
 53-107، صص 1401ی هجدهم، تابستانی ششم، شماره های ادبی، دورهی مکتب نامهپژوهش

53 
 

 های مقابله با آن شهرخواهی و راه زدگی( و آرمانتوهّم مضاعف )غرب انتقادیگفتمان تحلیل

 ن »سگ و زمستان بلند« از آثار مکتب پوپولیسم )بر اساس رویکرد »نورمِن فِرکالف«( در رما

 1پروین غالمحسینی

 2پرستو کریمی

 3حمیدرضا قانونی 

 4جهانگیر صفری 

 14/4/1401تاریخ پذیرش:          9/3/1401تاریخ دریافت: 

10.22080/RJLS.2022.23630.1305 
 چکیده 

کند و عنوان شکلی از کارکرد اجتماعی بررسی می  انتقادی، رویکردی است که زبان را به  تحلیل گفتمان

شناسددی یددا کندددگ گفتمانی متن و گفتگو تأکیددد میی بازتولید قدرت اجتماعی و سیاسی به وسیلهبر نحوه

ای را تجزیه و شود که زبان نوشتاری، گفتاری یا نشانهیا تحلیل کالم به مطالعاتی اطالق می  تحلیل گفتمان

طلبی، نقد ادبیّددات گتشددته را خواه متأثّر از ادبیّات اروپا در راه تحوّلفکران مشروطهگ روشنکندمیتحلیل  

خواستار ادبیّاتی شدند که به کار بیددداری مددردم و ایجدداد ت ییددرات سیاسددی بیایدددگ گروهددی،   آغاز کردند و

زدگددی گ گروهددی بددا تأکیددد بددر ن ددام جانبه از غرب پنداشتند )غربی ایران را در تقلید همهسعادت جامعه

در ایددن   دگحلی اصولی برای رسددیدن بدده پیشددرفت یافتندد ایرانی وگگگ راه  -های بومی، فرهنگ اسالمی  ارزش

در رمددان »سددگ و زمسددتان بلنددد  بددا مسددا ل  زدگددی »غرب ی تعامددل گفتمددانپژوهش سعی شده که نحوه

شددود و همينددین سیاسددی، اجتمدداعی و ایددد ولونیس، شناسددایی و لرایددی تولیددد هددر گفتمددان مشددّ ص 

دی فددرکال   انتقددا تحلیددل گفتمددانهای زبانی و فرازبانی مؤثّر در خلق ایددن اثددر بددر اسددا  روش »م تصّه

ها، محتددوا و ی مهمّ این است که باید در ت ییر و تحوّالت اجتماعی به ت ییر ایددد ولونینکته  بررسی گرددگ

بسددا ت ییددر در برخددی از   کردگ لددهتوجّه    هاویژه نمادها و استعاره  ی آثار و نکات زبانی و بالغی بهمایهجان

هایی از تحددوالت اجتمدداعی و فرهنگددی تواند شاخصی برای ارزیابی جنبددهها میها و تمثیلنمادها، استعاره
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شود که ها به این واقعیّت مربوط میت اصلی کندی در ت ییر مفهوم و نقش نمادها و استعارهباشدگ شاید علّ

بدده توانددایی انتزاعددی هددا  آن  اند و جدددا کددردنیددده شدددهی ما س ت درهددم تنبا زندگی اجتماعی و روزمره

 گتری نیاز داردقوی

زدگددی، شددهرنوش گفتمددان، رویکددرد انتقددادی نددورمن فددرکال ، گفتمددان غربتحلیل ها:کلیدددوا ه

 پور، سگ و زمستان بلندگپارسی

 مه مقدّ   -1

گرایی یددا پوپولیسددم، آمددوزه و عددواماند: »مردمیگری،  ی مفهوم مردمیگری گفتهدر متون جدید درباره

روشی سیاسی است در طرفداری کردن یا طرفداری نشددان دادن از حقددوق و عالیددق مددردم عامدده در برابددر 

های پوپولیستی، معمددوالا ا تالفددی آشددکار یددا   در نهضت100:  1374راد،  گروه ن بهگ  )آقاب شی و افشاری

شددود کدده پژوهشددگران معتقدنددد: ه متعددارب برقددرار میضمنی، میان طبقات م تلف با منافع متفاوت و گددا

عمده ناشی از عدم تشکّل طبقاتی و عدم وجود مرزبندی  به طور  ها»تداخل اقشار گوناگون در این نهضت

فریبی، تقدددی    در متون سیاسی، پوپولیسم را »دارای مشّ صددات عددوام101روشن طبقاتی استگ  )همان: 

طلبی، بورنوایی بودن و های مردم، نداشتن اید ولونی مشّ ص، اصالحش ص رهبر فرهمند، تکیه بر توده

  300: 1388گرایی استگ  )آشوری، الیسم و ملیعناصری از ضدّیت با امپری

 بیان مسأله-1-1

عنوان شددکلی   است که زبان را به  گفتمانی  ای برای مطالعهانتقادی، رویکردی بینارشته  تحلیل گفتمان

ی مددتن و ی بازتولید قدددرت اجتمدداعی و سیاسددی بدده وسددیلهکند و بر نحوهکارکرد اجتماعی بررسی میاز  

-های علددم زبددانیا تحلیل کالم، یکی از زیرشدداخه  تحلیل گفتمانشناسی یا  کندگ گفتمانگفتگو تأکید می

 شددناختینشانهی پدیدهای یا هرگونه شود که زبان نوشتاری، گفتاری یا نشانهمطالعاتی اطالق میبه    شناسی

های شده و گفتددار  در قالددب رشددتهقول، متن نوشته)نقل  تحلیل گفتمانکندگ موضوع  را تجزیه و تحلیل می

شناسی تاحدودی بدده ایددن شودگ زبانز تعدادی جمله، گزاره، عبارت، گفتار و مناظره تعریف میمنسجمی ا

هددای به جای ساختار متن، در پددی کشددف ویژگی تحلیل گفتمانحوزه نزدیس است؛ با این تفاوت که در  

و اجتمدداعی   علوم انسددانیم تلف  های  در حوزهگفتمان  شناختی فرد/ افراد هستیمگ تحلیلروان   -اجتماعی  

-شددناختی، روانشناسددی  شناسی، مددددکاری، روانشناسی، انسانآموزشی، جامعه  شناسی، علومشامل زبان

مطالعددات الملددل، ج رافیددای انسددانی،  مطالعددات فرهنگددی، روابدد  بیناجتمدداعی، مطالعددات منطقدده،  شناسی  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C
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ی تحلیل و کاربرد دارد که هر کدام مفروضات، حوزه مطالعات ترجمه، مطالعات کتاب مقدّ  و  ارتباطی

   8: 1379 روش م تص خود را داردگ )رگک: فرکال ،

 های پژوهشپرسش -1-2

 های زیر پاسخ دهند:این پژوهش به پرسشروند پژوهشگران برآنند در 

 های غالب موجود در رمان »سگ و زمستان بلند  کدامند؟گفتمان -

 پور در تبیین دیدگاه خود لگونه از ابزار کالمی بهره برده است؟پارسی -

 کدامند؟پوری پارسیعدم ظهور اندیشهعوامل بیرونی تأثیرگتار در ظهور و  -

 روش تحقیق   -1-3

اجتماعی  -های سیاسی رمانهای غالب تحلیلی، یکی از گفتمان -در پژوهش حاضر با روش توصیفی  

پور و بددا »سگ و زمستان بلند  شهرنوش پارسی  زدگی  با تکیه بر رمان)گفتمان غرب  1350مربوط به دهه  

گ در ایددن شددیوه بدده کمددس ابددزار شددودنورمن فرکال  بررسی مددیانتقادی گفتمان  توجّه به رویکرد تحلیل  

های زیرین معانی این رمان را با توجّه به عواملی لون بافت تاری ی، فرایندددهای توان الیهشناختی میزبان

آثددار های م تلف  گونه است که ابتدا با پردازش الیه  اجتماعی، سیاسی وگگگ آشکار کردگ روش تحلیل این

های غالب دارای بار ایددد ولونیس )در شناسیس و بافت موقعیّت ، گفتمانی وانگانی، عوامل جامعه)الیه

ی نورمن فددرکال  در سدده سددط  ها بر اسا  ن ریّهشودگ در ادامه، گفتمانزدگی  گزینش میزمینه غرب

نشددینی وانگددان، روابدد  همهای موجددود،  ، )از ن ر توجّه به انت اب نددوع وانگددان از میددان مدددلولتوصیف

 تفسددیرتحلیل انتزاعی متن که گاه اید ولونی نویسددنده را در بددردارد     ،یکلّکاربرد اسامی خاص و به طور

لنین متنی از میان امکانات موجود در آن زبان )توضیِ  لرایی تولید این  تبیینی بینامتنی  و  ه به جنبه)توجّ

 -شددناختی، گفتمددان، ایددد ولونی و قدددرت و دانددش فرهنگددی امعهبرای تولید متن، در ارتباط با عوامددل ج

  شودگتحلیل میاجتماعی  

  ی پژوهشپیشینه -1-4

ها عبارتنددد های گوناگونی صورت گرفته است؛ که برخی از آن  پژوهشانتقادی  گفتماندر زمینه »تحلیل

 از: 

های کوتدداه گفتمددان داسددتان کوتدداه معاصددر بزرگسدداالن و داسددتانانتقادیمقایسه تحلیل» ،  1382قنبری )  -

های اهلل یارمحمدی؛ این تحقیق به بررسی و مقایسدده سدداختارها و مؤلفدده؛ به راهنمایی لطف معاصر نوجوان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87
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های کوتاه معاصر بزرگسال و نوجوان پرداخته اسددت و سددعی در بیددان ایددن مدار موجود در داستانگفتمان

ها مؤلفددهمطلب دارد که تا له حدود و به له من ور نویسددندگان ادبددی در آثددار خددود از ایددن سدداختارها و 

 گانداستفاده نموده

انتقددادی در دو رمددان االرب عبدددالرحمن گفتماننامدده »بررسددی تطبیقددی تحلیلدر پایان  ، 1396حسینی )  -

آبادی بر اسا  ن ریه فرکال   به توصیف مددتن دو رمددان بدده الشرقاوی و جای خالی سلوچ محمود دولت

های بینامتنی، تبیین ساختارهای به کار گرفته شددده نشناسی، تفسیر بافت موقعیتی،گفتمالحاظ ساختار زبان

 گپرداخته است  آبادیاالرب عبدالرحمن الشرقاوی و جای خالی سلوچ محمود دولت) در دو رمان

؛ در ایددن مقالدده سددعی شددده انتقادی گفتمان»رویکردهای غالب در تحلیل ،  1386زاده و غیاثیان )آقاگل  -

لیل گفتمان انتقادی و معرفی مکاتب تأثیرگتار بر آن، به بیددان اشددتراکات است تا با مروری بر خاستگاه تح 

اند کدده بددا و افتراقات رویکردهای غالب در آن پرداخته شودگ پژوهشگران در پایددان بدده ایددن نتددای  رسددیده

خددورد، همدده هددد  هایی که در رویکردهای غالب در تحلیل گفتمان انتقددادی بدده لشددم میوجود تفاوت

کنند و آن نشان دادن رابطة دیالکتیس میان زبان، قدددرت و ایددد ولونی و نقددش مددؤثر بال میواحدی را دن

شددود؛ ب شی به رواب  نابرابر اجتماعی استگ قدرت از زبددان مشددتق نمیزبان در تجلی قدرت و مشروعیت

 شودگمی بلکه زبان برای مبارزه با قدرت، برای فروپاشی آن و ایجاد ت ییر در توزیع آن به کار گرفته

بررسی آیات »تحدّی  براسا  ن ریة تحلیل گفتمان انتقددادی »نددورمن » ،  1398رن  )ذوالفقاری و دست  -

تحلیلددی و بددر  -این پژوهش در پی رهیافتی جدید به منطق نزول آیات تحدی با روش توصیفی ؛  فرکال 

آور زبانی قرآن بددا اوضدداع خفقددانپایة تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکال ، به بررسی لگونگی تعامل  

پردازد و لگونگی پیوند آیات تحدی با قدرت مسل  بر جامعه را در سه الیة توصددیف، مسل  بر زمان می

کندگ نتیجه پژوهش حاکی از آن است که گفتمددان تحدددی، تحددت تددأثیر اوضدداع تفسیر و تبیین بررسی می

 ود تأثیر متقابل قرآن بر کنش مشرکان استگسیاسی حاکم، به ویژه رفتار مشرکان، شکل گرفته و نم
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تحلیل گفتمان انتقادی »وظایف مرید  از دیدگاه قشیری براسا   »  ،  1397منت ری و دیگران )   -

در این پژوهش باب آخر رسالة قشیری که دربرگیرندددس سددفارش بدده مریدددان   ؛  رویکرد فرکال  

دهددد کدده  بررسددی نتددای  نشددان می است، بر اسددا  ن ریدده فددرکال  تحلیددل شددده اسددتگ در ایددن  

های مسددل  بددر  شودگ گفتمان اید ولونی قشیری در شیوه استفاده از عبارات و کلمات آشکار می 

این باب شامل تع یم، تسلیم مرید در برابر پیر هستند که به بازنمایی اوضاع اجتماعی و فرهنگی  

 اندگ و سیاسی پرداخته 

شددما کدده غریبدده نیسددتید براسددا  رویکددرد  انتقددادی تمددانگف تحلیددل» ،  1400شرکت مقدددم و دیگددران )-

سو فقددر اند که موضوع این داستان، از یس ؛ پژوهشگران در پایان به این نتای  دست یافتهفرکال  نورمن

سوادی حاکم بر جامعه و اوضاع نابسامان اجتماعی روستاها و از دیگر سددو احسددا  آزادی و تددالش و بی

های متن نهفتدده، اسددتگ در های اصلی داستان که در کلمات و عبارتنزد ش صیتبرای دستیابی به قدرت 

سط  تفسیر، نویسنده به خوبی توانسته فضای عاطفی و روانی حاکم بر اوضاع اجتمدداع آن دوره را تفسددیر 

سوادی و سواد، فقر و ثروت فضای داسددتان را در هیجددان تقددابلی فددرو بددرده کندگ در سط  تبیین، تقابل بی

 تگاس

سددگ و زمسددتان » رمددان زدگی ،غرب گفتمددانتحلیلی گرفته در زمینهبا توجّه به جستجوهای صورت

 ،رواسددتگ از ایددنبلند  با توجّه به رویکرد انتقادی نورمن فرکال ، کمتر مورد توجّه منتقدان قددرار گرفتدده 

های سیاسددی و اجتمدداعی نویسددندگان تواند فت  بابی برای ورود بدده دنیددای اندیشددهمی پرداختن به این رمان

 گباشد

 مبانی نظری    -2

  به کار ریاضیآمریکایی و مت صّص   شنا زبان)  1بار زلیگ هری اصطالح »تحلیل گفتمان  را اوّلین

آمریکددایی ، روش  شناسددانزبددان ترین)از برجسددته 2لددارلز فرانسددی  هاکددت بددرده اسددتگ او بدده همددراه

، دقّت گراشناسی ساختبانزهای زلیگ هری  به  گرایی را در توصیف زبان گسترش دادگ بررسیساخت

را   گراشناسی ساختن ، اوج زبا1951شناسی ساختاری  )»زبانکه کتاب او با نام  بیشتری ب شید به طوری

 دهدگ نشان می

 
1. Zellig Harris 

2. Charles F. Hockett 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7


 53-107، صص 1401ی هجدهم، تابستانی ششم، شماره های ادبی، دورهی مکتب نامهپژوهش

58 
 

اندگ به اعتقاد این ی مقابل تحلیل متن دانستهشناسان، تحلیل گفتمان را نقطهعد از هری ، برخی از زبانب

و  -ها ها و مصدداحبهگفتگوهددا، سدد نرانی  ماننددد  –عدّه، تحلیل گفتمان شامل تحلیلِ ساختارِ زبان گفتدداری  

استگ برخددی از   -ها وگگگ  ها، داستانشها، گزارمانند مقاله  -تحلیل متن شامل تحلیل ساختار زبان نوشتاری  

ای معتقد بودند که تحلیل گفتمان بیشتر شناسان از این مفهوم در معناهای متفاوتی استفاده کردندگ عدّهزبان

پردازدگ تحلیددل گفتمددان نددزد ایددن افددراد عبددارت بددود از به ساختار جمله و کشف و توصیف رواب  آن می

ی این رواب  استگ طبق این تعریف ر و توجّه به کلّ آن لیزی که نتیجهها با یکدیگی جملهشناخت رابطه

ترین مبنددای تشددری  عنوان عمددده ی جمله بهدهندهدر تحلیل گفتمان صرفاا با عناصر ل وی و نحوی تشکیل

 معنا سروکار نداریم؛ بلکه فراتر از آن به عوامل بیرونی متن، یعنی بافت موقعیّتی، اجتمدداعی، فرهنگددی وگگگ

گیری معنا و پیام واحدهای زبانی را در ارتبدداط بددا گفتمان، »لگونگی شکلسروکار داریمگ بنابراین تحلیل

ی متن واحدهای زبانی، محی  بالفصل زبانی مربوطه و نیز کددلّ ن ددام زبددانی  و زبانی )زمینهعوامل درونی  

  8: 1379فرکال ، کندگ  )یی اجتماعی، موقعیّتی و فرهنگی  بررسی مبیرونی زبانی )زمینه عوامل

شناسددی اجتمدداعی و انتقددادی بدده همّددت زمان کوتاهی )تقریبدداا دو دهدده ، ایددن گددرایش از زباندر مدّت

 بنیدداد گرای ن امی دستور زبان نقشدهندهو توسعه  بریتانیایی  شنا زبان)  1،مایکل هالیدیمتفکّرانی لون  

فرانسددوی   )فیلسددو  3ناک درایدا و  فرانسوی    شناباستانو    مورّخ،  شنا روان،  فیلسو )  2میشل فوکو

 ،4نددورمن فددرکال اجتماعی شددد و شددکلی انتقددادی بدده خددود گرفددتگ   -وارد مطالعات فرهنگی و سیاسی  

رودگ او ن سددتین شددمار مددیانتقددادی بدده  گفتمددان تحلیددلان گددتاربنیانبریتانیایی از  پژوهشگرو  شنا زبان

 کتابش را با عنوان »زبان و قدرت  در همین زمینه نوشتگ

عنددوان  انتقددادی بددهی معرّفددی و رشددد تحلیددل گفتمددان  ن رانی مانند نددورمن فددرکال  در زمینددهصاحب

لارلوب متنی و اندگ از دید او بر اسا  تحلیل گفتمان با دو  گرایشی نو در تحلیل متن، نقش مهمّی داشته

 -معنددایی و ب ددش دوم، مدداهیّتی اجتمدداعی   -فرامتنی مواجه هستیم؛ ب ش ن ست، ماهیّتی سددبکی، نحددوی

ی جمله با عناصر بافت دهندهسیاسی و فرهنگی داردگ در این روش عالوه بر عناصر ل وی و نحوی تشکیل

یّتددی دارای کلّ  ،ی اوّلن در درجددهموقعیّت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز سروکار داریددمگ از دیددد او، مددت

 
3  Michael Alexander Kirkwood Halliday   
4. Paul Michel Foucault 

5. Jacques Derrida 

6. Norman Fairclough 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84_%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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ای از عناصر وجود دارد که عددالوه بددر متن، مجموعهی زیرین  است که بدان وابسته استگ در درون و الیه

