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چکیده
در پژوهش حاضر ،داستان آببید اثر محمّد بهمنبیگی در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی و با بهررهگیرری از الگروی ون لیروون )8002
بررسی میشود تا مشخّص شود که نویسنده چگونه از بازنمایی کنشگران اجتماعی برای بیان دیدگاهها و ایدئولوژی خرود اسرتفاده کررده
است .نویسنده هویت کنشگران مربوط به حکومت پهلوی را کتمان کرده و همزمان با فعّرالنمرایی و نرا برری مسرتقیم ،برر فعّالیّرتهرای
آموزشی معلّمان عشایری و سازمان آموزش عشایری تأکید کرده است .مرد آببید برهشرکلی کرامالآ آگاهانره منفعرلنمرایی شردهانرد ترا
بیتوجّهی حکومت نسبت به آنها و فقر فرهنگی مرد نمود بیشتری داشته باشد .نویسنده با انبوهنمرایی و اسرتفاده از عردد و آمرار ،کرنش
معلّمان عشایری را مهم و تأثیرگذار جلوه داده و با استفاده از مؤلّفۀ زماندرهمی ،همزمان با طرح مسئلۀ ایران نوین ،پررده از چهررم مردمران
بخشی از ایران که هنوز بهشیوم پیش از تاریخی زندگی میکنند ،برداشته است و به این وسیله سیاستهای حکومت را بره چرالش کشریده
است .بهمنبیگی با بهرهگیری از مؤلّفۀ نمادینشدگی ،کنشگران مربروط بره آمروزش عشرایری را در قالر افررادی تأثیرگرذار در جامعرۀ
عشایری بازنمایی کرده است .بهطور کلّی ،بازنماییها بازتابی از ایدئولوژی و دیدگاههای اجتماعی نویسنده است.
کلیدواژهها :تحلیل گفتمان انتقادی ،الگوی ون لیوون ،کنشگران اجتماعی ،بهمنبیگی ،آببید.
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 -8مقدّمه
فاولار )29 :1998 2گفتمان را گفتار یا نوشتاری میداند که ارزشها و باورها در آن متجلّای میشاوند و
این باورها و ارزشها ،نوعی نگاه به جهان را بنیان مینهند .وندایک )8 :1991 6تحلیل گفتماان را پاساخ
به این پرسش میداند که چگونه استفاده از زبان بر باورها ،ارزشها و ت امالت انساانها اثار میگاذارد و
چگونه باورها و ارزشها میتوانند زبان و ت اامالت مارد را کنتارل کنناد .مااچین و ماایر)1 :8018 1
م تقدند که «تحلیل گفتمان انتقادی ،آشکارسازی ایادئولوژی مدفونشاده در گفتماان اسات ».کریساتال

2

 )189 :8002تحلیل گفتمان انتقادی را مسئول مطال ۀ روابط بین رویدادهای کالمی ،سیاسی و اجتمااعی
میداند و نقش آن را پیبردن به چگونگی تأثیرپذیری ایدئولوژیک گفتمان و نحاوم تأثیرگاذاری گفتماان
بر جام ه عنوان میکند.
در پژوهش پیش رو ،کنشگران اجتماعی 9داستان آببید ،نوشتۀ محمّد بهمنبیگی ،به مثاباۀ گفتماانی
مربوط به عشایر کشورمان بررسی شده است .بهمنبیگی در مقدّمۀ کتاب بخارای مان ،ایال مان ،سابک
خود در نوشتن داستانهایی مانند آببید را بیشاتر گاارشگوناه م رّفای میکناد و ایانگوناه مایگویاد
«مطالبی را که دیده است در قال

جمالت ادبی و داستانگونه روایت کرده ولی برای آنهاا شااهد زناده

نیا دارد ».بهمنبیگی )899 :1926 ،باهعقیادم آقاگالزاده  )1926گااهی ازطریا متاون ادبای میتاوان
شکافها را در فراگردهای تاریخی یافت و آنها را با حقای برگرفتهشده از آثار ادبی پار کارد .هایلناد و
پالتریج

10

 )92 :8011نیا مطال ات ادبی و جام هشناسی را از ارکاان الالی و ریشاهای تحلیال گفتماان

انتقادی میدانند؛ بنابراین ،پژوهش حاضر درپی یافتن پاسخی برای این پرسش است که نویسنده چگوناه
از بازنمایی کنشگران اجتماعی برای آشکارسازی ایدئولوژی و دیدگاههای خود اساتفاده کارده اسات و
آیا میتوان با بازنمایی کنشگران یک گفتمان داستانی ،تاریخی از ایدئولوژی پنهان نویسنده در پا

یاک

مااتن پاارده برداشاات .بهگفتااۀ یارمحمّاادی  )100-99 :1929ایاادئولوژی بااه مجماااوعهای از عقایااد،
برداشاتها و ارزشهای نظا مندی که در جام ه یا بخشی از آن ساری و جاری است ،اطالق مایشاود.
فرکالف

11

 )118 :1929عقیده دارد که بار ایدئولوژیک گفتمانهای مختلف باهم است.
5. R. Fowler
6. T. A. Van Dijk
7. D. Machin & A. Mayer
8. D. Krystal
9. social actors
10. K. Hyland & B. Paltridge
11. N. Fairclough

بازنمایی کنشگران اجتماعی داستان «آببید» با بهرهگیری از الگوی جام هشناختی  -م نایی ون لیوون 19/

برای پاسخ به پرسش یادشده ،پژوهش پایش رو از الگاوی جام هشاناختی  -م ناایی 18ون لیاوون

