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Abstract  
"Nefrin-e Zamin" (The Cursing of the Land) is one of the important works of the social sciences in 

the1960s. The present study examines this book from the perspective of critical discourse analysis 

(CDA) based on the exclusion components in Van Leeuwen's model. The purpose of this study is to 

show how social and intellectual views are linked to discourse-based structures in fictional texts in 

order to highlight the importance of linguistic structures in creating social discourses and their 

relationship with power and domination. This survey has been studied using a descriptive-analytical 

method, based on socio-semantic categories in the representation of social actors and how to use 

different types of exclusion and its reasons in a total of 3600 expressive discourse phrases. The results 

show that in this story, the author has tried to suppress the role of social actors with the use of special 

linguistic structures, including short sentences with different types of exclusion, the preferences for 

passive structures over active structures, and using infinitive structures and the use of adjectives, and 

this has a direct connection with the social institutions and the author's community especially 

“institution of power and politics”. In the Nefrin-e Zamin, the impact of political issues on the social, 

economic, and public institutions of that period is obvious and the author with his language choices 

and his style has explained the manifestations of modernity, social transitions, and the imbalance of 

power in society. 
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احمد براساس آل« نفرین زمین»های آن در کتاب حذف و مؤلفه
 «ون لیوون»نظریة 

 نایرا تبریز، تبریز، دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان دکتری آموختةدانش   اشرفی ناهید
 

 

 ایران تبریز، تبریز، دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان گروه دانشیار،  رنجبر ابراهیم
 ایران سنندج، کردستان، دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان گروه استاد،  پارسا احمد سید  

 دهیچک
است.  58رمان نفرین زمين از آ ار در خور توجه از لحاظ مطالعات اجتماعي )تحليل گفتمان( مربوط به دهة 

 يرسبر «ون ليوون»گفتمان انتاادي براساس مؤلفة حرف در الگوي  دگاهیرا از داین رمان  حاضر پژوهش
مدار هاي گفتمانهاي اجتماعي و فکري با ساختنمایاندن پيوند ميان دیدگاه پژوهش نی. هدف ااست کرده

هاي اجتماعي و رابطة آن با قدرت و تا اهميت ساختارهاي زباني در ایجاد گفتماناست در متون داستاني 
 -ناختيشجامعه» هايکارگيري رو  توصيب و تحليل، براساس مؤلفهدر این گفتار با به سلطه نشان داده شود.

الیل آن هاي حرف و دليوون نحوۀ استفادۀ نویسنده از شيوهگران اجتماعي در الگوي بازنمایي کنش« معنایي
ایم. نتایج پژوهش بيانگر آن است که مدار نفرین زمين بررسي کردهعبارت گفتمان 8188را در مجموع 

: جمالت کوتاه همراه با  انواع حرف، با انتخاب ساختارهاي خاص زباني از جمله نویسنده در این داستان
 سازي در عبارات گفتماني سعيهاي مصدري و صفتهاي مجهول بر معلوم، استفاده از ساختترجيح ساخت
سازي ناش کنشگران اجتماعي داشته و این، مستايم با نهادهاي اجتماعي و جامعة نویسنده در پنهان
، ياجتماع يار نهادهب سياسيمسائل  تأ ير در نفرین زمينمرتبط است. « نهاد قدرت و سياست»الخصوص علي
تجدد   هاي زباني و سبک خاص خود مظاهرگزینشبا  احمدمشهود  است و آل آن دوره يو مردم ياقتصاد

 . تبيين کرده استرا در جامعه ي و برهم خوردن توازن قدرت اجتماع و تحوالت

  .ليوون ون زمين، نفرین انتقادي، گفتمان حذف،: هاکلیدواژه

                                                            
 رشتة زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تبریز است.ماالة حاضر برگرفته از رسالة دکتري  -

  :نویسنده مسئولn.ashrafi@tabrizu.ac.ir 
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 مقدمه 

 همواره در؛ ازا ین رو، دارد به عنوان مؤ رترین پدیدۀ اجتماعي،کارکردهاي متنوعيزبان 
هاي بهاز جن شناساناست. زبان مورد توجه بوده وتاریخي سياسي ،يسشناهاي جامعهتحليل

شناسي بيشتر هاي زبانميالدي  پژوهش 78ةتا قبل از ده اند.متفاوت زبان را بررسي کرده
 و سياست ،قدرت ي چوناما با مطرو شدن مفاهيمبود، و ساختار زبان  تصور مبتني بر

 زباني لعاتمطا ،تحليل گفتمان انتااديو ناش زبان در شناسي گفتمان ۀایدئولوژي در حوز
ناش  بر هيکارتباط ميان ساختارهاي زباني و اجتماعي با ت هو ب فراتر رفت ساختار ۀاز حوز
هاي شناسي انتاادي مجبوریم از ویژگيدر گفتمان کرد.وجهو ایدئولوژي ت سياست ،قدرت

 گيریم وبهره -هاي جا افتاده )ایدئولوژي( و توازن قدرتبه ویژه عايده-بافت کالم 
 (؛ بنابراین،95: 6869هاي زیرین کالم بيرون بکشيم )یارمحمدي، توجيهات الزم را از الیه
کارگرفته تواند در گزار  پيام و تأ ير بر مخاطب بهار متنوعي ميزبان با ساختارهاي بسي
شناسي و علوم تحليل گفتمان انتاادي )تگفا( عالوه بر فلسفه، جامعهشود. به همين اعتبار 

ع انواترین جدي ادب روایي یکي ازگيرد. سياسي گسترۀ وسيعي از هنر و ادبيات را دربر مي
  است.اجتماعي و فرهنگي  ا مسائلزبان ب ادبي از جهت درآميختگي

 بيني مورد توجه است که درقدرت و جهان ،سه مفهوم انتااد گفادر رویکردهاي تغالباً 
 بر این اصل گفامعتاد است بنيان ت 6نوليو .پردازندها نميشناسي به آنهاي زباندیگر شاخه

بر ور نابرابري و اعمال ز ،بر تداوم و موجه ساختن عوامل تبعيض ۀ بياناستوار است که نحو
 (.Leeuwen, 2009: 370)  ر استؤم ،جامعه از سوي قدرت حاکم

 متن در مدار )حرف(گفتمان هايساخت ترینتحليل یکي ازعمده ،حاضر ماالة هدف
 وکاري بر رواج محافظه چگونهان نشگرحرف ک که دهتا نشان د است «نفرین زمين»

 ةتساختارهاي نهف چگونهگران نشسازي کپنهان و گراردهاي اجتماعي صحه ميسازيپنهان
 ارکردک به توجه با احمدآل؟ همچنيندهدمناسبات قدرت و ایدئولوژي را در داستان نشان مي

 ت؟ تصویرکشيده اس به را کنشگران زباني هايمؤلفه با چگونه اجتماعي آ ار داستاني
ایران و تحوالت ادبيات  58 ةبا بافت تاریخي و اجتماعي دهاین پژوهش از یک سو 

 دئولوژيچگونگي روابط قدرت و ای و از دیگر سو  با گفتمان انتاادي مرتبط است وداستاني 
ل در تحلي ارتباط دارد.ناد ساختارهاي موجود در داستان ۀ بيني نویسندو جهان در جامعه

                                                            
1. Leeuwen, T. 
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احمد باید دانست که او هميشه ناش یک منتاد را نسبت به حاکميت هاي اجتماعي آلاندیشه
گرایي مرهبي و فکران، جایگاه اجتماعي زن، قشريسياسي، آموز ، غربزدگي روشن

