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Abstract 
In this study, “Ab Bid” written by Mohammad Bahmanbeigi has been investigated according to 

Van Leeuwen's model (2008) to explore how the writer uses the representation of social actors to 

express his ideology and viewpoints. The writer, using suppression, excludes and deletes social 

actors of Pahlavi dynasty and at the same time, by nominating and activating the nomadic 

teachers, magnifies their educational actions. The people of “Ab Bid” have been passivized 

consciously by the writer to indicate their cultural poverty and to show how they have been 

neglected by the government. The writer, using advantages of aggregation and presenting 

numbers and statistics emphasizes the importance of the nomadic teachers and the works of 

Tribal Education Department. Using anachronism, the writer reveals the existence of some 

prehistoric people at the time of the great ambitions of Pahlavi dynasty to challenge the 

government policies. By symbolization, Bahmanbeigi portrays the teachers of nomadic society 

as influential social actors. These findings confirm that the representation of social actors in “Ab 

bid” reflects the ideology and social viewpoints of the writer. 
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 پژوهشی -علمی مقالة 

  الگویگیری از  با بهره بید آبداستان  اجتماعی گرانبازنمایی کنش

 ون لیوون معنایی - شناختی جامعه

 3زاده خسرو غالمعلی ،2شجاع تفکری رضائی ،1حمیدرضا اکبری

و ادبیات   استادیار گروه زبان -2. رانو ادبیات انگلیسی، واحد فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسالمی، فیروزآباد، ای  مربی گروه زبان -1

 .و ادبیات انگلیسی، دانشگاه رازی  استادیار گروه زبان -3. انگلیسی، دانشگاه رازی

 22/11/1391پذیرش:   11/9/1391 دریافت:

 چکیده

الگاوی ون لیاوون   از  گیاری  ب تحلیل گفتماان انتااادی و باا بهاره    بیگی در چارچوبهمن محمّد اثر بید آبداستان  ،در پژوهش حاضر

هاا و ایادلولو ی داود     گران اجتماعی برای بیان دیدگاهشود که نویسنده چگونه از بازنمایی کنش مشخّص تا شودمی( بررسی 2112)

بری مساتایم، بار    نمایی و نامالزمان با فعّو هم هدوی را کتمان کرگران مربوط به حکومت پهلنویسنده هویت کنش استفاده کرده است.

نماایی  شکلی کامالً آگاهاناه منفعال   به بید آبمردم . ه استدتأکید کرمان عشایری و سازمان آموزش عشایری های آموزشی معلّ تیّالفعّ

نماایی و اساتفاده از عادد     نویسنده با انبوه ها و فار فرهنگی مردم نمود بیشتری داشته باشد.ی حکومت نسبت به آنتوجّه اند تا بی شده

زمان باا رارم مسا لۀ ایاران ناوین،       هم ،درهمی فۀ زمانو با استفاده از مؤلّ هددان عشایری را مهم و تأثیرگذار جلوه ماو آمار، کنش معلّ

هاای   ه سیاسات و باه ایان وسایل    شته اسات بردا ،کنند شیوۀ پیش از تاریخی زندگی می که هنوز بهپرده از چهرۀ مردمان بخشی از ایران 

در قالا    گران مربوط به آموزش عشایری راکنش  ،شدگی فۀ نمادینگیری از مؤلّ یگی با بهرهب بهمن. ه استدیکشحکومت را به چالش 

هاای اجتمااعی    دیادگاه هاا بازتاابی از ایادلولو ی و     بازنماایی  ی،کلّا  رور . بهه استدذار در جامعۀ عشایری بازنمایی کرافرادی تأثیرگ

 .نویسنده است

 .بید بیگی، آب گران اجتماعی، بهمنون لیوون، کنشتحلیل گفتمان انتاادی، الگوی : ها کلیدواژه

 

گیری  با بهره بید آبگران اجتماعی داستان بازنمایی کنش(. 1392) دسرو ،زاده غالمعلی ؛تفکری رضالی، شجاع ؛اکبری، حمیدرضااستناد: 

 .33-11(، 22) 1، های غرب ایران ها و گویش فصلنامۀ مطالعات زبان معنایی ون لیوون. -شنادتی  از الگوی جامعه
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 مهمقدّ -1

 و شاوند  ی مای باورها در آن متجلّ و ها که ارزش داند میگفتار یا نوشتاری  را گفتمان (23: 1992) 1فاولار

تحلیل گفتماان را پاسا     (2: 1991) 2کوندای نهند. نوعی نگاه به جهان را بنیان می ،ها این باورها و ارزش

گاذارد و   ها اثار مای   ها و تعامالت انسان ده از زبان بر باورها، ارزشداند که چگونه استفا می پرسشبه این 

( 1: 2112) 3یرامااچین و ما  . دنا ان و تعاامالت ماردم را کنتارل کن   توانند زب ها می چگونه باورها و ارزش

 4کریساتال  «شاده در گفتماان اسات.    آشکارسازی ایدلولو ی مادفون  ،تحلیل گفتمان انتاادی»که  معتادند

 ۀ روابط بین رویدادهای کالمی، سیاسی و اجتمااعی عتحلیل گفتمان انتاادی را مس ول مطال (123: 2112)

گفتمان و نحاوۀ تأثیرگاذاری گفتماان     به چگونگی تأثیرپذیری ایدلولو یکبردن و ناش آن را پی داند می

 کند. عنوان می بر جامعه

گفتماانی   مثاباۀ بیگی، به بهمن دمحمّ، نوشتۀ بید آبداستان  2گران اجتماعی، کنشپیش رو در پژوهش 

، سابک  بخارای مان، ایال مان   مۀ کتاب بیگی در مادّ بهمن. ه عشایر کشورمان بررسی شده استمربوط ب

 گویاد مای گوناه  کناد و ایان   فای مای  گوناه معرّ  را بیشتر گزارش بید آبهایی مانند  نوشتن داستاندود در 

هاا شااهد زناده    ولی برای آن گونه روایت کرده انادبی و داست مطالبی را که دیده است در قال  جمالت»

 تاوان  رریا  متاون ادبای مای    ( گااهی از 1321) زاده عایادۀ آقاگال  به( 239: 1321بیگی،  بهمن)« نیز دارد.

