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 )2008(ليوون  از جالل آل احمد بر اساس الگوي ون

  *محمود جنيدي جعفري

  **طوبي خاقاني

  چكيده
با تركيبـي از دو شـرط   كه  ي تحليل گفتمان است  زير شاخه تحليل گفتمان انتقادي

در تحليـل گفتمـان انتقـادي،    . شـود  بودن توصيف مي اي و شرط انتقادي بين رشته
ها، شكلي از ايدئولوژي  ي متون و گفتمان اعتقاد بر اين است كه در زيرساخت همه

تئـون اي    بـه گفتـه  . كنـد  نهفته است كه ساخت و معني متن و گفتمان را تعيين مي
ــر    ون ــل گفتمــان، رونمــايي، اطــالع دادن و مقاومــت در براب دايــك هــدف تحلي

ي وي چنين تحليلي، منتقد را قـادر خواهـد    به عقيده. استهاي اجتماعي  نابرابري
عدالتي را  كنند و بي هاي گفتماني را كه از قدرت سوء استفاده مي ساخت تا آن گونه

هـدف از بررسـي ايـن پـژوهش،     . دهند، مورد تحليل و بررسي قرار دهد رواج مي
مد بر اساس بازنمايي كنش اجتماعي در مجموعه داستان زن زيادي از جالل آل اح

باشـد كـه نگارنـدگان بـه ايـن دليـل كـه مجموعـه          مـي ) 2008(الگوي ون ليوون
هاي اين نويسنده، هم در دوران خود و هم امروزه نيز ميان اقشـار مختلـف     داستان

در ايـن  . انـد  محبوبيت خود را دارد اين عنـوان را جهـت بررسـي انتخـاب نمـوده     
ها استفاده شـده   تجزيه و تحليل دادهاي براي  از روش توصيفي و كتابخانهپژوهش 

است بدين صورت كه پس از انتخاب متون، الگوي مورد بحث روي آنها بررسـي  
شده و در نهايت از آزمون خي براي مشخص شدن ميزان رازگونگي متون استفاده 

نتايج حاصل از اين پژوهش نشانگر اين است در اين مجموعه داسـتان  . شده است
  .از پوشيدگي استميزان صراحت بيشتر 
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، كـنش اجتمـاعي،   )2008(تحليل گفتمان انتقادي، الگـوي ون ليـوون   :ها واژهكليد
  .احمد، زن زيادي  آل
  

  مقدمه .1
ي واژه  گفتمان ترجمـه . شناسي، تحليل گفتمان است ترين مسائل مطرح در زبان يكي از مهم
Discourse    معنـاي ظـاهري، بـه    است و نوعي از كاربرد گفتگو است كه در آن عـالوه بـر

به بيان ديگر در گفتمـان،  . شود شرايط زماني، مكاني، اجتماعي، فرهنگي و سياسي توجه مي
  .تر است بعد اجتماعي و ايدئولوژيكي به غايت برجسته

در . ي گفتمان و متن اسـت  تحليل گفتمان انتقادي از جمله رويكردهاي نوين در تجزيه
ن و گفتمـان در سـطوح زيـرين حـاوي ايـدئولوژي و      اين رويكرد، مبنا بر اين است كه زبا

هاي گفتمان مدار  روابط قدرت و سلطه است و در سطوح زبرين، حاوي ساختارها و مؤلفه
اي دوسـويه   هاي زيرين متن رابطه ها با ايدئولوژي نهفته در اليه اين ساختارها و مؤلفه. است
ي خـاص بـه بررسـي و تحليـل ايـن      گر گفتمان انتقادي، با اسـتفاده از الگوهـا   تحليل. دارد

تحليـل گفتمـان داراي   «. پردازد تا به ايدئولوژي پنهان در پس متون پـي ببـرد   ساختارها مي
شناسـانه،   رويكردهاي گوناگون از جمله رويكـرد سـاختارگرايانه، كاركردگرايانـه، معرفـت    

» .باشد مي) اسيشناسي و تبارشن ديرينه(تحليل انتقادي گفتمان و رويكرد پسا ساختارگرايانه 
  )479: 1387حقيقت، (

ديد نقادانه باعث مي شود كه بتوان دريافت كه چگونـه بـا اسـتفاده از عناصـر زبـاني و      
توان حقايق را به اشكال مختلف به تصـوير كشـيد، بـر      مدار مختلف مي ساختارهاي گفتمان

گذاشـت و در واقـع    ي برداشت آنان از مسائل اجتماعي تأثير  ي افراد و شيوه  فكر و انديشه
عملي اجتماعي اسـت كـه   » زبان«توان گفت كه   در اين راستا، مي. نگرش آنان را كنترل كرد

هـاي تـاريخي،     با ايدئولوژي، قدرت، تاريخ و جامعه سرو كار دارد و از طرفي ديگر، بافـت 
  .ورندآ  روابط قدرت و سلطه، نهادهاي اجتماعي و ايدئولوژيكي متن و گفتار را به وجود مي

كنند در آثارشان ايدئولوژي خود را در قالب ساختار و لغات  بيشتر نويسندگان سعي مي
در . متفاوت به مردم تحميل كنند بدون آنكه مردم خود از اين مسأله آگـاهي داشـته باشـند   
. اند ميان الگوهاي متعدد تحليل انتقادي گفتمان، نگارندگان الگوي ون ليوون را انتخاب كرده

كـار شـده اسـت و در    ) 1996(ايي كه تحقيقات فراواني بر اساس الگوي ون ليـوون  از آنج
كمتر مورد بررسي قرار گرفته، در ايـن مقالـه سـعي    ) 2008(ليوون  عوض الگوي جديد ون

در اين . مورد بررسي قرار گيرد) 2008(ليوون  شده است كه مطالب در قالب چارچوب ون
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هستند » هاي اجتماعي كنش«نيستند، بلكه اين » جتماعيكارگزاران ا«الگو، مركز توجه ديگر 
در تحقيق حاضر، چـارچوبي در  . شوند  گيرند و در متن بارنمايي مي  كه مورد توجه قرار مي

هاي مورد بررسي با توجه به اين اصول  شود و سپس داده داخل پارادايمي خاص عرضه مي
  . شوند شوند و درستي يا نادرستي نتايج با توجه به اين اصول محك زده مي تحليل مي

اسـبات  ي من هدف از تحقيق حاضر، تجزيه و تحليل متن و آشكار كردن ساختارهاي نهفته
قدرت و ايدئولوژي در مجموعه داستان زن زيادي از جالل آل احمد و همچنـين شناسـاندن   

