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  های  برره انتقادی سریال طنز شبگفتمان شناسی 

 (1559)از منظر رهیافت فرکالف 

 صدیقه سادات مقداری

شناسی همگانی دانشگاه پیام نوراستادیار زبان   

ویا وزیریر  

شناسی همگانی دانشگاه پیام نورزبان كارشناسی ارشد   

:چکیده  

مورد مطالعه قرار داده ( 2119)های برره را بر اساس رویکرد گفتمان شناسی انتقادی نورمن فركالف حاضر سریال شبپژوهش 

شایان ذكر است كه هر قسمت از این . ایمی طنز را بصورت تصادفی انتخاب كردهدر همین راستا ده قسمت از این مجموعه. است

ساعت از این سریال پرمخاطب تجزیه و  3در كل چهار صد و پنجاه دقیقه معادل  سریال در حدود چهل و پنج دقیقه بوده است و

مدارانتخاب و تحلیل های منتخب ساختارهای گفتمانتحلیل شده است و البته باید به این نکته توجه نمود كه با بررسی قسمت

ها نشان داد كه باشد، تحلیل دادهطرح میبا توجه به این كه در رویکرد فركالف سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین م .شده اند

-آفرینی میدر این سریال نقش( گفتمان متخاصم)و تبیین ( گفتمان باال و پائین)، تفسیر (ساختارهای زبانی)درسطح توصیف 

 . اندكرده

.شناختیرویکرد فركالف، عوامل زبان ، رهیافت تحلیل گفتمان انتقادی،های بررهسریال شب: هاکلیدواژه  

:قدمهم  

ها را یشهو اند یمداند كه مفاهیم یشفاف ینهاست كه زبان را آ یمعطوف به نظر ینگاه انتقاداگر چه قبالً این دیدگاه مطرح بود كه 

است كه  یمات ییشهش ینهمثل آ یف،تعر ینباور است كه زبان برخالف ا ینا ی برگفتمان انتقاد یلتحلدر واقع  اما كند منتقل می

 یهاها، مؤلفهارزش ینی،بجهان یخ،تار یكه ردپا است معتقد ی،گفتمان انتقاد یلتحل. كند می یفموارد تحر یاریرا در بس یقحقا

 (. 4936 ی،امام)زبان مشهود است  یجا یدر جا ی،فرهنگ یاجتماع

های گفتمانی خود  در تحلیل های  اجتماعی زبان است و بر این عقیده است كه گفتمان همان كاربرد كنش( 4332)نورمن فركالف 

شناختی و دومین سطح نیز تحلیل بینامتنی  اولین سطح تحلیل زبان: كند شناسی تحلیل گفتمان را در دو سطح بررسی می روش

گفتمانی درون آن، ایدئولوژی و  –های  ایدئولوژیک  بندی شناختی، عوامل اجتماعی، توصیف صورت است كه در آن توصیف جامعه

های موجود در هر متنی  فركالف بر این باور است كه این عوامل در گفتمان. كند دئولوژی را بر متن بررسی میتأثیرات ای

های برره به این  شب   نامه در جریان بررسی متن فیلم. تواند  گفتمان طنز را نیز خلق كند تأثیرگذارمی باشد و لذا این عوامل می

 .   پردازیم موضوع بیشتر می

های متخاصم، كاركرد  مند اجتماعی، گفتمانهای زمینه ها یا فعالیت رویکرد فركالف با بررسی عواملی چون هویت                    

متن در تالش خواهد بود تا عوامل گفتمانی را تحلیل و شناسائی كرده و بر اساس همین عوامل نیز طنز و گفتمان طنز  و نتیجه

گیرد  كه با گفتمان طنز و به نوعی طنزآفرینی سر و كار  این رهیافت مواردی بیشتر مورد مطالعه قرار می در. شناسائی خواهند شد

.دارد  

[ برره های در اینجا شب]های  تلویزیونی  تواند ورای طنز در سریال بررسی متون طنز بر اساس رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی می

 . های تحلیل انتقادی گفتمان بررسی كردهای طنز را از جنبه خصهتوان  مش عالوه بر این می. را مشخص كند

 "های بررهشب"مروری بر

توانسته بود ذهن بیشتر مردم به ویژه جوانان را به خود  یرانیا یزیونیموفق طنز تلو یها از مجموعه به عنوان یکی« برره های شب»

 34در سال  یرانا یاسالم یجمهور سیمای سوم یو از شبکه یدتول «یریمهران مد» یمجموعه به كارگردان ینا. مشغول كند

روستا  ینا یاهال یانبرره و در م یالیخ یكه در روستا كرد یمستقل را نقل م یمجموعه در هر قسمت داستان این. شد یپخش م
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پس از  یریمهران مد ؛دانست یزیوندر تلو یسازیالدر عرصه سر یریتوان  شاهکار مهران مد برره را می یهاشب .افتاد یاتفاق م

-شب» یالبا ساخت سر یخود ثبت كرد ول را در كارنامه «بزرگ یزهجا»و  «یننقطه چ»موفق  یمهن دو تجربه ،«ینپاورچ»ساخت 

  .است یبرقین بیزیوطنز در تلو یسازیالنشان داد كه در سر یگربار د «برره یها

 ینخود را بر مردم گذاشت و تا هم اتن تأثیراآل ینتا هم یو حت آن از پخش ها بعدقدر خوب بود كه تا مدت برره آن یهاشب

دست مانند  یرهچ یایسندهتوان  نقش نو البته نمی .است یجمردم را یندر ب یااصطالحات و آداب زبان برره یامروز هم برخ

داستان بدین شرح است كه  .(4934لی، حسنی سعدی و اسماعی) گرفت یدهناد یالسر ینا یهافقیترا در مو «یخانقاسم یمانپ»

های مشهور است و پس از درج یک خبر جنجالی توسط او در روزنامه، پلیس وی را دستگیر كیانوش سردبیر یکی از روزنامه

كند و در راه توسط ماری  در مسیر او به صورت اتفاقی فرار می. شود های دور محکوم میكند و او به تبعید به یکی از مکان می

 .كند نام دارد منتقل می« برره»بیند و به روستای خود كه او را می« شیرفرهاد»فردی به اسم . شود گزیده می

 برره نامبه دورافتاده و عجیب منطقه یک به ناراضى نگارىروزنامه ورود با قصه. افتدسال پیش اتفاق مى 411حدود روایت برره در 

 با متفاوتى رفتارهاى اند، شده بندىتقسیم بررهایینپ و باال بخش دو به كه برره اهالى. شودمى آغاز منطقه این اهالى با او آشنایى و

توان  طبقات اجتماعی آن  آید كه در زمان رضاخان اتفاق افتاده باشد و در نتیجه می از بافت این سریال برمی. كنندمى جوان این

 .دوران را به این حکومت نسبت داد

آید اما  های  برره توانسته است نظر بسیاری از مخاطبان را به خود جلب كند و طنز موفقی به حساب می طنز شببا اینکه سریال 

اند و  تلویزیونی وارد كرده  طنز، اشکاالتی را به این برنامههای نویسان سریالبسیاری از منتقدان سینما و تلویزیون و حتی فیلم نامه

اندركاران مجموعه از دربرگیری متنوع مخاطبان  دست بر این عقیده است كه( 4934)اكبری مثال  اند، آن را ناموفق ارزیابی كرده

. شود اند و سطحی بودن بعضی از موضوعات تا حدی است كه قدرت تشخیص و شعور مخاطب به سخره گرفته می خود غافل بوده

ها و  پایه و اساس، خرافه باورهای قومی و سنتی بی در یک نقد منصفانه، نقطه قوت این مجموعه خلق مردمان باكه  وی افزود

توان یافت كه با وجود دوری از  المکانی روستایی كه موقعیت جغرافیایی خاصی را نیز برای آن نمی گویش منحصر به فرد، مجهول

دن مجموعه و خلق بر  ها آشنایند كه این ویژگی شاید عمدی، دست كارگردان را برای پیش شهر اهالی با خیلی جاها و پدیده

