
 

 

 

 

 

 

 

 

محمدرضا  بازنمايي كنشگران اجتماعي در گفتمان سياست خارجيِ

  معنايي فان ليوون- اساس مدل اجتماعيپهلوي بر

  
        1111هما اسديهما اسديهما اسديهما اسدي

  شناسي دانشگاه الزهرا (س) دانشجوي دكتري زبان

        2222فرهاد ساسانيفرهاد ساسانيفرهاد ساسانيفرهاد ساساني

  دانشگاه الزهرا (س)
  

  چكيده

برابر قدرت و ايدئولوژي به واكاوي روابط ناتحليل انتقادي گفتمان با واردكردن مفاهيم قدرت و 

پردازد. در اين پژوهش بر اساس مدل  ها مي شده در متن هاي پنهان رمزگشايي ايدئولوژي

مدار در  هاي گفتمان لفهؤم) و از طريق تحليل 2008فان ليوون ( بازنمايي كنشگران اجتماعي

ازنمايي كنشگران اجتماعي و محمدرضا پهلوي، چگونگي ب هاي مربوط به سياست خارجيِ متن

تا از اين رهگذر نشان داده  ،شود او بررسي مي گفتمان سياست خارجيِ كاررفته در هاي به ارجاع

خواه و  راني مفاهيم دل سازي و حاشيه ا در راستاي برجستهه شود كه چگونه اين بازنمايي

در  ،اجتماعي كنشگرانِ بازنماييِ كه دهد د. نتايج نشان مينشو كارگرفته مي به خواه غيردل

سب با هدف و قصدي كه هاي مختلف و متنا با استفاده از ارجاع ،شاه هاي سياست خارجيِ متن

صورت مثبت و فعال بازنمايي   غالباً به "خودي"هاي  پذيرد. هويت صورت مي ،كند وي دنبال مي

همچنين نتايج شوند.  به صورت منفي بازنمايي مي "ديگري"هاي  كه هويت شوند، درحالي مي

پيونددهي و  لفةؤمبيشتر از  "خودي"هاي  دهد كه شاه براي ارجاع به هويت نشان مي
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را گذاري  ارزش لفةؤم"ديگري"هاي  جاع به هويتكند و براي ار اي استفاده مي دهي رابطه هويت

  گيرد. كار مي بيشتر به

سازي،  جسته، سياست خارجي، بر كنشگران اجتماعي، محمدرضا پهلوي :ها كليدواژه

 .راني حاشيه

  

  قدمهم - 1

شناختي، سياسي،  اي است كه در آن الگوهاي زبان رشتهاي ميان حوزه ،تحليل انتقادي گفتمان

آن بررسي روابطي است كه به  د و هدفنشو اختي و مانند آن در هم آميخته ميشن جامعه

در  ،وگوها قالب متن و گفتدر ،طريق استيال، هژموني و ايدئولوژينابرابري قدرت و از  واسطة

رويكرد  :نويسد مي )107: 1389(د. ساساني نشو هاي سياسي و اجتماعي اعمال مي بافت

امور اجتماعي و سياسي است براي  علت و معلولِ بررسي زنجيرة ياداشتن به معن  انتقادي

انتقادي  هاي تحليل د. يكي از هدفنكردنِ آنها كه ممكن است از ديد پنهان مانده باش آشكار

اين ايدئولوژي به طور ناخودآگاه توسط گوينده  .بررسي تأثير ايدئولوژي در زبان است ،گفتمان

) ايدئولوژي را نظامي از باورها 116: 1998( 1شود. فان ديك يا نويسنده در زبان رمزگذاري مي

ران كنشگ نماييِباز داند كه ميان گروهي از مردم مشترك است. با اين وصف، چگونگيِ مي

) 2008( 3فان ليوون معناييِ-اجتماعي توان با انگارة هاي سياسي را مي در گفتمان 2اجتماعي

معتقد  )4: 2008(هاي پنهان در كالم را رمزگشايي كرد. فان ليوون  بررسي كرد تا ايدئولوژي

ما ند، اگير كار مي ها را به تباط و ايجاد تعامل اين بازنمايياگرچه اكثر افراد با هدف ار كه است

عنايي، هاي م زبان را براي ايجاد بازنمايي ،اند قدرت هاي خاصِ در جايگاه ، كهتعداد كمي از افراد

هاي نهاد قدرت براي حفظ و بازتوليد ،نتر در درون گفتما عنوان قسمتي از يك پيكرة بزرگ به

ويژه  هو ب ،زباناست كه كنند. به همين دليل  كاري مي دست ،هاي ايدئولوژيك خاص و چارچوب

مخاطبان، به  كردنِ عنوان ابزاري براي كنترل و اداره ، بههاي سياسي و اجتماعي زبان گفتمان

كار  هاست، بهحمايت آن زيرِاي اجتماعي و افراده كه مطلوب نهاد ،نمايشي از واقعيت ايجاد وسيلة

ن ليوون به دنبال فا اجتماعيِ-معنايي پژوهش حاضر نيز در چارچوب انگارة شود. گرفته مي

 مدر گفتمان سياست خارجِي ،اجتماعي گويي به اين پرسش است كه چگونه كنشگرانِ پاسخ

                                                
1. T. Van Dijk 

2. representing social actor 

3. T. Van Leeuwen 
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هجري خورشيدي،  1357 تا 1320هاي  بين سال ، در فاصلةحمدرضا پهلوي، شاه ايران

مفاهيم  2رانيِ و حاشيه 1سازي ا در راستاي برجستهه شوند و چگونه اين بازنمايي بازنمايي مي

مربوط به سياست هاي  ين منظور، كل متنا شوند؟ به كارگرفته مي خواه به خواه و غيردل دل

، تأليفات مجموعة كتابي با عنوان كه در قالب ،1356تا  1320هاي  شاه طي سال خارجيِ

حضرت همايون محمدرضا پهلوي آريامهر شاهنشاه اعليها و بيانات  ها، مصاحبه ها، پيام نطق

مورد بررسي قرار  ،است در يازده جلد توسط كتابخانة پهلوي گردآوري شده ،ا)ت (پهلوي، بيايران

 گيرد. مي

 فان ليوون، از نظام گذراييِ گران اجتماعيِكنش است كه در كنار مدل بازنماييِشايان ذكر 

جستن از  تلفيق اين دو الگو با هم و بهره ايم. بهره برده ،ها براي تحليل متن ،نيز) 2004(3هليدي

گران انتقادي  هاست. تحليل اين پژوهش بودنِ  محور سو با مسئله اين الگوها هم ابزارهاي تحليليِ

گفتمان تأكيد  تحليل انتقاديِ بودنِ محور بر مسئله )2: 2009( 5ِير هو م 4داكگفتمان از جمله و

بايد از ها در مطالعة آن ،هاي اجتماعي پديده بودنِ نند و معتقدند كه به دليل پيچيدهك مي

در  كه نويسد مي )252: 1993(اي و يا چندروشي استفاده كرد. فان ديك هاي چندرشته نظريه

اين است  هاي تحليل گفتمان يل انتقادي گفتمان با ديگر نظريههاي تحل يكي از تفاوتحقيقت 

بلكه هدف آن  ،خاصي نيست گفتمانيِ كه اين حوزه محدود به مكتب، پارادايم، رشته و يا نظرية

 نداشتنِ تر از مسائل اجتماعي و سياسي است. البته نبايد وجود يابي به درك بهتر و عميق دست

اي  نتقادي گفتمان هر روش و يا نظريهواحد به اين تصور منجر شود كه در تحليل ا يةيك نظر

ه داشت و پژوهش توج ها و كاركردهاي مدنظرِ بلكه بايد به هدف ،كار بسته شود تواند به مي

 -الگوي اجتماعي ،روي، در اين پژوهشكرد. از اين » گزيني پراكنده«را جايگزين » گزيني به«

بتوانيم ابزاري بهينه براي  هليدي قرار داديم تا نظام گذراييِفان ليوون را در كنار  معناييِ

 دست دهيم. ها به تحليل متن

  

  

                                                
1. foregrounding 

2. backgrounding 
3. M. A.K. Halliday 

4. R. Wodak 

5. M. Meyer 
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  پهلوي دوم سياست خارجيِ مطالعات تاريخي و گفتمانيِ -2

سياست خارجي محمدرضا پهلوي، مطالعات تاريخي و گفتماني صورت گرفته است.  در زمينة

سياست خارجي ايران: بررسي :] در كتاب خود با عنوان.ش1354) [م.1975اهللا رمضاني ( روح

هاي  رسي سياست خارجي ايران در طي سالبه بر 1حال توسعه  در خارجي در جوامعِ سياست

هاي سياست  پردازد. رمضاني استراتژي مي ]ش. 1352تا  1320ميالدي [ 1973تا  1941

ها با عنوان استراتژي نيروي كند و از آن را به چهار دوره تقسيم مي ،دوران طي اين ،خارجي ايران

