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Abstract 

Discourse analysis is using as an interdisciplinary approach in studies and various social 

domains. Critical Discourse Analysis Rooted in Critical Linguistics Among the multiple 

types of discourse analysis are Norman Fairclough. In his critical discourse analysis, 

Fairclough examines the description, interpretation of the interaction between context and 

discourse and explains how the social structure and address work in both. A study of the 

novel "War in Egypt" by Yusuf al-Qaeda using Fairclough's Critical Discourse Analysis 

(CDA) approach and responding to the quality of critical analysis of the novel's discourse at 

the levels of description, interpretation, and explanation. It is clear that the author creates 

semantic contrasts and contradictions at the level of the story, and the use of specific words 

seeks to express his thoughts. 

Furthermore, it pays attention to the situational context, presuppositions, and contexts of the 

discourse at the level of interpretation. It represents its framework and subject matter in the 

form of novels and through addresses. At the level of explanation, it intends to depict the 

effect of social structure on the type of discourse and the impact of reproduction that this 

discourse can have on changing the format. 
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 چکيده

 تحلیل. شودمی دهای مختلف اجتماعی استفاای در مطالعات و در قلمروهرشتهیک رویکرد میان عنوانبهتحلیل گفتمان 

 فرکالف نورمنوردتوجه م موضوع گفتمان تحلیل گوناگون انواع میان در دارد انتقادی شناسیزبان در ریشه که انتقادی گفتمان

گونگی تأثیر چفرکالف در تحلیل گفتمان انتقادی خود، به بررسی توصیف، تفسیر تعامل بین بافت و گفتمان و تبیین . است

گیری از رویکرد القعید با بهره اثر یوسف «الحرب في بر مصر»پردازد. بررسی رمان اعی و گفتمان میدوسویة ساختار اجتم

طوح سفرکالف و در پی پاسخگویی به کیفیت تحلیل انتقادی گفتمان رمان مذکور در  (CDA)تحلیل گفتمان انتقادی 

ها و تضادهای معنایی و کاربرد واژگان جاد تقابلای کند که نویسنده در سطح توصیف، باتوصیف، تفسیر و تبیین، مشخص می

های گفتمان توجه متنیها و میانفرضسیر، به بافت موقعیتی، پیشهای خویش است و در سطح تفخاص در پی بیان اندیشه

أثیر صد دارد تکند و در سطح تبیین قها بیان میدارد و چارچوب و موضوع مورد نظر خود را در قالب رمان و طی گفتمان

 ر ساختار بگذارد را به تصویر کشد.تواند در تغییاین گفتمان میساختار اجتماعی در نوع گفتمان و تأثیر بازتولیدی که 

 ."الحرب في بر مصر": تحلیل گفتمان انتقادی، نورمن فرکالف، یوسف القعید،  هاکليدواژه
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 . مقدمه1

های گوناگون برخوردار است؛ زیرا در بسیاری ر میان ادبیات ملتای دداستان با ژانرهای متعدد خویش از اهمیت ویژه

 درگذشته»کوشد. بنابراین نقد آن امری ضروری است. دهد و در امر اصالح آن میهای جامعه را نشان میموارد واقعیت

های ای اخیر با تحول جریانهاند، اما در دههکردهبندی میبقهطهای داستان و... ها را براساس مضمون، محتوا، شخصیتداستان

بی و داستان توجه و ویژه ظهور نظریات فرمالیسم و ساختارگرایی، به شکل و قالب آثار ادنقد ادبی در آستانة قرن بیستم، به

توان آن را از زوایای متفاوتی همچون دقت بیشتری شد. بر این اساس هنگام تحلیل قالب یک گفته، متن و یا داستان می

شناسی )مدل کنشی(، زاویة دید متفاوت، تحلیل گفتمان رایج رنگ(، شخصیتهای ناب، طرح بدیع داستان )پیزیپرداخیال

 (.149ش: 1384)مکاریک، « بر جامعة اثر ادبی و... بررسی و تحلیل کرد

توان به ها، مینو تحلیل انتقادی آ بامطالعهمدار هستند و متون ادبی نیز همچون متون سیاسی، دارای ساختارهای گفتمان

تأثیرات ایدئولوژیک که به معنای تأثیر متون در تلفیق و حفظ گونه که . همانافتیدستها افکار ایدئولوژیک نویسندۀ آن

تأثیر عمدۀ متون که برای تحلیل ها است، یکی از تأثیرات مهم و حائز اهمیت در تحلیل گفتمان است و به عبارتی ایدئولوژی

ها نمود اولیة جوانب مختلف جهان کلی ایدئولوژی طوربه شود، همان تأثیرات ایدئولوژیک است.سوب میگفتمان نگرانی مح

تحلیل گفتمان (. 123: 2011)راجرز، هستند که در ایجاد و حفظ روابط قدرت، سلطه و استثمار بسیار مؤثر خواهند بود 

از قدرت اجتماعی، تسلط  سوءاستفادهر چیز به بررسی یک نوع تحقیق تحلیلی گفتمان است که بیش از ه(CDA) انتقادی؛ 

و توسط کتاب قانون  دشدهیتول، دوباره شدهدادهکند که چگونه این امور، قانونی نشان پردازد و بررسی میو نابرابری می

ادی موضعی، گیرند. چنین تحقیقات مخالفی در تحلیل گفتمان انتققرار می مورداستفادهشوند و سپس در سیاست اجرایی می

: 2001مقاومت در برابر نابرابری اجتماعی دارند )شیفرین و دیگران،  تیدرنهاصریح گرفته و بنابراین سعی در فهم، افشا و 

ممکن است واکنشی به تحلیل گفتمان غیر انتقادی دیده شود که برخی از مفاهیم آن در مدرسة  (CDA)(. همچنین 352

 (.  352شود )همان: ظهور کرد، یافت می که قبل از جنگ جهانی دوم 1فرکالف

یعنی توصیف متن، تفسیر رابطة بین متن و تعامل و تبیین رابطة  –فرکالف در سه سطح  موردنظرتحلیل گفتمان انتقادی      

های تحلیل انتقادی به بررسی پدیده»گیرد. در رویکرد تحلیل انتقادی فرکالف، صورت می –بین تعامل و بافت اجتماعی 

در گفتمان، روابط بین زبان و قدرت، ایدئولوژیک، سلطه و قدرت،  2زبانی و اعمال گفتمانی به فرآیندهای ایدئولوژیک