 .سازد اتفاقات نادر و جدید باز گذاشته است اما مخاطب را دچار سردرگمی می

بر این عقیده است كه  (4934) عظیمیاند مثال ی طنزآفرین دراین سریال را ستودهشناختهای زبان، مؤلفهر مقابل افراد موافقد

. زند آسیبی به زبان فارسی نمی« برره»زبان همین دلیل است كه به و قابل تحسین است« های برره شب»طنز  ابتکار زبان شناسانه

رانی ور و یا گویشوآید و نیاز به گویش به طور اتفاقی، ناگهانی و مصنوعی به وجود نمی اییبا بیان این كه هیچ زبان طبیعی وی

آگاهی از دستور زبان فارسی با ایجاد پیدایش گویش برره برخاسته از خالقیت كسانی است كه با »اشاره كرده است كه  دارد

 .«اند این چنین گویشی را به وجود آورد شناسانه توانسته تغییرات زبان

 مقدمات و اصول اساسی تحلیل گفتمان انتقادی

های  اند نظریات و روشتو دانند  كه می ای  می ای بین رشتهرا شاخه 34تحلیل انتقادی گفتمان( 61: 2112) 31یورگنسن و فیلیپس

های اجتماعی مورد بررسی قرار  فرهنگی درحوزه  بین گفتمان و توسعه   راهم آورد تا از این طریق رابطهتجربی را ف یک مطالعه

های زیادی دارند ولی شباهت  ها و شباهت رویکردهای زیادی در تحلیل گفتمان انتقادی وجود دارد كه با همدیگر تفاوت. گیرد

 .   كنند یر زبان و اجتماع را بر روی هم بررسی میها در این است كه تأث آن  همه

چنین  شناسی كاربردی و هم شناسی اجتماعی و زبان تحلیل گفتمان انتقادی ریشه در زبان( 4333) 32ی راث وداکبه گفته

ل گفتمان وی معتقد است كه تحلی. كند بین قدرت و زبان را بررسی می   شناسی رابطه این شاخه از زبان. كاربردشناسی دارد

های تحقیقاتی مختلف در تالش واحد نبوده بلکه با انشعاب از پیشینه یک نظریه حال حاضر به هیچ وجه درپی ارائهانتقادی در 

                                                           
50

Yorgensen & Philips  
 1

ها بجای هم به نیز استفاده شده است كه در این تحقیق هر دوی این« تحلیل انتقادی گفتمان»از « تحلیل گفتمان انتقادی»گاهاً در برخی از متون بجای 

 . كننداستفاده می« تحلیل انتقادی گفتمان» اند كه این تحلیل انتقادی است نه خود گفتمان؛ به همین خاطر از عبارت برخی بر این عقیده. اندرفتهكار 
52

Ruth Wodak  
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با این حال . به همین دلیل تحلیل انتقادی گفتمان یک رویکرد چندجانبه است. های متفاوتی را فراهم آورد ها  و داده است تا روش

بر این باور ( 4339)ون دایک . نامید« مکتب»توان  آن را یک  كه این رویکرد یک پارادایم كلی و تمام نیست و میوی معتقد است 

دهد  و نمود این رابطه را در متن بررسی  بین گفتمان و قدرت را مورد بررسی قرار می   كه تحلیل انتقادی گفتمان رابطه است

 . كند می

معتقد است كه ( 4334) 39تامسون. داند سازی روابط بین اشیاء میهمان شفاف« انتقادی»منظور خود را از ( 4313)فركالف 

در همین راستا راث وداک . روابط قدرت نامتوازن بوجود بیایند شود شکال اجتماعی است كه باعث میمنظور از ایدئولوژی  ا

كه نوعی رهائی و آزادی را بوجود بیاورد و عمق قضایا را بر این اعتقاد استوار است كه تحلیل انتقادی گفتمان در نظر دارد ( 4333)

سازی گفتمان از طریق بر همین اساس است كه یکی از اهداف تحلیل گفتمان انتقادی شفاف. روشن كرده و ابهامات را برطرف كند

اختارهای خرد جامعه بر این باور است كه بین ساختارهای كالن و س( 4333)عالوه بر این فركالف . تشریح ایدئولوژی هاست

های  داند و ساختارهای خرد را ویژگی وی ساختارهای كالن را همان ایدئولوژی و ساختارهای اجتماعی می. ارتباط وجود دارد

به همین دلیل نیز معتقد است كه اگر چه ممکن است ساختارهای كالن جامعه ساختارهای خرد را . كند شناختی تعریف می زبان
    (.434: 4931، زاده به نقل از آقاگل)كنند   خود ساختارهای ایدئولوژیکی را بازتولید می اختارهای گفتمانی نیز به نوبهس تعیین كنند اما

داند كه عمدتاً بر استیال، سوء استفاده از قدرت و  تحلیل گفتمان انتقادی را نوعی تحلیل گفتمان می( 4339) 34از طرفی ون دایک

گر  گفتمان انتقادی در این جا سعی  تحلیل. كند های اجتماعی و سیاسی تأكید میوسط زبان در محیطهای بوجود آمده تنابرابری

كند كه موضعی روشن اتخاذ كند و نابرابری های اجتماعی را درک كرده، با آن مواجه شود و نهایتاً نیز در برابر آن مقاومت  می

ان یک مکتب و یا یک مسیر نیست بلکه رویکردی است كه دیدگاهی وی بر این باور است كه تحلیل انتقادی گفتم. نشان دهد

توان  گفت كه تحلیل انتقادی گفتمان نقش بسیار مهمی  عالوه بر این می. كند ها پیشنهاد مینظری و تحلیلی را در تمامی رشته

بین دانش و ساختارهای اجتماعی    یل انتقادی گفتمان بر كشف رابطهكند و این نیز بدین خاطر است كه تحل در جامعه ایفا می

توان  به  كند كه می تحلیل انتقادی گفتمان به چند مورد اشاره می های یترین ویژگاز مهم( 4339)ون دایک . كند تأكید  می

ای  بودن رویکرد و روشی ساختارهای گفتمانی با روابط قدرت  مسائلی چون توجه زیاد به موضوعات اجتماعی و سیاسی، بین رشته

 .  استیال در جامعه اشاره كرد و

 تعریف طنز 

طنز یکی از فروع ادبیات انتقادی و اجتماعی است كه در ادبیات كهن فارسی به عنوان نوع ادبی مستقل شناخته نشده و حدود 

از امروزه  توان  به نوعی ادعا كرد كه می. مشخصی با دیگر مضامین انتقادی و خنده آمیز چون هجو و هزل و مطایبه نداشته است

مد نظر شاعران و نویسندگان بوده است ولی معنی امروزی  «مسخره كردن و طعنه زدن»طنز، اغلب معنی لغوی آن یعنی  یواژه

 یعد تعلیمی و اصالح طلبی و آموزندگی آن مراد است از واژهانتقاد غیرمستقیم اجتماعی با چاشنی خنده كه بُ كه جنبه -آن 

«satire»  ها كه در یک جامعه رسمیها و بیكه در حقیقت اعتراضی است بر مشکالت و نابسامانی -شده است اساقتباروپایی

پرده بشنوند و گاه وجدان بیدار و ضمیر آگاه ها را مستقیم و بیخواهند این اعتراضوجود دارد و گویی جامعه و مسئوالن امر نمی

حیات ر ها و روابط حاكم ده دادن جهات زشت و منفی و معایب و نواقص پدیدهتر جلونمایی و نمایانشاعران و نویسندگان با بزرگ

توان مشاهده  آیند كه اوج آن را در آثار شاعران و نویسندگان دوره مشروطیت میمی ها  بر اجتماعی درصدد تذكّر، اصالح و رفع آن

 .(4964حلبی، ) كرد

های موجود در جامعه ها و رویهنویسندگان زیرک، كه انتقاداتی به شیوه نیز  اذعان می دارند كه( 4931)حسینی معصوم و مرادی 

كنند و هم به دلیل مبهم بودن برخی تری برقرار میدارند، با انتخاب این زبان برای بیان عقاید خود، هم با مخاطبان ارتباط قوی

هنگی بسیار غنی مطالب طنزآمیز و زبان پررمز و راز آن، با توجه به محتوای فر. مانندوندگان در امان مینها از گزند انتقاد شاشاره