19

 )8002بهره میبرد .این الگو که در چاارچوب تحلیال گفتماان انتقاادی اسات ،تااکنون ماورد اساتفادم
پژوهشگران زیادی واقع شده که به برخی از آنها اشاره میشود.
عالمی و اسداللهی  )1996داستان سیاوش را بر اساس الگوی ون لیوون بررسی کردهاناد و باه ایان
نتیجه رسیدهاند که شاهنامه درعین حال که من ک کننده و بازگوکنندم روایتهای باساتانی اسات ،دارای
بار عاطفی خاص و ایدئولوژیک فردوسی و بازتابی از گفتمان ملّی حاکم بر جام ه است.
غالم لیزاده و دیگران  )1996داستان آل نوشتۀ محمّد بهمنبیگی را از منظار مؤلّفاههای ناا دهی و
طبقهبندی بررسی کردهاند و اینگونه نتیجه گرفتهاند کاه نویسانده باا اساتفاده از مؤلّفاههاای ناا دهی و
طبقهبندی ،دیدگاه خود را با شیوهای پوشیده بیان کرده و ستم جام ه به زن را باهتصاویر کشایده اسات.
نویسنده ازطرفی با بازنماییهای عا  ،زنان ایل را باهمثاباۀ کانشگرانای درگیار در م الاالت اجتمااعی
یکسان بازنمایی میکند و ازطرف دیگر ،با بازنمایی خاص ،آنهاا را باا هاویتی مساتقل و متماایا نشاان
میدهد.
اسدی و دیگران  )1994کنشگران اجتماعی در متون مطبوعاتی را بررسی کردهاند و باه ایان نتیجاه
رسیدهاند که ایدئولوژی حاکم بر ذهن نویسندگان ،گروهها و لاحبان اندیشه ،با بهرهگیاری از مؤلّفاههای
گفتمانمدار در متن من ک

میشود و بنابراین مؤلّفههای گفتمانمدار و ایادئولوژی و قادرت در ت امال

تنگاتنگ هستند.
رشیدی و قاعدشرفی  )8012سری آموزشی سامیت 14را باا اساتفاده از الگاوی ون لیاوون بررسای
کردهاند .نویسندگان بر این مطل

تأکید داشتهاند که منف لسازی مطالبی که چاالشهاای فرهنگای را باه

رخ میکشد و نیا ت صّ

فرهنگی بسیارکم ،مورد توجّه پدیدآورنادگان ساری آموزشای ساامیت باوده،

بهطوریکه این نبودِ ت صّ

و چالشهای فرهنگی ،به زبانآموزان کمک میکناد تاا در محایط امانتاری

خارج از ت صّ

نسبت به فرهنگی خاص ،زبان انگلیسی را فراگیرند.

جوکار و رحیمیان  )1994اش ار سیاسی ملکالشّ رای بهاار را براسااس الگاوی ون لیاوون بررسای
کردهاند .ایشان به این نتیجه رسیدهاند که بهار ،ف ّاالن سیاسی و لاحبان قدرت را به لاری تارین شاکل
ممکن بازنمایی کرده و با ارزشگذاریهای متفاوت ،دیدگاه خود را نسبت به کنشگاران اجتمااعی بیاان
12. socio- semantic
13. T. Van Leeuwen
14. summit
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کرده است.
کوت

و لوموس

12

 )8014به بررسی کانشگاران اجتمااعی در روزناماههاای کشاورهاای فنالناد،

استونی و روسیه بین سالهای  1902تا  8002پرداختهاند و م تقدند کنشگرانی کاه در رساانههاا بیشاتر
بهمنالۀ عنالری ف ّال بازنمایی شدهاند ،همانهایی هساتند کاه در جام اه بیشاتر باهچشام میخورناد و
تغییرات اجتماعی در جوامع مورد بحا

باعا

باروز اتّحااد ،رواباط مت اادلتار جنسایتی و توجّاه باه

ارزشهای اقلّیتها شده است.
راکش و دی

16

 )8014هدف مطال ۀ خود را بررسی نقش موجود بین کنشگران اجتمااعی ماؤثّر در

فرایند روزنامهنگاری در کشور هندوستان عنوان کردهاند براساس یافتههای این مطال ه ،سارمایهگاذاران و
مؤسّسان رسانهها ،نقش خود را بهمثابۀ افرادی خالّق ،پاسخگو به نیازهای جام اه و قاائلین ارزش بارای
نیازهای شهروندان کمبرخوردار جام ه بارگنمایی کردهاند .درعوض روزنامهنگاران باهطور چشامگیری
بر درحاشیهبودن و بهچشمنیامدن خود تأکید داشته و بهدنبال بازیابی هویت خویش بودهاند.
آنچنانکه مالحظه شاد کاه راکاش و دی  ،)8014اسادی و دیگاران  )1994و کاوت

و لوماوس

 )8014برخی از متون مطبوعاتی را در چارچوب الگوی ون لیوون بررسی کردهاند .جوکاار و رحیمیاان
 )1994هم بخشی از اش ار ملکالشّ رای بهار را تحلیل کردهاند؛ امّا تأکید آنها بار اشا ار سیاسای ایان
شاعر بوده است .تحلیل متون مطبوعاتی و سیاسی در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی ساالهاا باهمثاباۀ
رویهای پرطرفدار مورد توجّه پژوهشگران بوده است .آقاگلزاده  )1926این مطل

را تأییاد مایکناد و

م تقد است که گرچه رویکرد تحلیل گفتماان انتقاادی رابطاۀ زباان ،قادرت ،ایادئولوژی و گفتمااان در
متاون رسانهای و سیاسی  -اجتماعی را در اولویّت نخست دستور کار خود دارد ،امّا اگر بپذیریم کاه هار
آنچه به زبان گفتار و نوشاتار مرباوط مایشاود در حاوزم تحلیال گفتمان جای میگیرد ،پا

مایتاوان

ادبیات شفاهی و مکتوب ملّتهاا را از هار زباانی در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی ،تحلیل و تفسایر
کرد .پژوهش حاضر نیا مانند غالم لیزاده و دیگران  )1996بهشکل نوآورانهای بهجای متون مطبوعااتی
و سیاسی ،بر متون ادبی تأکید میکند و رویهای نو در تحلیل متون داساتانی و ادبای در اختیاار مخاطباان
قرار میدهد .از میان پژوهشهاای ذکرشاده ،رشایدی و قاعدشارفی  )8012کتابهاای آماوزش زباان
انگلیسی را بررسی کرده و نوآوری خاوبی در ایان زمیناه داشاتهاند .شایساته اسات گفتاه شاود کاه در
15. R. Kouts & M. Lohmus
16. S. Rakesh & R. De

بازنمایی کنشگران اجتماعی داستان «آببید» با بهرهگیری از الگوی جام هشناختی  -م نایی ون لیوون 81/