های دارای بار ایدئولوژیک در گفتمان، باز تولید اجتماعی ایدئولوژیک زور، قدرت و سلطه و نابرابری در گفتمان فرضپیش

« دهدگران هدف و موضوع مطالعة خود قرار میای کنشزمینهه همراه دانشی را برزبانیغتوجه کرده و عناصر زبانی و 

انتقادی است که به دورۀ قبل از جنگ اکتبر میان  -یک رمان اجتماعی  بر مصر" في"الحرب رمان (. 12ش : 1379)فرکالف، 

                                                           
1   .Norman Fairclough(.15: 1379شناسی و زبان انگلیسی جدید در دانشگاه النکاستر )فرکالف، . استاد رشتۀ زبان در زندگی اجتماعی گروه زبان 
گاهی نداشته باشند، ولی اعمال و رفتار آنها های عمومی گفته میها و ارزشی از عقاید، برداشتا. در زبان شناسی، ایدئولوژی به مجموعه 2 شود که ممکن است اشخاص از آن خودآ

 (.9: 1393شود )یارمحمدی، ایدئولوژی تبیین و توجیه می ها با توجه به همینگیرد و گفتۀ ساخته و پرداخته نظام مند آندر داخل این نظام شکل خاّصی به خود می
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ای از تاریخ معاصر مصر اتی در برههها، و تضاد طبقعدالتیمایة اصلی  این رمان بیان بیشود. جانعرب و اسرائیل مربوط می

با بیان مشکالت مردم مصر و نشان دادن تسلط صاحبان قدرت بر طبقات فرودست جامعه، قصد  1است که یوسف القعید

های از قدرت، نابرابری سوءاستفادهگر انتقادی گفتمان مذکور نیز در پی بررسی ها را دارد. پژوهشگر و تحلیلعدالتیافشای بی

 ژهیوبهکه مفهوم مرکزی در بیشتر متون تحلیل گفتمان، مربوط به قدرت و است. چنان هاآنعی و سیاسی و افشای اجتما

 (354م: 2001)شیفرین و دیگران،  .ها یا نهادها استقدرت اجتماعی گروه

 پژوهش پيشينة.  1. 1

تحلیل «توان به کتابکه از جملة آن می ده استشها ومقاالت متعددی نگاشته گفتمان انتقادی، کتابدر زمینة تحلیل

ن به توضیح م به چاپ رسید و فرکالف در آ1941اشاره کرد که در سه بخش اصلی در سال  «انتقادی گفتمان نورمن فرکالف

ش  1379سال  نظریة خود پرداخته است. این کتاب را فاطمه شایسته پیران و دیگر همکاران به فارسی ترجمه نمودند و در

اهلل یارمحمدی است که در سال از لطف «شناسیدرآمدی به گفتمان»ان به چاپ رسید. اثر دیگر در این زمینه، کتابدر تهر

شناسی انتقادی پرداخته شناسی، به بحث دربارۀ گفتمانش منتشر گردید و نویسنده در آن پس از تعریفی کلی از گفتمان1383

توان به مقالة ز آن جمله میاموضوع مورد بحث صورت گرفته است که های چندی نیز دربارۀ است. در عین حال پژوهش

اشاره کرد « کالفاز محمد سلماوی براساس نظریة تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فر أجنحة الفراشةتحلیل گفتمان غالب رمان »

بان و جمن ایرانی زپژوهشی ان –مجله علمی  41ش در شماره  1395که خیریه عچرش به همراه دیگر همکاران، در سال 

اند. پژوهش اند و رمان مذکور را در سه سطح تحلیل انتقادی فرکالف مورد بررسی قرار دادهادبیات عربی به چاپ رسانده

ر سال دنوشتة حسنعلی قبادی و همکاران است که « تحلیل گفتمان غالب در رمان سووشون سیمین دانشور»دیگر مقالة 

ترین عناصر بافت موقعیتی بازتاب د ادبی به چاپ رسید و نویسندگان در آن به بررسی مهمفصلنامة نق 6ش در شماره 1388

ود جلب کرده است و تاکنون توجه برخی پژوهشگران را به خ "بر مصرفي "الحرب رمان اند.یافته در متن رمان مذکور پرداخته

 از "لحرب في بر مصرا" رمان در «ارض» موتیف بررسی»ه توان به مقالمقاالتی در این راستا پدید آمده است که از آن جمله می

عاصر عربی به نشریه نقد ادب م 13اثر سید اسماعیل حسینی اجداد و شهرام دلشاد اشاره کرد که در شماره « القعید یوسف

زمان یافته اسرا به شکلی  "أرض" در رمان مزبور موتیف القعیداند که چاپ رسیده است و پژوهشگران به این نتیجه رسیده

کنون هیچ گونه . با این حال تاهای رمان قرار داده و دیدگاه راویان داستان با این موضوع گره خورده استدر تمامی بخش

ای صهپژوهشگر در پژوهش حاضر پس از بیان خال صورت نگرفته است و "بر مصر فیالحرب " تحلیل گفتمانی در رمان 

مان مذکور در سه سطح توصیف، گفتمان انتقادی و نظریة فرکالف، به تحلیل انتقادی ر ای از تحلیلاز داستان و بیان مقدمه

 است.تفسیر و تبیین پرداخته 

 

                                                           
 نگار و نویسندۀ مصری.نویس، روزنامهم( داستان1944. یوسف القعید ) 1
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 ت پژوهش سؤاال . 2. 1

در سطوح توصیف، تفسیر و تبیین چگونه  "بر مصر یالحرب ف"تحلیل گفتمان انتقادی براساس نظریة فرکالف در رمان  -

 شود؟میسر می

 پژوهش فرضيه . 3. 1

قابلیت تحلیل گفتمان انتقادی را در سه سطح توصیف، تحلیل و تبیین دارا است و به سبب  "بر مصر فيالحرب "رمان 

تواند طی یک تحلیل گفتمان انتقادی مورد بررسی پرداختن القعید به موضوع قدرت و مفاهیم مربوط به آن، رمان مذکور می

 قرار گیرد.