 نظران و ادیبان و طنزصاحبسایر . های مختلف فرهنگی، ادبی و زبانی همواره مورد توجه بوده استمطالعه زبان طنز از جنبه

 احمد شوقی؛ 4913دوهجردی، بهزادی ان. ک.ر) اند های شخصی، تعاریفی نسبتاً متفاوت ارائه كردهها و برداشتشناسان با دیدگاه
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؛ آرتور  4936؛ كرد زعفرانلو، 4934؛ پور ابراهیم 4913؛ صالحی و اسدی پور، 4943و بیژن اسدی پور، عمران صالحی  ؛4914

های جذّاب زبان است كه حقایق اجتماعی، فرهنگی و یکی از مقوله« طنز»كه در مجموع نشان می دهد كه  (4332، 33پالرد

 .كند آمیز بیان میزبانی غیر مستقیم، شیرین و كنایهسیاسی را با 

 هدف و انواع طنز 

در خودآگاهی . كنش تولید طنز ماهیتا بیرونی است اما تولید طنز اتفاقی است درونی و در ابتدای امر صورتی ارادی و آگاهانه دارد

شود و چون كاری  و طنز یک نوع كار محسوب میتولید زیبایی . شود شدش منجر به تأیید و تشویق فرد می گیرد و برونشکل می

اما ذهن چگونه به . انجامد یکی از اهداف تولید طنز یا زیبایی، تشویقی است كه به تأیید می. گیرد معطوف به هدف است صورت می

دهای قدرت یا فرد در موقعیتی محدود و در شرایطی كه نها. دهد ای پاسخ میاری كارگاه تولید طنز به این كنش یا واد مثابه

اش را بیان  ای رفتار كند كه از یک سو تلقی شود و باید به گونه اند ناچار به تولید طنز می های ترس او را مضطرب ساخته توریتهآ

یند آفظ كند و برحاش را  های تاكنونی كرده باشد و از دیگر سو از ترس حاكمان و نهادهای قدرت بتواند جان و مال و دیگر اندوخته

 و شود این همان ارگانیسم زیبایی است كه طنز در مقام سخن، نمود گفتاری آن محسوب می .ها به تأیید و تشویقش بیانجامد این

ژی كه به ناچار هرگونه جریان ارتدكسی ئولو اید به آلوده و توتالیته جوامع در رایج سندروم. كند می سرایت فرد رفتار به رفته رفته

 (. 4934: 41-42پور ابراهیم ، ) كند را با طنز همراه می

به چند مورد خاص اشاره كرد؛ به عنوان  توان ها  می ه است كه از میان آنهای متفاوتی ارائه شددر مورد انواع طنز نظرات و ایده

وی طنز را از . بندی كرده استهای مختلف طبقهطنز را از دیدگاه [(2111) 31الیسونهمچنین ( ]2111) 36مثال اسپانکاكی

61و طنز جهانی 33، طنز فرهنگی33طنز زبانی: كند شناسی به سه دسته تقسیم می یدگاه زباند
عقیده دارد طنز ( 4933) رّیحُ .

-افتد كه عامل بهزبانی دارای ویژگی تضاد است، تضاد میان آنچه مورد انتظار شنونده است و آنچه به واقع در شوخی اتفاق می

های بازی. كند است و هر چند بر خالف انتظار شنونده است ولی به هر حال تضاد را برطرف می« ابهام»این تضاد  آورندهوجود

. شود كه با توجه به فرهنگ هر كشور متفاوت است طنز فرهنگی به نوعی از طنز گفته می .جزء طنزهای زبانی هستند 64كالمی

، این نوع طنز بدون توجه به زبان. و برای همین تا حدود زیادی قابل درک استبه هیچ فرهنگی وابسته نیست   طنز جهانی تقریباً

 . منتظره ممکن است باعث ایجاد فضای طنزآلود شودطور غیر زمان و مکان ممکن است رخ دهد و گاه به

(   1559)معرفی رویکرد فرکالف   

اصلی  دارای پنج مؤلفه[ مثل طنز]ی متنی، نوشتاری و ادبی هاهای رسانه بازنمود گفتمان در گفتمان نحوه( 2119)از نظر فركالف 

این پنج مؤلفه را شیوه، مرزبندی، سبک بندی، . ها موضوع بازنمائی را مطرح ساخت آن  توان  با در نظر گرفتن همه ه میهستند ك

دهد كه منظور از  ین شرح توضیح میها را بدوی هر كدام از این عوامل و مؤلفه. دهندبازنمائی تشکیل می موقعیت بندی و زمینه

. ها ست مرزبندی شامل عبارات یا همان ادغام گفتمان. بازنمائی همان ارتباط بین نقل قول مستقیم و غیرمستقیم است شیوه

یل منظور فركالف از این ادغام این است كه ممکن است گفتمان ثانویه از طریق كلمات و دیگر تغییرات به صدای گفتمان اولیه تبد

بندی گفتمانی از نظر نورمن فركالف در واقع همان سبک. شود  شود و در حالتی دیگر نیزگفتمان ثانویه برگفتمان اولیه مسلط می

  دهنده بندی نیز نشانشود  و موقعیت ای است كه در آن معانی بین فردی و غیراندیشگانی گفتمان ثانویه بازنمائی میمحدوده

/ شود  كه در آن تفسیر خواننده هائی مربوط میبازنمائی به گستره و شیوه زمینه. عیتی گفتمان ثانویه استمیزان بازنمائی بافت موق

 (. 4933گودرزی، . ک.چنین  ر هم)شود   جایگاه آن در یک بافت متنی خاص كنترل می شنونده از گفتمان ثانویه به واسطه
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ای كه در های صوریویژگی همجموع. شود زمینه و اوضاع اجتماعی بررسی میها و جدای از سایر متنطنز ، متن سطح توصیف در

های مربوط به واژگان و دستور موجود تلقی هایی خاص از میان گزینهانتخاب توانند به عنوان شوند، مییافت میطنز یک متن 

: هایی را در نظر داشتپرسش در این مرحله باید. این تحلیل، تحلیل انتزاعی متن است. كندها  استفاده می از آننامه فیلم شوند كه

به لحاظ ایدئولوژیک بین ( معنایی، شمول معنایی، تضاد معناییهم)معنایی  كلمات واجد كدام ارزش تجربی هستند؟ چه نوع روابط

فرایندها  های تجربی هستند؟ چه نوعهای دستوری واجد كدام ارزشدارد؟ ویژگی وجودطنز  نامهموجود در فیلمكلمات 

سازی یند اسمآرسند؟ آیا از فرنظر می اند كه بههاییگر نامشخص است؟ آیا فرایندها همانومشاركینی مسلط هستند؟ آیا كنش

-های دستوری واجد كدام ارزش اند یا منفی؟ ویژگیمثبت معلوم اند یا مجهول؟موجود در متن طنز استفاده شده است؟ جمالت 

ای رابطه سازهای مهم وجهاستفاده شده است؟ آیا بین ویژگی( خبری، پرسشی، دستوری)ها وجه كدام ؟ ازای هستندهای رابطه

ها چگونه بوده است؟ جمالت  استفاده از آن هنحو وجود دارد؟ آیا از ضمایر ما و شما استفاده شده است؟ اگر پاسخ مثبت است،

كدام كلمات ربطی منطقی استفاده شده است؟ آیا جمالت  اند؟ از شده چگونه به یکدیگر متصلكه طنز را بوجود آورده اند ساده 

استفاده شده است؟  همپایگی یا وابستگی برخوردارند؟ برای ارجاع به داخل و بیرون متن از چه ابزارهایی هایمركب از مشخصه

 (. 2119فركالف، )

تفسیرها، . شوندمی دهد، تولید و تفسیررزش میهای متنی اهایی كه به ویژگیفرضبراساس پیشطنز متن  ،سطح تفسیر در

بندد كار می به های  طنزآمیز طنز و مؤلفه متن تفسیر مفسر است كه در( اییهدانش زمین)تركیبی از محتویات متن و ذهنیت 

مروهای تفسیر از نظر فركالف قل. مستقل نیستندطنز گفتمان  ن درسازد كه فاعالتفسیر روشن می  درواقع مرحله. (243 :همان)