پژوهشهایی که از روشهای کیفی و متنی استفاده میکنناد ،برخای از تحلیلهاا ممکان اسات متاأثّر از
جهانبینی خود نویسندگان نیا باشد.
 -5چارچوب نظری پژوهش
در نوشتار پیش رو ،الگوی ارائهشدم تئو ون لیوون  ،)8002بهمنالۀ مبناای پاژوهش درنظار گرفتاه شاده
است؛ البتّه ،دربارم تحلیل گفتمان انتقادی ،پژوهشگرانی مانند وندایک  ،)1996فرکالف  )1929و هااج
و کرس

11

 )1996نیا الگوهای متفاوتی را برای ت یین سااختارهای گفتمانمادار و تحلیال ماتن م رّفای

کردهاند .این تحلیلگران بیشتر به مؤلّفههای زبانشناختی پرداختهاند و توجّه خود را به شایوههاای نماود
زبانی تظاهرات زبانی م طوف میکنند و مؤلّفههای جام هشناختی  -م نایی را کمتار مبناای تحلیال قارار
میدهند؛ امّا ون لیوون برای تحلیل خود درپای یاافتن مؤلّفاههاای جام هشاناختی  -م ناایی اسات کاه
براساس آنها کنشگران اجتماعی بازنماایی میشاوند .ازنظار او ،مطال اۀ مؤلّفاههاای جام هشاناختی -
م نایی گفتمان ،در مقایسه با بررسی مؤلّفههای زبانشناختی آن ،شناختی بهمرات

عمی تار و جاامعتار از

متن بهدست میدهد.
ون لیوون چنین استدالل میکند که مؤلّفههای جام هشناختی و زبانی همیشه باهم همگاونی ندارناد؛
برای مثال ،عاملیت بهمثابۀ مفهومی جام هشناختی ،در تحلیل انتقااد گفتماان ،از اهمّیات بسایار بااالیی
برخوردار است و این مطل

را بررسی میکند که کدا یک از کانشگاران اجتمااعی باهمثاباۀ عامال 12و

کدا یک درمقا اثرپذیر 19ظاهر میشوند؛ امّا ،عاملیت اجتماعی همیشاه بهوسایلۀ عاملیات زباانی تجلّای
نمییابد؛ برای مثال ،در جملۀ زیر ،گروه اسمیای که ازلحاظ نحوی عامل اسات ،ازنظار جام اهشاناختی
درواقع پذیرندم عمل بهحساب میآید.

�

آسیاییها گفتند که از طرف همسایگانشان با برخورد سردی روبهرو شدند.
دلیل دیگری که ون لیوون مؤلّفههای اجتماعی  -م نایی در گفتمان را مهمتار از مؤلّفاههایی کاه تنهاا

زبانی هستند میداند ،این است که بهباور ون لیوون  )84 :8002م ناا مت لّا باه فرهناگ اسات ناه باه
نشانههای زبان؛ بنابراین ،م نا نمیتواند به نشانۀ خاصّ زبانی وابسته باشد .باهعقیادم یارمحمّادی :1922
 )64در الگوی ون لیوون ،هر متن یاا گفتاه ،تبلاور دیادگاههاای فکاری و اجتمااعی ،یاا باهبیان دیگار،
17. R. Hodge & G. Kress
18. agent
19. patiant
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ایدئولوژی فرد یا طبقهای خاص است که بازتاب مجموعهای از عقاید ،برداشتها و ارزشهای نظاا مناد
جاری در یک جام ه یا بخشی از آن است .گرچه نظریۀ ون لیوون ارجحیت را به کارکردهاای اجتمااعی
میدهد ،ولی هنوز در زبان پایه دارد ،زیرا شیوههای بازنمایی کنشگران اجتماعی ،باا تظااهرات زباانی و
تحقّ کالمی آنها بههم گره خورده است.
بهعقیدم ون لیوون  )90 :1999همۀ کارهایی که مرد  ،با مقاادیر مختلفای از آزادی کاه باا عارف یاا
تجویا آشکار یا ترکیبی از هر دو محرز شده است و بهطور روزمارّه انجاا مایدهناد ،کاردار اجتمااعی
محسوب میشود .ازنظر وی ،مهمترین عنالر کردار اجتماعی عبارتاناد از :شارکتکننادگان در کاردار
اجتماعی کنشگران اجتماعی) ،ف ّالیّاتهاایی کاه شارکتکننادگان در آن حالاور دارناد کانش )80و
عک ال ملهایی که شرکتکنندگان نسبت به سایر شارکتکننادگان یاا ساایر کانشهاا از خاود نشاان
میدهند واکنش.)81
درواقع ،هریک از کنشگران بسته به بستر و بافت زبانشاناختی و جام اهشاناختی خاود ،باهویژه باا
توجّه به نوع روابط قدرتی که بین کنشگران اجتاماعی جاری است ،بهکمک ساختارهای جام هشاناختی
 م نایی گفتمانمدار بهگونههای مختلف در گفتمان تصویرسازی میشوند .مؤلّفههای الگاوی ون لیاوون )8002که در داستان آببید تجلّی داشتهاند و براساس آنها داساتان تحلیال شاده اسات عباارتاناد از
کتمان ،88ف ّالنمایی 89منف لنمایی ،84نا دهی و طبقهبندی ،82نمادینشدگی 86و زماندرهمی.81
 -9تجزیهوتحلیل دادهها
در این داستان نویسنده ،روستایی به نا آببید را م رّفی میکند که در فقر و استتار کامل باهسار میبارد.
بهمنبیگی پ