هایلناد و  پار کارد.    ادبی آثار از شدهبرگرفته با حاای  را هاو آن تاریخی یافت فراگردهای در ها را شکاف

ای تحلیال گفتماان    شناسای را از ارکاان ایالی و ریشاه     مطالعات ادبی و جامعه نیز( 32: 2111) 1التریجپ

 چگوناه  نویسنده یافتن پاسخی برای این پرسش است کهحاضر درپی بنابراین، پژوهش  ؛دانند انتاادی می

اساتفاده کارده اسات و    های دود  ایدلولو ی و دیدگاه آشکارسازیگران اجتماعی برای از بازنمایی کنش

پا  یاک   تاریخی از ایدلولو ی پنهان نویسنده در  گران یک گفتمان داستانی،با بازنمایی کنش توان آیا می

از عاایااد،  ای ایاادلولو ی بااه مجماااوعه( 111-99: 1323ی )محمّاادگفتااۀ یار بااه رده برداشاات.پاامااتن 

. دشاو  بخشی از آن ساری و جاری است، ارالق مای ه یا مندی که در جامع های نظام ها و ارزش برداشات

 .است اهمهای مختلف ب بار ایدلولو یک گفتمان عایده دارد که (112 :1929) 1فرکالف
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 2ون لیاوون  1معناایی  - شانادتی  از الگاوی جامعاه  پایش رو  ، پاژوهش  شدهیاد برای پاس  به پرسش 

ۀ تااکنون ماورد اساتفاد   اسات،  چوب تحلیال گفتماان انتااادی    ربرد. این الگو که در چاا  بهره می (2112)

 شود. ها اشاره میاز آنبردی که به  گران زیادی واقع شدهپژوهش

و باه ایان    اناد کردهی ون لیوون بررسی اساس الگو( داستان سیاوش را بر 1391) عالمی و اسداللهی 

های باساتانی اسات، دارای    کننده و بازگوکنندۀ روایت حال که منعک  شاهنامه درعیناند که  نتیجه رسیده

 .حاکم بر جامعه است یو بازتابی از گفتمان ملّ فردوسیولو یک بار عارفی داص و ایدل

دهای و   هاای ناام   فهبیگی را از منظر مؤلّ بهمن محمّدنوشتۀ  آل( داستان 1391) زاده و دیگران غالمعلی 

دهای و   ناام  هاای  فاه مؤلّاساتفاده از  باا   نویسانده  که اندگرفته  گونه نتیجهو این اندبررسی کردهبندی  رباه

 تصاویر کشایده اسات.   و ستم جامعه به زن را باه  پوشیده بیان کردهای  با شیوهدود را  دیدگاه، بندی رباه

گرانای درگیار در معتاالت اجتمااعی     کانش  مثاباۀ های عام، زنان ایل را باه  نویسنده ازررفی با بازنمایی

و متماایز نشاان    هاا را باا هاویتی مساتال    با بازنمایی داص، آن ،کند و ازررف دیگر یکسان بازنمایی می

 دهد.   می

اند و باه ایان نتیجاه     گران اجتماعی در متون مطبوعاتی را بررسی کرده( کنش1394) اسدی و دیگران 

هاای   فاه گیری از مؤلّ ها و یاحبان اندیشه، با بهره اند که ایدلولو ی حاکم بر ذهن نویسندگان، گروه رسیده

ی و قادرت در تعامال   مدار و ایادلولو   های گفتمان فهلّشود و بنابراین مؤ مدار در متن منعک  می گفتمان

 تنگاتنگ هستند.

را باا اساتفاده از الگاوی ون لیاوون بررسای       3ساامیت ( سری آموزشی 2112) رشیدی و قاعدشرفی 

هاای فرهنگای را باه    سازی مطالبی که چاالش  اند که منفعل اند. نویسندگان بر این مطل  تأکید داشته کرده

 ،باوده  ساامیت پدیدآورنادگان ساری آموزشای     توجّه  فرهنگی بسیارکم، مورد عصّکشد و نیز ت رخ می

تاری  کناد تاا در محایط امان    آموزان کمک می به زبان ،های فرهنگی  و چالشتعصّنبودِ که این روری به

   نسبت به فرهنگی داص، زبان انگلیسی را فراگیرند.دارج از تعصّ

ن بررسای  وون لیاو  الگاوی بهاار را براسااس   عرای الشّلکمعار سیاسی شا (1394) جوکار و رحیمیان 

شاکل  تارین   یاری   را بهاالن سیاسی و یاحبان قدرت فعّ ،بهاراند که به این نتیجه رسیدهایشان  .نداهدکر

اجتمااعی بیاان   گاران  کنشدیدگاه دود را نسبت به  ،های متفاوت گذاری ممکن بازنمایی کرده و با ارزش
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 کرده است.

های فنالند، اساتونی   های کشورگران اجتماعی در روزنامه( به بررسی کنش2114) 1سکوت  و لومو

 منزلاۀ  هاا بیشاتر باه   گرانی که در رساانه کنشمعتادند و  اند پردادته 2112تا  1912های  ین سالو روسیه ب

یارات  تغی و دورناد  چشام مای  هایی هستند که در جامعه بیشتر باه همان ،اند ال بازنمایی شدهعنایری فعّ

هاای   باه ارزش  توجّاه تار جنسایتی و   حاد، رواباط متعاادل  اجتماعی در جوامع مورد بحث باعث بروز اتّ

 ها شده است.یتاقلّ

در  رماؤثّ گاران اجتمااعی   ( هدف مطالعۀ دود را بررسی ناش موجود بین کنش2114) 2راکش و دی 

گاذاران و  های این مطالعه، سارمایه فتهاند براساس یا نگاری در کشور هندوستان عنوان کردهفرایند روزنامه

گو به نیازهای جامعاه و قااللین ارزش بارای    ق، پاس افرادی دالّ مثابۀ ناش دود را به ،هاسان رسانهمؤسّ

چشامگیری   راور  نگاران بهاند. درعوض روزنامهنمایی کرده بردوردار جامعه بزرگهای شهروندان کمنیاز

 اند. بوده یشدنبال بازیابی هویت دودود تأکید داشته و به نیامدنچشمبودن و بهبر درحاشیه

( و کاوت  و لوماوس   1394(، اسادی و دیگاران )  2114راکاش و دی )  کاه  آنچنانکه مالحظه شاد  

جوکاار و رحیمیاان    اند. متون مطبوعاتی را در چارچوب الگوی ون لیوون بررسی کردهبردی از ( 2114)

ایان  ها بار اشاعار سیاسای    تأکید آن اامّ ؛اند را تحلیل کرده ای بهارعرالشّ ملک اشعار بخشی از هم( 1394)

 مثاباۀ هاا باه  تحلیل متون مطبوعاتی و سیاسی در چارچوب تحلیل گفتمان انتاادی ساال بوده است.  شاعر

کناد و   ( این مطل  را تأییاد مای  1321) زاده گران بوده است. آقاگلپژوهش توجّهای پرررفدار مورد  رویه

رویکرد تحلیل گفتماان انتااادی رابطاۀ زباان، قادرت، ایادلولو ی و گفتمااان در        گرچه که  معتاد است

