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Abstract 
Critical discourse analysis is a new approach to discourse analysis that examines language as a 

form of social practice and it emphasizes how social power is reproduced through the text. 

Since the ruling power of every society, organizes the discourse of that society, this approach 

can be effective in studying how literary works relate to the dominant power of society. The 

purpose of this study is to analyze the novel You’re no stranger here by Houshang Moradi 

Kermani based on Fairclough’s approach. Satire, poverty, superstition, indigenous, illiteracy, 

fear and solitude are the more dominants discourses in this novel. In this study, the discourse of 

illiteracy will be examined. Therefore, we analyze the text in three stages: description, 

interpretation, and explanation. At the stage of description, vocabulary selection, grammar, text 

coherence, words collocation, pronouns, active or passive sentences and metaphorical aspects 

will be discussed. At the stage of interpretation, situational context, discourse type, power of 

utterance, intertextuality and discourse order will be examined and finally at the stage of 

explanation, the text will be analyzed as part of the process of social struggle within relations of 

power.  

Keywords: Houshang Moradi Kermani, Critical Discourse Analysis, Fairclough, You’re no 

stranger here. 

                                                                                                                                                          
1. Corresponding Author’s Email:         moghadam@atu.ac.ir 

2. Email:           navabzadeh@atu.ac.ir 

3. Email:               sara_siminefar@yahoo.com 

https://rp.razi.ac.ir/


 

 پژوهشنامة ادبیّات داستانی

ps://rp.razi.ac.ir/htt 

 6161-1356 شاپــای چـاپـی:

 x136-6161 شاپای الکترونیکی:
 

 مقالة پژوهشی

 ، دانشگاه رازیداستانی ادبیّاتپژوهشنامة 

 .01-20صص ، 0011تابستان ، 2دورة دهم، شمارة 

 براساس رویکرد نورمن فرکالفشما که غریبه نیستید انتقادی  تحلیل گفتمان

 0*مقدمصدیقه شرکت

های خارجی، دانشگاه فارسی و زبان ادبیّات ة، دانشکدادبیّاتزبان و  ایرشتهعضو مرکز تحقیقات میانو  فرانسه زباناستادیار 

 عالمه طباطبائی، تهران، ایران

 2زاده شفیعیسپیده صفیه نواب

 های خارجی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایرانفارسی و زبان ادبیّات ةفرانسه، دانشکد زباناستادیار 

 3فرسارا سیمین

 ، ایرانشناسی فرانسه، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهرانارشد ترجمهکارشناس

 5/66/6511پذیرش:   66/6/6511 دریافت:

 چکیده
 مات   وسایل  باه بازتولید قدرت اجتمااعی   و بر شکلی از کارکرد اجتماعی بررسی عنوانبهزبان را  انتقادی روشی تازه است که تحلیل گفتمان

چگاونگی ییوناد    تواناد در ماالعا   مای  ، ای  رویکارد دهدشکل میای گفتمان آن جامعه را ازآنجاکه قدرت حاکم بر هر جامعه. دارد تأکید

انتقاادی   تحلیال گفتماان  باه   ،رویکارد فارکال    براسااس است تاا   آنبر  نوشتار ییش رو واقع شود. رمؤثّط بر جامعه مسلّ قدرت باآثار ادبی 

 گرایای، باومی  خرافاات،  فقار،  طناز،  داساتان  ایا   در غالا   هاای هوشنگ مرادی کرمانی بپاردازد. گفتماان   اثر شما که غریبه نیستیدداستان 

مت  در ساه ییا  توفایت، تفسایر و تبیای        منظوربدی  شده؛ بررسی سوادیبی گفتمانحاضر  یژوهش در. است ییو تنها ترس و سوادی بی

جماالت  نشاینی کلماات، ضامایر،    در ساح توفیت انتخاب واژگان، دستور زبان، انسجام مت ، هام منظور، ابتدا  رای ای ب. شده استتحلیل 

نظام  ماان، قادرت کاالم، بینامتنیات و     ی، ناو  گفت ماوقعیّت در بخش تفسایر، بافات   بررسی شده و سپس  های استعاریو جنبه معلوم و مجهول

اجتمااعی در رار  مناسابات قادرت      ةجزئی از روناد مباارز   عنوانبهدر ساح تبیی ، به تحلیل مت ،  تیدرنهاو ه دشداستان ماالعه  گفتمانی

 .ه استیرداخته شد

 .انتقادی، فرکال  تحلیل گفتمان، شما که غریبه نیستید هوشنگ مرادی کرمانی،ها: کلیدواژه
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 Navabzadeh@atu.ac.ir            . رایانامه:6
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 مقدّمه. 0

هاای مات ، بایش از    ترمزگشایی حقایق ینهان در زیرساخ منظوربهمتون ادبی  تحلیل گفتمانبه امروزه نیاز 

هاای  در ایا  حاوزه، نظریاه    شاده حافلهای ییشرفت موازاتبهدر عصر حاضر و  زیرا شود؛ییش حس می

الت اجتمااعی  ها و قدرت حاکم و تشاکّ ، اندیشهادبیّات، توانایی ما را در واکاوی تحلیل گفتمان گوناگون

گار در سااح بسایار وسایع     اجتماعی تحلیل - های مختلت گسترش داده و موج  آگاهی سیاسیدر دوره

شناساان  گروهای از زباان  وسایل   باه باار  رویکردی است کاه بارای نخساتی     انتقادی تحلیل گفتمانشود. می

هااا از وضاع ایا  افاااال ،   آن شااد. هاد  افالی   یگااار هیا یادر اواخاار دها  هفتااد ماایالدی    گارا  نقاش 

شناسای  موجود در متون زبانی و تحلیل جامعاه  یکیدئولوژیایندهای آشکارسازی روابط قدرت ینهان و فرا

ای اسات و باه کاارکرد زباان در جامعاه و      شناسی جامعه بوده است. ای  رویکرد بینارشتهزبان و تحلیل زبان

 ه دارد.  سیاست توجّ

دادن قاوانی  سیاسای و اجتمااعی    های گفتمانی در شاکل استراتژی اهمّیتمورد امروزه، آثار بسیاری در 

ن امادار هاای سیاسات  سیاسای و ساخنرانی   تحلیال گفتماان  . در ای  راباه، بیشتر به ماالعا   ده استشنوشته 

کاردن  شخصایّت و قهرماناان داساتان و نمایاان     تحلیال گفتماان  ، کمتر باه  ادبیّاتا در حوزة شده، امّیرداخته

 6توان به ناورم  فارکال   یردازان ای  حوزه، میایدئولوژی ینهان در مت  یرداخته شده است. از میان نظریه

نظار   ل، بُعد یدیدارشناسای مات  را مادّ   اوّ کند. دست را به دو دسته تقسیم می تحلیل گفتماناشاره کرد. وی 

را  یانتقااد  ریا غیردازد و رویکردهای انتقاادی و    گفتمان و قوانی  اجتماعی میبیارتباط  مسئل گرفته و به 

شناسانه است و بیشتر باه کااربرد تجربای گفتماان اشااره      روش گفتمانتحلیل دوم  کند. دست هم جدا میاز

 شود.دارد و بی  رویکردهای متنی و غیر متنی تمایز قائل می

 تعریف موضوع. 0-0

انتقاادی، متاون    تحلیال گفتماان   در حاوزة  شاده انجاام هاای  یژوهش ةاشاره شد، عمد ترشییکه  طورهمان

ای مبناای ایا  رویکارد از جایگااه ویاژه     برای  تحلیل متون ادبای بر ابنگیرد، می بررا در یسیاسی و مابوعات

 زتار یبرانگچاالش کاود    ادبیّاات انتقاادی    تحلیل گفتمانبرخوردار است. بدون شک از میان متون ادبی، 

  شود که با قوانی  اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعا است، زیرا روایات و حوادث از زبان کودکی بیان می

ناخودآگااه   طاور باه کشیدن روابط قدرت و ایدئولوژی داستان که بنابرای  بیرون دارد؛نی کامل آشنایخود 

 طلبد.ت بیشتری را میاسیت و دقّ، حسّبسته استدر بافت مت  نقش 

                                                                                                                                                          
1. Norman Fairclough 



 23 براساس رویکرد نورمن فرکالفشما که غریبه نیستید گفتمان انتقادی تحلیل
 

هاای زیاری  مات ، یعنای چگاونگی      مت ، باه بخاش   شناختیزبانقصد دارد تا با بررسی  نوشتار ییش رو 

هاای داساتان و   شخصایّت جامعاه و در باا  خاانواده، بای       ترکوچکرابا  ایدئولوژی و قدرت در فضای 

هاا باه   گااشات  آن گوناه باا کشات و کناار هام     و در دل جامعه بپردازد. ایا   تربزرگطبع آن، در فضای  به

ال  از میاان رویکردهاای موجاود در جنابش     رویکرد فارک  ایدئولوژی حقیقی و حاکم بر مت  دست یابد.