از م رّفی روستا ،ترس آنها از مأموران حکومتی و شارایط ماقبال تااریخی آن ،یکای از

م لّمان عشایر را بهمثابۀ کاشف این روساتا م رفای میکناد و هماین م لّام ،مارد روساتا را از زنادگی
فالکتبار نجات میدهد و راه ورود مدارس عشایری به روستا را هموار میسازد.
20. action
21. reaction
22. suppression
23. activation
24. passivization
25. nomination & categorization
26.symbolization
27. anachronism
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 -8-9کتمان
در کتمان ،حذف بهگونهای لورت میگیرد که بازشناسی کنشگاران باههیچروی ممکان نیسات حتّای
اعمال و رفتار آنها نیا حذف میشود .درواقع ،کنشگران بهطور کامل به حاشیه راناده شاده و توجّاه از
آنها گرفته میشود .ون لیوون  )89 :8002اینگونه حذف را حذف افراطی 82مینامد کاه باه اهاداف و
منافع تولیدکنندگان متن و گفتمان بستگی دارد.
زمانی که بهمنبیگی از دربهدریها و بیچارگیهای مرد روساتای آببیاد ،ساخن میگویاد و آن را
بهمثابۀ جام ۀ قرونوسطایی در دل جام ۀ نوین ایران زمان پهلوی م رّفی میکند ،با لحنی کنایاهآمیا ،ایان
مرد بدبخت را در حال بهرهبرداری از فتوحات جهانگشایان ایران باساتان و ایاران ناوین تصویرساازی
میکند .شخصیّت این جهانگشایان باستانی و نوین کتمان شده است .بهطور کلّای ،در سرتاسار داساتان،
هرگا نامی از زمامداران پهلوی برده نشده است؛ البتّه ،ممکن است خواننده با مراج اه باه دیگار مراجاع
تاریخی و اجتماعی و یا با استفاده از دانش شخصی خویش ،این کنشگران را در ذهنش بازشناسی کناد،
ولی نویسنده در کلّ متن ،نامی از آنها نبرده است؛ بنابراین ،اینگونه حذف از نوع کتمان است .اینگوناه
از کتمانها در خدمت بهحاشیهبردن و بیاهمّیت جلوهدادن شخصایّتها اسات .بااینکاه بهمنبیگای ایان
متون را پ

از انقالب سال  1921نوشته است و بههمین دلیل میتوانسته بارها و بارها از شااهان پهلاوی

بهطور مستقیم نا ببرد و آنها را مسئول ظلم به عشایر م رّفی کند ،امّا حتّی یکبار هام باهطاور مساتقیم
شاهان پهلوی نا برده نشدهاند و الوالآ بهلورت رادیکال و بهشکل افراطی کتمان شادهاند .جملاههاای
زیر مؤیّد این مطل
 )1آببیدیها مطال

است:
بسیاری در مورد دولت ،حکومت و مملکت شنیده بودند.

 )8چشمشان به جمال دالرای مصلحان خیراندیش ،روشن و منوّر نشده بود.
 )9آنان عطای دولتیها را به لقایشان بخشیده ،در استتار مطل بهسر میبردند.
 )4بدگمانان میگفتند برای فرار از ردّپا و گریا از چشام لااح مالها و ماأموران امنیاه و نظا وظیفاه،
بدینگونه مستور و مخفی گشتهاند.
 )2مرد آببید) ،از ثمرات فتوحاات و رهبریهاای جهانگشاایان ایاران باساتان و ایاران ناوین ،بهاره
میبردند.
در جملۀ زیر نویسنده با استفاده از فرایند اسمسازی و استفاده از اسمهای فقار و مساکنت ،بیچاارگی
28. radical deletion
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مرد آببید را بیان میکند؛ امّا عامالن این فقر و مسکنت را بهکلّی کتمان کرده است .بهگفتاۀ ون لیاوون
خالای را بیاان کنناد؛ امّاا
ّ
 )90 :8002اسمسازی به تولیدکنندگان گفتمان این امکان را میدهد که کنش
کنشگران را حذف کنند یا به پ زمینه ببرند .بهمنبیگی  )829 :1922بخشی از تارس مارد آببیاد و
دلیل پنهانشدن و استتار آنها را ترس از مأموران امنیه عنوان میکناد .وی بااینکاه میتوانساته از عااملین
این فقر مرد آببید بهطور مستقیم نا ببرد ،ولی عامدانه شخصیّت وجودی آنها را کتمان کرده است.
 )6مرد آببید مردمی بودند که در این گوشۀ دورافتاادم جهاان باا فقار و مساکنت پیکااری ساهمگین
داشتند.
 -5-9فعّالنمایی
ف النمایی عبارت است از بازنمایی کنشگران بهمثابۀ نیروهای ف ّال و پویای درگیر در عمل .ایان فرایناد
میتواند با اعطای نقشهای دستوری دادهشاده باه مشاارکین تجلّای یاباد کاه در آن کانشگاران ف ّاال
اجتماااعی در قالا

رفتااارگر در فرایناادهای رفتاااری ،احساااسگر در فرایناادهای ذهناای یااا گوینااده در

فرایندهای کالمی نمایش داده میشوند .اگر به داستان آببید ،بهمنالۀ یک کلّ نگریسته شاود ،هماۀ ماتن
در خدمت ف ّالنمایی و پویانمایی م لّمان عشایری بهنظر میرسد .از مراد و محمّادیار باهمثاباۀ دو م لّام
عشایری بارها و بارها بهلورت فردی ،نا برده شده است و کنش آنهاا نیاا در امار باساوادکردن مارد
مظلو و قرونوسطایی روستای آببید ،به نحو چشمگیری تصویرسازی شده است و ایان دو کانشگار
در تمامی فرایندهای رفتاری ،احساسی و گفتاری ،ف ّالنمایی شدهاند .نویسنده این دو م لّم را عالاوی از
بدنۀ سازمان عشایری میداند و درواقع با ف ّالنمایی آنهاا ،باهمثاباۀ نماینادهای از ایان ساازمان ،تماامی
اعالای آن را ف ّالنمایی میکند .اگر کتمان زمامداران و مسئوالن حکاومتی در برابار ف ّالنماایی م لّماان
عشایری قرار داده شود ،باهخوبی میتاوان باه گفتمانماداربودن ایان مطلا