در این . است های اجتماعی و كنش متقابل تاریخی، منطبقهای پیشین، مانند نظمبر آگاهی بینامتنی هایمتن مانند زمینه هزمین

مشاركین گفتمان از بافت موقعیت و بینامتنی  تفسیرهای :بافت یا زمینه - 4: هایی چند نظر داشتسطح نیز باید به پرسش

تفسیر به خودی خود بیانگر روابط قدرت و سلطه   مرحله از گفتمان مورد استفاده خواهد بود؟ نوعی چه: انواع گفتمان - 2چیست؟ 

 . تبدیل كند اعیاجتم همبارز ههای گفتمانی معمول را به صحنیادشده نیست تا كنش هایفرضپیش های نهفته درو ایدئولوژی

 هعنوان جزئی از روند مبارز محقق به تحلیل متن بهگفتمان طنز سطح تبیین در . ضرورت دارد تبیین سطح در تحقق این هدف

نمود كه با بهره  گذر تبیین با توجه به این نکته هتفسیر به مرحل یهتوان از مرحل می. پردازد قدرت می مناسبات اجتماعی در ظرف

در تولید و تفسیر متون، دانش یادشده بازتولید خواهد  تفسیری هایای به عنوان شیوههای گوناگون دانش زمینه نبهگرفتن از ج

-صدق می تفسیر این امر درواقع در تولید و. گفتمان، پیامدی جانبی، ناخواسته و ناخودآگاه است مشاركین این بازتولید برای. شد

 كه تفسیر چگونگی بهره جستن از دانش زمینه درحالی زند زیراتفسیر و تبیین را به هم پیوند میگوناگون  بازتولید، مراحلِ. كند

 ای و بازتولید آن در جریاناجتماعی و تغییرات دانش زمینه یهدهد، تبیین به شالود می قرار ای را در پردازش گفتمان مورد توجه

چه نوع : عوامل اجتماعی -4: باید سه پرسش زیر را در نظر گرفتمتون طنز تبیین   درباره. (243 ،همان)پردازد گفتمانی می كنش

چه : ایدئولوژی - 2 مؤثر است؟ طنزدر شکل دادن یک گفتمان  موقعیتی از روابط قدرت در سطوح گوناگون نهادی، اجتماعی و

جایگاه این گفتمان نسبت به : أثیراتت - 9دارند؟  ، خصوصیات ایدئولوژیکدر متن طنز استفاده ای موردعناصری از دانش زمینه

 نسبت و موقعیتی چیست؟ آیا این مبارزات علنی است یا مخفی؟ آیا گفتمان یادشده اجتماعی مبارزات در سطوح گوناگون نهادی،

  كند؟ ای هنجاری است یا اخالقی؟ آیا در خدمت روابط قدرت موجود است یا در جهت دگرگون ساختن آن عمل میبه دانش زمینه

:های  برره  های  تحلیل انتقادی گفتمان سریال شب مؤلفه  

ت های منتخب سریال از منظر رهیافت گفتمان شناسی انتقادی فركالف ه تحلیل ساخت های گفتمان مدار قساین مقال در ادامه

 .گرددارائه می (2119)

های زبانی ساخت  

های آوائی و واجی در نظام آوائی و شناختی است؛ یعنی ساخت زبانهای مختلف منظور از ساخت، ساخت های زبانی در نظام

ختی و ساختارهای های نحوی و مفاهیم و راهبردهای معناشناختی و كاربردشنااژه و واژگان در نظام صرفی، ساختواجی، ساختو

 !Errorتحقیق در بخش در این . شود و نوع گرافیک را نیز شامل میابعاد آن حتی نظام خط و نگارش   گفتمانی با همه
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Reference source not found. در این. برره اشاره كردیم های های  منتخب سریال شب ی  قسمتشناخت های زبانبه ویژگی-

ی زیر از قسمت در ابتدا به مکالمه. كنیم سازی از نظر كاربردشناسی در این سریال اشاره میی و تاریخسازجا فقط به مفهوم

 : دوازدهم سریال توجه كنید

 كنه؟جان نثار؛ این چاله این وسط چکار می[: پس از سقوط در یک چاله]كیانوش 

. مردم از سراسر دنیا ویان این رو وبینن. های توریستی بررهیکی از جاذبه. چرا چرت و پرت وگی؛ این چال اسکندرون بی: جان نثار

هر كه بره . «متحول شو»بعد از اینکه اسکندر به داخل این چاله ویفتاد برگشت رُم و اسمش رو عوض وكرد به اسپارتاكوس یعنی 

 . «سکندری وخورده»توی این ویفته، وگن كه 

از . اسکندر به تخت جمشید اشاره دارد كه در زمان هخامنشیان اتفاق افتاد حملهدر این متن به كنایه از « چال اسکندرون»مفهوم 

رساند كه مفهومی طرفی در این داستان مفهوم یک واژه بر اساس داستانی تلمیحی به غلط باب شده است و این نکته را می

ن میان آنچه بیش از همه اهمیت دارد این است در ای. نسبت داد( دال)گذاری اشتباه یک موضوع توان  بر حسب نام را می( مدلول)

مفاهیم واژه . بوجود آمده است« متحول شو» و بر طبق آن معنای واژه 62اشتباه بعد از این قضیه گستردگی پیدا كرده كه این واژه

 .  ایمتر در بخش مرتبط ذكر كردهسازی را پیش

کاربردشناختی ایدئولوژی، ساخت های ایدئولوژیک، راهبردهای گفتمانی و   

توان  گفت كه ایدئولوژی یکی از لوازم  رویکردهای مختلفی نسبت به مفهوم ایدئولوژی وجود دارد كه در تعریف انتقادی می

، به نقل از آقاگل زاده، 2141فركالف، )كند  هنجارسازی قدرت هست كه مناسبات و روابط قدرت را به طور عموم ایجاد می

كند و  های گروه را تعیین می ها، اهداف، معیارها و ارزشای معتقدند ایدئولوژی هویت، كنشكه عدهبه همین دلیل است (. 4931

 . كند های اجتماعی را معین می ارتباط آن با دیگر گروه

-ساختتوانیم ادعا كنیم كه تعدادی از شود  می اگر این نکته را قبول كنیم كه ایدئولوژی توسط گفتمان كسب، بیان و بازتولید می

تواند بیانگر موضوعاتی  به عنوان مثال، نوع ضمیر به كارگرفته شده در یک متن می. ها و راهبردهای گفتمانی به وقوع بپیوندد

كالم نیز  عالوه بر این نوع لحن و تکیه. ای خاص باشد كه خود بیانگر مکتب استهمانند گرایش به یک قوم، نژاد و یا اندیشه

 .  ع گرایش تأثیر داشته باشدتواند  در تعیین نو می

 ی مصداقی در این مورد ادعا كرد كه گفتمان غالب نشان از غلبهتوان  با توجه به چند نکته می« برره های شب»در سریال طنز 

این م كه اما باید این مسئله را نیز در نظر داشته باشی. باشدمردساالرانه بر زندگی اجتماعی افراد می 69گرایایدئولوژی طبقه

 :به دیالوگ زیر توجه كنید. اقتصادی و اجتماعی مردم برره متفاوت است   گفتمان در دو سوی طبقه

 : اول  نمونه

 .ورم همچی وزنم پوزش كه از این غلطا نوكنه: ساالرخان

 .گردم پیش شما دیگهحاال كه اتفاقی نیفتاده؛ یه ناهار می رم دوباره برمی: كیانوش   

 ؛ وخوای ورم با بیل وزنم دندوناش وریزه تو حلقش؟وگویم بوآ: سحرناز 

 . نه؛ مگه بوآت مرده بید: شادونه   

 .خودم ورم. این كارا مردانه بید. راست وگه موآت؛ خودم ورم همچی وزنم كه دیگه از این حرفا درنوكنه: ساالرخان  