 "ر مصرب في الحرب"خالصة رمان  . 2

 -نگار و نویسندۀ مصری، رمانی سیاسی نویس، روزنامهم(، داستان1944اثر محمد یوسف القعید ) "بر مصر فيالحرب "

است که در هر فصل یکی از  شدهلیتشکعدالتی است. رمان مذکور از شش فصل اجتماعی آمیخته با هجایی ضمنی، علیه بی

، ریپذتیمسئولاز: کدخدا،  اندعبارتپردازد. این شش راوی اویة دید خود میهای اصلی رمان به روایت داستان از زشخصیت

پردازد. ماجرای داستان است که به روایت داستان نمی "یمصر"نگهبان، دوست، افسر و بازرس. تنها شخصیت اصلی داستان 

د که در آن فرزند کوچک کدخدای شوم و تاریخ جنگ میان اعراب و اسرائیل مربوط می1973به چند روز پیش از جنگ اکتبر 

در جستجوی  جهیدرنتشود، اما کدخدا سعی دارد مانع از این امر شود؛ یکی از روستاهای مصر به خدمت سربازی اعزام می

نام داشت و پسری موفق  "یمصر"فرزند یکی از افراد روستا را که  تیدرنهاو  دیآیبرمای برای ممانعت از این کار  هر چاره

سعی در بیان حقیقت نزد فرماندۀ خود دارد، اما با  "یمصر"فرستد. در ابتدا ی فرزند خود به خدمت میجابهل بود، در تحصی

رسد و پس رود، به شهادت میور شدن جنگ، بدون توجه به نام واقعی یا جعلی خود داوطلبانه به خط مقدم جنگ میشعله

 گیرد.ه پدر او تعلق میاز شهادت، تمام مزایای شهادت مصری به کدخدا و ن

 . مباني نظری پژوهش 3

این است که با تحلیل و بررسی سطوح مختلف سبکی و کالمی ای، رشتهگرایشی میان عنوانبهکارکرد تحلیل گفتمان 

... که  تحلیل گفتمان»های پنهانی او پی ببرد. همچون نظام واژگانی، نحوی، بالغی و... به چهرۀ باطنی نویسنده و بیان اندیشه

شناسی، هایی چون انسانمعرفتی در رشته –م در پی تغییرات گستردۀ علمی 1970م تا اواسط دهة 1960از اواسط دهة 

های علوم شناسی و سایر رشتهشناسی، نشانهشناسی ادراکی و اجتماعی، شعر، معانی بیان، زبانشناسی، رواننگاری، جامعهقوم

)قجری « مند ساختار و کارکرد و فرآیند تولید گفتار و نوشتار ظهور کرده استمطالعات نظامبه  مندعالقهاجتماعی و انسانی 

 (. 35: 1392و نظری، 

های ما و... تغییر ایجاد ها، تجربهها، ارزشها، باورها، نگرشتوانند در دانشاند که میمتون، اثراث متقابل عوامل اجتماعی

تفسیر و معنای متن مولود بافت موقعیتی »گوید: ز دربارۀ ایدئولوژیک بودن متن می(. فتوحی؛ نی122: 2011کنند )راجرز، 
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یابند. شود. ... ایدئولوژی در متون به دو صورت صریح و ضمنی بازتاب میاست و در بستر مناسبات اجتماعی زاده می

ها اند که به طور مستقیم، نشانهای گفتمانیهها ایدئولوژی با صراحت و شفافیت بازتاب یافته، از نوع متنهایی که در آنمتن

 (.350: 1395« )کنندایدئولوژیک را بیان می و محتوای گروه

تحلیل انتقادی گفتمانی یک نوع تحلیل گفتمانی است »ة انواع مختلف این گرایش، تحلیل گفتمان انتقادی است. ازجمل

وات را که از طریق نوشتار و گفتار در یک بافت اجتماعی و که نحوۀ استفادۀ غیر مشروع از قدرت جمعی، سلطه و عدم مسا

(. ازجمله 16: 1393)یارمحمدی، « نمایدشود، بررسی میگیرد و یا در برابر آن ایستادگی میسیاسی خاص صورت می

گرفتند،  شناسی متعددی را برای غنای نظریة خود به خدمتهای فکری جامعهکه سنت»پردازان این رویکرد گفتمانی، نظریه

(. فرکالف از انواع دیگر تحلیل گفتمان، چون تحلیل گفتمان غیر 22: 1391)کالنتری، « هستند 1نورمن فرکالف و ون دایک

ی اجتماعی اعمال گفتمانی توجه ندارند. ریگشکلهای هایی به تبیین شیوهچنین تحلیل چراکهگیرد؛ انتقادی سخت خرده می

ی زبانی و اعمال گفتمانی به فرآیندهای ایدئولوژیک در یک گفتمان و روابط بین زبان و قدرت هابنابراین او در بررسی پدیده

 (. 12: 1379کند )فرکالف، توجه می

 . مرحلة توصيف 1. 3

که  صورتنیبددهند؛ در مرحلة توصیف، متن را جدای از شرایط اجتماعی خاص آن مورد تحلیل و بررسی قرار می

. ندیآیبرمها در متن انتخاب گونهنیایی شود و درصدد فهم چراا و ساختارها انتخابی خاص تلقی میانتخاب واژگان، دستوره

های دستوری فرکالف این سطح را که اولین سطح در تحلیل گفتمان انتقادی وی است، در سطوح واژگان، دستور و ساخت

در مرحله توصیف رمان الحرب فی بر مصر به بررسی  دامه پژوهش و( که در ا170-171دهد )همان: ی قرار میموردبررسمتن 

 شود.ای و دستوری پرداخته میتجربی، رابطه ازنظرهای دستوری های کلمات و ویژگیارزش

 . مرحلة تفسير 2. 3

هایی هستند که عناصر ة سرنخمنزلبههای صوری متن تفسیر؛ ترکیبی از محتویات متن و ذهنیت مفسر است. ویژگی

ای ذهن زمینهها و دانشاین سرنخ 2سازد و تفسیر، محصول ارتباط متقابل و دیالکتیکیای ذهن مفسر را فعال میزمینهدانش

شود که با تکیه بر (. البته مفسر هم شامل پژوهشگر و محقق و هم شامل تمامی مشارکینی می215مفسر خواهد بود )همان: 

ها و بافت کنند. پژوهشگر در این مرحله به بررسی بافت بینامتنی و پیش فرضها را تفسیر و تنظیم میای خود، متنزمینهدانش

 پردازد.موقعیتی و نوع گفتمان در رمان مذکور می

 

                                                           
1  .van Dyke 

 (.123م: 2011اجرز، )ر روابط بین عناصر یک رویداد اجتماعی یا ساختار اجتماعیِ  یعنی رابطة بین عناصر نشانگی و غیر نشانگی، روابط دیالکتیکی هستند.  2
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 مرحلة تبيين . 3. 3