مد در احآل نفرین زمين مشهود است.تضادهاي ميان مدرنيته و سنت داشت و این نگر  در 
کند. وۀ رئاليسم اجتماعي ورود مدرنيته به ایران را از دید یک منتاد روایت ميبه شياین کتاب 

سنده نوی مدام زندگي روستایي و شهري  است. ماایسة شناختي این رمانهاي جامعهمؤلفهاز 
  .کندهاي داستان بيان ميرا از زبان شخصيت 6856پيامدهاي رفرم 

 . پیشینۀ پژوهش2
هاي مختلب، مورد توجه پژوهشگران بوده است. هرچند سهم  بيشتر احمد با رویکردآلآ ار 

رین نف»دربارۀ  هاي ارزشمندي نيزرسيده، اما پژوهش« مدیر مدرسه»ها به کتاب این پژوهش
 کنيم. اشاره مي هاترین آنشده است. در اینجا به مهمنوشته « زمين
ه ر بيشتادبي و داستاني خود، بدر خلق آ ار  احمدلآ (،6868از نظر یاحاي و عزیزي )  

و زندگي شخصي و تاریخ عصر  در آ ار او انعکاس  است واقعيات اطرافش توجه داشته
 .چشمگيري دارد

ورود مدرنيته : هاي مشترکمایهمایه، درونضمن تعریب درون( 6861) رعو زا صادقي 
نفک ورود به عنوان نتایج الی را بيکاري و استثمار ،به جامعه سنتي، برخورد جامعه با مدرنيته

 .اندکردهبررسي هاي خشم در دو رمان نفرین زمين و خوشه مدرنيته

ن را نفرین زمي «ليتل»( براساس الگوهاي تبيين در علوم اجتماعي 6862و  6866رنجبر ) 
د از مسائل احمو به این نتيجه رسيده است که اگرچه آل شناسي بررسي کردهاز دیدگاه جامعه

از  پریر نيستند، چونهاي اجتماعي او تعميممهم عصر خود سخن گفته، نظریات و تئوري
 نگرد نه از درون. وقایع مي منظر بيروني به
ین ترمهم از یکي منزلة به «نفرین زمين»که  دهدمينشان پژوهش پيشينة بررسي
 اکنوناما ت بوده، پژوهشگران توجه درکانون احمد با زمينة اجتماعي و سياسيهاي آلداستان

نگرفته  ا ر انجام دربارۀ این هاي گفتمانيليوون یا دیگر نظریه الگوي پژوهشي در زمينة تگفا با
 است.

در بخش تحليل گفتمان انتاادي از الگوي چگونگي بازنمایي کارگزاران اجتماعي 
(Leeuwen, 1996, 2008) جزیه ت»، «شناسي رایج و انتااديگفتمان»هاي و همچنين کتاب

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/418918/%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%a8%d9%87_%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/418918/%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%a8%d9%87_%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/418918/%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%a8%d9%87_%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/418918/%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%a8%d9%87_%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%82%db%8c
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« ناسي انتااديششناختي زبان فارسي و انگليسي در چارچوب زباناي گفتمانو تحليل ماابله
 ایم.گرفتهاز آ ار یارمحمدي بهره« شناسيدرآمدي به گفتمان» و

 . روش پژوهش7
 -شناختيمعهجا»هاي کارگيري رو  توصيفي وتحليلي، براساس مؤلفهدر این گفتار با به

گيري از الگوي بازنمایي کنشگران اجتماعي ليوون، مؤلفة حرف و نمودهاي و با بهره« معنایي
ایم. در این رمان پوشيدگي و مدار نفرین زمين بررسي کردهنآن را در  جمالت گفتما

ن مدار مورد توجه نویسنده بوده است. کنشگراهاي گفتمانسازي در متن به عنوان مؤلفهپنهان
 هاي اصلي و فرعي داستان هستند.اجتماعي در این پژوهش شخصيت

 . مباني نظری پژوهش2

بتدا شناختي رویکرد ليوون، در بخش مباني نظري اعهبراي تحليل ا ر با توجه به زیربناي جام 
زآن بر مبناي ایم، پا اهاي اجتماعي ا ر سپا مباني نظري تحليل گفتمان را بررسي کردهافق

را با  سازيرنگسازي و کمهاي پنهاننمودار ليوون کاربرد معنادار مؤلفة حرف و زیر مؤلفه
 .ایمهایي از کتاب تبيين کردهنمونه

 های اجتماعي نفرین زمین. افق2-2
 فتمانگ داردکه ملموسي و عيني زمينة اجتماعي مشخصات و هابه مؤلفه اشاره اجتماعي، افق
ناطة عطفي  58(. دهة 685: 6868شود )احمدي ودیگران، مي نهادینه و انتخاب توليد، آن، در

اي هاي بعد از کودتدر سالدر تاریخ تحوالت سياسي و اجتماعي ایران است؛ جامعة ایران که 
، جان 88هاي پایاني دهة بود با زمزمة اصالحات قانون در سالدچار نوعي یأس شده  6882
ناد و  هاي اجتماعي بهاي گرفت و متفکران و نویسندگان در این دوره به فراخور زمينهتازه

هاي ایالتي منمطرو شدن مسالة انج 58تحليل این اصالحات پرداختند. یکي از حوادث دهة 
بود که در همان بادي امر متوقب شد و بعضي از مفاد آن در قالب اناالب سفيد  6و والیتي

                                                            
آن بود که کشاور به صاورت فدرال اداره شود و شورا و انجمن شهر تاریباً مستال از مرکز با دولتي   برنامه این الیحه .6

هاي کلي قوانين و سياست از هر ایالت  نمایندگاني براي هماهنگي با مي دهند، استان خود را اداره کنند و که تشاکيل 

دادن حق رأي به  بود، مانندشده گنجانده  کشور به مجلا ملي و دولت مرکزي فرستاده شوند؛ در این طرو نيز موادي

 و... زنان
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بود و  تمدن هايدروازه سمت به حرکت از حاکي ،58 دهة به تصویب رسيد؛ افق اجتماعي
(. 685: 6868شد )احمدي و دیگران، شکني ميقانون و قانون به تمکين شامل گفتماني، قلمرو
ه زدگي و از بين رفتن سنت دانستویسنده در این رمان حرکت به سوي تمدن را موجب غربن

 ها معرفي کرده است. شکنيخوردن توازن قدرت را عامل قانونو برهم
پرسي به در یک همه 6856بهمن  1بود که در  تياناالب سفيد عنوان سلسله اصالحا

بارتند ع تمام مردم را تحت تأ ير قرار داد،که زندگي اناالب سفيدمحور  شش تصویب رسيد.
 هامس مراتع، فرو  و هاجنگل کردن رعيتي، ملي -ارباب نظام الغاي و ارضي اصالحات :از
 به رأي حق توليدي، دادن هايکارگاه منافع در کارگران کردن ، سهيمهاي دولتيخانهکار

 و ارضي صل، همان اصالحاتترین امهم. دانش و سپاه ترویج وآباداني سپاه زنان، ایجاد
جایي طباات اجتماعي، رشد طباه متوسط و رعيتي بود که موجب جابه -ارباب نظام الغاي

هاي اقتصادي شد. مخاطب عمدۀ این تحوالت روستا و روستایيان بودند که در آن تغيير بنيان
 دادند. ميليون نفري ایران را تشکيل مي 22درصد جمعيت  19دوره حدود 
فرهنگي نویسندگان را برانگيخت تا با دیدي تازه به  -این تحوالت اجتماعيمجموع 

و  ادبيات روستایي»اي تحت عنوان زندگي روستایي بنگرند و موجد گرایش ادبي تازه
اعدي احمد و سهاي اجتماعي آلنگاريباشند و شروع جدي ادبيات روستایي با تک« اقليمي

بيشتر از هر ا ر دیگري در ادبيات « نفرین زمين»احمد در (. آل983: 6861بود )ميرعابدیني، 
هاي اجتماعي این رمان مبتني بر محورهاي فارسي به ناد این تحوالت پرداخته است. افق

و  رفتهگو با نهاد قدرت شکل گواناالب سفيد است و محتواي گفتماني ا ر در قالب گفت
ار هاي آن همين ساختف و مؤلفهبيشتر به شکل سلبي است. یکي از دالیل کاربرد حر

 گفتماني ا ر است.