ارتباطاات، فرهناگ و    یاژوهش در حاوزة  هاا را بارای   هاا و روش نظریه  یترنمدوّ ،گفتمان انتقادی تحلیل

فارکال  اساتفاده    تحلیال گفتماان  منظاور، از روش  بادی  . (661: 6511 فیلیاپس،  و یورگنس ) ددارجامعه 

هاای  د. در بخاش توفایت، ابتادا م اال    شاو تحلیال مای  یی  توفیت، تفسایر و تبیای     شود و مت  در سه می

رون گیارد، بیا  قارار مای   - عماو قاسام   -مقابال عماوی خاود    در - هوشو – منتخبی که در آن راوی داستان

گرامر، نو  انتخاب واژگاان و سااختار    - شناسیمنظر زبانشده ازکار بردهکشیده شده و ساختار جمالت به

، بینامتنیات و  قدرت کاالم ی، نو  گفتمان، موقعیّتسپس در بخش تفسیر، بافت  شود؛بررسی می - مت  یکلّ

جزئای   عناوان باه در ساح تبیی ، به تحلیل مات ،   تیدرنهاگیرد و نظم گفتمانی داستان مورد ماالعه قرار می

 اجتماعی در رر  مناسبات قدرت یرداخته خواهد شد. ةاز روند مبارز

 و هدف اهمّیتضرورت، . 0-2

 بای   راباا   اجتمااعی اسات کاه    - آثاار ادبای   ازجملاه هوشنگ مرادی کرمانی یبه نیستید رشما که غکتاب 

 جامعاه  و خاانواده  نهاد در قدرت مرات سلسله با ماابق( هوشنگ - عموقاسم) داستان افلی هایشخصیّت

د و راباا  قادرت،   کار انتقادی بررسای   گفتمانتحلیل توان آن را در قال  از ای  رو می است؛ گرفته شکل

ساخت. در ای  اثر، نویسنده به شر  دوران کاودکی و نوجاوانی    لوژی و گفتمان را در ای  اثر آشکارایدئو

ای یوشاانده کاه   ساده و فمیمی و نزدیک به زبان محاوره ای از ن رآن را در شبکه چنانآنخود یرداخته و 

باا برخاورداری از کالمای     . ن ر ایا  کتااب  گرفته استه قرار مورد توجّ زیطنزآماثری ادبی و  عنوانبهبیشتر 

همچنی  نویسنده باا   ها و وقایع یرداخته است؛شخصیّتو ساده، به توفیت دقیق و رریت   ینشدلموزون، 

 عناوان باه اثر افزوده و ما را در انتخااب آن   تیّابجاّزبان کودکانه در قال  و سبکی متفاوت به  یریکارگبه

 کرده است. یژوهش ییش رو تشویقموضو  مورد بررسی برای 

 های پژوهشپرسش. 0-3

 را در یرتو رویکرد فرکال  به قدرت، تحلیل کرد؟   شما که غریبه نیستیدتوان داستان چگونه می -

 ر مت  چیست؟  دگفتمان غال   -

 دهد؟ از عنافر زبانی خود را نشان می کیکدام یییبهگفتمان قدرت و ایدئولوژی ینهان در مت  بیشتر در  -
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 . پیشینة پژوهش0-0

باه متاون    شاناختی زباناند که فرکال  ابتدا از موضعی اشاره کرده مسئلهبه ای   (6516) همکاراننوذری و 

 چگاونگی کای اسات شناساایی کارده و     هاا متّ هایی را کاه مات  باه آن   یردازد و سپس گفتمانانضمامی می

دهاد. هاد  فارکال  آگااهی زباانی انتقاادی       های کالن اجتماعی را توضیح مای نظریهها به وابستگی آن

ساازد.  رهنماون مای   واقعیّات ی از فهام خافّا   ساوی باه تی خوانندگان را کنندگان متون است. هر ملّمصر 

 ،ماات  خواناادن بخشاای بااه مخاااطبی  در هنگااامهااای مسااتتر در ماات  و آگاااهیانتقااادی گفتمااان ییشناسااا

ای اناد کاه متاون رساانه    ی از روش فرکال  نشان دادهافلی فرکال  است. نویسندگان با تأسّمشغولی  دل

 ،مایالدی هساتند   6166بحران اقتصادی اجتماعی ارویا و آمریکا در سال  واقعیّتایران که در حال بازنمایی 

 هستند.متأثّر های کالنی ها و نظریهاز چه گفتمان

از تااری    «مارگ بونصار مشاکان   » یشاناخت زباان ند تاا باا بررسای    دار قصد (6516نافری و همکاران ) 

اناد و  فرکال  استفاده کرده تحلیل گفتمانهای زیری  مت  برسند. برای ای  کار، از رویکرد بیهقی، به ییه

 د.شومت  در سه یی  توفیت، تفسیر و تبیی  تحلیل می

ماوارد  نیماا یوشایو و مهادی اخاوان ثالا ،      یس از ماالعاه غزلیاات    (6511) همکارانمقدم و جعفری 

 یاس  تیا درنهاو  اندبررسی کردهی و کیفی کمّ ازنظر را شدهمشخّص های توفیفی و بصری اشعاراستعاره

و شارایط سیاسای و    وضاعیّت اناد کاه کااربرد اساتعاری از     از تابیق اشعار نیما و اخوان به ای  نتیجه رسایده 

   تر است.اجتماعی غال  در اشعار اخوان ملموس

شاما کاه   شناسی کتااب  ای به تحلیل گفتمان و بررسی زبانهای ذکرشده، تاکنون مقالهیژوهش باوجود 
 است. نپرداختهبا تکیه بر آراء نورم  فرکال   غریبه نیستید

 . روش پژوهش و چارچوب نظری0-5

تحلیال متنای اجتمااعی     ،گونه یااست.  ختهیآم درهمفرکال  رویکرد متنی را با رویکرد انتقادی گفتمان 

کناد. ایا    گانه: مت ، عمل گفتمانی و عمال اجتمااعی را بیاان مای    معنای جدید گفتمان ماابق با الگوی سه

ای میاان سااختار   ها نقش واسااه گفتمان گونه یازند. رویکرد تحلیل توفیفی مت  را به تفسیر آن ییوند می

کناد.  عوامل اجتماعی شکل گرفتاه اسات را باازی مای      واسابهش که واقعیّت ةدهندلیتشکمتنی و شاخص  

 دهد.ها را تشکیل میتولید، مصر  و یخش گفتمان افل گفتمان

و ساه بُعاد    گرددیبازم. چهار بُعد آن به مالکیت مت  استمنظر فرکال  دارای هفت بُعد تحلیل مت  از 

شناسای بایاد واژه، گرامار، ییوساتگی و     شاود. تحلیال زباان   مت  مربوط مای  ةآن به تفسیر و برداشت شنوند
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 قدرت کالم وابسته است. گیرد. تفسیر گفتمان نیز بر بینامتنیت، انسجام و نظردری مت  را ساختار کلّ

سااخت    منظاور باه شود که در آن فاعل با فرایندی تعریت می یگفتمان ریغارتباط بی  حوزة گفتمانی و  

های فرهنگای  اجتماعی و ساخت  روابط اجتماعی همچنی  چارچوبهای اجتماعی  آفرینش هویت  یراتیک

گیارد  گفتمان بُعدی استراتژیک باه خاود مای    ةبنابرای  استفاد؛ کندمی یدهسازماندهد و مت  را شکل می

 عد کالن داشته باشد.ند تغییراتی را در بُتوانیزیرا تولید و تفسیر گفتمان در ابعاد خُرد م

 (03: 0105 )بن سلمان، نظر فرکالف( براساس)گفتمان  یبعدسه: مفهوم 0 جدول
 

 

 مت 
 

 تولید، یخش، مصر () یگفتمانفرایندهای 

 فرایندهای اجتماعی

 : عناصر توصیفِ ساختار متن2 جدول

عناصر توصیف 
 ساختار متن

 تحلیل گفتمانمفهوم در 

 گرامر
نیاز اشاکال    گرامار  متفااوت اسات.   ،باشاد  ...یاا مجهاول و     خبری، یرسشی، امریاینکه جمل ساسارمعنای یک گفتار ب

 گیرد.مختلت دستوری را دربر می

 واژه
م اال   رایبا  هاای معناایی متفااوتی دیلات دارناد؛     هاا اغلا  بار حاوزه    دهاد، واژه معناا را انتقاال مای    ،فرایند انتخاب واژه

. حاوزة واژگاانی نیاز در ایا      «مشاتری » مقابال در «کنناده مصار  »یاا   «تروریسام »مقابال  در «مباارز »های بردن واژهرکا هب
 استراتژی بسیار مهم است.