در اين متـون ميـزان    :كه  افكار پنهاني نويسنده به خواننده است و همچنين پاسخ به اين سؤال
معنـايي در   ـ شناختي هاي جامعه پوشيدگي و صراحت چگونه است؟ و آيا بسامد وقوع مؤلفه

  زيادي به يك اندازه است يا خير؟نش اجتماعي در مجموعه داستان زن بازنمايي ك
  

  روش تحقيق .2
براي بررسي اين متـون در پـژوهش حاضـر، ابتـدا پـس از مطالعـه متـون، نگارنـدگان بـه          

مـدار كـه دربردارنـده منظـور و      هاي گفتمان آوري مطالبي پرداختند كه در آن از مؤلفه جمع
فاده شده بود، پس از آن با توجه بـه مفهـوم كلـي واژگـان،     هدف نويسنده كتاب بودند است

ها به بيان مفاهيم بـه صـورت غيرمسـتقيم پرداختـه و      عبارات و جمالتي كه به كارگيري آن
دربردارنده بار ايدئولوژيك است، مشخص و شمارش شدند و با توجهبه الگوي ون ليـوون  

هـاي   ايت پس از يافتن بسـامد مؤلفـه  در نه. ها پرداخته شد به تجزيه و تحليل داده) 2008(
ها از آزمون خي استفاده شد و ميزان رازگونگي و صراحت  مدار براي درصدگيري آن گفتمان

  . موجود در متون تعيين گرديد
  

  ها تجزيه و تحليل داده .3
  ايدئولوژي 1.3
رده در تعريف ايدئولوژي آو. ها شكل گرفت ي ايدئولوژي اولين بار توسط ماركسيست كلمه
اي از ارجاعاتي است  ايدئولوژي شامل نظامي از انديشه، اعتقاد، ارزش، گرايش و طبقه«شده 

، يارمحمـدي  )313: 2001اوكتار، (» .تواند جهان را بشناسد ي آنها مي وسيله كه يك انسان به
منـدي   هـاي نظـام   هـا و ارزش  اي از عقايد، برداشت مجموعه«نيز ايدئولوژي را ) 99: 1381(

  . »كه در يك جامعه ساري و جاري است دارند
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  قدرت 2.3
 ، هاج و كرس)1995( فركالف. يكي ديگر از مباحث اصلي در تحليل گفتمان، قدرت است

معتقدند كه گفتمان مقـري اسـت كـه در آن قـدرت، سـاخته،      ) 1998( دايك و ون) 1993(
ايدئولوژي فرآيندي آنها همچنين معتقدند كه قدرت، بر خالف . شود پرداخته و نوسازي مي

تواند قدرت و روابط مربـوط   طبيعي نيست، بلكه مفهومي است جامعه بنياني و تنها زبان مي
  .به آن را در بين اعضاي يك جامعه به تصوير بكشد

  
  هژموني 3.3

مداري  اي از سلطه رابطه«: اند هژموني را چنين تعريف كرده) 1999( فركالف و چولياراكي
هژموني خود شامل طبيعي سازي فرضـيات و روابـط   . مداري اجباري هآميز تا سلط رضايت

بنابراين معناي هژموني تأكيدي اسـت بـر تـأثير ايـدئولوژي و دسـتيابي و      . اجتماعي است
  .»حفظ قدرت

 

  )2008(معرفي الگوي ون ليوون  4.3
اسـت،  ي تحليل گفتمان انتقادي مورد بحـث   هايي كه در زمينه ها و نظريه يكي از چارچوب

در اينجا، تمركز اصلي پژوهش بـر ايـن اسـت كـه     . باشد ليوون در اين زمينه مي رويكرد ون
در پاسخ بايد گفـت كـه بـراي    » شوند؟  هاي اجتماعي چگونه در گفتمان بازنمايي مي  كنش«

معنـايي   - هـاي انتقـادي جامعـه شـناختي      توان از مؤلفـه   هاي اجتماعي، مي  دادن كنش نشان
توان گفت كه ساختارهاي دستوري   پس مي. آنها را در ساختار جمالت يافت استفاده كرد و

هاي اجتماعي   ها خود به خود كنش  با پيدا شدن مولفه كنند و  ها كمك مي به پيدا كردن مولفه
ليـوون بـه طـور خالصـه در      معنايي الگـوي ون  ـ شناختي هاي جامعه مؤلفه .شوند  يافت مي

، پنج تقابل دوگانه در تجزيـه و  )2008( ليوون طبق الگوي ون .نمودار زير آورده شده است
فعــال  - 2مــادي، /اي نشــانه - 1: هــا عبارتنــد از ايــن تقابــل. تحليــل متــون دخالــت دارنــد

مشخص سـازي   - 5انتزاعي، /عيني - 4عامل زدايي، /عامل نمايي - 3غيرفعال سازي، /سازي
  .مشخص سازي چند موردي/تك موردي
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 كنش اجتماعي
Social action  

 كنش
Action 

 واكنش
Reaction 

 نامعين
Unspecified

 نامعين
Unspecified

 ادراكي 
Perceptive

 عاطفي 
Affective 

 ماري 
Material  

 اي   نشانه
Semiotic  

 شناختي 
Cognitive 

 گذرا 
Transactive 

 ناگذرا 
Non Transactive 

 رفتاري 
Behavioral 

 نارفتاري
Non Behavioral    

 مشخص سازي صورت 
Form specification  

 رفتاري 
Behavioral  

 مشخص سازي موضوع 
Topic specification  

 رفتاري 
Behavioral  
 بازگرداني

Rendition   

 نقل قولي 
Quotation  

 سازي  فعال
Action

 سازي  غير فعال
Action  

 مفعولي
Objectivation  

 توصيفي
Des criptivization  

 نماييعامل
Agentialization  

 زدايي  عامل
Deagentialization  

 ذهني
Abstraction  

 عيني
Concretization  

 رويدادي
Eventuation 

 وجودي
Existentialization 

 طبيعي
Naturalization 

 دهيتعميم
Generali zation 

 فشردگي
Distillation 

 سازي تك موردي  مشخص
Single determination  

 سازي چند موردي   مشخص
Over  dertermination  

 نمادين شدگي
Symbolization 

 سازيمعكوس
Inversion 
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  بررسي موضوع مورد بحث 5.3
ها به صورت خالصـه از دو   با توجه به محدوديت در تعداد صفحات مقاله، سعي شده مثال