كند.عبدالرضا  ياد مي 5و سياست مستقل ملي 4، ناسيوناليسم مثبت3منفي ، موازنة2سوم

به  ،سياست خارجي ايران در دوران پهلوي :كتاب خود با عنوان) در 1386(هوشنگ) مهدوي (

رسيدن رضاخان تا انقالب   قدرت  و به 1299از كودتاي سوم اسفند  ،دادهاي مهم  تشريح روي

وم را به اين صورت سياست خارجي ايران در دوران پهلوي د ،مهدوي .پردازد مي، 1357اسالمي 

، سياست 1330تا  1324هاي  در فاصلة بين سال هاي جنگ سرد كند: سال بندي مي تقسيم

بين  ، وابستگي به بلوك غرب در فاصلة1332تا  1330هاي  موازنة منفي در فاصلة بين سال

و 1351تا  1342هاي  بين سال زدايي در فاصلة هاي تنش ، سال1342تا  1332هاي  لسا

كرد ار ديگري كه با روي. از جمله آث1357تا  1351هاي  ژاندارم منطقه در فاصلة بين سال

 7)، مارك گازيوروسكي1990( 6توان به ريچارد هرمن اند، مي پرداخته تاريخي به اين موضوع

زبان، گفتمان و سياست خارجي ديالكتيك  كتابِ ) اشاره كرد.2003( 8نيكي كدي ) و1990(

تنها اثر ) عنوان 1387زاده ( نوشتة مجيد اديب ،بازنمايي از غرب در جهان نمادين ايراني

تصوير غرب  ييِهاي بازنما به شيوه ،ت فرهنگي و در پرتو زبانمطالعا حوزة گفتماني است كه در

 در اين نوشتار با بررسيِ. پردازد نيم قرن اخير مي هاي ايرانيِ ها و گفتمان متن نمادينِ در جهانِ

و ، 1356تا  1332 هاي ضدقدرت در سال هاي اجتماعيِ پهلوي و گفتمان پسااستعماريِ تمانِگف

در نگرش به غرب، نشان داده شده است كه چگونه از  ،هاي گفتماني مااين نظ افق ديد

                                                
4. Iran's Foreign Policy: A study of Foreign Policy in Modernizing Nations 

2.third-power strategy 

3. negative equilibrium 

4. positive nationalism 

5. independent national policy 
6. R. Herrmann 

7.M.J. Gasiorowski 

8. N. Keddie 
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اسالمي تكوين يافته است  م گفتماني، گفتمان انقالبِابين اين دو نظ» انقالب«و  » ديالكتيك«

  جمهوري اسالمي منجر شده است. رجيِخا سياست و به ظهور گفتمانِ

  

  عيكنشگران اجتما- 3

سازي و حذف عامل در  يندهاي اسمزباني و يا فراهاي  به جاي مقوله )23: 2008(فان ليوون 

 حال وي بازنماييِ دهد. با اين تماعي ـ معنايي را مدنظر قرار ميهاي اج ، شاخصمجهول

يي كه وي براي بازنمايي ها گزينه :گويد داند و مي شناسي مي مبناي زبانكنشگران اجتماعي را بر

چندين  )52: 2008(دهد ارتباط محكمي با ادراك كالمي و زباني دارد. فان ليوون  ارائه مي

تصار به توضيح در مورد كه به اخ ،كند كنشگران اجتماعي در متن معرفي ميمؤلفه براي بازنمايِي

  پردازيم. ها مي اين مؤلفه

شه در متن اظهار همي كنشگران اجتماعي لزوما كه ) معتقد است28-30فان ليوون (همان:

اند، حذف  آن كنندة كه خود بازنمايي ،هدف خاصي از متني اشوند بلكه گاهي ممكن است ب نمي

سازي  در پنهان .رديگ يصورت م 3سازي رنگ و يا كم2سازي پنهان شكلبه  1حذفشوند. 

كنشگر  ،سازي رنگ بازيابي يا بازسازي نيستند. دركم قابل ،توسط خواننده ،كنشگرهاي اجتماعي

بشود آن را  تابه جا مي گذارد  ،متن ازاي ديگر  در نقطه ،اجتماعي حذف شده ولي اثري از خود

  بازيابي كرد. در مقابل ممكن است كنشگري اظهار شود.

شمار  ار بههاي اظه ها از زيرمقوله است، ساير مؤلفه 4كه در تقابل با اظهار ،غير از حذف

در كردارهاي  ،اجتماعي ميان نقش كنشگرانِ كه عتقد است) م32: هماند. فان ليوون (نآي مي

 5توان كنشگري را با بازنمايي نقشِ هماهنگي وجود ندارد. مي ،هاري آناجتماعي و نقش دستو

ها  نقش ميان كنشگران را از نو مرتب ساخت. اين بازنماييِ آن اظهار كرد و روابط اجتماعيِ

و  6سازي ترتيب به آنها فعال ، كه بهعل انجام گيردمنفتواند يا به صورت نقش فعال يا نقش  مي

افتد كه كنشگران نيروهايي فعال و پويا  سازي وقتي اتفاق مي گويند. فعال مي 7سازي منفعل

                                                
1. exclusion 

2. suppression 

3. backgrounding 

4.inclusion 
5. role allocation 

6. activation 

7. passivation 
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شود  سازي هنگامي است كه كنشگر عنصري بازنمايي مي كه منفعلشوند، حال آن بازنمايي مي

  است.تأثير آن  زيركند و يا  يند را طي ميكه فرا

نيز از جمله  2نمايي و خاص 1نمايي كند كه تمايز بين عام ) بيان مي35فان ليوون (همان: 

اي  نمايي اشارة شخص به گروه يا طبقه ايي كنشگران اجتماعي است. در عامعوامل مهم در بازنم

 نمايي به نمونة ويژه و خاص از كه در خاصهاست، در حالي ها و كنش از چيزها، اشخاص، مكان

  .خواهد شدكه در ادامه توضيح داده د، شو ك طبقه كه فرد در ذهن دارد ارجاع داده ميي

 3كه به آن فردنمايي ،شود به كنشگران اجتماعي يا به صورت فردي ارجاع داده مي

سازي به دو  نامند. همگون مي 4سازي كه آن را همگون ،گويند، و يا به صورت گروهي مي

ها به صورت  نمايي گروه شود. در جمع تقسيم مي 6نمايي و كل 5نمايي جمع زيربخشِ

كه در  شود، در حالي ها برخورد ميشوند و به صورت آماري با آن ش ميكنندگان شمار شركت

ص نماهاي مشخص يا غيرمشخ نمايي با حضور كميت شود. جمع گونه عمل نمي نمايي اين كل

  شود. تشخيص داده مي

هاي ديگري نيز براي  سازي، مؤلفه د است افزون بر همگون) معتق38ان:فان ليوون (هم

 7پيونددهي جود دارد كه يكي از آنها مؤلفةها و دن كنشگران اجتماعي در قالب گروهدا نشان

هايي اشاره  گيرد و هم به گروه هاي كنشگران اجتماعي را در بر مي است. پيونددهي هم گروه

اند  هرگز در متن برچسبي نگرفته ولي ،ندگير كه توسط كنشگران اجتماعي شكل ميكند  مي

بندي يا  دهند خودشان مقوله انجام ميهايي كه اين پيونددهي را  (اگرچه كنشگران يا گروه

 معين متحد يهدف ي خاص و به منظور نيل بهها در ارتباط با كنش اند). اين گروه گذاري شده نام

پيونددهي است. (فان  مقابل نقطة 8گيرند. پيوندزدايي ديگر قرار مي يگروه شده و در برابر

  ليوون دربارة پيوندزدايي توضيحي نداده است).