رو مددتن یددا گفتمددان بدده گویندددگ از ایددنمی  گفتمانسازند که بدان  یّتی را میند، کلّااینکه به یکدیگر مرتب 

استگ این عوامل هم در فرایند تولید متن و هددم در فراینددد تفسددیر مددتن  ای از عوامل بیرونی متّکیمجموعه

مؤثّرندگ یس متن عالوه بر بافت و فرایند تفسیر متن، متأثّر از شرای  اجتماعی و سیاسی اسددت کدده مددتن در 

ادبیّددات هددای  یژگددیاجتماعی و سیاسی از و  یهاو توجّه به معضل  ییگراشودگ جامعهآن تولید یا تفسیر می

ای و زیددرین خددود های لندالیهبینی و نگرش نویسنده را در بافتها، جهاناستانی ایران استگ این داستاند

توان ادعا کرد که ظرفیّت داستان از حیث تناسب با تحلیل گفتمان تاحدّی است دهندگ بنابراین میجای می

به ن ر فرکال ، تحلیل ی او دانستگ عهی جامها را ظر ِ گفتمانِ روزگارِ نویسنده و آیینهکه بتوان داستان

های زبانی و اعمال گفتمانی به فرایندهای اید ولونیس در گفتمددان، روابدد  بددین انتقادی در بررسی پدیده

های دارای بار اید ولونیس در گفتمان، بازتولید اجتماعی اید ولونی قدرت، فربزبان، اید ولونی، پیش

کنشددگران، ای  کرده، عناصر زبانی و غیر زبانی را به همراه دانددش زمینددهسلطه و نابرابری در گفتمان توجّه  

  12دهدگ )همان: هد  مطالعه خود قرار می

ی مواجهه با غرب اند، نحوهفکران ایرانی در یس قرن اخیر با آن درگیر بودهیکی از مسا لی که روشن

ی اخیددر ایددران فکددران سدددهروشنماندگی کشور از سوی دیگر بوده استگ سو و بررسی علل عقباز یس

ای بددر عدّهاندگ های متفاوتی از خود نشان دادهپ  از آشنایی با فرهنگ غربی و ورود آن به ایران، واکنش

ی ایرانددی را بدده رشددد و تعددالی رسددانده بدده تواند جامعددهاین باورند که حرکت به سمت الگوهای غرب می

گرایددی گ گاه بدده غددرب، اصددالحاتی را صددورت دادنددد )غربی خود برگرداندگ بنابراین با نع مت گتشته

جانبه از غرب پنداشتندگ بنابراین این گروه سعی ی ایران را در تقلید همهگروهی پیشرفت و سعادت جامعه

ی سددوم بددا ا دسددتهامّدد  ؛زدگددی کردند تا هم در شکل و هم در محتوا به سمت الگوهای غرب بروند )غرب

حل اصددولی بددرای رسددیدن بدده سددعادت و ایرانی وگگگ، راه  -های بومی، فرهنگ اسالمیارزشتأکید بر ن ام  

  58: 1390نژاد، پیشرفت را یافتندگ )رگک: جمشیدی و ایران

منتقدان دیگری لون وثوقی، مؤمنی، آشوری و آدمیت معتقدند که خروش در مقابل برتری فرهنددگ 

ی ی اشدداعهرزشمند انجامیده و حفددف فرهنددگ ملّددی، بهانددهی دستاوردهای اخردانهغرب، اغلب به نفی بی

ی مشددروطه  در برابددر مرام روستایی و خردستیزی شرقی شده استگ در واقع »اگر ن سددتین واکددنش »دوره

  خودداری از 1350های دهه تر بود، در عوب واکنش دوم، )سالتمدّن جدید غرب، شیفتگی هرله تمام
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ی یددس الگددوی معرفتددی مثابددهنده بودگ در هر دو حالت، هیيگاه به غرب بهپتیرش آن همراه با زبانی ستیز

ی خود را داشت، برخورد نشددد؛ بلکدده داد و قوانین و منطق ویژهجدید که راه بریدن از گتشته را نشان می

مددا اش بر جهان های مادّیدستی نیروهای پنهان در ن ر گرفته شد که به یمن تواناییعنوان کانونی از هم  به

رفتدده بددا کشدداندن مددا بدده بردگددی سیاسددی و فرهنگددی، برد و رفتددهانداخت، رسوم ما را از میان میدست می

   1205: 1377کردگ  )میرعابدینی، هایمان را تباه میفضیلت

 ها تحلیل داده   -3

قددرار  مورد استفاده  علمی  اجتماعی و  تواند در تحقیقاتمی  -ی انتقادی زبان  مطالعه  -الگوی فرکال   

 افزایش آگاهی نسبت به رواب  اجتماعی قدرت  و » در تولید، ت ییر و حففزبان   گیردگ فرکال ، »توجّه به

داندددگ تددرین اهدددا  خددود مددیدیگر نقش دارد  را از مهم  بعضی بر بعضیی  در سلطهزبان  که لگونه    این

هددای دیگددر ب ددش بهاز جامعه و فرایندی مشروط ب شی بان   از ن ر او، ز37:  1394زاده،  )رگک:    آقاگل

 آن سددر بر  ی رواب  قدرت و نزاعنتیجه که تبیین قراردادهاییکند تا به غیر زبانی جامعه استگ او سعی می

 سدداختارهای و جز ددی رخدددادهای بین که است استوار اصل این بر انتقادی رویکرد اسا گ بپردازد  هستند،

   27: 1379 فرکال ،: کگرگ )دارد وجود ارتباطی بزرگ،

گفتمانی هر متنی، گفتمان غالب موقعیّت تولید، زمان و مکان تولید، م اطب، نددوع ارتبدداط   در بررسی

شود و زبان اجتماعی مددتن و نهادهددایی ی رواب  بینامتنی بررسی میی متن و زنجیرهبین گوینده یا نویسنده

هددای گفتمددانی، فهددم بافددت شودگ در پژوهشاستوار است، کشف و آشکار میها  آن  هایکه متن بر آموزه

دهندددگان فرایندددهای مددتن و درک تأکیدددهای مددتن از تحلیددل موقعیّتی متن، شناسایی کنشددگران یددا انجام

ی هددر دهندددهتوان با درک عوامددل اجتمدداعی شددکلیّت بسیاری داردگ با لنین تحلیلی میوانگانی آن، اهمّ

های زیرین معانی توان الیهشناختی میتری از آن رسیدگ در این شیوه به کمس ابزار زبانفهم کاملبه   متنی

 به عواملی لون بافت تدداری ی، فرایندددهای اجتمدداعی، سیاسددی وگگگ آشددکار کددردگتوجّه  متون داستانی را با

در رمددان »سددگ و   گرایددی زدگددی و غربهای دارای بار ایددد ولونیس )در زمیندده غربگفتمانمجموعه  

 زمستان بلند  عبارتند از:

کنند؟گگگ حسین گفت: مددن مددال توانی؟ حاال اینجا حلوا خیر میتوانی؟ برای له نمیعلی پرسید: نمی  -

پوسی، دلت خوش اسددت مانی اینجا میکنمگ مال اینجا هستم، اینجا کجاست؟ میاینجایم، این را ح  می
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ترسددی تحقیددرت کننددد، ترسی، میشوی هه، همینگ لرا میام وطن خاک میهای مکه تو یکی از قبرستان

 همینگ

 برای لی تحقیرم کنند؟ -

 دانم عینس کلفتتگهایتگ برای خودت، برای گگگ له میماندگیبرای عقب -

 خواهد بروی جنگل؟های تارزان یادت هست علی؟ باز هم دلت میحسین پرسید: فیلم

  18-16: 1369پور، هاگ )پارسیآدم یهم آمریکا، مثل بقیّرونه، مگر خُل هستم، می -

ها هستند دیگددر، ها همان انگلیسیعمویم با عصبانیّت گفت: آقاجان، امریکا لیه، امریکایی کیه؟ این  -

 با هم که فرقی ندارندگ

درازندگ ولی با هددم ام لنگشانزنند، همهشان انگلیسی حر  میدایی گفت: اتفاقاا فرق دارندگ البته همه

 کنم دور، دورتر استگ خیلی ثروتمندندگ آقا مددن فکددر مددیپولدارترندگ کشورشان بزرگها  آن  فرق دارندگ

داری، ریددش و داری و جهددانها بیاینددد در سیاسددتباشدگ عموی بزرگم گفت: ن یر آقاگ تا امریکاییها  آن

ت حقیقددی در جهددان وجددود دارد و آن سبیل درآورند، هفت نسل از مردم دنیددا گتشددته اسددتگ یددس قدددر

 ها، جنسشان خوب استگ عددالوه بددر آن ثروتمندنددد، گدددا نیسددتندگگگ خددبانگلستان استگ امّا البتّه امریکایی

گددویم آقددا حدداال کدده مددا قددرار اسددتگگگ پولدارترندگ برای همین آقاترندگ ن رشان بلندتر استگ مددن میها  آن

 ب وریم لراگگگ پلوخور را ن وریم؟

 گفت: اصالا لرا ما گه ب وریم؟ حسین

 فرمایند له غلطی بکنیم؟عالی میبعد عمویم با احتیاط گفت: یعنی جناب

 گویم گه ن وریمگحسین گفت: من می

شود، مگر اصالا هميین لیزی ممکن است قربان، صددد و پنجدداه عموی کولس گفت: خوب مگر می

 توانیم یکدفعهگگگ عجیب است!اال لطور میوقت حنف  نکشیدیمگ آنها آن یاجازهسال است ما بی

 تر باشیم که سرمان کاله نرودگجان این است که دقیقپدرم گفت: نه آقا، من ور حسین

-هاگگگ یسحسین گفت: شما جریان آقاجان یادتان هست؟ کی برایش زد؟ خوب معلوم است انگلیسی

هددا قددوی ت نیسددتگگگ مددثالا بعضددی  ملددتخدا هستندگ آخر اینکه درسها  آن  زنید که انگارطوری حر  می

تددرین قدددرت روی زمددین مددا خور تابع یس قوانینی اسددتگ یددس روزی بددزرگها توسریشوند، بعضیمی

یددواش بدده خدداطر یددس اتّفاقدداتی کدده بودیمگ از این سر دنیا تا آن سر دنیا، زیر پرلم ما بودگ ولی خب یواش
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جو کددردگ ای بدون علّت نیستگ باید علّت را جستثهافتاد، امپراتوری کولس شدگ لرا؟گگگ لون هیچ حاد

ایمگ مثل کبددس سددرمان را ها در خودمان لنبره زدهایمگ طی قرنما در حقیقت از پیشرفت تکنیکی بازمانده

دارنددد از حرکددت بدده هددا  آن  ایم وایم تا حقیقت را نبینیمگ در عصر خیش و گدداوآهن ماندددهزیر بر  کرده

اند که باید به یکدیگر احتددرام بگتارنددد، کدده ون در آغاز کار، این را آموختهزنند، لسوی فضا حر  می

انسانندگ این لیزی است که ما ها آن ارباب و رعیّت نیستندگها آن ی هر فرد حرمت قا ل باشندگبرای اندیشه

اند تا به این مرحلدده هاندگ مبارزه کردنیز این را به قیمت ارزان به دست نیاوردهها  آن  در اینجا کم داریمگ امّا

 اندگرسیده

خواهی بگویی ما اگر زور بددزنیم، می !جانحسین ،خواهی بگوییعموی بزرگم گفت: باالخره لی می

 شویم انگلستان؟می

ایددن همدده هددا  آن  کنددی جددانمگنمیتوجّدده    دایی صبری پرید وس  حر  عمویم: تازه تو به یس لیددزی

گویددد اصددالا آفتابه  اختراعددی کددردیم؟ ایددن پرویددز کدده تددازه آمددده میوقت جز  اختراعات کردندگ ما هیچ 

  53-49: 1369پور، متمدّنندگ )پارسیها آن دانیکجا هستند، ما کجاییمگ میها آن دانیدنمی

گویم این کارها بد است، ولی تو ایران، اینجددا، یددس علی ابروهایش را درهم کشید: »خب، من نمی  -

دیدددمگ رویددم را هددایش، حدد ّ کشددتن میکردگ ته لشددمبا نفرت به من نگاه میکم عجیب استگ  آقاجان  

کددردگ گفددتم: هددایش حددر  مددرا تأییددد میبرگرداندم و به علی خیره شدمگگگ علی پاسدد ی نددداد، امّددا لشددم

 کنیدگ گردید، ت ییر میی شما وقتی به اینجا برمیفهمم لطور است که همه»نمی

 ی سنّتی استگ جامعهگفت: »عزیزم اینجا یس 

بدده   گردیدرود؛ بر که میروید، سنّت یادتان میگفتم: »درست است، سنّتی استگ اما شما همین که می

افتیدگ آن حسین مانده بود که همین سددنّت را عددوب کنددد، نرفتدده بددود، اهددل فددرار نبددودگ لددرا یاد سنّت می

ی شیء بودن خددودم را حددل کددنم، نم مسألهفهمید یس لیزهایی عوب شده است؟ گگگ من تا وقتی نتوانمی

جان من انسان نیستم؛ یس شیء هستم؛ یس شیءِ جنسی؛ این مددرا اذیّددت توانم کار دیگری بکنمگ علینمی

 کندگ باید از شرّ این تعریف خالص بشومگ می

در ام، لون دست و پای مرا مثل یس گوسفند آبرو باشمگ از این آبرو خسته شدهخواهم بیمن، من می

خددواهم رسددوا بشددومگ لددرزدگ مددن میهای پشتم میخانه بروم، مهرهگلّه بسته استگ از اینکه آخرش به سلّاخ

 طالب رسوایی هستمگ 
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هایددت روی؟ تو مثل آن مرحوم هستیگ در اندیشیدن به هر لیز، دندددانپرسید: »خب لرا از راهش نمی

خددواهی، آیددی؟ آنجددا آن آزادی کدده مییکددا نمیشوی و با من امرکنیگ لرا بلند نمیرا روی هم کلید می

 هستگ 

آن پشت کنیم و آن را دور بزنیمگ به    شود؟ به هر شکلی برخوردیم»فرار؟ نه؟ همیشه فرارگ اینجا له می

ی حق به جانب بگیددریم، انگددار کدده آب از برویم و هر کار دلمان خواست بکنیم، اما وقتی برگشتیم، قیافه

ی جنگیدددن ندارندددگ رونددد، لددون حوصددلهرسد که همدده میروز میترتیب یس  آب تکان ن وردهگ به این

کنددد، لدده روز زمین برهوت خواهد ماند و یس سنّتگ از آن گتشته، مردمانی که در آنجا زندگی مییس

لیددز را از سددر نددو های دست دوّم که در آنجددا بایددد همددهاند که باید پتیرای ما شوند؟ ما آدمگناهی کرده

 و ثانیه به ثانیه بیشتر از هویّت خود ت لیه بشویم؟ برای له باید از هویّت خود ت لیه بشویم؟  بیاموزیم

ات هایم را گرفت و تکان دادگ س ت تکددانم دادگ گفددت: »حددوری، حددوری، تددو لددهوقت علی شانهآن

 ی ما، این لیزها رسم نبودگ آخر لی شده؟ طوری شدی؟ تو خانهشده، لرا این

شد، خواسددتم تنهددا زندددگی ها را زدم که برومگ له کنم نمیرفتمگ تمام کلسباید می  گفتم: »خوب من

 خواهم برومگ باید بمانم، اینجا، اینجا بمانمگ کنم نشد، نگتاشتندگ حاال دیگر من نمی

مدددّت زیددر یس رگبار تند و بعد بوی کاهگل دیوارها که حسابی گيشان ری تدده بددودگ در حیدداط تمددام

رفت، ولی هنوز سرد بودگ پولیور نازکم خی  شده بودگ سرم را بدده دمگ هوا رو به گرمی میرگبار نشسته بو

 گفتگزدگ لیزی میجان از پشت پنجره به شیشه میپشتی صندلی راحتی تکیه داده بودمگ خانم

 خوری؟سرما می

ای باران در کردمگ به برق باران روی لوب سبزرنگ معجر و به صدبه ترش  باران روی دیوار نگاه می

 ناودانگ

های بسته، حیاط را شکافته بودگ جای پایش آسایش، با آن بالیس پرنده پریدگ انگار که حرکت سنگ

-آمدگ لطور بود که البددههای کاج میالی شاخهجیس از البهشدگ صدای جیسدر آسمان ابری ح  می

 شد؟نشستند و طوریشان نمیهای سوزنی میالی این برگ

دانی او به جهنّم بّيه مبتال شده اند؛ لون میفهمم لرا آدم را از بهشت بیرون کردهعلی، حاال میگگگ آه  

کننددد مرکددز دنیددا گیرنددد، بعددد فکددر میبودگ اینها که از پوست و گوشت و خون و روح خود ما شددکل می

را عوب کنندگ تو فکددر لیز خواهند همهشکل گرفته، ناگهان میها آن هستند، که دنیا به دور هیکل نازنین
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گویم؟ ترین روز به حضرت آدم را میگویم؟ نزدیساند؟ روز اوّل را میها نج کنی لرا بعضی آدممی

نشنو هستند آقاگ حضرت نوح، یس پسرش را عاق کرد، لون به پدددرش های حر ها، بّيهآنها، این نج 

خواهددد؟ مددن مربوط است که کسی ن م را نمیها از نسل آن پسر هستندگ به من له خندیده بودگ تمام برده

اند تددا ن ددم بدده وجددود همه زحمت کشددیدهاند اینخواهمگ ن م له عیبی دارد؟ پی مبرها آمدهکه ن م را می

خواهند همان ن م را از بین ببرندگ خوب طبیعی است که خداوند، حقّشان وقت این لل وزها میآورندگ آن

گوید،   ب واهد م لّ ن م بشود، همین عاقبت را داردگ راست میرا کف دستشان خواهد گتاشتگ هر ک

نفددری خددال  جریددان آب شددنا حسین کشته شد، امّا نه اینکه ما او را بکشیم؛ ن م او را کشتگ لددون یددس

خورندددگ اند م ددز اینهددا را میآمدگ یس مشت کافر پیدددا شدددهکردگ هزار نفر هم بود، همین بال سرش میمی

افتندگ بعد که در خشکی پرپددر ها مثل ماهی به تور میآلود ماهی بگیرند و این احمقگل  خواهند از آبمی

 میرندگ  سوزند، میزنند، از تشنگی میمی

 آیی امریکا؟ خواهمگ لرا با ما نمیدهی به حر ، من خوبی ترا میگفت: »لرا دل نمی

 »بیایم لی بگویم؟ 

-کنیگ بددا هددماست که دیگر تو صف اتوبو  دعوا نمی  کنی، حدّاقلش اینخوانی، کار می»در  می

آیددد شویگ اینجا تو زود پیر شدیگ لرا هددیچ دوسددتی نددداری؟ لددرا کسددی نمیهای خودت معاشر میسن

 دیدنت؟  

 خواهمگ »خودم نمی

کندگ این دانم، مال اینجاستگ هوای اینجا آدم را مسموم میخواهی که لی بشود؟ من می»خودت نمی

در مددن درآمدددهگ روزی حدددّاقلّ دو سدده دفعدده عصددبانی شدددمگ حدداال آنجددا آب تددوی دلددم تکددان دو هفته پ

خوانند، اقلّاا بددا یددس جددوّ شددعور اند، همه کتاب میاند، همه اهل مطالعهجوری همه فهمیدهخوردگ یسنمی

   252-245: 1369پور، طرفی، برای هر کاریگگگ  )پارسی

شددود، لیددز درسددت میوقت همهتیاج داری، باید سفر کنی، آنگفت: »مطمئنمگ تو فق  به یس سفر اح