 2. تحلیل گفتمان انتقادی2-7
شناس انگليسي در سال زبان 2«هریا گزلي»نخستين بار  را« تحليل گفتمان»اصطالو 
گرایانه و ساختارگرایانه به جمله و هریا صرفاً نگاهي صورت. کرد ميالدي مطرو6692

کار بردند را در معاني متفاوت به تحليل گفتمان شناسانزبانمتن داشت. دیري نگرشت که 
ستن به جمالت با یکدیگر و نگری ةاز شناخت رابط است عبارت تحليل گفتمانو از نظر آنان 

                                                            
1. Critical Discourse Analysis 

2. Hariss, Z. 
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تحليل گفتمان انتاادي رویکرد  (.83: 6836)قجري،  این روابط است ةکل آن چيزي که نتيج
 .فيلسوف فرانسوي دارد 6«ميشل فوکو»ي آراریشه در  است که زبانيجدیدي در مطالعات 

 ،ار نداردمتن سروک ةیعني زمين با عناصر نحوي و لغوي يشناسدر این رو  بخش سنتي زبان
، 2)فرکالف اجتماعي سروکار دارد و فرهنگي عوامل بيرون از متن یعني بافت موقعيتي ابلکه ب
6876 :3). 

باید از  براي کشب رابطة زبان با جامعهکه  اتفاق نظر دارند همگيگران حوزۀ تگفا تحليل
هاي اجتماعي در که نابرابري زد تا مشخص شود به تبيين دست وزباني فراتر رفت  توصيب

و  9، کرس5، فرکالف، هاچ8. پژوهشگراني چون ون دایکشوندزبان خلق و منعکا مي
 اند. ردهيشنهاد کمدار و تحليل متن الگوهایي پهاي گفتمانليوون به منظور تعيين مؤلفه

یکي از پژوهشگران حوزۀ تگفا است که در آ ار  گسترۀ وسيعي از  تئوون ليوون
پردازان شناسي را مورد تحليل قرارداده است. وي از نظریههاي تصویري و متني و نشانهرسانه

ز ویر آغارا از حوزۀ سينما و تص تحليل گفتمانهاي است که فعاليتحلاة موسوم به آمستردام 
عطوف ها مها در رسانهکرد. سپا توجهش به کنشگران اجتماعي و چگونگي بازنمایي آن

 شد. 
از پيشگامان بررسي معنا  1شناسي اجتماعي هاليديکرس و ليوون تحت تأ ير مکتب نشانه

هاي دیداري و کالمي در متون و گفتمان هستند. ليوون به جاي و تصویر و تعامل ميان نشانه
برد کار ميرا به 6«شناختيمنابع نشانه»اصطالو  3در دیدگاه سوسور 7صطالو نشانهاستفاده از ا

هاي مختلفي از جمله زبان، حرکات، تصویر، موسياي، غرا و لباس و این منابع را داراي شکل
توان به هاي او مي(. از دیگر پژوهش19: 6831داند که ارز  فرهنگي دارند )غيا يان، مي

( و الگوي بازنمایي کنشگران اجتماعي براساس 6669هاي اجتماعي )کنش تحليل کردارها و
تجزیه و تحليل »کرد. یارمحمدي در کتاب ( اشاره6661معنایي ) -شناختيهاي جامعهمؤلفه

                                                            
1. Foucault, M.     

2. Fairclough, N.  

3. Van Dijk, T.  

4. Hodge, R. 

5. Kress, G.  

6. Halliday, M. A. K.  

7. Sign 

8. Saussure, F. 

9. Semiotic resources 
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ختي را در زبان شنابرمبناي نظریة ليوون الگوي تحليل گفتمان« شناختياي گفتمانماابله
 فارسي ارائه کرده است.

الگوي ون ليوون تحليل متون از سطح توصيفي به سطح تبييني و توجيهي ارتاا  چون در 
توان آن را یکي از شود، ميمينشان داده يیابد و رابطة ميان زبان، جامعه وایدئولوژمي

هاي آورد. در چهارچوب الگوي ليوون ساختحسابترین الگوها در زمينة تگفا به برجسته
ترین ناش را در بيان و بازشناخت منظور نهفته در پا متن دارند، پا مدار اساسيگفتمان
 را زبان رتأ ي و بررسي متن در اجتماعي را عوامل بازتاب چگونگي مند،نظام ايشيوه به وي
 کند. در این نظریه منظور از کنشگران، افرادي استمي ا ر ارزیابي در کنشگران بازنمایي در

که در یک کنش اجتماعي یا یک گفتمان حضور و مشارکت دارند، دو مؤلفة اصلي این 
 . ,Leeuween) (52 :2008است  2و اظهار 6الگو: حرف

  . حذف2-2
اي هبه گونن واژه، جمله یا بخشي از جمله و یا قسمتي از کالم در متن است؛ نياورد« حرف»

که مخاطب با قرائن لفظي و معنوي عنصر یا عناصر محروف را دریابد. البته تشخيص عناصر 
محروف بستگي به تجارب مشترک نویسنده و مخاطب دارد. اهميت حرف در کالم کمتر 

قص از ضروریات کالم سليا است. وقتي که رکر تشکيل جمالت نا»از رکر نيست؛ زیرا 
عضو و اجزایي از جمله به دليل وجود قرینه لزومي نداشته باشد، مسلم است که کاربرد آن 

(. در زبان فارسي 636: 6818)شفائي، « سازدعضو به سالست و رواني کالم خدشه وارد مي
رد. براي کاربرد حرف در اي دااهميت ویژه« بالغت»و« دستور زبان»در دو حوزۀ « حرف»

ين هاي پایدار زبان، تضمدستور زبان دالیل متعدد بيان شده است؛ از جمله پيروي از سنت
 سالمت ساختار زبان، نزدیکي به فصاحت و ... . 

خانلري ناش متن و بافت زباني را در تحاق حرف مؤ ر دانسته است. او از اولين کساني 
(. 53: 6877بان فارسي توجه داشته است )ميرعمادي، است که به ناش گفتماني حرف در ز

در حوزۀ بالغت حرف و رکر مسندٌاليه بر حرفيات احتمالي دیگر اجزاي جمله برتري دارد؛ 

                                                            
1. Exclusion 

2. Inclusion 
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هرچند حرف دیگر اجزاي جمله نيز مورد توجه بوده، این مبحث مربوط به علم معاني در 
ه پرهيز از رکر زاید، گيرد از جملحوزۀ بالغت است و به دالیل متعددي صورت مي

برانگيختن تخيل خواننده، تنبيه مستمع، ایااع در وهم مخاطب یا صيانت زبان از رکر نام 
مسندٌاليه براي تفخيم، تحاير و امثالهم که این موارد بيشتر به رابطة متکلم و مستمع مربوط 

پریر ر یا کنشگاست، اما پژوهشگران حوزۀ تگفا حرف را از بابت تأ ير پایگاه اجتماعي کنش
 کنند.بر رهن و زبان نویسنده بررسي مي

 فتمانيگ تحليل در مهمي ناش  که است اصلي هايحرف در الگوي ليوون یکي از مؤلفه
ي شوند و به دالیل مختلب تنها برخگاهي همة کنشگران اجتماعي در متن بازنمایي نمي دارد.
حرف یا اظهار کنشگران  (Leeuween, 2008: 28).شوند ها در متن بازنماینده مياز آن

اجتماعي بستگي به اهداف و منافع توليدکنندگان متن و گفتمان دارد؛ البته در مواردي حرف 
شود، ازاین رو، مخاطب از هویت کنشگر حرف شده آگاه بدون نيت و غرض انجام مي

 گيرد.سازي صورت ميرنگسازي و کمحرف  به دو شکل پنهاندر نمودار ليوون است. 