 : ی  دوم نمونه

 .وكنم و بینم اونجا چه خبر بیدهمن خودم ورم باالبرره پشت پنجره شان، نگاه : سحرناز

 نه؛ این فکر خوبی نبید: ساالرخان

 . ها؛ ای خیلی خطرناک بید: شیرفرهاد

                                                           
62

Extended 
 3

یاد می شود گفتمانی  Class-oriented Ideology های تحلیل گفتمان ایدئولوژیک به عنوانچه از آن در اندیشهیا آن( ایطبقه)گرا ایدئولوژی طبقه

 (.  4333ون دایک، )گفتمانی و رفتاری داشته باشند  توانند با استفاده از نفوذ و قدرت خود بر قومی دیگر سلطهاست كه در آن یک گروه یا قوم می
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 پس چکار كنیم؟: شادونه

 .شان و گوش ودم وبینم چه وگوینوگم من ورم و پشت پنجره: شیرفرهاد

 . شیرفرهاد درست وگوید؛ این فکر خوبی بید: ساالرخان

 . بوآ؛ این فکر من بید كه؛ شیرفرهاد فکر منو ودزدیده: سحرناز

 . این فکر با فکر تو خیلی فرق داشته بید: شیرفرهاد

 . به نظر من هم فرقش زیاد بید: ساالرخان

 . وشین دختر؛ این كارا كه كار دخترا نبیده كه: شادونه

دهد كه در مقابل یک كشمکش و یا برره به دختران این اجازه را نمیین شود كه نظام مردساالرانه پای اول مشاهده می   در نمونه

در  تواند اده است كه یک دختر نیز میین برره در ذهن خود جای ندپای نزاع از خود واكنش نشان دهند؛ در واقع نظام مردگرایانه

به عنوان پدر خانواده اختیار « الرخانسا»شود كه  در اینجا مشاهده می. مقابل مشکالت زندگی اجتماعی و روزمره قد علم كند

گذارد  و نمی گیرد جبهه می -سحرناز –نیز در برابر رفتار غیرمنطقی دخترش  -شادونه –دخترش را بر عهده داشته و مادر خانواده 

 . كه وی به باالبرره رفته و از اوضاع باخبر شود

دهد كه حتی  گفت كه نظام غالب اجازه نمی توان خورد می به چشم می ین بررهانه پایدوم كه بیشتر از این نظام مردساالر  در نمونه

بینیم كه شیرفرهاد و در این بین می. شوند دختران نظر درست خود را بیان كنند و در صورت بیان نظر درست نیز كامالً مطرود می

ست اما ساالرخان به عنوان پدر خانواده بر این اند و حتی سحرناز در ابتدا نظر خود را بیان كرده ا سحرناز هر دو نظری مشابه داده

زند و بر نیز در این مورد حرفی نمی -مادر خانواده –شادونه . نکته تأكید دارد كه حق با شیرفرهاد است و سحرناز در اشتباه است

 .  دهدحاكم در خانواده حق را به ساالرخان و به طبع آن شیرفرهاد می اساس نظام مردساالرانه

مورد بررسی در اینجا همان بافت است كه به شركت كنندگان، مخاطبان، قدرت و شأن  آید كه مسئله ن دو مثال برمیاز ای

( 4332؛ فركالف، 4931زاده ،  همانند آقاگل)طور كه محققان گفتمان انتقادی  لذا همان. اجتماعی و موقعیت گفتمانی می پردازد

است كه باید تمامی موارد گفتمانی راجع به قدرت و ایدئولوژی با توجه به بافت و گفتمان اند، ذكر این نکته ضروری  نیز بیان كرده

 : تر درک كنیماندازیم به گفتمان باال برره تا تفاوت این دو را راحتپس با این اوصاف نگاهی می. رقیب مطرح شود تا معنا پیدا كند

 :سوم   نمونه

 . ین برره بمانیدهای پایشما نیست كه وری در دخمهدر شأن [: خطاب به كیانوش]نظام دو برره 

 .بله آقای كیانوش؛ شما اینجا پیش ما بمانید: سردارخان

 !!!كی مهمان دعوت می كنید؟ ها  شما با اجازه: شاخ شمشاد

به قولی  ها آن اجازهشود  كه در باالبرره گفتمان غالب را گفتمان زن ساالرانه تشکیل داده و مردها بدون  در این مثال مشاهده می

   شد و وی در همه بابه همسر وی میقدرت و شأن اجتماعی سردارخان با اینکه خان باالبرره است بسته . خورندحتی آب هم نمی

همین موضوع خود بیانگر گفتمان غالب زن ساالرانه و . تواند كاری را انجام دهد وی را داشته باشد وگرنه نمی موارد باید اجازه

شود كه سردارخان برای راضی كردن شادونه سعی  در ادامه همین مکالمه معلوم می. شود نگر پایگاه اجتماعی همسرخان مینشا

 .     كند كه با وعده وعید وی را متقاعد كند كه كار مورد نظر سردارخان انجام پذیرد می

از این سواالت . ركالف باید چند سوال پاسخ گفته شودطور كه قبالً نیز اشاره كردیم در رهیافت تحلیل گفتمان انتقادی ف همان

های رقیب، هدف از بیان  توان  به نکاتی در مورد گوینده، جایگاه گوینده، مخاطب و جایگاه اجتماعی وی، موقعیت گفتمان می

 (. 4332فركالف، )چنین  كنش تأثیری بر مخاطب چقدر است  گفتار و موضوع، و هم

ش زمینه  های گفتار و دانش پی کنش  

 :توان  سه كنش مرتبط با هم را به شرح زیر تشخیص داد می دهد در هر موقعیتی كه رخ می( 4931)زاده آقاگل  به گفته

 شود  ها  و نحوی مرتبط می كنش بیانی كه همان پاره گفتار است و به تولید عبارات به لحاظ واژگانی، ترتیب آن . 
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 شناختی  است  شود  و فراتر از صورت زبان كنش كاربردشناختی كه به هدف و نیت گوینده از تولید پاره گفتار مرتبط می

 . توان  از این طریق منظور معناشناختی گوینده دست یافت و می

 فركالف از این نوع . گفتار است كه با تأثیر كالم گوینده بر شنونده در ارتباط است های كنش تأثیری نوعی دیگر از كنش

 (. همان)كند  یاد می« سبک»تأثیر با عنوان 

این موضوع به وجود یا عدم های گفتاری است كه آستین مدنظر قرار داده است؛  كنش مستقیم و غیر مستقیم نیز از دیگر كنش

 (.  441-34: 4333فركالف، )یک به یک بین ساختارهای نحوی گفته یا جمله و نقش ارتباطی آن اشاره دارد    رابطه

 : توان  به موارد زیر اشاره كرد ها  می خورد  كه از میان آن ها به وفور به چشم میهای  برره از این مثال در طنز شب

 

 .دخترم بیا جای من بشین تا مادرت عکست رو وگیرد: ساالرخان

 !ها اصالً خوشم نویادمن از این قرطی بازی: سحرناز

 . های  گفتاری بحث كنیم شناختی  جمله از نظر كنش توانیم  در مورد تقطیع زبان با توجه به همین مثال می 

 از این قرطی بازی ها اصالً خوشم نویاد                           من:               مورد نظر  جمله

 گزاره                                            فاعل نحوی                        :                 تقطیع نحوی

 خبر                                                                 64مبتدا:                تقطیع گفتمانی

شود  گر میكنشتوان گفت كه فاعل جمله به عنوان یک فاعل جمله عمل كرده است و  شود می طور كه در این مثال دیده می همان

شود  چون  كنش بیانی از نوع كنشی است كه در این جمله دیده می.كند نهاد گفتگو می و بخش دوم نیز به تبع آن به عنوان درباره

 . كند كه قوانین زبان فارسی در این جمله رعایت شده است ساختار جمله و به نوعی نحو كلمات مشخص می

شود و هر  ی سحرناز از نوع غیرمستقیم می باید به این نکته توجه كنیم كه كنش گفتار جمله های  گفتار آستین اما از لحاظ كنش

عدم تمایل به گرفتن »چند ساختار جمله خبری است اما كنش منظور شناختی امر بیانگر این نکته است كه منظور سحرناز 

ی منظور شناختی باعث ایجاد حس منفی و یا  ه جملهرساند كنامبرده این نکته را می در نتیجه كنش تأثیری جمله. است« عکس