                                                
1. genericization 

2. specification 

3. individualization 

4. assimilation 

5. aggregation 
6. collectivation 

7. association 

8. dissociation 
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كنشگران  كهدهد  رخ ميزماني 1سازي گويد كه نامشخص ) مي39ون (همان: فان ليو

ين منظور از براي ا نام و نامشخص بازنمايي شوند، غالبا هاي بي عنوان افراد يا گروه ي بهاجتماع

عكس، شود. بر استفاده مي» اندكي«و » يبعض«، »سهرك«ادات و ضميرهاي مبهم مانند 

در متن مشخص  ،به هر طريقي ،دهد كه هويت كنشگران هنگامي روي مي 2سازي مشخص

هاي كنشگران اجتماعي از  ه ايجاد تفكيك بين افراد و گروهنيز آشكارا ب 3سازي دگرسان.باشد

و » ديگري«و  »خود«وجودآمدن تفاوت بين  پردازد و باعث به هاي مشابه مي هگروديگر افراد و 

  شود. مي» آنها«و » ما«يا ميان 

شوند و يا از طريق  گذاري مي فرد خود نام منحصربه اجتماعي يا از لحاظ هويتكنشگران 

ي خاص ها از طريق اسم اًنوع 4دهي نامهاي مشتركي كه با ديگران دارند.  ها و نقش هويت

، كنشگران 5بندي همقولرسمي و غيررسمي باشد. در  تواند رسمي، نيمه شود و مي ميبازنمايي 

  شوند. هاي مشترك با ديگران تعريف مي ها و نقش حسب هويتاجتماعي بر

شود. در  انجام مي 8دهي و ارزش 7دهي ، هويت6دهي بندي به سه شيوة نقش مقوله

 ،دهند ري كه انجام ميبه لحاظ فعاليت، نقش، شغل و يا كا ،اجتماعي دهي،كنشگرانِ نقش

ند تعريف ده ان اجتماعي برحسب آنچه انجام ميدهي، كنشگر شوند. اما در هويت بازنمايي مي

طور  وبيش هميشه و به  چه كمبر اساس آن طور ذاتي، يعني شوند بلكه آنها به نمي

دهي  ، هويت9بندي سه زيربخش است: طبقهدهي شامل  شوند. هويت تعريف ميناپذيرند  اجتناب

 هايي كه ، كنشگران اجتماعي از لحاظ مقولهبندي . در طبقه11دهي فيزيكي و هويت 10اي رابطه

شوند، مانند سن،  بازنمايي مي ،سازد ز هم متمايز ميها را اجامعه يا نهادها از اين طريق آن

حسب گران اجتماعي بري، كنشا رابطه دهي عوامل. در هويت جنس، مذهب، قوميت و ساير

و » عمه«، »دوست«هايي مانند  شوند. اسم دي و شخصي بازنمايي ميهاي كاري، خويشاون رابطه

ان كنشگردهي فيزيكي،  كنند. در هويت ين روابط داللت ميو غيره بر ا» دانشگاهي هم«يا 

 كه منحصرا ،كه در يك بافت خاص،هاي فيزيكي و ظاهري حسب ويژگياجتماعي بر

، »)سرخ كله«و يا » فلج«، »بور«ها (مانند  شوند. اسم بازنمايي مي ،كنندة آنهاست مشخص

                                                
1. Indetermination 7.identification 

2. Determination 8.appraisement 

3. Differentiation 9.classification 
4. Nomination 10.relational identification 

5. Categorization 11.physical identification 

6. functionalization 
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روند)،  كار مي به» بي«و » با« اي (كه همراه هاي حرف اضافه و گروه») كچل«، »بلند(«ها  صفت

دهي نيز  رود. در ارزش كار مي به ،اين هويت به كنشگر ي اطالقِبرا ،كه هستنداز جمله مواردي 

  شوند. هاي تقابلي و ارزشي بازنمايي مي كنشگران با استفاده از اصطالح

عنوان موجوداتي كه  عنوان موجودات انساني و هم به توانند هم به كنشگران اجتماعي مي

 :گويد ) مي47: 2008ي شوند. فان ليوون (هستند بازنماي] انسان[+فاقد مشخصة

تواند هويت و يا نقش كنشگران اجتماعي را  يزدايي م چندين اثر دارد. شخصيت1زدايي شخصيت

 عمل و ويژگيِ ه خودمخاطب بيشتر ب صورت ذهنِ رنگ سازد. در اين شيه براند و كمبه حا

زدايي دو نوع دارد:   خصيتكنش. ش انجامِ گر و مسئولِكنشگردد تا به  كنشي معطوف مي

كه به آنها نسبت داده  ،اي ويژگي واسطة كنشگران به  ،سازي انتزاع . در3سازي نيوعي2سازي انتزاع

ژگي كه از معناي ضمني است و آن وي القاكنندة ،سازي شوند. انتزاع بازنمايي مي ،شود مي

كار گرفته  ها بهخود آن ي در جهت تعبير و ارزيابيِتا حدود ،شود انتزاع مي صفت حامالنِ

 ارجاع به واسطة اجتماعي به آن كنشگرانِ كه در طي دهد سازي هنگامي رخ مي شود. عيني مي

ايي هاي آنان دارد، بازنم خود كنشگران اجتماعي و يا فعاليتتنگاتنگي با  يا مكاني كه رابطةءيش

سازي  ) براي عيني46: جاز است. فان ليوون (همانسازي نوعي م شوند. به عبارت ديگر عيني مي

 ،مداري . در مكان7مداري و اندام 6مداري ، ابزار5مداري ، گفته4مداري شود: مكان چهار نوع قائل مي

 ،مداري اند. در گفته مرتبطشوند كه با آن  تماعي با ارجاع به مكاني مشخص مياج كنشگرانِ

مداري اغلب در ارتباط با  شوند. گفته هايشان مشخص مي ه گفتهاجتماعي با اشاره ب گرانِكنش

كار  اجتماعي به براي كنشگرانِ ند،دار  اجتماعي بااليي هاي افراد رسمي و افرادي كه منزلت گفته

 كه با آن فعاليتيشوند  اعي با ارجاع به ابزاري معرفي مياجتم كنشگرانِ ،رود. در ابزارمداري مي

  يابند. اجتماعي با ارجاع به بخشي از بدنشان تجلي ميكنشگران ،مداري دهند. در اندام انجام مي را

 عنوانِ كنشگرِ چند كردارِ اجتماعي به دهد كه كنشگرانِ هنگامي رخ مي 8سازي صمشخ بيش

بخش است:  سازي شامل چند  مشخص شوند. بيش مشابه بازنمايي مي اجتماعي در يك زمانِ

                                                
1. Impersonalization  

2. Abstraction  

3. Objectivation  

4. Spatialization  

5. utterance autonomization  

6. Instrumentalization  

7. Somatization  

8. overdetermination 
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متضاد  كنشگر با دو نقشِ ،در وارونگي. 4سازي و فشرده 3، داللت ضمني2سازي ، نمادين1وارونگي

يكي مربوط به گذشته و ديگري مربوط به  ممكن استشود. اين دو نقش  با هم بازنمايي مي

توانند با هم همخواني نداشته و  كه هر دو نقش مي) و يا اين5درهمي زمان حال باشد (زمان

و يا  اي هخيالي، اسطور كنشگرانِ ،سازي . در حالت نمادين)6درهمي ناهنجار باشند (هويت

 يممكن است كه كنشگر ،روند. در داللت ضمني كار مي واقعي به داستاني به جاي كنشگرانِ

ي نيز تركيبي ساز هفشردمقوله يا نقش ديگري را بر عهده داشته باشد.  ،فرد  به و منحصر مشخص

مثالً راهنمايي، رهبري و غيره از  ،صفتي خاص ،سازي سازي است. در فشرده از تعميم و انتزاع

  شود. اعضاي آن گروه تعميم داده مي تك و سپس به تكشود  گروهي از مردم انتزاع مي

  

  اجتماعي نظام گذرايي و كنشگرانِ- 4

ها را  هاي زبان اين است كه انسان ترين ويژگي يكي از اساسي« :نويسد مي )170: 1994(هليدي 

چه در پيرامونشان و در هايشان را از آن بسازند و تجربه سازد تصويري ذهني از واقعيت قادر مي

كه در  ،نامد مي 7زبان را فرانقش انديشگاني ذاتيِ او اين نقشِ». گذرد درك كنند درونشان مي

نظام گذرايي  كه گويند ) مي170:2004يابد. هليدي و متيسن ( زبان تجلي مي گذراييِ ساختارِ

 يندي الگوي خاص خود راكند. هر فرا يندها تقسيم مياي از انواع فرا جهان تجربه را به مجموعه

به چگونگي بازنمايي معنا در بند  ،ها دارد. گذرايي تجربه اصي ازبراي تفسير و تعبير قلمروي خ

در قالب زبان تجسم  ،خود از واقعيت كه چگونه كاربران زبان به تصوير ذهنيِ  اشاره دارد، اين

چون يندهايي همواقعيت را در قالب فرابر اين باور است كه ما ) 1994(بخشند. هليدي مي

كنيم و  درك مي» داشتن«و » بودن«، »كردن درك«و» ردنك حس«، »دادن روي«، »دادن انجام«

 و در قالب ساختارِحاكم بر بند  در چارچوب قواعد دستوريِ ،زبان در نظام معناييِ ،يندهااين فرا

 ند. شو بيان مي ،گذرايي

                                                
1. inversion 

2. symbolization 

3. connotation 

4. distillation 
5. anachronism 

6. deviation 

7. ideational metafunction 
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، 1مادي ه نوعِيندهاي اصلي در نظام گذرايي را به سفرا )171: 2004(هليدي و متيسن 

و  5، كالمي4يندهاي رفتاريفرا نند و همچنين از سه گروه فرعيِك تقسيم مي 3اي و رابطه 2ذهني

ا تعبير و تفسير دادن ر دادن و روي هاي انجام شكل ،برند. بندهاي مادي يز نام مين 6وجودي

ذارد. ديگر اثر بگتواند روي موجود  دهد كه مي انجام مي را ها يك موجود كاريكنند و در آن مي

) منبع 179: همان. هليدي و متيسن (دارند8و هدف 7كنشگر دةكنن دو شركت ،يندهااين فرا

كنشگر قرار  تأثير عملِ زيرد. هدف نيز ننام كنشگر مي ،شود اعث ايجاد تغيير ميكه ب ،انرژي را

ناگذرا تنها يك  . در بندهايشوند گذرا و ناگذرا تقسيم مي دو دستة خود به ،دارد. بندهاي مادي

گر است. در كنشبچهكه » خورد بچه زمين«مانند  ،وجود دارد ،يعني كنشگر ،كننده شركت

 ،»بچه توپ را گرفت«د مانند نوجود دار ،يعني كنشگر و هدف ،كننده بندهاي گذرا دو شركت

گذراست. هليدي و متيسن  يند ماديِفرا گرفتهدف و توپ كنشگر،  بچه،كه در اين نمونه

ها جا لزومي به طرح آن اينكه در  ،برند هاي ديگري نيز نام مي كننده از شركت )190: (همان

ما از  به تجربة ندكه بندهاي مادي مربوط گونه همان: «گويند مي )197(همان:  آنهانيست. 

