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  با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادي
  

  1فروغ  کاظمی    
  2سمیه اجلی

  
  چکیده
هایی توان بسیاري از رمز از این منظر می. ست ا شناسی زبان  فتمان یکی از مباحث مهم در حوزهتحلیل گ

مطرح شده در متن،  هاي برخی از بحث. کرد گردانیدهد، رمز سنده در داستان ارائه میرا که نوی
تأثیر  و نقد این مباحث فرامتنی ممکن استکارگیري ه که به فرامتن تعلق دارند و ب اندموضوعاتی

بر آن است که با استفاده از نظریه گفتمان  سعی این مقالهدر . اي در درك داستان داشته باشد عمده
که  ه شودداجتماعی است، نشان دا -تحلیل نظام گفتمانی سیاسی که چارچوبی براي »موف«و  »الکال«

- هاي هژمونیشوند و چگونه در قالب شبکههاي سیاسی با استفاده از کدام راهبردها بازنمایی میگفتمان
به  »کندمرد الابالی بادکنک قرمزم را سوراخ می«در این راستا، رمان . اندشده در رمان انعکاس یافته

این رمان از هاي غالب در گفتمانکه این بحث این است نتیجه  .ه مدنظر قرار گرفته استعنوان نمون
 کندمیرقیب گفتمان خود را هژمونیک  سازي نقاط قوت خود و نقاط ضعفسازي و برجستهطریق غیریت

  .شودمیاستمرار سلطه و قدرت خود  و باعث
  

  فرامتنفتمان، تحلیل گفتمان انتقادي، ، تحلیل گاجتماعی - سیاسی گفتمان :ي کلیديها واژه
  
  مقدمه - 1

هاي انسانی ما معنی  شناسیم و با زبان است که تجربه هاي زبانی می هاي عالم را از طریق قالب واقعیت
ها را در ها نیستند، بلکه همواره آن دسترسی ما به واقعیت ازطریق زبان است؛ نه اینکه واقعیت. کند پیدا می

تحلیل گفتمان در . کند مفاهیم صرفاً از طریق زبان یا گفتمان معنی پیدا می. شناسیم هاي زبانی می رابطه
ها و  نوشتار و گفتار گروه شود؛ و این نکته کهتبیین میانتقادي روابط میان گفتمان و قدرت اجتماعی 

لیل، این نوع تح. بخشند و بدان مشروعیت می کنندمیاستفاده  نهادهاي مسلط، چگونه از قدرت، سوء
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، 2، فمنیسم، نژاد، هژمونی1و مفاهیمی چون طبقه، جنسیت دهدمیمشکالت اجتماعی را مورد توجه قرار 
 .کند را بررسی می …منافع، عدالت، نابرابري و 

  ناسبات او در اجتماع پرداختههاي ادبی، به انسان و م و ادبیات داستانی، بیش از دیگر گونه3رماندر 
هاي ادبی،  است که رمان و دیگر گونه  داده  نشان  4ادبی گرایانه ساختار هاي پسا یهحال نظربا این . شودمی

اي گفتمانی است؛ به  هاي اجتماعی، که بازنمایی آن به شیوه وار واقعیت نه صرفاً بازتاب و انعکاس آیینه
دلیل، هدف از ست و به همین ترین ابزارهاي بازنمایی ا ویژه رمان، از مهم  عبارت دیگر، ادبیات و به

اي از جهان و روابط و مناسبات انسانی  ساختن روایت ویژه ادبیات داستانی، در نهایت، آشکار مطالعه
در ست که ا رمانی »مرد الابالی«. یابد گیرد و پرورش می می  اي است که در خالل آثار ادبی شکل ویژه

  .شودگاه تحلیل گفتمان بررسی میدید این مقاله از
  هشپیشینه پژو - 2

صورت  6و موف 5هاي گوناگونی در حوزه تحلیل گفتمان انتقادي از منظر دیدگاه الکال تاکنون پژوهش
 .کنیم هایی از آثار در این زمینه اشاره می در این قسمت از پژوهش به نمونه. گرفته است

