نام به کوچک

 : کنديمي معرف ستم تحتي افراد عنوان به را هاآن و زديانگيبرم هايراحمدیبو

، اسنت شنده بناز راحمدیبو در حکومتي وپادست که رياخ انيسال در که ندیبگو میبرا* 
 اند؟دهیدي برکت و ريخ چه

 سازیزمینهپس .3-2

ممکن است نویسنده به طور غيرمستقيم کننش خاصني ، گرانکنش کنش ازنمایيدر ب
گننران نسننبت دهنند و خواننننده را وادار کننند تننا اعمننال دیگننر اي از کنشرا بننه عننده

گران در ذهن خویش بازسازي کند. گران را با مقایسه با اعمال آن عده از کنشکنش
شنود و قضناوت در منورد ه رانده ميزمينگران به پساي از کنشاعمال عده، در واقع

هاي گاهي بازنمایي»، شود. به عقيدۀ ون ليوونخود خواننده گذاشته ميعهده ها به آن
اي کنه بنا در نظنر گوننهتواند عملي را به کل اعضاي گروه تعميم دهند بهمختلف مي
اي بنين ینک عمنل بنا دیگنري بندي رسيد و مطابقنهها بتوان به یک ردهگرفتن کنش

 (. 13-16: 5883، ون ليوون) «یجاد کردا

 را راحمندیبو در شناغلي نظنام افسنران ازي کنی سنندهینو کنهي زمنان، ریز جمالت در
 دنبال، نکردي سازپرونده، نگرفت رشوه» که دانديمي استهیشا انسان را او، کنديمي معرف
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، واقنع در «.شنتندا بسنت و بنند پولندارها بنا و نبنردي سنرباز بنه را فقنرا، نبود سالح خلع
 افسنران کنهي معن؛ به این کرد جادیا گرانید با «تژده سرگرد» اعمال نيبي امطابقه توانيم
 اند.شندهيمبویراحمند  مردمي روزرهيت باعث و انددادهيم انجام را هاکنش نیا همة گرید

، اوي هنايقطارهم گنرید و خناصي فرد طرف ازي اعمال انجام عدم ای انجام نيب، نیبنابرا
 فقنط» جملنةي ضنمني معننا کنه گفت توانيمبه بيان دیگر،  رد.يگيم شکل مطابقهي نوع

   «.گرفتنديم رشوه افسران گرید»این است که  «گرفتينم رشوه تژده سرگرد

 درسنتکار انسان کی عنوان به را «تژده سرگرد» تنهاي بویراحمد اهال، ریزي هاجمله در
   کنند.ينم عنوان را رگید نفر کي یحت و برنديم نام

 اند؟فشردهي دوست به را دستشان، دولت مأموران از کیکدام* 
 است؟ دهيرس دلشان درد بهي نظام افسران از کیکدام* 
 «.تژده سرگرد»: درآمدند صدا به هم با همه* 
 نرساند. آزاري کس به ژدهت سرگرد* 
 نگرفت. رشوهي نارید* 
 نساخت. پرونده کسچيهي برا* 
 نبود. سالح خلع نبالد* 
 نبرد. نظام به را رهايفق* 
 نداشت. بست و بند پولدارها با* 

 نماییفعال .3-3

 انياغی ازي حت که اندشدهیي نمافعال مثبت صورت به چنان هايراحمدیبو، داستان نیا در 
 طنرزي چگنونگ از اطنالع بنا سندهینو شود.يم ادي یهنيم-يمل قهرمانان عنوان به راحمدیبو
 نشنان ایپو و فعالي مردم را ریعشا مردم شیهانوشتهي تمام در مخاطبانش عيوس فيط فکر
 انيناغی تنا مدرسهي هابچه از و است برجسته اريبس، داستان نیا دریي نمافعال نیا دهد.يم
 خصنوصبنه و خواننندگان زينن فنارس ریعشنا نيبن در سندهینو تيمحبوب رد.يگيم دربر را
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ي الگنو در دارد.يمن نگناهي راض و خشنود دهايتمج و فیتعر نیا از را ریعشا خوانندگان
 آزرده ليندل بنه اسنت ممکنني، خاص مؤلفة از سندهینو استفادۀ عدم ای استفاده، وونيل ون

ون لينوون،  رر؛) هسنتند متنون نینایي نها خوانندۀ که باشدي نيمخاطب نکردن ای و کردن
 :  ديکن دقت ریزي هاجمله رد راحمدیبو مردمیي نمافعال به (.53: 5883