تيسن هليدي وم». ما ذهنيِ ما از جهانِ به تجربة ندبندهاي ذهني نيز مربوطجهان مادي، 

كه انسان  ،اردكننده وجود د يندهاي ذهني هميشه يك شركتدر فرا« :گويند مي )210(همان: 

كند،  كسي كه حس مي يعني» نام دارد 9حسگرو آن  ،تر مانند انسان است و يا به تعبير درست

  كند. خواهد و درك مي كند، مي ، فكر ميكند لمس مي

 10پديده ،شود درك مي شود، خواسته و يا شود، در مورد آن فكر مي كه حس ميآن چيزي 

 ترسند ميپديده و  سوسك، حسگر دخترها ،»ترسند ميدخترها از سوسك «نام دارد. در بند 

: 2004(همان، روند  كار مي براي توصيف و شناسايي به اي رابطهفرايندهاي د ذهني است. ينفرا

شوند. در  تقسيم مي 12و شناسايي 11اسنادي يا توصيفي يندها به دو دستة. اين فرا)21

درخت «شود. مثالً در بند  ) نسبت داده مي14به كسي (حامل 13يك ويژگي ،يندهاي اسناديفرا

اي چيزي بر ،يندهاي شناساييحامل است. در فرا درخت چنارويژگي و زيبا ،»چنار زيباست

                                                
1. Material  8. goal 

2. mental 9. senser 

3. Relational 10. phenomenon 

4. Behavioural 11. attributive 
5. Verbal 12. identifying 

6. Existential 13. attribute 

7. Actor 14. carrier 
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دارد. در 2و شناخته 1شناسنده كنندة يند دو شركترود. اين فرا كار مي شناساييِ چيز ديگري به

 ترين شاگرد كالس گزرنشناخته و  شهين ،»ترين شاگرد كالس است شهين زرنگ«بند 

انساني) مانند  شناختي (معموالً تاري به رفتار فيزيولوژيك و روانشناسنده است. بندهاي رف

: 2004(همان، كنند  شدن داللت مي ديدن و خيره كردن، لبخندزدن، خواب كشيدن، سرفه نفس

در بند  مريموجود دارد، مانند  ،3نام رفتارگربه  ،كننده يندها تنها يك شركتن فرا. در اي)248

  .»كند مريم مدام غرغر مي«رفتاريِ

هايي است  ساير فعلو  گفتن اين بندها معموالً اند. فعل اصليِ بندهاي گفتن ،بندهاي كالمي

، گيرنده 4از: گوينده ندعبارتيند كالمي اهاي فر كننده يي قرار دارد. شركتمعنا كه در اين حوزة

گيرنده و بند  منگوينده،  مريم، »ام مريم به من گفت من گرسنه«در بند  .6و گفته 5(مخاطب)

كه حجم وسيعي از  ،ت و قانون، سياس)75: 1991( گفته است. به باور فاولر ام من گرسنهپيروِ

مانند  ،هاي كالمي و فرايندهاي كالمي است بركنش عمدتاً مبتني ،ها ربط داردها به آن رسانه

هاي دادگاهي. و سرانجام، بندهاي  ها و روال رسمي، قضاوت هاي وگوها، بيانيه ها، گفت مناظره

: 2004(هليدي و متيسن، دهد  اند كه چيزي وجود دارد يا روي مي نكته نشانگر اين ،وجودي

مريم «در  مريموجود دارد، مانند  7م موجودناكننده به  ). در اين بندها تنها يك شركت205

  .»توي اتاقش است

  

  اجتماعي در گفتمان سياست خارجي شاه گرانِكنش بازنماييِ -5

ها،  تأليفات، نطق مجموعة"با عنوان اي مجموعهب كه در قال ،هاي مربوط به سخنان شاه متن

 "آريامهر شاهنشاه ايرانها و بيانات اعليحضرت همايون محمدرضا پهلوي  ها، مصاحبه پيام

ولين . در ااند مورد استفاده واقع شده ،آماري عنوان جامعة به در اين پژوهش ،اند گردآوري شده

هاي  متن . آنگاهاند استخراج شدهخارجي از اين مجموعه   هاي مربوط به سياست متن ،گام

كه  ،بر اساس تاريخ و با استفاده از ابزارهاي تحليلي ،تك و مجزا صورت تك  شده، به استخراج

                                                
1. identifier 

2. identified 

3. behaviourer 

4. sayer 
5. receiver 

6. verbiage 

7. existent 
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 بازنماييِ . سپس چگونگيِاند تهمورد بررسي و تحليل قرار گرف ،تر توضيح داده شد پيش

خارجي  گرفته در گفتمان سياست  هاي صورت راني سازي و حاشيه اجتماعي و برجسته گرانِكنش

است. هر دوران بررسي شده  اسي و اجتماعيِدادهاي سيها و روي با توجه به روند جريان ،شاه

 ،اواز دوران سلطنت  ،هاي مربوط به سياست خارجي شاه شايان ذكر است كه تمامي متن

ها در پژوهش مقدور  متن تماميِ آوردنِ امكانِ ،ها توجه به حجم باالي داده. با اند برگزيده شده

اين  تا كنيم. تالش شده است مي مقاله ذكر ها را در اين اي از داده نيست. از اين روي تنها نمونه

د نط به سياست خارجي شاه انتخاب شودادهاي مربوروي ها بر اساس اهميت و تأثيرگذاريِ داده

  د.نپژوهش باش هاي اين تجزيه و تحليل كنندة گو و اشباع خوبي پاسخ به دنتا بتوان

  

  هاي متفق دولت بازنماييِ-5-1

كند و به  سوگند وفاداري به اصول مشروطيت ياد مي 1320محمدرضا پهلوي در شهريور سال 

رسد. در اين دوران جنگ جهاني دوم در جريان است. ايران نيز از اثرات  مقام شاهي ايران مي

آيد. ايران  منفي جنگ جهاني دوم در امان نمانده و به اشغال نيروهاي انگليس و شوروي در مي

سپتامبر  9و در شود  هاي متفق مي جانبه با دولت ش] وارد اتحاد سه1321[ 1942در سال 

  دهد. رسماً به آلمان اعالن جنگ مي ش] نيز1322[ 1943

هاي  هاي متفق، در متن طي دوران جنگ جهاني دوم و پس از پيوستن ايران به صف دولت

 طريق ارجاعِ از يعني آمريكا، انگلستان و شوروي، ،هاي متفق سياست خارجي شاه، دولت

كه مسئول اجراي امنيت و صلح  ي فعال،صريح و به صورت كنشگران و به شيوة ،يپيوندده

  شوند. بازنمايي مي ،اند جهاني

دولت روابط دوستي را كه ميان  جمهوري شورويو  انگليسو  ايرانانعقاد پيمان اتحاد «.1

 22(» بيش از پيش استوار ساخته است ما همواره موجود بوده همسايگان معظمو  ايران

  ).977، ص 2، ج 1321ارديبهشت 

و همچنين » شوروي«و » انگليس«، »ايران«پيونددهي بين  در اين مثال با استفاده از ارجاعِ

 هر سه كنشگر در راستاي شود و عملِ پيوند ايجاد مي ،»همسايگان معظم«و » دولت ايران«

  شود. صلح و دوستي انگاشته مي برقراريِ

منفي بازنمايي  به صورت كنشگرِ ،هاي متفق است ولتكه دشمن د ،در اين ميان آلمان

  صلح جهاني را به خطر انداخته است. ،خرابكارانه با اقدامات ،شود كه مي
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در ايران چترباز پياده كرده و با استقرار مراكز جاسوسي و اقدام به خرابكاري  ها آلماني« .2

  ).1002، ص 2، ج 1321شهريور  23( »كوشيدند كه قدرت دولت مرا بكاهند

هدف يا  و ايران ،كنشگر فعال ،»ها در ايران . . . پياده كرده آلماني«ها در بند مادي  آلماني