ها چه دهد که گفتمانبخشد؛ همچنین نشان میدهد که چگونه ساختارهای اجتماعی، گفتمان را تعیّن میتبیین نشان می»

(. 245)همان: « شوندتوانند بر آن ساختارها بگذارند، تأثیراتی که منفجر به حفظ یا تغیر آن ساختارها میولیدی میتاثیرات بازت

پردازیم و شیوه و نوع می اجتماعی ساخت بر گفتمان تأثیر و گفتمان بر اجتماعی ساختار دوسویة تأثیر در مرحله سوم، به

 هیم کرد.های رمان را بررسی خواگفتمان برخی شخصیت

  "بر مصر فيالحرب ". تحليل گفتمان انتقادی رمان  4

بسامان آن دوره در قالب فسادهای اجتماعی است که در آن اوضاع اجتماعی نا -رمانی سیاسی  "بر مصر فيالحرب "رمان 

های تلخ دورۀ یتی بازتولیدی از واقعنوعبهخوبی به تصویر کشیده شده است. موضوع داستان اداری و مشکالت معیشتی به

ها را نمود دهد؛ زیرا بازنمایی حقیقت یکی از ها سعی دارد آنخاصی از مصر است که القعید در ورای واژگان و جمله

( رمان؛ داستانی است که براساس تقلیدی نزدیک به 1878-1830براساس تعریف ویلیام هزلیت )»کارکردهای رمان است و 

باشد و به نحوی از انحاء شالودۀ جامعه را در خود تصویر و منعکس  شدهنوشتهت بشری واقعیت، از آدمی و عادات و حاال

الحرب "(. بدین ترتیب پژوهشگر در سه سطح تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف به بررسی رمان 405: 1382)میرصادقی، « کند
تبیین شود. الزم  بهترچهها در رمان مذکور هر و چگونگی نمود واقعیتوی پردازد تا اندیشة القعید، ایدئولوژی می "بر مصر في

ما در هر مرحله با تحلیل سروکار داریم، اما ماهیت آن در هر مرحله متفاوت است. تحلیل در مرحلة اول، »به ذکر است که 

تحلیل گیرد و در مرحلة دوم، کند و متن را به مثابة یک شیء در نظر میهای صوری متن اکتفا میدهی ویژگیبه برچسب

پردازد. مرحلة تبیین نیز ارتباط میان رویدادهای ها میکنندگان و تعامل بین آنگفتمان به تحلیل فرآیندهای شناختی شرکت

 (.43: 1386)آقا گل زاده و غیاثیان، « کنداجتماعی )تعامالت( با ساختارهای اجتماعی را بیان می

 در مرحلة توصيف "بر مصر فيالحرب ". رمان  1. 4

ها، روش تحلیل ساختار زبان است، این روش های مختلف قابل درک است. یکی از این شیوهدئولوژی القعید به شیوهای

ها گیرد، برای آشکار ساختن معانی نهفته در کلمات است. در این مرحله به دو گروه از سؤالکه در مرحلة توصیف صورت می

 شود:پاسخ داده می

 ای و بياني هستند؟های تجربي، رابطهالف( کلمات واجد کدام ارزش

ها شود، در بخش واژگان به شکل تضادها، ترادفارزش تجربی که در آن تجربة تولیدکننده و متن از جهان بازنمایی می

ترین موضوع مورد بحثی که القعید سعی در نشان دادن آن دارد، موضوع تقابل شایع شوند.های معنایی، رمزگذاری میو ارتباط

شود ای تکرار میمایهت، تقابل میان ثروت و فقر، مرگ و زندگی، قدرت و ضعف، و... که همواره در متونی با چنین جاناس

، لیه یدد یموجدته » کنیم:نهد. نمونة آن را در متن زیر مشاهده میچنین آثاری بر جای می دیبازتولتأثیری عمیق بر  بساچهو 
ن أصابعه لها زیت. الخواتم التی قيالشرائتین بالشقوق مثل األرض لیالمن فیالجا فيکن بینة والناعمة لیالالعمدة  ید.... أخذُت لیعسّلم 
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کل لحمًا لم  ّنيباللحم... تذکرت أنة ودافئة وممتلئة میلة وسقیالعمدة فقد کانت ث ید. أما يیدفصوص والفصوص اصطدمت بباطن  من آ
  .(62: 1991د،عی)الق «ضيالموسم الما

دو دست خشکم که همچون  انیدراز کرد و بر من سالم داد... دست نرم کدخدا را در م میکه دستش را به سو دمید »ه( )ترجم

 هاخکیبود و آن م خکیم یداده بود، دارا نتیکه با آن انگشتانش را ز ییترک خورده بود، گرفتم. انگشترها ۀدیخشک نیزم

آمد که من از فصل گذشته تا کنون  ادمیبود... به  یو چاق و گرم و گوشت نیاما دست کدخدا سنگ زد،یبه کف دستم ضربه م

 «ام.گوشت نخورده

های اقتصادی و اجتماعی را تبیین و مالحظه کرد. های نابرابر طبقاتی، تضادها و شکافتوان جایگاهدر این متن توصیفی، می

پینه بسته و برهنة راوی )نگهبان(، فقر، فالکت و بدبختی که دستان نرم، صاف و جواهرنشان کدخدا در میان دستان خشن، چنان

 دهد.وی را به عنوان نماد طبقات فرودست مورد استثمار نشان می

دهی، منعکس کننده دیدگاهی خاص است که در بازنمایی در عین حال در هر متن زبانی، کاربرد واژگان خاص و نام   

یابیم، ای در متن راه میصادفی نیست و چه بسا از طریق آن به معانی نهفتهگران اجتماعی مؤثر است. این امر هرگز تکنش

حل برای ممانعت از رفتن پسر کدخدا به جنگ است، در واقع برای شخصی که به دنبال راه "المتعهد"که انتخاب عنوان چنان

ه برای بازنمایی زنان داستان اغلب از که نویسندداند. چنانپذیر میای است که چنین اشخاصی را مسوؤلیتتعریض به جامعه

گردد؛ بدین ها بیان میکند و هویت تمامی زنان با توجه به هویت همسر یا پسر آنمؤلفة هویت بخشی ظاهری استفاده می