 انسجام مت 
تواند نقش اشاره به چیزی )همچون قیادهای اکناون،   صل است. ای  عالئم میهم متّهشناسی بعالئم زبان با هاعبارت هم 

 .را داشته باشد بی  جمالتیا حر  ربط ( جمله ازحا  یک جمله یا بخشی )سپس، بعد، بنابرای ( یا نقش حا  

 یساختار کلّ
صال شاده   م متّها های جملاه باه  ارتباط دارد: اینکه چگونه بخش ،گیردمی برجمله را در ی با ساختاری که کلّساختار کلّ

 ؟شودیمکردن در مکالمه مدیریت است و چگونه عمل فحبت

 گذاردمی تأثیرتفسیر آن  : عناصر متن که بر3 جدول

عناصر متن که بر تفسیر 
 گذارد می تأثیرآن 

 و تفسیر آن تحلیل گفتمانمعنا در 

 .آهنگ جمله: قول، تهدید، تلقی ، امر، شکوه قدرت کالم

 انسجام
انسجام در اینجا در مفهوم معناشناسی انسجام بای  معنای حافال از سااختار غیار متجاانس گفتماان اسات. انساجام          

 یت مت .ها و کلّهمچون: جمالت، یاراگرا  ؛های گفتمان وابسته استهمچنی  به سازگاری معنایی بخش

 بینامتنیت

هاا،  ها: چکیاده نهها بنا شده است )گوفتماناست که بر افل وجود تولید برخی از گ تحلیل گفتمانعنصر افلی در 
 رسامی، غیار  )ی، تکنولوژیک، فمینیساتی( و ناو  گفتماان    گفتمان ملّ)علمی، گفتمان سیاسی( و نظم گفتمان  مقال 

 (رسمی، آموزنده، استدیلی و...
همچنای  بینامتنیات شاامل اهارم      کند؛ترکی  چندی  گونه، لح  و سبک و استیل، عدم تجانس گفتمان را بیان می

 گفتمان است.با اجتماعی  واقعیّتتغییر 
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 . مبانی پژوهش0-2

ت به مادّ  6و کرس 5، ودا 6لیون-، ون، فرکال 6با حمایت دانشگاه آمستردام، وندایک 6116 ظدر ژانوی

انتقاادی باه    تحلیال گفتماان   ویژهبه تحلیل گفتمانهای ها و روشمورد تئوریدو روز گرد هم آمدند تا در

 گفتماان تحلیال  هاا از وضاع افااال     (. هد  افلی آن6: 6116، 3میرو  بح  و مااکره بپردازند )ودا 

یکی موجاود در متاون زباانی و تحلیال     یادئولوژ ینادهای ا روابط قادرت ینهاان و فرا  انتقادی، آشکارکردن 

ای انتقادی، شااخ  علمای بینارشاته    گفتمان لیتحل. بوده استشناسی جامعه شناسی زبان و تحلیل زبانجامعه

د کناابررسای و تحلیال مای   رود کاه کااارکرد زباان را در جامعاه و سیاسات،     شامار مای  شناسای باه  در زباان 

 (. 516: 6511)میرزابیاتی، 

محاوری در    آیاد. نکتا  شمار میها نیز بهبلکه محصول سایر یدیده ؛سازنده نیست اییدیده تنهاگفتمان  

هاا و رواباط   ی از عملکرد اجتماعی است که داناش، هویات  ای  نو  تحلیل ای  است که گفتمان گون  مهمّ

هاای اجتمااعی   زمان، سایر ساختدهد و همقدرت را بازتولید کرده و تغییر میجمله مناسبات اجتماعی، از

بر ای  باور است کاه ناو  گفتماان و     دایک-ون (.661: 6511و فیلیپس،   بخشد )یورگنسبه آن شکل می

همچنای    سازد؛ یایر مییک گروه از افراد را بر گروهی دیگر امکان رابا  میان ایدئولوژی و قدرت، سلا 

گفتماان، بار    شاناختی  زباان کماک عنافار   تر باه کند تا گروه قدرتمناد فراهم می یاگونهبهای  دو شرط را 

 (.51: 6111دایک، -ونکنترل خود درآورد ) بهها را ها اثر بگاارد و آنرات مخاط تفکّ

عملای اجتمااعی در ارتبااط باا      عناوان باه انتقاادی، زباان را    تحلیل گفتماان »که زاده معتقد است آقاگل 

زاده، آقاگال ) «کندایدئولوژی، قدرت، تاری  و جامعه در ساح مت ، اعم از گفتاری و نوشتاری ماالعه می

ساازی  تحلیل انتقادی گفتمان، آشکار»کنند: گونه تعریت می ای  رویکرد را ای  1(. ماچی  و مایر66: 6511

در ایا  رویکارد اعتقااد بار آن      درواقاع ( 6: 6166ماچی  و مایر، ) «در گفتمان است شدهمدفونایدئولوژی 

 تاأثیر سااخت معناا    تواناد در است که متون مختلت در ساو  زیری  خود، ایدئولوژی ینهان دارند که مای 

 بگاارد.

شاود؛  آن، متنای خلاق مای    تأثیرکند که تحت منظر فرکال ، گفتمان، شرایط اجتماعی را ماالعه میاز 

ساو،  ترتی  گفتمان از یاک کند. بدی گیرد، تفسیر میاجتماعی را که مت  در آن قرار می موقعیّتهمچنی  
                                                                                                                                                          
1. Van dajk 
2. Van-Leeuwen 
3. Wodak 
4. Kress 
5. Meyer 
6. Machin & Mayer 
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شاناختی زباان اسات. در ایا  زمیناه، وی        جامعاه ماالع ،سوی دیگرنظام اجتماعی و از شناختیزبانماالع  

 –و سااختارهای کاالن جامعاه     - شناسای های زبانویژگی – عقیده دارد که میان ساختارهای خُرد گفتمان

شاامل ساه    تحلیال گفتماان  او،  ازنظرای دیالکتیکی وجود دارد، راباه - ایدئولوژی و ساختارهای اجتماعی

تفسایر و   فار  شییا توفیت، تفسیر و تبیی  است. در ای  طار  ییشانهادی، فارکال  توفایت را       مرحل

دنباال ایا  اسات کاه     تحلیل گفتمان انتقادی باه  کال  درعبارتی فربه (.13: 6511داند )فرکال ، تبیی  می

ایا   از . دشاون آیند و وارد مبارزات قدرت مای نشان دهد رخدادها و متون از دل مناسبات قدرت بیرون می

ادهای ارتبااطی را  ی گفتمانی، متاون و رخاد  هاکنشمنظر هد  تحلیل گفتمان انتقادی ای  است که نقش 

   عی موجود نشان دهد.یا تغییر جهان اجتمادر حفظ و بقا 

عملکارد  چگاونگی  کناد تاا باا    تحلیال مای   جانبهو همهمبسوط  فورتبهگفتمان انتقادی مت  را  تحلیل 

ی گفتماانی و  هاا کانش زبانی فرایندهای گفتمانی در متون مورد بررسی آشنا شود و معتقد است میان مت ، 

انگاراناه و  شاناخت آن بایاد از برداشات سااده    ای ییچیده برقرار است که بارای  ساختارهای اجتماعی راباه

 (.16: 6116)فرکال ،  ساحی میان مت  و جامعه فراتر رفت

 . پردازش تحلیلی موضوع2

انتقادی فرکال  که در ساه سااح توفایت، تفسایر و تحلیال انجاام        تحلیل گفتمانه به شیوة اکنون با توجّ

تحلیال و بررسای    شاما کاه غریباه نیساتید    گیرد و مواردی که در هر ساح ماورد توجاه اسات، داساتان     می

 .شود می

تمامی عنافری که مربوط به انتخاب واژگان، دساتور زباان،    ،ص استمشخّ 6 جدولکه در  طورهمان 

کااربرد ضامایر،   هاا،  معناایی، شااخص   آوایای واژگاان، تضاادّ   نشینی و همارتباط مناقی میان کلمات و هم

زیرا تمامی ایا  ماوارد فاوری،    ؛ گیردهای استعاری است، در ساح توفیت قرار میسازی و جنبهمجهول

هاا  عنافار ایا  بخاش شااخص      یتار مهمدهد. یکی از خواننده را به شناخت ایدئولوژی نویسنده سوق می

القاای مالا  باه شانونده، از      ساازی زمیناه بارای   های اجتماعی برای ایجاد ارتبااط و آمااده  هستند. شاخص

 . چگاونگی بارده اسات  بهره  یخوببهای برخوردار است. هوشنگ مرادی کرمانی از ای  عنصر ویژه اهمّیت

راباا  قادرت و سالاه را در     یخاوب باه راوی  ان ازساوی هاای داسات  شخصایّت خااب قراردادن و توفیت 

 کند.  می مشخّص داستان

ای بیاانی کلماات باا دیگار     ها لحاا  ارزش میان انوا  گفتماان باه  که تفاوت است  بر ای  باورفرکال   

 یبناد طبقاه هاای  طار   راههاای خاود از   لحا  ایدئولوژیک معنادار است. گوینده به بیاان ارزش کلمات به
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لحاا  ایادئولوژیک   هاایی باه  آیند و همچنی  طار  می شماربههای ارزشیابی یردازد که تا حدودی نظام می

ساازند )فارکال ،   مای  ممجسّا هاای مختلات   هاای متفااوت را در گفتماان   که ارزش متضادی وجود دارند

6561 :616.) 