ين طريق با اظهار صريح كنشگر و به ا كند. را طي مييند پذيري است كه اين فرا كنش

شان  به دليل اقدامات منفي ،ها ياعالن جنگ به آلمان ،هاصفت خرابكاري نسبت به آن سازيِ الفع

  شود. موجه شمرده مي كامالً ،قبال ايران در

دهي  نقش ارجاعِ كارگيريِ انسته و با بهد هنگامدير ،اما شاه تصميم خود را در واردشدن به جنگ

  كند. وليت را متوجه وزراي خود مياين مسئ

كه تصميم ما اندكي دير رأي هستم عقيده دارند  ها همكه من با آن ها برخي از روزنامه« .3

امضا  شورويو  انگليسو  ايرانكه پيمان اتحاد  1942در ماه ژانويه  شده است من شخصا  گرفته

خواستم كه ايران در دفاع از آزادي سهم بسزائي  گرديد مايل به اعالن جنگ به آلمان بودم و مي

وز اوضاع براي شركت ايران من بر آن بودند كه هن وزيرانداشته باشد، ليكن نظر به علل داخلي 

  ).1002، ص 2، ج 1321شهريور  23(» در جنگ مساعد نيست

 نشگر با استفاده از ارجاعِك» ها كه . . . هستم برخي از روزنامه«اي  در بند رابطه

منفعل و  ،روزنامه، كنشگر نويسندگانِ بودنِ بازنمايي شده است. به دليل نامعلوم ،ساز نامشخص

أكيد شده است. ت ،كه همان اعالن جنگ است ،هاآن شده است و بيشتر بر عقيدة ندهرا به حاشيه 

ميم اشاره شده و از اين طريق تص» وزيران«دهي به كنشگر  نقش ارجاعِ در اين متن به شيوة

سازي اين است كه  برجسته شده است. علت اين برجسته آنها، در جهت واردنشدن به جنگ،

اين  جنگ نيست بلكه مسئوليت متوجه كنشگرانِ ه عرصةشدن بديروارد شخص شاه مسئولِ

پيونددهي براي اشاره به  است. همچنين در اين متن باز هم ارجاعِ ،دولت يعني وزيرانِ ،تصميم

  رود. كار مي هاي متفق به ايران و دولت

كارشكني  ،عهدنامه برخالف مفاد ،گرفتن جنگ جهاني دوم، انگلستان و شوروي پس از پايان

كند.  پيدا مي اين دو دولت در گفتمان شاه تغيير بازنماييِ نند. در اين دوران نحوةك مي

شود.  مشاهده مي ،هاي سياست خارجي در متن ،اي است كه در اين دوران مؤلفه ،سازي دگرسان

 ارجاعِرود، بلكه  كار نمي هاي متفق به اره به دولتپيوندساز براي اش همچنين ديگر ارجاعِ

  يابد. نمايي كاربرد بيشتري مي كل



 شناسي زبان و زبان /52

  
ممكن بود به  دنياو  مردم كشور شماوسيعي ندارد. اگر داشتيم  تبليغاتيِ دايرة ايران« .4

  ).1051، ص 2، ج 1324مرداد  11» (توجه بيشتري پيدا كنند كشور من

 عنوان مالكي بازنمايي است به ملكي كه از نوع توصيفيِ ،اي اول در بند رابطه» ايران«

كه منظور  ،تبليغاتي وسيع ندارد. در اين نمونه آشكارا بين ايران با كشور شما شود كه دايرة مي

  سازي به وجود آمده است. ها دگرسان و ساير ملت ،انگليس است

اند  اكنون هيچ كاري براي ايران نكردهاز پايان جنگ ت متفقينتوانيم بفهميم چرا  نمي ما« .5

 شما در حالي كه نگ داديمبوديم و از ابتدا به آلمان اعالن ج شمادر ساعات خطر در كنار  ما

  ).1178، 2، ج 1328تير  30»(ريزيد  را در دامن دشمنان سابق خود ميپول و كاال

نيز  ،شوروي و انگليس) است هاي متفق (آمريكا، كه منظور دولت ،متن بين ما و شما در اين

كه  ،شود بند ذهني بازنمايي ميحسگرِرت به صو» ما.«سازي به وجود آمده است  دگرسان

شما پول و كاال . . . «در بند متفين به ايران را درك كند.  نكردنِ كمك» پديدة«تواند  نمي

فعالي را دارد » كنشگر« نقش معناييِ ،هاي متفق است كه همان دولت ،»شما«نيز » ريزيد مي

 ،مثبت را دارد ورِ هرهكه نقش معنايي ب ،خود» دشمنان سابق«يند مادي به فراكه در طي يك 

  كند. كمك مي

ر صدمه بسيار ديد. د خارجي دولالمللي از دست  ايران پيش و بعد از جنگ جهاني بين« .6

، ص 2، ج 1328اول آذر » (استقالل ايران تهديد گرديد. جنگ جهاني دوم و بعد از آن نيز

1224.(  

صورت گرفته است و » دول خارجي«ايي به نم كل-سازي همگون - نمايي خاص در اين متن،

بازنمايي  ،شدند» ايران«پذير  شكه باعث ايجاد صدماتي به كن ،ها با نقش معنايي كنشگرآن

  شوند. مي

كه در طول جنگ  ،فعال مثبت عنوان كنشگرِ ر اين دوران ملت ايران همواره بههمچنين د

  شود. بازنمايي مي ،مهمي انجام داده استجهاني خدمات 

است و با تمام وسايل  داخل در اين نبرد عظيم بوده ملت ايراندر سه ساله اخير « .7

  ).1047، ص 2، ج 1324ارديبهشت  18( »است هاي شايان كرده  موجود كمك

كه در طي  ،فعالي مثبت به صورت كنشگرِ »ملت ايران«، نمايي طريق كلدر اين مثال از 

  د.شو ازنمايي ميب ،ر جنگ نقش داشته استاخير د سه سالِ
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  هاي غربي آمريكا و دولت بازنماييِ -2-.5

پذير ايران و  مواره كنشگر مثبتي است كه به كنشهاي سياست خارجي شاه، آمريكا ه در متن

  ديگر ملل بهره رسانده است.

كه تحت تأثير احساسات دوستي بين دو كشور در روزهاي بحران  آمريكا هاي كمك« .8

 18» (اقتصادي به ايران داده شد در پيشرفت امور و بهبود اوضاع ايران بسيار مؤثر بوده است

  .)1535، ص 2، ج1333بهمن 

اول  هاي آمريكا در بند ماديِ مشخص و صريح است. كمك» آمريكا«ه در اين متن ارجاع ب

  پذير ايران داده شده است. شود كه به كنش بازنمايي مي هدفيعنوان  به

 ن كنشگرانِعنوا به ،شان غربي بندي و تأكيد بر هويت طبقه با ارجاعِ ،هاي غربي نيز دولت

پذير ايران و مردم ايران بهره برسانند. كه بايد به كنش ،شوند فعال بازنمايي مي مثبت  

است كه كشور ايران را به طور مؤثر و مرتب كمك نمايند و مردم  كشورهاي غربيوظيفه  .9

هاي مزبور بپردازند  ملي و رفرم اجتماعي به حفظ ريشه را قادر سازند تا با ترميم اقتصاد

  .)1535، ص 2، ج1333بهمن 18(

بندي است و از اين طريق هويت غربي  اع به كشورهاي غربي از نوع مقولهدر اين متن ارج

  ده است.برجسته ش

بار  ده و اينمعكوس پيدا كر ، شيوةپنجاه در دهة ،غرب در گفتمان شاه نماييِباز روند مثبت

دهد.  در تقابل با هويت ايراني قرار مي، هويتشان را ها غربي هاي منفيِ صفت شاه با برشمردنِ

فيزيكي،  دهيِ د هويتهايي مانن استفاده از مؤلفه ،اين دوره جاعاتدر ار ،شايان توجه نكتة

كنند و هويت  صراحت بازنمايي نمي نشگران را بهكه به نوعي ك ،سازي است مداري و پنهان اندام

  ماند. شان از ديد مخاطب پنهان مي اصلي

د از خواب خودپسندي بيدار باي آبي چشمدهيم اما مردم  البته ما به كسي درس نمي« .10

  ).7802، ص 9، ج 1353بهمن، 16» (شوند

دهي  هويت-بندي از نوع مقوله ،اند كه مردم غربي ،ها »آبي چشم«ارجاع به  در اين متن

  شوند. بند رفتاري توصيف مي ورت رفتارگرِبه ص »آبي چشم مردم«زيكي است. در اين بند في

توانيم متقابالً  ه روي ما گره كند چون ما نيز ميخود را ب مشتهيچ كس قادر نيست « .11

  ).7503، ص 9، ج1352مهر 4» (بكنيماين كار را 
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ه سازي) به كنشگران اشار عيني -زدايي مداري (از نوع شخصيت در اين متن به شيوة اندام

آمريكا  ،ها به حاشيه رانده شده است. در اين متن منظور شاهشده است و از اين طريق هويت آن

  هاي غرب است. و دولت

، 10، ج2535مرداد  15». (ه دهندل كودكانه ادامئخواهند به تكرار اين مسا تا كي مي« .12

يت آنان اند و هو حذف شده ،سازي پنهان - حذف به شيوة ،). در اين متن كنشگران8617ص 

  براي مخاطب نامعلوم است.