بپذیریم کاه هار    ا اگرامّ دستور کار دود دارد،ت نخست اجتماعی را در اولویّ - ای و سیاسی رسانه متاون

تاوان   مای  پا   ،گیرد گفتمان جای می شاود در حاوزۀ تحلیالآنچه به زبان گفتار و نوشاتار مرباوط مای

هاا را از هار زباانی در چارچوب تحلیل گفتمان انتاادی، تحلیل و تفسایر  تملّمکتوب ادبیات شفاهی و 

جای متون مطبوعااتی   ای به شکل نوآورانهبه( 1391) زاده و دیگران غالمعلیمانند نیز پژوهش حاضر  .دکر

ن اون داساتانی و ادبای در ادتیاار مخاربا    ای نو در تحلیل مت رویهکند و  بر متون ادبی تأکید می ،و سیاسی

هاای آماوزش زباان     ( کتااب 2112) رشایدی و قاعدشارفی  های ذکرشاده،   ن پژوهشایماز  .دهد قرار می

کاه در  گفتاه شاود   شایساته اسات   اناد.   ی در ایان زمیناه داشاته   و نوآوری دوب کردهبررسی انگلیسی را 
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ر از هاا ممکان اسات متاأثّ     بردای از تحلیال   ،دکنن های کیفی و متنی استفاده می که از روش یهای پژوهش

 .باشدبینی دود نویسندگان نیز  جهان

 چارچوب نظری پژوهش -2

مبناای پاژوهش درنظار گرفتاه شاده       منزلۀ (، به2112) وونیلت و ون  ۀشد، الگوی ارالهنوشتار پیش رودر 

 هااج  و (1929) فرکالف(، 1991) کیداگرانی مانند ونتحلیل گفتمان انتاادی، پژوهش بارۀه، درالبتّ ؛است

فای  مادار و تحلیال ماتن معرّ    ( نیز الگوهای متفاوتی را برای تعیین ساادتارهای گفتماان  1991) 1کرسو 

هاای نماود    دود را به شایوه  توجّهاند و  شنادتی پردادته های زبان فهگران بیشتر به مؤلّاند. این تحلیل کرده

معنایی را کمتار مبناای تحلیال قارار      - شنادتی های جامعه هفکنند و مؤلّ زبانی تظاهرات زبانی معطوف می

معناایی اسات کاه     - شانادتی  هاای جامعاه   فاه ا ون لیوون برای تحلیل دود درپی یاافتن مؤلّ امّ ؛دهند می

 - شانادتی  هاای جامعاه   فاه او، مطالعاۀ مؤلّ  ازنظار شاوند.   گران اجتماعی بازنمایی میها کنشبراساس آن

تار از   تار و جاامع   عمی  مرات  بهشنادتی آن، شنادتی  های زبان فهه با بررسی مؤلّمعنایی گفتمان، در ماایس

 .دهد دست میمتن به

 ؛ندارناد  همگاونی  اهمشنادتی و زبانی همیشه ب های جامعه فهؤلّکند که م چنین استدالل میون لیوون  

یات بسایار بااالیی    اهمّاز  ،نگفتماا  در تحلیل انتاااد   ،شنادتی جامعه یمفهوم مثابۀ به عاملیت ،مثال برای 

و  2عامال  مثاباۀ  گاران اجتمااعی باه   از کانش  کیا  د که کدامکن بررسی میرا این مطل  بردوردار است و 

ی عاملیات زباانی تجلّا    ۀلیوسا  عاملیت اجتماعی همیشاه باه   ،اامّ ؛شوند ظاهر می 3راثرپذیدرماام  کی کدام

شانادتی   جامعاه  نظار از ،اسات  عامل نحویازلحاظ  که ایگروه اسمی ،زیر ۀدر جمل ،مثالبرای  ؛دیاب نمی

 ید.آ حساب می به عمل ۀدرواقع پذیرند

 رو شدندهاز ررف همسایگانشان با بردورد سردی روبها گفتند که  آسیایی. 

کاه تنهاا    یهاای  فاه مؤلّ از تر مهم را گفتمان در معنایی - های اجتماعی فهؤلّن مودلیل دیگری که ون لیو 

ناه باه    اسات فرهناگ  متعلّا  باه   معناا   (24: 2112) ون لیوون باوربه که است این ند،دا می زبانی هستند

: 1322) یمحمّاد عایادۀ یار باه باشد. وابسته زبانی  داصّۀ تواند به نشان معنا نمی ،بنابراین ؛زبانهای  نشانه

، گار ید انیا ب باه هاای فکاری و اجتمااعی، یاا      تبلاور دیادگاه   ،الگوی ون لیوون، هر متن یا گفتاه  در (14
                                                                                                                                                          
1. R. Hodge & G. Kress  

2. agent 

3. patiant 
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مناد   های نظاام ها و ارزش ای از عااید، برداشت ای داص است که بازتاب مجموعه ایدلولو ی فرد یا رباه

نظریۀ ون لیوون ارجحیت را به کارکردهاای اجتمااعی    گرچهجاری در یک جامعه یا بخشی از آن است. 

باا تظااهرات زباانی و     ،جتماعیگران اهای بازنمایی کنش زیرا شیوه ،پایه دارددر زبان ولی هنوز ، دهد می

 .هم گره دورده استها به  کالمی آنتحاّ

عارف یاا    باا کارهایی که مردم، با مااادیر مختلفای از آزادی کاه    همۀ  (31: 1993) عایدۀ ون لیوون به 

دهناد، کاردار اجتمااعی     ه انجاام مای  رور روزمارّ  به و تجویز آشکار یا ترکیبی از هر دو محرز شده است

کننادگان در کاردار    شارکت  ناد از: ا ترین عنایر کردار اجتماعی عبارتمهم ی،د. ازنظر ووش محسوب می

( و 1)کانش  در آن حتاور دارناد   کننادگان  هاایی کاه شارکت   تالیّا اجتمااعی(، فعّ  انگراجتماعی )کنش

هاا از داود نشاان    کننادگان یاا ساایر کانش    کنندگان نسبت به سایر شارکت  شرکت هایی که العمل عک 

 (.2واکنش) دهند می

باا   ویاژه  باه  ،شانادتی داود   شنادتی و جامعاه  گران بسته به بستر و بافت زبانیک از کنشهر درواقع، 

شانادتی   جامعه سادتارهایکمک به ،گران اجتاماعی جاری استروابط قدرتی که بین کنش به نوع توجّه

 های الگاوی ون لیاوون   فهمؤلّ د.نشو های مختلف در گفتمان تصویرسازی می گونهبهمدار  گفتمانمعنایی  -

 ناد از ااسات عباارت   ها داساتان تحلیال شاده   اند و براساس آن ی داشتهتجلّ بید آبکه در داستان  (2112)