 بود. اقتدار و فت  از پر راحمدیبو ویتار* 
 باشد. نشده روزيپ آن در که بود نکردهي جنگ راحمدیبو* 
 حنق کنالم دنيشنني بنرا را هناگوش کنه هرگاه و نرفت زور بار ریز گاهچيه راحمدیبو* 

 گفت. سخن گلولهي رساي صدا با دید ناتوان
، ظفنر از کنه نبنودي کمنر و دیننگو سنخني احماسنه از کنه دنبنوي کوه راحمدیبو در* 

 د.ینسرا داستان
 هينتک راحمندیبو انینعري بنازو بنه کنه گرفنتيم جناني صورت در فقط ریعشا انقالب* 

 داشت.
 د.ينرسیي جا به راحمدیبوي مردیپاي ب، جنوبي هاانيطغ از کیچيه* 
 د.یآفر استان، دهستان کی از تا فشرد رکاب در پا و برد ماشه به دست آنقدر راحمدیبو* 
ي پراشتهاي اژدها سه، هیهمسا استان سه چنو از تا ديخروش و ديکوش آنقدر راحمدیبو* 

 آمد. در مستقلي استان صورت به و افتیي یرها، گشودهدهن
 بنه ننه، وسنعت ليندل بنه ننه، تيجمع ليدل به نه که بود رانیا استان تنها راحمدیبو استان *
 بود. افتهی تیموجود قدرت جةينت در فقط بلکه، ثروت ليدل

یي بازنمنا اینپو و فعالي افراد عنوان بهي ریعشاي هادبستاني هابچه، ریزي هاجمله در
 در نيآهنني ااراده با و است دهيبخشي اتازه جان هاآن به تيتربوميتعل کهي افراد اند.شده
   هستند. افتخاري هاراه دنیدرنورد حال

 بودند. ديسف چادر دو در دبستان يهابچه* 
ي نمند و گردي هاکاله آن ریز شادشاني هاچهره، دهيچيپ کهنه بهي هاالماس نیا أللو* ت
 کرد. رهيخ را چشمم، رفته رو و رنوي چارقدها و
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 خواننده درس اريسن لنةيقب نيهمن در دو هنر کهي راحمدیبوي بلندباال برادر و خواهر دو* 
 بودند. دهيرسي رآموزگا مقام به و بودند
 بودم. نیز پشت بر ساعت چهار، «سر  تنو»ي دبستان شاگرد چند و ستيب داریدي برا* 
 آمد. استقبالم به شوهرش ابيغ در که بودي بزرگواري بانو، «دان پرکه» در زبانميم *
 آورد. نميبال بر گرمعجزه بچة دو، فهیطا ذوق با معلم* 
 شناختند.ينم پا از سر، خود نورچشماني درسي هافتشريپ داریدي برا مادرها و پدرها* 
  را کنننالس، چادرهنننا صنننحن در، شیخنننو بنننرادران کننننار در پنننوشنيرنگ دختنننران* 

 بودند. آراسته
 بودند. گلستانشي هاگل مثل هم «سختي س»ي هابچه* 
 نبود. نجایا اندازۀ به گل و بچه شباهت جا چيه در* 
، اسنتواري پا و نانياطم پر دست، شکوفان چهرۀ، دهیرزو تن، نیريش زبان، شو  دهان با* 

 ي هاپرسننش هننراس و ميبنن از دور و بلننندي صنندا بننا و سننتادندیايم اهيسنن تختننه کنننار
 خواستند.يم دشوار

 چنه انينطغ ليندل نکنهیا اند.شندهیي نمافعال زيني راحمدیبو انياغ، یریزي هاجمله در 
 کتمنان سنندهینوي سنو از اندداشنتهي مشنکل هچن حکومت با انياغی نیا نکهیا و است بوده
 افنراد را هناآن تنا کننديم وادار را مخاطنب، مثبنتي هاکنش دریي نمافعال نیا شود.يم

ي، راحمندیبو انيناغي، یطورکل به اند.برخاستهوجور ظلم با مبارزه به که بداندي ستم مورد
 ننام بنه ناحق جبهة کی برابر در که اندشدهیي بازنماي حماسي وخوخلق با و مثبتي افراد

 : اندگرفته قرار حکومت

 داشتند.ي لیا وي حماسي وخوخلق* 
 بودند.ي راحمدیبوي هارهيت نیدتريرش از «هايگودسراب»* 