بازنمايي  ع جنگ جهاني دومهنگام وقو كه شاه با انگليس بايد گفت سياسيِ در رابطة

به صورت مثبت بود. اما پس از جنگ  ،پيونددهي با ساير دول متفق از طريق ارجاعِ ،انگليس

شود. پس  بندي به آن اشاره مي مقوله اين بازنمايي تغيير يافته و بيشتر با ارجاعِ جهاني دوم روند

تر شده و انگليس دهاي نفتي بيشايران با انگليس با انعقاد قراردا از سقوط دولت مصدق، رابطة

ل مداخالت انگليس در مسائ اما با روندشود.  دوباره به صورت هويتي خودي بازنمايي مي

نمايي بازنمايي شده و با  خاورميانه و خليج فارس در دهة چهل و پنجاه، انگليس با مؤلفة كل

  شود. از جانب شاه توصيف مي» استعمارگر«هايي مانند  صفت

 ها انگليسي است. حكومت استعماري انگليسالعرب ميراث  اختالف ما بر سر شط« .13

تير  12تحمل نبود. (حميل كرده بودند كه براي ما قابل كلي غيرعادالنه به ايران ت پيماني به

 يندكه در طي فرا ،نفيم گر فعالِبه صورت كنش را »ها انگليسي. «)6834، ص 8، ج 1352

د. ارجاع كن بازنمايي مي ،به ايران شدند» غيرعادالنه«كردن) باعث تحميل پيمان  (تحميل ماديِ

مليت در آن برجسته  كه به نوعي مشخصة ،نمايي است از نوع كل» ها انگليسي«و » انگليس«به 

  شده است.

  

  هاي اسالمي بازنمايي اسالم و دولت  - 5-3

 مثبت به گر فعالِعنوان كنش صراحت به م، همواره بهدر گفتمان سياست خارجي شاه، دين اسال

  شود. بازنمايي مي زيرهاي مختلف  صورت

 4» (استكار را مقدس شمرده است و همه را تشويق به كار كرده  مذهب اسالم« .14

  ).3085، ص 4، ج1341بهمن 

داري و انساني گرفته است و به صورت كنشگر  جان در اين بند مادي مذهب اسالم مشخصة

  فعال و مثبت بازنمايانده شده است.
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ارديبهشت  25است. (بوده  مسلماناندر طي قرون و اعصار ناظر خالقيت  بشريت.15

  ).8504، ص 10، ج2535

از خالقيت مسلمانان را نظاره كرده است. اشاره به بشريت  ي است كه پديدةحسگربشريت 

انان از رنگ بازنمايي شده است. اشاره به مسلم صورت كلي و كمنمايي است. كنشگر به  نوع عام

  است.بودن برجسته شده  نمايي است كه در آن مشخصة مسلمان نوع كل

كشورهاي ، كه همگي جزو پيمانانش در پيمان سنتو همچنين شاه براي ارجاع به هم

كند. شاه با ايجاد پيوند  ونددهي به صورت مداوم استفاده ميپي آيند، از مؤلفة شمار مي المي بهاس

كند و  سه كشور را برجسته مي هاي مشترك هم سياست ،ان، تركيه و پاكستانبين سه كشور اير

به نوعي  ،مذهب عامل يگانگيِبا تأكيد بر  ،ها گونه ارجاع بودنشان را. وي در اين لمانهم مس

راند و با  به حاشيه مي ،آن شناخته شده بودند نمونة عنوان پيش كه به ،بودن را از اعراب مسلمان

  د.كن سلمانان اين عامل را برجسته ميم ميليوني 125تأكيد بر جمعيت 

توانند در پناه  جمعيت مسلمان مي وپنج ميليون صدوبيستبا  پاكستانو  تركيه و ايران« .16

ارديبهشت  18» (چنين سپري به تعقيب اصالحات اقتصادي، سياسي و اجتماعي خود بپردازند

  ).2116، ص 3، ج 1338

 -سازي همگون -نمايي به شيوة خاص» ميليوني مسلمانان 125ت جمعي«در اين متن به 

ست و از اين طريق كثرت اين جمعيت برجسته شده است. همچنين، نمايي اشاره شده ا جمع

داراي عاليق  دهي به صورت يك گروهداز طريق ارجاع پيون» پاكستان«و » تركيه«، »ايران«

  اند. بازنمايي شده ،مشترك

  

  و اسرائيل بازنمايي فلسطين -5-4

اند. اما  بازنمايي شدهصراحت  اه همواره بههاي سيات خارجي ش فلسطين و اسرائيل در متن

رنگ بازنمايي  ن و اسرائيل به صورت نامشخص و كمعوامل مخالف سياست شاه در قبال فلسطي

  شوند. مي

كه تاكنون  كسانيايم و اگر باشند  اي اتخاذ نكرده ما سياست تازه فلسطين در مورد« .17

اند به سياست ما  هگري جز آن نداشته است كه نخواستنيات ما را درك نكرده باشند دليل دي

  ).4279، ص5، ج 1346ارديبهشت  7(» توجه كنند
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كساني « ارجاع نامشخص صورت گرفته است. كساني در بند ذهنيِ» كساني«در اين متن به 

ما را درك  نيات ي است كه پديدةحسگرعنوان  به ،»نيات ما را درك نكرده نباشندكه تاكنون 

صورت نامشخص بازنمايي شده است و براي مخاطب نامعلوم  به حسگراما هويت اين  ،كند نمي

  مشخص صورت گرفته است. است. همچنين به فلسطين ارجاعِ

مناسبات ميان دو كشور فلسطين و اسرائيل،  ةهاي سياست خارجي شاه دربار اما در متن

  شود. فعال بازنمايي مي ورت كنشگر منفيِاست كه به ص اين اسرائيل

بيش از حد  اسرائيلدر خاورميانه آن بود كه  كيسينجر وريتعلت شكست مأم« .18

به خاطر آن بود كه اين كشور داراي دولت ضعيفي است  خرج داد و اين امر احتماالً يكدندگي به

موجود همكاري نكردند و تقاضايشان  طور كه بايد براي رفع اختالفات آن ها اسرائيلي و

  ).7899، ص 9،ج 1354فروردين  20» (غيرمنطقي بود

ت. ت برجسته شده اسملي كه در آن مشخصة ،نمايي است ها از نوع كل ارجاع به اسرائيلي

به  شود و آنها ها فعال مي براي اسرائيلي» دندگييك«د. صفت شو صراحت بازنمايي مي اسرائيل به

ه به صورت فعاالن» رفع اختالف«كه در  ،شوند فعال بازنمايي مي نفيِكنشگر مصورت 

همچنين ارجاع مشخص است. » غيرمنطقي«نكردند و تقاضاهاي آنها حامل ويژگي » همكاري«

كنشگر اصلي مأموريت خاورميانه و فردنمايي به كيسينجر صورت گرفته است و هويت 

  صراحت بيان شده است. به
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بت و با همواره مث ،مانند اردن ،هاي عرب ي سياست خارجي شاه، برخي از دولتها در متن

شوند. اما رابطه با كشورهايي مانند عراق و  اي بازنمايي مي رابطه دهيِ هويت استفاده از مؤلفة

  مصر همواره پرچالش بوده است.