 2سازی. پنهان2-2-2

گيرد که بازشناسي کنشگر به هيچ عنوان ممکن اي صورت ميسازي حرف به گونهدر پنهان
 سازي عبارتند از: هاي پنهاننيست. مصداق

 سازی. مجهول2-2-2-2
جمالت مجهول بدون رکر عامل، انتخاب ساخت معلوم یا مجهول در جمله هر کدام متضمن 

سازي پریرندۀ کُنش و مکتوم ماندن کنشگر هاي مجهول برجستهاختکارکردي است. در س
هاي ساختاري الگوي ليوون بر مبناي دستور سازي است. تحليلدو عامل مهم پنهان

گراي مایکل هاليدي است. در این شيوۀ تعامل بين نحو زبان، معناشناسي و ناش
 خت صوري مجهول هر ساختاريشود. به همين دليل ما عالوه بر ساکاربردشناسي بررسي مي

 ایم. کند، بررسي کردهکه ناش معنایي مجهول را بيان مي
عالوه بر مجهول صوري که با فعل »گيرد. هاي مختلب انجام ميسازي به رو مجهول
شود، زبان فارسي از سه وسيلة دیگر براي بيان مفهوم مجهول ساخته مي« شدن»کمکيِ 

                                                            
1. Suppression 
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« انداز نظر صوري مجهول نيستند، اما از نظر معنایي مجهولکند. این سه شيوه استفاده مي
 (.681: 6853)باطني، 
هاي فعليِ این طباه، شخص و شمار ندارند و کنشگر در این وجه غيرشخصي: گروه -الب

 «آخر باید بشود یک جوري جلوي یک چيزي را گرفت»نوع جمالت پنهان است؛ مثال: 
 جلوي یک چيزي گرفته شود. د(؛ معادل:  بای633: 6838احمد، )آل

اند گفتهآن روزها بهش مي»استفاده از فعل سوم شخص جمع بدون رکر فاعل؛ مثال:  -ب
 شده .مي (؛ معادل: گفته686: 6838احمد، )آل «خانقلي

اژگاني ماند و فاط فعل وکه ساختمان جمله معموالً  ابت ميطوريتغيير فعل واژگاني به -ج
: 6853شود )باطني، تبدیل مي« خوردن»به « زدن»و « شدن»به « کردن»مثالً شود؛ عوض مي

(؛ 223: 6838احمد، )آل« اگر از پا نماز دیگر بيابند  سيلي خورد از هرکسي»(. مثال: 681
 شود.ميمعادل: به او سيلي زده 

ند؛ از اشناسان دربارۀ تغيير تعدي در زبان و ناش معنایي مجهول سخن گفتهناکثر زبا 
باید توجه داشت ساخت مجهول یک »( و... 6839زاده )(، طبيب6815جمله دبيرمادم )

ضایي، )ر« تواند ناش معنایي مجهول را بيان نمایدفرآیند نحوي است، اما تغيير تعدي مي
ریر پکه بازشناسي آن ممکن نباشد و کنششود، چنان(. هرگاه کنشگر حرف 86: 6836

 ت. سازي اسنشگر خود را نشان دهد، ساخت مجهول با کارکرد پنهان)مفعول( در جایگاه ک
نمونة ساخت مجهول  788مدار در کتاب نفرین زمين عبارت گفتمان 8188در مجموع 
 شود:سازي دیده ميبا کارکرد پنهان

 های ساخت مجهول صوری )صفت مفعولي+ شدن(نمونه

 (.66: 6832د، احمشده )آل خرمن که برداشته ...! درویش * گفتم:
شگر اند؛ بدین معنا که کنشدهسازي چينان و...( با حرف، پنهانکنشگران )کشاورزان، خوشه

اهميتي ندارد بلکه منفعت درویش، هدف پنهان راوي است. در این نمونه وابستگي درویش 
 لپرسد وقتي عامل وابستگي از بين رفته دليبه خرمن اهميت گفتماني دارد؛ یعني راوي مي

 ماندن درویش در روستا چيست؟

 (.661)همان: آن هم چه اربابي!  بود. شده هرچه بود ارباب کشته* 
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 شده است. ناشسازي کنشگر )کشنده( ممکن است هر کسي باشد که با حرف، پنهان
 تر از کنشگر است. کشته شدن ارباب نموديپریر در این جمله و در گفتمان ا ر هم مهمکنش

 ن توازن قدرت به نفع شهر در تاابل با ده است.از برهم خورد

 (.616)همان:  رفتني هستي ،شدگفتند آبت که از روي زمين بریدهباباهاي ما مي* 
 پریر )آب( و وابستگي به آن را در جوامع روستایيتا تادس کنش شدهسازي کنشگر پنهان
 بيان کند. 

ین هاي پرتکرار اکي از ویژگيالبته گاهي بخشي از ساخت مجهول حرف شده و این ی
 متن است.

)شده است( )همان:  ماند گلي و بر سينه تپه چيدههاي ده از دور کندوهایي را ميخانه*  
622 .) 

 سازي کردهدر روساخت، تشبيه کنشگران به زنبور را پنهان (هاي دهخانهپریر )با تشبيه کنش
کنند و که اشخاص چون زنبور کار مي و این حرف بيانگر جامعة کارگري است؛ بدین معنا

 نيز این عدم توجه به کيفيت زندگي را تأیيد« گلي»به چيز دیگري توجه ندارند؛ صفت 
 کند.مي

در مص«+ بایستن/ توانستن/ شدن»غیرشخصي )افعال ناقص  های وجهنمونه
 کوتاه شده(

 (.65)همان:  امدهمآ مداي خوپمن که به  باید گفتاین را به دیگران * 
 است.  فعل از لحاظ معنایي مجهول وکنشگر پنهان«. بایدگفته شود»معادل 

 خرید بتوانسانتيمتري از دواخانه آخر وقتي مرگ را در گرد نرم درون یک کپسول نيم* 
آن عزرائيل عهد بوق که عين یک مأمور شکنجه هنوز هم  هست به احتياجي دیگر چه

 (.696)همان:  بکشد بيرون هاخواهد جان آدم را از سر ناخنمي
مجهول معنایي است. در این عبارت نویسنده به تحول باورهاي « خریده شود»فعل معادل 

مردم بر ا ر تسلط صنعت اعتراض دارد و به اعتااد او صنعت باعث شده، مردم باورهاي 
 ماورایي خود را از دست بدهند و زندگي و مرگ را در واقعيات پست صنعتي بجویند.
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 (.91)همان:  باید زدها را هایشه و کنورا این گب چو* خ
فعل مجهول معنایي است. در اینجا شاهد « شوندباید زدهها هایرا این گوشه و کنچ»معادل 
عي گوید و با شيوۀ نال در نال سوگوي معلم و درویش هستيم معلم صریح سخن نميگفت
گوید: شود و با خود  ميلش پشيمان ميکه بعد از ناچنان کردن نظر واقعيش دارددر پنهان