تمان از رویکردي انتقادي به تحلیل گف«با عنوان اي  در مقاله )1394(یی فرد جهرمی کاظمی و روشنا
تحلیل گفتمان  با رویکرد را» زن زیادي«فیلمنامه » مطالعه موردي فیلم زن زیادي: دیدگاه الکال و موف

شده در  گفتمان طبیعی  در تحقیق فوق سنت به مثابه. لیل کالن الکال و موف بررسی کردندانتقادي و تح
چالش به سازي و اقناعبه  یریتسازي، غ رانی، برجسته نظر گرفته شده است که توسط ابزارهاي حاشیه

دیگري   را تثبیت و حفظ و معناي بالقوه خاص، معناهایی است و با قراردادن عناصر در رابطهکشیده شده 
در نتیجه . بررسی شدشده در گفتمان  هاي هژمونی عنوان شبکه  گیري سنت به چگونگی شکل. حذف شد

گرا با ساختارشکنی و تثبیت نظام  گفتمان سنت یلهسو شدن گفتمان تجددگرا به رانده  چگونگی به حاشیه
  .گرا به خوبی نشان داده شده است معنایی گفتمان سنت

نامه طال و مس،  تحلیل گفتمان انتقادي در فیلم«دیگر با عنواندر مقاله  )1394(کاظمی و علیزاد منیر
به این نتیجه رسیدند که  را بررسی کردند وگفتمان جنسیتی در فیلم طال و مس » بر پایه الکال و موف

نیز در چگونگی بازتاب گفتمان دینی . استي فیلم به وفور دیده شده  ها گفتمان مردساالري در سکانس
هاي  که گفتمان دینی به صورت شبکه شد و بر اساس این تحقیق نتیجه گرفته شدبررسی  این پژوهش

گرا، عاطفی، هویتی پرداخته شده  تمان سنتدر این مقاله به گف. هژمونی شده به خوبی بازتاب یافته است
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توان به تحلیل کاربردي تبدیل نمود و هاي الکال و موف را می است و مشخص شده است که تحلیل
  . هاي متفاوت نشان داد کارایی این رویکرد را در گفتمان

  چارچوب نظري - 3
 گفتمان - 3-1

  از واژه -گفتمـان -اژه دیسـکورس و کنـد کـه ریشـه   در مـورد واژه گفتمـان اظهـار مـی    ) 1391(آشـوري  
»discursus« گفتمـان در زبـان انگلیسـی و    . اسـت معناي بحث کـردن    التینی گرفته شده است و به

در معنـاي فنـی و دقیقتـر، گفتمـان،     . شـود فرانسه در معناي عام، به سخن، گفتار و نیز گفتگو اطالق می
-در زبـان  .صورت خطابه یا مقاله  نظري بهعلمی و  اير شرح و بسط یک جستار در زمینهگفتاري است د

شـود کـه   اطـالق مـی   -گفتاري یا نوشتاري -اي از یک متنشناسی این مفهوم به معناي واحدي یا تکه
جـامع دیگـر گفتمـان عبـارت اسـت از       تعریف. کندبیش از یک جمله است و مطلبی یا پیامی را بیان می

ر از کارکردهـاي اجتمـاعی نیـز مجموعـه رفتـار، افعـال،       منظو. »مثابه عرف و کارکرد اجتماعی زبان به«
منظـور تحقـق     هنجارها و بایدها و نبایدهایی است که در یک جامعه حاکم است و براي انجام عملی و به

انـد و  این نوع کارکردهاي اجتماعی در جامعه نهادینه شده. شوندخاصی به کار گرفته می هدفی در جامعه
-ب همین عرف و کارکردها متبلور میشود که در چارچوب و قالامعه محسوب میزبان نیز جزئی از این ج