  .ان مجموعه زن زيادي انتخاب شوندداست
  زيادي  مجموعه داستان زن 1.5.3

  داستان سمنوپزان 1.1.5.3
  خالصه داستان

داستان زني است، به نام مريم خانم با وضعيت مالي مناسب كه همسرش، زن سمنوپزان 
او براي . دومي اختيار كرده و او براي رفع اين مشكل نذر پختن سمنو در ايام فاطميه را دارد

او به شدت از حضور زن دومي در كنار . كند  ها را براي كمك خبر مي  اين نذر تمام همسايه
ه هركاري و چيزي از روضه حديث كسا گرفته تا سـحر و جـادو   برد و ب  همشرش رنج مي

او در انجام كارهايش از شخصي به نام عمقزي گـل بتـه كمـك و مشـورت     . زند  دست مي
گيرد و سرانجام در روز سمنوپزان و بعد از برداشتن در ديگ كنيز هووي مريم خـانم در    مي

  .فرستد  مييك طبق كودك مرده اربابش را براي مريم خانم پيشكش 
  

  هاي اجتماعي موجود در اين داستان  كنش
  مادي
را سـرپا   بچـه كوچولوهاشـان  / ا را از خانه بيرون كرده بودنـد مرده/ ه را پاييده بودندهم

را  سـكينه / را در آورد پريد توي حوض و بچه /را صدا كرده بود ها  همه همسايه /گرفتند  مي
را ردها م/ كرد  را آرام مي ها  له تازه داشت بچهخا/ را خشك كردند سر و روي دختر/ صدا زد

دسـتم را  يه قرمسـاقي اومـد و    آنقدر توي خونه بابام نشستم تا/ هم دست به سر كرده بودند
خاكسـتر  /همديگر را بوسيديم/ بوسم  را ميلب افعي / زدند  را چشم دختركم حتما/ گرفت برد

ن قليا/ كردند  را دم پاتيل/  را برداشت نسرپوش لگدست كرد و / را زير اجاق كردند سوز  نيم
را كه مدتي بود سـاكت مانـده بـود كنـار      ليانشق/ را خالي كردند انبار  آبرا به صدا در آورد 

را شمرده  هاي خود  باديه/ را برداشت در لگنبا چابكي / را فرش كردندچهار طرف مطبخ /زد
را روي ديـوار   هـاي همسـايه    ظـرف /زنند  را به هم ميسمنو/را كشيدند آتش زير پاتيل/بودند

 ي گذاشتهطرف اتاق خانه را تخت چوب يكخانم،  يمفاطمه، دختر پا به بخت مر/زد  جمع مي
را هـم گشـته    خانـه   ته صندوق/را برداشت جام/بود يدهآن چ يرا رو يمتيق يها  ظرفبود و 
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را دور ادرشـان  ه چهـاي همسـاي    زن/ را بيـرون آورده بودنـد   هاي قـديمي   چيني مرغي/بودند
طـور    مريم خانم همين/ را با سرو صدا روي تخت گذاشت جام مس/كمرشان گره زده بودند

لـب از قليـان    قـزي   مـه ع/بلنـد شـد  بي زبيده از آن طرف مطبخ   صداي بي/ خشكش زده بود
نشسـته  ها به انتظار روضه حديث كساي آشيخ عبـداهللا دور تـا دور مطـبخ      همه زن برداشت
و  آمدها   تق كنان از پله  سكينه تق/ فارغ شودهووي مريم خانم همين روزها قرار است، /بودند

سـرازير  آشيخ عبداهللا يااهللا گويان و عصا زنـان از پلكـان   / در گوش مريم خانم چيزي گفت
آب نبـات تـوي دسـت    خاله آب نبـاتي  / رفتند  تندتند ميهمه  فريادكنان ريختندها   بچه/ شد
  /صبح تا حاال رفته اونجاشوهر قرمساقم / آورده بودندنفر پارچ  2/ اشتگذ  ها مي  بچه

  
  اي  نشانه

 يختنـد ر يادكنـان ها فر  بچه كرد  يخانم كه با خواهرش خوش و بش م يممر يو به صدا
فريـاد  هـا    يكـي از زن / بـرق زد افتاد   تا چشمشم به جام مس / يخاله نبات.يخاله نبات آي«كه
دست / لرزه  تنم ميافتم   هنوز كه يادش مي/دكر  دويد و سوز و بريز مي  دور حوض مي/دكشي

خـانم سـالم   /افتاد  جيقي زد و پسكرد و سرپوش لگن را برداشت كه يك مرتبه مريم خانم 
ـ   /رسوندن و فرمودند الهي شكر نذرتون قبول شد هـا و هووهـا و مـادر      ه عـروس راجـع ب

ل مثـ شـد قلـبش     خبر مي مادر فوالد زرهگر اين ا/ زدند  شوهرهاي همديگر نيش و كنايه مي
  /اينكه لب افعي را بوسيدم ثلم/ ماست سفيد شده بود مثل/كوبيد  دنك رزازها مي

  
  سازي  فعال
 يرشـ  يكه از بس برا ييها  يخهباال زده چاك  ايه  ينبافته و آست ي تنگها  يسها با گ  زن

مسـجد كـه آن را    يمتـول /كردنـد   يعجله مشل شده بودند،  ،بودند يدهكش پايين ها  دادن بچه
دوتومـان انعـام    بـود   چهار اطاق تـو آورده  در از يانگو  سرش هن هن كنان و صلوات يرو
كه آن طرف مطبخ  ييها  زن/ته نگيردزدند كه   دار سمنو را به هم مي  با يك بيلچه دسته/ ندداد

  /ندآورد  هجومبودند،   يزي نديدهبودند و چ  نشسته  يلو در پناه پات
  

  سازي  غير فعال
كهنـه   يده پـانزده تـا آجـر نظـام     يـرزمين ز ياز تو/داشتند  از سربار برمي كشيد  وقتي دم

  /ندآورد
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، كردند  يري ميگ  را آب يلهم كه پات يوقت/رفتند  مي از سرو كله هم باال دراز  ي ها  با دست
از /آب نبـات دراز شـد   يخدا عالم است دست چند تابچه برا آن روز/شمرده بودنتا  25تا

ناهار كه خورده بودند ، به مادرش خبر داده بود كـه   يشدو ساعت پ/در آمدند خانه  صندوق
روي /تا رسـيدند مـريم خـانم برگشـت     دم در مطبخ/بود  ظرف جمع شده تا هشتو هشتاد
هـم آن را بـه    يك بـار ديگـر  /يك پنجره تو حياط داره آب انبارشون/عالمتي گذاشت ديوار