 خواهد جایگاه باالتر مردان نسبت به زنان را هویدا سازد.ترتیب نویسنده می

شِ بیانِی واژگان بدان توجه دارد، استعاره است. استعاره از نظر فرکالف هایی که فرکالف در بخِش ارزازجمله بحث    

ای دیگر از آن است و به هیچ وجه منحصر به آن نوع گفتمان نیست ای از تجربه بر حسب جنبهای برای بازنمایی جنبهوسیله»

دهی پسر نگهبان، به نام مصری نام (. استعاره در این رمان با183)همان: « ای مرتبط با آن فرض شودکه به صورت کلیشه

اند. در عین دوستانی است که عشق به وطن را در خود ذوب کردهگیرد. مصری در حقیقت استعاره از کل وطنصورت می

کنند و این استعاره از افرادی است که تنها به واسطه مقام حال فرزند کدخدا نامی ندارد و او را پسر کدخدا خطاب می

  گذرانند.گی آرامی را میخانوادگی زند

 ای و بياني هستند؟های تجربي، رابطههای دستوری واجد کدام ارزشب( ویژگي

.آیا کنشگری مشخص 1در بخش تحلیل متن در بیان ارزش تجربی دستوری باید به سؤاالتی از این دست پاسخ دهیم:

(.  190-189شما یا ما و آنها چگونه است؟ )همان: . نحوۀ استفاده از ما و 3.آیا جمالت معلوم هستند یا مجهول؟ 2است؟ 

های معلوم و مجهول و بسامد اندک جمالت مجهول بر این داللت دارد که های نحوی در قالب فعلارزش تجربی ساخت

های نحوی چون فعل معلوم و مجهول، تأکید، صورت»اند. دانند از سوی کدام عامل قدرت دچار رنج گشتهمردم به نیکی می

« های مختلف ایدئولوژیک کاربردهای مختلف با مقاصد متفاوتی دارندکرار، جمالت امری، پرسشی و انکاری، و... در گفتمانت
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(. برای نمونه ممکن است گاه به سبب اهمیت حادثه و مهم نبودن فاعل آن، جمله مجهول آید: 358-360: 1395)فتوحی، 

)القعید « یة، وقائد السریةوالفن یةس الشؤون اإلداریه، وأرکان حرب المستشفی ورئیومساعدن القائد علی الفور عقدت اجتماعات مطولة بی»
 .(10)همان: « دإبني الصغیر مطلوب للتجنی./ »(99: 1991،

امور  ای میان فرمانده و همکارانش، اعضای جنگ بیمارستان، رئیس امور حکومتی و فنی، فرماندهفوری جلسه »)ترجمه(

 «د./ از پسرم خواسته شد که به خدمت سربازی برود.محرمانه تشکیل ش

های آمرانه و بازخوردهای سریع اشاره دارد تا استبداد کدخدا و تابع نویسنده با کوتاه آوردن عبارات به کنش و واکنش     

اه میان کنش و بودن زیردستان را بدون مناقشه نشان دهد و جمالت کوتاه و تلگرافی، جهت بازنمود مدت زمان و فاصله کوت

ابتدایی  ها و نیازهای حیاتی بشری کهگونه فعالیتها است. همچنین در ادامه نویسنده سعی دارد که با ایراد گزارشواکنش

ها در زبان خنثی نیستند، بلکه از لحاظ واژه» دهد کههستند، جمالت را به صورت کلی بیان کند. اموری چنین نشان می

در این گفتگو ما با نوعی (. 355: 1395)فتوحی، « های ضمنی متعدد دارندلوژیک، مفاهیم و داللتتاریخی، فرهنگی و ایدئو

های ناهمانند مواجه هستیم و آن تعامل شخصیت کدخدا در برابر برای تعامل افرادی با جایگاه 1"های نابرابررؤیارویی"

طبقه فرودست کارگری خدمتکار، افراد در این تعامل خدمتکار است که بخاطر هژمونی و فرادستی شخصیت کدخدا در برابر 

در گفتگو  2"اصول مشارکت زبانی "م( 1975سهمی نابرابر داشته و سبب شده است که مشارکت حقیقی یا به تعبیر گرایس )

 رعایت نشود. 

کردن نوبت گرفتن  گیری است. ادارهشود، نظام نوبتهای دارای ارزش بیانی مطرح میاز جمله مباحثی که در ساخت     

(. گاه شخصی 204: 1379گیری به کار گرفته شده و روابط قدرت بین مشارکین دارد )فرکالف، بستگی به ماهیت نظام نوبت

گیرد. نمونة این امر کند، گاه گویندۀ بعدی خود نوبت را از شخص اول میکند، گوینده بعدی را انتخاب میکه صحبت می

 (92م:1991د،عیالق)« لم قبلت هذا؟»پرسد: دهد و میبا پرسیدن سؤالی نوبت را به مصری میهنگامی است که دوست مصری 

 «چرا قبول کردی؟ »)ترجمه( 

 (.92همان: )« ل آخربین أمامي سیکلم »گوید: می آید که در جواب آن مصریاین استفهام خود نوعی نوبت دهی به حساب می

 «.راه دیگری نداشتم »)ترجمه( 

 

 

 

                                                           
 .58: 1379. فرکالف، 1
 .58: 1379. فرکالف،  2
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 در مرحلة تفسير«بر مصر فيالحرب  »تحليل رمان  . 2. 4

توان های صوری متن پرداختیم، اما بدیهی است که تنها از طریق ویژگی صوری متن نمیدر مرحلة توصیف، به ویژگی

 بحثمورداین مرحله دو مسئله  ة بعدی یعنی تفسیر وارد شویم. درمرحلبهمرحلهبه تحلیل کامل متن دست یافت و باید از این 

 گیرد:قرار می

 هافرضالف( بافت بينامتني و پيش

فرکالف تحلیل  ازنظرگفتمانی است. متنی و میانها، بافت میانفرضمسائل مهم در سطح تفسیر وجود پیش ازجمله

های تاریخی اند و متعلق به مجموعهها خود دارای تاریخها و متون آنگفتمان»سازد که متنی، ما را متوجه این نکته میمیان

چه چیز را میان  جهیدرنتاین موضوع بستگی دارد که متن را متعلق به کدام مجموعه بدانیم و هستند و تفسیرِ بافت بینامتنی به 

گونه که در مورد بافت موقعیتی مطرح است، مشارکین گفتمان نیز ممکن مشارکین، زمینة مشترک و مفروض بخوانیم. همان