 بود. پرورده و زاده ديرش مردان، فیطوا همة از شيب، تنهکی کهي افهیطا* 
 ود.ب قهرمان و ديرشي اغی اشعمده صادرات کهي افهیطا* 
 کشاند. مدرسه به زين راي گودسراب انياغ]، [ یمختاري رساي صدا* 
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 بودند.ي اپرآوازه انياغ* ی
 «.نيحسغالم» و «فالمرز»، «صفدر» بود؛ رسمشان و اسم برازندۀ اندامشان و افهيق* 
 داشت.ي گرید تابش «لهراسب» نام بهي قهرمان، قهرمانان نیا انيم در* 
 بود. «يتامراد تنو»ي خیتار نبرد فات  لهراسب* 
 بود. دستان رستمِ* 
 «يولن» و «يعلن»ي هانام به «لهراسب» هيشبي پهلوانان، ريسنگرگ پهلوان دو، ريدل برادر دو* 

 بود. پرورده
 بود. «لهراسب» نام ستةیشا، فهیطاي هادبستان همة کار* 

 نماییمنفعل .3-4

 و دهننديم قننرار توجننه کننانون در را هنناآن، مؤنننث انگننریي کنشنمننامنفعل بننا سننندهینو
 دریي نمنامنفعل نینا کنند.يم برجسنته، شنوديم روا هناآن بنه نسنبت کنهوجوري را ظلم

ي برا اما، کنديم ادي یکين به هاآن از سندهینو، واقع در ست.ين زنان بردن هيحاش به خدمت
 هناآن به مردان توسط کهوجوري ظلم از گاهيب و گاه، نيمخاطبي دلسوز و تیحما جلب

 بالفاصنله ویي نمافعال راي لیا زن ابتدا سندهینو، ریز جملة دو در د.یگويم سخن، شوديم
 :  کنديمیي نمامنفعل

 نداشت.ي گرید راه شیستا و ميتعظ جزي هرکس بلکه من تنها نهي لیا زن مقابلِ در* 
 بنه دوسنت از بلکنه دشنمن بنه دشمن از نه که کهنسالي رپاید ستم نیا، زن به مرد ستم* 

 در، رسديم همسر بهي شو از و خواهر به برادر از، مادر به پسر از، دختر به پدر از، دوست
 بود. ماندهي برجا صولت و قوت با، راحمدیبو در خصوصبه و التیا

 بنا کنند.يم داينپ نمنود خنودي اعنال حد در راحمدیبو به سندهینو عالقة، ریز جملة در
ي نبنرد منورد در کنه رینز جملة در اما، استیي قشقا لیاي عضاا ازي کي یگيببهمن نکهیا

 دنبنر بنه و گرفت صورت 6886 سال دري راحمدیبو انياغی و وقت حکومت نيب که است
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 و هايممسنن، هناياريبخت کننار در را هایيقشنقاي حتن سنندهینو، اسنت معنروف «يتامراد»
 :  کنديمیي نمامنفعل هايحمدرایبو برابر در را هاآن و دهديم قرار رانیا قشون گرید

 ازي بننيترک و رانیننا قشننون ازي مننيني روبننرو تنهننا و کننهی راحمنندیبو لیننا نبننرد نیننا در* 
 است. درآورده زانو به را همه و ستادهیا هیلوگيکه وي ممسني، اريبختیي، قشقا جنگاوران

 و مظلنومي افنراد عننوان بنهي ریعشنا مدارسي هابچه و آموزگاران، ریز جملة سه در
 هناآن بنردن هيحاشن بنه خندمت دریي نمنامنفعل نیا، البته اند.شدهیي نمامنفعل ستم تحت

 بنه حکومنتوسنتم ظلم کنردن برجسنته و هاآن تيمظلوم دادن نشان خاطر به بلکه، ستين
 : است هاآن

 بازگردم. و نمينب را زدهبتيمص و زدهجنو شاگردان و آموزگاران توانستمينم *
 بودم. دهیند پوشاهيس و عزادار نيچننیا راي ریعشاي هادبستان گاهچيه* 
ي زخمن و کشنته کسانشنان و زانیعز از تن چند و بودند گرفته پناه مجاور غار در هابچه *

 بودند. شده

 دهینام .3-5
 افسران ازي کی وي راحمدیبو انياغی ازي تعداد، مدرسهي هابچه ازي تعداد داستان نیا در

ي ادیز اندازۀ به تا کنديم تالش ميمستقي هايدهنام نیا با سندهینو اند.شدهي دهنام ارتش
 صنورت بنه شتريب کهي انگرکنش دنید با خواننده کهي اگونهبه دهد نشان مستند را عیوقا
همچننين  شنود.يم کمتر عیوقا استناد زانيم به نسبت اششبهه، شونديمي برنامي رسم ريغ
 ریتصنو بنه راي ریعشنا جوامنع در فرزنداني دهنام فرهنو، داستان در هشد عنواني هانام
 بنا سنندهینو .کنديم عنوان زمان از خاصي ابرهه در را ریعشا نيب جیراي هانام و کشديم