  /زدند  دسته دار بلند سمنو را هم مي با يك بيلچه/ صدا در آورد
صـداي نالـه   /هاي بـاالزده    آستين پاهاي گوشتالو وآقا با   مريم خانم زن حاج عباس قلي

/ خانم بخت مريم فاطمه دختر پا به/آمد  از آن طرف حياط تا پاتيل سمنو مي اش  بريده بريده
دخترهـاي  /بگو كمتر بچزونتش به عروس حشريت/فاطمه دختر بزرگش را مامور كرده بود

مادر شوهر / گم با ميراب حرف بزنه  كه اومد مي باباي قرمساقت/را بيرون فرستادند شوهر  بي
 يـن كـه ا  يومـاد د/ را به يك گوشه دوخته بـود  هاي ماتش  چشمخاله آب نباتي كور بود و 

دانسـتند زن باريـك و دراز و     همـه مـي  / خودش يسگ يقال كنه يداواسه دخترم پ ينهفكورم
  /كلفت هووي مريم خانم است

  
  نمايي  عامل

مريم / كردمي دعا و نفرين/سماور نشانده بودرقيه را پاي / پزدسمنو ميقلي خانم عباس
/ كردنـد سالم مي/كردندشوخي مي/گفتندمتلك مي/ كردخوش و بش ميخانم با خواهرش 

نـذر  فندق و بادام را خواهرش / گرفتندها را سرپا ميبچه/و كنايه رد و بدل مي كردندنيش 
ها را روي ظرف/ كردندپشت چشم نازك مي/را دور كمرشان پيچيده بودند چادرشان/داشت

 رفتم واسه امروز/ آه بكشم وينم طاق و جفت مردمو بب يهابچه بايد/ زدگچ ديوار جمع مي
سـالم  از قول ما / دانست چه بكندمي/فكرهايش را كرده بودعمقزي گل بته / دعوتش كردم

- مـي همه / تو طبق ، دور شهر بگردونه نميذاره آدم تخم مول خودش روگي مي رسونيمي
بود لگن به اين  خيال كردهخاله زهرا / كه زن باريك و دراز كلفت مريم خانم است دانستند

  /اندبزرگي را براي سمنو آورده
  

  زدايي  عامل
همـين روزهـا بايـد    / ها مردند  همه ماهي/جام گم شديكي از همين روزهاي سمنوپزان 

  /فارغ شود
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  انتزاعي
  /تحويل سال/نذري/ مراسم عزا/مراسم عروسي

  بساط هفت سين/نذر پنج تن/عبدهللا روضه حديث كساي آشيخ/سمنوپزان
  

  عيني
دانه آب نبات  يكيكيو يدآن را كش يپ؛ ز ش را درآوردياپارچهكيف چادر يرخاله از ز

- تر از سـال يشمن گندم ب يكخانم امسال به نذر پنج تن ،  يممر/ها گذاشتبچه دست يتو
فرسـتاده بودنـد پاتيـل    /بادام و فندق را هم خواهرش نـذر داشـت  /سبز كرده بود يشپ يها

را جمع كرده بودند و هرچه ظرف داشتند  هااز اتاق يكيفرش /بزرگ مسجد را آورده بودند
 ينيچ هم گشته بودند وها را صندوق ته/بودنديده ها چطاقچه ياتاق و تو دور دسته، دسته
- مـي را روي گچ ديوار جمعهاي همسايه ظرف بودند آورده يرونرا هم ب يميقد يهايمرغ
 ي مـريم جـا جلـو  كرد و همان يو سالم بلند يينگذاشت پاپله مطبخ  آخرينرا از يشپا/زد

سـرش برداشـت و    يرو از راو لگـن   نشسـت   يدكوبيكه قلبش مثل دنك رزازها م خانم
  /ينگذاشت زم

  
  موردي  سازي تك  مشخص

  وجود نداشت
  

  سازي چندموردي  مشخص
  /رفتيم هوا  شديم مي  شد همه هوردود مي  خبردار ميمادر فوالد زره اگر اين 

  الدوله  داستان خانم نزهت - 2- 1- 5- 3
  خالصه داستان

بـار    الدوله داستان زني است، بسيار بلند پرواز و از طبقه اشراف كه تاكنون سه  خانم نزهت
او هزينه بسياري را صرف زيباسازي . الش است  شوهر كرده و هنوز به دنبال يافتن همسر ايده

الدوله ايـن    ر اولش كه خود خانم نزهتاز ازدواج با همس. كند  اش مي  ظاهر، پوست و جواني
كه بعد از طـالق مهريـه   . داند، سه دختر و يك پسر دارد  ازدواج را نتيجه عشق و عاشقي مي

دهد با همسر دومش كه يك افسـر موبـور چشـم آبـي بـود        كالنش به فرزندانش ترجيح مي
داشت امـا نتوانسـت   او دو همسر ديگر نيز . مخفيانه عقد كرد و بيش از يك ماه زندگي نكرد
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   همسر سومش رئيس يك ايل بود مردي كوتاه قد كه او هم به چشم. ها بگيرد  مهرش را از آن
داشت اموال خانم، با او ازدواج كرد و دوبار طرح نقشه دزدي از خانه را به اتفاق خـواهرش  

مدتي زندگي و بعد طالق گرفت و هنوز هـم هزينـه زيـادي صـرف ظـاهر و      . كشيده بودند
  .الي براي خودش است  كند و هنوز در جستجوي همسر ايده  زيبايي خود مي

 
  هاي اجتماعي موجود در داستان  كنش
  مادي
 يضاحرا در مجلس است ولت، ديتالدوله به عنوان عدم امن  بود شوهر خانم نزهتيك نزد

را خـوب وارسـي كـرده     هاي همديگر  هم خانواده عروس و هم خانواده داماد حساب/كند
را بـه   آن دوعشق و عاشقي / كرد  اي دوبار دعوت مي  را هفته نمايندگان وزراي كابينه/بودند

را فـرق سـر تـا پـاي خـانم نزهـت الدولـه        ديگـر حوصـله نداشـت از    / هم رسـانده بـود  
ا را هـ   بچـه /كرد  را خانم صدا مي زنش/را با كاغذهاي خودش كاس كرده بود پدرش/ببوسد
 يوزارت يها  ينرا با ماش دوستانش يلتعط يوزهار/ را با مهرش گرفتند طالق دخترو  دادند