( این عدم اطمينان و ترس از نهاد قدرت پنهان )مأمور( 91)همان: « نکنه خود  مأمور باشه»
ين سازي کنشگر چنکار کرده است و درویش  این را دریافته که با پنهانمعلم را محافظه
 دهد.جوابش را مي

 ن ذکر فاعلهای استفاده از فعل سوم شخص جمع بدونمونه
گر را سازي است، اما اگر بتوانيم کنشهرگاه کنشگر در متن قابل بازشناسي نباشد، پنهان

 سازي است.رنگواسطة زمينة متن بازشناسي کنيم، کمبه

 (.31)همان:  اندورچيدهها را ام که توي شهرها هم درشکهمن به مدیر گفته* 
ها را متن در مورد اینکه چه کساني آن«. اندشدهورچيده»فعل مجهول معنایي و معادل 

زند شاید عوامل دولتي، شهرداري یا خود دهد و مخاطب حدس مياند، آگاهي نميورچيده
 سازي است.مردم کنشگر باشند، پا پنهان

 (.683)همان:  کولي بودهگویندمي* 
سازي مطلق منبع خبري و عامل خبرگزار جمله حرف و  پنهاندر این «. شودميگفته»معادل 

  ا  بازخواست کند.مشهود است تا کسي نتواند گویندۀ خبر را براي گفته

 (.686)همان: دارندنگه نميها را تو آبادي این جور جوان *
اص ؛ یعني عمل اشخاي نکردهمتن و بافت به کنشگر اشاره«. شوندداشته نمينگه»معادل 
اوتشان کنند و بر مبناي قضکننده رفتار کنشگران در آن جامعه است )خود قضاوت ميتعيين

 .  کنند(عمل مي
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 تغییر فعل واژگاني

 .(638همان:) شدزندگيم نجا ة هم آخر* 
جان و کنشگر جسد مادرشوهر  است که به دو تغيير فعل )نجا کرد(.گویندۀ جمله ماه 

ه جان و مادرشوهر  است کشاره به مشاجرۀ هميشگي بين ماهسازي شده؛ یکي ادليل پنهان
حتي با مرگش خواسته عروسش را آزار دهد و دیگر اینکه نویسنده خواسته باور دیني نجا 

 فهميتو نجا پاکي چه مي»مورد انتااد قرار دهد و با جملة  بودن جسد را قبل از غسل،
 کند.این گفتمان را تاویت مي« چيست؟

 .(635)همان: موتوربان بودشدهچي از آن به بعد خود قهوه *
پریر است و مباشر چي کنشبودند(. در این جمله قهوهرا موتوربان کرده چيقهوهمعادل )

 سازي شده است. )کنشگر( به عنوان نمایندۀ قدرت پنهان

 (.26)همان:گير  کرده و زمين خوردها  چوب تو گرده* 
ۀ کردن رانندها را براي زخميسازي شده تا کسي نتواند آنشگر پنهاندر این نمونه کن 

 . تراکتور بازخواست کند

 شدگي. اسمي2-2-2-7
ز اسازي فرآیند اسمشدگي استفاده از مصدر یا حاصل مصدر به جاي جمله است. اسمي
ازي ساسمبا . »پيام اصلي متن را در خود دارداست که ار زگمدار پيامهاي گفتمانساخت

 «توانند زمان و شيوۀ انجام عمل را که از لوازم جمله یا فعل است مکتوم دارندگویندگان مي
ها و دفترها و از آموزد احتياجي به این کتابآنچه او مي»(؛ مثال: 659: 6838)یارمحمدي، 

له با (. در این جم98: 6838احمد، )آل« ؟ندارد هاخوابي کشيدنها و شب امتحان بيبرکردن
کارگيري مصدرها، توجه از عامل به عمل معطوف شده و نویسنده در این جمالت با به

ام خود را از پریران پيکردن کنشگران و کنشزدایي زماني، مکاني، تاریخي و پوشيدهبافت
 از) کند. نویسنده با استفاده از مصدرهايزبان آنان برجسته کرده و از نظام آموزشي انتااد مي

ها، تداوم بيهودۀ عملي را که منجر به ( و نشان جمع دادن به آنکشيدن خوابيو بي دنکرر ب
 کند.شود به مخاطب الاا ميآموزان( ميفرسایش کنشگران )دانش
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ارجاع هستند؛  -شناسي کنشهاي سرنموني ردهمصدرها از نظر مشخصهمصدرها و اسم
شود، اما از نظر کنش ش محسوب ميمصدر از نظر طباة معنایي همانند فعل کن»یعني 
سازي در بررسي گفتماني (. اسم6: 6869)رضایي، « اي مانند اسم معرف ارجاع استگزاره

سازي اوست؛ چون کنش موجود در مصدر یا اسم مصدر و ا ر بيانگر کتمان کنشگر و پنهان
ي اسم است عتر از کنشگر یا کنشگران در متن است. همچنين مصدر نوپيامدهاي آن برجسته

دهد. سوي شناخت بافت کالم سوق ميو گستردگي ناش و معاني اسم در زبان، مخاطب را به
نوان تواند به عگيرد، زیرا هم مياسمي و گروه فعلي قرار مي مصدر در فارسي در مرز گروه»

ه (. البت688: 6853)باطني، « کار رود و هم به عنوان گروه اسميگروه فعلي ناخودایستا به
 مورد کاربرد مصدرها و اسم 518سازي نيز کاربرد دارد. رنگسازي در امر کمفرآیند اسم

سازي رکر شده است و یکي از مدار این متن با هدف پنهانمصدرها در جمالت گفتمان
سازي در این رمان، این است که نویسنده برخي از عناصر را نسبت کارکردهاي فرآیند اسم
ا سازي کرده، با این کار معناي متفاوتي به مخاطب الاود در متن برجستهبه دیگر عناصر موج

 .کندمي

 مصدرها هایي از کاربرد مصدرها و اسمنمونه

 ا یادزدن موتور ر ها طرز هندلانداختن کار مشتري  به اسم بده بستان مزد آسياباني و راه* 
 (. 635: 6838احمد، )آل بود گرفته

ي( به چسازي کنشگر است، کنشگر )قهوهساختار و هم معنا در صدد پنهاندر این نمونه هم 
 کند.سازي ميدستور نمایندۀ قدرت )مباشر( نيت خود )یادگيري( را پنهان

اما دهاتي جماعت دستش از عمل کوتاه که هست هيچ، معني معجزه را هم فرامو  کرده * 
انتظار  بهار و از قوس به حمل، و این دیگر به نزمستا از ..ها نشسته.و مدام به انتظار تغيير فصل
 (. 665)همان:  است شدن معني انتظار ماندن است. کوچک نيست. دست به دهان

نمایندۀ بخش اعظم کنشگران اجتماعي « دهاتي جماعت»در این جمالت کنشگران پنهان 
که عمالً  اندختهسااي براي خود زندگي وابسته« انتظار»هستند که با تادس بخشيدن به مفهوم 

 ه دهاندست ب»حق کنشگري را از آنان گرفته است. تکرار انتظار و مفهوم آن در ترکيب 
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تشریح فضاي حاکم بر جامعه است تا مخاطب را به بافت فکري کنشگران اجتماعي « ماندن
 ارجاع دهد.