 را هنناآني بنناال تينناهم و داده قننرار توجننه مرکننز در را هنناآن، انگننرکنش نینناي دهنننام
 سنرگرد»، اسنت شدهي برنامي شخص صورت به که يگرید فرد تنها است. کردهیي بازنما
 نینا اسنت. شندهي تلقن مهنمي فنرد عننوان بنه ریعشا به خدماتش خاطر به که است «تژده
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 و زیمتمناي افنراد را هاآن و کنديم پررنو اريبس را انگرکنش نقش، ميمستقي هايدهنام
 کند.يمیي بازنما تيمسئولي دارا

ي گفتمنان مالحظنات تابع، عام و خاصي اسام از سندهینو استفادۀ وونيل وني الگو در
 و عنام صننننورت بنه اي یناجتمننناع انگرکنش، يگفتمان مالحنننظات نیا براساس است.
 قنننالب دري فننننرد و خنناص صنننورت بنننه این و جننس ای صنف، طبقننه قالب در يکل

 نینا، شناسنانجامعنه نظر از .دشونیي ميبازنما، خود خاص ياسام و نيمع تیهو با افننراد
 وونينل ون .دارند ميمستق ارتباط جامعهي اجتماع طبقات بایي معنا-يشناختجامعه مؤلفة دو

 انگنر، کنشاست جامعه اقشار نيب اشترار وي همبستگ بر ديتأک که يزمان کنديم عنوان
 زیمتمنا و مستقل تیهو بر ديتأکي وقت کهيدرحالشوند يمیي بازنما عام وي کل صورت به
ي رسنازیتصوي، ارجناع خناص وۀيش به افراد، است جامعه در انگرکنش اقتدارچنين هم و
  .(89: 5883ون ليوون،  رر؛) شونديم

 مشنترر وي عمومي هايژگیو دربارۀ صحبت سندهینو هدف چوني زیر، هاجمله در
 مشنترري ژگنیو تنا شوديم ادی عام وي کل صورت هابهآن از است راحمدیبو انگرکنش
ي داراي همگن راحمندیبو انگنرکنش کنه باورکنند زين خواننده و شودیي بازنما هاآن همة
 هستند.ي مشترکي اجتماع معضالت ريدرگ و مشترري هايژگیو

 بود. کرده مجذوبم مردم نیا شجاعت زيچ هر از شيب* 
 هينتک راحمندیبو انینعري بنازو بنه کنه گرفنتيم جناني صورت در فقط ریعشا انقالب* 

 داشت.
 کنم. باسواد را نوجوانانش و کودکان تا رفتميم من* 
 فرزندان از و زنديبچره کودکان مالمت و ويتوب هرگونه از که بودم سچرده آموزگاران به* 

 نسازند. گوشبهحلقهي هاغالمک، وطن آزادگان
 بودم. شتاب در زيخمردم لةيقب و قوم نیا داریدي برا* 
 نداشت.ي گرید راه شیستا و ميتعظ جز هرکس بلکه نم تنهانهي لیا زن مقابل در* 
 بود.ي لیا زن با کارها همة گشتيبرم نکهيهم و برديم چرا به را گوسفند فقطي لیا مرد *



 811زاده و شجاع تفکری رضائیحمیدرضا اکبری، خسرو غالمعلی /«در بویراحمد»گران اجتماعی در داستان بازنمایی کنش 

 ي برجننا صننولت و قننوت بننا راحمنندیبو در خصننوصبه و التیننا در زن... بننه مننرد سننتم* 
 بود. مانده
 بودند. آراسته را چادر صحن شیخو برادران کنار در پوشنيرنگ دختران* 
 بودند.ي قيموس عاشق راحمدیبوي هابچه* 

 و اتحناد، کلمنه نینا اسنت. کشنور ریعشنا همنة رنندۀيدربرگ «ریعشا» کلمة، ریز جملة در
 : کشديم ریتصو به ریعشا دشمنان برابر در را هاآن اتحاد و کنديم انيب را ریعشا انسجام

  راحمنندیبو انیننعري بننازو بننه کننه رفننتگيم جنناني صننورت در فقننط ریعشننا انقننالب* 
 داشت. هيتک