 شما که غریبه نیستید .2-0
 یسا ینوخااطره  فاورت باه هوشنگ مرادی کرمانی است که   نامعنوان زندگی ،شما که غریبه نیستیدرمان 

آیاد  یایش مای   ویبیشتر رویادادهایی کاه در زنادگی     خود ایشان نوشته شده است.  لیوسبهترتی  زمان به

ا راوی در امّا ؛ شاود های عاطفی است که باه او وارد مای  ها ضربهتر از آنگاار است و سختسخت و تأثیر

را از زنادگی   های گوناگون سهم خودبه روش ،هم آمیخته استنگی بهی و فقر فرهآن فضایی که فقر مادّ

ند باه زنادگی ساخت و محایط یکنواخات و      هسات  دهناده هاایی کاه گااه آزار   ها و بازیگیرد. با شیانتمی

 خاناه میتا یبخشد. خواندن و نوشت  بهتری  سرگرمی اوست. او در سیرج، کرمان،   میخود تنوّ ةکنند خسته

 شود و در هر حالتی به فکر هد  خویش است.آموزد و تسلیم شرایط نمیو... راه و رسم زندگی را می

 : سطح توصیفغریبه نیستیدشما که  .2-2

هاای رااهری و   ویژگای  هاایی ازجملاه  ییاه ز تحلیل گفتماان اسات کاه در آن خرد   لی  ساح ااوّ ،توفیت

 (666: 6516 گیارد. )فارکال ،  ه قارار مای  ملموس مت  همچون واژگان، جمالت و ساختار مت  مورد توجّ

نظار گیارد   هاا را در در تحلیل مت  باید آن کند که یژوهشگرهایی را بیان میدر ای  مرحله فرکال  یرسش

شامول  معناایی،  ناو  رواباط معناایی )هام     چاه  کلمات واجد کدام ارزش تجربی هستند؟»از:  اندعبارتکه 

ط لحا  ایدئولوژیک بی  کلمات وجود دارد؟ چه نو  فراینادها و مشاارکینی مسالّ   معنایی، تضاد معنایی( به

رساند؟ آیاا از فرایناد    نظار مای  هایی هستند کاه باه  فرایندها همان ص است؟ آیاگر نامشخّهستند؟ آیا کنش

هام  ده شاده اسات؟ جماالت سااده چگوناه باه      ؟ آیا از ضمایر ما و شاما اساتفا  شده استسازی استفاده اسم

هاای  همشخّصا    ازصل شده است؟ از کدام کلمات ربای مناقی استفاده شده است؟ آیا جمالت مرکّا متّ

 (51-61: 6516، و فرهادی زادهیحاجخوردار است؟ )یایگی یا وابستگی برهم

ر جمالت آغازی  هر بخاش،  فتاد و هشت قسمت تشکیل شده که بیشتاز ه غریبه نیستیدداستان شما که  

 :شودها اشاره میشود که به برخی از آنبا توفیفاتی دربارة عمو قاسم، عموی راوی شرو  می

مارادی  ) «.عماو اند عید دیادنی یایش   ها آمدههیادم نیست چند سال دارم. فبح عید است. بچّ دانمینم» 

 (3: 6516کرمانی، 

 (1 :همان« )بیند.اند، میها آوردههچّآید و چیزهایی که بمی عموروند، ها که میهبچّ» 
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 (61 :)همان «هایش تو هم نیست.آید. اخمسر ش  می عمو قاسم»

 (61: )همان «ها نیست.آید. زیاد اهل رفت و آمد با قوم خویشبا ما نمی عمو»

 (61 :)همان «روم.خواهد ییش آقای دهستانی دوستش برود. م  دنبالش میمی عمو»

 (66 :)همان «تا مدرسه دویدم. عموبعد از سیزده یشت سر »

عماو  . اناد شاده ها گرسانه و آواره  غو های درخت را شکسته و چاخهزمستان بر  سنگینی آمده. ش» 

 (56)همان: « آید.یم قاسم

ایدئولوژی حاکم بر مت  و گفتمان قادرت را در ارتبااط    حاضر سعی بر آن است تادر یژوهش  برای ابن 

 های داستان محک بزنیم.شخصیّتبا دیگر  «عمو قاسم»با نقش تأثیرگاار 

 لاوّ مورد .0

اند باه عیاد دیادنی یایش عماو.      های مدرسه آمدههچند سال دارم. فبح عید است. بچّ یادم نیست دانم،نمی

یوشد. توی روساتا چناد   می کت و شلوارقدباییی است. و خوش لباسخوشاست. جوان  ممعلّعمو قاسم، 

کات باا شالوار    کاه رناگ    کت و شلواری «فرنگی. کت و شلوار»یوشند. یم کت و شلوارنفری هستند که 
روستاست. م  هنوز باه مدرساه    م مدرس معلّای نیست. عمو، لیفه بندند؛یرا با کمربند م شلواراست و  یکی

 (3 :6516مرادی کرمانی، . )روممین

شرو  کرده که نشان از ضاعت   «یادم نیست»و  «دانمنمی»از همان آغاز کتاب، راوی، داستان را با فعل  

دهاد  بیاان وی نشاان مای    یردازد. چگاونگی می «قاسم»خود سپس به توفیت عموی  خبری وی دارد؛و بی

تا جایی که راوی دوسات دارد در آیناده م ال او     مهم و قابل احترامی است شخصیّتکه عمو قاسم برایش 

عماو قاسام،   »آموزان در مات  برجساته شاده اسات.     می و تأثیرگااری آن روی دانششغل معلّ .باسواد شود

جماالت و عالئام ساجاوندی و حارو       چه به ییوساتگی چنان «م مدرس  روستاستعمو معلّ»، «م استمعلّ

 کوتاه را با نقاه کنار هم قرار داده است.   هایتکه نویسنده، عبار میابییدرمت کنیم، ربط در جمالت دقّ

ه مخاطا  را در محاور افقای زباان جلا       ی اسات کاه توجّا   کاربرد جمالت کوتاه از شگردهای خافّ 

هاا،  ملاه اگار ایا  ج   (.56: 6516افزایاد )ساالجقه،    یبه بار معنایی در محور عمودی اثر م جهیدرنتکند و  یم

شاده کاه   هکاار گرفتا  باه  لباشند، تعداد افعا رفته کاربهیا فحنه  شخصیّتهمه برای توضیح یک موضو  یا 

بار آن   تأکیاد ، جاه یدرنتگر عملکرد آن هستند، زیاد و یا نمایش ،دهند ینظر توضیح م مضمون مورد دربارة

و دساتپاچگی   زدگای شاتاب است که با خوانش مات ،   ایگونهبهطرفی لح  نویسنده بیشتر است )همان(. از

اناد  های مدرساه آماده   هبچّ»ی را سریع عنوان کند: خواهد مال  مهمّ. گویی میشودمیحس  خوبیبهوی 
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کات و  » ،یرداخته اسات عمو ت به توفیت طرز یوشش ر راوی با دقّسوی دیگاز «.به عید دیدنی ییش عمو

کاه از   شاده اسات  کاار بارده   هباار در یاک یااراگرا  کوتااه با     شش «کت و شلوار»واژة  «.یوشد یشلوار م

 مقولا  اسات.   «روشانفکری » ساو نمااد  دیگر و از «یزدگا غارب »بیست و سی شمسی نمااد   سو در ده  یک

هاا یاا   کرمانی در ای  داستان است که در آن برخی ترکیا  های هنری مرادی تکرار یکی از تصویریردازی

بناابرای   ؛ باار تکارار شاده اسات    ، چنادی  یکی هستند راهربهکند و جمالت که زبان کود  را تداعی می

بساتری بارای تحلیال مات       عناوان بهتواند های مت  است که میسودمند برای کشت کلیدواژه تکرار وسیل 

در یک یااراگرا  کوتااه،    «شلوار»راوی با تکرار واژة  .(56-51: 6516 ،و فرهادی زادهحاجی) کار رود به

انساان   عناوان باه کناد و از طار  دیگار جایگااه عماو را      طر  زبان کودکانه را در ذه  تداعی میاز یک

 نماید.می مشخّص های داستان متمایز است،شخصیّت خته، روشنفکر و باسواد که از بقی فرهی

 دوم مورد .2

یوشید، موهای بلند و فاافش را شاانه   نو و خوشگل می کت و شلوار، بایی اتاقنشست فبح عید عمو می

هاای مدرساه،   هزد و بچّا تراشاید، عاار فراوانای باه خاودش مای      زد، فاورتش را مای  کارد، روغا  مای   می