«  یکسان یا متفاوتی دست یابند و تفسیر طرف قدرتمندتر ممکن است بر سایر مشارکین تحمیل شوداست به تفسیرهای تقریباً

این زمینة مشترک بین مشارکین گفتمان که زندگی را فقط در خوردن، نوشیدن و امور مادی (. 235-230: 1379)فرکالف،

کند، مشخص است: تحلیل آن در ذهن خود بیان میدانند، در عبارتی که نگهبان پس از شنیدن دستور کدخدا و در هنگام می

بدین ترتیب به او  »)ترجمه( .(26: 1991د،عی)الق «سکنویشرب ویأکل سیتهم، هناك بیتح یفو عیشی کيأعطه بذلك فرصة نادرة ل»

 «.شان شود و از آنجا بخورد و بنوشد و اسکان گزینددهم تا زندگی کند و باعث رونق خانهفرصت کمیابی می

شکل دهندۀ ذهنیت و  ها را در تجسیم معنا و ارتباط اجتماعی دریافت؛ زیرا گفتمانتوان توانایی گفتمانجاست که میاین

 (.17: 1380سیاسی )قدرت( است )عضدانلو،  -نیز ارتباطات اجتماعی

عتقد است که چارچوب (  م2004گیرد. لیکاف )ای، در سطح تفسیر مورد توجه قرار میچارچوب به عنوان یک دانش زمینه   

الحرب »(. چارچوب رمان 27: 1389)بلور و بلور،  "دهدساختارهای ذهنی که نگرش ما را به دنیا شکل می"عبارت است از 
الحرب »مایة اصلی رمان عدالتی و تضاد طبقاتی است. در عین حال یافتن جانیک مفهوم انتزاعی است که همان بی «بر مصر في
ماند و خود به عنوان متنی تاریخی ورد توجه و حائز اهمیت در تفسیر متن است که در حافظة بشری میامری م ،«بر مصر في

شود گذارد، سبب میگیرد؛ بدین شکل که با تأثیر بلندمدتی که بر خواننده میدر بازتولید چنین متونی مورد استفاده قرار می

ای بپردازد، یا مفسری هنگام خواندن و تفسیر متن و اثری با جان مایة مایهیا نویسندۀ دیگری به تولید آثاری با چنین درون

 مشابه اثر قبل، به تفسیر بهتر دست یابد. 

 ب( بافت موقعيتي و نوع گفتمان

گیرد، بافت موقعیتی و نوع گفتمان است. باید به این نکته توجه کرد بحث دیگری که در سطح تفسیر مورد بحث قرار می

کند و این تفسیر چگونه نوع فت موقعیتی را که شامل چیستی ماجرا و چگونگی روند آن است، تفسیر میکه مفسر چگونه با

کند هویت مصری رود و سعی میبازپرس به سراغ مسؤول ارشد می کهیهنگامکند. در رمان مورد بحث گفتمان را معین می
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 فيمسح یتأن  یدرویرك وضاعة أصله یدش وإلّنه جیال لیر ذهب إخفیر: ابن البیقال المسؤول الک»گوید: را کشف کند، مسؤول ارشد می
مسئول ارشد گفت:  »)ترجمه( .(152م: 1991د ،عی)الق« العمدة لیوم األول خطأ، نسب نفسه إلیاناته من ابی ليالکبار أوالد الذوات أم

ها ود را به بزرگان و فرزندان آنخواست خپسر نگهبان به ارتش رفت؛ چرا که از اصل و نسب پایین خود مطلع بود و می

 «نسب دهد به همین دلیل از روز اول گزارش را اشتباه پر کرد و خود را پسر کدخدا خواند

کنند و قصد دارند پسر نگهبان و شخصیت او را که از نظر طبقاتی پست در این جمالت کلمات ربطی همچون گیره عمل می

 امعه است، گره زنند. ج باالدستاست، به شخصیت کدخدا که شخصیت 

ی فرزند کدخدا است. بنابراین فاعالن جابهماجرا در زمان مذکور، فرستاده شدن فرزند یک نگهبان فرودست به سربازی    

این ماجرا از سویی کدخدا و همکاران او و از سویی دیگر نگهبان و فرزند او هستند. فعالیت اصلی این ماجرا دربرگیرندۀ 

ی او، رفتن شخص بدل به سربازی، شهادت وی، یافتن جابهسربازی برای فرزند کدخدا، یافتن شخصی موضوع واجب بودن 

هویت واقعی شهید است. در ابتدا ما شاهد تقابل اهل قدرت و فردی فرودست هستیم که پس از مدتی نقش خود را به متهم 

دست خویش است. افراد اصلی درگیر ماجرا کدخدا و گر با زیرها رابطة یک فرد سلطهدهند و روابط میان آنو قربانی می

آید، افرادی دیگر چون مسؤولیت پذیر، بازپرس و افسر و پدر شهید هستند که به سبب اتفاقاتی که در مسیر ماجرا پیش می

 شوند.شهید و دوستش نیز جزء فاعالن ماجرا محسوب می

ها تبیین های ذاتی و انسانی آنصادی و طبقاتی و نه بر اساس ارزشدر گفتگوهای داستان، منزلت افراد بر اساس جایگاه اقت   

برای اصل و نسب سربازی که در حال خدمت به میهن خویش است، استفاده  (: پستوضاعة)شده است. مسؤول ارشد از لفظ 

هستند و  بدذاتت، کند؛  گویی که فرزندان طبقة کارگر و فرودسکند و وی را متهم به سوء استفاده از نام کدخدا میمی

داری نسبت به طبقه گذاری ایدئولوژیک از سوی طبقة سرمایهداند. این نوعی ارزشمی )أوالد الذوات(فرزندان بزرگان را 

که در این گفتگو توسط فردی از نهادی نظامی صورت گرفته است و حکایت از اتحاد و همبستگی ثروت و  است یکارگر

از سوی مسؤول در این سیاق، که به معنای مالیدن است، بجای واژگانی نظیر  تمسح(ی)لفظ  کارگیریقدرت دارد. همچنین به

ملحق کردن خویش به طبقة اشرافی برای سرباز روستایی و فرزند خدمتکار، بر جدایی خارج بودن سرباز از طبقة اشراف 

مالد. چنین تصویری از تندترین خشونت کند که خود را به صاحب خود میداللت دارد و تصویر سگی را در ذهن تداعی می