این چه دختری بید »كند كه  شود  و به همین دلیل است كه وی در ادامه بیان می می( ساالرخان)به نوعی عصبانیت در شنونده 

همینه كه »: گویدز مینیز به عنوان همسر ساالرخان و مادر سحرنا« شادونه»حتی تأثیر این جمله از این هم فراتر رفته و . «!دیگه

 .     «هیچکی نویاد و خواستگاریت دیگه؛ تو هیچی نَوَشی؛ رو دست وَمونی

كند كه سخنگویان یک زبان معموالً در ذهن خود وجود پیوستگی  زمنیه در این مورد بحث و تبادل نظر میاز طرفی دانش پیش

افراد در زندگی عادی  ها در چارچوب تجربهها و گفتهنوشته و در واقع بر اساس این پیش فرض، گیرند فرض میمعنائی را پیش

. شود افت گفتمانی با فرهنگ خاص میزمینه مبنای پیوستگی معنائی در بآشنائی با موضوع و دانش پیش. شوند قابل فهم می

ربرد زبان هنجار و زمینه شامل دانش رمزگان زبانی، اصول و راهبردهای كافركالف در این مورد معتقد است كه دانش پیش

 (. 4931آقاگل زاده، . )موقعیت گفتمانی است

شماری از این موارد دیده های بیدر ارتباط است نمونه –قسمت سوم كه با موضوع مهمان قاپی  –های  برره  در سریال شب

 . كنیم ها  اشاره می شود  كه به عنوان مثال به یکی از آن می

 

 . ای كیانوش را دعوت كرده واسه شامخان باالبررهوگویم بوآ؛ ای سردار: شیرفرهاد

 . پس بگو ویدونسته كه ای تهرانی ویومده وَ برره: ساالرخان

به همین . شود به برره می« كیانوش»از رسیدن « اطالع سردارخان باال برره»مثال باال حکایت از پیش فرض ساالرخان در مورد 

 . خاطر است كه ساالرخان در ادامه می گوید كه سردارخان از آمدن كیانوش به برره اطالع داشته است

                                                           
  

طبق با عنصر این نکته شایان ذكر است كه در جمالت معلوم یا بی نشان، فاعل منطقی یا فاعل نحوی منطبق با مبتدای گفتمانی یا عنصرآغازگر و گزاره من

 (.41: 4931آقاگل زاده، )باال نیز این انطباق وجود دارد  پایان بخش است و در جمله
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فرض پیش  

توان گفت كه  در واقع می. پیش از بیان پاره گفتار و یا جمله حقیقت داردكند كه  فرض موضوعی است كه گوینده فرض میپیش

 (. 4333براون و یول، )یا نویسنده پیش فرض را در ذهن خود دارد  گوینده 

آقاگل زاده، )توصیف، تفسیر و تبیین : چنین در این زمینه داشتیم كه در رویکرد نورمن فركالف سه سطح تحلیلی وجود دارد هم

گفتمان طنز رهیافت گفتمان انتقادی به چه نحو عمل خواهد كرد و از چه  كنیم كه در زمینه حال بررسی می(. 423: 4933

 .  كند هائی  برای تحلیل متون استفاده می مؤلفه

ر های مبتنی بفرضجالب توجه برخوردیم كه در نوع خود به وجود پیش  ن نکتهای از قسمت هشتم سریال برره به ایدر نمونه

 . گفتمان طنز پی ببریم

 

 !من به شیرفرهاد قول دادم كه برم پیششون آخه: كیانوش

 !!!!!!كردم هنوز خنگهمگه شیرفرهاد عاقل شده؟ من فکر می! بابا: سردارخان

 ! اون سحرناز هم كه مثل اسب هستش؛ پرستیژ اصن نوداره كه: شاخ شمشاد

این موضوع است كه شیرفرهاد از همان اول هم خنگ بوده و وی با همین پیش   دهنده رخان در سطر دوم خود نشانی سردا گفته

فرض استفاده كنیم متوجه خواهیم شد كه این پیش 63سازاگر از فرمول تثبیت پیش فرض در شرایط منفی. راندفرض سخن می

 :همچنان به قوت خود باقی است

 !!!!!!مگه شیرفرهاد عاقل شده؟ من فکر می كردم هنوز خنگه

  (پس قبالً خنگ بوده است و عاقل نبوده است)شیرفرهاد عاقل شده است 

  (پس قبالً هم خنگ بوده و هنوز هم خنگ باقی مانده است)شیرفرهاد عاقل نشده است 

 مان متخاصم بین دوگروه باال وشیرفرهاد اشاره دارد كه بیانگر گفت« خنگ بودن»باال بر پیش فرض مبتنی بر   كه جملهنتیجه این

های دوقطبی است  های  دوقطبیت و گفتمان در این میان باید متذكر شد كه وجود گفتمان متخاصم از ویژگی. شود ین برره میپای

ها  با گروه دیگری مشکل داشته و با توجه به  ؛ بدین نحو كه در این بین یکی از گروهشود های طنز مشاهده میكه در بیشتر فیلم

 . است تا بر گروه دیگری غلبه كند و به اصطالح گروه را با گفتمان خود به زیر بکشد وجود مشکالت موجود در تالش

 سطح توصیف 

-ویژگی همجموع. شود ها و زمینه و اوضاع اجتماعی بررسی میجدای از سایر متنطنز سطح توصیف، متن  درطور كه گفتیم  همان

های مربوط به واژگان و هایی خاص از میان گزینهانتخاب عنوان توانند به شوند، مییافت میطنز ای كه در یک متن های صوری

 چه نوع روابط هایی را در نظر داشتپرسش در این مرحله باید. كندها  استفاده می از آنفیلمنامه  دستور موجود تلقی شوند كه

های دارد؟ ویژگی وجودطنز  نامهر فیلمموجود دبه لحاظ ایدئولوژیک بین كلمات ( معنایی، شمول معنایی، تضاد معناییهم)معنایی 

های  مثبت اند یا منفی؟ ویژگی معلوم اند یا مجهول؟موجود در متن طنز های تجربی هستند؟ جمالت دستوری واجد كدام ارزش

ر ما و استفاده شده است؟ آیا از ضمای( خبری، پرسشی، دستوری)ها  وجه ای هستند ؟ از كدامهای رابطهدستوری واجد كدام ارزش

كه طنز را بوجود آورده اند ها  چگونه بوده است؟ جمالت ساده  استفاده از آن هنحو شما استفاده شده است؟ اگر پاسخ مثبت است،

همپایگی یا  هایكدام كلمات ربطی منطقی استفاده شده است؟ آیا جمالت مركب از مشخصه اند؟ از چگونه به یکدیگر متصل شده

 (. 2119فركالف، )استفاده شده است؟  رای ارجاع به داخل و بیرون متن از چه ابزارهاییوابستگی برخوردارند؟ ب

خورد  اما آنچه متن را به صورت طنز درآورده است  های برره وجود ارتباط منطقی بین متن به وضوح به چشم می در سریال شب

نحو زبان فارسی بوده ولی اساساً  دارد كه همگی بر پایهساده وجود صورت هاین است كه در این سریال جمالت طنز بسیار ساده و ب

 : های زیر توجه كنیدبه نمونه. با تغییر در معنا مخاطب را غافلگیر كرده است

 این تابلو عکس كیه؟: كیانوش

                                                           
65
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 . این عکس جد من، خان دماغ كوفته، بید: شاخ شمشاد

 اینم خان بودش؟: كیانوش

 . نه، گردنه گیر بید؛ در عمر پربارش بیش از چهارصد كاروان رو چپاول كرد: شاخ شمشاد

 . كس از دستش در امان نبیدالهی بمیرم براشون؛ هیچ: جان نثار

علیرغم درست بودن از نظر نحوی بدلیل معنای بافتی در ارتباط با دیگر « شاخ شمشاد»های توان دید كه جواب در این مثال می 

معنائی دارای معنای  های از نظر مؤلفه« گردنه گیر»یا و « خان دماغ كوفته»عباراتی چون . اجزای جمله باعث ایجاد طنز شده است

كند  ها برای دائی خود كه به او افتخار می اخ شمشاد از این واژهضمنی منفی بوده و برای افراد شرور به كارمی رود در حالی كه ش