سـوء  /را پاي تلفن خواستند ديشب باز خانـه را دزد زده  شوهرش/برد  يپدرش به گردش م
را بـا رئـس ايـل     وزير داخله/را نسبت به رئيس ايل و خواهرش بيان كرده بودندظن خود 
  /ها، تا قانعش كردند  رداشتند و بردند به يكي يكي دفترخانهرا ب عاقبت خودش/آشتي دادند

چيـده  Tرا به صـورت  يز شام م/ آنكه پولي بدهد برگرفته بود  را بي ماهه اجاره   قبض سه
از پشـت  / بسـت   را خودش مـي  لباس زيرش/كرد  را خودش گرم مي آب دوش وان /بودند

ها و   گرانبهاترين مبل/را وارسي كرده بودند هالدول  ها و اثاث خانم نزهت  يكي مبل  يكيشيشيه 
  /را توي اتاقش جمع كرده بود ها  فرش

فرزند پدر و  ينتر  گرچه خانم نزهت الدوله كوچك/شوهركردهالدوله سه تا   خانم نزهت
پيـراهن اورگانـدي تافتـه    / شـوهركرده يگرد يزودتـر از خواهرهـا   يمادرش بوده است، ول

از شـير مـرغ تـا جـان     /خوابـد   ده ساعت مي/ رود  آرايشگاه ميبه اي يك بار   هفته/ پوشد  مي
 يكو دور و نزد يشانخو و از دوستان يچ يكه/آدميزاد در دسترس خانم نزهت الدوله بود

/ وسـاطت نكـرده باشـد   خـانم نزهـت الدولـه     يدوبـار بـرا   يكـي كه الاقل بودنمانده  يباق
هاي سوئيس بـه انـدازه سـينه      كارخانهبست كه سفارشي در   بندهاي جورواجوري مي  پستان
باغ بزرگي / جنبيده  سر و گوشش مي كه كند  اعتراف ميخودش با افتخار /دوخته بودندخانم 

يـك دسـت لبـاس عروسـي كامـل      / رفـت   ميها   به همه شب نشيني/اجاره كرددر شميران 
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هرشدرآن سهم ه و هم شوهرخوالالدو  كه هم خانم نزهتيرا شركت  كت هاي  يونكام/واردكرد
  /بردند يرانو مشروب به شم يوهو م يسه روز تمام مرغ و گوشت و سبز، داشتند
  

  اي  نشانه
اگـر گـل و   كنـد  و    يشركت مگ و سرورشان وسدانند اگر در   يهمه دوستان و اقوام م

تـازه   يو اگر برا برد  يكردن هاشان م  و ازدواج و خانه عوض يمانزا يبرابها   گران يها  يههد
خانم نزهت الدوله / آشنا شود يا  است كه با آدم تازه ينا يدهد، همه برا  يشا مگها پا  عروس

اين بار خانم نزهت الدولـه كـه هـيچ شـوهرش هـم تـاب نيـاورد و        /شناخت  سر از پا نمي
  /شد  زانوهايش خم

هـر   ثـل اش م  خواسـت در خانـه    مي/ دامادش داشت ثلاحتياج به آدم كارآمد و امنيتي م
  /چيده بودندTبه صورتميز شام را / جاي ديگر حضرت والي باشد

بـه   راجـع شوهرشو چنـد تـا قصـه     يها  يرا با وصف عصا قورت دادگ يمجالس رسم
به اينكه فر موهـايش چقـدر قشـنگ بـود، حـرف       راجعكرد  يبودگرم م يدهها شن  يمازندران

  /زد  مي
شـوهرش را پـاي تلفـن    / زد  مـي كه فر موهايش چقدر قشنگ بـود حـرف     راجع به اين

  /اش را دزد زد  باز خانهخواستند كه 
  

  سازي  فعال
آل آخري با شرايط زمان و مكـان كـه در گفتگـوي      حسن كار در اين بود كه شوهر ايده

  /مطابق بودخورد،   همه كس به گوش خانم مي
  

  سازي  غيرفعال
ــاي ــرد   ج ــر ك ــرده را پ ــاث دزد ب ــتش  /اث ــاعت از وق ــه س ــه   روزي س ــاي آيين را پ

هــاي همســرش گــرم   را بــا وصــف عصــا قــورت دادگــي مجــالس رســمي/گذرانــد  مــي
را  اش  خانـه شـهري  /كردنـد   را معين روز عروسي/را راه انداخت مخفيانه بساط عقد/كرد  مي

از بدي زمانه /را لخت كردند خانه/گذراند  را جلوي آينه مي از صبح تا شام وقتش/اجاراه داد
ا بسـيار  هـو /هاي مهتابي اوايـل تابسـتان بـود     يكي از شب/اند  به اينجا رسيده مديني مرد  و بي

  /مساعد بود
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عــوض  دســتكش ســفيدروزي يــك جفــت / پوشــد  مــي پيــراهن كلــوش اورگانــدي
احتيـاج بـه   / تدماغش باريك اسـ /الدوله قد بلندي، دارد صدايش نازك است  نزهت/كند  مي

هـا    راجـع بـه مازنـدراني    دار را  قصه خنـده چند تا / آدم كارآمد و امنيتي مثل دامادش داشت
شوهر دوم /داشته باشد يدبا ياتيچه خصوص آلش  يدهشوهر ادانست كه   يهنوز نم/شنيده بود

در همـه  / داشـت   آفتاب سـوخته صورتي / بود آبي  يك افسر رشيد چشمالدوله   خانم نزهت
هـاي    مردي بود چهارشانه با سـبيل /شناختند  مجلس او را به عنوان يك خانم تجربه ديده مي

خواهر شوهر موبور چشم هر روز زاغ سياه / رد و بدل شد يزآم  يكتبر يغرا يها  نطق/تابيده
  /را چوب زده بودند آبي

  
  نمايي  عامل
/ آرايـد   عروس ميموهايش را مثل تازه / اردقيده دبازهم ع/ دهد  ساژ ميهايش را ما  چشم

الدلـه    كسي باقي نمانده كه الاقل يك بـار بـراي خـانم نزهـت    / زد  باال ميبا سنجاق و گيره 
اين براي خانم نزهت / خواست زنش او را منصور تنها صدا بزند  ينم/ وساطت نكرده باشد

اش را سـر    حوصـله /كه از خانـه پـا بيـرون بگـذارد     آمد  عارش مي/تحمل ناپذير بودالدوله 
طـالق  /كرد  خانه زندگي را ولفردا صبح / بگيرد توانست اين رجحان را ناديده  نمي/بردند  مي