آیی آنجاگ اگر دلت خواست برای وقت میکنیمگ آنرویمگ بعد ترا خبر میوقتی حالت بهتر شدگ ما اوّل می

 مانیگ همیشه می

 توانمگ »نمی

 »لرا؟ 
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 »من اینجا باید بمانم، کاری هست که بکنمگ 

ک  اینجددا کنند لیزی به تو نرسد؟ هیچ حلوایی که اینجا خیر میترسی از این  »له کاری حوری؟ می

ی آن را بگیددریگ  گیرد که تو ب واهی یددس گوشددهخواهدگ اینجا اصالا کاری صورت نمیکاری از تو نمی

  280کنندگ  )همان: مردم مثل گوسفندند، مثل گوسفند زندگی می

 سط  توصیف -3-1

باعث ها آن ای هستند که استفاده ازشناختیشناختی و جامعههای زبانمدار، ساختهای گفتمانساخت

های م تلفی ممکن گرددگ همينین موجب پوشیدگی و ابهام مددتن یددا ای یا متنی، برداشتشود از گفتهمی

ی، محمّدددشددودگ )رگک: یارسازی ب شی از کالم و یا در حاشیه قرار گددرفتن آن مددیصراحت آن، برجسته

فربِ تفسیر و تبیین استگ به ن ر او، رفتارهددای گفتمددانی فرکال ، توصیف، پیش  در الگوی  133:  1383

که به حفف، تضعیف یا تأثیر رواب  قدرت یاری برسانند، دارای بار اید ولونیس هسددتندگ )رگک: تا زمانی  

اید ولونیس، له نوع لحاظ   مطابق این نوع تحلیل باید به لنین مسا لی پرداخت: به111:  1379فرکال ،  

کدده بددر   ای؟ آیددا عبدداراتیای بین کلمات وجود دارد؟ آیا کلمات، رسمی هستند یددا محدداورهرواب  معنایی

ها، مثبت هستند یا ها، معلوم هستند یا مجهول؟ بیشتر جملهحسن تعبیر داللت کند، وجود دارد؟ بیشتر جمله

لگوندده اسددت؟ از کدددام وجدده از وجددوه هددا  آن  ه ازی استفادمنفی؟ از له ضمیرهایی استفاده شده و نحوه

طبق الگددوی فددرکال ، سددط    171-167:  1989فرکال ،  پرسشی، خبری وگگگ استفاده شده است؟ وگگگ گ )

ها، شدداهد معرّفددی و ذکددر هایی سازمان یافته اسددتگ ذیددل هددر یددس از پرسددشتوصیف حول محور پرسش

 ور و مفاهیم تحلیلی خواهیم بودگ پپارسیهایی از رمان »سگ و زمستان بلند  مثال

معنایی و تضاد معنایی  معنایی، شمولای )هملحاظ اید ولونیسِ معنادار، له نوع رواب  معناییبه  -3-1-1

 بین کلمات وجود دارد؟ 

: 1379معنایی، مواردی است کدده در آن کلمددات دارای معنددای یکسددان هسددتندگ )رگک: فددرکال ،  هم

معنایی تقریبی بین رو در عالم واقع در پی رواب  هممعناییِ مطلق، دشوار استگ از اینهم  یافتن موارد  177

ای دیگددر کلمات هستیمگ شمول معنایی، موردی است که در آن معنای یددس کلمدده در بطددن معنددای کلمدده

ازگار جای داردگ تضادّ معنایی، همان ناسازگاری معنایی است؛ معنی یس کلمه با معنای کلمه دیگددر، ناسدد 

بینی و نگرش نویسنده در رمان »سگ و زمسددتان بلنددد  از لحدداظ کدداربرد در های جهاناستگ یکی از جنبه

-به قدرتمند بودن کشورهایی ن یر انگلستان و امریکا و ضعف ایرانیان اسددت کدده بددهتوجّه    سط  وانگان،
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امریکا هميون ارباب و ایرانیان ماننددد هایی لون  عنوان تضادّ معنایی در این رمان برجسته شده استگ ملّت

 های بزرگ هستندگرعیّتی هستند که تابع قدرت

تددرین خور تابع یس قوانینی استگ یس روزی بزرگها توسریشوند، بعضیها قوی میبعضی ملت  -»

ر خدداط یواش بددهولی خب یواش ؛قدرت روی زمین ما بودیمگ از این سر دنیا تا آن سر دنیا زیر پرلم ما بود

ای بدون علّت نیست، باید علّت را یس اتفاقاتی که افتاد، امپراتوری کولس شد، لرا؟گگگ لون هیچ حادثه

ایددمگ مثددل ها در خودمان لنبددره زدهایمگ طی قرنجو کردگ ما در حقیقت از پیشرفت تکنیکی بازماندهجست

دارند از ها آن ایم ووآهن ماندهایم تا حقیقت را نبینیمگ در عصر خیش و گاکبس سرمان را زیر بر  کرده

انددد کدده بایددد بدده یکدددیگر احتددرام در آغاز کار ایددن را آموخته  زنند، لونحرکت به سوی فضا حر  می

انسددانندگ ایددن هددا آن  ارباب و رعیّددت نیسددتندگ  ها  آن  ی هر فرد حرمت قا ل باشندگبگتارند، که برای اندیشه

اندددگ مبددارزه نیددز ایددن را بدده قیمددت ارزان بدده دسددت نیاوردهها  آن  لیزی است که ما در اینجا کم داریمگ امّا

 اندگاند تا به این مرحله رسیدهکرده

خواهی بگویی ما اگددر زور بددزنیم، جان، میخواهی بگویی حسینعموی بزرگم گفت: باالخره لی می

 شویم انگلستان؟می

ایددن همدده هددا  آن  کنددی جددانم،نمیتوجّدده    دایی صبری پرید وس  حر  عمویم: تازه تو به یس لیددزی

گویددد اصددالا وقت جز آفتابدده اختراعددی کددردیم؟ ایددن پرویددز کدده تددازه آمددده میاختراعات کردند، ما هیچ 

  53-49: 1369پور، پارسیمتمدّنندگ  )ها آن دانیکجا هستند، ما کجاییمگ میها آن دانیدنمی

 تعبیر باشد؟آیا عبارتی وجود دارد که دالّ بر حُسن  -3-1-2

شناختی و ارتباط آن ی وسیعی دارد که شامل مسا ل زبانی و زباناجتماعی، حوزهشناسی  موضوع زبان

شود شناسی اجتماعی به موضوعاتی مانند ادب و نزاکت زبانی پرداخته میبا مسا ل اجتماعی استگ در زبان

ی فرهنگ و زبان به دو این رابطه و در حوزهاندگ در نوعی با مسا ل فرهنگی و اجتماعی پیوند خوردهکه به

های فراوانی از حُسن تعبیر در زبددان گویی  خواهیم پرداختگ نمونهبحث قُب  تعبیر )تابو  و حُسن تعبیر )به

: 1394پتیر به جای فقرا و ناآرامی به جای ت اهرات گ )رگک: پیددروز، آسیبتوان یافت: »اقشار  روزمره می

84  
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ن سیاسددی گدداه از حسددن تعبیددر بددرای ریاکدداری، فریددب افکددار عمددومی و پوشدداندن ی گفتمددادر حوزه

هایی از حُسن تعبیر و قددبُ  تعبیددر در رمددان »سددگ و زمسددتان بلنددد  کنندگ اینس نمونهها استفاده میواقعیّت

 شود:پور ذکر میپارسی

-هددر لیددز، دندددان  روی؟ تو مثل آن مرحوم هستیگ در اندیشیدن بددهپرسید: »خب لرا از راهش نمی  -

آیددی؟ آنجددا آن آزادی کدده شددوی و بددا مددن امریکددا نمیکنددیگ لددرا بلنددد نمیهایت را روی هددم کلیددد می

  247: 1369پور، خواهی هستگ  )پارسیمی

هددا آن  دانددیکجدداییمگ میکجددا هسددتند، مددا  هددا  آن  دانیدددگوید اصالا نمیاین پرویز که تازه آمده، می  -

  52متمدّنندگ )همان:  

  246ی سنتی استگ  )همان: گفت: »عزیزم اینجا یس جامعه -

ی رودگ مددثالا وانه  معموالا در طنز، طعنه، تمس ر و تحقیر بدده کددار مددیتعبیردر برابر این اصطالح، »قُب  

های زیددر تعبیر هستندگ در نموندده  تعبیر و قب  جسد در مقام مقایسه با »پیکر  و »الشه  به ترتیب دارای حسن  

 توان دید:پور، قب  تعبیر را میمان »سگ و زمستان بلند  پارسیاز ر

خواهنددد می  لل وزهاوقت این  اند تا ن م به وجود آورندگ آناند اینهمه زحمت کشیدهپی مبرها آمده  -

  252ن م را از بین ببرندگ )همان: همان 

 ریم؟گویم آقا حاال که ما قرار استگگگ ب وریم لرا گگگ پلوخور را ن ومی -

 ب وریم؟ گهحسین گفت: اصالا لرا ما 

 ؟له غلطی بکنیمفرمایند عالی میبعد عمویم با احتیاط گفت: یعنی جناب

  50-49همان: ن وریمگ ) گهگویم حسین گفت: من می

ترین روز به حضرت آدم گویم؟ نزدیساند؟ روز اوّل را مینج ها  کنی لرا بعضی آدمتو فکر می  -

  252)همان: آقاگ  نشنو هستندهای حر ها، بّيهنج گویم؟ آنها، این را می

 ترسی تحقیرت کنند، همینگمی -

 برای لی تحقیرم کنند؟

 گعینس کلفتتدانم گ برای خودت، برای گگگ له میهایتماندگیقبعبرای 

  17)همان:  کنندگمی مردم مثل گوسفندند، مثل گوسفند زندگی -
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شود؛ زیرا عالوه بر ناخوشایند و نددامطلوب ها از حسن تعابیر استفاده میی مرگ در تمام زباندر حوزه

ای ممکددن اسددت باعددث ی مردن، در متون کهن اعتقاد بر این بددود کدده ادای صددری  لنددین وانهبودن وانه

قب  تعبیر، دالیددل متعددددی داردگ بددرای   021: 1391گ )رگک: رزمجو و بلوج، احضار یا بیداری مرده گردد

تددوان از او مثال گاهی به دلیل شرای  نامساعد روحی استگ مسلماا کسی که عزیزی را از دسددت داده، نمی

 ای زیبا و خوشایند س ن بگویدگ گونهانت ار داشت که مرگ را زیبا ببیند و از آن به

 ه است؟   استفاده شددر کلمات از کدام »استعاره -3-1-3

در رویکرد انتقادی فرکال ، برای هر نشانه تعریفی پویا و سددیال در ن ددر گرفتدده شددده کدده خددود ماحصددل 

ها همواره در آن در تعامل، لالش، تبانی، پددتیرش، رد و نقددد یکدیگرنددد ن امی فرایندی است که نشانه

گددرای هددا در زبانشناسددی نقشنوآوریتددرین  یکددی از مهم  استعاره دسددتوری گ  312:1400)رگک: رضایی،  

 ،ایمددورد بررسددی قددرار گرفتدده اسددتگ انگددارس الیدده ای و معندداییاز طریق دو انگارس الیه  که  مند استن ام

شناسی گفتمان و وانگان دستور مورد بحث و بررسددی ای بین معنیاستعارس دستوری را بر حسب تنش الیه

این است که کارکردهای اساسی استعارس دستوری پژوهش  در این ب ش از  قرار داده استگ پرسش اصلی  

 کنند؟و لرا از استعارس دستوری در متون استفاده می ؟در گفتمان سیاسی فارسی لیست

ترین های بالغت و در عین حددال پیيیدددهشناختی که یکی از پرکاربردترین جلوه  -ی زبانی  این پدیده

سددازی او توس  فرایند »مدلپور نیز جلوه یافته استگ ارسی»سگ و زمستان بلند  پ  رمانهاست، در متن  آن

سددازی تددر و برجستهتر و عینیهای دشددوار را بددر اسددا  مفدداهیم سددادهو تبیین استعاری  بسیاری از اسددتعاره

کندددگ را آسددان میهددا  آن  سددازی، فراینددد فهددمدهددد و بددا ایددن مدلهای مشترک مفاهیم توضی  میویژگی

توان بدده ها میاز رواب  استعاری، میان مفاهیم به وجود آورده که با تحلیل این استعارهای  شبکهپور،  پارسی

 ددگ گرها ذکر میهایی از این استعارهشناخت الگوهای فکری پدیدآورندگان آن رسیدگ اینس نمونه

 شناختیهای هستیاستعاره -3-1-3-1

ی وسددیعی گیری گسترهویژه اشیا، مبنای شکلخارج بههای جهان  ی انسان از رویارویی با پدیدهتجربه

هایی کدده   استعارهLakoff & Johnson, 1980: 23کندگ )شناختی را فراهم میهای هستیاز استعاره

عنوان یس شددیء، مددادّه، ظددر  و یددا یددس  به ی در ن ر گرفتنشیس مفهوم انتزاعی به واسطهها آن  از راه

شددودگ )رگک: میشناختی معرّفددی های هستیی استعارهشود، در طبقهمیسازی  ش ص به شکلی ویژه مقوله

ای گونددهشناختی، »مفاهیم غیر مادّی و غیددر فیزیکددی  را بددههای هستی  استعاره8:  1391افراشی و دیگران،  
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های   اسددتعاره1392افراشددی و حسددامی،    رگک:پتیرندددگ )کنند که گویی فیزیکددی و تجربهسازی میمفهوم

 گاندای یا مادّی و تش یصی تقسیم کردهشناختی را به دو نوع پدیدههستی

ای یا مادّی به مفاهیمی که ذاتاا پدیده یددا مددادّه نیسددتند، های پدیدهاستعاره  ای/ مادّی:های پدیدهاستعاره

های خود را در قالب اشیا ها تجربهها، انسانتعارهدهندگ در واقع در این نوع اسای و جسمی میارزش پدیده

نسددبت کنند، بدون اینکه دقیقاا مش ص شود که من ور، له نددوع شددیء جسددمی اسددتگ  و اجسام درک می

-دادن فعل یس فاعل به فاعل دیگر و داد و ستد استعاری میان افعال، موجب پویاسازی اندیشه و حرکددت

طددراوت، پویددایی و دینامیسددم سددبکی نوخاسددته از کدداربرد شددودگ ب ددش زیددادی از ب شددی بدده سددبس می

های زیر، »وسوسدده ، »بّيگددی  و »نگدداه  در نمونه    برای مثال317:  1390استگ )فتوحی،  های فعلی  استعاره

 اند:شدهمثابه شیء که با دست قابل لم  است، در ن ر گرفته که مفاهیمی مجرّد و انتزاعی دارند، به

 مثابه شیء قابل دیدن:به بّيگی، عقیده و قدرت •

  61: 1369پور، پارسیکردگ )انگار بّيگیم به تنم لسبیده بود و مرا ول نمی -

شددان قددرار داشددته باشددد، انت دداب بعضی مردم یس عقیددده را مثددل زیارتگدداهی کدده در نزدیکددی خانه  -

  64کنند و در زیارت عبادتگ )همان: شان زندگی میکنندگ در خانهمی

  43بنازم به قدرتش، یس دریا کرم و رحمت استگ )همان:  -

 مثابه شئ متحرک: وسوسه به •

  59غتا که خوردم، حالم کمی جا آمد و دوباره وسوسه به تنم نیش زدگ )همان: -

 مثابه شئ تیز و برنده:نگاه به •

  30)همان: کردگ نگاهش، قلب هر دو ما را سوراخ می -

های تش یصددی یددا جاندارپنددداری، یکددی از انددواع اسددتعاره  ش یصددی:ب شی یددا تهای ش صیّتاستعاره

های ی اسددتعارهانددد و در دسددتههای مفهددومی اسددت کدده لیکددا  و جانسددون آن را معرّفددی کردهاسددتعاره

تددوانیم شددوندگ بددا اسددتفاده از ایددن فراینددد میشناختی قرار داردگ گاه اشیای فیزیکی، ش ص تلقددی میهستی

های غیددر انسددانی و انتزاعددی را برحسددب های مربددوط بدده پدیدددهیر انسددانی و تجربددهبسیاری از موجودات غ

ی از هایی، جنبددههددای انسددانی درک کنددیمگ در لنددین اسددتعارههددا، مشّ صددات و فعالیتانگیزه های خاصددّ

ها، دو درونداد وجود داردگ درونددداد اوّل، »موجددود غیددر شودگ در این استعارهش صیّت انسان برگزیده می

های انسانی به خود گرفته است و درونداد دوّم، »انسان  است که در دنیای واقعی، نسان  است که ویژگیا
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شود که در آن موجودی غیر میای ایجاد رونداد، فضای آمی تهها را داردگ از ترکیب این دو داین ویژگی

  برای مثال 120:  1399کندگ )رگک: آهنگر و امیر مشهدی،  میانسان، توانایی انجام کارهای انسانی را پیدا  

مثابه انسانی )درونددداد دوّم  در ن ددر گرفتدده شددده کدده دراز شددده ی زیر، »حیاط  )درونداد اوّل  بهنهدر نمو

 ه حیاط نسبت داده شده است:های انسانی است که بعبارتی دراز کشیدن، از جمله ویژگیاستگ به

  27: 1369پور، )پارسی دراز شده بودگخشس و خالی در زیر نور ماه  حیاط -

  35مان: )ه راه رسیده بودگزودتر از  غروب -

رسید که صدها اسددکلت آوری داشتگ به ن رم میی وهمدر نور ماه، من ره  های خشس نسترنشاخه  -

  27ن: )هما اندگهایشان را به طر  آسمان بلند کردهدستو بعضی  انددر کنار هم ایستاده

  46: )همان کردگام میوسوسه دواخوری-

فکنددی در مثال باال، »دواخوری  از درونداد اوّل و »وسوسه کردن  از درونداد دوم به فضای آمی ته فرا

ست و صورتی اسددتعاری های مکنیّه اتش یص در شمار استعارهاستگ    وجود آوردهای را به  شده و استعاره

شددودگ کدداربرد ایددن نددوع اسددتعاره، نسددبت های غیر انسددانی داده میاست که در آن صفات انسانی به پدیده

توان به این موارد اشاره کرد: ب شی میهای ش صیّتی نویسنده داردگ از ویژگیمستقیم با نگرش و عاطفه

ها؛ دلی با پدیدهدرون اشیا و همطف انسانی به های دیگر؛ گسترش عوا»اعطای خصوصیّات انسان به پدیده

  318: 1390ی ت یّل آدمی بر طبیعتگ  )فتوحی، غلبه

زمان دو ح  در یددس شناختی است که از تحریس همای عصبتجربه  حسّامیزیاز دیدگاه شناختی،  

استعاری، کار ح  دیگددری را انجددام  به طورها که گویی یکی از ح شودگ آنينان  امر ادراکی ناشی می

دیگر اسددناد داده شددوندگ بددرای مثددال وقتددی حدد  بویددایی وارد دهد و امور مربوط به حوا  م تلف به هم

در قلمرو ادراکی یکدیگر، حقیقت های پنجگانه ح  شودگ دخالتقلمرو کار ح  لشایی و بساوایی می

بلکدده یددس   ؛آواز در عالم خارج صادق نیسددتخارجی نداردگ برای مثال شنیدن بو، شیرینی کالم و گرمی  