  ).95:  1379، 1فرکالف(شود 
 تحلیل گفتمان - 3-2

ها در زبان گفتاري و نوشتاري باعث موضوع تحلیل گفتمان عبارت است از این موضوع که چگونه جمله
 گویدمی) 16: 1378( 2کوكپنی. شونده میتولید واحدهاي معنادار بزرگتري مانند بند، مکالمه و مصاحب

براي این . »بخشدچه به گفتمان انسجام میبارت است از جستجو براي یافتن آنتحلیل گفتمان ع«
سنجی، تحلیل کالم و تحلیل گفتمان به کار کاوي، سخنهایی چون سخناصطالح در فارسی از معادل

تأثیرات ایدئولوژیک زبان نیست، بلکه هدف از تحلیل  تحلیل گفتمان صرفاً تحلیل کارکردها و. اند برده
شود به از اهداف مهم تحلیل گفتمان می .هاي اجتماعی از جمله زبان استگفتمان، تحلیل همه پدیده

ثباتی معنا، آشکار کردن رابطه بین متن و  نشان دادن رابطه بین نویسنده و متن و خواننده، نشان دادن بی
تأثیر متقابل متن و زمینه بر یکدیگر، روشن کردن ساختار عمیق و پیچیده تولید  ایدئولوژي، نشان دادن

  ).3: 1393کرباسیان،(کردمتن یعنی جریان تولید گفتمان اشاره 
  تحلیل گفتمان انتقادي- 3-3

وجـود آمـده و     هاي اخیر به تحلیل گفتمان انتقادي، رویکرد جدیدي در مطالعات کالمی است؛ که در سال
این نوع تحلیل، نحوه استفاده غیر مشروع از قـدرت  در . آراء میشل فوکو، فیلسوف فرانسوي داردریشه در 

                                                
1- Fairclough.N 
2- Penycook.A 
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جمعی، سلطه و عدم مساوات، که از طریق نوشتار و گفتار در بافت اجتمـاعی و سیاسـی خاصـی صـورت     
یت، دانش و که چگونه روابط اجتماعی، هو این. شود شود بررسی می یستادگی میگیرد و یا در برابر آن ا می

اي  شوند و یا اینکـه مؤسسـات و نهادهـاي اجتمـاعی     قدرت، از طریق متون نوشتاري و گفتاري ایجاد می
گیرند، از مباحث اصـلی   اند و می وسیله و از طریق گفتمان، چگونه شکل گرفته  چون مدرسه و دانشگاه، به
  .آیند شمار می تحلیل گفتمان انتقادي به

هاي زیـرین گفتمـان را    یهست تا ساز و کار عدم مساوات اجتماعی نهفته در الگر انتقادي بر آن تحلیل
و نشان دهد و آگاهی الزم و کافی براي افراد جامعه مورد نظر را فراهم آورد تا با فراهم آمـدن   کشف کند

امعه در مدار، توسط آحاد افراد ج گیري مطلوب از ساختارهاي گفتمان زمینه و ساز و کار توزیع عادالنه بهره
  .هایی برداشته شود جهت تحقّق عدالت اجتماعی گام

، کـه نوشـتار و گفتـار    شودتبیین میتحلیل گفتمان انتقادي روابط میان گفتمان و قدرت اجتماعی در 
ایـن نـوع   . بخشند و بدان مشروعیت می کنندچگونه از قدرت، سوء استفاده می ها و نهادهاي مسلّط، گروه

و مفاهیمی چون طبقـه، جنسـیت، فمنیسـم، نـژاد،      دهدقرار می ی را مورد توجهتحلیل، مشکالت اجتماع
 )1992( 1دیوید کریسـتال ).  4: 1381یارمحمدي،(کند  را بررسی می... هژمونی، منافع، عدالت، نابرابري و 