آنقدر پول داشت كه در هـر فصـل   / داد  هاي خصوصي مي  مهماني/خانم را با مهرش گرفت
بـود او را   طالق گرفتهماه  21روز / بخرد هفته اي يك جفت كفش/ دست لباس بدوزد 21

رزوي آن افسر چشم ته دلش هنوز آ/ قانعش كردنديكي دفترخانه بردند تا   برداشتند به يكي
توانـد بـا وزيـر داخلـه مملكـت        ها مي  منگوله   با همين نوارها وكرد   خيال مي/آبي را داشت

وزير لنگه دنيا دست آقا هم تمام خدمتكاران سر جهازي خـانم را   كرد  خيال مي/برودل جوا
  /كند  حتم داشت كه براي حفظ آبروي دولت و ملت فداكاري مي/اخراج كرد

  
  زدايي  عامل

/ سوخت شـد الدوله   مهر خانم نزهت/ اند  فرستاده شدهدوتا از دخترهايش به خانه داماد 
فـوراً رئـيس   / رد و بدل شـد هاي غراي تبريك آميز   نطق /برگزار شدمجلس خيلي آبرومند 

  /مورد حمله قرار گرفتشهرباني وقت 
  /هاي تازه برقرار شده شب عروسي  دوستي با وجود
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بـراي  ... و  هـا   ها و ازدواج  زايمانها   اگر براي تازه عروس/ همادربزرگ شد/شش بار زاييده
  /پدرش مرداز طالق دوم نگذشته بود كه دو سه ماهش / اي آشنا شود  اين است مه با مرد تازه

  
  ذهني

و  رسـمي فراهم شده بـود گفـت و شـنيدها     كار   مقدمات/مسكوت ماندطرح استيصاح 
  /تر بيرون آمد  آموزنده اين تجربهحساب شده بود او اين بار از 

در آمـد    ستيصاحي كه بايد در اواخر همان هفتـه از دولـت مـي   ا/ اليحه صلب مصونيت
  /كرد  را خودش ميسير تا پياز كارهاي خانه /مصونيت پارلماني/مسكوت ماند همان مجلس

  
  عيني

وارسـي كـرده   الدولـه را    هـاي خـانم نزهـت     ها و اثـاث   يكي از مبل  از پشت شيشه يكي
تمـام  رئـيس جديـد بـه    / شـوهرش را پـاي تلفـن خواسـتند كـه بـاز خانـه را دزد زد       /بود

و به جاي هاي شميران افزود و گشت شبانه گذاشت از آشپزتا باغبان را اخراج كرد   كالنتري
  /ها هفت نفر ازايل كه تلگرافي احظار كرده بو،د آورد  آن

دسته اركسـتر  دو /گرفت  لقمه برايش مي/كرد  آب دوش و وان را خودش سرد و گرم مي
الدوله كه   خانم نزهت/درآمده بوددست نجار و بنا  يرز رقص كه تازه از يستو پ بودند  دهورآ

از  يله يكـي بـه وسـ  /اش را اجاره داد  يخانه شهرهفته،  يكشناخت در عرض   يسر از پا نم
وارد  يدست لباس كامـل عروسـ   يكبه فرنگ رفته  بود  يلتحص يكه برا يشها خواهرزاده

بـود كـه    يـن كه كرد ا يخانم نزهت الدوله  اول كار/متر دنباله داشت يكست و يكه ب كرد
هـر روز و هـر    ها را روز نشست قرارداد  چهارشنبهو  يدخر ينيمجزا گرفت و ماش  يا  خانه

زن و شوهر ناچار شش سال آزگـار در  / داد  هاي خصوصي مي  مهمانيساعت پاي تلفن بود 
  /مازندران ماندند

  
  سازي صورت  مشخص

  وجود نداشت
  

  سازي موضوع  مشخص
  وجود نداشت
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  ها  تحليل داده - 6- 3
  مجموعه داستان زن زيادي - 1- 6- 3

  اي        نشانه /مادي
نويسنده بيشتر . بيشترين بسامد را دارد 177كنش مادي با بسامد   در اين مجموعه داستان

گر و هدف و به صورت گذرا و تعاملي كـه همـان     كارگيري كنش  نموده تا از طريق به  سعي
تـر باشـد ومنظـور      مطلب براي خواننده قابل لمس تعامل انسان با انسان است، و براي اينكه

تنها در داستان كوتاه جاپا است كه، . خود را به خواننده القاء كند، از كنش مادي استفاده كند
كنش مادي بيشتر به صورت ناگذر ارائه گرديده است و از آنجا كـه ايـن داسـتان در مـورد     

مشهود نبوده و نقـش كـنش ابـزاري    فردي منزوي است، كنش تعاملي گذرا در اين داستان 
اي در مقايسه با كـنش مـادي بسـامد كمتـري دارد و از       كنش نشانه. شود  تر ديده مي  پررنگ

آنجاكه مخاطبان اين نويسنده تمام اقشار جامعه هستند، نخواسته تـا تنهـا از طريـق معنـا و     
مجموعه داستان كـنش   به طور كلي در اين. مفهوم ايدئولوژي خود را به خوانندگان القا كند

بازنمـايي شـده ايـن    % 31/25،  60اي يا بسامد   و كنش نشانه% 68/74،  177مادي يا بسامد 
تـري    آمار نشان دهنده اين است كه، نقش كنش مادي در اين مجموعه داستان نقش پررنگ

  .توان در جدول ذيل نشان داد  داشته اين گفته را مي
  )1-4(جدول شماره 

  نشانه اي مادي تقابل

  مجموعه داستان زن زيادي
  درصد  بسامد درصد بسمامد
177 6/74 60  31/25  

  
  سازي  غيرفعال/ سازي  فعال

برخوردار بوده ودر مقابل ، كنش  19سازي در اين مجموعه داستان از بسامد   كنش فعال
را داشته هر دو مولفه مفعولي و توصيفي به تناوب مشهود هسـتند   89سازي بسامد   غيرفعال

شود و اكثرا اخـتالف بسـامد،     مولفه احساس نمي 2و تفاوت زيادي به لحاظ بسامد در اين 
تنها در داستان كوتاه عكاس بامعرفت است كـه بسـامد، مولفـه    . رسد  نمي 2به بيشتر از عدد