پددتیردگ »اشدداعره معتقددد فرایند استعاری است؛ زیرا یس ح  مجازاا و نه حقیقتاا از ح  دیگر عاریددت می

 14:  1379نسددفی،  ح  دیگر هم ادرک شودگ  )رگک:  شود، با  بودند جایز است آنيه با حسی ادراک می

   582-571: 1383و هجویری، 

ی دریافت و بلکه دامنه ؛کندها ت ییر نمیشود، ذات پدیدهمیزی ساخته میاوقتی یس گزاره از نوع حسّ

ی ادراک و تقویّت حوا  و یابدگ این امر موجب گسترش دایرهی استعاره گسترش میادراک ما به وسیله
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امیزیشددودگ کدداربرد مددؤثّر و بسددامد بدداالی  نرفاب شی بدده بیددنش مددا می ی ادراک را وسددعت ، گسددترهحسددّ

کنددد؛ ی تصرّ  گوینده را در قوانین محدود و تکددراری جهددان فددراهم می، زمینهحسّامیزیب شدگ بیان  می

هددا، هددا، شددنیدنی و رنگشددوند کدده مزّهر میپددتینقدددر انعطا ی ادراک مددا آهای طبیعی در گسترهپدیده

لندبعدددی خواهنددد شدددگ ها  شوند و بوها رنددگ دارندددگ در لنددین قلمددروی از ادراک، پدیدددهلشیدنی می

    319: 1390)فتوحی، 

 دارپنداری در رمان »سگ و زمستان بلند  عبارتند از:های جاندیگر استعاره

  348: 1369پور، صدک و بادگ )پارسیبردگ نیروی قانیروی دیگری بود که مرا می -

ادات نددرم و مددبهم بدده کولدده ی خددانم  طور مثددل قدددیم از دیددوار خانددهعطر یا  رازقی همان  - بدرالسددّ

  347خزیدگ )همان: می

  347دوست داشتم تنم را به موج عطر بدهم که قاصدک از راه رسیدگ )همان:  -

  335کردمگ )همان: ذرّه ح  میذرّهرسید، غروب را که از راه می -

  304ای سیاه را در خودش غرق کندگ )همان: آمد که لح هخواب هرگز نمی -

 آمد که تب رفتن را ت فیف بدهدگ )همان خستگی نمی -

ها خیلی احمق بودندگ خشس و احمددق و از ها، برگبیرون ناگهان تمام آجرها به خواب رفتندگ برگ  -

  288انداختندگ )همان: گاه در سط  باغ، نجوای گنگی به راه مینسیم  شاخه جداشده و با

 ها برای هستارهای مثبت و منفی های جهتی »استفاده از جهتاستعاره -3-1-3-2

هایی انتزاعی مانند اوضاع روحی، وضعیّت و زمان به کددار مفاهیم جهتی برای قابل درک ساختن حوزه

ی جهددت و موقعیّددت مکددانی هسددتند )ماننددد بدداال/ دهندددهمفاهیمی که نشانهای جهتی با  رفته استگ استعاره

 ؛ 8: 1391حاشیه  در ارتباطندگ )افراشددی و دیگددران، پایین، درون/ بیرون، جلو/ عقب، عمق/ سط ، مرکز/ 

ب واهی نیسددتند و از تجددارب ها، دلداشت که هرلند این استعارهتوجّه      باید199:  1395یگانه و افراشی،  

 ,Ortiz Diaz Guerraتوانند ت ییددر کنندددگ )های م تلف میشوند، بسته به فرهنگما ناشی می یکیفیز

 & Lakoffانددد )ای نامیدهوارههای طددرحهای جهتددی را اسددتعارهاسددتعاره ،ترنددر  لیکددا  و 59 :2009

: 991996Turner, های جهتی پیشنهاد های انسجامی  را برای استعاره»استعاره   و کوولش، اصطالح

های مفهددومی را بهتددر معرّفددی کرده و معتقد است که این اصددطالح، نقددش شددناختی ایددن طبقدده از اسددتعاره
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ها   بسیاری از مفاهیم انتزاعی به دلیل شناخت و درک انسان از جهتKovecses, 2010: 40کندگ )می

 شوندگ ان هستند، درک میهای مککه معرّ  ویژگی

دهددد، بیددانگر ایددن موضددوع اسددت کدده آنيه شواهد م تلف این رمان )سگ و زمستان بلند  نشددان مددی

ارزش های کمهای باارزش و مثبت  از »جهت باال  و گاه برای »هستاردادن »هستارنویسنده گاه برای نشان 

کدده جهددت  حددالی تواضع ، هستاری مثبت است، درنمایدگ برای مثال »و منفی  از »جهت پایین  استفاده می

 کنید: توجّه  های زیر که منت بی از این رمان است،پایین استگ برای روشن شدن موضوع به نمونه

 پور های مربوط به مفاهیم اخالقی در »رمان سگ و زمستان بلند  پارسی های مقصد و مبدأ استعاره حوزه 

ی  حوزه

 مقصد 

ی  حوزه

 مبدأ

ویژگی  

نگاشت  

 شده

 ی مورد استناد نمونه 

 احترام 

)هستار  

 مثبت( 

نگاشت )اسم

اسدددت راجی 

بدددر مبندددای 

  فوقجهت 

حرمت 

 نهادن

 

: 1369پور، )پارسددیهمه به احترام پیرمرد از جددا بلنددد شدددندگ  

45  

 تواضع 

)هستار  

 مثبت( 

نگاشت )اسم

اسدددت راجی 

بدددر مبندددای 

زیر و جهت  

 پایین 

 تسلیم

 

بدرالسددادات، سددرش را بددا حالددت تفکّددر خارانددد و بدده خددانم 

کردگ بعددد گفددت: خیره نگاه میای در مقابل پایمان خیرهنقطه

  75زدگ  )همان: »منصور حالج انا الحق می

زورگویی  

 و قدرت 

)هستار  

 منفی( 

نگاشت  )اسم 

است راجی  

بر مبنای 

   فوقجهت 

دست باال  

 بردن

کننددد کدده بدده بلنددد میهددایی رویددت دسددت  دانی یس آدممی

وقت یددس جددور هددم دسددت آیندگ   آنن رت خیلی حقیر می

  62کنی حق با آنهاستگ )همان: کنند که فکر میبلند می

حمایت  

کردن  

نگاشت  )اسم 

است راجی  

دور و بر  

کسی را  

را فردا که علیل شددد، لهارتددا دسددته گددل دارد، دور و بددرش  

  39گیرندگ )همان: می
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)هستار  

 مثبت( 

بر مبنای 

جهت  

   اطرا 

 گرفتن

 فروتنی 

)هستار  

 مثبت( 

نگاشت  )اسم 

است راجی  

بر مبنای 

در  جهت 

   مقابل

اظهار  

نالیزی در  

مقابل لیزی  

دارای  

ع مت و  

 شکوه 

  43وگرنه ما لی هستیم در مقابل رحمت خدا؟ )همان: 

 

 سقوط

نگاشت  )اسم 

است راجی  

بر مبنای 

زیر و  جهت 

  پایین

انحطاط و  

 هبوط 
  44کندگ )همان: گفته بود که دولت قاجار سقوط میمعبر 

سقوط  

 کردن 

نگاشت  )اسم 

است راجی  

بر مبنای 

زیر و  جهت 

  پایین

 ناتوانی 

کرد که به دیدن ماهرخ دلّاک خانم شازده داشت تعریف می

رفته استگ زنس از بام حمّام به کوله افتاده بددود و اکنددون از 

داده بددودگ )همددان: کمر به پایین قدددرت حرکددت را از دسددت 

45  

 

 زیر 

نگاشت  )اسم 

است راجی  

بر مبنای 

زیر و  جهت 

  پایین

تفقّد و 

دلجویی 

 کردن

ما که دستمان به قفل ضری  حضرت سیّدالشهدا نرسیده، اقلّدداا 

  35زیر دست یس مفلوج را بگیریمگ )همان: 
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 پشت 

نگاشت  )اسم 

است راجی  

بر مبنای 

جهت  

 عقب 

فراموش  

 کردن
  315اندازدگ )همان: میپشت گوش 

 

 زیر 

نگاشت  )اسم 

است راجی  

بر مبنای 

جهت   

 پایین 

فرودست و 

االمر  تحت

 کسی بودن

  331کردندگ )همان:لهار نفر زیر دستم کار می

 

 عقب

نگاشت  )اسم 

است راجی  

بر مبنای 

جهت  

 پایین 

نادان/  

 مانده عقب

وقددت اینقدر کارهای مهمّ بود که آدم انجام بدهد که دیگددر  

مانددده را نداشددته باشددمگ هددای     عقددبسر و کلّدده زدن بددا آدم

  325)همان: 

 

 

 بال 

 

نگاشت  )اسم 

است راجی  

بر مبنای 

جهت فوق  

 و باال 

  333رو به باال هستیمگ )همان:  پیشرفت

 پرانرنی 
خواست لهار پلّه یکی باال برودگ جوان بود و پرحرارت و می

  322)همان: 

 مقامترفیع 
هنوز یس ماه از آمدنش نگتشته بود که دو طبقه باالتر رفتگ 

  323)همان: 

ارجمندی و  

 بزرگواری 
  76باالتر از گل نباید بهشان گفتگ )همان: 

 ی ساختیاستعاره -3-1-3-3

ی یس مفهوم دیگددر، بندی یس »مفهوم  را در حوزهدهی و قالبی سازمانهای ساختی، وظیفهاستعاره

ها   به عبارت دیگر نقش شددناختی ایددن اسددتعارهNubila, 2000: 75مند برعهده دارندگ )ای ن امگونهبه
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ور فددراهم ی مبدأ »ب ، برای زبددانی مقصد »الف  را از راه ساختار حوزهاین است که امکان درک حوزه

شود؛ به عبارتی دیگر مفهومی در قالب مفهوم دیگر بیان می   198:  1395یگانه و افراشی،    رگک:کندگ )می

استعاری »زمان پول است ،  شوندگ برای نمونه در نگاشتای بیان میها که به شکل گزارهمانند اکثر استعاره

گویان ذهددن سدد نگیری یددس ن ددام منسددجم در سراسددت  شدداهد شددکل»وقددت طالسددت ، »دنیددا کاروان

  108: 1378زاده،  ء مادّی و باارزش فرب شده استگ )رگک: قاسمآن، یس شیزبان هستیم که در  فارسی

 توان دید:بازنمود این نگاشت را در رمان »سگ و زمستان بلند  می

ی، هیتلددر نژادپرسددت بددود، غافلیددد کدده لقدددر آدم محمّدددجان صبری گفت: »ولی جناب آقای  دایی  -

 کشت؟ 

اجان من، جنگ جنگ است دیگر، وس  دعوا کدده حلددوا گویید آقعمویم با عصبانیّت گفت: »لی می

  48: 1369پور، لهگ  )پارسیکشند دیگرگ یعنی کنندگ خوب آدم میخیر نمی

هددای اجتمدداعی، بسددیاری از عقایددد عنددوان اعضددای گروهدهددد تددا بددهایددد ولونی بدده افددراد اجددازه می

مور سازمان ب شند و بر ایددن اسددا  و کاذب بودن ا  ی درست و غل  بودن، صادقشان را دربارهاجتماعی

جددان صددبری و عمددو ، نمددادی از احددزاب سیاسددی های ذکرشده )داییعمل کنندگ در مثال اخیر، ش صیّت

های ها و برنامددهی احزاب سیاسی در تالشند تا م اطبان خود را متقاعد کنند که روشهستند که مانند همه

رودگ موجّدده جلددوه دادن ادّعددای آنددان بدده کددار مددی هددای موجددود اسددت؛ ایددد ولونی بددرایهددا، بهترینآن

ها در شددود، زبددان و در نتیجدده اسددتعارهای مهددمّ تلقددی میکه بعد اجتماعی تبلی ات سیاسی، جنبه»ازآنجایی

   Knowles & Moon, 2005: 74تروی  اید ولونی، نقش مهمّی دارندگ  )

برنددد های خاصّی را بدده کددار میشان، استعارهاید ولونیاحزاب حاکم سیاسی برای درست جلوه دادن  

که همگی در دستگاه استعاری مفهومی بنیادین و در واقع اید ولونی بنیادی آن ن ددام سیاسددی ریشدده داردگ 

ی بنیددادین ن ددام سیاسددی اسددتگ ایددد ولونی، ی مفهومی )حیوان بددودن انسددان ، اسددتعارهبرای مثال استعاره

ای نیز آشکار است؛ زیرا مدددل ای استگ پیامدهای اید ولونیس لنین استعارهتعارهکارکرد پنهان لنین اس

گیددرد، کددارکرد ای شددکل میی مفهددومیای که بر اسددا  لنددین ن ددام سیاسددی و لنددین اسددتعارهحکومتی

 کندددگ پدد  در لنددینکندگ به این معنا که مفهوم انسان را در مقام حیوان تبیین میسازی را ایفا میبازمفهوم

های )شهروندان  اهلی در خدمت حکومت هستند که در بسا انسانحکومتی، شهروندان باید رام شوندگ له
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آیددد کدده در زبددان متددون ها پدیددد میصورت نیاز باید قربانی شوندگ در لنین حاکمیّتی، ن ددامی از اسددتعاره

 شودگ نوشتاری حاکمان سیاسی تکرار می

 ای باشند؟ارا رسمی یا محاورهآیا کلماتی وجود دارد که آشک -3-1-4

هددا و تعبیرهددایی های خاصّ خود را داردگ تعابیر عامیانه، وانههر یس از دو بافت رسمی و عامیانه، وانه

های رسمی، پتیرفتنی شودگ این ب ش از زبان در موقعیّتهای پایین جامعه رای  میاست که در میان گروه

های فدداخر وانهی مقابل،  اه دور از ادب و گستاخانه استگ در سویهنیست، زیرا نامأنو ، ناهموار، تند و گ

  بددرای 253: 1390قددرار دارنددد کدده دارای شددکوه و اعتبددار اجتمدداعی بدداالیی هسددتندگ )رگک: فتددوحی، 

هددای های رسمی و فاخر بیشتر است یا وانهی زبانی، میزان وانهکه در یس پیکره  دانستن این  شنا ،سبس

ای، اهمّیّت شایانی داردگ زبان عامیانه هرلند فرودست است، ب ش ابداعی زبان استگ در عامیانه و محاوره

میرندگ کاربران این نوع تعابیر، همیشه نیاز شوند و به همان سرعت میسرعت متولّد میها بهاین ب ش، وانه

تاب و همیشدده تددازه، های تددازه دارنددد تددا دیگددران را گددی  و غددافلگیر کنندددگ ایددن زبددان پویددا و پرشدد به وانه

گنانه آمیز، طنزآمیددز و شددوخناپتیر استگ تعبیرهای زبددان عامیاندده، پررنددگ، بتلددهبینیغافلگیرکننده و پیش

ی فارسی پر از کنایات و تعابیر گزنده و رکیس است که کاربرد عناصر هر یس از ایددن استگ زبان عامیانه

 شودگ )همان یگاه اجتماعی گوینده میهای رسمی موجب تنزّل شأن و پاها در موقعیّتگونه

شددویم کدده متناسددب بددا پور گاه با ترکیبات یددا اصددطالحاتی مواجدده میسگ و زمستان بلند  پارسی»در  

ها بدده کددار ی ش صیّتی فکری و موقعیّت زمانی، مکانی و شرای  حاکم بر فضای زندگی و اندیشهحیطه

پور به وفور قابل مشاهده استگ »نکته حا ز اهمیّددت پارسیروندگ اصطالحات عامیانه یا محاوره در رمان  می

ی اجتماعی، تحصددیالت، ها و اصطالحات عامیانه با طبقهها از وانهی ش صیّتاین است که میزان استفاده

بددا  پور  پارسددی131:  1395متناسب استگ  )قانونی و غالمحسددینی،  لنین،  ش ل، دین و متهب و موارد این

 سواد و طبقات متوسّ  و پایین جامعددهادبیّات مردم کمبه    ها و اصطالحات عامیانه، عبارتاستفاده از الفاظ

هددایی کدده هایش، متفاوت و وابسته به نددوع و فضددای رمددان اسددتگ در ب شکندگ زبان او در رمانمیتوجّه  

عناصددر ها، زبددانی اسددت کدده از ش صددیّت آنددان، مددردم عددادی و متوسددّ  جامعدده هسددتند، زبددان ش صددیّت

زدگددی، ی غربشده در زمینددههای ارا هبه گفتمانتوجّه  گیردگ بای مردم بهره میفولکلوریس و زبان توده

 هایی از کلمات محاوره در این رمان عبارتند از:نمونه
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خواهنددد می  لل وزهاوقت این  اند تا ن م به وجود آورندگ آناند اینهمه زحمت کشیدهپی مبرها آمده  -

  252: 1369پور، را از بین ببرندگ )پارسین م همان 

 له غلطی بکنیم؟فرمایند عالی میبعد عمویم  با احتیاط گفت: یعنی جناب -

  50همان: ) گه ن وریمگگویم حسین گفت، من می

  18همان: ؟ )کنندحلوا خیر میحاال اینجا  -

  248همان: که برومگ ) ها را زدمکلستمام  -

مددردم مثددل گ ی آن را بگیددرییددس گوشددهگیددرد کدده تددو ب ددواهی اینجددا اصددالا کدداری صددورت نمی -

  280همان: کنندگ )، مثل گوسفند زندگی میگوسفندند

 له نوع فرآیندها و مشارکینی مسلّ  هستند؟ -3-1-5

هددا و شکسددت زمددان و مکددان روایددت و ایجدداد مرزی روایتهای این رمان، تودرتویی و بیاز مشّ صه

و   یددادآوریهای صددناعت سددیالن ذهددن اسددتگ جریددان سددیّال ذهددن بددا  فضاهای غریب اسددت کدده از نشددانه

ان، آلوده و بیمار که هرله بیشتر بدده رمدد هایی است هتیانی، مجنون، خوابتودرتویی روایات، روایت آدم

پور در ایددن رمددان در سددازدگ پارسددیها را آشددکار میدهد و ناخودآگاه ش صددیّتشناختی میی روانجنبه

-کندگ رمان دارای فالشها و اش اص، برخی از خبرهای روزمره را روایت میخالل معرفی مستقیم مکان

خددانوادگی داردگ  -ماعی ای از اوضاع اجتی شتابناک پردازش مستقیم خبرنامههای فراوان استگ شیوهبس

ی خود استگ حوری و حسددین، خددواهر و بددرادری راوی رمان، حوری، شاهد احوال خانواده و مردم محله

توانددد خددانواده و شددود و لددون نمیباور به خرافددات بودندددگ حسددین از زندددان آزاد میفکرپیشه و بیروشن

میردگ حددوری پدد  از مددرگ ز دیوانه شدن میشود و بعد ادوستان قدیم را ت ییر دهد، گرفتار بیهودگی می

کند و دا ماا دیگددران شود و بارها زندگی و مرگ او را در ذهن خود مرور میبرادر به تأثّر شدید دلار می

نگددری هددتیانی دلددار های ناکددام جددوانی بدده دروننگری و عشددقداندگ او از سددطحیرا مقصّر مرگ او می

 آیدگ می

ی تازه و اوجددی ندددارد و هميددون یددس زندددگی است و هیچ   حادثه  ساختار رمان، دوری و لرخشی

شددودگ زبددان و نگددارش رمددان، هددا بیشددتر میپردازیهددایی از رمددان، جز یعددادّی تکددراری اسددتگ در ب ش