عزيز صورت  برادره ديدار آن موجب نهايت خرسندي است كه اشتياق ديرين من ب« .19

  .)1179، ص  2ج 1328مرداد  7» (وقوع يافته

  اي است. دهي رابطه هويت - بندي اين متن ارجاع به پادشاه اردن از نوع مقولهدر 

در اين موقع كه نمايندگان منتخب مجلسين ايران به دعوت رئيس مجلس كشور « .20

نمايند بايد توجه داشته باشند كه  عزيمت مي ن كشوربه آ عراقما  كيشِ جوار و هم و هم دوست
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ممالك ايران و عراق روابط ممتد چه از نظر مذهبي و فرهنگي و چه از نظر تاريخي و نژادي 

  ).1617، ص 2، ج 1334بهمن  12» (دارند و اين موضوع نهايت اسباب اميدواري است

دهي  ع ارجاع هويتاز نو» كيش هم«و » جوار دوست هم«عنوان  ق بهارجاع به كشور عرا

روابط ممتد مذهبي و فرهنگي «صورت حامل ويژگي به » ممالك ايران و عراق« اي است. رابطه

دوستي بين دو كشور در  سازيِ كه اين امر خود نشان از برجسته ،شوند بازنمايي مي» و تاريخي

  زماني است. اين برهة

اروندرود اختالفي بود كه هميشه بر مناسبات دو  مسئلة كه در رابطه با عراق بايد گفت اما

و پروتكل پيوست آن اجازه  1316با نقض قرارداد  1330كشور سايه افكنده بود. عراق در سال 

ن در اين دوران بازنمايي عراق در گفتمانگليسي در بندر بصره پهلو بگيرند. داد كه رزمناوهاي ا

  كند. سياست خارجي شاه تغيير پيدا مي

 باشد موجب تحريك مطامع بوم خود مهيا نميدفاع از مرزو كه براي هر كشوري« .21

  ).1608، ص 2، ج1334مهر  14» (گردد ر نتيجه مخل صلح و آرامش جهان ميو د زورمندان

بوم خود مهيا دفاع از مرزو هر كشوري كه براي«در اين متن با استفاده از ارجاع نامشخص 

هاي  انگيزه شدنِ كه باعث فعال ،شود منفي بازنمايي مي عالِبه صورت كنشگر ف» باشد نمي

نيز با » عراق«ر گران براي مخاطب نامعلوم است.كشوهويت اين كنش شود اما مي» زورمندان«

  شود. گري زورمند بازنمايي ميعنوان كنش منفي به گذاريِ استفاده از مؤلفة ارزش

يابد اما باز در سال  بهبود مي 1334سال  غداد درب روابط ايران و عراق با انعقاد پيمان دفاعيِ

در دوران . كند گرا روابط دو كشور افول مي پچ يبا وقوع كودتا و سركارآمدن رژيم 1337

  رنگ است. رجاع به عراق همواره نامشخص و كمتيرگي روابط، ا

» نيستبيني  پيش ما سياست منطقي ندارند و روش آنها قابل اي از همسايگان پاره« .22

  .)5596، ص 6، ج 1349خرداد  13(

صورت گرفته است و هويتشان از » اي از همسايگان پاره«ر اين متن ارجاع نامشخص به د

  سازي به حاشيه رانده شده است. علطريق منف

كردها هنوز فيصله  دارند و مسئلة دردسركافي  ها در داخل كشورشان به اندازةآن« .23

  ).7176، ص 8، ج 1353بهمن  17» (نيافته است
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عنوان  به هاگرفته است و آنسازي صورت  انتزاع -زدايي از طريق شخصيت» كردها«بازنمايي 

هم  ،دادن مشكالت عراق اند. در واقع هدف شاه نشان داخلي كشور عراق بازنمايي شده» ردردس«

  خارجي و هم در سياست داخلي است. در زمينه سياست

وابط ايران و ، ر1335جمال عبدالناصر در سال  آمدنِپس از سركار ،ر رابطه با كشور مصرد

با  ،شاه، عبدالناصر زماني، در گفتمان سياست خارجيِ نهد. در اين برهة مصر رو به تيرگي مي

 فعال ان كنشگر منفيِعنو با صراحت به ،دهي ده از ارجاع مشخص، فردنمايي ونقشاستفا

  شود. بازنمايي مي

هاي  د را در اين مسئله بر اساس گزارشسياست خو ناصر سرهنگشايد آقاي « .24

 - 2451، ص 3ج  ،1339مرداد  28» (سياسي خود در ايران اتخاذ كرده باشد نمايندة ساختگيِ

2453(.  

سرهنگ ناصر (جمال رسمي به آقاي ارجاع دهي و  در اين متن ارجاع مشخص، نقش

صراحت بازنمايي  صورت گرفته است و هويت كنشگر به جمهور وقت مصر) يسئر ،عبدالناصر

  شده است.

يابد. در اين دوران در  دات، روابط ايران و مصر بهبود ميساانور كارآمدنِ پس از آن، با روي

  رود. كار مي اي بسيار به رابطه دهيِ ها، مؤلفة هويت بازنمايي

كند روابط  تي خردمندانه و شجاعانه پيروي مياز سياس انورسادات برادرم از آنجا كه« .25

  ).8495، ص 10، ج2535ارديبهشت  25» (و مصر را بايد ممتاز توصيف كرد ايران

اي و هم  رابطه دهيِ جمهور مصر، هم از مؤلفة هويت يسئبه ردر اين متن براي اشاره 

 ،فعال در بند مادي است مثبتكنشگر » انورسادات«. در اين متن فردنمايي، استفاده شده است

  مايي شده است.طور مشخص بازنصراحت و به  كه به

ايران به لحاظ نظامي، رابطة ايران و  شدنِ پنجاه خورشيدي، با قدرتمند هاي دهة در سال

هاي شاه از  گيرد. در اين دوران، در بازنمايي هاي عرب تحت تأثير قرار مي بسياري از دولت

  شود. قوميت برجسته مي هاي عرب مؤلفة دولت

شود  مشاهده مي اعرابدليل و بدون مجوزي را كه از سوي  بي خصمانةهاي  روش« .26

  .)6968، ص 8ج ، 1352آذر  3» (توان توجيه كرد؟ چگونه مي

صورت گرفته است و هويت » اعراب«بندي نسبت به  طبقه - بندي مقوله در اين متن ارجاعِ

  آنان برجسته شده است. قوميِ
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  هاي بلوك شرق بازنمايي دولت - 5-6

ن و اتحاد جماهير شوروي روابط ايرا ،وي بايد گفت كه از لحاظ سياسيدر رابطه با شور

براي ارجاع به شوروي و ساير پركاربرد  مؤلفة ،د. در زمان جنگ جهاني دومنشيبي داشتن و فرازپر

 شوروي پس از جنگ جهاني تا حادثةرنوسان ايران و هاي متفق پيونددهي بود. روابط پ دولت

  رود. كارمي نمايي بيشتر به ادامه داشت. در اين زمان مؤلفة كل همچنان ،مرداد 28

ملت و  دولتعليرغم برخي وقايع گذشته هميشه از دوستان  ملت ايرانو  دولت ايران« .27

، ص 2، ج1335تير  19» (اشدبوده و اميدوارند اين دوستي در آينده ادامه داشته ب شوروي

1671.(  

چنين و هم ،»ملت ايران«و » دولت ايران«بين  ،پيونددهي عِدر اين مثال با استفاده از ارجا

شود تا از اين طريق نزديكي بين دولت و  پيوند ايجاد مي ،»ملت شوروي«و » دولت شوروي«

گيرد و  صورت مي» ملت ايران«و » دولت«ين پيونددهي ب ملت برجسته شود. در اين متن ارجاعِ

 ايِ يند رابطهدر فرا» ملت شوروي«و » دولت«با » بودن دوست«به صورت حامل ويژگي  آنها

 ملت«شوند. همچنين ارجاع به  توصيفي (دولت ايران و ملت ايران . . . . بوده) بازنمايي مي

  مليت برجسته شده است. نمايي است و در آن مشخصة از نوع كل» ملت شوروي«و » ايران

بر اساس دوستي  جوار هم دولخصوص با  به دول كليةدر سياست خارجي روابط ما با « .28

  ).1660، 2، ج 1335خرداد 10» (و احترام متقابل و پيروي از منشور سازمان ملل متحد است

صورت گرفته » جوار دول هم«و ارجاع مشخص به » دول يةكل«نمايي به  در اين متن كل

اين  »خصوص . . . سازمان ملل متحد است هدول ب روابط ما با كلية«اي  ر بند رابطهاست. د

» بر اساس دوستي و احترام متقابل و پيروي از منشور سازمان ملل متحد«روابط حامل ويژگي 

  است.

كه مذاكرات بين  1337ويژه در سال  هب ،روابط بين دو كشور كردنِ هاي فروكش در طي سال

موج  ،پايگاه موشكي ايران به كشورهاي بيگانه نافرجام ماند دو كشور در مورد تعهد واگذارنكردنِ

شوروي را  ،طي اين دوران ،دو كشور بر عليه هم اوج گرفت. شاه ايِ هاي تبليغاتي و رسانه حمله

ي آن كشور را به صورت حامل هاي تبليغات كرد و بيشتر سيستم ورت منفعل بازنمايي ميبه ص

براي شاه عامل ناامني  1340حوش سال و كرد. شوروي تا حول ي بازنمايي ميهاي منف ويژگي

كند  ص و مستقيم به شوروي استفاده نميگاه از ارجاع مشخ . شاه در طول اين دوران، هيچاست
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هاي آن  هاي چاپ اين كشور، كنش ويژه به روزنامه هارجاع نامشخص، ب تر مواقع از طريقو بيش

  كند. كشور را برجسته مي

اصول و  يك دولتي به خالف تمام راديويي دستگاهواقعاً جاي تعجب است كه چطور « .29

  ).2158، ص 3، ج1338تير 3» (دهد يموازين چنين مطالبي را انتشار م

 عمل با استفاده از مؤلفة عامالنِيك ابزار است. در واقع  ،در اين متن كنشگر بند مادي

ها اي صريح به آن اند تا به گونه سازي) بازنمايي شده عيني - زدايي ابزارمداري (از نوع شخصيت

  اشاره نشود.