 .  2درهمی زمانو  1شدگی نمادین، 1بندی هدهی و ربا نام، 2نمایی منفعل 4نمایی الفعّ، 3کتمان

 ها تحلیل دادهوتجزیه -3

بارد.   سار مای  کند که در فار و استتار کامل به فی میبید را معرّ یی به نام آبروستا ،در این داستان نویسنده

ها از مأموران حکومتی و شارایط ماقبال تااریخی آن، یکای از     فی روستا، ترس آنبیگی پ  از معرّ بهمن

ماردم روساتا را از زنادگی     ،مکناد و هماین معلّا    کاشف این روستا معرفای مای   مثابۀ مان عشایر را بهمعلّ

   د.ساز دهد و راه ورود مدارس عشایری به روستا را هموار می بار نجات می کتفال

                                                                                                                                                          
1. action 

2. reaction 

3. suppression 

4. activation 

5. passivization 

6. nomination & categorization 

7.symbolization 

8. anachronism 
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 کتمان -3-1

ی ممکان نیسات حتّا   روی های   باه  انگرگیرد که بازشناسی کنش یورت می ای گونه به، حذف کتماندر 

از  هتوجّا کامل به حاشیه راناده شاده و    رور به انگرکنشدرواقع، . شود نیز حذف می هاآناعمال و رفتار 

باه اهاداف و    کاه ناماد   می 1گونه حذف را حذف افراری این( 29: 2112ون لیوون ) .شود گرفته می هاآن

 .دارد بستگی منافع تولیدکنندگان متن و گفتمان

گویاد و آن را   ، ساخن مای  بیاد  آبهای مردم روستای  و بیچارگی ها یدر دربهبیگی از  زمانی که بهمن 

آمیاز، ایان    ی کنایهکند، با لحن فی میدر دل جامعۀ نوین ایران زمان پهلوی معرّیی وسطا قرونجامعۀ  مثابۀ به

ایران باساتان و ایاران ناوین تصویرساازی      انیگشا جهاناز فتوحات  داریبردر حال بهره مردم بدبخت را

 در سرتاسار داساتان،   ،یکلّا   رور گشایان باستانی و نوین کتمان شده است. به ت این جهانکند. شخصیّ می

ه، ممکن است دواننده با مراجعاه باه دیگار مراجاع     البتّ ؛هرگز نامی از زمامداران پهلوی برده نشده است

گران را در ذهنش بازشناسی کناد،  این کنش ،شیتاریخی و اجتماعی و یا با استفاده از دانش شخصی دو

گوناه   از نوع کتمان است. اینگونه حذف  بنابراین، این ؛ها نبرده استنامی از آن ،متن ولی نویسنده در کلّ

بیگای ایان    ها اسات. بااینکاه بهمان    تدادن شخصیّیت جلوهاهمّ بردن و بیحاشیهها در ددمت به از کتمان

توانسته بارها و بارها از شااهان پهلاوی    همین دلیل مینوشته است و به 1321از اناالب سال پ  متون را 

راور مساتایم    باه هام   بار کی یا حتّفی کند، امّلم به عشایر معرّها را مس ول ظرور مستایم نام ببرد و آن به

هاای  اناد. جملاه   شدهشکل افراری کتمان دیکال و بهرا یورت بهاند و ایوالً  شاهان پهلوی نام برده نشده

 د این مطل  است:زیر مؤیّ

 ها مطال  بسیاری در مورد دولت، حکومت و مملکت شنیده بودند. بیدی آب( 1

 ر نشده بود.ه جمال دالرای مصلحان دیراندیش، روشن و منوّچشمشان ب( 2

 بردند. سر میها را به لاایشان بخشیده، در استتار مطل  به آنان عطای دولتی( 3

وظیفاه،   هاا و ماأموران امنیاه و نظاام     مال پا و گریز از چشم یاح گفتند برای فرار از ردّ بدگمانان می( 4

 .اند گونه مستور و مخفی گشته بدین

گشاایان ایاران باساتان و ایاران ناوین، بهاره        هاای جهاان   بید(، از ثمرات فتوحات و رهبری )مردم آب( 2

 بردند. می

، بیچاارگی  مساکنت فاار و  های  سازی و استفاده از اسم زیر نویسنده با استفاده از فرایند اسم در جملۀ 
                                                                                                                                                          
1. radical deletion 
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 گفتاۀ ون لیاوون  به کتمان کرده است. یکلّا عامالن این فار و مسکنت را بهامّ ؛کند میبیان بید را مردم آب

ا امّا  ؛ی را بیاان کنناد  دهد که کنش دایّا  سازی به تولیدکنندگان گفتمان این امکان را می اسم (31: 2112)

بیاد و   ( بخشی از تارس ماردم آب  229: 1322بیگی ) بهمن زمینه ببرند. گران را حذف کنند یا به پ کنش

توانساته از عااملین    مای بااینکاه  وی  کند. ا ترس از مأموران امنیه عنوان میها رآن و استتار شدندلیل پنهان

 .است ها را کتمان کردهت وجودی آنولی عامدانه شخصیّ ،مستایم نام ببرد روربه بید آباین فار مردم 

بید مردمی بودند که در این گوشۀ دورافتاادۀ جهاان باا فاار و مساکنت پیکااری ساهمگین         مردم آب( 1

 داشتند.

 نمایی الفعّ -3-2

ایان فرایناد    ال و پویای درگیر در عمل.نیروهای فعّ مثابۀبه گرانکنش بازنمایی از عبارت استنمایی   فعال

ال فعّا  گاران کانش  ی یاباد کاه در آن  مشاارکین تجلّا   شاده باه  دادههای دستوری  ناشتواند با اعطای  می

در فراینادهای ذهنای یاا گویناده در     گار   ، احسااس اجتماعی در قالا  رفتاارگر در فراینادهای رفتااری    

، هماۀ ماتن   نگریسته شاود یک کلّ  منزلۀ ، بهبید آباگر به داستان  د.شون فرایندهای کالمی نمایش داده می

م دو معلّا  مثاباۀ  باه  یارمحمّاد و  مراد. از رسدنظر میبهمان عشایری نمایی و پویانمایی معلّ الدر ددمت فعّ

هاا نیاز در امار باساوادکردن ماردم      فردی، نام برده شده است و کنش آن یورت بهعشایری بارها و بارها 

گار  ، به نحو چشمگیری تصویرسازی شده است و ایان دو کانش  بید آبیی روستای وسطا قرونمظلوم و 

م را عتاوی از  این دو معلّ هاند. نویسند نمایی شده الدر تمامی فرایندهای رفتاری، احساسی و گفتاری، فعّ