كس از دستش در امان الهی بمیرم براشون؛ هیچ» را مبنی بر « جان نثار«  چنین  پاسخ جمله بافت جمله هم. استفاده كرده است

از نظر معنائی هنگامی كه برای  با هم در تناقض می بیند و دو قسمت جواب وی كامالً در تضاد با همدیگر هستند چون« نبید

كند كه  در ادامه بافت ایجاب می[ چنین  كاربردشناختی و بافتی از نظر معنائی و هم]كنیم  كسی احساس همدردی و یا تأسف می

وی را « دهیچ كاروانی را بی بهره نگذاشته بو»معنا باشد؛ این در حالی است كه جان نثار با گفتن اینکه ای  بکار ببریم كه هم جمله

 . در واقع این تضاد معنائی بین دو جمله باعث شده است كه طنز ایجاد شود. شروری راهزن معرفی كرده است

 سطوح تفسیر و تبیین

مشاركین  تفسیرهای :بافت یا زمینه - 4: هایی چند نظر داشتسطح نیز باید به پرسشدو در این ( 4332)فركالف   به گفته

متون تبیین   درباره از گفتمان مورد استفاده خواهد بود؟ نوعی چه: انواع گفتمان - 2بینامتنی چیست؟  گفتمان از بافت موقعیت و

 چه نوع از روابط قدرت در سطوح گوناگون نهادی، اجتماعی و: عوامل اجتماعی -4: باید سه پرسش زیر را در نظر گرفتطنز نیز 

، در متن طنز استفاده ای موردچه عناصری از دانش زمینه: ایدئولوژی - 2 مؤثر است؟ طنزدر شکل دادن یک گفتمان  موقعیتی

و موقعیتی  اجتماعی جایگاه این گفتمان نسبت به مبارزات درسطوح گوناگون نهادی،: تأثیرات - 9دارند؟  خصوصیات ایدئولوژیک

هنجاری است یا اخالقی؟ آیا در ای به دانش زمینه نسبت چیست؟ آیا این مبارزات علنی است یا مخفی؟ آیا گفتمان یادشده

  كند؟خدمت روابط قدرت موجود است یا در جهت دگرگون ساختن آن عمل می

 . های  برره بیان كرد ها را در مورد سطح تفسیر و تبیین در سریال شباین مثال توان های زیر می در موقعیت

كه هر كدام « گفتمان پائین برره»و « گفتمان باالبرره». دبرره دو نوع گفتمان غالب بر روابط قدرت وجود دار های در سریال شب

ها خود را مترقی، پیشرفته، با كالس از نظر اجتماعی و دارای فرهنگ و تمدن اصیل ایباالبرره. های خاص خود را دارند ویژگی

در این میان . كنند ب محسوب میشریفات مبادی آداها را افرادی خنگ، عقب افتاده و بدون تایكه پائین بررهدانند  درحالی می

بنابراین گفتمان رقیب و متخاصم . ها نیز تحت تأثیر همین تفکرات شکل گرفته استای ها و پائین بررهای رفتار و اخالقیات باال برره

 . دهد در این بین را گفتمان باالبرره و پائین برره تشکیل می

 .ها این مهمون وخواد وره پیش ساالرخان: شاخ شمشاد

 . من هیچیم كمتر نبید؛ تازه سرتر هم بیدم. كنمنه نَوَزارَم؛ مگه من چیم كمتر بید؛ من مهمون قاپون می: سردارخان

های باال و وجود گفتمان متخاصم بر سر مهمان كردن كیانوش در اولین حضور وی در برره كامالً مشهود است و هر یک از خان

خواهد كه وی را نزد خود نگه دارد؛ به همین دلیل هر یک سعی دارد كه هر طور شده با كالم و رفتار خود كیانوش پائین برره می

توان مدعی شد كه شان اجتماعی و  در واقع می. را راضی كند كه پیش او بماند و از این طریق گفتمان خود را بر دیگری غالب كند

 . است كه وی در تالش باشد تا گفتمان خود را بر دیگری غلبه كند جایگاه قدرت سردارخان باالبرره باعث شده

شأن و جایگاه اجتماعی وجود دارد گفتمان چاپلوسی و تملق است كه در حکومت  دیگری كه در این سریال به واسطهگفتمان 

ی خود سعی دارند كه با در این نوع گفتمان افراد تحت حاكمیت سردارخان هر یک به نوبه. خورد باالبرره بیشتر به چشم می

 :توان  به موارد زیر اشاره كرد به عنوان مثال می. خودشیرینی و رفتارهای سردارخان پسندانه اجر و قرب خود را نزد وی باال ببرند

 !ای قند، ای تربچه، ای فلفل، ای پیازچه! شما نفس من بیدی[: خطاب به سردارخان]جان نثار 

 ! واری می كنیالحق كه خوب پاچه خ: سردارخان

 ! پیشرفت است پاچه خواری مایه: جان نثار
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 .گویم پول خوبی به تو دهندمی: سردارخان

 !من پول نوخوام كه؛ سالمتی شما بهترین هدیه بید: جان نثار

تمجید از در واقع قدرت وجایگاه اجتماعی سردارخان به عنوان باالترین شخصیت باالبرره موجب شده است كه گفتمان تعریف و 

ها درجهت قدرت بوده و با دستگاه بیان این نوع دیدگاه. وی باب شود و مردم نیز ایدئولوژی خود را به طور واضح بیان كنند

بندی خود از سطح تبیین نیز این مورد را مورد بررسی قرار داده است و در تقسیم( 4332)فركالف . حکومت شاه همسوئی دارد

. درت است یا با آن همسوستئولوژی را بیان كنیم؛ یعنی اینکه آیا ایدئولوژی افراد در خالف جهت قكند كه جهت اید اشاره می

 :دوم را هم در نظر بگیریم  نمونه

 ...ای شکالت، ای آب نبات، ای نفس، ای تمام وجودم [: خطاب به سردارخان]نظام دوبرره 

و با ( سطح تبیین)ست كه افراد در جهت قدرت حاكمه قدم بردارند گفتمان باال نیز بر اثر عوامل اجتماعی موجود باعث شده ا

های نظام دو برره كامالً شرایط توان گفت كه این گفته در واقع می(. سطح توصیف)توجه به بافت موقعیتی سخن بر زبان برانند 

حاضر در آنجا كت بسته و دربست در ی افراد  دهد و مؤید این نکته است كه همه اجتماعی حاكم بر ساختار باالبرره را نشان می

 .   خدمت حاكم هستند چون او قدرت محض است

 :گیرینتیجه

ه توان  ب این موارد می  كار در نظر گرفته است؛ از جمله های گفتمانی خود چندین موضوع را در راستای فركالف در روش تحلیل

های  ایدئولوژیک، و توصیف روابط مبتنی بر سلطه در بین  بندی ، توصیف صورتشناختی نهاد مربوط توصیف جامعه

 . گفتمانی اشاره كرد –های ایدئولوژیک  بندی صورت

را ... های انجام شده موارد باال را در نظر گرفته و عالوه بر آن ها عوامل اجتماعی، ایدئولوژیک، تأثیرات و  بر همین اساس در تحلیل

در سطح توصیف بدین نتیجه . ایم تبیین بررسی كرده سطح و سطح تفسیر، سطح توصیفدر سه سطح پیشنهادی فركالف یعنی 

اما آنچه متن را به صورت طنز  خورد بین متن به وضوح به چشم می رره وجود ارتباط منطقیهای  ب رسیدیم كه در سریال شب

نحو زبان فارسی  صورت ساده وجود دارد كه همگی بر پایههدرآورده است این است كه در این سریال جمالت طنز بسیار ساده و ب

ه باعث شده است كه طنز ر واقع این تضاد معنائی بین دو جملد. بوده ولی اساساً با تغییر در معنا مخاطب را غافلگیر كرده است

 . ایجاد شود

های  برره دو نوع گفتمان غالب بر  در سطح تفسیر و تبیین كه با هم در سریال بررسی كردیم مشخص شد كه در سریال شب

ها خود ای باالبرره. خاص خود را دارندهای  كه هر كدام ویژگی« گفتمان پائین برره»و « گفتمان باالبرره». روابط قدرت وجود دارد