سـازي و    ها بيشتر به صـورت غيـر فعـال     جه كنشدر نتي. توصيفي بيشتر قابل مشاهده است
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زمينه ذهن مخاطب رانده شده است و اولويت حضوراين كنش بيشـتر    ايستا ارائه، و به پس
  .به چيز ديگري منتقل شده است

درصد و  40/82 ، 89سازي با بسامد   به طور كلي در اين مجموعه داستان كنش غيرفعال
تـوان در جـدول زيـر      ايـن گفتـه را مـي    .درصد بوده است 59/17، 19سازي با بسامد   فعال

 .مشاهده كرد
  )2-4(جدول 

  غير فعال سازي فعال سازي تقابل

  مجموعه داستان زن زيادي
  درصد  بسامد درصد بسمامد

89 40/82 19  59/17  

  
  زدايي  عامل/نمايي  عامل

زيادي، مشـخص شـد كـه،    هاي منتخب از مجموعه داستان زن   براساس بررسي داستان
در اينجـا بـا يـادآوري اينكـه     . را داراسـت  31زدايـي بسـامد     و عامل 84نمايي بسامد   عامل
شـود، و نويسـنده در ايـن كتـاب، بـا توجـه بـه          نمايي با عامليت انسان بازنمايي مـي   عامل

نوع هاي انجام شده سعي داشته، با عقايد و اشتباهات اقشار مختلف جامعـه وبيشـتر    بررسي
نمـايي بـا حضـور      نگاه طبقه مرفه جامعه به زندگي به مبارزه پرداخته، لـذا مشخصـه عامـل   

زدايي، بسامد كمتري داشته و بيشـتر از طريـق مولفـه      مولفه عامل .تري مشهود است  پررنگ
  .رويدادي و به صورت مجهول بازنمايي شده است
درصـد و   04/73،  84نمـايي بـا بسـامد      به طور كلي در اين مجموعـه داسـتان، عامـل   

  .درصد بازنمايي شده است 95/26،  31زدايي با بسامد   عامل
  .توان در جدول ذيل مشاهده كرد  اين گفته را مي

  )3-4(جدول 
  عامل زدايي عامل نمايي تقابل

  مجموعه داستان زن زيادي
  درصد  بسامد درصد بسمامد

84 04/73 31  95/26  
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  ذهني/عيني
شود نه   در يك كنش عيني با توجه به آراء ون ليوون اين عين عمل است كه بازنمايي مي

در . كنند  اي از كنش در يك كنش نمود پيدا مي  كمتر و نه بيشتر و در كنش انتزاعي مجموعه
مورد استفاده قرار گرفته، چرا كه  50مجموعه داستان زن زيادي، بيشتر كنش عيني، با بسامد 

كنش ذهني . سعي داشته با بيان جزئيات به شرح ايدئولوژي خود در داستان بپردازدنويسنده 
  .مورد استفاده قرار گرفته است 23با بسامد 

هاي عكـاس بـا معرفـت وجاپـا       در داستان. در اين ميان مولفه تعميم بيشتر كار برداشته
 5عيني با بسامد  به طور كلي در اين مجموعه داستان كنش. مولفه ذهني اصال وجود نداشت

توان   در جدول ذيل مي. بازنمايي شده است % 50/31،  23و كنش ذهني با بسامد % 49/68، 
  .اين گفته را تائيد كرد

  )4-4(جدول 
  ذهني  عيني  تقابل

  درصد   بسامد درصد بسمامد مجموعه داستان زن زيادي
50 49/68 23  50/31  

  موردي  چندسازي   مشخص/موردي  سازي تك  مشخص
موردي كنش اجتماعي در آن واحد در يك عمل يـا يـك نقـش      سازي تك  در مشخص

سـازي    شود و بـرعكس آن، در مشـخص    اجتماعي مشخص بصورت مشخص بازنمايي مي
تواند در آن واحد دو نقش داشته باشد و در اين مجموعه داستان   چند موردي يك كنش مي

بيشتر  8كمتر و مشخص سازي چندموردي با بسامد  4موردي با بسامد   سازي تك  مشخص
هاي سـمنوپزان، خـانم     موردي در داستان  سازي تك  مشخص. مورد استفاده قرار گرفته است

الدوله، عكاس با معرفت و جاپا يافت نشـد و تنهـا در مجموعـه داسـتان زن زيـادي        نزهت
ي ارائه شده اسـت، تـا   ساز  سازي چند موردي بيشتر در قالب معكوس  مشخص. وجود دارد

  .ذهن مخاطب را به چالش كشانده و بيشتر به تفكر وادارد 
و % 33/33،  4موردي بـا بسـامد     سازي تك  بطور كلي در اين مجموعه داستان مشخص

بازنمايي شده است كه، در جـدول ذيـل   % 68/66،  8سازي چند موردي با بسامد   مشخص
  .نشان داده شده است
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  )5-4(جدول
  و مشخص سازي جند موردي مشخص سازي تك موردي تقابل

  مجموعه داستان زن زيادي
  درصد  بسامد درصد بسمامد

4 33/33 8  66/66  

  
  نتايج پژوهش .4

سازي   كنش فعال .بيشترين بسامد را دارد 177، كنش مادي با بسامد   در اين مجموعه داستان
سازي بسامد   بوده ودر مقابل ، كنش غيرفعالبرخوردار  19در اين مجموعه داستان از بسامد 

را داشته هر دو مولفه مفعولي و توصيفي به تناوب مشهود هستند و تفـاوت زيـادي بـه     89
 2شود و اكثرا اختالف بسامد، بـه بيشـتر از عـدد     مولفه احساس نمي 2لحاظ بسامد در اين 

زمينـه    ايستا ارائه، و بـه پـس   سازي و  ها بيشتر به صورت غير فعال  در نتيجه كنش. رسد  نمي
ذهن مخاطب رانده شده است و اولويت حضور اين كنش بيشتر به چيز ديگري منتقل شده 

هاي منتخب از مجموعه داستان زن زيادي، مشخص شد كـه،    براساس بررسي داستان .است
نكـه  در اينجـا بـا يـادآوري اي   . را داراسـت  31زدايـي بسـامد     و عامل 84نمايي بسامد   عامل
شـود، و نويسـنده در ايـن كتـاب، بـا توجـه بـه          نمايي با عامليت انسان بازنمايي مـي   عامل

هاي انجام شده سعي داشته، با عقايد و اشتباهات اقشار مختلف جامعه و بيشتر نـوع    بررسي
نمـايي بـا حضـور      نگاه طبقه مرفه جامعه به زندگي به مبارزه پرداخته، لـذا مشخصـه عامـل   