ای از ایان ساازمان، تماامی     نمایناده  مثاباۀ  ، باه هاا آننمایی  البا فعّ درواقعداند و  عشایری میبدنۀ سازمان 

ماان  نماایی معلّ  الکند. اگر کتمان زمامداران و مس والن حکومتی در برابار فعّا   نمایی می الرا فعّآن اعتای 

ماتن پای بارد. در     ماداربودن ایان مطلا  در کالّ     تاوان باه گفتماان    ی میدوب به، اده شودعشایری قرار د

 ای نمایان است: نحو برجستهمان عشایری بهنمایی معلّ الهای زیر فعّ جمله

ه و جنگل گذشات و داود را   ه، تپّچندین درّ ودم  یپبید آگاهی یافت، از  از وجود آب که نیهممراد ( 1

 بید رساند. ۀ آبادرفتیازبه مردم 

 ها را از داررها زدود. بدگمانی( 2

های باه چااه    کاهشان همدمی و برای بیژنی، برای تنهایی جانمرهمهای ماالمال از دردشان  برای سینه( 9

 شان رستمی دواهد بود. افتاده

 ر بیش از هر پهلوانی به رموز نبردی که در پیش داشت آشنا بود.ایمحمّد( 11
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 شنادت. ها را می دردها و درمان( 11

 از رستم کم نداشت. ارادۀ آهنین داشت و در اینجا بود که چیزی( 12

هاا، دفترهاا، ماداد و بااالتر از هماۀ       یار با چادر دبستان، باا کتااب  محمّدهنوز مهرماه نرسیده بود که ( 13

 بید گذاشت. ت و سری پرشور، قدم به آبها، با قلبی پرمحبّ این

 سحر و اعجاز رسیده است. ثغور و حدودیار از پهلوانی و قهرمانی گذشته و به محمّدکار ( 14

 ای، بر قلل بلندی از افتخارات ایستاده است. یار، پهلوان اساریری و افسانهمحمّد( 12

 یار قهرمان ایل ماست.محمّد( 11

 یار پیشتاز معلمان ماست.محمّد( 11

دارای شاعور و   یموجاود  مثاباۀ دود سازمان آموزش و پرورش عشاایری باه   ،نمایی لادیگر فعّ ۀنکت 

 ،از ایان بادبختی   بیاد  آبشاود کاه تنهاا راه نجاات ماردم      گونه الااا  مای  زندگی است و به دواننده این

یات  اهمّنمایی سازمان عشاایری هرچاه بیشاتر باه کتماان و بای       زدن به این سازمان است. این پویا چنگ

 کند. کمک می حکومتیگران دادن کنش جلوه

 تی کوتاه راه درازی پیمود.ای که در مدّ سازمان کوچک و ساده( 12

 ی علمی داشت.روش( 19

 پایبند در و دیوار نبود.( 21

 فصول تعطیل را با حرکات ایالت هماهنگ کرده بود.( 21

 گیر رها کرده بود.وپا رات دستمارّو پا از  تدس( 22

 .چهرۀ ایل را رنگ و بوی تازه داد ،این سازمان کوچک فرهنگی( 23

 اش را بیدار کرد. جامۀ ایل را آراست و غرور دفته( 24

 نمایی منفعل -3-3

دهناد یاا آن    تن درمای  یگویی به عملکه  شوند می بازنمایینحوی گران اجتماعی بهکنشمایی، ن در منفعل

اجتمااعی در   منفعال گاران  کانش (، 34-33: 2112) به گفتۀ ون لیاوون  ند.گیر پذیرند و به دود می را می

در پذیرنادۀ ساخن    و یاا  ندهای ذهنیفرای دراحساس پذیرندۀ ، یفرایندهای رفتار در پذیرندۀ رفتارقال  

تحات   را ساازی  منظاور از منفعال   (1: 1392) و دیگاران  زاده گل . آقاشوند می بازنماییفرایندهای کالمی 

راور  ساازی گااهی باه    داناد. منفعال   مای گران سوی کنش شدن نتیجۀ عمل به عمل قرارگرفتن یا معطوف
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راور  شود و گاه نیاز باه   و هدف عمل قرار داده می گر اجتماعی موضوعیعنی کنش ؛افتد فاق میمستایم اتّ

ساازی کاارگزاران    در منفعال تاوان گفات کاه     ی میرور کلّکنندۀ نتیجۀ عمل است. به مستایم دریافت غیر

 شود. عامل وقوع پیشامد بازگو نمی و شوند یورت عوامل تأثیرپذیر ظاهر می به

سار  شاوند کاه در اساتتار کامال باه      فای مای  افرادی فایر معرّ مثابۀ به بید آبدر این داستان، مردم روستای 

روز را نیاز از   نمایی این مردم فایر و مظلوم که اوقات شابانه  اند. منفعل برند و از چشم همه پنهان مانده می

ی تاوجّه  ها است و از ررفی بینمایی آن در ددمت مظلوم ،دهند روی گردش ماه و ستارگان تشخیص می

، سبک داود  بخارای من، ایل منمۀ کتاب بیگی در مادّ کشد. بهمن تصویر می به نانه آحکومت را نسبت ب

ای بادون   کناد. اگار دوانناده    فی مای گونه معرّ را گزارش بید آبدر نوشتن اوضاع و شرایط زندگی مردم 

و   دازیپار  را چیزی جز دیاال  بید آبنمایی و بیچارگی مردم  الع از این نکته متن را بخواند، این منفعلارّ

ای  گوناه  رسد کاه ماتن باه    نظر میها همگی واقعی هستند. به نمایی ولی این منفعل ؛داند سرایی نمی داستان

 منزلاۀ  جای آن احساس تحایرشدن ماردم ایان روساتا باه    شده است تا در همه  کننده تنظیم کامالً تحریک

 :د این مطل  استهای زیر مؤیّ عتوی از عشایر، احساس شود. جمله

ای  هاز دامنۀ تناد و عماودی تپّا    زیچ یبدانوار فایر و  چند و پنجاهزمین با و بی آب یببید،  آبادی آب (22

 دردت آویزان بود. پر

 دار وجود نداشت. ی یک پنجرۀ شیشهبید حتّ در همۀ آبادی آب( 21

 برد. سر میبید در دوران قبل از ادتراع شیشه به آب( 21

زاد در اعصاار سالف   شناسان و دانشمندانی که به مطالعۀ سرگذشت آدمای  شناسان، جامعهبرای مردم( 22

 بید ناطۀ مطلوبی بود. عالقه دارند، آب

 بید، ساعت نداشت. احدی در آب( 29

 بید بود. ماه و آفتاب دو عاربک دردشان و پهنۀ آسمان، یفحۀ ساعت آب( 31

 مبلی بود.بید هم ماقبل ابتدایی، ماقبل تاریخی و جادو ج بهداشت آب( 31

دصاوص در   روشنایی محروم بود و باه  لیوسا، از تمام سوز هیپروشنایی فلکی و چند  جز بهبید  آب( 32