رویکردي به تجزیه و تحلیل زبان است؛ کـه هـدف آن آشکارسـازي    « گوید در تعریف این نوع تحلیل می
  .»شناسی است ط پنهان قدرت و فرایندهاي ایدئولوژیکی در زبانرواب
  نظریه گفتمان الکال و موف - 3-4

گتر از زبان جا نظام معنایی بزرگفتمان در این. اندگفتمان خود را از فوکو وام گرفتهالکال و موف مفهوم 
فتن ذهن ه در اختیار گرهایی از حوزه اجتماع را در سیطره خود گرفته و به واسطاست و هر گفتمان بخش

الکال و موف همچنین مفهوم . دهدرهاي فردي و اجتماعی آنها شکل میها، به گفتارها و رفتاسوژه
. ش راننده بخشیدندقدرت فوکو را نیز وارد نظریه گفتمان خود کردند و به این ترتیب به گفتمان نیرویی پی

اختار گفتمان استفاده براي توضیح س 3سوسور» نهنشا«از  2فوکو» حکم«رسد آنها به جاي اما به نظر می
. ستا هااي از نشانهاي از احکام بلکه مجموعهان از نظر الکال و موف نه مجموعهبر این گفتمبنا . کردند

ان الکال و موف در نظریه گفتم» مفصل بندي«مفهوم صورتبندي گفتمانی فوکو نیز قابل قیاس با مفهوم 
خورند و یک نظام ها با هم جوش میواسطه آن، نشانه رآیندي است که بهبندي فاست، چرا که مفصل
، »حکم«به جاي » نشانه«به جایی به ظاهر کوچک و استفاده از  همین جا. دهندمعنایی را شکل می

   .تاي بخشیده اسپذیري فوق العادهن نظریه انعطافهمان طور که خواهیم دید، به ای
هان سوسور رابطه میان زبان و ج. را فردینان دو سوسور بنیان گذاشت 4مفهوم نشانه و نشانه شناسی

از نظر . دهندول و مصداق سه گوشه آن را شکل میدهد که دال، مدلخارج را به صورت مثلثی نشان می
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2- Foucault.M 
3  - Saussure.F.De 
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اي ذاتی میان نشانه و مصداق یا جهان خارج تشکل از دال و مدلول است و رابطهسوسور، نشانه تنها م
ها نه با ارجاع به به این ترتیب، معناي نشانه. است لکه این رابطه دلبخواهی و تصادفیوجود ندارد، ب
ظام نشانه شناختی زبان برقرار ها در درون ناي که میان خود نشانهها بلکه به واسطه رابطهجهان مصداق

ی زبان و بدون ها در درون نظام نشانه شناختتشکیل معنا بر اساس نظام تفاوت. آیدشود به دست میمی
را در نظریه گفتمان ارجاع به جهان خارج گام بسیار مهمی بود که سوسور برداشت و الکال و موف نیز آن 

  ).156:  1377هوارث،( اندخود بسط داده
ها ها و پدیدهفعالیت. گفتمانی باشداي براي معنادار شدن باید نظر الکال و موف، هر عمل و پدیدهاز 

هیچ چیزي به خودي خود داراي هویت . شوند که در قالب گفتمانی خاص قرار گیرند میوقتی قابل فهم 
بیان همان طور که هوارث . کندکه در آن قرار گرفته است کسب می نیست، بلکه هویتش را از گفتمانی

معناي اجتماعی . اي هویت استگفتمان دارند موءید شخصیت رابطه برداشتی که الکال و موف ازکند می
توان است میاي که اینها خود بخشی از آن و نهادها را با توجه به بافت کلیمات، گفتارها، اعمال کل

اي که در حال وقوع است و هر عملی را با توجه به نایی را تنها با توجه به عمل کلیهر مع. فهمید
   .ت، باید شناخ]مل در آن قرار دارد که آن ع[گفتمان خاصی 