زدايي، بسامد كمتري داشته و بيشـتر از طريـق مولفـه      مولفه عامل .مشهود استتري   پررنگ
در مجموعه داستان زن زيـادي، بيشـتر    .رويدادي و به صورت مجهول بازنمايي شده است

مورد استفاده قرار گرفته، چرا كـه نويسـنده سـعي داشـته بـا بيـان        50كنش عيني، با بسامد 
مورد اسـتفاده   23كنش ذهني با بسامد . داستان بپردازدجزئيات به شرح ايدئولوژي خود در 

موردي كنش اجتماعي در آن واحد در يك عمل يا   سازي تك  در مشخص .قرار گرفته است
شـود و بـرعكس آن، در     يك نقش اجتمـاعي مشـخص بصـورت مشـخص بازنمـايي مـي      

  .تواند در آن واحد دو نقش داشته باشد  سازي چند موردي يك كنش مي  مشخص
  
  نامه كتاب
مجله زبان و زبان شناسـي، سـال   . رويكردهاي غالب در تحليل گفتمان انتقادي). 1386(زاده، فردوس،   آقاگل

  .انجمن زبان شناسي: سوم، شماره اول، تهران



  ... زن زيادي از جالل آل احمد   مجموعه داستانر اعي داجتم هاي  كنش ييبازنمابررسي      94

  

  .انتشارات علمي و فرهنگي: تحليل گفتمان انتقادي، تهران). 1385(آقاگل زاده، فردوس،
  .موسسه فرهنگي فاطمي: تهران. دستور زبان فارسي). 1374(انوري، حسن و گيوي، حسن، 

سخن كاوي انتقادي، تحليلي كوتاه در بازتاب قدرت در زبان، مجله زيان شناسي، ). 1380(باغيني پور، مجيد 
  .2- 20: شماره دوم، سال شانزدهم

ماعي در نشريات دوران هاي بازنمايي كارگزاران اجت  ،شيوه1388نژاد،محمدرضا و فالحي،محمد هادي،  پهلوان
معنايي، مجلـه  - مدار جامعه شناختي  هاي گفتمان  شناسي انتقادي با عنايت به مولفه  مشروطه از نظر گفتمان

  ،شماره يك)علمي پژوهشي(هاي خراسان،دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد   شناسي و گويش  زبان
  .انتشارات دانشگاه مفيد:  قم. روش شناسي علوم سياسي). 1387. (حقيقت، سيد صادق

در  شيوه هاي تصويرسـازي كـارگزاران اجتمـاعي   ). 1384. (حيدري تبريزي، حسين و رزمجو، سيد آيت اهللا
نشـريه ي  .معنـايي  –تحليل توجيهي گفتمان با عنايت به مولفـه هـاي جامعـه شـناختي     : گفتمان فارسي

  .  195ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز، شماره مسلسل  دانشكده 
در  اي ايـران   ي انـرژي هسـته    بازنماييكـارگزاران اجتمــاعي راجـع بـه مسـأله     ). 1388(شكرفروش، مهنـاز،  

 .دانشگاه علوم وتحقيقات فارس، شيراز: نامه كارشناسي ارشد  پايان. هاي فارسي و انگليسي زبان  روزنامه
ي كارشناسـي ارشـد،     رسـاله . ي سـعدي   تجزيه و تحليل گفتماني و متني غزليات عاشقانه). 1378(شهبازي، 
  . دانشگاه شيراز: شيراز

  نشر مركز: ، تهرانگفتمان و ترجمه). 1377(صلح جو، علي، 
ن پايـا . مقايسه تحليل گفتمان انتقادي داستانهاي كودكان و داستانهاي كوتـاه بزرگسـاالن  ). 1383(فرد، فوزيه، 

  .شيراز: نامه كارشناسي ارشد
  ها  مركز مطالعات و تحقيقات رسانه: تحليل انتقادي گفتمان، گروه مترجمان، تهران). 1995(فركالف، نورمن، 

پايـان نامـه   . مطالعه تحليل انتقادي گفتمان داستانهاي كوتاه معاصر بزرگسال و نوجـوان ). 1383. (قنبري، ليال
 .ه شيراز دانشگا. شيراز: كارشناسي ارشد
، عليرضا خرمايي، تهران، مركز مطالعات و از دستور متن تا گفتمان كاوي انتقادي ).1998(ون دايك، تئون اي 

  .تحقيقات رسانه ها
نامـه  . اجتمـاعي   - اي در تحليل گفتمان و بررسي ديـدگاههاي فكـري    شيوه).  1380. (حمدي، لطف اهللايارم

  .42شماره . دور سوم. فرهنگ
واژگان هسته اي و غيرهسته اي در واژگان شناسي مقابله اي تجزيه و تحليـل  ).1380. (لطف اهللايارمحمدي، 

  .17شماره . نامه فرهنگستان علوم. گفتماني انتقادي و ترجمه ادبي
معنايي گفتمان مدار  - تحليل گفتماني با استفاده از مولفه هاي جامعه شناختي). 1381. (يارمحمدي، لطف اهللا

دانشـگاه شـهيد   .  نشريه دانشكده ادبيات و علـوم انسـاني  . تصويرسازي كارگزاران اجتماعي با عنايت به
  .11و  10شماره . باهنر كرمان

نامـه  ، تحليل انتقادي سرمقاله ها و يادداشتهاي روز از ميان روزنامه هاي تهران).1382. (يارمحمدي، لطف اهللا
  39شماره مسلسل . 3دوره . فرهنگ

  انتشارات هرمس: تهران .  گفتمان شناسي رايج و انتقادي). 1383.. (.يار محمدي، لطف ا
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بازنمايي كارگزاران اجتماعي در مناقشات فلسطين و اسـرائيل  ) . 1383. (و سيف، ليدا ... يار محمدي، لطف ا
مجلـه  : ، تهـران  ششمين همايش زبان شناسي. معنايي - از طريق ساختارهاي گفتمانمدار جامعه شناختي

  .عالمه طباطبائي دانشگاه
بازنمايي كارگزاران اجتمـاعي در متون ادبي كتب ادبيات فارسي دوره ي متوسطه بـا  ). 1387(ياسمي، كلثوم، 

دانشـگاه علـوم وتحقيقـات    : پايان نامه كارشناسي ارشـد . معنايي - عنايت بـه مولفه هاي جامعه شناختي
  .فارس، شيراز
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