 .رفت یفروم، در ظلمت وحشتناکی مهتابیبهای  ش 

 بید نشده بود. مناول، وارد آب متروع، دایر و بایر و اموال غیر مفهوم مالکیت ارضیِ متروع و غیر( 33

باران، ناان بلاوط و در   های دشک و کم ، نان گندم و در سالهای دوش و درمّ در سالبید  مردم آب( 34

 دوردند. آلود می هر دو سال، آب گل
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 بید بغتی بود در گلو، اشکی بود در چشم، آهی در دل و فریادی در حنجره. آب( 32

 بندی هی و طبقده نام -3-4

هاای گاذرا و    دارای نااش راور کلّای   بهنام  ای بیه تها، شخصیّ در داستان(، 41: 2112ون لیوون )نظر از

هاا و   هاا را در قالا  گاروه   بارد یاا آن   هایی نام مای  تا زمانی که نویسنده از شخصیّامّ ؛یت هستنداهمّ بی

هاا و   تبنادی و هام اساامی شخصایّ     باری و ربااه   فرایناد ناام   کند، هم دودِ فی میرباات اجتماعی معرّ

 هاا یاا ربااات اجتمااعی     تی در مورد آن شخصایّ ر نکات اجتماعی مهمّگ تواند بیان های داستان می گروه

ف و ابازاری در دادمت بیاان اهادا     مثاباۀ گاران، هدفمناد و باه   دهی کنش الگوی ون لیوون نام باشد. در

، 1تواناد رسامی   دهای مای   کنندگان گفتمان است. در الگوی ون لیاوون ناام  ایدلولو ی نویسندگان و تولید

هماراه الفااظ محترماناه اساتفاده     داانوادگی باه  ناام  ،دهی رسامی  در نامباشد.  3سمیر  یا غیر 2رسمی نیمه

ناام   ،رسامی  دهای غیار   شود و در نام اده میی افراد استفدانوادگنامنام و  ،رسمی دهی نیمه شود. در نام می

اناد دو   شده تنها افرادی که نام برده بید آببیگی در مورد روستای در گزارش بهمن شود. یی ذکر میتنها به

باری   اند. ناام  نام برده شدهرسمی  غیر ورر به هستند که یارمحمّدو  مرادهای  مان عشایری به نامنفر از معلّ

ال و پویاا نشاان   عنایری فعّا  منزلۀ را هرچه بیشتر به ناندهد و آ قرار می توجّهها را در کانون آن اشخاص

گران و جامعاۀ اررافشاان را   ی همبستگی بین کنشرسمی با اسامی کوچک، نوع بری غیر دهد. این نام می

هاا را عتاوی از پیکارۀ    آن ،ماان عشاایری  رسمی از معلّ بری غیر بیگی با نام کند. بهمن به دواننده الاا می

 کشد. تصویر می جامعه را به ها و کلّبودن بین آندهد و نوعی یکی جامعۀ عشایری نشان می

ن مربوط به رباۀ پایین جامعه، بیشتر افراد مرباوط باه هماان ربااه،     ( در متو32: 2112) ون لیوون باوربه

سانخیتی ندارناد،    بحاث  ماورد توان گفت که دیگر افرادی که با جامعاۀ   دیگر می یانب به ؛شوند بری می نام

و  ماراد شاوند.   نماایی، بازنماایی مای    ای و یا ناش های رباه یبخش بندی و در قال  هویت رباه یورت به

 اند: دهی شده امبار ن سیزده رمجموعد، یارمحمّد

ه و جنگل گذشت و داود را  ه، تپّچندین درّ ودم  یپبید آگاهی یافت، از  از وجود آب که نیهممراد ( 31

 بید رساند. ۀ آبادرفتیازبه مردم 

 .ر بیش از هر پهلوانی به رموز نبردی که در پیش داشت آشنا بودایمحمّد( 31

                                                                                                                                                          
1. formal 

2. semi-formal 

3. informal 
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 سحر و اعجاز رسیده است. ثغور و حدودو قهرمانی گذشته و به  یار از پهلوانیمحمّدکار ( 32

 ای، بر قلل بلندی از افتخارات ایستاده است. یار پهلوان اساریری و افسانهمحمّد( 39

بنادی   شاان ربااه  یا کارکردهای اجتمااعی  واسطۀ ناش هگران اجتماعی ببعتی از کنش بیدآبدر داستان 

هاای مهام آشاکار و     بنادی  براساس دسته ها بندی این رباه کهمعتاد است ( 42: 2112) اند. ون لیوون شده

انجاام   دسات  نیا ا ازهای جنسیتی و ماواردی   های اجتماعی، سیاسی، مذهبی، قومی، گرایش مبتنی بر نهاد

عنایر تأثیرگذار در جامعاۀ عشاایری کشاور را     بید آبدر داستان  ها دهی و هویت  دهی این ناش. شود می

ت علّا ولای باه   ؛گران عتوی از بدنۀ ایال محساوب نشاوند   ه، ممکن است این کنشالبتّ ؛کند بازنمایی می

کنندۀ آداب، رسوم و نوع زندگی ماردم   بیان درواقع ناشها در زندگی مردم عشایر، بازنماییتأثیرگذاری آن

آماار  یه و مأموران وظیفه، مأموران امن عنوان کارگزاران نظامباگرانی های زیر کنش نشین است. در جمله ایل

 اند: بازنمایی شده دهی دهی و هویت در قال  ناش

وظیفاه،   ها و ماأموران امنیاه و نظاام    مال پا و گریز از چشم یاح گفتند برای فرار از ردّ بدگمانان می( 41

 اند. گونه مستور و مخفی گشتهبدین

از کاارگزاران   ژهیا و باه بردناد و   سر میها را به لاایشان بخشیده، در استتار مطل  به آنان عطای دولتی( 41

 وظیفه و امنیه و آمار وحشت داشتند. نظام

م دو معلّا  منزلاۀ  ، باه یارمحمّاد و  ماراد یت کارهاای  اهمّدادن  ، برای نشانبید آبدر داستان بیگی  بهمن 

کاه  استفاده کارده اسات    1نماییانبوهدادن کار سازمان آموزش و پرورش عشایری، از عشایری و نیز نشان

رساند و ارالاۀ   گران اجتماعی است. عدد، کثرت را میم برای بازنمایی کنشارقامعنای استفاده از عدد و به

 دهد. تر جلوه می تر و مهم گر را ملموسآمار، عمل کنش

 دهد. شاگرد را در شش کالس درس می دو و پنجاهیی تنها بهیار محمّد( 42

یاد تان از آموزگااران عشاایری سارگرم تعلایم و تربیات         باا  افتاه ی دسات راهنماایی   افتخاار  بهاو ( 43