ي عنن، یواژه کین قالنب در رانینا ملنت ةينبق و ریعشا، از یک طرف، ریز جملة در  
 قنرار حکومنت برابنر در رانینا ملنت همنة، گنرید طنرف از و شونديمیي ززدایتما «ملت»
 انقنالب بهي ژاسترات نیا با سندهینو هستند. حکومت ظلم ريدرگ ملت همة انگار رند.يگيم
 نجنات تالششنان کنه شنجاعي افنراد را انيناغی و بخشديم تيمشروع ریعشاي هاانيطغ و

 رسنديم نظنر بنه کنند.يمیي بازنمنا، اسنت مشروعشناني هاخواسنته بنه دنيرسن و کشور
 سنودي اشنارات ازي اجتمناع نظنام نقد وي اجتماع مسائلیي بازنما و فيتوصي برا سندهینو

 : (6869، همکاران و نیيپاملک رر؛) است کرده انيب را ودخي اسيس آراء و برده

 رفت.ينم بار ریز کهي ملت و بود کرده اشتباه کهي دولت، ملت و دولت نيب جنو* 

 جوامنع در فرزننداني دهننام فرهننو هنم، خناصي دهننام باي گيب بهمنبراین، عالوه
 و مسنتقل تیهوي داراي راداف عنوان به را انگرکنش هم و کشديم ریتصو به راي ریعشا
  نیننا دیننمؤ ریننزي هاجملننه کننند.يمیي بازنمنناي لننیا جامعننة دري محننور نقننشي دارا

 :  است مطلب

 بود. «روزستان»ي گرید نام و «فوريس»ي کی آموز(دانش دو) نام* 
 بودند.، «نجف» نام به، راحمدیبو معروفي اغی بستگان از دو هر* 
 بود. نهفتهي راز و رمزي، گودسراب الةس دوازده طفل، «مختار»ي صدا در* 
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 «.نيحسغالم» و «فالمرز»، «صفدر» بودند.ي اپرآوازه انياغ* ی
 داشت.ي گرید تابش «لهراسب» نام بهي قهرمان، قهرمانان نیا انيم در* 
 «يکِن» محتنرم لقنب بنه راحمدیبو مردم جانب ازي خانوادگ وي ارث نسب بدون لهراسب* 

 بود. دهیگرد ملقب
 بود. لهراسبي ک نبود. لهراسب گرید، «يمراد تا» آورِنام فات  که بود نبرد نیا از پس* 
 «يولن» و «يعلن»ي هانام به «لهراسب» هيشبي پهلوانان، ريسنگرگ پهلوان دو، ريدل برادر دو* 

 بود. پرورده
 «.نژده سرگرد»: درآمدند صدا به هم با همه* 

 «هارودابنه و هانهيتهم» عبارت از مؤنث انگري کنشبرنامي برا سندهینو، ریز جملة در
 رانیناي ااسنطوره زننان بنه را ریعشنا زنان، طرفیک  ازي برنام گونهنیا کند.يم استفاده

 بنري مبنن را ریعشا فرهنو، مؤنث انگري کنشبرنام عدم با گرید طرف از و زنديم ونديپ
 : کشديم ریتصو بهي مومع مجامع در هاآني برنام عدم و زناني ايح و حرمت حفظ

 داشتند. نيسهمگي هايگرفتاري، راحمدیبوي هانهيتهم و هارودابه* 

گر برد؛ این کنشگر مرموز و ناشناخته نام مينویسنده از یک کنش، در جملة زیر
بنراي دور کنردن آن از زننان « آل»است. تير انداختن به جني به نام « آل»جن ، مرموز
وحشنت از آل مثنل »، بيگنياي عشایر بوده است. به گفتنة بهمنیکي از باوره، باردار

 «بسننتفشننرد و راه نفننس را بننر آنننان ميکابوسنني مهيننب گلننوي زنننان آبسننتن را مي
بري این موجود خيالي و بيان ترسي کنه زننان اینل از آن (. نام13: 6833، بيگيبهمن)

ریمني و اثر گذاري این کنندۀ ذهنيت و باورهاي مردم نسبت به نيروهاي اهبيان، دارند
 : نيروها در زندگي مردم است

  «آل» جنننِ بننه د؛یننزايم هیهمسننا زن سننت؛ين کننار دري خونيشننب: گفننت خانهصنناحب* 
 کنند!يمي راندازيت
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 دهیارزش .3-6