ها را افرادی خنگ، ای كه پائین بررهدر حالی دانند ارای فرهنگ و تمدن اصیل میرا مترقی، پیشرفته، با كالس از نظر اجتماعی و د

برره و تمان باالبنابراین گفتمان رقیب و متخاصم در این بین را گف. كنند عقب افتاده و بدون تشریفات مبادی اداب محسوب می

 . دهد پائین برره تشکیل می

شود  شأن و جایگاه اجتماعی وجود دارد و در رهیافت فركالف بسیار مورد تأكید می دیگری كه در این سریال به واسطهگفتمان 

ت حاكمیت در این نوع گفتمان افراد تح. خورد ه چشم میاست كه در حکومت باالبرره بیشتر ب« چاپلوسی و تملق»همان گفتمان 

 . كنند نزدیک شدن به وی هر كاری میخان باال برره بوده و برای 

كند كه جهت ایدئولوژی را مشخص كنیم؛ یعنی  بندی خود و در سطح تبیین چنین بیان میدر تقسیم( 4332)در واقع فركالف  

این نکته مبرهن شده است كه  های برره  در سریال شب. سو استاینکه آیا ایدئولوژی افراد در خالف جهت قدرت است یا با آن هم

این نوع . های  اطرافیان خان باالبرره همسو با ایدئولوژی وی بوده و همگی بدنبال كسب رضایت خان می باشند تمامی گفتمان

به  و با توجه( سطح تبیین)گفتمان بر اثر عوامل اجتماعی موجود باعث شده است كه افراد در جهت قدرت حاكمه قدم بردارند 

افراد حاضر در آنجا كت بسته و دربست در    و مؤید این مطلب است كه همه( یفسطح توص)بافت موقعیتی سخن بر زبان برانند 

های تحلیل گفتمانی نورمن فركالف در سریال  مؤلفه  بر اساس آنچه درباره .حاكم هستند چون او قدرت محض استخدمت 

دهد ترسیم  را كه برهم كنش مؤلفه ها را نشان می.Error! Reference source not foundتوانیم   های  برره گفته شد می شب

برره دخیل هستند به  های فتمان انتقادی سریال شبلیل گهای  اصلی كه بر تح ، مؤلفهآید طور كه از این نمودار برمی نهما. نیم
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عوامل دخیل  توان ها می شود  كه بر اساس آن ر داده میو سپس برای هر سه مولفه چند زیرگروه قرا شود می كلی تقسیم سه دسته

 . در رهیافت فركالف را مشخص كرد
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سطح توصیف      سطح تبیین         

 

سطح تفسیر        

  فرکالفهای تحلیل گفتمان انتقادی  مؤلفه

 

  جمالت ساده 

  جمالت نحوی با

 معنای متفاوت 

 

 گفتمان باالبرره 

 گفتمان پائین برره 

 گفتمان قدرت مآبانه 

 

  گفتمان متخاصم 

  گفتمان كهتر و مهتر 

 

 نظر فرکالف در سریال شب های بررهنمای کلی از مؤلفه های تحلیل انتقادی گفتمان از . 4نمودار
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 مشروطه در چشم شاعران مشروطه
 علی مالمحمدی

 دانشگاه سمنان  -دانشجوی دكتری ادبیات فارسی 

 دکتر محمد رضایی

 دانشگاه سمنان –ت علمی گروه ادبیات فارسی عضو هیئ

 :چکیده

اجتماعی و فرهنگی را موجب شد وا ز آنجا كه تغییرات  های سیاسی،حوزهدر ایران تغییرات ااساسی در جنبش مشروطه        

شعر دوره مشروطه و گویندگان آن  اجتماعی و سیاسی در هر دوره منشأ تحوالت محتوایی و حتی شکلی در شعر آن دوره است،

  . نیز ازین تغییرات بر كنار نماند

ورود این . ها و مفاهیم سیاسی غرب به اندیشه سیاسی روشنفکران ایرانی بودورود اندیشه عامل اصلی تغییرات مزبور،       

ها از سویی موجب وضع و نفوذ اصطالحات جدید و منطبق با دنیای مدرن بود و از سویی دیگر تفسیر جدیدی از اندیشه

تقلیل آنها شعر  بسط و تفسیر و ومهمترین میدان ورود این اصطالحات و نیز . اصطالحات موجود و كهن در زبان را موجب گردید

 . گویندگان عصر مشروطه بود

ن ورود زنا شناسی مفهوم وطن،باز آزادی قلم و بیان، حق انتخاب و تعیین سرنوشت، مهار قدرت سلطنت با حاكمیت قانون،       

از اهداف مشروطه به  ن این مفاهیم وتریبنیادی های گوناگون جامعه و برابری حقوق آنان و نظایر اینها كه از مهمترین وبه عرصه

مداران نهضت رفت در قالب الفاظ واصطالحاتی نو در شعر شاعران مشروطه كه خود از روشنفکران دوره خویش و پرچشمار می

  .به كار رفته است ،شدندمشروطه محسوب می

صر مورد بحث بصورت الفاظ و اصطالحات پژوهش حاضر تالش دارد مفاهیم مذكور و نظایر آن را كه در زبان شعرای ع       

 .نشان دهد تا بر مبنای آن تغییرات زبانی دریکی از ادوار ادبی ایران مشخص شود مشروطه متجلی شده اند،

 شاعران مشروطه، قانون، آزادی، مشروطه، اندیشه سیاسی: هاکلیدواژه

 :مقدمه

سیاسی ایرانیان شد و جنبش بزرگ مشروطیت را رقوم زد،    وارد اندیشهشن فکران فرنگ دیده رو  ترین مفاهیمی كه به وسیله اصلی

مهوم در    نکتوه . ن سرنوشت به دست مردم بودهای سیاسی و حق انتخاب و تعیی محدود كردن قدرت پادشاه، به دست آوردن آزادی

ه تزریوق شود و شواعران آن را بوه     نخبگان به جامع  نهضت مشروطیّت است كه به وسیله این مسئله، وارداتی بودن مفاهیم بنیادین

 .متن مردم رساندند

های بسویار نمودنود و    ایرانیان به سرعت نیاز خود را به رژیم مشروطه، آزادی و قانون احساس كردند و در به دست آوردن آن تالش

دیگری را   ودند اما اینک شیوهدادی زیسته بای استب ها در جامعه های مادّی و معنوی فراوانی را تحمل نمودند، آنان برای قرن هزینه

ایران مناسب یافتند، بنابراین به صورت یک پارچه و با حمایت وسویع روحوانیون     سازی جامعه و آن را برای دگرگونشناخته بودند 

های خوود نزدیوک شودند، امّوا بوه صوورت        شدند، با استبداد نبرد كردند و تا حدّی به خواسته كه رهبران اصلی جامعه محسوب می

 .كامل، نتوانستند جنبش را به پیش برند و انقالبی راستین ایجاد نمایند

ایران بود كه   ها، بافت فرهنگی جامعهترین آن شکست جنبش مشروطیت، دالیل بسیار متفاوت بیرونی و درونی داشته است، امّا مهم

هایی است كه مطابق الگوهوای رفتواری    ا و واكنشه ای از كنش جامعه، مجموعه»كرد، زیرا  در برابر دگرگونی بنیادین ایستادگی می

های سیاسی به ملّتی كه الگوهای رفتاری آن را خود تجربه نکرده است، امکوان   تحمیل آزادی... اجتماعی به مرور شکل گرفته است

 (64:4911رضاقلی،.)«ندارد

. شود  ند و با عنصر فرهنگی قدرتمندی محافظت میرا ها، یگانه حکومتی بود كه بر ایران فرمان می پادشاه در طول قرن  قدرت مطلقه

این عناصر كه در تحکیم استبداد سیاسی نقش داشتند، برگرفته از مبانی اعتقادی مردمی بود كه سوخت در فرهنوگ آنوان ریشوه     

شکن توا چوه    و سنّتخواهانه  های آزادی عصر قاجار، پذیراندن اندیشه  به شدّت استبدادزده  بود، ناگفته پیداست كه در جامعهدوانده 
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