هاي جوهرگرایانه و ند با کلیه دیدگاهاي، الکال و موف سعی کردهپساساختگرایان با اتخاذ چنین دیدگاه
هاي اجتماعی، به نفی ها و پدیدهدانستن همه هویت آنها با محتمل و مشروط. مبناگرایانه مخالفت کنند

در این . ندتی پرداخگرا و استعالیهاي اثباتگرا، عقلیی و قطعیت گرایی ناشی از دیدگاههر گونه عینیت گرا
ها قابل فهم است و خارج از قلمرو گفتمان هیچ حقیقت هان اجتماعی تنها در قالب گفتمانصورت، ج

کنند هاي درست و نادرست را تولید میها هستند که گزارهاین گفتمان. ابل فهمی وجود نداردبنیادین و ق
   .دا عمل کننهدارند بر اساس این گزارهامالن و نهادهاي اجتماعی را وامیو ع

ت ند، اما ثابتی گفتمان را از سوسور وام گرفتشناخاي بودن نظام نشانهاگرچه الکال و موف رابطه
گی دال و دریدا دوگان. کنندو در این خصوص از دریدا تبعیت میپذیرند بودن رابطه دال و مدلول را نمی

هایی که پندارد؛ دالمدلول میبدون  هاياي از دالشکند و زبان را مجموعهمدلول سوسور را درهم می
هاي مختلفی به دال در واقع در شرایط مختلف مدلول. دآورنان را به هنگام کاربرد به دست میمعنایش

  .شوند و این که یک دال خاص متضمن چه مدلولی است همواره مورد مناقشه استمنتسب می
که  این بدان معنا نیست. باشد یخاص گفتمانباید بخشی از هر چیز و هر فعالیتی براي معنادار شدن  

بـراي قابـل   ) منظور این است که هر کنشی(هر چیزي براي معنادارشدن باید گفتمانی یا زبانی باشد بلکه 
سنگی را در نظر بگیریـد کـه ممکـن    . تري به حساب آیدفهم بودن، باید بخشی از چارچوب معنایی وسیع

گ بسته به بافت اجتماعی خاصـی کـه در آن قـرار دارد، ممکـن     این سن. است در دشتی به آن بربخوریم
اي داراي اهمیـت  اي براي جنگیدن، شیء بسـیار قیمتـی، یـا یافتـه    است آجري براي ساختن خانه، گلوله

توان براي این شـیء مفـروض داشـت،    هاي خاصی که میشناختی باشد، همه این معانی یا هویت باستان
هـوارث بـه   (بخشـد  اي دارد که به آن شیء معنا و مفهوم میرایط ویژهبستگی به نوع خاص گفتمان و ش

 ).162: 1377نقل از الکال و موف، 
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مفـاهیم واقـع در ایـن    . تحلیل گفتمان متشکل از شمار زیادي مفاهیم متکثر و البته درهم پیچیده اسـت 
ها منوط به فهم آن یرامونیگفتمان و نیز سایر مفاهیم پ ند که فهم دقیق شاکله نظریهاه هم مرتبطنظریه ب

. داي و زنجیروار با هـم داشـته و دار  د، ارتباطی شبکههایی دارمفاهیم وجوه و پیچیدگی هر چند این. است
تـوان   مهـم را مـی   ایـن مفـاهیم  . معنایی گفتمان را تأمین کنـد  تواند بخش نظریهیف این مفاهیم میتعر
، 5، دال تهـی 4، دال شـناور 3ژمـونی، دال مرکـزي  ، ه2ضدیت و خصـومت ، 1بندي مفصل گونه برشمرد، این

، 12گفتمـانی   ، حـوزه 11، انسـداد 10ارزي و تفـاوت   هـم   ، زنجیره9و اعتبار8، قابلیت دسترسی7صر، عنا6ها وقته
  :گونه است برخی از این مفاهیم این تعریف. 15سوژگی سیاسی، 14محتمل بودن/ ، مشروط13ازجاشدگی