 نیختر بافي است، تراکتور و موتور آوردن یعني پول را دوروقتي صنعت محلي گيوه *
 (.77)همان: 

کند. حرف سازي کنشگران را توجيه ميها، پنهانسازي تاابل کنشدر این نمونه برجسته
اني متن )توليد هاي گفتمباعث تغيير تمرکز خواننده به سوي عمل شده تا یکي دیگر از تاابل

 توليد مکانيزه( در رهن مخاطب رقم بخورد. -سنتي

 گران معلومها یا کنشی موصوفها به جا.  کاربرد صفت2-2-2-2
شود. صفت، حالتي یا خصوصيتي از اسم یا صفت یا رفتاري به نمایندگي جمله رکر مي

هاي متفاوتي از اسم را نشان دهد، انتخاب یکي از این تواند ویژگيموصوف است که مي
گيرد؛ یعني نویسنده با رکر یک صفت زمينة رهني صورت ميها همواره با پاویژگي
مدار نفرین هاي گفتماناي پنهان به مسائل اجتماعي، فرهنگي یا سياسي دارد. در عبارتاشاره
سازي یافتيم که صفتي به نمایندگي از یک نمونه کاربرد صفت با هدف پنهان 988زمين 

وان از واژۀ تنگر  و جمله بيان شده است. مثالً نگر  منفي و پنهان گویندۀ این جمله را مي
(. 62)همان:  «جستندپيرمردها که عصازنان راه آخرت را مي»استنباط کرد: « عصازنان»

سالمندي را با ناتواني همراه کرده است و این دیدگاه اجتماعي مردم آن جامعه را نسبت به 
 کند.     پيري بازگو مي
مدار متن استفاده از تاابل دو صفت براي دو گروه هاي گفتمانترین ساختیکي از مهم

ي شده سازاست که در ماام کنشگر )صفت جانشين موصوف( برجسته« شهري»و « دهاتي»
توان گفت شکل تاابلي به گفتمان تحاير تبدیل شده است. در حايات نویسنده و مي
دهد؛ گفتمان هاي معنایي نشان ميخواسته از این تاابل انتااد کند، اما گفتمان ا ر و ساختمي

ل زدگي نيز یکي از عوامشده است. نویسنده در کتاب غربتحاير و خصومت بازتوليد 
به معناي  ایم وداند که در طول تاریخ کمتر شهرنشيني داشتهماندگي جامعه را در این ميعاب

 58هةو رشد شهرنشيني را به شکلي که در د دقيق کلمه به شهرنشيني و تمدن شهري نرسيدیم
 (.86: نامد )هماناتفاق افتاده، غدۀسرطاني مي
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 ۱سازیرنگ. کم2-2-2-0
اي دیگر از شود، اما ردپاي خود را در ناطهسازي کنشگر اجتماعي حرف ميرنگدرکم

 سازي عبارتند از: رنگهاي کمگرارد تا بتوان آن را بازیابي کرد. رو متن بر جاي مي

ارد، حدود د که در ساختار زبان فارسي و در این متن بسامد باالیيحرف به قرینة لفظي  -الب
 ( جمالت حرف به قرینة لفظي دارند.693درصد ) 21
جمالت مجهول با رکر عامل؛ این شيوه با ساختار زبان فارسي مطابق نيست، اما گاهي  -ب
ک شود و در یپریر )مفعول( در جایگاه نهاد ظاهر ميرود؛ یعني گروه اسمي کنشکارميبه

چاي آمد به »مي درآمده است. مثال: نمونه کنشگر حرف شده به صورت یک گروه متم
 کار رفته است. به« شدآورده»در معناي « آمد»(؛ 32همان: )« لنگيدکه ميدست همان

ه سازي اشاره کردیم کاستفاده از فعل سوم شخص جمع بدون رکر فاعل قبالً در پنهان - 
 2ت.ي اسسازرنگاگر بتوانيم کنشگر را به واسطة زمينة متن بازشناسي کنيم، کم

 (.33همان: ) کارند که توي شهر بخورندتا وقتي توي ده مي* 
هاي اند، اهالي ده و شهر هستند که به واسطة متممرنگ شدهدر این نمونه کنشگراني که کم 
 شوند.بازیابي مي« شهر»و « ده»

عبارت  276ها، این شيوه در شدگيجاي جمله و انواع اسميآوردن حاصل مصدر به -ت.
مصدرها از نظر معنایي داللت بر چون اسم مصدرها و حاصل کار رفته است.مدار بهگفتمان

 کنند. کنش دارند و در گفتمان ا ر ناش مهمي ایفا مي

 (. 52همان: ) گراشتمرا کنار مي شهري دادگيعصا قورت  *
 . در اینجا نویسنده با استفاده از حاصل مصدر،کنشِ کنشگران را ناد کرده است

 سازیرنگکمهای. نمونه2-2-2-5

 ستينها ش دیگر کار محليردنباید معلم کالس پنجم باشم که امسال باز شده و راه ب* 
 .(6همان: )

                                                            
1. Backgrounding 

 شده است.سازي این مورد جزء زیرمجموعة حرف به قرینه لفظي حسابرنگدر آمارهاي کم .2
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ست؛ یعني کرده اسازيرنگاجبار بر کنشگر را کم« باشم»در کنار فعل « باید»کاربرد قيد 
براي  سازيقصد جبران این منفعل و معلم هم به نمودهقدرتي پنهان اختيار را از معلم سلب 

وکند. آميز بازگرا با بياني حاارت« هامحلي»خود نوعي توانمندي قائل شده تا عدم توانایي 
اند؛ مدیر، ميرزا عمو و هر شخص باسواد اهل روستا را سازي شدهرنگکنشگراني که کم

شوند پا در برابر او که نمایندۀ ها از دید راوي قشر پایين محسوب ميشود. محليشامل مي
 زي است. سارنگشهر است ناتوانند به همين دليل بازنمایي آنان از نوع کم

 پاهاي مچ و يکشت یک ها عينوهيگ ...دتنوه داشيایي گت دچنبودند و  برهنهبيشترشان پا *
 شدياشان مپدازه ان دیگر سال دو تا حتما فرورفته وسطشان دکل مثل درست هابچه الغر
 (. 66 همان:)

ا اهميت هدر این نمونه حرف نهاد و فعل به قرینة لفظي است. صفت پابرهنه، توصيب گيوه
نه زميا  به پاکند و نویسنده با ساختار انتخابيها در جامعه را ناد ميندادن به بچه

 ها را نشان داده است.شدن بچهرانده

 (.62همان: ) دستنشرف ميظمه زده لب نهر اتمبها چ* و زن
 که نوعي خستگي و رنج پنهان را براي زنان روایت« زدهچمباتمه»سازي با صفت رنگکم
 کند.مي

 (.288 )همان: بوده وارسي و هفت تير را دیدهاین پتياره رفته* 
 گرا و بدکار دانستن زن.؛ نگاه جنسيت«پتياره»سازي کنشگر با صفت رنگکم

هاي هاست و کار آدمايخانههاي پدرومادردار نيست و کار یتيمو این کارها کار آدم* 
 (.265همان: ) کله استبي

سازي رنگبه نظاميان،کم« کلهبي ،ايخانهیتيم ،پدرومادردار»هاي نسبت صفتنویسنده با 
کاربرده چون باور دارد که آنان در خدمت قدرت و مأمور کنشگران را در جهت تحاير به

 اند. سلب آسایش مردم
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 ها. یافته0
ایت در رو گفتمان»هاي داستان جز با کمک شناخت گفتمان ا ر ممکن نيست، تحليل سازه

آید قراردادهاي فرهنگي، استفاده نویسنده از صورت زباني این ا ر تعامل سه عامل پدیدمي
، 6فاولر)« قراردادها براي بيان محتواي مورد نظر  و فعاليت خواننده در آزادسازي معنا از متن