چیزهاایی را هام   آمدناد باا خودشاان    ، ماوقعی کاه مای   بوسای دسات آمدند به عید دیدنی و شاگردانش می

گااشات و  تاوی دساتمالی مای    مار  تخام . یکای ده  آوردیما آوردند. یکی حل  کوچولوی انجیر نرم  می

)مارادی کرماانی،    انار و گردو. م الً آوردندیمآورد. چیزهای دیگر هم آورد و یکی مر  و خروس می می

6516 :1) 

و حاال زباان    هام قارار داده اسات تاا حاسّ      در م ال بای، نویسنده بار دیگر جمالت را با ویرگول کنار 

عامال انتقاال     یترمهم»ای را نزد خواننده تداعی کند. ناگفته نماند که زبان در آثار مرادی کرمانی  محاوره

 (66: 6516)سالجقه،  «.گیرد ییاری آن شکل ممعناست و سایر عنافر داستان به

سااده و فامیمی اسات. نویسانده متناسا  باا زباان محااوره          باار دیگار   زبان  نویسنده در ایا  جماالت   

تاوان باه   میاان آن مای  ر نحوی اثر اعمال کرده است که ازهای دیگری در ساختاجایی ارکان و ویژگی هجاب

؛ «مبوسای معلّا  آمدند به عیاد دیادنی و دسات   شاگردانش می»، «نشست بایی اتاقعمو می»جایی فعل: هجاب

یاا مفعاول    مماتمّ  یجاا باه ؛ اساتفاده از ضامیر   «تراشاید فاورتش را مای  »، «زد یروغ  ما »کوتاهی جمالت: 

. تماامی ایا  سااختارها،    «کارد موهاای بلناد و فاافش را شاانه مای     » ،«آمدند به عید دیدنیشاگردانش می»

و  «تراشاید مای »، «یوشاید مای »هاای کنشای همچاون    زند. کاربرد فعلگفتمان غال  بر داستان را محک می

جمالت کنشی است. در ای  یاراگرا  باار دیگار عماو نقاش افالی       دهندةبرای عمو قاسم، نشان «زدمی»



 30 براساس رویکرد نورمن فرکالفشما که غریبه نیستید گفتمان انتقادی تحلیل
 

همچاون افاراد بایدسات نشساته و      «بایی اتااق »فرنگی که  «کت و شلوار»می با کند، معلّداستان را ایفا می

فااح    عناوان باه م روناد. باار دیگار جایگااه معلّا     وی می «بوسیدست»شاگردانش م ل افراد فرودست به 

 کند.او نمود می «ردستیز» عنوانبهآموزان قدرت و دانش

هاای  شاخص»هاست. ها و جایگاه قدرت نزد آنشخصیّتنقش اجتماعی  دهندةها نشانشاخص مقایس  

اغلا    ادبیّاات ا در شاوند، امّا  شاناخته مای   موقعیّات بافت  راهصل و منفصلی هستند که از شخصی ضمایر متّ

)نافاری و   «.داشات  مرجاع باشاند   مکا  اسات بیاانگر بزرگداشات یاا خوار     روند و مکار میبدون مرجع به

عماو  »کاه مرجاع ضامیر وی     اباد ییدرمدر جمالت زیر، خواننده از مت   لام برای  (؛11: 6516 ،همکاران

نهادن به وی استفاده کرده است. جماالت همگای خباری اسات و     ارج منظوربهاست و از ای  ضمیر  «قاسم

بای  راوی داساتان    نویسانده کاه تضاادّ    یدئولوژیا اتاوانیم  تار باه سااختار آن بپاردازیم، مای      چه دقیاق چنان

 )زیردست( و عمو قاسم )بایدست( را حس کرد.

 سوم مورد .3

های کوچک. جلوش دو تا بشقاب شایرینی ریاز و نقال باود     عمو توی اتاق بود و مشغول یایرایی از مهمان

و دهانشاان را   داشاتند یبرمها را ، یکی از آنمبوسی معلّ بعد از دست، حتیاطو ا خجالتو  با ترسها هکه بچّ

 کردند.شیری  می

. ولای خاود   شاید هم برایش مهم نبود، چه چیزی آورده. آموزدانشدید که کدام عمو توی اتاق بود و نمی

م نشاان بدهناد کاه یباد تاوی مدرساه و سار        اند به معلّا خواست آنچه را که آوردهآموزان دلشان میدانش

 (6: 6516)مرادی کرمانی،  را داشته باشد. شانیهواکالس 

استفاده کارده اسات.    «با ترس، خجالت و احتیاط»نویسنده برای توفیت حال دانش آموزان از قیدهای  

 باابهات ها دارد، بسایار  آننزد غیر از احترام و بزرگی که درم، بهمعلّ عنوانبهدهد که عمو قاسم ای  نشان می

کنناد. در  کناار وی احسااس راحتای نمای    عنوان درآموزان به هیچکه دانش یطوربهکند، و باوقار جلوه می

عناوان بارای   ا باه هایچ  ها ها و نیز خاود آن هدارد که هدایای بچّ تأکید مسئلهیاراگرا  دوم، نویسنده بر ای  

م( یاک معلّا   عنوانبهندارد. بار دیگر در ای  جمالت ایدئولوژی نویسنده مبنی بر جایگاه عمو ) اهمّیتعمو 

 شود. یبرجسته م - ردستیز –آموزان و دانش - بایدست -

مجهاول کمتار باه     و جملا   کرده اسات های داستان، نویسنده از جمالت معلوم استفاده در بیشتر قسمت 

باودن  ط نویسنده بر اوضا  اسات و بارعکس مجهاول   باشد بیانگر تسلّ خورد. وقتی جمالت معلومچشم می

 است. واقعیّتط نویسنده از نشان از عدم تسلّ
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 . مورد چهارم0

کند. ننه بابا سرسنگی  است. عمو او را کناار  . سالم میهایش تو هم نیستاخمآید. عمو قاسم، سر ش  می

. حقاوق و  یاول رسایده  شاود کاه   خباردار مای  گااارد کات دساتش. شساتم     کشد و دو تا اسکناس مای می

دسات عماو را   آورد. رفتم جلاو و   آمد به آبادی و حقوقش را می دیر رسیده بود. هرماه کسی می اش یدیع

عمو لبخندی زد و ینو قران گااشت تو مشتم. بارعکس هار شا ، عماو باا ماا        «عید شما مبار » :بوسیدم

 (61: 6516)مرادی کرمانی،  نشست و شام خورد.

یاردازد.  در ای  م ال، هم  جمالت خبری است و نویسنده بار دیگر به توفیت خلق و خاوی عماو مای    

 «هاایش تاو هام نیسات    اخم»ی دارد. جمل  داستان نقش مهمّ دهد که چقدر ای  شخص در کلّای  نشان می

 شاود. ر مواقع عصبانی اسات و ممکا  اسات موجا  رنجاش دیگاران       بیانگر ای  مال  است که وی بیشت

باودن راوی داساتان و جایگااه قادرت نازد عماو قاسام        زیردست «بوسیدم رفتم جلو و دست عمو را»  جمل

فارسای، جماالت منقااع، کوتااه و      هاای تگیارد. در عباار  حقوق مای  هرماهو  «یول دارد»کسی که است. 

 اهمّیات است که وی چقدر باه رفتاار عماو     مشخّص ت در کنار هم قرار گرفته است. از توفیت راویدقّبا

کشاد و   عمو او را کناار مای  » ؛«کند.سالم می» ؛«هایش تو هم نیست. اخم»دارد:   یبهذرّدهد و آن را زیر می

قاسام   عماو  «حقاوقش »و  «اشیدیا ع»مرجاع ضامیرهای منفصال     .«.کت دستش گااردیمدو تا اسکناس 

سوادی و فقار و ثاروت در   بی واد و: تقابل ساستنو  گفتمان مت  در داستان  ةدهندنشاناست. ای  ساختار 

 های سی و چهل شمسی.هده

 . مورد پنجم5

. اناد خوب. دخترها با م  شوندعاشق میی آبادی هاجوانزنند. می چهچهه هادرختتو  هابلبلاست و  بهار

کاه   یار خشاک و ماویز و اناار    دهناد، گااهی انج  تری  کس به عمو هستم. گاهی به م  یول مای  زدیکم  ن

برد که دختر چنای  کااری   را به عمو برسانم و به کسی چیزی نگویم. اگر کسی تو آبادی بو می دستمالشان

)مارادی   رفات. بخات نمای   به خان  وقتچیهزدند. تا عمر داشت بدبخت بود. یشت سرش حر  می کرده

 (66: 6516کرمانی، 

معناایی واژگاان    است. شابک  ه را کنار هم قرار داده در ای  یاراگرا ، نویسنده بار دیگر جمالت کوتا 

اساتفاده از ایا  واژگاان، باار دیگار       «...و بهار، درخت، چهچهه، جوان، عاشق، یول»م بت است.  کاررفتهبه