ها هـویتی جدیـد   کند و به آن ان ارتباط برقرار میه در یک گفتمعملی که میان عناصر پراکند :بندي مفصل
  .دهد می

یند؛ بنـابراین ایجـاد   گو کند، به این امر منطق تفاوت می یک گفتمان خود را با دیگري تعریف می :ضدیت
وجود این دیگري بـراي روشـن شـدن و تثبیـت     . شود تا دیگري به وجود آید ضدیت باعث می  این رابطه

  .ی الزم استمرزهاي سیاس
رت بـه عبـا  . این مفهوم ناظر به این است که در ساحت سیاست و اجتماع، چه کسی برتر اسـت  :هژمونی

و  16مـارش (هاي مسلط رفتاري در جامعه تصمیم خواهـد گرفـت   شکل دیگر، کدام نیروي سیاسی درباره
بپذیرند، در آن صورت  معنایی را براي یک دال هر چند موقت ،اگر افکار عمومی). 209: 1387،  17استوکر

هاي دیگر به معناي هژمونیک شدن کل نظـام معنـایی و   هژمونیک شدن دال. شودآن دال هژمونیک می
از دیگـر  . هژمـونی اسـت   ها مهمترین کـار ویـژه  تثبیت موقت هویت. شود نهایتاً گفتمان و هویت آن می

دادن قـدرت و مطـابق حقیقـت     وهجاي زور و عادي و طبیعی جل  کارکردهاي هژمونی جایگزینی سلطه به
  .دادن آن با واقع است نشان

                                                
1- Articulation 
2- Antagonism 
3- Nodal point 
4- Floating signifier 
5- Empty signifier 
6- Moments 
7- Elements 
8- Availability 
9- Credibility 
10- quivalence and difference 
11- Closure 
12- Field of discursivity 
13  - Dislocation 
14- Accidental 
15- Political subjectivity 
16- Marsh, D. 
17- Stoker, G. 
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دیگـر مفـاهیمی     عبارت  دهد، به گفتمانی را دال مرکزي تشکیل می  مرکزي منظومه  هسته :دال مرکزي
  .شوند شوند، گرد یک دال مرکزي ایجاد می دهی می که در درون یک گفتمان سازمان

هاي  اند؛ بنابراین هنر گفتمان ر درون یک گفتمان تثبیت نشدهکه هنوز د اندهایی ها و نشانه دال :عناصر
  .رقیب در جذب این عناصر است

برخالف مفهوم عناصر این مفاهیم در درون یک گفتمان به هویت و معنایی موقت دست  :ها وقته
  .اند یافته

و ابهام را از میان  ها معنا ببخشندکنند تا به آن هاي مختلف تالش می هایی که گفتمان نشانه :دال شناور 
  .اند دهد که این مفاهیم هنوز در نظام گفتمانی تثبیت نشده این نشان می. بردارند

مفهوم قابلیت دسترسی براي بیان میزان موفقیت یک گفتمان به کار  :قابلیت دسترسی و اعتبار
نیست، بلکه صرفاً  هاي ذاتی آن به اعتقاد بابی سعید، امکان پیروزي یک گفتمان به علت ویژگی. رود می

منظور از اعتبار . رسد به این دلیل است که گفتمان تنها ساخت منسجم در دنیاي کامالً آشفته به نظر می
نیز تأکید بر این نکته است که اصول اساسی یک گفتمان با اصول اساسی یک گروه اجتماعی ناسازگار 

  ).551: 1385حقیقت، ( نباشد
» رانیحاشیه«و » سازيبرجسته«هوم غیریت در ذات خود با مفاهیم مف :رانیسازي و حاشیهبرجسته

رانی  حاشیه. شوندمنازعات گفتمانی ظاهر می دو مفهوم، به اشکال مختلف در عرصهاین . همراه است
. سازي نقاط قوت خود و نقاط ضعف رقیب از آن جمله استنقاط ضعف خود و نقاط قوت رقیب و برجسته