راندددگ پرحوصله، استعاری و هنری اسددت و راوی، خواننددده را همددواره بدده رخدددادهای گتشددته و حددال می

کلددی بدده طددوردهدگ های گتشته رخ میی خاطرهای ناگاه بر پایهد و هر حادثهحوادث، توالی الزم را ندارن
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شددود گیردگ در این ب ش کوشددش میتوان گفت که رمان بدون گزینش و دقّت در رخدادها شکل میمی

اند، پاسددخ داده بندی زمان رویدادها استفاده شدددهی شگردهایی که برای سامانتا به پرسشی بنیادین درباره

 گشود

خوبی از تأثیر تعلیق گویی که بهراوی هميون داستانالگوی زمانی روایت در رمان »سگ و زمستان بلند : 

روی دهدددگ زمددان بددرای او، پددیشپریشی از رویدادها ارا دده میدر داستان آگاه است، روایتی مبتنی بر زمان

دهد که ب شی از یس رویددداد را ی خطّی از یس رویداد به رویداد بعدی نیست،؛ بلکه او ترجی  میساده

تمام بازگردد روایت کند و سپ  به ماجرایی دیگر بپردازد و در مقطعی دیگر مجدداا به همان رویداد نیمه

 بددرادرش مالقات وصف از پ   -  حوری  –و آن را تکمیل کندگ برای مثال در اوایل رمان، راوی مرکزی  

کند و این خود باعددث شان اشاره میای از زمان کودکیه خاطرهب  و  گتاردمی  تمامنیمه  را  رمان  زندان،  در

پریشددانه  را در گویی لندالیدده و زمانهای این راهبرد روایی )داستانشودگ مصداقایجاد روایتی فرعی می

 شود: عنوان شاهد ارا ه میهایی بهتوان دیدگ اینس نمونههای گوناگون این رمان میب ش

 کنند؟گگگ توانی؟ حاال اینجا حلوا خیر میتوانی؟ برای له نمیعلی پرسید: نمی -»

 کنمگحسین گفت: من مال اینجایم، این را ح  می

های پوسیگ دلت خوش است که تو یکی از قبرستانمانی اینجا میمال اینجا هستم، اینجا کجاست؟ می 

 ترسی تحقیرت کنند، همینگترسی، میشوی هه، همینگ لرا میاک میمام وطن خ

 برای لی تحقیرم کنند؟

   18: 1369پور، دانم عینس کلفتتگ  )پارسیمیهایتگ برای خودت، برای گگگ له ماندگیبرای عقب

گردد و بددازمیتمددام قبلددی  روایددت نیمددهکند؛ مجدداا بدده پددارهسپ  روایتی فرعی در میان رمان ذکر می

 شودگ کند که سرگتشت حسین بعد از زندان له میتعریف می

هایمان حدد  وقتی بيه بودم با حسین و علی رفتیم سینماگ هوا سرد بود و رطوبددت تددا م ددز اسددت وان  -»

زدگ فددیلم هنددوز سوخت و دود در فضددا مددوج مددیی تاالر میشدگ دو ب اری ذغالی سنگی در دو گوشهمی

ها غوز کرده بودیم و به انت ار سرود بددودیم تددا و ما همينان که پالتو داشتیم، روی صندلی شروع نشده بود

های تارزان یادت هست علی؟ رفتیم، حسین پرسید: »فیلمجا بشویمگگگ گ در کوله که میبرای آخر بار جابه

 خواهد بروی جنگل؟ باز دلت می

 هاگ دمی آروم آمریکا، مثل بقیه»نه، مگر خل هستم، می -
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آیددد، مثددل گگگگ شب مرگ حسین را خوب به یاد دارمگ زمستان هشت نه سال پیش بودگ درست یادم نمی

آقاجددان و اینکه لهارده پانزده ساله بودمگ این مال ماه آخری بود که حسین به خانه برگشتگ مال وقتی که 

  19زدندگ  )همان: ی حسین را با تیر میجان سایهخانم

-برد که هر یس به برههها و اپیزودهایی به پیش میروایتصورت پارهایت مفصّلش را بهدر واقع او رو

نامدددگ پریشددی  میی زمانی متفاوتی متعلّق هستندگ همان کاری که ننت آن را اصطالحاا روایتگری با »زمان

ریق موفّق بدده ایجدداد زند و از این طگره میزمان    ای ازهای مجزّا را در نقطهدر نهایت همه این رشته  راوی

ای از نامندددگ در پددارهروایی  می  شناسان اصطالحاا آن را »انسجامشود که روایتآن کیفیّتی در روایتش می

های زمددانی و بددا عددوب کددردن ترتیددب جاییگوید؛ بلکه ماوقع را با جابهرمان، راوی ماوقع را عیناا بازنمی

کارگیری لند شگرد روایددی دیل کرده استگ این تبدیل با بهدار  تبرویدادها به »روایت  )داستانی پیرنگ

 به قرار زیر است: نرار ننتترینشان مطابق با ن ریّه صورت گرفته که مهم

با استفاده از این شگرد، راوی وقایعی را که رخ دادنشان در »ماوقع  مدّت زیادی   تل یص:  -3-1-5-1

شددود و در ای که جز یّات این رویدادها ذکددر نمیگونهکند، بهمیطول کشیده است، در »روایت  خالصه  

ای از تل یص روایددی را در   نمونه261:  1397کندگ )رگک: پاینده،  عبور میها  آن  نتیجه راوی به سرعت از

توان دیدگ راوی، مجموعه ی غرب  میی پیشرفت و توسعهوی حسین و عموی بزرگ دربارهگاپیزود »گفت

م تصددر  صددورتیکه طی سالیان دراز باعث کولس شدن امپراتوری و قدرت ایرانیان شده، به  اقداماتی را

 ذکر کرده استگ

ترین قدرت روی زمین ما بودیمگ از این سر دنیا تا آن سر دنیا زیددر پددرلم مددا بددودگ روزی بزرگیس  -

ای گ لون هیچ حادثهیواش به خاطر یس اتّفاقاتی که افتاد، امپراتوری کولس شد، لرا؟گگولی خب یواش

ها در ایمگ طی قرنبدون علّت نیست، باید علّت را جستجو کردگ ما در حقیقت از پیشرفت تکنیکی بازمانده

ایم تددا حقیقددت را نبینددیمگ در عصددر خددیش و ایم، مثل کبس سرمان را زیددر بددر  کددردهخودمان لنبره زده

زننددد، لددون در آغدداز کددار، ایددن را   میدارند از حرکددت بدده سددوی فضددا حددرها  آن  ایم وگاوآهن مانده

اربدداب ها  آن  ی هر فرد حرمت قا ل باشندگاند که باید به یکدیگر احترام بگتارند، که برای اندیشهآموخته

نیز این را به قیمت ارزان ها آن انسانندگ این لیزی است که ما در اینجا کم داریمگ اماها آن  و رعیّت نیستندگ

  49: 1369پور، اندگ )پارسیمرحله رسیدهاند تا به این مبارزه کرده اندگبه دست نیاورده
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در این شگرد که درست برعک  شگرد قبلی است، راوی رویدادها را با توصیف   تطویل:  -3-1-5-2

آمیددزد و در نتیجدده روایددت کددردن حددوادث، زمددان ها درهم میحاالت و احساسات خود یا سایر ش صیّت

   262: 1397بردگ )پاینده، بیشتری می

مدّت زیددر  تمامر حیاط یس رگبار تند و بعد بوی کاهگل دیوارها که حسابی گيشان ری ته بودگ د  -»

رفت، ولی هنوز سرد بودگ پولیور نازکم خی  شده بودگ سرم را بدده رگبار نشسته بودمگ هوا رو به گرمی می

 گفتگزدگ لیزی میجان از پشت پنجره به شیشه میپشتی صندلی راحتی تکیه داده بودمگ خانم

 خوری؟سرما می

برق باران روی لوب سبزرنگ معجر و به صدای باران در کردم؛ به   باران روی دیوار نگاه میبه ترشّ

 ناودانگ

های بسته، حیاط را شکافته بودگ جای پددایش آسایش با آن بالیس پرنده پریدگ انگار که حرکت سنگ

-آمدگ لطور بود که البددههای کاج میالی شاخهجیس از البهشدگ صدای جیسدر آسمان ابری ح  می

  249-248: 1369پور، شد؟  )پارسینشستند و طوریشان نمیمیهای سوزنی الی این  برگ

ای از یددس فددیلم بددا دور آهسددته اسددتگ جز یّددات ی روایت شدن این اپیزود، مانند نمددایش صددحنهنحوه

ی دقیددق شودگ اشارهاش مربوط میفراوانی در این توصیف گنجانده شده که به احساسات راوی و خواننده

از ضددرباهنگ روایددت بدده میددزان فراوانددی او    دهددد کددههای م تلف و واکنش افراد نشان میراوی به مکان

 کاسته استگ تأثیر کاربرد این شگرد روایی )تطویل ، برانگی تن احساسات خواننده استگ

 وجهیّت )مدالیته  -3-1-6

آوایی گرفته تا وانگددان های م تلف زبانی قابل بررسی استگ از ن ام  اید ولونی در هر اثری در سط  

ی ایددد ولونیس، های نحددوی  از جنبددههددا، »سدداختهای نحویگ اما به بدداور فتددوحی در میددان آنو ساخت

  اید ولونی بیشتر خددود را در روابدد  نحددوی یددس مددتن 220:  1390فتوحی،  اهمیّت بیشتری داردگ )رگک:  

گزیندگ یکددی از الگوهددای ستوری را برمیای از الگوهای ددهد و نویسنده بر اسا  آن، نوع ویژهنشان می

ی هشود، »وجهیّت  و پیوند آن با دیدگاه نویسنده استگ ن ریّشناسی بررسی میمهمّ دستوری که در سبس

کلی بدده طددورای به کددار رفتدده اسددتگ های گوناگون و در معانی گستردهشیوهبه    وجهیّت در بررسی ادبیّات

اند کدده حتّددی ابعدداد ز هر نوع دخالت گوینده در بیان یس موضوع گفتههای بیان امر و نیوجهیّت را کیفیّت

ی او را بددا وگو، وجهیّت گوینده در کالم، نددوع رابطددهگیردگ در یس گفتزمان و نحو فعل را نیز در برمی
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گیری را در شودگ اینددس ایددن جهددتکند و نقش بینافردی س ن در همین جا مش ص میشنونده تعیین می

 کنیمگ و قید بررسی میی صفت مقوله

 وجهیّت در صفت -3-1-6-1

ی اسددم یکی از عناصری که در بیان وجهیّت در زبان نقش دارد، صفت استگ صفت، توضیحی درباره

ی یددس موضددوع باشددد، حدداوی دهدگ آنجا که این توضی  بیددانگر دیدددگاه و قضدداوت نویسددنده دربددارهمی

-)مطلق ، برابر، تفضیلی، عالی از لحاظ بیان کیفیّت موضوع یا مقایسهوجهیّت استگ درجات صفات بیانی 

ی موضددوع یددا برابرانگدداری، برترانگدداری و دربارهی آن با امری دیگر، در بردارنده دیدگاه مطلق گوینده  

   291: 1390ابرانگاری استگ )رگک: فتوحی، 

 ی مورد استناد نمونه  درجات صفت 

 آزاد  -1

 )بدون قید( 
  47: 1369پور، بودگ )پارسی نژادپرستهیتلر، -

 

برابرانگاری )وصف   -2

 متوسط با قید( 

هستند دیگر، با هم که فرقی ندارندگ )همان:   هاانگلیسی   همانها آمریکایی  -

48   

 )همان  درازندگام لنگشانزنند، همه شان انگلیسی حر  می همه  -

  هاشبیه آلمانیزی هم یس لی ها بلشویسدایی صبری گفت: »خوب  -

  هاانگیسی بلعندگ عین هستند دیگرگ اگر دستشان برسد، همه ما را درسته می 

   49)همان:  هاگامریکایی هم یس لیزی شبیه ها آن  که

برترانگاری )وصف   -3

 قوی شده با قید( 

 خیلددیاسددتگ    تددربزرگ، کشورشان  پولدارترندها  دایی گفت: »آمریکایی  -

  48)همان: گ ثروتمندند

 

 اَبَرانگاری  -4

بود که تا این لح ه در تاریخ بشریّت ظاهر شده   آدمی  ترینبزرگهیتلر،    -

  47بودگ )همان: 

 بودندگ )همان  های تاریخ پدرسوخته ترینبزرگها، انگلیسی -

  51ما بودیمگ )همان:  قدرت روی زمین ترینبزرگیس روز  -

 وجهیّت در قید -3-1-6-2
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ی موضوعند و شدّت و ضعف تلقّی، باور و دلبستگی ی دیدگاه و نگرش گوینده دربارهقیدها فرآورده

گرایی و تددوان میددزان واقددعدهندددگ از طریددق بررسددی قیدددها میها نشددان میوی را بدده عقایددد و ایددد ولونی

شدید، سددبس را بدده گرایی و احساساتی بودن سبس گوینده را بازشناسی کردگ مثالا کاربرد قیدهای  آرمان

ی موضددوع اسددتگ گیری عاطفی گوینده دربددارهی موضعدهندهدهد و نشانجانب اغراق و مبال ه سوق می

  291: 1400)فتوحی، 

 دیدگاه گزاره 

 تأسّف  43: 1369پور، )پارسی افسو گکه من کافر مردم،  افسو ، افسو  -

-خودشان همهفق   کنند  های ما فکر میپدرم گفت: »بدب تی این است که جوان  -

  50دانندگ  )همان: لیز را می
 انحصار 

کجددا هسددتند، مددا کجدداییمگ ها  آن  دانیدنمی  اصالاگوید  این پرویز که تازه آمده می  -

 )همان 
 تأسّف

گشددت و دیگددر اعتبددارم از دسددت ن ددرش از مددن برمی  حتمدداافهمیددد  اگر پدددرم می  -

  59رفتگ )همان: می

تأکید و  

 ایجاب 

گیرد که تو کاری صورت نمی اصالاخواهدگ اینجا ک  اینجا کاری از تو نمیهیچ   -

  280کنندگ )همان: ی آن را بگیریگ مردم مثل گوسفند زندگی میب واهی گوشه

گددر اصددالا هميددین لیددزی ممکددن شددود، معموی کولس گفت: »خوب مگر می  -

   53است قربانگ  )همان: 

 

 نفی و انکار

 گزینش وانگان -3-1-7

ها، ایسددتا و منجمددد نیسددتند، سازدگ وانهها میای از سرشت یس سبس را نوع گزینش وانهب ش عمده

عدداطفی و فرهنگددی نامه دارند، حتی ش صیّت، شناسنامه و بددار دار و پویا هستند، تاریخ و زندگیبلکه جان

دهند و های م تلف، ت ییر شکل و معنا میپتیرند و برخی در اثر فشار بافتنادارند؛ برخی ثابت و انعطا 

شددوند و هددا در گددتر تدداریخ، نیرومنددد میکنندگ وانهجدال و انگیزشی مداوم برای ت یّل نویسنده ایجاد می

شوندگ گاهی دوباره زنده نما و منسوخ میسوده، نخ اندازند، فردهند، پوست مینیروی خود را از دست می

های داللت و م تصّات معنایی، های ساختمانی، گونهها از ن ر ویژگیدهندگ وانهشوند و ت ییر معنی میمی

ی تنددوّع های ادبی و کاربردهای زبانی، زمینددههای وانگانی در متنبسیار متنوّعندگ انبوهی هر یس از طیف
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ی رو کاربردهای برجسته، معنادار و نقشمند یس نوع وانه یددا یددس طبقددهآوردگ از اینمی  ها را پدیدسبس

ی وانگانی از تأثیر اید ولونیس در الیه  250-249: 1390فتوحی، وانگانی در متن، اهمیّت داردگ )رگک: 

داری نشددانهای زبددانی و  شددودگ رمزگددان، شدداخصطریق بررسی پیوند متن با بافت بیرونددی آن شددناخته می

ی زنندددگ رابطددههای اجتماعی و فرهنگی پیونددد میها و زیرمتنها از عناصری هستند که متن را با بافتوانه

توان با بررسی رمزگان اجتماعی، فرهنگی و سیاسددی و دیگددر معنادار وانگان با اید ولونی و قدرت را می

برای افراد و نهادها به کار برده و بسامد   هایی که نویسندهساختارهای اجتماعی نشان دادگ همينین شاخص

 ی پیوند متن با اید ولونی هستندگ )همان دهندهدار در س ن وی نشانهای نشانوانه

 نوع سخن  صفت سبک  نمونه  نوع وا ه نوع دللت 

                     

 حسّی 

 

   

    

 

 

 ذهنی  

 عینی

رگبار، پنجره،  

دیوار، آسمان، 

پرنده، درخت،  

 باران، گوسفند 

 داستانی محسو 

 ذهنی

پیشرفت، قدرت،  

حرکت، وطن،  

 صدا 

 فلسفی  انتزاعی 

 عام

 خاص 

 نگرکلّی  گراذهن  درخت  اسم جن  

 مصداقی  تصویرگرا  کاج اسم نوع 

 ارجاع 

 صری  

آسمان ابری،  

های سوزنی،  برگ 

 رگبار تند 

 علمی  گراعین 

 ضمنی
برق باران، بوی  

 کاهگل دیوارها 
 ادبی  استعاری کنایی و 

 نشانبی داری نشان 
تند، گرمی، سرد، 

 خی ، راحتی 
 رسمی  درجه صفر سبس 
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 دار نشان
کش،  نج ،   آدم

 دزد، پفیوز
 ش صی گتار ارزش 

 بافت 

 رسمی 

-دار، جهانسیاست

دار، مام وطن،  

 قدرت حقیقی 

 آموزشی  رسمی 

 ای محاوره 

های دست  آدم

خور،  دوم، توسری

مانده،  عقب

 گوسفند

 ای محاوره 
وگوی  گفت

 خودمانی

 رمزگان 

 ت صّصی

آسمان ابری،  

دیوار، پنجره، 

 کاج، جنگل

دارای بار معنایی  

اید ولونیس )سیاسی  

 و اجتماعی  

 ت صّصی

 عمومی 
ماهی، حلوا،  

 گوسفند، سفر
 زبان همگانی  عمومی 

 هاها و زمان آنتعداد فعل -3-1-8

ی ی گوینده یا نویسنده با موضددوع اسددتگ ت ییددر فاصددلهفاصلهی میزان  دهندهعامل زمان در جمله نشان

رو عامددل زمددان، مت یّددر مهمّددی در میددزان دهدگ از ایندید و ذهنیّت وی را ت ییر میگوینده با واقعیّت، زاویه

واسددطه رودگ مثالا فعل مضارع، ارتباط فوری و بیی نگاه مؤلّف به امور به شمار میگرایی متن و شیوهواقع

-ها و ضمیرهای اشارهواقعیّت داردگ کاربرد مضارع اخباری، قیدهای زمان )اکنون، حاال، خُب  و صفت  با

دهد و لح ه به لح ه ذهن م اطب را ی نزدیس )این، همین ، پیوند مستقیم گوینده را با موضوع نشان می

 تلف گتشته نیز به همان های مدهدگ زمان حال بیشتر از گتشته قطعیّت دارد و ساختبا موضوع پیوند می

  291: 1390کندگ )فتوحی، گوینده و دیدگاه وی را بیشتر میی گیرد، فاصلهنسبت که از حال فاصله می

احیای خاطره و نزدیس شدن به گتشته اسددتگ بددا   یدهندهگاه کاربرد زمان حال با وجه اخباری، نشان