یي هافنهیطا اسنت. شنده بنرده نامي راحمدیبو مختلف فیطوا و رهيت از بارها، متن نیا در
 بنه را فینطوا خنود، سنندهینو .يلنيجل وي وينگيکي، تناجنينگي، گودسرابیي، آقا مانند
 صنفات بنا را فینطوا انگنرکنش و زیمتمنا و مسنتقل تینهوي دارا موجنود کین عنوان

 اسنت. کنردهي دهنارزش ویي بازنما «يحماسي وخوخلقي دارا و جسور، ديرش، مشهور»
 فینطوا نینا منورد در را سنندهینو دگاهیند، مثبنت صنفات بنا انگرکنش نیاي دهارزش
 حکومنت و دولت با هايراحمدیبو نبرد مورد در نگارانویتار حال هر در کند.يم آشکار
 اما، استي گرید بحث، نه ای دارد صحت مطالب نیا نکهیا اند.نوشتهي ادیز مطالب، وقت
  ادینن مثبننت صننفات بننا اننندکرده انيننطغ وقننت حکومننت برابننر در کننهي افننراد از سننندهینو

 :  است کرده

 بودند. گلستانشي هاگل مثل هم «سختي س»ي هاچهب* 
 بودند.ي راحمدیبوي هارهيت نیدتريرش از «هايگودسراب»* 
 «يتناج نينگن» مشنهور فنةیطا از غالبناً کنه «خسنرو تنل» حوزۀي هادبستان دارید از پس* 

 دم.يرس «روم دشت» زيانگدل جلگة به بودند
 از شيبن، تننهکی کنهي افنهیطا، بنود «يويگي ک» فةیطاي هاالقیي ازي کی «روم دشت»* 
 بود. پرورده و زاده ديرش مردان، فیطوا همة
 گرفتنه دوش بنر را جننو دشنوار بنار که «يليجل» جسور فةیطاي سو به «روم دشت» از* 
 بودم. روان، بود
 داشتند.ي لیا وي حماسوخوي خلق بودند؛ي راحمدیبو* 

 کهننه بنهي هناالماس» عننوان بنهي ریعشناي هنادبسنتاني هابچه از سندهینو، ریز جملة در
   است. کرده ادی «دهيچيپ

ي نمند و گردي هاکاله آن ریز شادشاني هاچهره، دهيچيپ کهنه بهي هاالماس نیا تأللو* 
 کرد. رهيخ را چشمم، رفته رو و رنوي چارقدها و
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 شدگینمادین .3-7

ي تنامراد نبنرد فنات  و سرشناس انياغی ازي کی از کهي راحمدیبو لهراسب، داستان نیا در
 مثبنت دگاهیند، طنرفینک  از هايشندگنینماد نینا شود.يم هيتشب دستان رستم به است
یي بازنمننا خنندمت در، گننرید طننرف از و کنننديم انيننب را افننراد نیننا مننورد در سننندهینو

  تیننهوي دارا و ونسننباصننل بننا، شننجاعي افننراد قالننب دري راحمنندیبو انگننرکنش
 :  استي خیتار

 بود. لهراسبي ک نبود. لهراسب گرید، «يمراد تا» آورِنام فات  که بود نبرد نیا از پس* 
 بود. دستان رستمِ* 
 نبود. داستان و افسانه که تفاوت نیا با فقط* 

 مداریمکان  .3-8

ي جنا بنه «راحمندیبو» از اسنتفاده وي مندارمکان از اسنتفاده بنا سندهینو، ریزي هاجمله در
 کشند.يم ریتصو به مردم همة نيب راي فکرهم و انسجام، اتحاد نوع کی «راحمدیبو مردم»
 انيناغی ازي گروهن توسنطبيشنتر  راحمندیبو بنه مربنوطي هناانيطغ که استي حال در نیا

 در انند.دهیديم لطمنه جنو ریناپذجبران لطمات ازي عاد مردم و است گرفتهيم صورت
 و شنوديم اسنتفادهي گفتمناني استراتژ نیا از دممري فکر انسجام دادن نشاني برا هارسانه
ي زمنان، مثنال عننوان بنه کنند.يم انيب ملت کی زبان از را خودي شخص دیعقا سندگانینو

 از «اسنت مخنالف کنایآمر ميتصنم بنا جمهنورسيرئن» جملةي جا بهي اسيس مقام ککه ی
 بنهي مندارمکان زا واقنع در کننديم اسنتفاده «است مخالف کایآمر ميتصم با رانیا» جملة
 کند.يم استفاده کشور مردم همة بودني ر هم و اتحاد، انسجام انيبي براي امؤلفه عنوان