در کالّ ماتن پای بارد .در

جملههای زیر ف ّالنمایی م لّمان عشایری بهنحو برجستهای نمایان است:
 )1مراد همینکه از وجود آببید آگاهی یافت ،از پیچوخم چندین درّه ،تپّه و جنگل گذشات و خاود را
به مرد ازیادرفتۀ آببید رساند.
 )2بدگمانیها را از خاطرها زدود.
 )9برای سینههای ماالمال از دردشان مرهمی ،برای تنهایی جانکاهشان همدمی و برای بیژنهای باه چااه
افتادهشان رستمی خواهد بود.
 )10محمّدیار بیش از هر پهلوانی به رموز نبردی که در پیش داشت آشنا بود.
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 )11دردها و درمانها را میشناخت.
 )18ارادم آهنین داشت و در اینجا بود که چیای از رستم کم نداشت.
 )19هنوز مهرماه نرسیده بود که محمّدیار با چادر دبساتان ،باا کتابهاا ،دفترهاا ،ماداد و بااالتر از هماۀ
اینها ،با قلبی پرمحبّت و سری پرشور ،قد به آببید گذاشت.
 )14کار محمّدیار از پهلوانی و قهرمانی گذشته و به حدود و ثغور سحر و اعجاز رسیده است.
 )12محمّدیار ،پهلوان اساطیری و افسانهای ،بر قلل بلندی از افتخارات ایستاده است.
 )16محمّدیار قهرمان ایل ماست.
 )11محمّدیار پیشتاز م لمان ماست.
نکتۀ دیگر ف ّالنمایی ،خود سازمان آموزش و پرورش عشاایری باهمثاباۀ موجاودی دارای شا ور و
زندگی است و به خواننده اینگونه القاا مایشاود کاه تنهاا راه نجاات مارد آببیاد از ایان بادبختی،
چنگزدن به این سازمان است .این پویانمایی سازمان عشاایری هرچاه بیشاتر باه کتماان و بایاهمّیات
جلوهدادن کنشگران حکومتی کمک میکند.
 )12سازمان کوچک و سادهای که در مدّتی کوتاه راه درازی پیمود.
 )19روشی علمی داشت.
 )80پایبند در و دیوار نبود.
 )81فصول ت طیل را با حرکات ایالت هماهنگ کرده بود.
 )88دست و پا از مقرّرات دستوپاگیر رها کرده بود.
 )89این سازمان کوچک فرهنگی ،چهرم ایل را رنگ و بوی تازه داد.
 )84جامۀ ایل را آراست و غرور خفتهاش را بیدار کرد.
 -9-9منفعلنمایی
در منف لنمایی ،کنشگران اجتماعی بهنحوی بازنمایی میشوند که گویی به عملی تان درمیدهناد یاا آن
را میپذیرند و به خود میگیرند .به گفتۀ ون لیاوون  ،)94-99 :8002کانشگاران منف ال اجتمااعی در
قال

پذیرندم رفتار در فرایندهای رفتاری ،پذیرندم احساس در فرایندهای ذهنی و یاا پذیرنادم ساخن در

فرایندهای کالمی بازنمایی میشوند .آقاگلزاده و دیگاران  )1 :1998منظاور از منف الساازی را تحات
عمل قرارگرفتن یا م طوفشدن نتیجۀ عمل بهسوی کانشگاران میداناد .منف لساازی گااهی باهطاور
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مستقیم اتّفاق میافتد؛ ی نی کنشگر اجتماعی موضوع و هدف عمل قرار داده میشود و گاه نیاا باهطاور
غیر مستقیم دریافتکنندم نتیجۀ عمل است .بهطور کلّی میتاوان گفات کاه در منف الساازی کاارگااران
بهلورت عوامل تأثیرپذیر ظاهر میشوند و عامل وقوع پیشامد بازگو نمیشود.
در این داستان ،مرد روستای آببید بهمثابۀ افرادی فقیار م رّفای میشاوند کاه در اساتتار کامال باهسار
میبرند و از چشم همه پنهان ماندهاند .منف لنمایی این مرد فقیر و مظلو که اوقات شابانهروز را نیاا از
روی گردش ماه و ستارگان تشخیص میدهند ،در خدمت مظلو نمایی آنها است و از طرفی بیتاوجّهی
حکومت را نسبت به آنان بهتصویر میکشد .بهمنبیگی در مقدّمۀ کتاب بخارای من ،ایل من ،سبک خاود
در نوشتن اوضاع و شرایط زندگی مرد آببید را گاارشگونه م رّفای میکناد .اگار خواننادهای بادون
اطّالع از این نکته متن را بخواند ،این منف لنمایی و بیچارگی مرد آببید را چیای جاا خیاالپردازی و
داستانسرایی نمیداند؛ ولی این منف لنماییها همگی واق ی هستند .بهنظر میرساد کاه ماتن بهگوناهای
کامالآ تحریککننده تنظیم شده است تا در همهجای آن احساس تحقیرشدن مارد ایان روساتا باهمنالاۀ
عالوی از عشایر ،احساس شود .جملههای زیر مؤیّد این مطل

است:

 )82آبادی آببید ،بیآب و بیزمین با پنجاه و چند خانوار فقیر و بیچیا از دامنۀ تناد و عماودی تپّاهای
پر درخت آویاان بود.
 )86در همۀ آبادی آببید حتّی یک پنجرم شیشهدار وجود نداشت.
 )81آببید در دوران قبل از اختراع شیشه بهسر میبرد.
 )82برای مرد شناسان ،جام هشناسان و دانشمندانی که به مطال ۀ سرگذشت آدمایزاد در اعصاار سالف
عالقه دارند ،آببید نقطۀ مطلوبی بود.
 )89احدی در آببید ،ساعت نداشت.
 )90ماه و آفتاب دو عقربک درخشان و پهنۀ آسمان ،لفحۀ ساعت آببید بود.
 )91بهداشت آببید هم ماقبل ابتدایی ،ماقبل تاریخی و جادو جمبلی بود.
 )98آببید بهجا روشنایی فلکی و چند پیهسوز ،از تما وسایل روشنایی محرو باود و بهخصاوص در
ش های بیمهتاب ،در ظلمت وحشتناکی فرومیرفت.
 )99مفهو مالکیت ارضیِ مالروع و غیر مالروع ،دایر و بایر و اموال غیر منقول ،وارد آببید نشده بود.
 )94مرد آببید در سالهای خوش و خر ّ ،نان گند و در سالهای خشک و کمباران ،ناان بلاوط و در
هر دو سال ،آب گلآلود میخوردند.
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 )92آببید بغالی بود در گلو ،اشکی بود در چشم ،آهی در دل و فریادی در حنجره.
 -4-9نامدهی و طبقهبندی
ازنظر ون لیوون  ،)40 :8002در داستانها ،شخصیّتهای بینا باهطاور کلّای دارای نقشهاای گاذرا و
بیاهمّیت هستند؛ امّا زمانی که نویسنده از شخصایّتهایی ناا میبارد یاا آنهاا را در قالا