 -ة خود دیالکتیک معنوی و تضاد ارزشینوببهتوجیهی برای خشونت فیزیکی شود و این  بساچهایدئولوژیک است که 

داند، گفتمانی می فرودستای و گفتمانی را، نوعی دیالکتیک مادی و نهفته در تضادها طبقاتی میان طبقات باالدست و اندیشه

 داند.( )دیگری( را غیر از خود )غیریت( میکه )من

تواند در خالل تعامل مشارکین گفتمان، ای که در سطح تفسیر باید بدان پرداخت، تفسیرِ بافت متن است که میآخرین نکته

کرد، یبینیم. او که در ابتدا گمان مدر نظر همگی و یا برخی از آنان دستخوش تغییر گردد. نمونة این امر را در مصری می
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آمدنش به میدان جنگ ستمی از سوی اهل قدرت بوده است، در پایان داستان آن را فرصتی برای جان فدایی در راه وطن 

 (.100: 1991)القعید، بیند می

 در سطح تبيين "بر مصر فيالحرب ". تحليل گفتمان انتقادی رمان  3. 4

تبیین است. فرکالف با توجه به رابطة دیالکتیکی میان  سومین و آخرین سطح تحلیل گفتمان، در رویکرد فرکالف سطح

های زبانی( و ساختارهای کالن جامعه )ساختارهای اجتماعی و ایدئولوژی( بر این باور ساختارهای خرد گفتمان )ویژگی

بازتولید توانند سبب است که در کنار تأثیر ساختارهای کالن جامعه بر گفتمان خرد، ساختارهای خرد و گفتمانی نیز می

ساختارهای کالن و ایدئولوژیک گردند. سطح تبیین به تأثیر دوسویة ساختار اجتماعی بر گفتمان و تأثیر گفتمان بر ساخت 

ها بر اساس نوع و شکل خود بر ساختارها به شکل مستقیم پردازد. البته باید به این نکته توجه داشت که گفتماناجتماعی می

تواند به شکلی مستقیم ساختار اجتماع را تغییر دهد، اما که رمان مورد بحث هرگز نمیذارند. چنانگو یا غیرمستقیم تأثیر می

 متونی چون قانون اساسی بر این ساختارها تأثیر مستقیم خواهند داشت.

خدمات  و تواردا در برابرها آن در گذاریتولید، صادرات و سرمایه  رویو پس اقتصادی، کاهش و عمیق گسترده تغییرات   

 و داللی طریق از بلکه مولد؛ هایگذاریو سرمایه تولید راه از نه را خود کالن هایثروت که ثروتمندی طبقات ظهور و

 و سیاسی اجتماعی هایو بحران شد مصر جامعة در طبقاتی عمیق هایشکاف بودند، باعث آوردهبه دست  یخواررانت

 (.11-30: 1999)أمین، زد  رقم م1995م تا 1945های خالل سال را مختلفی

همواره در آن تقابل قدرت  حالنیدرع، گفتمان تغییر اوضاع اجتماعی است که  «بر مصر فيالحرب »گفتمان حاکم بر رمان    

شود. ها، سطح فکر و ایده نویسنده سنجیده میشود و به شکل ضمنی طی این گفتمانو عدم قدرت، فساد و... نشان داده می

گری، از: سلطه اندعبارتنقش دارند،  شدهانیبگیری ایدئولوژی خاص نویسنده و نوع گفتمان اجتماعی که در شکلعوامل 

گیری مبارزات علیه یا در شکل باواسطههای ضد سلطه و قدرت گونه گفتمانی نظام سلطه و قدرت. اینطورکلبهنابرابری و 

ش کنند که گفتمانی بر ضد گفتمان حاکم ایجاد کنند. بنابراین رمان مذکور شود مردم تالگذارد و سبب میاهل سلطه تأثیر می

 .دیآیبرمی پوشیده اگونهبهضمن بیان ایدئولوژی نویسنده، در پی تحمیل و توجیه آن ایدئولوژی 

پی قدرت حاکم که در  قدرتی است، سعی دارد نهایت تضاد طبقاتینوعی تقابل قدرت و بی اساساً القعید در این رمان که    

های اجتماعی که به طبع آن کند در مسیر مبارزۀ اجتماعی خود، نابرابریآید را زیر سؤال ببرد و تالش میبه وجود می

و طرف مقابل آن )فرزند حفیز( که  د(ی)عمآید را در قالب مبارزۀ میان اهل سلطه ها به وجود میها در دیگر عرصهنابرابری

تواند منجر به تغییر اند، به تصویر بکشد. نگاه انتقادی القعید در این رمان و افشاگری اهل سلطه میدو طرف مبارزه اجتماعی

تواند می حالنیدرعگیری کند و ساختار اجتماعی آن زمان مصر گردد و از به وجود آمدن چنین ساختارهایی در آینده نیز پیش

زبان وسیلة بیان ایدئولوژی است و در هر قالبی که قرار گیرد، مسئلة  چراکههایی مفید واقع شود؛ تولید چنین گفتمان درباز

قدرت را در پی دارد و القعید دانش و توانایی نویسندگی خود را در جهت بیان ایدئولوژی و در نتیجه اعمال قدرتی به کار 
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بر پیامد ناخودآگاه که بر تولید دارد،  توان گفت هدفش بازنمایی ادبیات استبداد ستیز است. این بازتولید عالوهگیرد که میمی

ها ممکن هایی نیز مؤثر واقع شود؛ بدین ترتیب که عالوه بر اینکه تولیدکنندگان دیگر گفتمانتواند در تفسیر چنین گفتمانمی

مان در ذهن تواند سبب بازتولید این گفتقرار گیرند، این تأثیر می «بر مصر فيالحرب »است تحت تأثیر گفتمان حاکم بر رمان

مفسر و پژوهشگر گفتمانی دیگر و همچنین کنشگران آن گفتمان گردد. بنابراین این بازتولید عامل پیوند مرحلة تفسیر و تبیین 

دهد، قرار می موردتوجهای او( و متن را زمینهگیری از ذهن مفسر )دانشتفسیر، بهره کهیدرحالبه یکدیگر است؛ بدین ترتیب 

ای زمینهساختارهای اجتماعی به دانش»گوید: ای دارد. فرکالف میهای زمینهیر ساختار اجتماعی و دانشتبیین سعی در تغی

دهند و این کنند یا آن را تغییر میای را حفظ میزمینهها دانشهاست و گفتمانۀ گفتماندهندشکلدهند و این یکی شکل می