 کردهای اورامانات و گیالن غرب بودند. هبچّ

 بودند. افتهی راههای معتبر کشور  بید، به دانشگاه پنج نفر از شاگردان آب( 44

پروردگاان  تان از آموزگااران عشاایری کاه اکثرشاان دسات       یدبا  افتهی دستراهنمایی  افتخار بهاو ( 42

 کردهای اورامانات و گیالن غرب بودند.هبودند، سرگرم تعلیم و تربیت بچّدودش 

                                                                                                                                                          
1. aggregation 
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 می رسیده بودند.بید، دورۀ دانشسرا را ری کرده و به مرتبۀ معلّ نفر از نوجوانان آبچهار بیش از ( 41

بیادی   عهاده داشاتند و یاک ددتار آب    بیدی باه  پسر و یک ددتر آب دوبید را  آموزش کودکان آب( 41

 اش بود. بید و دو قبیلۀ همسایه مامای آب

 همی در زمان -3-5

ا رفتاارش  امّا  ،دهد تی را انجام میالیّی فعّگر اجتماعی بااینکه در زمان و مکان دایّکنشدرهمی،  در زمان

 ،گار ید انیب شود که گویی این اعمال و کردار مخصوص زمان دیگری است. به تصویرسازی می یا گونه به

و ناوعی تادادل زماانی     کنناد  معایر{ یاا باالعک  گاذر مای     -} به معایر{ }+ۀمشخّصگران از کنش

بااوجودی  اسات  1جارج اورول ۀنوشات 1924رمان معروف  درهمی،مثالی از شیوۀ زمانآید.  می وجود به

به زماانی در آیناده بارده شاده   ،دنشو گران به زمان نگارش اثر مربوط میکارکردهاای اجتماعی کنش که

، شکرساتان باه ناام    ایاران  ونیا زیتلوی روزهاا  نیا ا های مشهور کارتوندر یکی از ند. شو می و بازنمایی

از وساایلی مثال موبایال     ،حال نیولی درع ،کنند های بسیار دور زندگی می های داستان در زمان تشخصیّ

 ۀدور ۀویاژ  یها کالم هیتک کنند و برای ورود به دانشگاه در کنکور شرکت می کنند، استفاده می ونیزیو تلو

 درهمای  زماان  ۀاز شایو  زماانی ( 21: 2112) عایدۀ ون لیوونبه .برند کار میهایشان به کنونی را در یحبت

یاا زماانی کاه     ،ایدلولو یک را ربیعی و معمولی جلوه دهاد  یکه نویسنده بخواهد گفتمانشود  استفاده می

 د.مانباز قیچی سانسور در امان  و بیان کندرا  انتاادهای سیاسی یا اجتماعی مانند مطلبیبخواهد 

اناد.   یی بازنماایی شاده  وساطا  قارون ی ماقبل تاریخی و ا گونه به، بید آبدر این داستان، مردم روستای  

هاا و برگازاری    پهلاوی در ساادت کااخ   هاای   س لۀ ایران نوین و بلنادپروازی با ررم م زمان همنویسنده 

ابتادایی   دارد کاه هناوز کاامالً    از این سارزمین برمای   ها، پرده از چهرۀ مردمان بخشی ها و چراغانی جشن

هاایی نظیار زنادگی، زنادگانی، حیاات و عمار باه آنچاه درون          وا هکاربرد که  روری به ،کنند زندگی می

نظار   بیگای، اغراقای شااعرانه باه     بهمن ازنظرگذشت  ، میبید آبهای چرکین مردم  های گلین و پالس کلبه

و  رارف  کیا  ازهاا  های آن های زمامداران و ررم و برنامه ناقض در گفتهرسیده است. بازنماییِ این ت می

ه، در انتها، نویسانده  البتّ ؛مدار و ایدلولو یک است کامالً گفتمان ،دادن چهرۀ این روستا از ررف دیگر نشان

 کناد. ون  فی میرّبرای تغییر چهرۀ این روستای مستتعف مع ایمنجی مثابۀ سازمان آموزش عشایری را به

درهمای   را ناوعی بازنماایی در قالا  زماان     3نت اساتون دانوادۀ فلی 2کمیک استریپِ (42: 2112لیوون )

درهمی در داساتان   زمان کنند. های مدرن زندگی می د انسانمانن یکند که در آن دانوادۀ غارنشین فی میمعرّ
                                                                                                                                                          
1. G. Orwell 
2. comic strips 
3. the Flintstones 
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 های دانوادۀ فلینت استون است. تبرعک  شخصیّ بید آبمردم 

 ای آویزان بود. هاز دامنۀ تند تپّ زیچ یبدانوار فایر و  چند و پنجاهزمین با و بی بآ یببید،  آب( 42

 دار وجود نداشت. ی یک پنجرۀ شیشهبید حتّ در همۀ آبادی آب( 49

 برد. سر میبید در دوران قبل از ادتراع شیشه به آب( 21

زاد در اعصاار سالف   گذشت آدمای شناسان و دانشمندانی که به مطالعۀ سر شناسان، جامعهبرای مردم( 21

 بید ناطۀ مطلوبی بود. عالقه دارند، آب

 بید، ساعت نداشت. احدی در آب( 22

 بید بود. ماه و آفتاب دو عاربک دردشان و پهنۀ آسمان، یفحۀ ساعت آب( 23

 بید هم ماقبل ابتدایی، ماقبل تاریخی و جادو جمبلی بود. بهداشت آب( 24

را به هر شکل و به هار رناگ    و قرصبید، نام قرص و دارو را شنیده بودند  با این تفاوت که در آب( 22

 دانستند. و به هر ترکی  و به هر مادار برای همۀ دردها و همۀ امراض، شفابخش و اعجازگر می

دصاوص در   روشنایی محروم بود و باه  لیوسا، از تمام سوز هیپروشنایی فلکی و چند  جز بهبید  آب( 21

 .رفت یفروم، در ظلمت وحشتناکی بمهتایبهای  ش 

 بید نشده بود. مناول، وارد آب متروع، دایر و بایر و اموال غیر مالکیت ارضیِ متروع و غیر( 21

باران، ناان بلاوط و در   های دشک و کم م، نان گندم و در سالهای دوش و درّ بید در سال مردم آب( 22

 دوردند. آلود می هر دو سال، آب گل

افتخاار   گااه   یها ها مطال  بسیاری در مورد دولت، حکومت و مملکت شنیده بودند ولای   بیدی آب( 29

 زیارت مأموران دولتی را حایل نکرده بودند.