 بود. اقتدار و فت  از پر راحمدیبو ویتار* 
 باشد. نشده روزيپ آن در که بود نکردهي جنگ راحمدیبو* 
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 حنق کنالم دنيشنني بنرا را هناگوش کنه هرگاه و نرفت زور بار ریز گاهچيه راحمدیبو* 
 گفت. سخن گلولهي رساي صدا با، دید ناتوان
، ظفنر از کنه نبنودي کمنر و دیننگو سنخني احماسنه از کنه نبنودي کوه راحمدیبو در* 

 د.ینسرا داستان
 هينتک راحمندیبو انینعري بنازو بنه کنه گرفنتيم جناني صورت در فقط ریعشا انقالب* 

 داشت.
 د.ينرسیي جا به راحمدیبوي مردیپاي ب، جنوبي هاانيطغ از کیچيه* 
 د.یآفر استان، دهستان کی از تا فشرد رکاب در پا و برد ماشه به دست آنقدر راحمدیبو* 

 از «هیهمسنا استان سه مردم»ي جا بهیي نمامکان از استفاده با سندهینو ریز جملة در 
 نینا باعنث دراحمنیبو به سندهینو ادیز اريبس عالقة؛ است کرده استفاده «هیهمسا استان سه»

 بنه آني سنو و سنمت و شنده برداشتهي واقع انگري کنشرو از ديتأک و شدهیي نمامکان
 و هینلوگيکه اسنتان ةیهمسناي هااسنتان منردم ذکنر اسنت. شده منحرف مکان کی طرف
 امنا، شوديم مخاطبان ازي اريبس رنجش باعث« گشودهدهني اژدهاها» عنوان به راحمدیبو
 شود: نمي نيمخاطب کدورت باعث و کنديم جادیاي کمتري آزردگیي، نمامکان نیا

ي پراشتهاي اژدها سه، هیهمسا استان سه چنو از تا ديخروش و ديکوش آنقدر راحمدیبو* 
 آمد. در مستقلي استان صورت به و افتیي یرها، گشودهدهن

یي منانمکان نینا؛ اسنت شده استفاده «دبستان» از دبستاني هابچهي جا به ریز جملة در
ي هادبسنتان اسنت. شنده هايراحمدیبو به که استوجوري یي ظلمبزرگنما خدمت در زين

 کین بنا و شودي م هابچه مادران و پدران و مدارس نيمسئول، هابچهي تمام شاملي ریعشا
ي گناه سنندگانینوي، طورکلبنه کنند.يمي رسنازیتصو شنتريب را فاجعنه عمنقیي، نمايکل
یي معنناي، اعتقناد وي فرهنگن مسنائل بنا ارتبناط کمک به که رنديگيم کاربه رایي هاواژه

 وي مقنداد رر؛) کنننديم خلنق خوانننده ذهنن در را خنودي ظناهري معننا از ترگسترده
 : (6865ي، ريجهانگ

  بودم. دهیند پوشاهيس و عزادار نيچننیا راي ریعشاي هادبستان گاهچيه* 
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 گیرینتیجه

 کنه داد نشنان وونينل ونیي معننا -ياجتمناع انگنارۀ رچوبچا در قيتحقي هادادهي بررس
 -فکنري هنايدیندگاه از متنأثر «راحمندیبو در» داسنتان در اجتمناعيگران کنشیي بازنما

، هنابازنمایي این است. کشوري ریعشا ةجامع در موجود روابط و نویسنده خاص اجتماعي
 کنتننرل جهننت در و سننندهینو خنناصي دئولوژیننا انيننب خنندمت در و هدفمننند همگنني
فرآینند  از استفاده با سندهینو هستند. مخاطب بر شتريبي رگذاريتأث و اجتماعي هايدیدگاه
 هناانيطغ نیا و بخشديم تيمشروع، راحمدیبو در داده ر ي هاانيطغي تمام بهي سازاسم
 راحمندیبو منردم نيب سندهینو کند.يمیي بازنماوجور، ظلم برابر در انقالب کی حد در را
 همة، «ملت» عنوان تحت هايراحمدیبوي معرف با و کنديمیي ززدایتما رانیا مردم گرید و

ي، سننازنهيزمپس مؤلفننة ازي ريننگبهره بننا و کنننديمیي بازنمننا حکومننت برابننر در را مننردم
 کشند.يم ریتصنو بنه را راحمندیبو منردم هيعل حکومت انينظام ظالمانة وي منفي هاکنش
 از- راحمندیبو منردم همة، مخاطبانش عيوس فيط فکر طرزي ونگچگ از اطالع با سندهینو