شود. با دقت در سبک نوشتاري (. در نفرین زمين این تعامل به خوبي دیده مي688: 6861
کند، جمالت کوتاه و ماطع با حرف اجزاي جمله اي که جلب توجه مياحمد اولين نکتهآل

هاي مجهول چشمگير شده و ساختاست، همچنين کاربرد افعال وصفي، ساختارهاي اسمي
پردازي بيش از شتاب داستان است، چون رویدادها است. در این متن انگار شتاب داستان

آیند و نویسنده پا از ارائة گزار  شروع به روایت درميبدون هيچ شرو و تفصيلي به 
 گراردرود، چند ناطه ميپردازي باال ميکند و هرجا سرعت این داستانحرف رویدادها مي
این شيوۀ بيان نوعي حرف است که در تحليل «. از این خزعبالت»گوید )...( و گاه مي

يرد گکارميهاي مختلب حرف را بههگفتمان اهميت خاصي دارد. در این متن راوي به شيو
 شناساند.رنگ به مخاطب ميو از این راه، ناش ناپيداي کنشگران را با اشارات تلویحي در پي

در این متن حرف اجزاي جمله و کاربرد افعال وصفي بسيار پرکاربرد است. در تگفا  
عالوه بر توصيب، چگونگي آزادسازي معنا از متن یکي از مااصد مهم است و براي این کار 

بگيریم؛ یکي توازن قدرت و دیگري  الزم است که از دو مفهوم مهم در بافت کالم بهره
ها هست يل انتاادي عموماً به منزلة چيزي است که در دست بعضيقدرت در تحل»ایدئولوژي. 

که به اطالعات بيشتري دسترسي دارد ها نيست، ولي در جنبة عمومي، آنو در دست بعضي
)یارمحمدي، « و از معلومات الزم برخوردار است، نسبت به دیگران قدرت بيشتري دارد

اند. بي، مدیرو مباشر نمایندگان قدرت(. در نفرین زمين، معلم، درویش، بي26و28: 6869
هر چند معلم و درویش تمام تالششان این است که خود را منتاد عوامل قدرت و ایدئولوژي 

ند که با ککار قدرت معرفي ميها را به عنوان نمایندگان محافظهدهند، گفتمان ا ر، آننشان
 دهند. رنگ جلوهژي و سلطه کمسازي سعي دارند ناش خود را دربرابر پریر  ایدئولوپنهان
ها حرف شده و این هاي اساسي از هر جمله با گشتارهایي از روساختدر متن قسمت 

خواهد قياس و تاابل شود هر جمله به جمله قبلي وابسته بماند. انگار راوي ميموجب مي
ين بحاکم بر گفتمان ا ر را با حرف و وابستگي جمالت نشان دهد تا مخاطب تردید معلم 

                                                            
1. Fowler, R. 
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که این ها بامباشر و مدیر و بر سر دوراهي ماندنش را بهتر درک کند؛ مثالً در نمونة زیر جمله
اند. گویي سرعت متن ناشي از کوتاهي جمالت و اند، در متن کامالً به هم وابستهساده
 ها است:حرف
لم و ع بي وحسا ةیک دست .در دنبال هاچهبمباشر این طرف و مدیر آن طرف و  .یمدافتاه را»
يد شلآنکه مي. دتنرفعلم ده به دو  دو نفري که از جلو ميمبساط زندگي  :ل دستهتک

 دلم .ریخت تووري ميهدل من  ،شدو هردفعه که کج و راست مي بود چمدانم را برداشته
 (.66: 6838احمد، )آل...« زد براي رادیوم شور مي

ها، متن سخن انش است. در داستانساختار متن رمان طبيعتش را وامدار نوع گفتم
گوید و غيرمستايم مخاطب را به خاستگاه صداي موجود در گفتمان روایت، هدایت مي
توان گفت یکي از اهداف کند و این خاستگاه همان قراردادهاي همگاني زبان است. ميمي

هاي نویسنده، ترغيب خواننده به فکر کردن دربارۀ چگونگي پریر  تحوالت نظام ارز 
کري، هاي فهاي خود را نسبت به تحوالت اجتماعي، وابستگياجتماعي است. راوي دیدگاه
ها تآميز دربارۀ شخصيکند و غالباً با دیدگاه انتاادي و طعنهرکود و غرب زدگي ابراز مي

هاي احتمالي کنشگران اجتماعي قلمداد دهد و این نظریات را قابل تعميم به مصداقنظر مي
مثالً در عبارت زیر تغيير دیدگاه کارگزاران اجتماعي و تحوالت جامعه را با زمين کند؛ مي

 پيوند زده و تضادهاي آموز  رسمي با واقعيات جامعه را چنين بازگو کرده است:

راغ چون رفت س بود. گفتم: حاج ميرزا آقاسي آخرین آدمي بود که به این زمين وابسته»
هم دبود. اما من با درسي که ميمرکز عالم خلات ا هنوز  قنات کندن. چون در آن دوره اینج

 (.16: همان) ..«اعتباري این زمين است.هاي ما، در بيرم. بکنم. درسبها را از زمين ببچهباید 

ازي و سجویانة فرم داستان قوي است و نویسنده با شگردهاي پنهانزیرمعناهاي سلطه 
به اصالو شبکه آبياري، در دورۀ صدارت حاج  اشارهکند و با زباني کنایي آن را محدود مي

بير، چشمي به اميرکات تلویحي به ساختار آموز  در ایران انگار گوشهميرزا آقاسي و اشار
جانشين ميرزا آقاسي و اقدامات او براي تغيير نظام آموزشي دارد که مورد پسند راوي نيست! 

، سخنان خود را با گشتارهاي مختلب پنهان گویينویسان معموالً براي پرهيز از کليرمان
 احمد با وجود تمامکننده نباشد. البته در این متن آلکنند تا روساخت جمله خستهمي
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د و راوي کنها بازگو ميها، گاهي چون بلندگویي عااید خود را از زبان شخصيتسازيپنهان
 و واقعيات را ببيند.خواهد مخاطب از دریچه نگاه اجو و جسوري است که ميمداخله
در  سازي در این ا ر پربسامد است و استفاده از اسم به جاي فعل و کاربرد صفتاسمي

ها شده است. در متن بجز جمالتي که کنشي و تضعيب ارادۀ شخصيتناش اسم موجب بي
« است و بود و شد و کرد»هاي جملة اسنادي با فعل 2888از  ها حرف شده بيشافعال آن

ها را مانند سازي احساساست؛ بنابراین، کنشگري در این متن ضعيب است. اسم کار رفتهبه
کا دیگري بخشيد. این ها را حفظ یا رها کرد یا بهتوان آننمایاند که ميهاي ميدارایي

 هاي بيان شده است.ها در قبال خصلتناپریري شخصيتنکته حاکي از مسئوليت
دهد که متن داراي سطح معناداري مدار در این رمان نشان مينهاي گفتمامطالعة ساخت

هاي مدار  حاوي یکي از مؤلفهدرصد جمالت گفتمان 36از پوشيدگي است و حدود 
در سازي پنهانکار رفته است و اند. گاهي چندین شکل پوشيدگي در یک عبارت بهحرف
عه است. در اغلب موارد در جاممناسبات قدرت و ایدئولوژي  ةساختارهاي نهفتخدمت 

کنشگراني که عامل ترس، تردید، خفاان و مانع بروز خود واقعي اشخاص هستند، پنهان 
سازي ها برجستهاند تا همچنان شکوه خود را حفظ کنند و با این عمل قدرت و سلطة آنشده
ها، سوادشود و  در ماابل شاهد حرف کنشگراني از طباات ضعيب جامعه )اهل روستا، بيمي