گروههاا و

طبقات اجتماعی م رّفی میکناد ،هام خاودِ فرایناد ناا بری و طبقهبنادی و هام اساامی شخصایّتها و
گروههای داستان میتواند بیانگر نکات اجتماعی مهمّی در ماورد آن شخصایّتها یاا طبقاات اجتمااعی
باشد .در الگوی ون لیوون نا دهی کنشگاران ،هدفمناد و باهمثاباۀ اباااری در خادمت بیاان اهاداف و
ایدئولوژی نویسندگان و تولیدکنندگان گفتمان است .در الگاوی ون لیاوون ناا دهی میتواناد رسامی،89
نیمهرسمی 90یا غیر رسمی 91باشد .در نا دهی رسمی ،نا خاانوادگی باههماراه الفااظ محترماناه اساتفاده
میشود .در نا دهی نیمهرسمی ،نا و نا خانوادگی افراد استفاده میشود و در ناا دهی غیار رسامی ،ناا
بهتنهایی ذکر میشود .در گاارش بهمنبیگی در مورد روستای آببید تنها افرادی که نا برده شادهاند دو
نفر از م لّمان عشایری به نا های مراد و محمّدیار هستند که بهطور غیر رسمی نا برده شادهاند .ناا بری
اشخاص آنها را در کانون توجّه قرار میدهد و آنان را هرچه بیشتر بهمنالۀ عنالری ف ّاال و پویاا نشاان
میدهد .این نا بری غیر رسمی با اسامی کوچک ،نوعی همبستگی بین کنشگران و جام اۀ اطرافشاان را
به خواننده القا میکند .بهمنبیگی با نا بری غیر رسمی از م لّماان عشاایری ،آنهاا را عالاوی از پیکارم
جام ۀ عشایری نشان میدهد و نوعی یکیبودن بین آنها و کلّ جام ه را بهتصویر میکشد.
بهباور ون لیوون  )92 :8002در متون مربوط به طبقۀ پایین جام ه ،بیشتر افراد مرباوط باه هماان طبقاه،
نا بری میشوند؛ بهبیان دیگر میتوان گفت که دیگر افرادی که با جام اۀ ماورد بحا
بهلورت طبقهبندی و در قال

سانخیتی ندارناد،

هویتبخشیهای طبقهای و یاا نقشنماایی ،بازنماایی میشاوند .ماراد و

محمّدیار ،درمجموع سیادهبار نا دهی شدهاند:
 )96مراد همینکه از وجود آببید آگاهی یافت ،از پیچوخم چندین درّه ،تپّه و جنگل گذشت و خاود را
به مرد ازیادرفتۀ آببید رساند.
 )91محمّدیار بیش از هر پهلوانی به رموز نبردی که در پیش داشت آشنا بود.
29. formal
30. semi-formal
31. informal
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 )92کار محمّدیار از پهلوانی و قهرمانی گذشته و به حدود و ثغور سحر و اعجاز رسیده است.
 )99محمّدیار پهلوان اساطیری و افسانهای ،بر قلل بلندی از افتخارات ایستاده است.
در داستان آببید ب الی از کنشگران اجتماعی بهواسطۀ نقش یا کارکردهاای اجتمااعیشاان طبقهبنادی
شدهاند .ون لیوون  )48 :8002م تقد است که این طبقهبندیها براسااس دساتهبندیهای مهام آشاکار و
مبتنی بر نهادهای اجتماعی ،سیاسی ،مذهبی ،قومی ،گرایشهای جنسایتی و ماواردی از ایندسات انجاا
میشود .این نقشدهی و هویتدهیها در داستان آببید عنالر تأثیرگذار در جام اۀ عشاایری کشاور را
بازنمایی میکند؛ البتّه ،ممکن است این کنشگران عالوی از بدنۀ ایال محساوب نشاوند؛ ولای باهعلّات
تأثیرگذاری آنها در زندگی مرد عشایر ،بازنماییشان درواقع بیانکنندم آداب ،رسو و نوع زندگی مارد
ایلنشین است .در جملههای زیر کنشگرانی باعنوان کارگااران نظا وظیفه ،مأموران امنیه و مأموران آماار
در قال

نقشدهی و هویتدهی بازنمایی شدهاند:

 )40بدگمانان میگفتند برای فرار از ردّپا و گریا از چشم لااح مالها و ماأموران امنیاه و نظا وظیفاه،
بدینگونه مستور و مخفی گشتهاند.
 )41آنان عطای دولتیها را به لقایشان بخشیده ،در استتار مطل بهسار میبردناد و باهویژه از کاارگااران
نظا وظیفه و امنیه و آمار وحشت داشتند.
بهمنبیگی در داستان آببید ،برای نشاندادن اهمّیت کارهاای ماراد و محمّادیار ،باهمنالاۀ دو م لّام
عشایری و نیا نشاندادن کار سازمان آموزش و پرورش عشایری ،از انبوهنمایی 98استفاده کرده اسات کاه
بهم نای استفاده از عدد و ارقا برای بازنمایی کنشگران اجتماعی است .عدد ،کثرت را میرساند و ارائاۀ
آمار ،عمل کنشگر را ملموستر و مهمتر جلوه میدهد.
 )48محمّدیار بهتنهایی پنجاه و دو شاگرد را در شش کالس درس میدهد.
 )49او بااهافتخار راهنمااایی دسااتیافتااه بااا لااد تاان از آموزگاااران عشااایری ساارگر ت لاایم و تربیاات
بچّهکردهای اورامانات و گیالن غرب بودند.
 )44پنج نفر از شاگردان آببید ،به دانشگاههای م تبر کشور راهیافته بودند.
 )42او بهافتخار راهنمایی دستیافته با لد تان از آموزگااران عشاایری کاه اکثرشاان دساتپروردگاان
خودش بودند ،سرگر ت لیم و تربیت بچّهکردهای اورامانات و گیالن غرب بودند.
32. aggregation

بازنمایی کنشگران اجتماعی داستان «آببید» با بهرهگیری از الگوی جامعهشناختی  -معنایی ون لیوون 92/