  .اي براي حفظ و استمرار قدرت و هژمونییک گفتمان استرانی، شیوهو حاشیه سازي در واقع برجسته
ها گفتمان. ناممکن است» غیریت«و » ضدیت«گفتمان بدون فهم مفاهیم  فهم نظریه :ضدیت، غیریت

- یک گفتمان، صرفاً در تعارض با گفتمان یابیهویت. گیرنداساساً در ضدیت و تفاوت با یکدیگر شکل می
پس هویت روز، وابسته به . توان درك کردروز را تنها در تعارض با شب می. پذیر است ر امکانهاي دیگ

ها از اینرو گفتمان. مشروط به وجود غیر است ها منوط وهویت تمامی گفتمان. شب است و برعکس
  .کنندسازي میهمواره در برابرخود غیریت

د که آن گفتمان از آنها در شرایط گوناگون و گاه در برابر یک گفتمان، غیرهاي متعددي وجود دار
این، تمایز قایل شدن میان غیر داخلی و غیر  بنابر. نمایدهاي مختلف استفاده میبراي کسب هویت

اند تا معنایی جدید از هاي غیرِ به حاشیه رانده شده، دائماً در تالشگفتمان. پذیر خواهد بود خارجی امکان
است،  ارائه کنند و ثبات موقت معنایی را که گفتمان مسلط ایجاد کرده) دههاي تثبیت شدال(ها وقته

اگر ثبات معنایی . قراري معنایی و شناور شدن هستندها همواره در معرض بیبنابراین، دال. برهم بزنند
ان قراري و بحر در واقع دچار بی. ک گفتمان از میان برود، ثبات آن گفتمان از میان خواهد رفتهاي یدال

هاي طرد شده موفق به این کار شوند، هژمونی گفتمان حاکم از میان نهویت خواهد شد و چنانچه گفتما
 .گردد هاي رقیب فراهم میرود و زمینه براي تسلط گفتمان می
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یک گفتمان تحت  تر آن هویت یا تشکیل گروه و در شکل گسترده الکال و موفه، هویت جمعی در نظریه
. گیرد تقابل میان درون و بیرون شکل می فردي یا هویت سوژه، یعنی به وسیلهیت اصولی مشترك با هو

هاي اي که فرد در افقیافتههویت سوژه ناشی از تعارض میان دو نوع هویت است؛ نخست، هویت کمال
و سازد  گیرد براي خود میاو نشأت می» فطرت«اش که از ضمیر ناخودآگاه یا به تعبیر دیگر، از آرمانی

توان گفت  بنابراین می. نمایدهاي سوژگی براي او تعریف میموقعیت دوم، هویتی که اجتماع به وسیله
کوشد با از میان  که سوژه همواره می ستا رو از این. شود ها با واقعیت ناشی می هویت، از تالقی آرمان

هاي سیاسی براي  سوژه زهیانگ. رانی رقیبان، واقعیت را به آرمان خود نزدیک کند بردن موانع و حاشیه
هاي سیاسی امید  به عبارت دیگر، سوژه. شود هاي جدید، از همین مسئله ناشی می روي کار آوردن گفتمان

شان  هاي درونی آن دارند که در گفتمان جدید، هویت خویش را به نحوي بازیابی کنند که به آرمان
ترتیب، از تعارض میان دو نوع هویت درونی و  یابی گفتمانی و جمعی نیز به همین هویت. تر باشد نزدیک
. گیرد یا به عبارت دیگر از تقابل میان نظام معنایی درونی با غیرها و دشمنان بیرونی شکل می بیرونی
هاي ذهنی در  آل ها و ایده کند که آرمان ، همان نقشی را ایفا می گیري هویت گفتمان در شکل  اسطوره