اسات و در جایگااه    باسوادم و کند. مردی که معلّمقام و منزلت عمو را در آبادی و نزد دختران برجسته می

ه عماو حاضارند   دختاران بارای جلا  توجّا     جاایی کاه  تاا   کرده اسات خود  قدرت، بیشتر دختران را شیفت 
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گوناه جایگااه یسات و      یا ا دادن آبرویشاان تماام شاود.   ی اگر باه قیمات ازدسات   کاری انجام دهند، حتّهر

اگر کسای تاو آباادی باو     »شود: زیردستی که به دختران اختصاص داده شده است در ای  جمله برجسته می

باه   وقات چیها . زدناد یما تا عمر داشت بدبخت بود. یشت سرش حر   برد که دختر چنی  کاری کردهمی

اسات. ایا     «تاری  کاس باه عماو    نزدیاک »راوی با لحنی افتخارآمیز اذعان دارد که  «رفت. میبخت ن  خان

زیرا عمو باسواد است و با دیگران متفاوت است. هم  جماالت در وجاه    ؛باع  خوشحالی وی است مسئله

 .استمعلوم نوشته شده که بیانگر آگاهی کامل راوی از اوضا  ییرامون خود 

 . مورد ششم2

. بنویسام تاوانم  . مای نویسام مای قابل خواندن نیست. م   نویسدمیگوید کاغاهایی که کارم عمو قاسم می

نشاینم و  هاام. مای  و بیشاتر از زباان خاودم و از کفاش     نویسام مای ، گاهی از زبان ننه باباا  سمینویم یسخت به

 (665: 6516)مرادی کرمانی،  .نویسممیبرای عمو قاسم نامه  هرروز تقریباً، نویسم می

باه بافات مات  داده اسات.      یازدهشاتاب  آهناگ ضربدادن جمالت کوتاه در کنار هم با قرارنویسنده  

دهاد کاه در ذها     نشاان مای   خاوبی باه استفاده کرده است. تکرار ای  فعال   «نوشت »راوی هفت بار از فعل 

باشاد.   باساواد زیرا او همیشه آرزو داشته م ال عماو قاسام    ؛ بسیار مهم است «نوشت »و  «داشت سواد»راوی، 

تواناد بنویساد   زیرا از ای  یس مای  ؛دهدکه راوی به خود می داردی اهمّیتنشان از  «م»صل شاخص ضمیر متّ

مشاهود اسات. باار دیگار      خاوبی باه جماالت   یییباه قدرت در  ز شده است. حسّو به سال  نوشت  مجهّ

فاقاات ییراماون   ط و آگااهی راوی از اتّ جمالت خبری و در وجه معلوم نوشته شده است و ای  بیاانگر تسالّ  

 خود است.

دادن توفایت و قیاد، مات  از ایساتایی     کاار رفتاه و باا کااهش    فعل با تکرار باییی به بای،را  در یاراگ 

فعل غیر ربای، آن اسات کاه باه مات  یویاایی داده اسات. در        خصوصبهخافیت فعل، »خارج شده است. 

افعاال   شود. در بیشتر ماوارد، بیان می ترحیفرفرودست با ای  افعال  - رابا  قدرت فرادست هایی مت چنی  

)نافاری و   «کناد. غیر ربای اشاره به عملی دارند و حرکات از یاک کاار باه کاار دیگار مات  را یویاا مای         

 (16: 6516، همکاران

 هفتم مورد .2

سردبیر و نویسانده از دسات رئایس     عنوانبهجایزه گرفت و م   «بهشت سخ »از وقتی که روزنام  دیواری 

هاا و  مروم تاو کاو  معلّا    ی. ما خیلای هنرمنادم  . امنویسنده شدهخیلی  کنمخیال می، جایزه گرفتمفرهنگ 

ریخت و قیافاه و  شوم، دقیق میهاشان ، تو حرکات و حر کنمنگاهشان میهای معرو  شهر، خوب  آدم
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باه   نویسام مای روی کاغاا، تاوی نشاری  دیاواری،      زیرزبهیررا  شاندوچرخهرفت  و لهجه و و راه کالمهیتک

دشام   بارای خاودم    کام کام  «؟دیشناسیماو را » گویممیاسمشان را بیاورم،  آنکهیبدهم؛ نشان می هاهبچّ

ی از حیااط مدرساه و دار و درخات و    ، حتّا گیارم ایراد می. از همه آورمییش می ییهایدلخورو  تراشممی

 (615: 6516)مرادی کرمانی،  حو  ک یت و یر از لج  میان حیاط }...{.

ه سردبیر و نویسنده جایزه گرفتاه اسات، باه خاود غارّ      عنوانبهنویسنده از وقتی از دست رئیس فرهنگ  

کاه باه    یطاور بهبیند. تواند بنویسد، خود را در جایگاه قدرت میکسی که می عنوانبهشده است. بار دیگر 

اساتفاده   تأکیدبرای  «خیلی»ید ی از دار و درخت. چندی  بار از قحتّ ،دهد از همه ایراد بگیردخود اجازه می

 «هاای معارو  شاهر    آدم»و  «هاا معلّا م». راوی خاود را باا   «خیلی هنرمندم»، «امخیلی نویسنده شده»کند، می

از  هاا ممعلّا وی  ازنظار دهاد کاه   نشان مای  «افراد معرو  شهر»با  «هاممعلّ»دادن راز قرارتکند. هممقایسه می

 ،دهاد ی را کاه راوی باه خاود مای    اهمّیتا بار دیگر  «م»صل مقام باییی برخوردار هستند. استفاده از ضمیر متّ

هاشاان دقیاق   تاو حرکاات و حار    »، «کانم نگاهشاان مای  »مرجع ضمیر منفصال در جماالت    کند.بیان می

 اشاره دارد.مان هستند که بار دیگر به جایگاهشان در جامعه معلّ «شاندوچرخه»و « شوم می

کااربرد جماالت    ،اسات  آفاری  ارزشو  برانگیاز لتأمّا منظر گفتمانی، آنچه از»زاده معتقد است: آقاگل 

خوشایند و یا ناخوشاایند باشاند؛ بارخال      توانند موافق یا ناموافق،کنشی در داستان است. ای  جمالت می

 ،«گفاات »چااون همهااایی ( فعاال61 :6513) «تواننااد درساات یااا نادرساات باشااند. کااه ماای جمااالت قاعاای

سااکت  »، «شانیدن »اند؛ در حالی که افعال جمالت کنشی ةدهندنشان ،«نوشت » و «شدندقیق»، «گرفت ایراد»

داساتان را   هاای افالی و مهامّ   قسامت  مستقیم دارند. جمالت کنشی ةبه نفس عمل اشار ،«نشست » و «شدن

انگیازد و از ساوی دیگار رواباط قادرت را در داساتان       برمای ه خوانناده را  توجّ سوکیزند، زیرا از رقم می

 .بردیمبه جلو فورتی غیر مترقّرویدادهایی است که داستان را به سازنهیزمسازد و نمایان می

 هشتم مورد .2

ان ان باه آن دکّا  و یرچار ، از ایا  دکّا    داروفاله کرمان، وقتی توی بازار ناان روی شاانه و لبااس یااره و     

 قاسم که از جیرفت آمده بود، مرا دید: رفتم، عمو می

دونی کی هستی؟ تو نوة نصراهلل خاانی، یادر ما . آبارو بارای ماا       کشی. میای  چه وضعیه؟ خجالت نمی -

 نگااشتی.

 دست مرا گرفت و گفت: -

 خواد تو نانوایی کار کنی.نمی -
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خوام آزاد باشام. تاو باازار و    شدم. میروزی. امتحان ششم ابتدایی را دادم، قبول خوام دیگه برم شبانهنمی -

 خیابون بچرخم. خودتون گفتی امتحان که دادی بیا بیرون.