 )64بیش از چهار نفر از نوجوانان آببید ،دورۀ دانشسرا را طی کرده و به مرتبۀ معلّمی رسیده بودند.
 )64آموزش کودکان آببید را دو پسر و یک دختر آببیدی بههعههده داشهتند و یهک دختهر آببیهدی
مامای آببید و دو قبیلۀ همسایهاش بود.
 -5-3زماندرهمی
در زماندرهمی ،کنشگر اجتماعی بااینکه در زمان و مکان خاصّی فعّالیّتی را انجام میدهد ،امّها رفتهارش
بهگونهای تصویرسازی میشود که گویی این اعمال و کردار مخصوص زمان دیگری است .بهبیان دیگهر،
کنشگران از مشخّصۀ{ +معاصر} به { -معاصر} یها بهالعکگ گهمر مهیکننهد و نهوعی تهداخز زمهانی
بهوجود میآیهد .مثهالی از شهیوۀ زمهاندرهمهی ،رمهان معهرو  ٤2٩6نوشههتۀ جههر اورول 33اسههت
باوجودی که کارکردههای اجتماعی کنشگران به زمان نگارش اثر مربوط میشوند ،به زمههانی در آینههده
بهرده شده و بازنمایی میشوند .در یکی از کارتونههای مشههور ایهن روزههای تلویزیهون ایهران بهه نهام
شکرستان ،شخصیّتهای داستان در زمانهای بسیار دور زندگی میکنند ،ولی درعهین حهال ،از وسهایلی
مثههز موبایههز و تلویزیهون اسههتفاده مههیکننههد ،بههرای ورود بههه دانشههگاه در کنکههور شههرکت مههیکننههد و
تکیهکالمهای ویژۀ دورۀ کنونی را در صحبتهایشان بهکهار مهیبرنهد .بههعقیهدۀ ون لیهوون ()00 :900٩
زمانی از شیوۀ زماندرهمی استفاده مهیشهود کهه نویسهنده بخواههد گفتمهانی ایهدوولوییک را طبیعهی و
معمولی جلوه دهد ،یا زمانی که بخواهد مطلبی مانند انتقادههای سیاسهی یها اجتمهاعی را بیهان کنهد و از
قیچی سانسور در امان بماند.
در این داستان ،مردم روستای آببید ،بهگونهای ماقبهز تهاریخی و قرونوسهطایی بازنمهایی شهدهاند.
نویسنده همزمان با طرح مسئلۀ ایهران نهوین و بلنهدپروازیهای پهلهوی در سهاخت کا هها و برگهزاری
جشنها و چراغانیها ،پرده از چهرۀ مردمان بخشی از این سهرزمین برمهیدارد کهه هنهوز کهامالً ابتهدایی
زندگی میکنند ،بهطوریکه کاربرد وایهههایی نییهر زنهدگی ،زنهدگانی ،حیهام و عمهر بهه آنچهه درون
کلبههای گلین و پالسهای چرکین مردم آببید ،میگمشت ازنیر بهمنبیگهی ،اغراقهی شهاعرانه بههنیهر
میرسیده است .بازنماییِ این تناقض در گفتههای زمامداران و طرح و برنامههای آنهها از یهک طهر و
نشاندادن چهرۀ این روستا از طر دیگر ،کامالً گفتمانمدار و ایدوولوییک است؛ البتّه ،در انتها ،نویسهنده
سازمان آموزش عشایری را بهمثابۀ منجیای برای تغییر چهرۀ این روستای مستضعف معرّفی میکنهد .ون
لیوون ( )6٩ :900٩کمیک استریپِ 36خانوادۀ فلینت اسهتون 30را نهوعی بازنمهایی در قالهم زمهاندرهمی
33. G. Orwell
34. comic strips
35. the Flintstones
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م رّفی میکند که در آن خانوادم غارنشینی مانند انسانهای مدرن زندگی میکنند .زماندرهمی در داساتان
مرد آببید برعک

شخصیّتهای خانوادم فلینت استون است.

 )42آببید ،بیآب و بیزمین با پنجاه و چند خانوار فقیر و بیچیا از دامنۀ تند تپّهای آویاان بود.
 )49در همۀ آبادی آببید حتّی یک پنجرم شیشهدار وجود نداشت.
 )20آببید در دوران قبل از اختراع شیشه بهسر میبرد.
 )21برای مرد شناسان ،جام هشناسان و دانشمندانی که به مطال ۀ سرگذشت آدمایزاد در اعصاار سالف
عالقه دارند ،آببید نقطۀ مطلوبی بود.
 )28احدی در آببید ،ساعت نداشت.
 )29ماه و آفتاب دو عقربک درخشان و پهنۀ آسمان ،لفحۀ ساعت آببید بود.
 )24بهداشت آببید هم ماقبل ابتدایی ،ماقبل تاریخی و جادو جمبلی بود.
 )22با این تفاوت که در آببید ،نا قرص و دارو را شنیده بودند و قرص را به هر شکل و به هار رناگ
و به هر ترکی

و به هر مقدار برای همۀ دردها و همۀ امراض ،شفابخش و اعجازگر میدانستند.

 )26آببید بهجا روشنایی فلکی و چند پیهسوز ،از تما وسایل روشنایی محرو باود و بهخصاوص در
ش های بیمهتاب ،در ظلمت وحشتناکی فرومیرفت.
 )21مالکیت ارضیِ مالروع و غیر مالروع ،دایر و بایر و اموال غیر منقول ،وارد آببید نشده بود.
 )22مرد آببید در سالهای خوش و خرّ  ،نان گند و در سالهای خشک و کمباران ،ناان بلاوط و در
هر دو سال ،آب گلآلود میخوردند.
 )29آببیدیها مطال

بسیاری در مورد دولت ،حکومت و مملکت شنیده بودناد ولای هیچگااه افتخاار

زیارت مأموران دولتی را حالل نکرده بودند.
 )60آنان ،در استتار مطل بهسر میبردند.
 -6-9نمادینشدگی
در نمادینشدگی بهجاای کنشگران واق ای در کارکردهاای اجتماعی مت ارف ،یک کنشگر یاا گروهای
از کنشگران تخیّلی ،اسطورهای ،تاریخی ،مذهبی یا داستانی قرار میگیرند .این کنشگران تخیّلای اغلا
به گذشتههای دور و اسطورهای ت لّ دارناد .حیادری تبریاای و رزمجاو  )1924م تقدناد کاه «چناین
فاللۀ ب یدی عاملین عمل و اعمالشان را قادر میسازد به چندین و چند کنشگر و کارکرد غیار داساتانی