شودگ نویسنده با انت اب زمان مضارع اخباری،   میزنده به اکنون منتقل    به طوری روایت، گتشته  این شیوه

هددا بدددان دلیددل اسددت کدده ی گوینده را با واقعیّت به حداقل رسانده استگ اهمیّت بررسددی تعددداد فعلرابطه
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-ی میان رخداد یا حالددت بیددانصدای دستوری متن مشّ ص شودگ صدای دستوری عبارت است از: رابطه

در آن یعنی فاعل، مفعول وگگگ گ وقتددی مبتدددای جملدده یددا عامددل فعددل   کنندگانشده در فعل با دیگر شرکت

ای ویددژهها در هر متنی همواره دارای پیددام  رو تبیین تعداد فعلباشد، جمله صدای فعّال و مؤثّر داردگ از این

   291استگ )همان: 

اکثددر  ،زدگی »غربهایِ مبتنی بر اید ولونی عنوان شاهدمثال ذکر شد و در کلِ گفتماندر متنی که به

کلی »هرلدده از اکنددون بدده گتشددته بدده طددورشودگ  مورد  به شکل مضارع وجه اخباری دیده می  114افعال )

ی خبددر کدداهش دربدداره  شود و اطمینان گویندهی گوینده با اصل حادثه )واقعیّت  زیاد میرویم، فاصلهمی

وجوهی از فعل )مانند تمنّا و تردید  که داللت بر   و مورد 7، بعید )ی نقلی، التزامییابدگ کاربرد گتشتهمی

دهدددگ عدم اطمینان یا ناتمامی وقوع فعل دارد، خواننده را نسبت به موضوع در وضددعیّتی نددامطمئن قددرار می

های دور و غیر واقعی و طرّاحددی فضددای ت یّلددی، ی نقلی، بعید و ابعد برای گزارش زمانهای گتشتهزمان

تصددویر فضدداهای رییددایی و بدده  ی نقلی استمراری و ساخت مجهددولکاربرد گتشتهکارایی بیشتری دارندگ  

فاصله میان راوی و م اطب با زمان و مکان وقددوع فعددل، قطعیّددت را از کند و با ایجاد  آلود کمس میوهم

  292داردگ  )همان: میان برمی

 آیا از ضمایر ما و شما استفاده شده است؟ -3-1-9

 کندددگ درن وحدت و هویّت جمعی از ضمیر اوّل ش ص جمع »مددا  اسددتفاده مینویسنده برای نشان داد

 3و  20، 17زدگی ، ضمیر من، ما و شما به ترتیددب های ذکرشده )مبتنی بر اید ولونی غربی گفتمانهمه

به سرنوشت جمعددی توجّه  »ما ، بیانگر وحدت ملّی و  اند که کاربرد ضمیر اوّل ش ص جمعبار به کار رفته

 استگ

 سط  تفسیر -3-2

ر   تحلیل گفتمانی  »تفسیر ، دوّمین مرحله انتقادی فرکال  و ترکیبددی از محتددوای مددتن و ذهنیّددت مفسددّ

ی جامعه پی بددرد؛ های صوری متن، مستقیماا به تأثیرات ساختاری بر شالودهتوان با ویژگیصرفاا نمیاستگ  

ای غیرمستقیم استگ این رابطه بددیش از هددر لیددز رابطهزیرا اساساا نوع ارتباط متن و ساختارهای اجتماعی،  

های متنی تنها با واقع شدن در تعامل اجتماعی است کدده شود؛ زیرا ارزش ویژگیتوس  گفتمان برقرار می

  تفسددیر، برآینددد 214: 1379شودگ )رگک: فددرکال ، یابد و از ن ر اجتماعی نیز عملی میمیی واقعی  جنبه

ای ذهددن های سازمان نحوی  با دانش زمینهتوصیفِ صوری متن )یعنی همان سرنخ   یارتباط متقابل مرحله
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های   پ  تفسیر، نتیجه و تحلیلی است که ریشه در داده273:  1394زاده،  مفسّر خواهد بودگ )رگک: آقاگل

کمیّددت رو ناقص است که دارای کیفیّددت و ی پیشین، از آنمرحله  ی توصیف داردگ تحلیل متکی برمرحله

های   عینی نیست؛ یعنی ماهیّت عینی نداردگ بنابراین برای عبور از سط  و رسیدن به عمددقِ مددتن بایددد مؤلّفدده

ها، ساختارهای اجتماعی فرهنگی و همينددین ی سط ، تفسیر شوندگ »در ورای این الیهآمده از الیهدستبه

: 1383به نقل از: میرف رایی،  105: 1398 م اطب و مؤلّف متن قرار داردگ  )کریمی،دانش و ن ام ادراکی  

14   

روی است کدده هنددوز امّا نقص این مرحله هم از آن  ؛شودهای یادشده با تفسیر ممکن میرسیدن به الیه

کامالا مشهود خواهد بودگ هر  ی تبیین اینجایابی در ساختار تحلیل نیستگ بنابراین نیاز به مرحلهقادر به علّت

برای م اطب قابل درک است، این مرحله برای م اطبان عددادّی قابددل درک و یددا قابددل ل  ی اوّقدر مرحله

 بازخوانی ن واهد بودگ پ  این مرحله، نوبت محتوای داستان استگ

پور، کارکرد معنددایی مشّ صددی دارندددگ وقتددی وانگددان عناصر زبانی رمان »سگ و زمستان بلند  پارسی

تاریم، نگرش واقعی مددتن را خددواهیم یافددتگ در ایددن رمددان، صوری داستان را در مقام قیا  و سنجش بگ

سازد، عنوان آن استگ عنوان هر اثر، عصاره و اوّلین عنصری که خواننده را به محتوای داستان رهنمون می

ی آن اثر و ن ستین ورودی جهت وارد شدن بدده محتددوای آن اسددتگ از ایددن جهددت عنددوان رمددان، لکیده

اجتماعی آن دوران اشدداره داردگ   -ی آن است؛ زیرا به بافت سیاسیمایهر درونداللتمند و پرقدرت و بیانگ

اند که بلند بودن زمستان به تددداوم و تددوالی ی »سگ  و »زمستان ، هر دو در معنای نمادین به کار رفتهوانه

وی ها برای تثبیت یس مسأله در ذهددن م اطددب اسددت کدده  ترین روششرای  اشاره داردگ »تکرار  از ساده

زدگددی و استبدادسددتیزی را بدده م اطددب ی محددوری یعنددی عدددم آزادی، غرببارها و بارها بددا تکددرار وانه

 عبارتی اعتراضی روشن نسبت به تعامل جامعه با افراد م تلف را ارا دده کددرده، آن  یادآوری کرده استگ به

یددار در گددزینشگ دیگددر گرفته است؛ به عبارتی عدددم وجددود آزادی و اختها  آن  گونه که حق انت اب را از

زدگددی و از طرفددی های یادشده، حکایت از میزان اهمّیّت نقش غربی وانهبارهس ن آنکه تکرار لندین

 ستیزی داردگغرب

هددا و اصددطالحات رمان »سگ و زمستان بلنددد  در سددط  وانگددان، اسددتفاده از وانهتوجّه    از موارد قابل

وانگانی ساده و عامیانه، احسا  صمیمیّت و نزدیکی خود را بددا م اطددب عامیانه استگ نویسنده با کاربرد  

توانددد تمددام کددارگیری زبددان عامیاندده میبرد؛ زیرا گاه تنهددا بددهها را باال میکند و بار عاطفی جملهبیشتر می
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از   ی تعداد فراوان وانگان منفی در برابر وانگددان مثبددتاحساسات موردن ر نویسنده را منتقل کندگ مقایسه

تواند ناشی از آشفتگی ذهن نویسنده و از سوی دیگر متأثّر از ناهمگونی موجددود در جامعدده نیددز سویی می

مبیّن دو قطب منفی و مثبت و نیز یس قطب خنثی استگ قطب منفی شامل حسین،   ،هاآن  ا محتوایامّ ؛باشد

افراد خانواده استگ  حوری وگگگ و قطب مثبت شامل علی، دایی صبوری، عموی بزرگ و کولس و اغلب

 بهترین نماینده برای قطب خنثی، اکثر مردم شهر هستندگ 

ی اظهددارن ر بدده افددراد اش ادامدده یافتدده، راوی اجددازهروند داستان با این سه قطددب و افددراد زیرمجموعدده

تددوان لزومدداا محتددوایی مثبددت یددا م تلف در هر قطب را داده استگ در نتیجه محتوای لنین داستانی را نمی

منفی دانست؛ بلکه دارای یس تم خاکستری استگ در این اثر مابین خیر و شرّ، خوب و بد، تضادّ داسددتانی 

شان های مقابل را بابت کارها و اندیشهها، ش صیّتترسیم شده استگ نویسنده با وجود تضادّ بین ش صیّت

ها، فعلیّه و کنشگر جملها بیشتر  توان صدای فعّالی نامید؛ زیربازخواست نکرده استگ »صدای داستان را می

  295: 1390آن یعنی فاعل، معلوم استگ  )فتوحی، 

نسبت به موضوع اسددتگ نویسددنده بددا   ،دید نویسندهی  های رمان، بیانگر زاویهی زمان ماضی بر فعلغلبه

بینی خود را از موضوع مورد انتقادش نشددان این کاربرد ظاهراا قصد داشته از سویی فضای ذهن و نیز جهان

دهد؛ و از سویی دیگر م اطبان داستان را هم نسبت به لنین فضایی در وضعیّتی نامطمئن قرار دهدگ با این 

زدگددی نشددان داده اسددتگ ل، اعتراب خود را نسبت به موضددوع غربشیوه و با استفاده از سبس کاربرد فع

در مددتن هميددون ها آن ها و زمانگرایی استگ »فعلوجود زمان حال و مضارع در متن، نشان از میزان واقع

بینی خددود در لدده حددالتی غالبدداا نسددبت بدده جهددان  ،اند که مردم در جامعهسفیری برای نشان دادن این مسأله

ی گوینده با اصل حادثه )واقعیّت  زیاد رویم، فاصلهها هرله از زمان اکنون به گتشته میههستندگ در جمل

یابدگگگ و با ایجاد فاصله میان راوی و م اطب با زمددان و ی خبر کاهش میشود و اطمینان گوینده دربارهمی

   292داردگ  )همان: مکان وقوع فعل، قطعیّت را از میان برمی

ها مورد استفاده قرار گرفته است، اخباری استگ قطعدداا گددزینش ایددن وجهی که در کاربرد فعلبیشترین  

گوندده، پور  بددا کدداربرد سدداختاری گزارشوجه حاوی نگرش خاصّ نویسنده استگ گویی نویسنده )پارسی

ه های وجدد ارتباط نزدیس خود را با تجربه و توصددیفات رمددان نشددان داده اسددت؛ زیددرا »اسددتفاده از سدداخت

  در 81:  1392ی قطعیّت باالی متن و موضددع اقتدددار روایددت اسددتگ  )درپددر،  ی درجهدهندهاخباری، نشان
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هددای پرسشددی اسددتفاده کددرده های داسددتان، نویسددنده از جملددهمواردی نیز به دلیل گفتگوی میان ش صیّت

 استگ

های فعلیّدده »عددالوه داردگ جملههای اسمیّه غلبه های فعلیّه بر جملههای خبری، بسامد جملهدر میان جمله

فعلی در ابتدا، میانه  ی  این غلبه83: 2005کنندگ  )عکاشه، مند بودن بر پویایی و حرکت داللت میبر زمان

کاررفته، ساختاری روایی و پرشتاب دارد، زیددرا های بهشودگ سبس و ساختمان جملهو پایان رمان دیده می

راسر داستان وجود داردگ هد  او در لنین کاربردی، شتاب ب شیدن بدده ندگ این روند در ساها کوتاهجمله

خوبی مبیّن  شناختی است که بههای زبانترین نمایهّ عنوان یکی از مهم اش بوده استگ کاربرد قید بهاندیشه

بیددان هددا آن به گزینش شکل قیدها و نیز محتددوایی کدده بددرایتوجّه   بینی استگ بنابراینمیزان و شدّت جهان

، بسیار حا ز اهمیّت استگ گویی هد  نویسنده، نشان دادن میزان ظاهربینی مددردم و شدددّت آن اسددت شده

 که با این شیوه آن را به نقد کشیده استگ

 سط  تبیین  -3-3

لنین متنی انتقادی استگ این سط  به توضیِ  لرایی تولید این  تحلیل گفتمانی  »تببین ، سومین مرحله

شددناختی، گفتمددان، یددان امکانددات موجددود در آن زبددان بددرای تولیددد مددتن، در ارتبدداط بددا عوامددل جامعهاز م

هد  از ایددن   19:  1386زاده،  پردازدگ )رگک: آقاگلاجتماعی می  -اید ولونی و قدرت و دانش فرهنگی

عنددوان کددنش استگ فرکال  تبیین گفتمان را به عنوان ب شی از فرایند اجتماعیسط ، توصیف گفتمان به

ب شددند و یددا کند که ساختارهای اجتماعی، لگونه گفتمان را تعددیّن میکند و بیان میاجتماعی وصف می

   245: 1379بگتاردگ )رگک: فرکال ، تواند اینکه گفتمان له تأثیراتی بر آن ساختار می

ظددر  مناسددبات قدددرت ی اجتمدداعی در  عنوان جز ی از روند مبددارزه  من ور از تبیین، دیدن گفتمان به

ی اجتمدداعی در ظددر  عنددوان جز ددی از رونددد مبددارزهاستگ )همان  در این سط  محقّق به تحلیل مددتن بدده

ایددد ولونی: لدده   -1تبیین باید سدده پرسددش زیددر را مدددّن ر داشددت:    یپردازدگ در زمینهمناسبات قدرت می

عوامددل اجتمدداعی:   -2نیس اسددت؟  ای مورد استفاده، دارای خصوصددیّات ایددد ولوعناصری از دانش زمینه

کدام نوع از رواب  قدرت در سطوح گوناگون نهادی، اجتماعی و موقعیّتی در شکل دادن به یس گفتمان 

تأثیرات: جایگاه این گفتمان نسبت به مبارزات در سطوح م تلددف مددوقعیّتی و   -3خاص تأثیرگتار است؟  

ای، آیا گفتمان یادشددده نسددبت بدده دانددش زمینددهاجتماعی لیست؟ آیا این مبارزات، م فی است یا علنی؟  
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هنجاری است یا اخالقی؟ آیا در خدمت رواب  موجود است یا در راسددتای دگرگددون سدداختن آن عمددل؟ 

 )همان 

زا ای تددنشزدگی  را پدیدهپور »غربشده مرتب  با این اید ولونی، پارسیهای ارا هبه گفتمانتوجّه    با

ی پاسخ ی مهّم در ارتباط با تنیدگی، نحوهتاباندگ مسألهدی را برمیهای متعدّها و دیدگاهداند که کنشمی

تواند در سازگاری فردی، نقش مهّمی داشته باشدگ در این رمان، هر کدددام از یا واکنش به آن است که می

و ی الزارو   کنندددگ طبددق گفتددههددایی م تلددف مقابلدده میها در برابر این عامل تنیدگی بددا روشش صیّت

عددالوه بعضددی   های رفددع یددا مهددار تنیدددگی )مقابلدده  بددهی ارزیابی رویدادها، روش ، شیوه1984فولکمن )

 -ی تنیدددگی  توانددد رابطددههددای اجتمدداعی میهای ش صیّتی، تجربه، تحصیالت، جددن  و حمایتویژگی

ن را کدداهش دهدددگ عبارتی از پیامدهای ناخوشایند تنیدگی، جلوگیری نماید یا آ  بیماری را تعدیل کندگ به

  1395:81قانونی و غالمحسینی،)

زا با یکدیگر فرق داشته باشند و معموالا پ  از افراد در ارزیابی از رویدادهای تنیدگی  به عبارت دیگر

ای استفاده کند تا در سازگاری با کند تا از یس یا لند روش مقابلهارزیابی یس رویداد، ش ص تالش می

شددده، را ددههددای ابدده گفتمانتوجّدده    های دشوار و کاهش اثددرات تنیدددگی بدده او کمددس نمایدددگ بدداموقعیّت

 کنندگها به لهار روش انفصالی، اجتنابی، شناختی و هیجانی با این با منبعِ اضطراب، مبارزه میش صیّت

 مقابله با تنیدگی 1ی اجتنابیشیوه -3-3-1 

راهبردهایی که ناهشیارانه برای فاصله گرفتن و اجتناب از منبع اضطراب، اعمّ از اجتناب در سط  تفکّر 

های رمددان »سددگ و شددودگ ش صددیّت دداذ میزا و یا اجتناب در سط  عمددل اتّعامل تنیدگیو انکار وجود  

ها در جددواب و شددوند و گدداه ایددن ش صددیّتزمستان بلند  در جریان رمان با اتّفاقات و حوادثی مواجدده می

ر طددور کدده علددی، بددرادر حسددین و حددوری دکنندگ همانواکنش نسبت به این وقایع از این شیوه استفاده می

 دانندگ بسیاری از موارد هنگام مواجهه شدن با وقایع، اجتناب و فرار از مشکالت را بهترین راه می

  18: 1369پور، هاگ  )رگک: پارسیی آدمروم آمریکا، مثل بقیّه»نه، مگر خل هستم، می -

تنها زندگی   شدگ خواستمها را زدم که برومگ له کنم، نمیرفتمگ تمام کلسگفتم: »خوب من باید می-

  248خواهم برومگ باید بمانم، اینجا، اینجا بمانمگ  )همان: کنم نشد، نگتاشتندگ حاال دیگر من نمی

 
2. avoidance   
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هایت روی؟ تو مثل آن مرحوم هستی، در اندیشیدن به هر لیز دندانپرسید: خب لرا از راهش نمی  -»

خددواهی ؟ آنجددا آن آزادی کدده میآیددیشوی و با مددن امریکددا نمیکنیگ لرا بلند نمیرا روی هم کلید می

 هستگ

آن پشددت کنددیم و آن را دور بدده    شود؟ به هددر شددکلی برخددوردیمفرار؟ نه؟ همیشه فرارگ اینجا له می  -

 بزنیمگ

  247آیی امریکا؟  )همان: خواهمگ لرا با ما نمیدهی به حر ، من خوبی ترا میگفت: لرا دل نمی -

 ی شناختی مقابله یا ایستادگی با تنیدگی شیوه -3-3-2

شودگ ی مستقیم با منبع اضطراب و جهت حل مسأله به کار برده میراهبردهایی که هشیارانه برای مقابله

 به طورای است که متمرکز بر درگیر شدن با مشکل مداری، راهبردهای مقابلهتمرکز بر حل مسأله یا مسأله

های م تلف در جهت حل مشکل ها و یا راهمل به حساب آوردن دیدگاهسیستماتیس و من ّم است که شا

هددای مقابلدده بددا تنیدددگی در علددوم رفتدداری، بندددی روشو برخورد با مسأله استگ ارزیابی، تش یص و طبقه

هددای فددولکمن و الزارو  هددا در ایددن زمیندده بدده پژوهشتددرین تالشهای جدیدددی هسددتندگ مهمّموضددوع

ی ن ریّدده تبددادلی تنیدددگی مقابلدده را از اجددزای عمدددههددا  آن   گ84:1395غالمحسینی،  قانونی وگرددگ )برمی

ی فددرد و محددی  مقابله یا درصدد ت ییر رابطه  ،یکلّ  به طور)فرآیند تعامل فرد و محی   به حساب آوردندگ  

ش عنوان پاسددخ بدده هیجددان تحددت تددأثیر هددو  است، یا درصدد کاهش ناراحتی و پریشانی عاطفیگ مقابله به