 (.245: 1379)فرکالف، « هاستۀ ساختارردهندییتغدومی باز به نوبة خود حافظ یا 

دهد و این ساختار هژمونی را شکل می «بر مصر یالحرب ف»ای مشارکین متن رمان زمینهساختار اجتماعی مصر، دانش   

شود کدخدای رمان به این نتیجه باعث می -که در تعامل کدخدا و رعیت، قدرت برتر از آنِ کدخداهاست -موجود در جامعه

فرزند نگهبان خود را به جای فرزند خویش به سربازی بفرستد.بنابراین مصری را به جای فرزند خود به  تواندبرسد که می

رسد که او توانایی مخالفت با کدخدا را ای خود به این نتیجه میزمینهکه پدر مصری در پی دانشفرستد. چنانسربازی می

متن داستان از  تیدرنهاخورد و بنوشد برایش کافی خواهد بود. مصری در مکانی باشد که  بتواند چیزی ب کهنیهمندارد و 

 کهرسد خرد به این نتیجه می نهادکی عنوانبهشود که مصری یی ختم میجابهشود و ای ظلم پذیری خارج میزمینهاین دانش

له  ائد، وعندما أدخل مکتبه أحکية القادأطلب العرض علی سی»باید علیه ظلم به پا خیزد و حقیقت امر را نزد فرمانده فاش کند:
شوم و هنگامی که به دفترش وارد خواستار حضور نزد فرمانده می »)ترجمه( (.96: 1991د، عی)الق «آخرها یة من أولها إلیالحکا

 «کنم.شدم، از ابتدا تا نهایت داستان را برای او بیان می

دهد؛ بدین ترتیب که مصری استشهاد در راه وطن مقدس سوق میاما غیاب فرمانده و تأمل وی در کارش او را به امری       

(. 100)همان: «رریأبواب حرب التح لیمشکلة ومصر ع فيخجلت من الکالم »بیند: گیری ظلمی که در حق او شده میرا مهمتر از پی

 «.ویم خجالت کشیدماز اینکه آن هنگام که مصر در راه جنگ برای آزادی است، دربارۀ مشکلی کوچک سخن بگ »)ترجمه( 

گیرد که اوراق و شود، تصمیم میدر عین حال بازپرس پرونده که در مسیر فاش کردن هویت واقعی مصری موفق نمی

ووثائقه ومستنداه، سأحتفظ بها ق لتحقیأوراق ا بقیت معی»اسناد را در نزد خود نگه دارد تا روزی عدالت را برای مصری برپا نماید: 
ها را ها واسناد تحقیق را نزد خود نگه داشتم. آنبرگه »)ترجمه( (. 100)همان:  «المستقبل ا کانت الظروف فيم. لن أترکها مهمعي

ای مصری زمینهاین تغییر در دانش«. کنمها را رها نمینزد خود نگه خواهم داشت و در هر شرایطی که در آینده پیش آید، آن

مجتمع مصری را هر چند به صورت غیر مستقیم آماده تغییر ساختار اجتماعی هایی در شخص بازپرس، و وجود چنین گفتمان

انجامد؛ به طوری که نویسنده های مختلف رمان، فیلم و... میهایی در قالبگرداند و در عین حال به بازتولید چنین گفتمانمی
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حلی بیابیم؟ سعی دارد مردم راه "بایدها"اده از با پایان یافتن داستان به این سؤال که ما چگونه باید برای مشکالتمان از استف

 گیری کند.را آمادۀ تغییر ساختارها اجتماعی عصر خویش کند و از به وجود آمدن چنین ساختارهایی در آینده نیز پیش

 نتيجه

ن مورد با توجه به رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیی «بر مصر فيالحرب »رمان 

 شود:بررسی قرار گرفت که نتایج آن به تفکیک بیان می

مایة رمان نشان دادن های دستوری بار ایدئولوژیک دارند و جان. در سطح توصیف متن، مشخص شد که واژگان و ساخت1   

، با روایت کدخدا که رمان در پی تسلط اهل قدرتیابد. چنانهایی است که همواره در ساختارهای اجتماعی نمود میتقابل

 کهیدرحالگوید، شود و کدخدا در روایت خود از اموری چون فساد اهل حکومت، ظلم و ستم قدرتمندان سخن میشروع می

و فاصله کوتاه میان  زمانمدتبازنمود ها برای دوستی و.. است. اکثر جملهگفتمان نگهبان و فرزندش سرشار از فقر، وطن

. همچنین بسامد اندک جمالت مجهول، در مقابل بسامد باالی جمالت معلوم، اندشدهانیبتاه به شکل کوها کنش و واکنش

گر دارد. نکتة مهمی که در این سطح باید بدان اشاره کرد، این است که پایمال شدن خون مصری نشان از مشخص بودن کنش

ها و ستم اهل قدرت، تغییر نکرده است، اما این گریدهد که ایدئولوژی نویسنده در بازنمایی سلطهدر پایان داستان، نشان می

دهد که القعید نسبت به بهبود وضعیت جامعة مصر امیدوار بوده دارد، نشان میامر که بازپرس پرونده را نزد خود نگه می

 است.

زگویی برخی ای ذهن مفسر است، به بازمینههای صوری و دانش. سطح تفسیر، که محصول ارتباط دیالکتیکی ویژگی2  

رمان از روندی منطقی در بیان ماجرا و روابط میان افراد  حالنیدرعپردازد. ها که در اذهان مردم وجود دارد، میفرضپیش

 ماجراست که در اغلب موارد مبتنی بر رابطة قدرت برتر بر افراد ضعیف است، برخوردار است.

گفتمان حاکم میان کدخدا و نگهبان و یا گفتمان مسؤول ارشد و ساختارهای اجتماعی،  کهیدرحال. در سطح تبیین، 3   

تواند در پی بیان انتقادی خود، ساختار را به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم تحت بخشد، گفتمان حاکم میبازپرس را تعیّن می

اعی در متن دارد و مشخص ها میان مصری و دوستش نشان از نوعی مبارزه اجتمکه وجود برخی گفتمانتأثیر قرار دهد. چنان

در پی تغییر ساختار اجتماعی جامعة خویش است. این تأثیر دوسویة بین گفتمان و ساختار اجتماعی در  دکنندهیتولکند که می

 نظریة فرکالف امری حائز اهمیت است. 
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