اشاره کرده و آنها را تصویرسازی کند ».برای مثال ،در جملۀ دیروز افراد قبیلۀ یأجوج و ماأجوج جشان

بازنمایی کنشگران اجتماعی داستان «آببید» با بهرهگیری از الگوی جام هشناختی  -م نایی ون لیوون 91/

تولّد من را کامالآ به هم ریختند ،برای تولیف میهمانان و ریختوپاش آناان از قبیلاۀ یااجوج و ماأجوج
که برگرفته از سورم کهف قرآن مجید است ،استفاده شده است.
در این متن ،م لّم عشایری بهنا محمّدیار بهمثابۀ رستم ،م رّفای میشاود .ماوازی قرارگارفتن رساتم
اسطورهای با یکی از م لّمان عشایری ،بهنحو مؤثّری خواننده را وادار میکند تا همان خصولیات رساتم
در شاهنامه را در ذهنش به شخصیّت مورد نظر ارجاع دهد و تمامی ویژگیهای مثبتی را که بارای رساتم
افسانهای قائل است ،برای محمّدیار نیا در نظر بگیرد و از شخصیّت مورد نظار ذهنیات بیشاتر و بهتاری
بیابد .این نمادینشدگی در خدمت بازنمایی کنشگران ایلی در قال

افرادی شاجاع و باالال و نسا

و

دارای هویت تاریخی است.
 )61مراد در انتخاب رستم تردید نداشت.
 )68یکی از افتادهترین شاگردان دانشسرا به نا محمّدیار ،رستم او بود.
 )69محمّدیار ارادم آهنین داشت و در اینجا بود که چیای از رستم کم نداشت.
 -4نتیجهگیری
بررسی دادهها در این پژوهش نشان داد که در داستان آببید ،ساختهای زباانی در خادمت مؤلّفاههای
جام هشناختی  -م نایی قرار میگیرند و الگوی ون لیوون در چاارچوب تحلیال گفتماان انتقاادی ابااار
مناسبی برای تحلیل متون داستانی و کشف رابطۀ میان زبان و اندیشۀ نویسنده اسات؛ همچناین مشاخّص
شد که با بررسی این مؤلّفهها میتوان به دیدگاههای فکری  -اجتماعی و ایدئولوژی نویسنده و تأثیر ایان
دیدگاهها بر چیدمان گفتمان او پی برد .بهطور کلّی این بازنماییهاا ،همگای هدفمناد و درجهات کنتارل
دیدگاههای اجتماعی و تأثیرگذاری بیشتر بر مخاط

و بیان رواباط موجاود در جام اۀ عشاایری کشاور

هستند.
در داستان آببید نویسنده با استفاده از مؤلّفۀ جام هشناختی  -م نایی کتمان ،هویت حکومت پهلاوی
و کنشگران مربوط به آن را کتماان میکناد و آنهاا را کاامالآ نادیاده میگیارد .هماۀ ماتن ،در خادمت
ف ّالنمایی و پویانمایی م لّمان عشایری است .نویسانده ،م لّماان عشاایری را عالاوی از بدناۀ ساازمان
عشایری میداند و ف ّالنمایی آنها در کنشهای رفتاری ،کالمای و احساسای در کالّ داساتان سااری و
جاری است .اگر کتمان و پ زمینهسازی زمامداران و مسائوالن حکاومتی در برابار ف ّالنماایی م لّماان
عشایری قرار داده شود ،بهخوبی میتوان به گفتمانماداربودن ایان مطلا

در کالّ ماتن پای بارد .خاود

سازمان آموزش و پرورش عشایری بهمثابۀ موجودی دارای ش ور و زندگی است و به خواننده ایانگوناه
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القا می شود که تنها راه نجات مرد آببید از این بدبختی ،چنگزدن به این سازمان است.
بهنظر میرسد که بازنمایی کنشگران در داساتان آببیاد بهگوناهای کاامالآ آگاهاناه و تحریککنناده
تنظیم شده است تا در همهجای آن احساس تحقیرشدن مرد این روستا احساس شود .منف لنماایی ایان
مرد فقیر و مظلو در خدمت مظلو نمایی آنها است و از طرفی بیتوجّهی حکومت را نسابت باه آناان
بهتصویر میکشد.
بهمنبیگی با نا بری غیر رسمی از م لّمان عشایری ،آنها را عالوی از پیکرم جام ۀ عشاایری نشاان
میدهد و نوعی یکیبودن بین آنها و کلّ جام ه را بهتصویر میکشد؛ از طرف دیگر ،نویسنده با ناا بری
غیر رسمی م لّمان عشایری ،آنها را در کانون توجّه قرار میدهد و آنان را هرچه بیشتر بهمنالۀ عنالاری
ف ّال و پویا بازنمایی میکند .نقشدهیها و هویتدهیها در داستان آببید عنالار تأثیرگاذار در جام اۀ
عشایری کشور را بازنمایی میکند .نویسنده با استفاده از عدد و ارقا  ،عمل کنشگران ماورد نظار خاود،
ی نی م لّمان عشایری را ملموستر و مهمتر جلوه میدهد.
نویسنده با استفاده از مؤلّفۀ زماندرهمی ،همزمان با طارح مسائلۀ ایاران ناوین در سااخت کاخهاا و
برگااری جشنها پرده از چهرم مردمان بخشی از این سرزمین برمیدارد که هنوز بهطور ماقبل تااریخی و
قرونوسطایی زندگی میکنند و به ایان وسایله سیاساتهای حکومات را باه چاالش میکشاد .وی باا
بهرهگیری از مؤلّفۀ نمادینشدگی از طرفی دیدگاه مثبت خود در مورد م لّمان عشایری را بیاان میکناد و
از طرف دیگر ،کنشگران ایلی را در قالا

افارادی شاجاع و باالال و نسا

و دارای هویات تااریخی

بازنمایی میکند.
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