رسدددگ زا و خطرناک به ن ر میهایی است که تنشهیجانی فرد و تالش برای کنترل و اداره کردن موقعیّت

قیّت بیشتری برخوردارند؛ زیرا ایددن افددراد حدداالت افرادی که هوش هیجانی باالیی دارند، در مقابله از موفّ

دانند که لگونه و لدده زمددانی احساسددات خددود را بیددان کنند، میدقیق درک و ارزیابی می  به طورخود را  

 مؤثّر حاالت خلقی خود را تن یم کنندگ به طورتوانند کنند و می

 گویم آقا حاال که ما قرار استگگگ ب وریم لراگگگ پلوخور را ن وریم؟من می -»

 حسین گفت: اصالا لرا ما گه ب وریم؟

 فرمایند له غلطی بکنیم؟عالی میبا احتیاط گفت: یعنی جناببعد عمویم  

 گویم گه ن وریمگحسین گفت: من می
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شود، مگر اصالا هميین لیزی ممکن است قربانگ صددد و پنجدداه عموی کولس گفت: خوب مگر می

تددوانیم یکدفعددهگگگ عجیددب اسددت!  وقت حدداال لطددور مینف  نکشیدیم، آنها  آن  یاجازهسال است ما بی

  50-49: 1369پور، )پارسی

 ی هیجانی مقابله با تنیدگیشیوه -3-3-3

اندگ شکل شود و با بروز هیجانات م تلف توأمهای هیجانی ات اد میراهبردهایی که تحت تأثیر حالت

کامددل در  بدده طددورهای بیمدداری جسددمانی اسددت کدده هددای جسددمانی، وجددود نشددانهاصددلی اختالل یویددژه

کندگ عوامل اجتماعی شامل عوامل محیطی ها اختالل ایجاد میش لی و سایر زمینه -کارکردهای اجتماعی  

یی کدده هاسروکار داردگ موقعیّتها آن اند و او در زندگی اجتماعی خود بااست که ش ص را احاطه کرده

معموالا غیر قابل کنترل هستند، مانند مسا ل مربوط به معامله و مبادله، از دست دادن کاال و تأخیر، در بروز 

انجامنددد، از زندددگی   بسیاری از مسددا ل اجتمدداعی کدده بدده اسددتر  می1373استر  مؤثرندگ )رگک: وارد،  

ی معمولی را بر هددم زننددد یددا آمدداده  ت ییراتی که زندگی  ،یکلّ  به طورگیرندگ  شهری و مدرن سرلشمه می

  1967  به ن ددر هلمددز، )26:  1370شودگ )رگک: ساعتيی،  متالشی شدن سازند، حوادث زندگی نامیده می

رگک: قددانونی و کندددگ )شدددّت گرفتددار اسددتر  می ت ییرات بسیار ناگهانی زندگی در حقیقددت افددراد را بدده

  86:1395غالمحسینی،

های هیجددانی )خددواه مثبددت یددا هر کدام از افراد در برابر حوادث و وقایع، نددوعی از شددیوه ،یکلّ  به طور

یعنی »واکنش کلّی، شدید و کوتاه ارگانیسم به یس موقعیّددت غیرمنت ددره،  1دهندگ هیجانمنفی  را بروز می

ی ه گفتدده  بدد 331:  1391سددلطانی و صددادقی،    رگک:همراه با یس حالت عاطفی خوشایند یا ناخوشددایند گ )

تر از آنند کدده تنهددا بدده های دشوار، انسجام برخی کارها مهمشناسان اجتماعی، »در مواجهه با وضعیّتروان

رغم عقل واگتار شوندگ در کارهایی از قبیل: خطر کردن، مرگ عزیزان، پافشاری بر دستیابی به هد     به

برندددگ  ها هستند که ما را پیش میاین هیجانی عاشقانه و تشکیل خانواده،  های مکرّر، ایجاد رابطهشکست

  81: 1395)رگک: قانونی و غالمحسینی، 

شددود پتیری مشّ ص میزدگی، یأ  و خستگیافسردگی: حالت روانی ناخوش که با دل  -3-3-3-1

  بدده عبددارت 86:1395قانونی و غالمحسینی،و غالباا با یس اضطراب کم و بیش شدید همراه استگ )رگک:  

گیری از ارزشددی، کنددارهلتی هیجانی است که از طریددق غددم و اندددوه شدددید، احسددا  گندداه و بیدیگر حا

 
8. emotion 
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و غمگینددی، دو  شودگ ناامیدیهای روزمره مشّ ص میخواب و نیز فقدان عالقه به فعالیّت دیگران، کاهش

بگیرد تصمیمی  تواند  کند و نمیی اساسی افسردگی استگ ش ص، رکود وحشتناکی احسا  میمشّ صه

 همان شودگ )ور میارزشی غوطهکفایتی و بیو در نتیجه در احسا  بی

ترین قدرت روی زمین ما بودیمگ از این سر دنیا تا آن سر دنیا زیر پددرلم مددا بددودگ روزی بزرگیس  -»

یواش به خاطر یددس اتّفاقدداتی کدده افتدداد، امپراتددوری کولددس شددد، لددرا؟گگگگگ لددون هددیچ ولی خب یواش

ایمگ وجو کردگ ما در حقیقت از پیشرفت تکنیکددی بازماندددهدون علّت نیست، باید علّت را جستای بحادثه

ایم تا حقیقت را نبینیمگ در عصددر ایم، مثل کبس سرمان را زیر بر  کردهها در خودمان لنبره زدهطی قرن

آغاز کار، این را زنند، لون در دارند از حرکت به سوی فضا حر  میها آن ایم وخیش و گاوآهن مانده

اربدداب ها  آن  ی هر فرد حرمت قا ل باشندگاند که باید به یکدیگر احترام بگتارند، که برای اندیشهآموخته

نیز این را به قیمت ارزان ها آن اامّ ؛انسانندگ این لیزی است که ما در اینجا کم داریمها آن و رعیّت نیستندگ

 اندگتا به این مرحله رسیدهاند اندگ مبارزه کردهبه دست نیاورده

خواهی بگویی ما اگددر زور بددزنیم، جان، میخواهی بگویی حسینعموی بزرگم گفت: باالخره لی می

 شویم انگلستان؟می

ایددن همدده هددا  آن  کنددی جددانم،نمیتوجّدده    دایی صبری پرید وس  حر  عمویم: تازه تو به یس لیددزی

گویددد اصددالا ی کددردیم؟ ایددن پرویددز کدده تددازه آمددده میوقت جز آفتابدده اختراعدد اختراعات کردند، ما هیچ 

  53-49: 1369پور، متمدّنندگ )رگک:پارسیها آن دانیکجا هستند، ما کجاییم، میها آن دانیدنمی

شود و : رفتاری که با عمل حمله کردن و به مقابله رفتن مشّ ص می2و پرخاشگری  1خشم  -3-3-3-2

ی هددای پیيیددده  خشددم از هیجانرگک:  گری تن از مشکالت، متضادّ اسددتگ )با رفتار امتناع از جنگیدن یا  

کامل و جامع، بسیار دشوار اسددت؛ زیددرا افددراد از ن ددر زمددان و   به طوری تعریفی از خشم  انسان استگ ارا ه

توان گفت که »عصبانیّت و خشددم، واکددنش کامالا متفاوت هستندگ می ،ی واکنش به آنعلّت خشم و نحوه

رگک: قددانونی و کندددگ  )هایی اسددت کدده بقددا و حیددات مددا را تهدیددد میگریددز بدده وضددعیّتجنددگ یددا 

  گ87:1395غالمحسینی،

 
9. anger 

9. agression   
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ولی تو ایران، اینجا، یددس   ؛گویم این کارها بد استعلی ابروهایش را درهم کشید: »خب، من نمی  -»

 یدمگ      دهایش، ح  کشتن میکردگ ته لشمکم عجیب استگ  آقاجان با نفرت به من نگاه می

ام، لون دست و پای مرا مثل یددس گوسددفند آبرو باشمگ از این آبرو خسته شدهخواهم بیمن، من می-

خواهم رسوا بشددومگ لرزدگ من میهای پشتم میخانه بروم، مهرهدر گّله بسته استگ از اینکه آخرش به سلّاخ

  246-245: 1369پور، طالب رسوایی هستمگ  )رگک: پارسی

زای زندددگی، نقددش تفکّر امیدوارانه: یکددی دیگددر از مت یّرهددایی کدده در حددوادث تنیدددگی  -3-3-3-3

ی انددد کدده بدده وسددیلههای بسیاری را بررسددی کردهکند، امیدواری استگ پژوهشگران، شیوهاساسی ایفا می

ی، جسددتجوی ی گرایشی یددا اجتنددابها شامل پتیرش، مقابلهکنندگ این شیوهها، افراد با تنیدگی مقابله میآن

-شودگ امیدواری، یکی از لنین نیروهایی است که بددهطبعی و معنویّت میات و اجتناب از آن، شوخاطّالع

تواننددد دهدددگ هنگددامی کدده امیدددواری وجددود دارد، افددراد میصورت انطباقی، مقابله با تنیدگی را نشان می

دار و واقعی را شناسایی کنند و منابع را برای بدده دسددت آوردن ایددن پیامدددها تحددت پیامدهای دل واه معنی

  امیدواری، 287:  1389ران،  به نقل از: خداپناهی و دیگ  2002مهار خود درآورندگ )رگک: گام و اسنایدر،  

 راهبردی است که بیانگر امیدوار بودن و انت ار نتای  خوب و مثبت استگ 

-کنیگ با هددمکنی، حدّاقلّش این است که دیگر تو صف اتوبو  دعوا نمیخوانی، کار میدر  می  -

آیددد نمیشویگ اینجا تو زود پیر شدیگ لرا هددیچ دوسددتی نددداری؟ لددرا کسددی  های خودت معاشر میسن

  246-245: 1369پور، دیدنت؟ )پارسی

داری نددزد خددود و پنهددان کددردن داری مشکل و نگددهریزی: تمایل و اقدام فرد به  نگهدرون  -3-3-3-4

 مشکل از دیگران استگ

مددانی اینجددا کنمگ مال اینجا هستم، اینجا کجاست؟ میحسین گفت: من مال اینجایم، این را ح  می  -

  16شوی هه، همینگ )همان: های مام وطن خاک میاست که تو یکی از قبرستان پوسی، دلت خوشمی

فهماند که او هم بایددد نسددبت بدده سددایرین و حتّددی نگری: این نوع نگرش به انسان میمثبت  -3-3-3-5

تکلّم کندگ راهبددردی کدده   ها  آن  های مردم را ببیند و به زبان خودش باخودش با دیدی مثبت بنگرد؛ خوبی

ها و ابعدداد های جاری بددوده، شددامل دیدددن جنبددهانگیز به موقعیّتی داشتن نگرش مثبت و نشاطدهندهاننش

 گرددگ شان  دیدن میصورت فردی خوشب ت و خوشمثبت و درخشان رویدادها و خود را به
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-کنیگ با هددمکنی، حدّاقلّش این است که دیگر تو صف اتوبو  دعوا نمیخوانی، کار میدر  می  -

آیددد شویگ اینجا تو زود پیر شدیگ لرا هددیچ دوسددتی نددداری؟ لددرا کسددی نمیهای خودت معاشر میسن

   246-245دیدنت؟ )همان: 

 گیرینتیجه -4

فرد و پیوندهای نزدیس با جامعه و وقایع اجتماعی و یادشده به دلیل ویژگی و ماهیّت منحصربه  داستان

توان با تأمّددل ی و کشف عناصر سبکی ویژه آن، سن یّت زیادی دارد که میتحلیل گفتمانسیاسی با روش  

العلددل مشددکالت و ترین مشکل یددا علّتساز سیاسی ایران و بزرگحوادث مهم و جریانبه    و بازخوانی آن

های داستان، نوع مناسبات قدرت و نبددود آزادی سیاسددی، نقددد رجددال سیاسددی یددا ش صیّتمسا ل در ذهن  

ی سیاسی، فقر فرهنگی قشر پایین جامعه، احسددا  مالکیّددت یا تشری  انتقادی یس حادثهها  آن  هایاندیشه

 هددای جنسددیّتی زنددان و مددردان،ها، تفاوتعدددالتیهددا و بیمددردان نسددبت بدده زنددان، اعتددراب علیدده تبعید

وگوهای داستانی ها و گفتهای میان سنّت و تجدّد )درباره متهب، سیاست و قدرت که در کنشتعارب

هددا کدده نفددوذ فکددران، اعتددراب بدده نفددوذ خارجیشود ، سرگشتگی مردم، سرخوردگی روشددنمشاهده می

متددون  توانددد بدده کمددسفرهنگی و اجتماعی را در پی داشته است، پی بددردگ تحلیلگددر گفتمددان انتقددادی می

 ها ارا ه دهدگ موجود، پرده از صورت ظاهری متون بردارد و توصیفی صحی ، روشن و دقیق از داستان

پور، کارکرد معنددایی مشّ صددی دارندددگ وقتددی وانگددان عناصر زبانی رمان »سگ و زمستان بلند  پارسی

ی گ اوّلددین نکتددهصوری داستان را در مقام قیا  و سنجش بگتاریم، نگرش واقعددی مددتن را خددواهیم یافددت

بینددی خددود را در داسددتان، قبددل از شددروع بافت متنی در رمان، گزینش عنوان استگ نویسنده، موضع جهددان

اند که بلند بودن زمسددتان ی »سگ  و »زمستان ، هر دو در معنای نمادین به کار رفتهمعیّن کرده استگ وانه

ها برای تثبیت یس مسأله در ذهن م اطب رین روشتبه تداوم و توالی شرای  اشاره داردگ »تکرار  از ساده

زدگددی و استبدادسددتیزی را بدده ی محوری یعنی عدم آزادی، غرباست که وی بارها و بارها با تکرار وانه

عبارتی اعتراضی روشن نسبت به تعامل جامعه با افددراد م تلددف را ارا دده کددرده م اطب یادآوری کرده، به

زدگددی و های یادشده، حکایت از میزان اهمیّت نقش غربباره وانهیناستگ دیگر س ن آنکه تکرار لند

 ستیزی داردگاز طرفی غرب

تواند ناشددی از آشددفتگی ذهددن ی تعداد فراوان وانگان منفی در برابر وانگان مثبت از سویی میمقایسه

مبددیّن دو قطددب هددا  آن  نویسنده و از سوی دیگر متأثر از ناهمگونی موجود در جامعه نیز باشدگ اما محتددوای
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منفی و مثبت و نیز یس قطب خنثی استگ قطب منفی شامل حسین، حوری وگگگ و قطب مثبت شامل علددی، 

دایی صبوری، عموی بزرگ و کولس و اغلب افراد خانواده استگ بهتددرین نماینددده بددرای قطددب خنثددی، 

 اکثر مردم شهر استگ 

ی اظهددارن ر بدده افددراد امدده یافتدده، راوی اجددازهاش ادروند داستان با این سه قطددب و افددراد زیرمجموعدده

تددوان لزومدداا محتددوایی مثبددت یددا م تلف در هر قطب را داده استگ در نتیجه محتوای لنین داستانی را نمی

منفی دانست؛ بلکه دارای یس تم خاکستری استگ در این اثر مابین خیر و شرّ، خوب و بد، تضادّ داسددتانی 

شان های مقابل را بابت کارها و اندیشهها، ش صیّتجود تضادّ بین ش صیّتترسیم شده استگ نویسنده با و

ها، فعلیّدده و کنشددگر توان صدای فعّالی نامید؛ زیرا بیشتر جملهبازخواست نکرده استگ صدای داستان را می

ت بدده دیددد نویسددنده نسددبی های رمان، بیانگر زاویددهی زمان ماضی بر فعلآن یعنی فاعل، معلوم استگ غلبه

بینی خددود را از موضوع استگ نویسنده با این کاربرد ظاهراا قصد داشته از سویی فضای ذهددن و نیددز جهددان

موضوع مورد انتقادش نشان دهد و از سویی دیگددر، م اطبددان داسددتان را هددم نسددبت بدده لنددین فضددایی در 

عتددراب خددود را نسددبت بدده وضعیّتی نامطمئن قرار دهدگ با این شیوه و با اسددتفاده از سددبس کدداربرد فعددل، ا

شددناختی اسددت کدده بدده های زبانترین نمایددهزدگی نشان داده استگ کاربرد قید، یکی از مهمّموضوع غرب

 بینی استگ خوبی مبیّن میزان و شدّت جهان

 و مآخذ:   منابع 

 ، لاپ هفدهم، تهران: مرواریدگسیاسی ینامهدانش ، 1388آشوری، داریوش )

ات و مدددارک اطّالعدد ، تهددران: مرکددز  فرهنگ علوم سیاسی ،  1374راد )آقاب شی، علی و مینو افشاری

 علمی ایرانگ

 ، لاپ سوم، تهران: علمی و فرهنگیگگفتمان انتقادیتحلیل ، 1394زاده، فردو  )آقاگل

ی   ن ریّددههای بوسددتان سددعدی بددر اسددا ، »تحلیددل اسددتعاره1399امیرمشهدی )  محمّداسعلی و  آهنگر، عبّ

 گ152-105: 12، ش7،  علم زبانی مفهومی ،  آمیزه

هدای پدژوهشهای اسپانیایی و فارسی ،  های جهتی در زبان ، »بررسی استعاره1391افراشی و دیگران )

 گ25-1: 4، شات تطبیقیزبان و ادبیّ

 ، لاپ دوم، تهران: اسپرکگسگ و زمستان بلند ، 1369پور، شهرنوش )پارسی
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 لاپ اوّل، تهران: سمتگ ای(،رشتهنای میانامه)درسنظریّه و نقد ادبی  ، 1397پاینده، حسین )

بررسی معنی شناختی حسن تعبیرات مددرتب  بددا مددرگ در » ،  1394پیروز، غالمرضا و منیره محرابی کالی )

 گ103-81: 33ی ، شمارهپژوهیادب ، غزلیات حافف

گرایددی و بازگشددت بدده خویشددتن در  ، »لددالش غرب1390نددژاد )ابددراهیم ایرانحسددین و  محمّدجمشیدی،  

 گ82-56: 2، ش12،  مطالعات ملّی ینامهفصلاحمد ، آلی جالل اندیشه

 ، »رواب  ساختاری بین حمایت اجتماعی و امیدواری در بیماران 1389کریم و دیگران )محمّدخداپناهی،  

 گ298-284: 3، ش4،  شناسیروان یهمجلّمبتال به سرطان ، 

احمد با رویکرد  آلهای سبکی داستان کوتاه جشن فرخنده از جالل  ، »بررسی ویژگی1392درپر، مریم )

 گ64-39: 1، شجستارهای زبانی ینامهفصلشناسی انتقادی ، سبس

 ، »ترجی  دانشجویان ایرانی نسبت به کدداربرد خددوش گددویی در زبددان 1391رزمجو، آیت اهلل و لیال بلوج )

فارسی با استفاده از روش دلفی با در ن ر گرفتن مت یرهای زیسددتی، اجتمدداعی، فرهنگددی و تحصددیلی ، 

 گ134-101، 1، شماره 4، سال های خراسانشناسی و گویشزبان

 ، تحلیل کارکردهای گسست گفتمانی در رمان نگران نباش اثددر مهسددا محددب علددی؛ 1400رضایی، رضا )