هر نوع پايگاه  واگذارنكردنِ كه ايران به صورت رسمي اعالمية 1341نهايت در شهريور در 

و به بهبودي نهاد. با اين كه موشكي به كشورهاي خارجي در خاك ايران را اعالم كرد، روابط ر

 بودنِ به دليل كمونيست كند، شاه از لحاظ سياسي، هاي ديرين فروكش مي ها و اختالف تنش

يتي، هاي تجاري، ترانز كنش فعالِ نها به صورت كنشگر مثبترنگ و ت كم را شوروي، آن

  كند. فرهنگي و ورزشي بازنمايي مي

قايل شده، در  من براي مملكت مادر راه ترانزيت كاالهاي شما  تسهيالتي كه كشور« .30

  ).5018، ص 7، ج1347مهر  3» (كارهاي ما باعث گشايش شده است

 صراحت هويت اصليِ فعال و مثبت بازنمايي شده اما بهبه صورت در اين متن اگرچه كنشگر 

سازي به وجود آمده  دگرسان ما و شما از طريق مؤلفةوي بيان نشده است. همچنين مرز ميان 

  دهد. نقش سياسي شوروي را نشان مي سازيِ رنگ كه كم ،است

  

  هاي داخلي بازنمايي عامالن جريان - 5-7

مرداد است.  28مربوط به حادثة  ،مان سياست خارجيدر گفت ،داخليهاي  د جريانبارزترين نمو

امشخص به محمد ن ارجاعِ ،و حتي پس از آن ،ي اين دورانها توجه در بازنمايي نكتة جالب

ها و اعمال و  كند و همواره كنش صراحت نام وي را بيان نمي گاه به هيچ مصدق است. شاه

گ جهاني دوم، مردم مانند ايام جن ،دوران نيز كند. در اين جسته ميهاي وي را بر سياست

  شوند. بازنمايي مي ،شوند كه وارد عرصة عمل مي ،فعال ان كنشگرمثبتعنو صراحت و به به

كه مملكت را به آن روز انداخته بودند و از   كسانيبساط  مردممشاهده شد كه چطور « .31

  ).1463، ص 2، ج 1333تير  11» (اصول نهضت حقيقي منحرف شده بودند برچيدند



 61/بازنمايي كنشگران اجتماعي در گفتمان 

 
 با نقش معناييِ ،نمايي است عامكه از نوع  ،»مردم« ،»چطور مردم . . . . برچيدند«بند در 

عمل شده و بساط  رصةيند مادي وارد عكه طي يك فرا ،است گر فعال بازنمايي شدهكنش

اصلي به گر هويت كنش» كساني«رجاع نامشخص به ارا برچيدند. در اين متن نيز با  كودتاچيان

  صورت كلي و كمرنگ بازنمايي شده است.

دارد،  ا از زورگويي و درازدستي باز نميتنها زورمندان ر نه 1طرفي بيمبرهن گرديد كه « .32

  ).1608، ص 2، ج 1334مهر  14» (زدانگي آنان را به قهر و غلبه بر ما مي بلكه

 صورت كنشگر فعال و منفيداري گرفته و به  جان مشخصة» طرفي سياست بي«در اين متن 

  سازي بازنمايي شده است. رنگ گر اصلي با كمشود در حالي كه كنش بازنمايي مي

مرداد،  28هاي پس از حوادث  در سال ،شاه ت خارجيِسهاي سيا در متن ،همچنين

شود. عليرغم اين كه حزب توده به شوروي نسبت  حزب توده بسيار ديده مي منفيِ اريِگذ ارزش

  شود. صراحت بيان نمي ها اين امر به يياما هرگز در بازنما ،ودش يداده م

هاي  احزاب و دستهو  توده حزب منحلةداخلي هم زحمات و مبارزه با در سياست « .33

ا متالشي گرديده و سران ههاي آن به نتيجه رسيده است و تشكيالت و سازمان گراخاللو  مخرب

اند و ديگر سياست خارجي در  قانوني محكوم شدههاي  هايشان توقيف و به مجازات و سردسته

  ).1575، ص 2، جلد 1334فروردين  21» (ما رخنه نخواهد كرد امور داخلِ

از نوع  ،گر هاي مخرب و اخالل ، احزاب و دستهتوده در اين متن اشاره به حزب منحلة

  منفي است. دهيِ ارزش- بندي مقوله

شود و همواره  شاه مي ان سياسيِت وارد گفتممثب مِناسيوناليس هاست كه واژة طي اين سال

  شود. فعال بازنمايي مي وان كنشگر مثبتعن به صراحت به

كه  در جهات مختلف ادامه داشت تا اينپاشيدگي اوضاع تا پنج سال قبل  هم از« .34

 18» (ظاهر و در تعقيب كارهاي مفيد پيشرو شد و سازنده مجددا مثبت ناسيوناليسمِ

  ).2123، ص 3، ج 1338ارديبهشت 

داري  جان مشخصة» ناسيوناليسم مثبت«رفته و  كار بخشي به شخصيت در اين متن ارجاعِ

كه با هدف  ،گر فعال اعطا شده استكنش مثبت، نقش معناييِ اسيوناليسمِگرفته است. به ن

  شده است.شدن) پيشرو  (پيشرو در بند ماديِ »تعقيب كارهاي مفيد«

                                                
ايران پس از وقوع جنگ جهاني اتخاذ كرده و نسبت به  سياستي است كه زمامدارانِ، »طرفي سياست بي. «1

 محمد مصدق نيز حامي اين سياست بود. طرفي كردند. درگير جنگ اعالم بي حمايت از طرفينِ
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 هاي خارجيِ ايران در سياست كشورِ هنگي و دينيِهاي تاريخي، ادبي، فر تشخصي بازنماييِ

  اي درخور اهميت است. فردنمايي نكته - نمايي شاه از طريق مؤلفة خاص

عضاي شاعر بزرگ ايران اين اشعار را سروده است: بني آدم ا سعديهفت قرن پيش « .35

يك معلم  مسيحيك پيكرند كه در آفرينش ز يك گوهرند. [...] بيش از هزار سال قبل از ظهور 

ضمن تعليمات خود گفت كه دنيا را دو نيروي بزرگ يكي يزداني و  زرتشتبزرگ ايراني به نام 

شاهنشاه بزرگ  داريوشكند. دو هزار و چهارصد سال قبل در دوران  ديگري اهريمني اداره مي

جاست: خداوند كشور ايران را از دشمن كوه بيستون كنده شد و هنوز هم بر ان اين كلمات براير

شاعر  فردوسيو از قحطي و از دروغ نگاه دارد. هر روز صبح در راديو تهران قطعاتي از شاهنامه 

» شود: چو ايران نباشد تن من مباد/ بدين بوم و بر زنده يك تن مباد محبوب ملي ما خوانده مي

  .)1224 -1223، صص 2ج ، 1328اول آذر (

رتشت، ايران (ز گذشتة نام شاعران، پادشاهان و معلمانِ ،در اين متن با استفاده از فردنمايي

برجسته  كنشگران كامال ين وسيله هويتا  هصراحت بيان و ب داريوش، سعدي و فردوسي) به

به ساير  و بزرگان و مفاخر ايرانيفرهنگ ايران  شده است. شاه از اين طريق سعي در شناساندنِ

  كشورها دارد.

  

  گيري نتيجه- 6

هاي مختلف  با استفاده از ارجاع ،شاه هاي سياست خارجيِ در متن ،اجتماعي كنشگرانِ بازنماييِ

هتي ها بيشتر در ج پذيرد. بازنمايي صورت مي ،كند سب با هدف و قصدي كه وي دنبال ميو متنا

ن شيوه پاسخگو باشد. بسته به ها و كاركردهاي متن را به بهتري هدفپذيرد كه بتواند  صورت مي

كار  مؤلفه بهاي قرار است در متن برجسته شود، ارجاع متناسب و فراخور همان  كه چه مؤلفهاين

هاي  دهي در متن هاي ارجاع ها نشان داد كه شيوه داده حاصل از بررسيِ . نتايجِشود گرفته مي

سازي، پيونددهي،  از: اظهار، حذف، فردنمايي، همگونهلوي عبارتند محمدرضا پ سياست خارجيِ

ة مؤلفزدايي. براي  بخشي و شخصيت بندي، شخصيت دهي، طبقه سازي، نام رساندگ

ها هيچ  سازي) در اين متن سازي، داللت ضمني، فشرده سازي (وارونگي، نمادين مشخص بيش

اي و  رابطه دهيِ ة پيونددهي و هويتؤلفمهاي خودي غالباً از طريق  موردي يافت نشد. هويت

  شوند. گذاري بازنمايي مي فة ارزشمؤلهاي ديگري از طريق  هويت
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