 بردند. میسر آنان، در استتار مطل  به( 11

 شدگی نمادین -3-6

گروهای  گر یاا  اجتماعی متعارف، یک کنش کارکردهاای در واقعای گرانکنش جاای به شدگی در نمادین

لای اغلا    ران تخیّگنشاین ک .دنگیر قرار میداستانی  یا ای، تاریخی، مذهبی ، اسطورهلیگران تخیّاز کنش

چناین  »ادناد کاه   معت( 1324) . حیادری تبریازی و رزمجاو     دارناد ای تعلّ های دور و اسطوره به گذشته

داساتانی    گر و کارکرد غیار شسازد به چندین و چند کن فایلۀ بعیدی عاملین عمل و اعمالشان را قادر می

جشان   ماأجوج  و  أجوجی ۀافراد قبیلز دیروۀ در جمل ،مثالبرای  «سازی کند. ها را تصویراشاره کرده و آن
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 ماأجوج  یااجوج و  ۀآناان از قبیلا   وپاش ختیبرای توییف میهمانان و ر ،به هم ریختند د من را کامالًتولّ

 فاده شده است.است ،کهف قرآن مجید استۀ که برگرفته از سور

شاود. ماوازی قرارگارفتن رساتم      فی مای ، معرّرستم مثابۀ به اریمحمّدنام م عشایری بهدر این متن، معلّ 

کند تا همان دصوییات رساتم   ری دواننده را وادار مینحو مؤثّبه ،مان عشایریای با یکی از معلّ اسطوره

های مثبتی را که بارای رساتم    مامی ویژگیت مورد نظر ارجاع دهد و ترا در ذهنش به شخصیّ شاهنامهدر 

ذهنیات بیشاتر و بهتاری     نظار  موردت نیز در نظر بگیرد و از شخصیّ یارمحمّدبرای  ،ای قالل است افسانه

گران ایلی در قال  افرادی شاجاع و باایال و نسا  و    شدگی در ددمت بازنمایی کنش این نمادین .بیابد

 دارای هویت تاریخی است.

 تخاب رستم تردید نداشت.مراد در ان( 11

 یار، رستم او بود.محمّدترین شاگردان دانشسرا به نام  یکی از افتاده (12

 یار ارادۀ آهنین داشت و در اینجا بود که چیزی از رستم کم نداشت.محمّد (13

 گیری نتیجه -4

هاای   فاه مؤلّ های زبانی در دادمت  سادت ،بید آبدر داستان  ها در این پژوهش نشان داد کهبررسی داده

ابازار  الگوی ون لیوون در چاارچوب تحلیال گفتماان انتااادی      گیرند و معنایی قرار می - شنادتی جامعه

 مشاخّص همچناین   ؛اسات  و کشف رابطۀ میان زبان و اندیشۀ نویسندهمناسبی برای تحلیل متون داستانی 

و تأثیر ایان   نویسنده و ایدلولو ی اجتماعی - های فکری دیدگاهتوان به  ها می فهبا بررسی این مؤلّشد که 

درجهات کنتارل    و ، همگای هدفمناد  هاا   این بازنماییی رور کلّبه. پی برد ها بر چیدمان گفتمان او دیدگاه

 ۀ عشاایری کشاور  جامعا  موجاود در رواباط   و بیان و تأثیرگذاری بیشتر بر مخار  های اجتماعی دیدگاه

 .هستند

هویت حکومت پهلاوی   ،معنایی کتمان - شنادتی فۀ جامعهاز مؤلّ نویسنده با استفاده بید آبدر داستان  

هماۀ ماتن، در دادمت    گیارد.   هاا را کاامالً نادیاده مای    کناد و آن  یگران مربوط به آن را کتمان مو کنش

ماان عشاایری را عتاوی از بدناۀ ساازمان      معلّ ،مان عشایری است. نویسانده نمایی و پویانمایی معلّ الفعّ

سااری و   داساتان  کالّ ی و احساسای در  کالما  ی رفتاری، ها کنشها در نمایی آن العّداند و ف عشایری می

ماان  نماایی معلّ  السازی زمامداران و مس والن حکاومتی در برابار فعّا    زمینه جاری است. اگر کتمان و پ 

داود   پای بارد.   ماتن  ماداربودن ایان مطلا  در کالّ     توان به گفتمان ی میدوب به، داده شودعشایری قرار 

گوناه  دارای شعور و زندگی است و به دواننده ایان  یموجود مثابۀزمان آموزش و پرورش عشایری بهسا
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 .زدن به این سازمان استچنگ ،از این بدبختی بید آبشود که تنها راه نجات مردم الاا می

کنناده   ای کاامالً آگاهاناه و تحریاک    گوناه  باه  بید آبگران در داستان رسد که بازنمایی کنش نظر میبه 

نماایی ایان    احساس شود. منفعلن احساس تحایرشدن مردم این روستا جای آشده است تا در همه  تنظیم

 نی حکومت را نسابت باه آناا   توجّه ها است و از ررفی بینمایی آن مردم فایر و مظلوم در ددمت مظلوم

 کشد. تصویر می به

ها را عتوی از پیکرۀ جامعۀ عشاایری نشاان   آن ،مان عشایریرسمی از معلّ بری غیر بیگی با نام بهمن 

باری   از ررف دیگر، نویسنده با نام ؛کشد تصویر می جامعه را به ها و کلّبودن بین آندهد و نوعی یکی می

عنایاری   منزلۀ را هرچه بیشتر به ناندهد و آ قرار می توجّهها را در کانون آن ،مان عشایریرسمی معلّ غیر

عنایار تأثیرگاذار در جامعاۀ     بید آبها در داستان  دهی و هویت  ها دهی ناش کند. یال و پویا بازنمایی مفعّ

 ،گران ماورد نظار داود   عمل کنش ،امرقاکند. نویسنده با استفاده از عدد و  عشایری کشور را بازنمایی می

 دهد. تر جلوه می تر و مهم مان عشایری را ملموسیعنی معلّ

هاا و   در ساادت کااخ   سا لۀ ایاران ناوین   با ررم م زمان هم ،درهمی نفۀ زمانویسنده با استفاده از مؤلّ 

ماقبل تااریخی و  رور  دارد که هنوز به ها پرده از چهرۀ مردمان بخشی از این سرزمین برمی برگزاری جشن

باا  وی  کشاد.  مای هاای حکومات را باه چاالش      سیاسات  کنند و به این وسیله یی زندگی میوسطا قرون

کناد و   مان عشایری را بیان مای از ررفی دیدگاه مثبت دود در مورد معلّ  شدگی ادینفۀ نمگیری از مؤلّ بهره

در قالا  افارادی شاجاع و باایال و نسا  و دارای هویات تااریخی         گران ایلی رااز ررف دیگر، کنش
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