)مارادی   ره، عمار توئاه، بایاد درس بخاونی.    ار همیشه هست. چیزی کاه از دسات میا   کوچه و خیابون و باز

 (616: 6516کرمانی، 

کناد  را یاادآوری مای   اشیخاانوادگ عمو قاسم با دیادن سار و وضاع راوی، باه او ریشا       در م ال بای،  

 «دونی کی هستی؟ تو نوة نصراهلل خانی، یدر م . می»

اناد و ضامایر جماع    کاار رفتاه  باه  تأکیادی در برخوردهای فرادست با فرودست، افعال در وجه امری و  

فرودساتان  برابار  جایگااه خاود در   اهمّیتروند تا فرادستان به کار میودست( بهبرابر مفرد )فر)فرادست( در

( کاربرد ماا  61: 6511و گرجی،  زادهقاسمباشند ) شنوحر ها بقبوینند که باید اذعان داشته باشند و به آن

میان قدرت و فرودستی است. بار دیگار   تضادّ ةدهندنشان ،معنی توصل بهمتّ «ی»سوی عمو قاسم و ضمیر از

خواهاد  اسات مای   مشاخّص  کناد و ولای راوی نیاز مقاومات مای     ؛وجه امری در فحبت عمو مشهود است

کناد و ایا  بیاانگر ایا  نکتاه      استفاده مای  «خواهممی»باشد. راوی دو بار از فعل کنشی  «آزاد»خود  گفت  به

نارضاایتی وی را از اوضاا  و احاوالش و     ساو دیگراز  ؛ وخواهد زمام امور را در دست بگیارد است که می

اند نشان دهد. راوی که در ابتادای داساتان فاردی زیردسات     اطاعت فاحبان قدرت به روزش آورده آنچه

 شخصایّت از دساتورات عماو قاسام )    سارباززدن نوجوانی رسایده اسات باا     کرد، اکنون که به س ّنمود می

خاود  ر وی باساواد اسات و   دست بگیرد، زیرا دیگخواهد جایگاه قدرت را درهمیشه فرادست داستان(، می

 بیرون کشیده است. یسوادیب را از ورط 

میال  هم زده و ارکان جمله را بهی جمالت را برموارد نظم عادّ بیشترمنظر ساختار نحوی، نویسنده در از 

آوردن ضامیر در   توانیم باه آوردن حار  رباط، یاس از فعال؛     که از ای  میان می کرده استجا هخود جاب

حارو  رباط باا     یجاا باه ر جمالت کوتاه اسات و  با فعل یاد کرد. بیشتیا شرو  جمله  م و مفعولنقش متمّ

ایا   ن انساجام و ییوساتگی مات ، بیاانگر     دادنشان بر امر افزونصل شده است. ای  م متّهندی بهعالئم سجاو

ای فاق افتاده است. چنی  سابک نگارشای باه سابک محااوره     ل اتّداستان بدون تعلّ یهاقسمتاست که ای  

 کند.را تعریت می اشیزندگنزدیک شده است، گویی راوی مقابل خواننده نشسته و داستان 

هاا و  یاک اندیشاه هساتند. گازاره     ةکنندانیبمعمول شامل ترتی  جمالتی است که  طوربهمت  و گفتار  

توانناد  و ییوساته مای   یدریا ییا هاا در مات    . گازاره اندمرتبطزیادی با همدیگر  تا حدّ جمالت چنی  ترتیبی

زدن. مات   تراشی و م اال وضیحی، تعمیم، تخصیص، تضاد، دلیلعی داشته باشند، مانند نقش تهای متنوّنقش
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ی برخاوردار اسات. راوی در ابتادا از دوران کاودکی خاود و      ای  داستان نیز از انسجام و ییوند هنری خافّ

وی بر زنادگی راوی   تأثیرجایگاه عمو قاسم و  ترمهم. از همه فحبت کرده است سپس نوجوانی و جوانی

 شود.حس می خوبیبه

 : سطح تفسیرشما که غریبه نیستید .2-3

 قسامت  دو باه  را مات   بافات  ریتفسا  و داناد یما  مت  بافت ریتفس و مت  ریتفس شامل را ریتفس ساح فرکال 

 (.661: 6116 فرکال ،) کندیم میتقس ینامتنیب بافت ریتفس و یموقعیّت بافت ریتفس

 مااجرا  ریا درگ یکساان  چاه  سات؟ یچ ماجرا کند،یم طر  را یرسش چهار وی ،یموقعیّت بافت ریتفس در 

 (.666: 6516 ،همان) ست؟یچ ماجرا بردشیی در زبان نقش و ست؟یچ هاآن انیم روابط هستند؟

بابا(، کارم )یدر هوشنگ(، عماو قاسام   بابا(، مادربزرگ )ننهشو یا هوشنگ )راوی(، یدربزرگ )آ هو 

 شامار افالی  درگیار در مااجرا باه     شخصایّت های افالی داساتان هساتند. راوی،    شخصیّتو عمو اسداهلل از 

نشاان  های افلی و فرعای بپاردازد و   شخصیّتخود با سایر  توانسته به بیان و تشریح رابا  خوبیبهود و ر می

اسات، قاسام    رماؤثّ دادن به ای  روابط که ایدئولوژی حاکم بر جامعه و افکار مردم تا چه حد در شکل دهد

یال فقار ماالی هرگاز     دلداشت که باه  شدن در سریای یزشکم سیرچ بود، او رؤدر ابتدا معلّ (عموی هوشو)

کناد، او ساواد و   مای ه مخاطا  را جلا    او به درس از همان ابتدای داستان توجّا  خاصّ ممک  نشد، عالق 

در ایا    و آنچهزبانی و فکری( است  -همی  دلیل فاح  قدرتی )کالمی  دانشی بایتر از دیگران دارد، به

بر گفتمان مردمای اسات؛ یعنای غلبا       - عمو قاسم - کی بر قدرتگفتمان متّهمی  نمود دارد، غلب   داستان

ل بااه گاااه قاادرت و اقتاادارطلبی بااا توسّااو تااالش راوی داسااتان در رساایدن باه جای  فرادسات باار فرودساات 

ساوادی، فقار و   تارازی بای  هام  ساو مایا  ایا  داساتان از یاک    آموزی و دانش اسات. مضامون و درون   علم

بااب بینامتنیات بایاد ایا  موضاو  را      ا درامّترازی ثروت، علم و فرادستی است؛ هم سوفرودستی و از دیگر

 یهنگاام  تیا ناگفتمانیببیناگفتمانیات اسات.    هساتیم، مقولا   رو بهآنچه در ای  رمان با آن روکه  ردمار  ک

 شاوند  یبناد مفصل گریکدی با واحد یارتباط رخداد کی در یمختلف یژانرها و هاگفتمان که شودیم واقع

 (.661: 6511 پس،یلیف و ورگنس ی)

 گفتماان دیگار نماود     واسابهوجود دارد که هر گفتمان  دهیتندرهمدر ای  اثر چندی  گفتمان غال  و  

هاا  ایا  گفتماان   تنهایی و ترس و گفتمان آموزشی ازجملا  گرایی، خرافه، د؛ گفتمان طنز، فقر، بومییابمی

هاا  الت نیستند، ای  گفتماان اثر دارد و زادة تخیّ ها ریشه در تجربیات نویسندةگیری آنهستند و چون شکل

اسات کاه    سام ینیفمشاوند. مقولا  بیناامتنی دیگار موضاو       نمودی از رئالیسم انتقادی اجتماعی قلماداد مای  
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اناد،  خاود باه آن رسایده    یاناه یزمداناش   بریای  رانو مفسّخورد چشم میرنگی از آن در اثر بههای کم رگه

 شود.خودداری می هاآندلیل محدودیت در حجم مقاله از یرداخت  به ولی به

 : سطح تبیینشما که غریبه نیستید .2-0

لوژی را محک زد. برای دساتیابی باه   توان روابط قدرت و ایدئوتفسیر نمی تنها با بررسی مرحل بدون شک 

بخشی از روند مباارزة اجتمااعی در    عنوانبهتبیی  یزم است. در ای  مرحله، تحلیل مت   ای  مقصود، مرحل 

 ل  تفسایر باه مرحلا    حردرگار از م» دارد کهمیشود. نافری اذعان نظر گرفته میرر  مناسبات قدرت در

 عناوان باه ای، های گوناگون دانش زمیناه از جنبه یریگبهرهه به ای  نکته خالی از فایده نیست که تبیی ، توجّ

تولیاد داناش یادشاده خواهاد انجامیاد کاه بارای مشاارکی          ای تفسیری در تولید و تفسیر متون، به بازشیوه

 (616: 6163)نافری،  «.استگفتمان، ییامدی جانبی، ناخواسته و ناخودآگاه 

 چاه  کاه  شود داده یاس  لیقب  یا از ییهایرسش به ، ییتب  لمرح در تا است بر آن تالش خالفه طوربه 

 سات؟ یچ مباارزات  به نسبت گفتمان گاهیجا نکهیا و ندرثّؤم هاگفتمان دادنشکل در قدرت روابط از ینوع

 در جهات  ایا  اسات  قادرت  موجاود  رواباط  حفاظ  خادمت  در ایآ و ؟یمخف ای است یعلن مبارزات  یا ایآ

 (.631: 6516 ،فرکال ) آن؟ ساخت  دگرگون

روابط راوی با عمویش قاسم، از بُعد عاطفی )عالقه و احترام وی به عمویش( و از دیدگاه تأثیرگاااری   

هاای اثار اعام از افالی و فرعای،      شخصایّت است. سایر  تبیی  شده خوبیبهعمو )فرد بایدست(،  شخصیّت

ندارند، جز گفتمان خرافه که در بی  روستاییان رایو است و ریشه در فقار   فردیمنحصربهگفتمان خاص و 

اش، تنهاا از روی خیرخاواهی اسات. او    برادرزاده های قاسم برای تحصیلگیریها دارد. سختفرهنگی آن