 گ343-311: 10، ش5، سالشناسیروایترویکردی نشانه معناشناختی به تحلیل گفتمان ادبی، 

، تهران: مرکز آمددوزش مدددیریّت شناسی در کار، سازمان مدیریّتروان ،  1370ساعتيی، محمود )

 دولتیگ

 ، »تصددویرپردازی عدداطفی )خشددم و تددر  در بوسددتان سددعدی  ، 1391سلطانی، من ددر و طدداهره صددادقی )

-329 :  15)  1، ش5،  شناسی نظم و نثر فارسدی )بهدار ادب( تخصّصی سبک  ینامهفصل

 گ350

، لغه الخطاب السیاسی دراسه لغویه تطبیقیه فی ضوء نظریه التصدا  ،  2005عکاشه، محمود )

 ار النشر للجامعاتگمصر: د

فاطمدده شایسددته پیددران و دیگددران، لدداپ   ی، ترجمهانتقادی گفتمان  تحلیل ،  1379فرکال ، نورمن )

 ایگاوّل، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه

 تهران: س نگ ها،ها، رویکردها و روششناسی؛ نظریّهسبک ، 1390فتوحی رود معجنی، محمود )
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 تهران: فرهنگانگ استعاره و شناخت، ، 1378اهلل )زاده، حبیبقاسم

کارهای مقابله با آن و تحلیل آن در رمددان  ، »تنیدگی و راه1395قانونی، حمیدرضا و پروین غالمحسینی )

 گ92-77: 1، ش4،  مطالعات داستانی ینامهدوفصلسیمین دانشور ،  سووشون

 هددای جددالل آلها و کنایات  و بازتدداب آن در رمانالمثله )ضربعامّ   ، »ادبیّات1396گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ )

 گ140-117: 15، ش 8،  مطالعات زبانی و بالغیاحمد ، 

 هاگ، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهگفتمانفرآیند تحلیل ، 1383میرف رایی، تژا )

 لاپ پنجم، تهران: لشمهگ نویسی ایران،صد سا  داستان ، 1377میرعابدینی، حسن )

، شرح سعدالدین التفتددازانی، حققدده و قدددم لدده طدده العقائد النفسیه ،  1379الدین )نسفی السمرقندی، نجم
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Abstract 

Influenced by European literature, constitutionalist intellectuals began to 

critique past literature in a revolutionary way; moreover, in order to 

establish "literary democracy," they called for literature that would serve to 

awaken people and bring about political change. Confrontation with 

Europe is the main cultural issue in the constitutional period. The attitude 

of the traditional Iranian society towards the European civilization caused 

the intellectual awakening of the intellectuals and the adoption of a new 

attitude towards politics and culture. Fascination with Western civilization 

and uncritical treatment of its effects made the humiliation of Iran's cultural 

heritage seem like a kind of modernism. With the arrival of Western culture 

in Iran, some believed that moving towards Western models could elevate 

Iranian society and return it to its former greatness. Imitating the West, 

they made reforms (Westernization) because they believed the prosperity of 

Iranian society could result from a comprehensive imitation of the West, so 

they tried to follow the example of the West in form and content 

(Westernization). But the third group, by emphasizing the system of 

indigenous values, Islamic-Iranian culture, etc., found a principled solution 

to achieve progress. In this study, we have tried to identify the discourse of 

"westernization" in the novel "Dog and Long Winter" by Shahrnush 

Parsipur, with political, social and ideological issues, and to explain the 

production of each discourse. Also, the complex structure of textual 

production, linguistic features and metalanguage effective in creating this 
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work have been examined based on the method of Fairclough’s critical 

discourse analysis. 

Keywords: Discourse Analysis, Norman Fairclough’s Critical Approach, 

Westernization Discourse, Novel, Shahrnush Parsipur, Dogs and Long 

Winter. 

Extended Abstract 

Introduction 

Critical discourse analysis is an interdisciplinary approach to the study of 

discourse that examines language as a form of social function and 

emphasizes how social and political power is reproduced through text and 

dialogue. Discourse or Discourse Analysis or word analysis is a subfield of 

linguistics that refers to studies that analyze written, spoken, or sign 

language or any other semiotic phenomena. The subject of discourse 

analysis (quotation, written text, and speech) is defined in the form of 

coherent strings of a number of sentences, propositions, phrases, speeches, 

and debates. Linguistics is somewhat close to this field; the difference is 

that in discourse analysis, instead of text structure, we seek to discover the 

socio-psychological characteristics of the individual / individuals. 

Discourse analysis is used in various fields of humanities and social 

sciences including linguistics, educational sciences, sociology, 

anthropology, social work, cognitive psychology, social psychology, 

regional studies, cultural studies, international relations, human geography, 

communication studies, Bible studies and translation studies. Assumptions 

have their own field of analysis and method (see: Fairclough, 1379: 8). 

       Experts such as Norman Fairclough have played an important role in 

introducing and developing critical discourse analysis as a new trend in 

textual analysis. In his view, based on the analysis of discourse, we are 

faced with two textual and hypertextual frameworks; the first part has a 

stylistic, syntactic-semantic nature and the second part has a socio-political 

and cultural nature. In this method, in addition to the lexical and syntactic 

elements that make up the sentence, we also deal with the contextual 

elements of cultural, social and political status. In his view, the text 

primarily has a generality on which it depends. Inside the text, there is a set 

of elements that, in addition to being related to each other, form a whole 

called discourse. Hence, the text or discourse relies on a set of external 

factors. These factors are effective in both the textual production process 
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and the text interpretation process. A text, in addition to the context and 

process of interpreting the text, is influenced by social and political 

conditions in which the text is produced or interpreted. Socialism and 

attention to social and political problems are the characteristics of Iranian 

fiction. These stories place the author's worldview and attitude in their 

multi-layered and underlying contexts. Therefore, it can be argued that the 

capacity of the story in terms of appropriateness to the analysis of discourse 

is such that stories can be considered as part of the discourse of the author's 

time and the mirror of his society; According to Fairclough, critical 

analysis is the study of linguistic phenomena and the application of 

discourse to ideological processes in discourse, relations between language, 

ideology, ideologically charged presuppositions in discourse, social 

reproduction of the ideology of power, domination and inequality in 

language and inequality in language together with the background 

knowledge of the actors’ aims at its study (Ibid: 12). 

One of the issues that Iranian intellectuals have been dealing with in 

the last century has been how to deal with the West on the one hand and the 

causes of the country's backwardness on the other. The intellectuals of the 

last century in Iran have shown different reactions after getting acquainted 

with Western culture and entering Iran. Some believe that moving towards 

Western models can lead Iranian society to growth and excellence and 

return it to its former greatness. So looking to the West, they made reforms 

(Westernization), a group that saw the progress and prosperity of Iranian 

society in a comprehensive imitation of the West. Thus, this group tried to 

move towards Western patterns (Westernization) both in form and content. 

But the third group, with emphasis on the system of indigenous values, 

Islamic-Iranian culture, etc., found a principled solution to achieve 

happiness and progress (see: Jamshidi, 1390: 58). Other critics, such as 

Vosoughi, Momeni, Assyria, and Adamit, argue that revolt against the 

superiority of Western culture has often led to the unreasonable denial of 

valuable achievements; furthermore, the preservation of national culture 

has become an excuse for the spread of rural ideology and Eastern 

irrationality. Indeed, if the first reaction of the "constitutional period" to the 

new Western civilization was as fascinating as possible, then the second 

reaction (of the 1970s) was a refusal to accept it with hostile language. In 

both cases, the West was never seen as a new epistemological paradigm, 
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showing the way out of the past and having its own rules and logic, but as a 

focal point for the complicity of the hidden forces, thanks to its material 

capabilities. He was encroaching on our world, destroying our customs, and 

gradually destroying our virtues by dragging us into political and cultural 

slavery”(Mir Abedini, 1998: 1205). 

Research Methodology 

In the present study, a descriptive-analytical method is used to study one of 

the dominant discourses of socio-political novels related to the 1350s 

(Westernization discourse) based on Shahrnush Parsipur's novel "Dog and 

Long Winter" and according to the critical discourse analysis by Norman 

Fairclough). This way, with the help of linguistic tools, the underlying 

layers of meanings of this novel can be revealed according to factors such 

as historical context, social, political processes, etc. The method of analysis 

is that first, by processing different layers of works (lexical layer, 

sociological factors and contextual context), the dominant discourses with 

ideological burden (in the field of Westernization) are selected. Discourses 

based on Norman Fairclough's theory are described in three levels (in terms 

of choosing the type of words from the existing meanings, lexical 

companionship relationships, the use of specific names, and in general the 

abstract analysis of the text that sometimes includes the author's ideology). 

Interpretations (attention to the intertextual aspect) and explanations are 

analyzed. 

Research Findings 

In Fairclough’s view, language is a part of society and a conditional 

process to other non-linguistic parts of society. He tries to "explain the 

contracts" that are the result of power relations and disputes over them. 

This critical approach is based on the principle that there is a connection 

between minor events and large structures (see: Fairclough, 1379: 27). In 

the discourse study of any text, the dominant discourse of production 

position, time and place of production, audience, type of communication 

between the speaker or author of the text and the chain of intertextual 

relations are examined. The social language of the text and the institutions 

on which the text is based are discovered and revealed. In the research on 

discourse, understanding the situational context of the text, identifying the 

actors or performers of the textual processes, and understanding the 

emphasis of the text on its lexical analysis are of great importance. By such 
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an analysis, a more complete understanding of each text can be reached by 

understanding the social factors that shape it. In this way, with the help of 

linguistic tools, the underlying layers of the meanings of fictional texts can 

be revealed according to factors such as historical context, social, political 

processes, etc. 

Conclusion 

Due to its unique feature and nature and close ties with society and social 

and political events, the story is very similar to the method of discourse 

analysis and the discovery of its special stylistic elements; By 

contemplating and re-reading it, one can refer to important and current 

events in Iran and the biggest problem or causes of problems and issues in 

the minds of the characters, the type of power relations and lack of political 

freedom, critique of politicians or their ideas or critical description of a 

political event. Culture of the lower strata of society, men's sense of 

ownership over women, protest against discrimination and injustice, 

Gender differences between men and women, conflicts between tradition 

and modernity (about religion, politics, power seen in fictional actions and 

conversations), confusion of people, intellectual frustration, protest against 

foreign influence that has led to cultural and social influence win. The 

critical discourse analyst can use the available texts to unveil the 

appearance of the texts and provide a correct, clear and accurate description 

of the stories. The linguistic elements of Parsipour's novel "Dog and Long 

Winter" have a certain semantic function. When we put the formal words of 

the story in the position of analogy and measurement, we will find the real 

attitude of the text. The first point of textual context in the novel is the 

choice of title. The author has set his worldview position in the story before 

beginning. The words "dog" and "winter" are both used in a symbolic 

sense, meaning that the length of winter refers to the continuity and 

sequence of conditions. "Repetition" is one of the simplest ways to fix an 

issue in the mind of the audience that he has repeatedly reminded the 

audience of the central word, i.e. lack of freedom, westernization, anti-

authoritarianism; in other words, he has presented a clear objection to the 

interaction of society with different people; repeating the above words 

several times indicates the importance of the role of Westernization and on 

the other hand anti-Westernization. 
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Comparing a large number of negative words with positive words 

can be, on the one hand, due to the confusion of the writer's mind and is, on 

the other hand, also affected by the heterogeneity in society. But their 

content indicates two negative and positive poles as well as a neutral pole. 

The negative pole includes Hussein, Houri, etc., and the positive pole 

includes Ali, Uncle Sabouri, big and young uncles, and most of the family 

members. Most people in the city are the best representatives for the neutral 

pole. 

      The story continues with these three poles and their subordinates, and 

the narrator has allowed different people to comment on each pole, so the 

content of such a story cannot necessarily be considered positive or 

negative; it has a gray theme. In this work, a fictional contrast between 

good and evil, good and bad is depicted. Despite the contradictions 

between the characters, the author has not held the other characters 

accountable for their actions and thoughts. The sound of the story can be 

called an active voice. "Because most of the sentences are present and its 

actor, i.e. the subject, is known." The predominance of past tense over the 

novel's verbs indicates the author's perspective on the subject. With this 

application, the author apparently intended to show what goes on in his 

mind as well as his worldview of the subject under criticism; On the other 

hand, he wanted to put the audience of the story in an uncertain situation in 

relation to such an atmosphere. This way, and using the verb usage style, 

he has shown his opposition to the issue of westernization. The presence of 

the present tense and prepositions in the text indicates the degree of 

realism. The most common use of verbs is news. The choice of this aspect 

certainly contains the author's specific attitude. It is as if the author 

(Parsipour) has shown his close relationship with the mentioned experience 

by using a structural type of report. The style and structure of the sentences 

used has a narrative and accelerated structure because the sentences are 

short. This trend exists throughout the story. His purpose in such an 

application was to accelerate his thought. The use of adverbs is one of the 

most important linguistic indicators, which is a good indication of the 

extent and intensity of worldview. Therefore, it is very important to pay 

attention to the choice of the form of the adverbs and also the content that 

has been stated for them. It is as if the author's goal is to show the level of 
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appearance of the people and the intensity with which he has criticized it 

this way. 

References 

- Ashuri, Dariush (1388), Political Encyclopedia, 17th edition, Tehran: 

Marwarid. 

- Aghabakhshi, Ali and Afsharirad, Mino (1374), Political Science 

Culture, Tehran: Iran Scientific Information and Documents Center. 

- Aghagolzadeh, Ferdous (2014), critical discourse analysis, third 

edition, Tehran: Scientific and Cultural Publications. 

- Ahangar, Abbas Ali, Amirmashhadi, Mohammad (2019), "Analysis 

of Bostan Saadi metaphors based on conceptual mixture theory", 

Science of Language, Year 7, Number 12, pp. 105-152. 

- Afrashi, Azita, Moghimizadeh, Mohammad Mahdi (2013), 

"Conceptual metaphors in the domain of shame with reference to 

evidence from classical Persian poetry", Linguistics, Volume 5, 

Number 2, pp. 1-20. 

- Afrashi et al. (2011), "Investigation of directional metaphors in 

Spanish and Persian languages", Comparative Language and 

Literature Research, Vol. 4, pp. 1-25. 

- Parsipur, Shahrnush (1369), Dog and Long Winter, second edition, 

Tehran: Spark. 

- Payandeh, Hossein (2017), Theory and Literary Criticism (an 

interdisciplinary textbook), first edition, Tehran: Samt. 

- Jamshidi, Mohammad Hossein and Ebrahim Irannejad (2013), "The 

Challenge of Westernization and Returning to Self in Jalal Al-

Ahmad's Thought", National Studies Quarterly, 46, Year 12, Number 

2, pp. 56-82. 

- Draper, Maryam (2012), "Investigation of the stylistic characteristics 

of the short story of Jalal Al-Ahmad's "Festival Celebration" with the 

approach of critical stylistics", Linguistic Quest Quarterly, No. 1, pp. 

39-64. 

- Saatchi, Mahmoud (1370), Psychology at Work, Management 

Organization, Tehran: Government Management Training Center. 

- Soltani, Manzar and Tahereh Sadeghi (2012), "Emotional depiction 

(anger and fear in Saadi Bostan)", specialized quarterly of Persian 



 53-107، صص 1401ی هجدهم، تابستانی ششم، شماره های ادبی، دورهی مکتب نامهپژوهش

106 
 

poetry and prose stylistics (Bahar Adeb), fifth year, first issue, serial 

number 15, pp. 329-350. 

- Sarmi, Mahmoud and others (1400), "The influence of modernism 

on the metaphorical systems of the novel Symphony of the Dead", 

Razi University fiction literature research journal, 10th volume, 

number 1, pp. 67-85. 

- Akasheh, Mahmoud (2005), Al-Khattab al-Siyasi, a study of applied 

linguistics in the light of communication theory, Egypt: Dar al-Nashr 

Lal Jamiat. 

- Fairclough, Norman (1379), Critical Analysis of Discourse, 

translated by Fatima Shaisteh Piran and others, first edition, Tehran: 

Center for Media Studies and Research. 

- Fatuhi Roud Majani, Mahmoud (2010), stylistics; Theories, 

approaches and methods, Tehran: Sokhn. 

- Qasimzadeh, Habibullah (1378), Metaphor and Knowledge, Tehran: 

Farhangan. 

- Ghanooni, Hamidreza and Parvin Gholamhosseini (2015), "Tension" 

and the strategies to deal with it and its analysis in the novel 

"Suvshun Simin Daneshvar", Fiction Studies bi-quarterly, 4th year, 

1st issue, pp. 77-92. 

- --- (2016), "Public literature (proverbs and allusions) and its 

reflection in Jalal Al Ahmad's novels", Linguistic and Rhetorical 

Studies, Year 8, Number 15, pp. 117-140. 

- Golman, Daniel (1383), emotional intelligence, translated by 

Nasreen Parsa, Tehran: Rushd. 

- Mirfakhrai, Teja (1383), discourse analysis process, Tehran: Center 

for Media Studies and Research. 

- Mira Abdini, Hassan (1377), 100 years of Iran's story writing, fifth 

edition, Tehran: Cheshme. 

- Nasfi al-Smarqandi, Najm al-Din (1379), al-Aqeed al-Nafsiyyah, 

Sharh Saad al-Din al-Taftazani, Haqqa and Qadm La Taha Abd al-

Rauf Saad, al-Maktab al-Azhariyyah Laltrath. 

- Ward, Jane Cranwell (1373), overcoming stress, translated by Babak 

Mehr Ayin, Mashhad: Javadan Khord. 

- Hajwayri, Ali bin Othman (1383). Kashf al-Mahjoob, corrected by 

Mahmoud Abedi, Tehran: Information. 



 53-107، صص 1401ی هجدهم، تابستانی ششم، شماره های ادبی، دورهی مکتب نامهپژوهش

107 
 

- Yarmohammadi, Lotfollah (2013), popular and critical discourse 

analysis, third edition, Tehran: Hermes. 

- Yeganeh, Fatemeh, Afrashi, Azita (2015), Directional metaphors in 

the Qur'an with a cognitive approach, Linguistic Studies, Vol. 5, pp. 

193-216 

- Kovecses, Z (2002), "Metaphor. A practical infroduction". Oxford. 

Oxford university press. 

- Kovecses, Z (2010), "Metaphor and Emotion". Language Culture 

and Body in Human Feeling. Cambridge: Cambridge university 

press. 

- Knowles, Murray & Rosamand Moon (2005). "Introducing 

Metephor". London and New York: Routledge.  

- Lakoff, G and M. Johnson (1980), Metaphors We live by. Chicago: 

The university of Chicago press. 

- Lakoff, G and M. Turner(1980), More than cool reason: A Field 

guide to poetic metaphor, Chicago: The university of Chicago press. 

- Nubiola, J. (2000), "El valor cognitive de las Metaphoras. 

Pamplona". P. perez- ILzarbay R. Lazaro. Eds. Verdad bibny 

belleza. Cuandolos filosofos hablan de los valires, Cuadernos de 

Anuario Filosofico, No.103. 


	چکیده
	1- مقدّمه
	1-3- روش تحقیق
	- منتظری و دیگران (1397)، «تحلیل گفتمان انتقادی «وظایف مرید» از دیدگاه قشیری براساس رویکرد فرکلاف»؛ در این پژوهش باب آخر رسالة قشیری که دربرگیرندة سفارش به مریدان است، بر اساس نظریه فرکلاف تحلیل شده است. در این بررسی نتایج نشان میدهد که ایدئولوژی قشی...
	2- مبانی نظری
	3- تحلیل دادهها
	منابع و مآخذ:

