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چگووگیگب زامییووایب وووگد ی دیگووره ریووگورِ در ووایگ تگجوو پ پهیررووگرو

عرص راه گگیاگگ ی ز طگر ییهِ یرای شناسب ی تحلیوِ گتمیوا زوگدِوسوت

ردفپ پهیرش حاضر زررسوب چگوگیگب زامییوایب ووگد ویرویوب ی دیگوره غیور

ویرویووب در رمووا رووایب وسووت و در سووا روواه  1961تووا  1978زو رشوومر تحریوور
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رورنیایب د مر فرراد ساسایب ی د مر فرمو سجگده وست

2
3

دویرجگه د مرو گریِ مزا شناسب دویرگاِ ولزررو؛niloofarebrahimi88@yahoo.com

د مروه تخصصب مزا شناسب دویریار گوریِ مزوا شناسوب عووگ ری وت علیوب دویروگاِ ولزرورو دیگیسوند) مسو گ ؛

fsasani@alzahra.ac.ir
4
د مروه تخصصب مزا شناسب عوگ ری ت علیب دویرکدِ رنرراه ارزرده دویرگاِ تهرو ؛ sojoodi@art.ac.ir

 / 22بازنمایی خود و دیگری در رمان فارسی :خود ایرانی و دیگری غیر ایرانی در سه رمان تنگسیر... ،

درآمدِوید ریچنین وین مقال در پب پاسخگگیب ز وین پرسش وست و آیوا در

رما راه وین دیرِ تقازِ ووگد/دیگره زوا تقازوِ فررنا/یافررنوا رینگشوایب
دورد یا ویر وم رما راه پرشیار وین دیرِ س رما
سگیشووگ

دDaneshvar, 1969

ی ریسووای

تنگسویر دChubak, 1963

رووا دMahmoud ،1973

زو سو

حوووگر پرریووا دیگووره غیوور ویرویووب در آ رووا ویمخووان شوودید ی ریوو روواه

یرووای شناسووب فررنگووب ی رییکوورد تحلیووِ گتمیووا توواریخب چووارچگن ی ووره
پهیرش حاضر رو ترکیِ مبدرند یمایج پهیرش گگیاه آ وسوت و در سونهر

یرای وه ویرو سا راه  1961تا  1978جایگاِ دیگوره وم موییور دیود مورد ی وم
موییر دیود حکگموت ممتوای وسوت ی ویون تتوای زو تقازوِ مورد ی حکگموت

مبویجامد

گگیاه ورییوت دیگوره غیور ویرویوب در سونهر یروای وه ویورو ویون

سا را وست وم موییر دید مرد دیگره دشین ی ممخاصم وست وما وم موییر دیود
حکگمت دیگره قدرتب وست

وگد ز آ یوزسم وست زر وسوا یافمو رواه

پهیرش حاضر در رما راه وین دیرِ زامییایب وگد ز مثازر فررنا ی دیگوره
ز مثازر یافررنا یا ز زیا دیگر رینگشایب دی تقازِ وگد /دیگره ی فررنوا/
یافررنا یجگد یدورد

واژههااای یلیاادی :رمووا فارسووب وووگد /دیگووره فررنووا /یافررنووا

یرای شناسب فررنگب رییکرد تحلیِ گتمیا تاریخب

 .1مقدمه
پهیررگرو زروب حگمِراه مطالراتب مایند یرای شناسب ی تحلیِ گتمیوا ریوگورِ زو چگوگیگب
زامییایب وگد ی دیگره عالق مند زگدِ ی آ رو در ایگ تگج وگد قرور دودِوید رودف پوهیرش

حاضر زررسب چگگیگب زامییایب وگدپ ویرویوب ی دیگوره غیور ویرویوب ی رینگشوایب تقازوِ ووگد ی
دیگره زا تقازِ فررنا ی یافررنا در رما فارسب وست ز وین من گر رما راه ودزیا دوسمایب

سا راه  1961تا 1978

دیگره غیر ویرویب در آ را حوگره پرریگب دورد زرگزیدِ شدِویود

در ودومر وین زخش مس لر پهیرش دودِرا پیرین ی چارچگن ی ره مقال شرح دودِ وگورند شد
 .1 .1بیان مسئله
وسمگور را د Hall, 1997, p.15زر وین زایر وست

متهگ زامییایب جایگواِ مهیوب در مطالرور

فررنا دورد ی زامییایب مرنا ی مزا رو ز فررنا پیگید مبدرد آ گگیو

و روا د

Hall, 1997,
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 p.15مبیگیسد یکب وم مرایب زامییایب وسمتادِ وم مزا زروه گتمن چیزه مرنادور درزار) جهوا یوا

دیگر مرد وست ی زنیا فرویند مرناسامه ی ت اد در میا وعواه یک فررنا رو ترکیِ مبدرود

ز طگر والص زامییایب یرنب تگلید مرنا زو یوسوطر مزوا دریوا  16در ویون پوهیرش زورآییم زوا

مطالرر رما ز مثازر جلگِوه وم ودزیا ی «یکب وم عرص راه یسیع ی غنب
زروه جستیجگ ی یافمن پارِوه وم وگد ما زاشد»

دDowlatabadi, 1990

و موبتگویود جوایب

چگگیگب زامییایب وگد

ویرویب ی دیگره غیر ویرویب رو در سنهر یرای وه ویرو سا راه  1961تا  1978یروا درویم در ویون

سا را ز یوسطر م ارمو یتت ی حر وت پوایزدِ ووردود « 1963دیرو مقایموت» یوا گرفمو ی زوا
حوگر پرریا دیگره ی ز ییهِ دیگره ویگلیسب ریروِ وست ریچنین در پب پاسخگگیب ز ویون

پرسش رسمیم

«زامییایب وگد ویرویب ی دیگره غیر ویرویب در رما راه فارسب چگگیو وسوت »

سنس ولگگه رینگشایب تقازِراه وگد/دیگره ی فررنا/یافررنوا رو در ویون رموا روا زررسوب

مب نیم زررسب وین رینگشایب وم آ ری ورییت دورد

میکن وست فررنگوب ووگد رو زو شوکِ

ط یرت ی آشگن ی دیگره رو ز مثازر فررنا زامییایب ند «پطر یر ی دیگور ری روایب و زو

دی ا مدر رد ریسی زگدید وین دیودگاِ

رو دوشومند» د Sonesson, 2011, p. 161زو ویون
تنگسویر د Chubak,

من گر س رما زرجسمر دیر) چهوار ودزیوا دوسومایب ویورو د1978-1961

 1963سگیشگ د Daneshvar, 1969ی ریسای روا د Mahmoud, 1973رو زرگزیودیم زو ویون

س

در آ را دیگره حوگره پرریا دورد در ودوم رما راه منمخ

مررفب وگورند شد

 .2 .1معرفی دادههای پژوهش
وحید محیگد علبمحید وفغایب وسیاعیِ فصیح محیگد دیلتآزواده رگشونا گلرویره وموین
فقیره زهرو زیوایب ی سییین دویرگر وم مرهگرترین دوسما یگیسا دیر) منمخ

وم آ جا

پهیرش حاضرید

زررسب ریر آثار یامیکن وست س رما وم زرجسم ترین رما راه وین دیرِ رو زا تگج

ز حوگر دیگره غیر ویرویب در آ را زرگزیدِویم

 .1 .2 .1تنگسیر ()Chubak, 1963
در آثار صادق چگزک 1ریا ی زوگه جنوگن زو ووگزب پیودو وسوت «در دوسوما رواه وی میودگب
یومدگا جامرر عق مایدِ وم مویی وه تامِ تگصیف مبشوگد

1

چگزوک یخسومین یگیسوند) یسوِ

ویی ش زامه ( )1945تنگسیر د 1963چروغ آور د 1965ریم وی ق ر د 1965ی سنا ص گر د 1966وم آثار وی

رسمند
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وگد زگد

مگفق ز وروئر طرحب رنرمندوی

رما پرماجروه تنگسیر «زر وسا

وم وین میدگبرا شد» دMirAbedini, 2008, p. 242

یوقر وه تاریخب زنا شدِ ی واطر) مرده وست و زوروه گورفمن

حق وگد سالح ز دست مبگیرد» د« Yahaghi, 2001, p. 262زر سریگشت وگیش موبشوگرد ی
در جهت تغییر مگقریت وجمیاعب وگد مب

گشد» دMirAbedini, 2008, p. 242

 .2 .2 .1سووشون (
)
سووییین دویرووگر 1یخسوومین «م ویرویووب وسووت و مجیگعو وه وم دوسووما روواه گتوواِ چووا

وورد»

د MirAbedini, 2008, p. 197سگیشگ مهمترین وثر وی زا مگضگع تسلط ویگلیسبرا زور یوگوحب
جنگن ویرو یگشم شدِوست:

ویج ار وایم دویرگر رو زاید رما شیرین ی پور وگوینود) سگیشوگ دویسوت؛ دوسومایب و

میدگب مرمرک مره ی یگسف ددی قهرما وصلب مان رو در مجیگعر میدگب وجمیاعب
مرد فار

مب

در ووال جنوا جهوایب دی ی تسولط ویگلیسویا زور یوگوحب جنوگن تصوگیر

ند دYahaghi, 2001, p. 271

 .3 .2 .1همسایهها ()Mahmoud, 1973
وحید محیگد دوحید وعطوا  2وم مگفوقتورین چهورِرواه یوقوعگروئوب وجمیواعب زو شویار موبرید
3

د MirAbedini, 2008, p. 1008قال

دوسمایب مگفق محیگد زا رما ریسای را شکِ گرفت و

«وم غناه دسمایرد رما تاریخگرو و ر مبدرد

پدید مبآیرد» دMirAbedini, 2008, p. 473

قهرما رما ریسای را

[ی] در پب وگد مگجب وم رما راه شرح وحگولب

ز دری حوگود تواریخب روایدِ موبشوگد ی سریگشومش رو

م ارم) میا ییریراه ممواد وجمیاعب تریین مب ند طرح رما زر گرد تحوگ شخصویت ی
عقاید وی شکِ مبگیرد ی

یک دیرو تاریخب رو در زرمبگیرد دریا 481

 .2پیشینة پژوهش
پهیرشرایب ز م حثپ زامییایب وگد ی دیگره پردووم وید پرشویارید ی وشوارِ زو ریور آ روا
زحث رو ز درومو مب راید وم وینری در وین زخش فقط زو زرووب وم آ روا وشوارِ ووگوریم ورد

1

آتش وامگش د 1948شهره چگ زهرت د 1961ز

2

مگ د 1959دریا رنگم آرو وست د 1960دوسما یک شهر د 1961زیهگدگب د 1962موئره میور زوارو د1967

سرگردو د 2001وم جیل آثار وی رسمند

ب سال

نم د 1980جزیر) سورگردویب د 1993ی سوارزا

غری را د 1971پسرک زگمب د 1971ریسای را د 1973ی مدور صتر درج د 1993وم آثار وی رسمند

realism

3
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سلطایب د Soltani, 2005, p.11زا زیا وینک «رر گتمیایب ز من گر رگیت یافمن ز یاچار شوریع زو

تگلید دشین زروه وگد مب ند» ز پدید) غیریتسامه در گتمیا ویقالن وسالمب وشوارِ وردِ ی

یمیج گرفم وست

پهنر وجمیاع ریچیقت ووالب وم دشوین ییوبشوگد دریوا  95-94پوا مچب

د« Pakatchi, 2006زووا تکی و زوور یرووای روواه زاسوومایب ویوورو » در تقازووِ زووا دیگای و روواه رویووج در
یرای شناسب مایند تقازِراه ووگد/دیگر فررنا/ط یروت ی

مب ند ی زا وشارِ ز دوسما زیه ی منیهِ مبیگیسد:

تقازوِ چهارگایو رو صوگر زنوده

در وین دوسما زیه پسر گیگ پهلگو ویرویوب ی وم ر واندورو

یخسوری پادشواِ ویورو ی

منیووهِ دوموور وفروسوویان پهلووگو ی پادشوواِ تووگرو حوووگر دوریوود پادشوواِ ویوورو دشووینب

سامشیاپذیره زا پادشاِ تگرو دورد وما در حد فاصِ وین دی روی زیه ی منیهِ در قالو

پردوومب تغزلب ز یکدیگر عرق مبزامید ی دشوینب ویروییوا ی تگروییوا رو زوا عروق ووگد

فریمبشکنند دPakatchi, 2006

سجگده د Sojoodi, 2009a, p.127-142در پهیررب یرای شناومب درزار) ورت اطراه زینافررنگب
زا وشارِ ز وین

پیششرطپ رر نش ورت اطب یجگد یک من ی یک تگ یوا زو زیوا دیگور یجوگد

یک وگد ی یک دیگره وست ز مطالرر چیسومب مون ی توگ در ورت اطوا فررنگوب رمزگوا رواه
ورت اطب ی ماریت ممگ فرا در ورت اط پردووم وست یافمو رواه پوهیرش یه یروا دودِوسوت و

«فررنا ز وگده وگد مرنب یدورد ی رر فررنا پیگسم ز یوسطر یجوگد یوک دیگوره فررنگوب
شکِ مبگیرد ی یوزسم ز ورت اطا زینفررنگب وست»

سجگده در پهیرش دیگره د 2009b, pp.

 Sojoodi 143-165زا زیا وینک «رر فررنگوب فوواه ووگد رو آشونا آروموشزخوش ممروارف ی
ویسایب مب دویود ی در تقازوِ زوا آ ی زوروه وث وا آ پیگسوم دیگوره عجیو

زاممبسامد» ییگدور مکم

ی یاممروارف رو

تارتگ رو تردیِ ی دیگره رو «دیگره فررنگب» مررفب ردِوست ی گه

د Nabavi, 2009چگگیگب زامییایب وگده ی غیر وگده رو در سرمقال راه ریمیامو رواه یهوا

در سا راه ریاستجیهگره واتیب زررسب ردِوسوت وی زوا تحلیوِ یو ِروا پوارِگتمو روا ی ییوز

حگمِراه مرنایب سرمقال راه وین ریمیام یرا دودِوست متارییب

ز گریِ وگده یسو ت دودِ

شدِوید مرمیِ زر فقر ی سخمب رگشینده ی رگشیاره ی قودر ی تگویوایب رسومند ییهگوبرواه
زرجسمر گریِ غیروگده ییز شامِ ثری

پارِگتم را ی یو ِرا ییز ز گگی وه وست

یافهیب ی تگرم ضرف ی یاتگویب وسوت زرجسوم سوامه

ییهگبراه مث ت وگد ی ییهگبراه منتب غیر وگده

زرجسم زگدِوید ریچنین یقاط ضرف وگد ی یقاط قگ غیروگده ی ییز رییدودراه غیر دلخگوِ ز

حاشی زردِ شدِ یا ویکوار موبشوگید طوال ب ی یوایره د Talebi & Nazeri, 2011ییوز زو زررسوب
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زامییایب ریوزط قدر در رما ی ذرنیت یهایب یگیسندگا درزوار) دیگوره در دیر) پهلوگه وی

پردووم وید یافم راه پهیرش آ را یرا مبدرند
وست

دیگره در وین رما را وغل

شخصیمب ویسوما

قدر تأثیر زر محیط رو یدورد ی محیط ییز توگو تغییور دود وی رو یودورد ویون دیگوره زوا

گسمرد وید) یاسیگیالیسم ی تالش ریشنتکرو زروه پیگسمن ز غرن پیررفم زوا رودف پیگسومن زو
مدرییم «تا سطح گریِرا وجمیاعا ی قگمیوترواه سوا ن در ویورو

رویدِ شودِوسوت» د2011

 Talebi & Nazeri,یگیسندگا ویون مقالو در یهایوت یمیجو گیوره وردِویود و در رموا رواه

مگردزررسب دیگره در مقا ط یرمب یحرب پلرت ی زبقایگ ی در مقازوِ ووگد زو عنوگو ییواد

فررنا زامییایب شدِوست پوا مچب د Pakatchi, 2012در پهیرروب سو ولگوگه گچوکتور وم
ولگگه یخستپ لگتیا ی زا آیرد ییگی وه وم تقازِ وگد ی دیگره در فررنا ویرویب وروئ مبدرد
ز زایر یه یگاِ ویروییا ز دیگره ررگز زر وسا

ولگگه ط یرت-فررنا ی گدِ ی «وصگالً متهگمب

مراد «زرزر» یگیایب یا «عجم» عرزب در میا ویروییا شکِ یگرفم وست» ی «غیر ویروییا وم ی ر ویرویب
محکگ ز عد ترلوق زو

فررنوا ی وگدِویود» د Pakatchi, 2012سوجگده ی آقواوزرورییب د2013

 Sojoodi & Aghaebrahimi,زا زررسب چگگیگب زامییایب وگد ی دیگره در دوسما سویایش در

شارنامر فردیسب یرا مبدرند «آ چ در وین دوسما وگد رو وم دیگره ممیایز مبسوامد موذر
علم قدر ی یا ثری ییست زلک

دیگره ممتایتب رو مطرح سامد

ردور ی گتمار ووالقب وست فردیسب تالش موب نود ووگد ی

مبتگو آ رو در تقازِ زا وگد/دیگوره قط یودِ ووگد/دیگره

آمیخم یامید» د Sojoodi & Aghaebrahimi, 2013وطهاره ییکعز

دAthari Nikzzm, 2013

زووا وسوومتادِ وم ریش یرووای شناسووب وجمیوواعب ز و زررسووب شوویگِروواه گگیوواگگ یهووگر دیگووره در

دوسووما روواه گتوواِ م میوواده جووال آ وحیوود پردوومو ی یرووا دودِوسووت و «آ چو زو موون
شخصیتراه دوسما مرنا مبدرد حوگر دیگره وست» در یوقع «وین دیگره در دوسما راه آ

وحید رگیت من رو وم وی مبگیرد ی وی رو مج گر مبسوامد زو آ شویگِوه و دیگوره موبوگورود

میدگب ند» د Athari Nikzzm, 2013وسده ی ساسایب د Asadi & Sasani, 2013ییز زا تحلیِ
مؤلت راه گتمیا مدور در ممنراه مرزگط ز سیاست وارجب محیدرضا پهلگه یرا دودِویود و

«رگیتراه وگده غال اً ز صگر مث ت ی فرا زامییایب مبشگید درحالب

رگیتراه دیگره

ز صگر منتب زامییایب مبشگید» شیرومه عد د Shirazi Adl, 2013زا تکیو زور آروه زواومین

در حگم) گتتیگگمنده ز زررسب زامییایب تصگیر وگد ی دیگره ی گتتیگگمنده در دی رما

مان وحید ی سیاحتیامر وزروریمزیا پردووم وسوت یه زامییوایب ووگد ی دیگوره رو در دی وثور

مگرد مطالرر وگیش وینگگی تگصیف ردِوست:
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رر دی وثر

یس ت ز مما حا

یگاِ مث مب یدوشم ی مودو در حسور دیرو پور زوار

گذشم وید ز لحاظ مکایب ییز وگده و ویرویوب وسوت رر جوا و زاشود
عصر ی عذون وست

دیگره

در عیش ی وگشب ز سر مبزرید

پیگسوم در

یا ریسایگا ویرآ وید ی سایر رگرراه فریوا

دShirazi Adl, 2013

 .3چارچوب نظری
ی ری رایب ز مگضگع زامییایب وگد ی دیگره پردووم وید زسیارید چوارچگن ی وره پوهیرش

حاضر تلتیقب وم یرای شناسب فررنگب ی رییکرد تحلیِ گتمیا تاریخب وست زو ویون ترتیو

و

زروه پاسخ ز پرسش یخست وم وززورراه تحلیِ مزایب رییکرد تحلیِ گتمیا تاریخب ی زروه پاسخ
ز پرسش دی وم ی ری راه یرای شناسب فررنگب وسمتادِ وگورد شد زنازروین در وین زخش فقط ز
وین دی رییکرد وشارِ وگوریم رد

یرای شناسب فررنگب یخسمین زار در سا  1973پدیدور شد ی ز یوسطر «سنتراه درییب ی زوا

ویدیومر دسمایردراه صوگر گرویوب ریسوب ی حلقور مزوا شناسوب پورو

وم سواومگرویب فاصول

گرفت» د Torop, 2011, p.30-31مهمترین متهگ مطرح در یروای شناسوب فررنگوب و در ویون

مقال ز آ مبپردومیم فررنا وست لگتیا ی ریکارو د Lotman et al., 2011زو دی ییهگوب

فررنا وشارِ ردِوید:

فررنا ررگز یک مجیگعر عا ی جهایب ییست

یک حگم) زسم زر زسمر یافررنا دریافت مبشوگد
آیچ ز یک مذر

فررنا فقط در حکوم یوک زخوش

یافررنوا میکون وسوت در حکوم

ز وصگص ترلق یدورد دسمرسب ز دویش ز وصگصب یودورد یوا زوا

یگع ز وصگصب وم میدگب ی رفمار وشمروک یودورد پدیودور شوگد وموا فررنوا رییرو زو
چنین تقازلب ییاممند وست

دی شیگِراه ممتای تریین حدید ممیایز نند) فررنا وم

یافررنا سرویجا ی وساساً ز یک چیز ومم مبشگد :در زسمر یافررنا فررنا در حکوم

یک ی ا یرای

وه پدیدور مبشگد دLotman et al., 2011, p. 41

زا تگج ز ترریف فررنا وست

مگضوگع تقازوِ ووگد ی دیگوره مطورح موبشوگد لیوگیگ ر

د Ljungberg, 2011درزار) وین تقازِ مبیگیسد «رر فررنا وگد رو ز عنگو ی م فررنگب در ی ر

مبگیرد؛ ی یب

در مقازِ فووایب زیرییوب و ممورودف زوا زوبی یوب ی یحرویگره وسوت قورور

مبگیرد» دLjungberg, 2011, p.127

زروه تحلیِ تقازِ وگد ی دیگره در س رما منمخو

وم رییکورد گتمیوایب تواریخب وسومتادِ

وگوریم رد ی زا تگج ز آروه رویزیگِ ی یدوک د Reisigl & Wodak, 2009, p. 93زا وارزرد
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رورکارراه گتمیایب وززورراه مزایب ی تجلبراه مزایب 1واص زافوت-مودور چگوگیگب زامییوایب

وگد ی دیگره رو در رما راه منمخ

یرا وگوریم دود رییکرد گتمیایب تاریخب زر تاریخگرویب

در تگلید ی درک گتمیا تأ ید ی تالش مب ند سطگح گگیاگگ تحلیِ تاریخب رو در زافتسامه
ی تگضیح تحلیِ مزایب زگنجاید د KhosraviNik, 2015, p.107دسمگرولریِ پهیرروب پیرونهاده
وین رییکرد شامِ زررسب وین رورکارراست:
راهکارهای ارجاعی 2د

3

عیلکردشا وم طریق وززورراه دسم زنده شامِ ورجاعا

مگضگعب ز یوسطر وسمرارِرا ی مجامراه میستشناومب ط یربسامه ی شخصویتمدویوب
ی ییز مجام جزء ز

ِ وست راهکارهاای اسانادی 4د و پوس وم اموِ شود ریور

یا گذورهرا ی مقگل زندهرا وم آ را وسومتادِ موبشوگد ویون رورکارروا تگصویتب ورمش-
گذوروی ی لیر وهوید وم ییهگبراه منتب یا مث ت در قال
مزایب راهکارهای استدالل 5د

گزورِراه ضوینب یوا صوریح

زروه ییگیو تگجیو شویگ یوا حوذف ت روی

یوا

ویلگیتدرب وجمیاعب ی سیاسب ز وفرود یا گریرب وم وفرود مویی سامه 6دچارچگنزنوده
یا زامییایب گتمیایب

ز یوسطر آ گگینودگا مروار ت وگدشوا رو در گتمیوا زیوا

مب نند ی دیدگاررا رو در یک گزورش تگصیف ریویت یا یقِ رودودرا یا گتمو رواه

ت رووی آمیووز مطورح مووبسووامید ی پررن ا

سااازی ،7یمرن ا

سااازی 8دچگووگیگب

پرریاسامه یا یریاسامه وسمدال روا دیودگاِروا ی دیگور رورکاررواه گتمیوایب زوا
وززورراه مزایب دریا 108

 .4تحلیل دادهها
در رما راه سا راه  1961تا  1978ممغیرراه دیگرهسام زسیاره یجوگد دورد ممغیرروایب ماینود

مرمراه جغروفیاه دوولب مرمراه جغروفیاه وارجب تقازِ مرد ی حکگمت تقازِ فقیر ی غنب ی
دین زا تگج ز پرسشراه پهیرش حاضور فقوط زو زررسوب چگوگیگب زامییوایب ووگد ویرویوب ی

دیگره غیر ویرویب ی در یمیج ممغیر دیگرهسام مرمراه جغروفیاه وارجب وگوریم پردووت

1

linguistic realization
Referential Strategies
3
membership categorization devices
4
Predicational Strategies
5
Argumentation Strategies
6
perspectivization
7
intensification
8
mitigation
2
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 .1 .4بازنمایی به واسطة راهکارهای ارجاعی
رورکارراه ورجاعب وززوررایب زروه یا گذوره ی دسم زنده نرگرو وشیاء فرویندرا ی رسمند
وین رورکاررا ع ار وید وم وسمراه وشارِ وسمراه واص صنرتراه ودزب مایند وسمرارِ ی مجوام

ی فرِرا ی وسمرایب

زروه داللت زر فرویند ی نشرا ز

 p.94در وین زخش یرا وگوریم دود

دو یک وم وین وززوررا وسمتادِ شدِوست

وار موبرییود د Reisigl et al., 2009,

در رما راه منمخ

زروه زامییوایب ووگد ی دیگوره وم

 .1 .1 .4خود ایرانی
در رما راه دیر) مقایمت وگد ویرویب یکنارچ ی ممحده یجگد یدورد ی مریگالً قص را زر مردما

حمب مردما شهرراه دیگر دیگره ز شیار موبآینود زوا

یک شهر واص ممیر زید آ چنا

وین یجگد ییگی رایب وم ورجاع ز وگدپ ویرویب ز مثازر وگده

تنهوا زوا ممغیور ایرانای باودن وم

دیگره غیر ویرویب ممیایز شدِ ی زا ضییر «ما» ز آ ورجاع دودِ شودِوسوت ییوز مرواردِ موبشوگد

زنازروین مبتگو ملیت رو ممغیره دویست

رگیت ویرویوب رو وم رگیوت غیور

در رما راه منمخ

ویرویب ممیایز مب ند« :مویر وینا [ویگلیسبرا] مث وگد ما آدمند ز ما اره یدور

ما ار یدور

مگ ریین چن سا پیش ی گد

گلگل زسن ی وی ری تنگسیر رمن

چطوگر زوا

جهاموشگ آیرد وگی ی م ی زچ رواماون زو

» دChubak, 1963, p.84

1

در رما راه وین دیرِ وسمتادِ وم ضییر «ما» رورکار ورجاعب مهیب زوروه مرمگوذوره ی ویجواد

تقازِ میا وگد ی دیگره وست میرو در ریر ییگی را در نار ضییر «ما» ز دیگره غیر ویرویب ییوز
وشارِ شدِوست در یوقع ارزرد «ما» ارزرده زافتیوزسم وست ی وگر ورجاع ز دیگره غیر ویرویب

رو وم ییگی را حذف نیم شناسایب مرجع ضییر

وگد ویرویب وست یامیکن وگورد شد گوگیب

ایرانی بودن تنها ممایب رگیمب فروگیر ی مریاره زروه دسم زنده وست

در تقازِ زا دیگره غیر

ویرویب قرور گیرد عالیِ زر ضییر «ما» ییگی رایب وم ارزرد ضییر «وگدما » ییز مرواردِ موبشوگد:

«یقمب ویگلیسیا مد ز چاک زرد چب
90

2

یتت ما خودماون میرو » د

Mahmoud, 1973, p.

1

وسمتادِ وم ضییر «ما» در صتح راه  51 16ی  196رما سگیشگ ی صوتح رواه 170 154 153 134 99 16 90

2

ییگی راه دیگره وم ارزرد ضییر «وگدموگ » در صوتحر  21ویون رموا ی ییوز در صوتح رواه  153 94ی  231رموا

 231 179ی  435رما ریسای را ییز مراردِ مبشگد
ریسای را یجگد دورد
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در رما راه منمخ

وین دیرِ ورجاع ز وگد زر وسا

یا

رگر دویرویب یجوگد یودورد فقوط
مبتوگو

چند مگرد ورجاع زا یو ) «ریگطن» د Daneshvar, 1969, p. 50, 53, 181یجگد دورد

ملیت دویست« :وسلح زگیرید ی زیتمید زو جوا زرودرروا ی هماون رواه

آ را رو ورجاع زر وسا

وگدتا » د Daneshvar, 1969, p. 50وم یو ) «مرد » ییز زروه ورجاع ز وگد ویرویب وسمتادِ شدِ
وست« :مجلس ز وگوست تگد) مردم الیحر ملوب شود صونرت یتوت رو تصوگی

وردِ وسوت

مردم زا چهرِراه زروفریوم ی ل راه ز وندِ یرسم جوا زو جوا دیر دسوم رواه یگومیودِ جیوع

شدِوید ز

پایکگزب ی دستوفرایب» دMahmoud, 1973, p. 211

1

ورجاع ز سرممین وگد زا یا «ویرو » ییز فقط س زار در رما سگیشگ

د Daneshvar, 1969, p.

 13, 34, 181دیدِ مبشگد «[مکمارگ  ]:ما قگ ی ووگیش رسومیم مگور یو ایاران ی ویرلنود»

دریا  13زروه ورجاع ز سرممین وگد زیش وم «ویرو » وم ضییر «وینجا» ی یو ِرواه «میلکوت» ی

« رگر» وسمتادِ شدِوست:

 1ولف وگ زازاشگ اینجا ریخم شدِ

دMahmoud, 1973, p.214

ن وصالً ویگلیسبرا تگ مملکت ما چکار مب نند
ج ما مبوگوریم

2

دMahmoud, 1973, p.90

دست غارتگرو وم صنرت یتت یشور ما گتاِ شوگد » د

Mahmoud, 1973,

p.179

زا تگج ز یافم راه ز دسوتآمودِ وم زررسوب چگوگیگب زامییوایب ووگد ویرویوب زو یوسوطر رورکوار

ورجاعب مبتگو گتت

پرزسامدترین ورجاعب

وگد ویرویب رو وم دیگوره غیور ویرویوب ممیوایز

مبسامد ورجاع زا ضیایر وشار) «ما» ی «وگدما » وست

 .2 .1 .4دیگری غیر ایرانی
پیش وم تحلیِ چگگیگب زامییایب دیگره غیر ویرویب در س رما تنگسیر سگیشوگ ی ریسوای روا
زاید ز وین یکم وشارِ رد

دیگره غیر ویرویب در وین س رما محدید ز

رگررایب وسوت و

در مما شکِگیره یقایع دوسما رما را در ویرو حوگر دوشم ویود یرنوب روگرراه ویگلسوما ی
ریسی

ز طگر واص زامییایب رگر ویگلسما زسیار زرجسم وست ورجاع ز دیگر رگررا زسیار

ویدک وست ی مرنوادور ییسوت دیگوره غیور ویرویوب در رموا ویون دیرِ مریوگالً زور وسوا

1
2

ییگی راه دیگره وم ارزرد وین یو ِ در صتح راه  125 54 53 18ی  181رما سگیشگ یجگد دورد

ملیومش

وم ضییر «وینجا» در صتحر  57ریسای را صتح رواه  51 16سگیشوگ ی صوتح رواه  20ی  84تنگسویر ییوز وسومتادِ

شدِوست
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یوا گوذوره موبشوگد :یوک هنادی د Chubak, 1963, p.66روسهاا د

Daneshvar, 1969,

 p.181آلمانها د Daneshvar, 1969, p.51عرنرا دMahmoud, 1973, p.124, 435

یکرویندِ

مبگگید« :یرنب وین و انگلیسیا می واد دم روگیگ زنودوم ری گلروگ ی

ززین ز چاک» پوس مقصوگد جوا محیود وم «شویر» انگلیسایهاا رسومند زوا ترجو وم
یکرویندِ مبپرسم« :انگلیسیا » «و زل دیگو

انگلیسیا» «یقموب انگلیسایا مد زو

چاک زرد چب » «

یتت ما وگدمگ میر »

مب نند ی مبپرسم

یتت ما چ رزطب زو انگلیسایهاا دورد

انگلیسیها زاید ززیند ز چاک مبپرسم

90

1

وگر مهلمم زدرود موبپرسوم و چورو

وصالً انگلیسایهاا توگ میلکوت موا چکوار

عالیِ زر ورجاعراه ملیتمحگر ورجاعرایب ییز یجگد دورید

د Mahmoud, 1973, p.

ز زیگای ی وارجب زگد دیگره ی

ییز ترلقش ز مگقریت جغروفیایب واصوب وشوارِ دوریود وجن وب فریگوب ووارجب غرزوب ی شورقب

یو ِرایب رسمند

زروه یا گذوره ی ورجاع ز دیگره غیر ویرویب ز ار رفم وید

 2ولف ریچ دو منوت وحوده رو یکرویدید یو منوت فرنگایرواه وگ یرسوم رو ی یو منوت
وگدهراه تامِ ز دیرو
ن آذیقر شهر رو

رسیدِ رو

دDaneshvar, 1969, p. 24

قرگ اجنبی وریدِ زگد

2

دDaneshvar, 1969, p. 6

ج محا زگد خارجی مهیب ز شهر زیاید ی زو تیاشواه آ وایو یورید د

Daneshvar, 1969,

p.159

د مطی ن زاش زرو وین

دست غربیا گتا زر شرقیا رر یکب

د Mahmoud, 1973, p.

171

مبتگو وین ورجاعرا رو ورجاعروایب ورمشگذورویو ی یو ونثوب دویسوت و ووگد ی دیگوره رو وم
یکدیگر ممیایز مبسامید ورجاع ز دیگره زا ضییر وشارِ ییز پر ارزرد وست:

 3ولف مرد وین شهر شاعر ممگلد مبشگید وما شماها شررشا رو رم وید د

Daneshvar, 1969,

p. 18

1

ورجاع زا یو ) «ویگلیسبرا» در صتح راه  193 180 84 67 66 38 27 22ی  194رموا تنگسویر در صوتح رواه

 232 231 215 214 212 211 202 174 172 171 169 154 153 135 134 116ی  249رمووا ریسووای رووا ی
در صتح راه  160 127 6ی  290رما سگیشگ ییز یجگد دورد

2

ورجاع زا یو ) «فریگبرا» در صتح راه  96ی  123رما سگیشگ تکرور شدِوست
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ن یگسف پدروی گتت« :وم آنها دفاع رم مب نب پسر جا

جنا آنها میوا خودشاان

وست ز ما چ مرزگط ریملور وم قوار) خودشاان وسوت خودشاان پوریورش ردیود زگذوریود
خودشان رم تقاص پس زدرند

ای ها ریچیقت ز ممتقرا ی ییبگگیند

رو آلگدِ وگورند رد ی خودشان نار وگورند یرست

» دDaneshvar, 1969, p. 51

ج [یگسف] فرمگد :حاال دیگر آذیق رزطب ز جنا آنها یودورد

ای ها درییندوم زد مبزینب

دستراه شما

ای ها محماج گند ی آذیقر تگ ییسمند

دال
د

1

گتوت:

زوا

Daneshvar, 1969,

p. 250-251

2

ریا طگر

یافم راه وین تحلیِ یرا مبدرند ارزرد ضیایر ما ی آ را زروه دسم زنده ی ویجاد

تقازِ میا وگد ویرویب ی دیگره غیر ویرویب در رما ویون دیرِ ی وا منود ی مرنوادور وسوت زررسوب

رورکار ورجاعب زروه زامییایب دیگره یرا مبدرود و ورجواعب و یروایگر زرسواوت دیگوره

ز مثازر یافررنا زاشد یجگد یدورد ی ورجاعرا فقط زیگای زگد وی رو یرا مبدرند

 .2 .4بازنمایی به واسطة راهکارهای اسنادی
رورکارراه وسناده یتیت گتمیایب نرگرو وشیاء پدیدِرا رودودرا فرویندرا ی نشرا رو ز
یوسطر تگصیفراه ورمشیدورویر لیر وه وم ییهگبراه منتب یا مث ت در قال

صتترا زد روا

گریِراه حورفوضواف وه زنودراه مگصوگلب زنودراه رینوایگب زنودراه مصودره ی زنودرا یوا

گریِراه یج یصتب زارمآیبرا مقایس راه صریح تر ی را وسمرارِرا مجامرا م الغ را حسن
تر یررا تلییحرا تلگیحرا ی

مرخص مبسامد د Reisigl et al., 2009, p. 94در وین زخش وم

مقال ز زررسب چگگیگب وسمتادِ وم رورکارراه وسناده زروه زامییایب وگد ویرویب ی دیگره غیور
ویرویب در رما راه منمخ

مبپردومیم

 .1 .2 .4خود ایرانی
در زامییایب وگد ویرویب در رما راه وین دیرِ زیش وم رر چیز گزورِراه منتب مایند فقور وعمیواد

فساد ووالقب زایرراه وروفب زبسگوده ی یوزسمگب ز دیگره زرجسم شدِ ی وشارِ زو زایررواه

دینب دیگر رورکار زامییایب وگد ویرویب وست وگرچ رر یک وم وین گزورِرا مریوگالً زو یوک یوا

شیاره وم شخصیتراه دوسما یس ت دودِ شدِوست وما مبتگو وین شخصیتروا رو ییادروایب وم
1
2

در صتح راه  16ی  31وین رما ییز وم ضییر «وگدشا » وسمتادِ شدِوست

در صتح راه  51 16ی  250وین رما ییز وم ضییر «آ را» وسمتادِ شدِوست

فصلنامة علمی  -پژوهشی زبانپژوهی دانشگاه الزهرا(س) 33 /

لیت مرد ویرو ی وینگگیو زامییوایب رو زامییوایب ییوادین دویسوت زوبتردیود ریشون وسوت و

میکنست زسیاره وم وین گزورِرا فقط ط ق یا ط ق راه وجمیواعب واصوب رو تگصویف ی زامییوایب
نند ز رر حا زروه دوشمن تصگیره ریشن وم ویرویب

در رما راه سا رواه  1961توا 1978

زامییایب شدِوست یاگزیر زاید ز ریر گزورِرا وشارِ رد یکب وم مهمترین رورکاررواه وسوناده
زروه زامییایب وگد در وین رما را مویی سامه زا وسمتادِ وم یقِ قگ مسمقیم وست:

 4ولف پدرم میگوید حمب وندید تگ صگر محید میکاییوک روم توارِ دورِ [میورو ییوام
مبوگوید]

دMahmoud, 1973, p. 26

ن پدرم میگوید دییا میدو مؤمن وست

دMahmoud, 1973, p. 28

ج حاج شیخ علی از ثواب انعام علما و از همنشاینی باا علماا حار

دامادش از نعمتهای بهشت حر
میزند  . . .دMahmoud, 1973, p. 31

مایزناد.

میزند .برادرش از ثواب ختم صلوات حر

د ودو رموق وست میرزا نصراهلل میگوید

دMahmoud, 1973, p. 26

«پدر مبگگید» «میرمو یصروهلل مبگگید» ی مگورد مراز یرا مبدرند

ریر وین ییگیو روا یقوِ

قگ رایب رسمند زروه مویی سامه ی زیا دیدگاِراه دینوب ووگد ویرویوب ی زامییوایب ی زرسواوت وی

ز مثازر وگده دینزایر زبغیرتب فساد ی یوزسمگب ز وارجبرا ی سرسنردگب در زروزر آ را دیگر
وزراد زرساوتپ ویروییا وست

ز شکِ یقِ قگ مسمقیم زیا شدِوست

 5ولف وصالً یه جو غیرت تو ای مردم نیس

دChubak, 1963, p. 87

ن [یگسف وم ملک سهرون پرسید« ]:آذیق موبوگوریود و بدهیاد باه قشاون خاارجی ی
عگضش وسلح زگیرید ی بیفتید به جان برادرها و همون هاای خودتاان

دالوریها و مردانگیها و نجابتها

یاو آن

» دDaneshvar, 1969, p. 50-51

ج رئیس دولت با انگلیسیا ساخت و پاخت یرده است

دMahmoud, 1973, p. 116

1

ریر ییگی راه وشارِشدِ یرا درند) زامییایب منتب وگد ویرویب رسمند وگرچ جیلور پرسروب « وگ

آ دالیرهرا ی مردویگبرا ی یجازترا » در ییگیر دی زا ویون پویشفور

ریوروِ وسوت و ووگد

ویرویووب پیروومر دالیر زووگدِ ی مردویگووب ی یجازووت دوشووم وسووت فقوور یکووب دیگوور وم لیرو وهتوورین

ییهگبراه وگد ویرویب در رما وین دیرِ وست:
1

در صتح راه  54 53 51 50ی  250رما سگیشگ ی صتحر  135رموا ریسوای روا ییوز ییگیو رواه مروازهب یجوگد

دورد
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 6ولف ز ین آ زچر زیچارِ نان نداشته بخورد
ن وم آ یقت

دDaneshvar, 1969, p. 66

یار پدرم یساد شده بود ی تا آ یقت

پدر رفت گیوت ی توا حواال

زیست ریمه مبشگد رفمو بجز اشکنه و یاچی و گاهی آردتوله یه مثال آب زیپاو

میماند و گاهی هم سیرابی و تمام صبحها بجز نان و چای چیزی نخورده باودیم
دMahmoud, 1973, p. 82

ول م درحالب

1

مرد زا فقر ی شرویط یامطلگن دست ی پنج یر مب نند حکگمت ی یوزسومگایش

در رفوواِ ی آسووایشویوود تگصوویف مروسووم مجلووِ عقوود دوموور حووا م در سگیشووگ
Daneshvar, 1969,

دp. 10-13

ی مقایسر آ زا میدگب فقیرویر مرد شیروم ی ییز زخشرایب وم رما ریسای را

ز می ایب وین تقازِ رو زامییایب مب ند« :ویازا حکگممب رو تامِ آسوتالت وردِویود رنوگم یصوف

زیرمرش سنگچین وست ریر چروغراه ویازا حکگممب ریشن وست زا ویازا وایر ما ویلوب فورق
دورد واک تا مویوگ

لجون توا مویوگ ی رویچیقوت یدیودِو

دMahmoud, 1973, p. 50

و ریور چوروغرواش ریشون زاشود»

وگد ویرویب فقیر وست ی زروه ررایب یوافمن وم فقور وقمصواده یواگزیر زو سورممین دیگوره پنواِ

مبزرد« :گذشمن وم مورم فال مو یگریو آد یوموب زو یویات رسوید میدییو
فروییی

» دMahmoud, 1973, p. 65

2

ی ز وین ترتی

وار فوت ی

و

وم چنگا فقر ررایب مبیازد« :از پادرم

نامه رسیده است .مختصر پولی هام رسایدهاسات حواال ریور زودرکارهروا رو دودِویوم

یواشیواش دارد دستمان به دهانمان میرسد» دMahmoud, 1973, p. 197

یکب وم مهمترین ییهگبراه وگد ویرویب وین سا را

در رموا رواه منمخو

3

زامییوایب شودِ

وست تقازِراه میا وگدراه ویرویب وست ی زرجسم ترین وین تقازوِروا تقازوِ مورد ی حکگموت

وست وسریهییک د KhosraviNik, 2015, p. 148وشارِ مب ند

میا مرد ی حکیرویوا در

ویرو شکافب تاریخب یجگد دوشوم وسوت یکوب وم مهومتورین عگوموِ ویجواد ویون تقازوِ ی شوکاف
یوزسمگب حکگمت ز دیگره غیر ویرویب وست ییگی راه گگیاه وین شکاف ی تقازِ در س رموا

ریسای را تنگسیر ی سگیشگ پرشیارید:

1

در صتح راه  126 117 116 101 83 34 28 27ی  130رما ریسای را ییز ییگی راه مرازهب یجگد دورد

2

در صتح راه  326 165 150 124 82 57 18ی  435ریسای را ی صتحر  85تنگسیر ییز ییگی راه مرازهب یجوگد

3

در صتح راه  92 67 66ی  165وین رما ییز ییگی راه مرازهب یجگد دورد

دورد
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مثِ می گرراه عسولب زگدیود و یا

 7ولف تنگسیررا

[=مأمورهای حکومتی] آمدِ زگد تگه ندیه آ را
ن مایند سارایب

بوی گرگ شنیدِ زاشند

دChubak, 1963, p. 133
دChubak, 1963, p. 131

ج تتنگچبراه حکگممب در ی ر آ را خارجی زگدید

در ییگی راه زاال «مأمگر حکگمت» ز ی

چیاز ناآشانا و بادبو و بیگاناه

دChubak, 1963, p. 180

چیز ناآشنا و بدبو و بیگانه گرگ ی در یهایت زو

خارجی درندهرا ی ویگلیسبرا ترو ی شودِوسوت می واترین زامییوایب تقازوِ مورد ی حکگموت
ریویت مروسم واکسناره یگسف در سگیشگ وست ی تر ی رایب

زنیایب ملب ی مذر ب دورید:

سرپاس ا ز صدوه زلند گتت« :زا مزا وگش ز آقایا مبگگیم ممترق زروگید زرییود د وا رایموا رو زوام
نید وگر یکنید پریویر س ما رو لغگ مب نند وین دسمگر وست

ماشاءوهلل قره جلگ آمد ی گتت« :سر ار

ما قصد آشگن یدوریم عزوه ریرهرهما رو گرفم ویم ویگوار ون وینجوا رزالسوت ی وموریم عاشوگرو

وست تگ

مره ز تلخوب ویدیروید« :یوا ویگوار ون سگیشوگ وسوت ی سوگ

ییبوگورب شیر زاشب »

سیایش رو گرفم ویم » دDaneshvar, 1969, p. 298

در وین ییگی مأمگر حکگمت ز طگر ضینب ز شیر ی یگسف ز وما حسین ی سویایش ترو ی شودِ

وست وعمیاد زییاره قاچاق دمده زایرراه وروفب رفمارراه غیور ووالقوب ی زوبسوگوده دیگور
گزورِرایب رسمند

وگد ویرویب رو زامییایب مب نند:

 بوی تریاک وگوج تگفیق حیاط رو پر مب ند

دMahmoud, 1973, p. 16

 تیفوس همة دهات را گرفته ،در شهر هم پر است
 آفاق م وگوج تگفیق قاچاقفروشی مب ند

دMahmoud, 1973, p. 19

 چار پنج دزد گردنهگیر رر چ دوشمم زاال رید

 ای از ما بهترون ز من یک نین

دDaneshvar, 1969, p. 114

دChubak, 1963, p. 19

دChubak, 1963, p. 19

1

 تگ گریرایرا ررماد ی شش یتر بیسواد رست و توگ سورزاموای سوگود یادشوا موبدرنود
دMahmoud, 1973, p. 201

2

ریر ییگی راه زامییایب وگد ز یوسطر ویگوع وززورراه رورکار وسناده گگیواه آ ویود و در رموا

دیر) مقایمت زامییایب وگد ویرویب امالً منتب وسوت ی موبتوگو یمیجو گرفوت و ووگد زو مثازور

1

«وگد» تنگسیر چنا وروفاتب وست

2

ییگی راه مراز در رر س رما زسیارید ی یقِ ریر آ را در وین مقال میکن ییست

دروت رو ی ر ردِ مبدوید ی «قسم مبوگرد

میا شاو راه آ ز چرم دیدِ» وست دChubak, 1963, p.11

عریسب ی عوزوه پریوا رو در
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یافررنا زرساوم مبشگد وما وین چهر) منتب مب تگوید ز قهرما شیر مرد ی ویسا شروفمیند ت دیِ
شگد وگر زروه م ارمِ زا دیگره غیر ویرویب قیا

ند:

 8ولف وی رم مثِ محید تگ دور ی دسمر رئیس علب دلگوره با انگلیسیها جنگیده بود و دو تا
انگلیسی یشته بود و همی براش افتخاری پدید آورده بود
ن یگسف گتت« :

دChubak, 1963, p. 38

زگذورید الوقِ یک یتور جلو آنها بایستد توا توگه دلروا زگگینود:

وگن آورش یک مرد رم دیدیم

دDaneshvar, 1969, p. 16

 .2 .2 .4دیگری غیر ایرانی
در مما شکِگیره دوسما راه رما راه تنگسیر سگیشگ ی ریسای را ویگلیسبرا ی ریسبرا در
ویرو حوگر دوشمند ی زر ثری ع یم وین سرممین چنا ویدووم زگدید ریرورب حا یا فاسود زوا

وسمریارگرو ممجایم ی م ارم) وسمقال طل ا زا آ را یکب وم مهمترین ییهگبراه وین دیرِ زگدِ ی

زب تردید وین مگضگع یقرب مهم در چگگیگب زامییایب دیگره غیر ویرویب در رما راه وین زرر وم
تاریخ دوشم وست استعمارگر دسگیشگ 35؛ ریسای روا  179 171 170 140 100 79دزد
دریسای را  170یافر دریسای را 116؛ سگیشگ  133خونخوار دریسای روا  79ی 100

امپریالیساام دریسووای رووا  100غااارتگران دریسووای رووا  202 179ی  205دالالن نفتاای

دریسای را  179فرنگی دی ندار دریسای را  212ی مهمان ناخواناده دسگیشوگ  16وم

جیل یو ِرا ی تر ی رایب رسمند

زروه تگصیف ی زرساوت دیگره غیر ویرویب ز

ار رفم وید

ییبدویم وین «استعمارگر خونخوار» چ جگر جوایگره وسوت و فقوط ووگ موبووگرد ی وشومهاش روم
سیرهیاپذیر وست الزد زبجهت وسم «استعمارگر» رو «خونخوار» یگذوشم وید

یتهیب چیز وب دسومگیر موبشوگد موثالً فهییودِو
دMahmoud, 1973, p. 78-80

وم ویون جوایگر زتهیوب

و گوارب زو جواه «ووگ » یتوت روم موبووگرد

در ریر ییگی را دیگوره در قاموت نروگره ممجوایم ی غوارتگر زوا چهورِوه منتوب زرسواوم

شدِوست زا تگج ز ترریوف یافررنوا و پویشتور زو آ وشوارِ شود ییگیو روایب وم یافررنوا
زرشیرد دیگره ییز یجگد دورد آ جا
یرنب وی

گزورِراه افر ی دینیدور ز وی یسو ت دودِ موبشوگد

ز دینب واص ترلق یدورد ی در یمیج یافررنا وست ییگیو رواه دیگوره وم زرسواوت

دیگره ز مثازر یافررنا ییز یجگد دورید :آ جا

دیگره ز جایگره تر ی مبشوگد و زو آد

ییبماید ی ییز آیجوا و دیگوره یجوس قلیودود موبشوگد چنوا
دChubak, 1963, p.84

و یورفش رو زایود آن روید
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عج

جگیگرویب رسن وینا مردنشونم به آدم نمیمونه

دChubak, 1963, p.27

وفروشمگب «پرچم» دیگره در سرممین وگد زامییوایب مجوامه ی ییوادین دیگوره زوروه زرسواوت

ممجایم زگد ویست

یگارب ز پرچم انگلیس

شق ی رق ری د ِ دیالقش تگ آسویا ییلوب موگج موبووگرد ویودووت ی

صگرتش تگ رم رفت ی ری ممین تف رد

ریچیوت ییبذور

«چون سوال

و مون ویون زیورق ری ریوین جوگر موبزیونم و

هن زر ی آفمان ریا ی ریش ز ورِ عگضوش زیورق وگدموگ

آفمان ریا ی ریش زردِ ی ستید ستیدش ردِ دChubak, 1963, p. 20

1

و ری «ومیریو » مد

یکب دیگر وم ارزردراه مجام زروه زامییایب دیگره ز یوسطر رورکارراه وسوناده وشوارِ زو

دین دیگره وسوت و دیگوره آ رو در سورممین ووگد ت لیو موب نود« :هناوز سارش پار از

داستانهای انجیال اسات یاه هار روز صابح در مدرساه مجباور باوده بخواناد»
د 2 Daneshvar, 1969, p. 44وین یتگذ ز ویدومِوه وست

دیگری ی تنها ز ترییج دین وگیش

مبپردومد زلک زایرراه دینب خود ویرویب رو وروفا ی در یمیج یافررنا زریار مبآیرد« :مدیر
دود مد :در وین مدرس خرافات رورب یدورد روزه و روضاه را بگذاریاد بارای عماههاا و
خالههایتان!» دDaneshvar, 1969, p. 133

زاید ز وین یکم وشارِ شگد

زامییایب وگد ز مثازر یافررنا وم سگه دیگره ز دین محدید

ییبشگد ی ییگی راه دیگره ییز یجگد دورید و یروا موبدرنود دیگوره غیور ویرویوب ویرویوب رو
ملات قابلیات تمادن نادارد»

یافررنا ی آشگن مبدوید[« :مدیر ویگلیسوب مدرسو « ]:ایا

د Daneshvar, 1969, p. 262یادویب دیره وم تید ی یدویسمن آیین ی آدون میسمن گزورِرایب
رسمند زروه مویی سامه ی زیا دیدگاِ دیگره غیر ویرویب یس ت ز وگد ویرویب

مسمقیم زیا شدِوید

یوزسمگب وگد ز دیگره یکب دیگر وم گزورِرایب وست

یوزسمگب آ چنا وسوت و غیوان وی سو

حکگمت زروه تگجی حوگر دیگره وست:

در قال

یقِ قگ

ز وگد یس ت دودِ شدِوست ویون

سواده موبشوگد ی ویون سواده وسومدال گتمیوا

 ای روزها [بعد از ملی شدن صنعت نفت و رفت انگلیسیها] ،از رو به راه شادن
یار و یاسبی اصالً خبری نیست تگ رر قهگِوای

1
2

یگاِ نوب دساتهدساته بیکارهاا

در رما سگیشگ دصتح راه 11ی  37ییز ییگی راه مرازهب یجگد دورد

در صتح راه 37ی  160وین رما ییز ییگی راه مرازهب یجگد دورد
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نشستهاند ی غم الف مب نند تصفیهخانه خوابیده است .باازار بیشاتر یسااد شاده
است و گشنگی دارد به خیلیها زور میآورد .دMahmoud, 1973, p. 231

 ما مهندس نفت نداریم .اقتصاد ما همی

نفت است .اگر لج بکنند و نفات ماا را

نخرند ورشکست میشویم و حر هایی از ای قبیل

دیگره عامِ زییاره ییز رست« :ط ق ش ویلب گتت:

دMahmoud, 1973, p. 134

وی زچ وش مر

گرفم همی مرضی

یه میگویند قشون خارجی ،نطفهاش را تاو آبانباار وییال ریختاه
گتت« :وگدشا
حوگرش س

حسوین آقوا

م زگدید مرضرا رو رم آیردید»» د Daneshvar, 1969, p.31ی زو طوگر لب

یازگده وست:

[یگسف ]:ز مکمارگ گتمم:

مرد وین شهر شاعر ممگلد مبشگید وما شیارا شررشوا

رو رم وید گتمم پهلگو رایرا رو ووم

ردِوید حمب ومکا م ارمِ رم زاقب یگذوشم ویود

الوقِ حیاس وه زگگیند ی رجزه زخگویند گتمم سرممینب ساوم وید والب وم قهرموا

گتوومم شووهر رو ووردِویوود عووین گگرسووما

گتوومم شوویا شوورر رو رووم ویوود عگضووش

درشک چبرا ی جندِرا ی دال را چند تا لی ویگلیسب یاد گرفمو ویود

»د

Daneshvar,

1969, p. 18

ریر ییگی را گگیاه آ وید

دیگره دشین ی سمیزِجگ وست وگرچ زاید تگج دوشوت و ویون

دیگری دشین ی سمیزِجگ زرساومر مرد ویرو وست ی ی حکگمت ویرو ریوا طوگر و پویشتور

وشارِ شد زرجسم ترین تقازِ مطرح در رما وین دیرِ تقازِ مرد ی حکگمت 1وست تقازلب و زوا

دی موییر دید ممتای یس ت ز دیگره غیر ویرویب ریروِ وست در یوقع دیگره غیر ویرویب گوارب
وم چنا مر زیمب زروگردور وست

زو چنودپارِشود ووگد موبویجامود درگتمگگرواه یگسوف

قهرما رما سگیشگ ی زرودرش وا ا ا تقازِ وین دی موییر دید آشکارو یرا دودِ موبشوگد

وا ا ا ییایند) موییر دید ط قر حا م ویگلیسبرا رو «مهیوا » ی «صواح وومیوار» موبدویود ی وم
ریین مگضگع ز عنگو وسمداللب زروه زر حق زگد آ را وسمتادِ مب ند:
[وا

ا ا ]:دودوش زیخگد لج مب نب رر چ زاشد وینهوا مهمان موا رسومند رییرو

و

وینجا ییبمایند وگر رم یدریم وگدشا ززیر مبسمایند وم قتِ یا مهر ی موگ وی اررواه توگ
ییبترسند زرد رم متت

ییبوگورند پگ مبدرند من رر چو در وی ارروایم زوگدِ

1زسیاره وم زخشراه رما ریسای را ز تقازِ مرد ی حکگمت وومصاص دورد تقوازلب و زو م وارمِ ی در
یهایت گرفمار آمد مرد در چنگا حکگمت ی میدو ی شکنج مبویجامد
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چکب فریوم و

رر چ زاشد صاحباختیار آ روا رسومند د

Daneshvar, 1969, p.

16

وما یگسف ییایند) موییر دید مرد م ارم ی وسمقال طل

آ

را رو «وجن ب» د Daneshvar, 1969, p.

 16ی «مهیا یاوگویودِ» موبیامود« :یگسوف گتوت :مهماان ناخواناده زگدیروا توامگب یودورد
» دریا ی آ را رو عامِ گرسنگب ریرهرهرایش مبدوید« :یگسف زملخب گتت :وما

وا ا ا

رعیت مرو مبشگد ریرهرهراه مرو مبشگد گرسن یگهدوشت » دریا

زنازروین در پاسخ زو ویون پرسوش و آیوا در زامییوایبرواه رموا رواه تنگسویر سگیشوگ ی

ریسای را میا تقازِ راه وگد/دیگره ی فررنا/یافررنا رینگشوایب یجوگد دورد یوا ویور زایود
زگگییم

پاسخ وین پرسش وم موییر دید دی گتمیا مرد ی حکگمت ممتای وست درحوالب و

ویلب دیگره رو یافررنا مبدوید دیمب وی رو فررنا ی وگد رو یافررنا زرمبشیرد

 .3 .4بازنمایی به واسطة راهکارهای استداللی
رورکارراه وسمدال رورکاررایب رسمند زروه تگجی یا تردید در زایررا ی حقاییترواه رنجارزنیواد

تگپگ را د Reisigl et al., 2009, p. 94تگپگ را «مگضگعا زدیهب مگردق وگ یوک

زر وسا

وجمیاع ی قگویین میدگب در رر دیر) ممایب وواصویود» د Van Der Valk, 2003, p. 319در ویون
زخش ز تحلیِ رورکارراه وسمدال پیرومگ زامییایب وگد ی دیگره در رما راه منمخ

پردووت

 .1 .3 .4خود ایرانی
تگپگ دینزایره مهم ترین تگپگ

مطرح در رورکارراه وسمداللب زروه زامییایب وگد ویرویوب در

رما راه دیر) مقایمت وست وین تگپگ

وسمداللب زروه پذیرش زبسگوده ی فقر ی تسولیم زوگد

در زروزر سریگشت شگ وست« :تا زگدِ دییا ریین زگدِ

نیس

درس خوندن زیاد ،آدمو از دی

 1 190وین ییگی را یرایگر وین زایرید

به در میینه» دMahmoud, 1973, p.

فقیر ی زدزخمیم میورو وار وودو زوبحکیوت ییسوت ی زور

زایرراه دینب «دییا میدو مؤمن وست عالیِ زر ویون ییوامه زو توالش زوروه تغییور ی زه وگد

شرویط ییز ییست میرو ودویید

1

رس

یار خدام یه بایحکمات

وگ ریر مرد دییا آقا زاشن پس ب عیلگب ن » د Mahmoud, 1973, p. 48ی «ویسا

حدود [گتت]
وسا

وگوریم

دیدو دودِوست وگدش یا ییز مبدرد در

وگوید ییز وشم اِ

در صتح راه  289 162 109 108 48 29 28ی  290وین رما ییز ییگی راه مرازهب یجگد دورد
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وست میرو آدمب رو وم دین دیر مبسامد» وما در نار وین ییگی روا و زرسواومب منتوب وم تگپوگ

دینزایره رسمند ییگی رایب ییز یجگد دورید

وین تگپگ

رو ممین سام پیدویش ریحیور م وارمِ ی

حقطل ب ی زنازروین تگپگسب مث ت مررفب موب ننود« :غصو یخوگر پسور اماام جعفار صاادقم
زندونی یشید» دMahmoud, 1973, p. 434

در زخش راه ق ِ وشارِ ردیم

وگد ز س

فقر وقمصاده ی زروه ررایب وم وین مروکِ زو

سرممین دیگره پناِ مبزرد وما فقر تنها دلیِ ترک سرممین وگد ییست فورور وم آشوگن سورممین
وگد ی یافمن ومنیت ی ییز تحصیِ علم ی دویش دیگر دالیِ پناِ زرد ز سرممین دیگره رسومند در

یوقع آشگن ی یافررنا زگد سرممین وگد وسمداللب وست زروه ترک آ مبتگو تگپگ

در وین وسمدال رو تگپگ

یوزسمگب زو دیگوره یامیود ی آ رو ویونگگیو زیوا

مطرح

ورد« :زو سورممین

دیگره مب ری میرو سرممین وگد یافررنا وست دز دویش زخصگص ی ییز یگع واصب وم میودگب

دسمرسب یدورد » ییگی راه میر گگیواه ویون وسومدال ویود« :یگسوف رفمو زوگد فرنگساتان [زوروه

تحصیِ :د مر در وقمصاد فالحت دسگیشوگ  »] 124د 1 Daneshvar, 1969, p. 77حموب گوارب

ویرویب زروه ررایب وم وطر در مرمراه سرممین وگیش یاگزیر ز پرچم دیگره پنواِ موبزورد« :در
دعووگوه میووا

الیموور ی مسوورگد وووا دیوودو طووال زیروومر ولووق ووودو بیاارق انگلاایس ساار در

خانههایشان زدند تا سب جرأ یکند وای راهشوا غوار

نود» د Daneshvar, 1969, p.

74

ملب شد صنرت یتت یرایگر تگپگ

ملبگرویب ی وسمداللب زروه م ارمِ زوا حا یوایب و زوا

دیگره غیر ویرویب ریسگ شدِوید وست« :مجلس زو وگوسوت توگد) مورد الیحور ملای شادن

صنعت نفت رو تصگی

ردِوست مرد زا چهورِرواه زروفریومو ی لو رواه زو ونودِ یرسوم

جاز جا دیر دسم راه یگومیدِ جیع شدِویود زو پواه وگزب ی دسوتوفروایب» د

Mahmoud, 1973,

p.211

زنازروین «دینزایره» «یوزسمگب ز دیگره ی دیگرهزایره» ی «ملبگرویب» تگپگ راه مطرح

در زامییایب وگد ویرویبوید

یرا درند) آ وید

1

وگرچ دی تگپگ

آور در تواد زا یکدیگرید وما لیت تگپوگ روا

وگد ز مثازر یافررنا زامییایب شدِوست

در صتح راه  89 60ی  206سگیشگ  85 69ی  173تنگسیر ی  64ی  150ریسای را ییوز ییگیو رواه مروازهب یجوگد

دورد
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 .2 .3 .4دیگری غیر ایرانی
تنها تگپگسب در زامییایب دیگره غیر ویرویب در رما راه منمخ
ویست دیگره وگد رو فررنا مبدوید ی زا وین زایر
وست حوگر وگد رو در سرممین وی تگجی مب ند:

مراردِ مبشگد «وگدزایره»

فررنا رو زوروه «دیگوره ویرویوب» آیردِ

 9ولف [مینگر ز وا ا ا« ]:ودو زا شیا یریت مبدرد زدریدش ز ما وین یریت ما ریو موا
زرور

شما بلد نبود .شما الزم نیست .ما درآورد .رسااند باه آنهاا یاه الزم شاد »

دDaneshvar, 1969, p. 35

ن [مینگر در ویا مره« ]:وایمرا! آقایا ! صدق زدرید ما تمدن را برای شاما پیشاکش

آوردیم » دDaneshvar, 1969, p. 259

ج [مره ز یگسف ]:در ریا مدرسر ویگلیسب

تمدن و آداب معاشرت و آیی
مبگذوشت

وایم مودیر روب زو موا سور گفت موبمد و

زندگی یادماان مایدهاد مینگور روب سورما منوت

ف خیانی به ما میآموزد تا وم زامیه وگدما یوا درزیوایریم ووایم حکویم

مبگتت شفا و دوای شما در دست م است

دDaneshvar, 1969, p. 129

 .5نتیجهگیری
یافم راه وین پهیرش یرا مبدرنود و دیگوره غیور ویرویوب در رموا رواه ویون دیرِ زو یوسوطر

ملیت ی ورجاع زا ضیایر وشارِ دسم زنده شودِ ی

رورکارراه ورجاعب یرنب زا یا گذوره زر وسا

ویجاد تقازِ ما/آ را امالً مرنادور وست رر چند ورجواعب و یروایگر یافررنوا دویسومن دیگوره

زاشد یجگد یدورد ی ورجاعرا فقط وارجب زوگد وی رو یروا موبدرنود مهومتورین رورکوار مزوایب

ممیایزسامه وگد وم دیگره رورکار وسناده وست

زا تر ی را ی وسمرارِروا زو تگصویف دیگوره

مبپردومد ی دیگره رو در قامت نرگره ممجایم ی غارتگر زا چهرِوه منتب زامییایب مب نود زوا
وین یجگد ییگی رایب وم یافررنا زرشیرد دیگره ییز یجگد دورد آ جا

دینیدور ز وی یس ت دودِ مبشگد یرنب وی

گوزورِرواه وافر ی

ز دینب واص ترلق یدورد ی در یمیج یافررنا وست

علت وین زامییایب منتب رو زاید در حوگر تجایمگرویر دیگره در ویرو رما راه منمخو
مگضگع مهیب

زاید تگج دوشت

زاید ز آ وشارِ شگد وین وست

دویسوت

وگرچ دیگره دشین ی ممخاصم وسوت وموا

وین دیگره دشین ی ممخاصم زرساومر مرد ویرو وست ی ی حکگموت ویورو

وم موییر دید حکگمت دیگره قدرتب وست

وگد ز آ یوزسم وست زرجسم ترین تقازوِ مطورح

در رما راه وین دیرِ تقازِ مرد ی حکگمت وست تقازلب

زا دی موییر دیود ممتوای یسو ت زو
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دیگره غیر ویرویب ریروِ موبشوگد زنوازروین در پاسوخ زو ویون پرسوش و آیوا در زامییوایبرواه

رما راه تنگسیر سگیشگ ی ریسای را دیگره ز مثازر یافررنا زامییایب شدِ وست یا ویر زاید
زگگییم

وست

پاسخ وین پرسش وم موییر دید دی گتمیا مرد ی حکگمت ممتای وست وین در حالب

ویلب دیگره ممجایم ی ول م ی سرممین وی رو رو یافررنا مبدویود دیموب وی رو فررنوا

زرمبشیرد عالیِ زر وین وگد ویرویب ییز زوا گوزورِرواه منتوب ماینود فقور وعمیواد فسواد ووالقوب

زایرراه وروفب زبسگوده ی یوزسمگب ز دیگره زامییایب شدِوست ز گگیو وه و موبتوگو ویون
زامییایب رو یرایگر یافررنوا دویسومن ووگد در رموا رواه ویون دیرِ دویسوت در یوقوع آشوگن ی

یافررنا زگد سرممین وگد وسمداللب زروه ترک آ وست ریچنین لیت تگپگ را ییز یروایگر

آ وید

وگد ز مثازر یافررنا زامییایب شدِوست زا تگج زو آ چو گتمو شود موبتوگو چنوین
در رما وین دیرِ تقازِرواه ووگد/دیگره ی فررنا/یافررنوا زوا یکودیگر