شاود و راوی قصاد   ا ایا  ترغیا  بار او کارسااز مای     کناد و گویا  می ها تشویقل سختیهوشنگ را به تحمّ

د. از اینجاسات کاه او بیشاتر از یایش     کند تا به هر سختی که شده به خواسته و آرزوهایش برسا استقالل می

 شود.ایستد و با یافشاری خود راهی تهران میمقابل عمویش قاسم میدر

بایاد   ییتنهاا باه داناد کاه خاود    ی تنهاست، خواهان اساتقالل اسات. او مای   شخصیّتهوشنگ،  شخصیّت 

آنجاکاه  کناد. تا عق  براند، ایستادگی میاو را به هر آنچهمقابل هرکس و بنابرای  در کند؛ زندگی را اداره

آن زماان  ولی از  ،شد، مقاومت راوی کمتر بودها و فشارهای عمو قاسم به تحصیالت او منتهی مینصیحت

ی کند کاه عموهاایش حتّا   او بسیار بیشتر شد. خود او تعریت می ةمبارزمیان آمد، که یای آمدن به تهران به

(. در 631: 6511، فیضای از ازدواج او استقبال زیادی نکردند و دوست نداشتند وی در تهران ازدواج کند )

 شود تا بتواند جایگاهش را در جامعه ارتقا بخشد.مداوم و تالش مستمر وی سب  می مقاومتهر حال 
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 گیرینتیجه. 3

ترتیا  زماانی از کاودکی تاا جاوانی و      ویدادهای تل  و شایری  راوی را باه  ر شما که غریبه نیستیدماجرای 

هام  ی و فقر فرهنگی باه که فقر مادّ راوی در فضایی .کشیده استتصویر های آغازی  ورود به تهران بهسال

و از جایگاه یایی  فرودساتی خاود    گیردش را از زندگی مییهای گوناگون سهم خوبه روش ،آمیخته است

. خوانادن و نوشات  بهتاری  سارگرمی اوسات. او در سایرج،       دهاد را به جایگاه وایی فرادستی ارتقااء مای  

شاود و در هار   آموزد و تسلیم شرایط نمای ... راه و رسم زندگی را میو یتیمان روزی ویژةدر شبانهکرمان، 

شدن. وی همواره عموی خود را الگوی زنادگی قارار   ادباسو: آموخت  و حالتی به فکر هد  خویش است

 دهد. مردی باسواد که همیشه در جایگاه قدرت و بایدست قرار دارد.می

براساس رویکرد نورم  فرکال ، در سه ساح توفیت، تفسیر و تبیی  فورت گرفات   نوشتار ییش رو 

کود  را نیز همچون متون سیاسی و مابوعاتی در یرتو ایا  رویکارد    ادبیّاتتوان متون و نشان داد که می

روی ایا  ماوارد   ح توفایت، بیشاتر   تحلیل و تفسیر کرد و به گفتمان غال  در مات  دسات یافات. در ساا    

دیادگاه   کاه  ریضاما  ها، کااربرد شخصیّتسازی، تمرکز شد: انتخاب نو  واژگان، کاربرد ضمایر، مجهول

کند. در بی  عنافر فوری، کاربرد ضمایر و تکرار واژگاان در بیاان   ا بیشتر بیان میایدئولوژیک نویسنده ر

 ایفا کرد. یترمهمگفتمان غال  نقش 

ساوادی حااکم بار جامعاه و     داستان، فقر و بای  سو فضای فقیران از یک شما که غریبه نیستید در داستان 

طلبی و تالش برای دستیابی باه قادرت نازد    آزادیاحساس  سواوضا  نابسامان اجتماعی روستاها و از دیگر

های دیگر داستان است. در سااح  مت  نهفته از ویژگی هایتافلی داستان که در کلمات و عبار شخصیّت

است فضای عاطفی و روانی حاکم بر اوضا  اجتما  آن دوران را تفسایر و   توانسته خوبیبهتفسیر، نویسنده 

ساوادی و فقار و   ختلت جامعه بپردازد. در سااح تبیای ، تقابال ساواد و بای     های مبه بازگویی گفتمان طیت

بارده اسات. داساتانی باا روسااخت اجتمااعی و تااریخی و        ی داساتان را در هیجاان تقاابلی فرو   فضاا  ثروت

ماان در  معلّ ،بیاان دیگار  یی  جایگاه و سالا  عماو قاسام و باه    زندگی راوی، تب ساخت تعلیمی، خاطرة ژر 

 آفرینی آن در ناخودآگاه مردم است.اجتماعی ایرانیان و نقش - حافظ  تاریخی

به ماالع  آثار هوشنگ مرادی کرمانی ای  است کاه   مندعالقه یژوهشگراندر یایان ییشنهاد ما به دیگر  

هاای  اساتان انتقادی باشند تا باا تحلیال و تفسایر د    تحلیل گفتمانوجوی دیگر رویکردهای جدید در جست

هاای  ها و ایدئولوژیچه بهتر دیدگاه و سبک نویسنده، بتوانند به رمزگشایی گفتمانبر انتقال هر افزون ،وی

 .کمک کنندهای زیری  مت  وی ینهان در ییه
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 کتابنامه
 تهران: علمی و فرهنگی. ،انتقادی تحلیل گفتمان (،6513) زاده، فردوسآقاگل

هاای توفایفی و بصاری در اشاعار نیماا      اساتعاره » ،(6511) فرخزادمحمد ملک و فالحیمنیژه مقدم، طاهره؛ جعفری

یاژوهش ماالعاات هنار      فصالنام ، «باا رویکارد گفتماان انتقاادی فارکال (     ثالا  ) یوشیو و مهدی اخوان 
 .661-511فص  ،53ة ، شمار63 ةدور، اسالمی

تحلیاال گفتماان انتقااادی   نظریا   براساااسیوسات ) (    بررساای قصّا »(، 6516)فرهاادی   زاده، مهای  و رعنااا حااجی 

 .66-63 فص چهارم، ، سال ششم، شمارةقرآنی - های ادبییژوهش، «فرکال 

 چاا   ،یکرماان  یماراد  هوشانگ  آثار تأویل و ساختار یبررس: مشق خوردن خط یفدا(، 6516)  ییرو سالجقه،

 . یمع: تهران ،سوم

: تهاران  ،دوم چاا   ،مترجمان گروه و رانییستهیشا فاطمه  ترجم ،گفتمان یانتقاد لیتحل(، 6516) نورم  فرکال ،

 .هارسانه  توسع و ماالعات دفتر

 ودفتار ماالعاات   : انتهر م،سو  چا ترجم  گروهی از مترجمان، ،تحلیل انتقادی گفتمان(، 6511) -----------

 .سانهر توسع 

 تهران: نشر آگاه.   باقر یرهام،ترجم ،نظم گفتار(، 6561) فوکو، میشل

 . یمع: تهران(، ناشر لاوّ) چهارم چا  ،یکرمان یمراد هوشنگ با وگوگفت: دوم هوشنگ(، 6511) میکر ،یضیف

انتقادی  رمان  دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوسات   تحلیل گفتمان»(، 6511)زاده، علی و مصافی گرجی قاسم

 .15–55 ، فص66، شمارة یژوهیادب ،«داشت

 تهران: معی . ،شما که غریبه نیستید(، 6516) مرادی کرمانی، هوشنگ

ماردم   ةشاد یساپر اوّل رماان روزگاار    در دفتار  «قادرت »انتقادی مفهاوم   تحلیل گفتمان»(، 6511) میرزابیاتی، مهی 

 ،6 ةشامار  ،1 ةدور ،یارسی معافار  ادبیّات ،«سالخورده )اقلیم باد( براساس الگوی گفتمانی نورم  فرکال 

 513-515 فص

تحلیال انتقاادی گفتماان مارگ     »(، 6516) محمادی و ابراهیم نافری امی  ؛ اهلل فاروقیجاللنافری، زهره سادات؛ 

 .661-13 فص ،6 ة، شمارعلم زبان ،«رویکرد فرکال  براساسمشکان  بونصر

انتقاادی  ساودمندی گفتماان   »(، 6516)ایرانای  و یوسات  یاور  غالمای اسماعیل ؛ یهادیجمش غالمرضا ی، حمزه؛نوذر

 و اقتصاادی  بحاران  محوریات  باا  ایرساانه  ةدشاد یتولبا نگاهی به متون  فرکال  در تحلیل متون انضمامی:

 ،6 ة دوم، شامارة دور ،ماالعاات و تحقیقاات اجتمااعی در ایاران     فصالنام   ،«اآمریکا  و ارویا اخیر اجتماعی

 .661-635 فص

 ،هفاتم  چاا   ،یلا یجل یهااد   ترجما  ،تحلیال گفتماان   در روش و هینظر(، 6511) پسیلیف زیلوئ و انیمار ورگنس ،ی
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 .ین نشر: تهران
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