 بنناي و دهنند.يم نشننان ایننپو و فعننالي انننگرکنش را -انينناغی تننا گرفتننه مدرسننهي هابچننه
 کنهوجنوري ظلم و دهنديم قنرار توجنه کانون در را هاآن مؤنث انگریي کنشنمامنفعل
 زينني ریعشا مدارسي هابچه و نآموزگاراسازد.يم برجسته را شوديم روا هاآن به نسبت
 هنم و افنراد نینا تينمظلوم هم تا اندشدهیي نمامنفعل ستم تحت و مظلومي افراد عنوان به

  .شودیي بازنماي ابرجسته شکل به هاآن به حکومتوستم ظلم

 منردان و زنان خواهديم کهي زمان سندهینو که دهديم نشان پژوهشي هادادهي بررس
ي اجتمناع معضنالت ريدرگ که بدهد نشان مشترري هايژگیوي داراي انگرکنش را لیا

 هنايژگیو نینا تنا دهنديم قنرار خطناب مورد عام صورت به را هاآن، هستند زيني مشترک
 فرهننو هنم، راحمندیبو منردم ميمسنتق و خناصي دهننام باچنين هم شوند.یي بازنما بهتر
 عننوان بنه را انگنرکنش هنم و کشنديم ریتصو به راي ریعشا جوامع در فرزنداني دهنام
 ميمسنتقي هايدهنام نیا با سندهینو کند.يمیي بازنما زیمتما و مستقل تیهوي داراي افراد
 انگنري کنشبرنام عدم دهد. نشان مستند را رخدادها و عیوقا کنديم تالشي ادیز حد تا
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 عندم و زننان ياينح و حرمت حفظ به نسبتي ریعشا جوامع دگاهید کنندۀمنعکس مؤنث
ي الينخگنر کنش کي ینبرننام با سندهینو است.ي عموم مجامع و هامکان در هاآني برنام
 در انگنرکنش نیناي اثرگنذار وي مننیاهري روهناين بنه نسبت مردمي باورها، «آل» نام به

، طنرفیک  از متني هايشدگنینماد و هايدهارزش کشد.يم ریتصو به را مردمي زندگ
 در، گنرید طنرف از و کننديم انينب را راحمندیبو منردم منورد در سنندهینو مثبنت دگاهید

ي دارا و ونسنباصنل بنا، شجاعي افراد قالب دري راحمدیبو انگریي کنشبازنما خدمت
 نيبن راي فکنرهم و انسنجام، اتحادي مدارازمکان استفاده با سندهینو .استي خیتار تیهو
 کشد.يم ریتصو به راحمدیبو مردم همة

 عمناب

 .6 ش .ادب پژوهـي «.اتينادب وي انتقناد گفتمنان ليتحل» (.6831) فردوس.، زادهآقاگل
 .57-67صص

 راز.يش دینو: رازيش (.يآموزش خاطرات) به اجاقت قسم (.6831) محمد.ي، گيب بهمن
 .رازيش دینو: رازيش .ایل من، بخارای من (.6833نننننننننننننننننننننن . )

 ميابنراه ازي اثنر دري انتقناد گفتمنان لينتحل» (.6865) ن.يمع بابکي مرتض و آتنا، پوشنه
یي بازنمنا بنه توجنه بنا مندارگفتمناني شنناخت -یيمعنناي هامؤلفه از استفاده با گلستان
 .51-6 صص .65 ش .جستارهای زباني «.ياجتماع انگرکنش
 اشنعار دري اجتمناع انگنري کنشرسنازیتصو» (.6868) ان.ينميرح جالل و هيسم، جوکار
ــي«. انتقننادي شناسننگفتمان منظننر از بهننار الشننعرا ملننکي اسننيس ــعر پژوه  .5 ش .ش

 .685-666صص
 از بهمنن داستان در ياجتماع انگرکنش يرسازیتصو يهاوهيش» (.6866) ال.يل، پرستحق

 «.گفتمنان( لينتحل در یيمعننا-يشنناختجامعه يهامؤلفه براساس) نامه بهمن و شاهنامه
 .15-59صص .68 ش .جستارهای زباني
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 دفناع شعري انتقاد گفتمان ليتحل» (.6865) .يريجهانگ شکوفه و سادات قهیصدي، مقداد
 ش .متن پژوهي ادبـي. «م.(5886) وونينل ون افتيره منظر از کودکاني برا مقدس
 .618-656 صص. 66د  .19
 متعهند اشنعاري متنندرون وي متنبروني واکاو» (.6869) همکاران. وي مصطف، نیيپا ملک
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