یمیج گیره رد

رینگشایب یدورید یرنب وینگگی ییست

ویرویب رما راه وین دیرِ وم رما یگیسب در ویرو وگد

رو فررنا ی دیگره رو یافررنا زدوید وین در حالب وست

دیگره وگر ز سرممینش تجایم ند یافررنا وست رر چند

ویرویب وگد رو یافررنا مبشیرد ی

آید

سرممینش فررنا ز شیار موب-

فهرست منابع

وسده ریا ی فرراد ساسایب د« 1392زامییایب نرگرو وجمیاعب در گتمیا سیاست وارجب محیودرضوا
پهلگه زر وسا

39-64

مد وجمیاعب-مرنایب فا لیگی » مزا ی مزا شناسوب دیر)  9شویار)  18صوص

وطهاره ییک عز مرضی د« 1392یرای -مرناشناسب وجمیاعب م میاده :حوگر «دیگره» زوروه سواوت

مرناه میدگب «وگد»» یرای شناسب ی یقد ودزیا دوسمایب مراصر دمجیگع مقاال یقودراه ودزوب-

رنره ز

گشش لیال صادقب تهرو  :سخن صص 265-286

پا مچب وحید د« 1385گذور وم تقازِ دیگای ز ترامِ چهارگای در ی ا راه یروای وه زاسومایب ویورو » در
مجیگعو مقواال چهوارمین رومویدیروب یروای شناسوب رنور زو

فررنگسما رنر صص 113-133

گشوش منیوهِ نگرویوب تهورو :

پا مچب وحید د« 1391متاریم ممقازِ ط یرت ی فررنا در حگم) یروای شناسوب فررنگوب مکمو
تارتگ» مقاال ویلین رمویدیرب یرای شناسب رنر ز

تگری

رنر صص 179-204

مسوکگ-

گشش فورمو سوجگده تهورو  :فررنگسوما

پیمر د« 1390یرای شناسب فررنگب ی فررنا» ترجیر فرمو سجگده یروای شناسوب فررنگوب زو
گشش فرمو سجگده تهرو  :یرر علم صص 17-40
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چگزک صادق د 1382تنگسیر تهرو  :یگاِ

دویرگر سییین د 1393سگیشگ تهرو  :وگورممب

سجگده فرمو د« 1388ورت اطا زینفررنگب :رییکرده یرای شناومب» یرای شناسوب :ی ریو ی عیوِ زو
گشش فرمو سجگده تهرو  :یرر علم صص 127-142

سووجگده فوورمو د« 1388ورت اطووا زووینفررنگووب :ترجی و ی یقووش آ در فروینوودراه جووذن ی طوورد»
یرای شناسب :ی ری ی عیِ ز

گشش فرمو سجگده تهرو  :یرر علم صص 143-165

سجگده فرمو ی راجر آقاوزرورییب د 1392یگارب یرای شناومب زو جایگواِ ی وا رواه ووالقوب در تریوین
مرمراه وگد ی دیگره در دوسما سیایش فردیسب رمویدیرب یرای شناسب ووالق دچا یردِ

سلطایب سید علب وصغر د 1384قدر
ویرو تهرو  :یرر یب

گتمیا ی مزا  :سامی ارراه جریا قدر در جیهوگره وسوالمب

سنسگ گگرو د« 1390وگد دیگره رو مبزیند :مرناه دیگوره در یروای شناسوب فررنگوب» ترجیور تینوا
ومروللهب یرای شناسب فررنگب ز

گشش فرمو سجگده تهرو  :یرر علم صص 153-199

سنسگ گگرو د« 1390متهوگ مومن در یروای شناسوب فررنگوب» ترجیور فورمو سوجگده یروای شناسوب
فررنگب ز

گشش فرمو سجگده تهرو  :یرر علم صص 75-118

شیرومه عد مهریام د« 1392تصگیر وگد ی دیگره در آینور تجودد :زررسوب گتوتیگگمنوده در موان

وحید ی سیاحتیامر وزروریمزیا ز مثاز ه دی ییگی وم یخسمین رما راه ویرویب» مجیگعو مقواال

سگمین رمویدیرب مزوا شناسوب ی مطالروا زینارشوم وه :مطالروا وجمیواعب ی فررنگوب مزوا زو
گشش فرراد ساسایب تهرو  :یرر یگیس پارسب صص 247-275

طال ب وزگترون ی یایره مریم د« 1390زامییایب «دیگره فریدست» در رما راه دیر) پهلگه وی » علگ
وجمیاعب دیر)  55شیار)  55صص 131-171

لگتیا یگره ی ویسننسکب زب وه د« 1390در زوان سوامی وار یروای شوناومب فررنوا» ترجیور فورمو
لیگیگ ر

سجگده یرای شناسب فررنگب ز

گشش فرمو سجگده تهرو  :یرر علم صص 41-74

ریسمینا د« 1390مگوجه زا دیگره فررنگب :رییکردراه یرای شناومب ز ترامِ زینوافررنگب»

ترجیر تینا ومروللهب یرای شناسب فررنگب ز

119

گشش فرمو سجگده تهرو  :یرر علم صص -151

محیگد وحید د 1353ریسای را تهرو  :ومیر یر

میرعازدینب حسن د 1387صد سا دوسما یگیسب ویرو تهرو  :یرر چری

ی گه یاسین د 1388زررسب سرمقال راه ریمیامر یها درزار) سیاست وارجب جیهگره وسوالمب ویورو
در دیلت رتمم ی ررمم پایا یامر ارشناسب ورشد دویرگاِ ولزررو

یاحقب محیدجرتر د 1380جگی ار لح را تهرو  :جامب
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Abstract
This study has been conducted to analyze how Self (Iranian) and the Other (nonIranian) have been represented in the Persian novels written between 1961 and 1978.
The main question of the present research is how Iranians and non-Iranians are
represented in the novels of two different periods of fiction writing in Iran?. By
answering this question, it would be possible to show whether there is an overlap
between the Self/the Other confrontation and culture/nonculture in these Persian
novels or not, in other words, if Self has been represented as culture and the Other as
non-culture or not. The study of this overlap is important because some nations
construe themselves as nature and chaos while others as culture, “Peter the Great
and other Russians trying to modernize Russia held this . . . view . . .” (Sonsson,
2000, p. 540). In order to achieve the aims of the research, three novels of the
greatest ones written in the era called ‘the era of resistance’ have been selected and
studied, including Tangsir by S. Chubak (1963), Savushun by S. Daneshvar (1969)
and The Neighbors by A. Mahmoud (1973). Cultural semiotics and DiscourseHistorical Approach (DHA) have developed the framework of this paper. Cultural
semiotics which has been used since Ernst Cassirer (1923-29) suggested describing
certain kinds of sign systems as symbolic forms and claimed that the symbolic forms
of a society constitute its culture, offers no method for analyzing data and that is
why it’s integrated into DHA, in this research. DHA accentuates historicity in
discourse production and comprehension and attempts to incorporate various levels
of historical analysis in the contextualization and explication of linguistic analysis
(KhosraviNik, 2015: 107). The DHA is three-dimensional: after (1) having
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identified the specific contents or topics of a specific discourse, (2) discursive
strategies are investigated; then (3), linguistic means (as types) and the specific,
context-dependent linguistic realizations (as tokens) are examined (Reisigel and
Vodak, 2009: 93). The DHA focuses on the following main research agenda:
Referential Strategies, Predicational Strategies, Argumentation Strategies,
Perspectivization and Intensification, mitigation. Referral strategies are tools for
naming and categorizing actors, objects, processes, etc., and include referenced
names, specific names, metaphor, and verbs and nouns which are used to refer to the
process and actions. Predicational strategies determine the discursive quality of
actors, objects, phenomena, events, processes, and actions by means of stereotypical
evaluative descriptions of negative or positive attributes in the form of attributes,
appositions, prepositional phrases, relative clauses, infinitive clauses, collocations,
similes, metaphors, metonymies, exaggerations, euphemisms, allusions, implications
and so on. Argumentative Strategies justify or raise doubt about the beliefs through
Topoi. The results of this research show that in Tangsir, Savushun and the
Neighbors, the Other (Non-Iranian), through referential strategies and by naming
based on his nationality, is distinguished from the Self (Iranian). Also there is no
reference to represent the Other as nonculture. Even when he is called alien and
foreigner, it is only his foreignness which is topicalized, and there is no sign of
regarding him as nonculture. In these novels, the most important linguistic strategy
to distinguish the Self from the Other is the predicational strategy through which the
Other is described by similes and metaphors and represented negatively. This study
showed that the Other had such a prominent position in the semiosphere of Iran in
1961-1978, that it has led to an opposition between people and the establishment.
One of the most important features of Tangsir, Savushun and the Neighbors is
representing the contradictions between Iranians themselves and the confrontation
between people and the establishment is the most important. This opposition is one
of the most important aspects of the representations of Self in the selected novels.
From the peoples’ perspective the Other is an enemy who is constructed, for
instance, as colonial power and pirate but from the perspective of the establishment
the Other is represented as a power which the Self’s economy is heavily dependent
on. It should be mentioned that the Self does not consider the Other to be totally
culture or nonculture, the Self sometimes goes to the Other’s land to gain culture,
but when the Other invades Self’s country, he is a colonist and infidel, maybe
nonculture, and he should be expelled from the country. Believing in the Other, the
fear of the Other and obedience to the Other form the topoi of government, while
nationalism and the struggling form the topoi of people. Although people – as well
as government - believe in the Other’s land “not in an invader Other” they look for
culture there. Finally, based on the results of this study, in the selected novels, Self is
represented through negative predications, especially by perspectivization and
expressing what the Other thinks about the Self, therefore there is no overlap
between the two mentioned oppositions, Self/Other and culture/non-culture, and Self
is not represented as culture and vice versa.
Keywords: Persian Novel, the Self/the Other, Culture/Nonculture, Cultural
Semiotics, Discourse Historical Approach