 گراننشک فارا و زنان( هستيم که با نوعي حاارت همراه است. از دیگر نکات مهم در حرف
کند، اما پریرها انتااد ميها و کنشپرداز از کنشاین است که راوي مانند یک نظریه

کند تا مورد مؤاخره و بازخواست قرار نگيرد و این از سر کنشگرها را حرف مي
 کاري است.محافظه

 مدار حذف در کتاب نفرین زمین و میزان پوشیدگي متنهای گفتمان. بسامد مؤلفه2جدول 

عبارات 
 مدارگفتمان

 نمودهاي حذف

ميزان 
 پوشيدگی

 سازيکمرنگ سازيپنهان

 سازيمجهول
شدگی اسمی

)مصدر و اسم 
 مصدر(

 صفت
 

حذف 
اجزاي 
 جمله

مجهول جمالت
 )با ذکر عامل(

شدگی اسمی
)حاصل 
 مصدر(

۳۶۰۰ ۷۳۰ ۴۶۰ ۵۰۰ 8۵۸ ۱ ۲۷8 

۲8۲۸ 
 عبارت

۳۳/۸۱ 
 درصد
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 ميزان پوشيدگی:
 ۱۰۰× مدارحذف مجموع عبارات با مؤلفة گفتمان
 مدارکل عبارات گفتمان

سازي( استفاده رنگسازي وکمهاي پنهانهاي حرف )شکلدر این متن از تمامي جلوه
سواد، سنت و تجدد و تضادهاي اجتماعي چون روستایي و شهري، باسواد و بيشده است. 

ویسنده دهد. نها، گفتمان اصلي متن را تشکيل ميسرگرداني کنشگران ميان این تاابل
کند؛ مثالً در مسأله ورود تراکتور، خوردن توازن قدرت را عامل نابساماني معرفي ميبرهم

ه بينند و به راننده و تراکتور حملسرعت تراکتور منفعل ميها خود را در برابر اميرآبادي
 شوند. کنند یا با آمدن آسياب و موتور برق به روستا، کنشگران با مباشر درگير ميمي

کند که با عااید جاري در جامعة روستایي ماابله کند. به همين دليل راه راوي تال  مي
اسير همان رفتارهاست و به عنوان نمایندۀ فرهنگي گيرد، اما خود  نيز ميانتااد را در پيش 

ها هاي داستان ندارد. او نيز مثل دیگر شخصيتدر جامعه هيچ تفاوتي با دیگر شخصيت
گوید و نگاهش به زنان دین؛ از حق زنان ميدار است نه بيسرگردان است، نه دین

مایندۀ ان کنشگر اصلي داستان نابزارمدارانه است، نه با مباشر موافق است نه با مدیر و به عنو
ترین زماني که ممکن بود مفيد باشد، حضور ندارد و کار است. در حساسقدرت محافظه
تو  اي بر نطع شطرنجي بهواقعه براي رخ دادن حتي به صورت پياده»کند: چنين توجيه مي
 (.235همان: )« است محتاج نبوده

 گیریبحث و نتیجه
و  اجتماعي زبان با مسائل ع ادبي از جهت درآميختگيانواترین جدي ادب روایي یکي از

تواند در ، پا الگوي بازنمایي کنشگران اجتماعي ليوون در حوزۀ تگفا مياستفرهنگي 
متون داستاني به مثابة ابزاري کارآمد براي کشب و شناخت ابعاد فکري و ایدئولوژي حاکم 

دف هاست که ار زگمدار پيامهاي گفتماناز ساختحرف، یکي  بر جامعه ما را یاري کند.
تلب هاي مخ. مهمترین خصيصة گفتماني این ا ر کاربرد شکلاصلي متن را در خود دارد

 سازي است.رنگسازي و کمپنهان
سازي با چند هدف عمده در نفرین زمين نمود یافته  سازي و پنهانرنگهاي کممؤلفه
 است:
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لطه سازي قدرت و سجویانه با هدف برجستهمداخلههاي حرف کنشگر، تأکيد بر کنش -
ها و اند و اغلب سياسيون، دولتيهاي خارج از متناست. در حايات این کنشگران، قدرت

 ها هستند.نظامي

 اهميت جلوه دادن قشرهاي ضعيب اجتماع است.حرف کنشگر در خدمت بي -

تواند است که کسي ن ي اینسازي منبع خبري و عامل خبرگزار براو پنهانحرف کنشگر  -
 کند. گوینده خبر را بازخواست

توجه از عامل به عمل معطوف شود. نویسنده در این نوع حرف کنشگران با این هدف که  -
پریران پيام کردن کنشگران و کنشزدایي زماني، مکاني، تاریخي و پوشيدهجمالت با بافت

 کند.خود را از زبان آنان بازگو مي
باسواد  -سنت و مدرنيته -ها در اجتماع )دهاتي و شهريشگران براي بيان تاابلحرف کن -9

مدار متن است که گاهي تبدیل به گفتمان هاي گفتمانترین ساختاز مهم سواد و...(و بي
اابل خواسته این تاحمد به عنوان یک نویسنده صاحب فکر ميتحاير و خصومت شده و آل
دهد نویسنده گفتمان تحاير و هاي معنایي نشان ميا ساخترا مورد انتااد قراردهد، ام

 خصومت را بازتوليد کرده است.
کنشي، سرکوب و تضعيب کنشگري در این ا ر شده  هاي مختلب حرف موجب بيشکل -

 کند.وابستگي، ضعب و ناتواني را به مخاطب الاا مي است و گفتمان

تارهاي ساخدر خدمت داستان  گراننشي کسازپنهانتوان گفت با توجه به این موارد مي
 در جامعه است.مناسبات قدرت و ایدئولوژي  ةنهفت

هاي پنهان )نمایندگان حکومت(، راوي )معلم(، درویش، در نفرین زمين عالوه بر قدرت
اند. هرچند راوي و درویش تمام تالششان این است که بي، مدیر، مباشر نمایندگان قدرتبي

ان ها را به عنوان نمایندگعوامل قدرت و ایدئولوژي نشان دهند، گفتمان ا ر آنخود را منتاد 
سازي سعي دارند ناش خود را در برابر پریر  ایدئولوژي کند که با پنهانقدرت معرفي مي
 هاي خود را نسبت بهرنگ جلوه دهند. راوي غالباً با نگرشي انتاادي دیدگاهو سلطه کم

ن کند و انگار اینظمي، رکود و... ابراز ميهاي فکري، بييتحوالت اجتماعي، وابستگ
ست که کنشگري ا هاي احتمالي کنشگران اجتماعي است. اونظریات قابل تعميم به مصداق

اند دگوید و خود را از تمام کنشگران داستان جدا ميخود هميشه از موضع قدرت سخن مي
دهد ایجاد کند، اما تحليل ا ر نشان مي کند در مخاطب تغيير نگر و با این شيوه سعي مي
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کنش  و اندهاي نویسندهسخنگوي اندیشه هاة شخصيتهمنویسنده موفق نبوده  است؛ چون 
طلبي ها حرف شده  است و شاید همين تک صدایي نویسنده ناشي از قدرتو کنشگري آن

 ایدئولوژي او باشد. 
شناسي رمول رازگونگي از منظر گفتمانها براساس فبر مبناي الگوي  ليوون و محاسبة آن

 36شود که این متن داراي سطح معناداري از پوشيدگي است، حدود انتاادي، مشخص مي
هاي حرف است؛ حتي گاهي مدار  این رمان داراي یکي از شکلدرصد جمالت گفتمان

 چندین شکل پوشيدگي در یک عبارت به کار رفته  است.
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