 .گیري هویت سوژه شکل
  انرم - 3-5

رمان، «م، رمان را چنین تعریف کرده است، نویس انگلیسی در قرن نوزده منتقد و مقاله1ویلیام هزلیت
اساس تقلیدي نزدیک به واقعیت، از آدمی و عادات و حاالت بشري نوشته شده باشد  داستانی است که بر

، از است مبسوط یرمان از این جهت که روایت. »نحوي جامعه را در خود تصویر و منعکس کند  و به
دلیل   رمان به. تمیز داده شود - تر از داستان کوتاه است که طوالنی-داستان کوتاه و نیز داستان بلند 

هاي یا طرح(رو طرح  دهد و ازاینهاي بیشتري را میتر بودن، اجازه ورود به شخصیت صلتر و مف حجیم
ترین شکل تبلور یافته  ترین و معروف مهم رمان،. تر است تر و محیط اجتماعی آن پر تحول پیچیده) آن

  .)404: 1386میرصادقی، (ستا ادبی روزگار ما
  معرفی رمان -3-5-1
صفحه منتشر شده  209که در » علیرضا اجلّی« نوشته» کند کنک قرمزم را سوراخ میمردالابالی باد«

 بگیردشکل نمادینی به خود  تواند ست با فضاي انتزاعی، که هر اتفاق و موقعیت داستانی می ا است، رمانی
هاي  یکی دیگر از ویژگی. هاي درونی اثر دعوت کند و مخاطب را به تالش براي اندیشیدن و درك الیه

دریافت مفاهیم در این اثر مستلزم قدرت تطابق ذهنی و . بودن در بعد زمان و مکان است این رمان سیال
هاي  ها در زمان و مکان سرگردانند و در مکان ؛ شخصیتاندها نیز سیال شخصیت. ست ا تفکر انتزاعی

در این رمان برخوردي متفاوت با زبان شکل گرفته . دهد متفاوتی می ویژگیها،  مختلف به شخصیت
در ادبیات . دهد که تعبیر خود را داشته باشد فضاي ذهنی و نمادین رمان به مخاطب اجازه می. است

در این رمان شکل و محتوا از شود اما  داستانی اغلب از فضاهاي عینی با زبانی ساختارمند استفاده می
                                                
1- Hazlitt, W. 
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بارز   نمونه -شخصیت اصلی این رمان -مردالابالی . بینیم متفاوت است ات مرجع میدر ادبیآنچه 
هایش  ست که تمام ارزش ا اي اش به سر آمده و بادکنک قرمز نماد مردم جامعه ست که دوره ا دیکتاتوري

  .رو به پایان است
آید و دیگر  میبیرون » اي محدبه آنارشیست«داستان از آنجایی شروع می شود که راوي از دفتر 

او آرامشی سرشار از . کنند بعد از پنج شش روز راوي را خارج از شهر پیدا می. گردد کارش برنمیسر
زند و یک شب به قصد  با نامزدش به هم می. اش برگردد تواند به زندگی عادي دیگر نمی. سکوت دارد

خورد و به  بخش می آرام بازگشت به همان شهري که شش روز در آن بوده، شهر بادکنک قرمز، قرص
  .رود دارد و به سمت خارج شهر می صبح یک ساك پر از کنسرو لوبیا و شربت آلبالو برمی. رود خواب می

طور  به مردالابالی. شود راوي وارد یک مهمانی می ،»بادکنک قرمز«در اولین روزهاي مراجعه به شهر 
وارد، به  شود و در همین حین دختر تازه می ، راوي جدا از جمع و از دور به او خیرهرقصد مضحکی می
هاي  راوي که از حرف. کند خندد و اطرافیانش را تحقیر می مردالابالی بلندبلند می. آید مهمانی می

با دختر . زند هاش حرف می کند و با آدم آورد، شروع به کنجکاوي در اطراف خانه می مردالابالی سر درنمی
ریزند و  اي مامور ناشناس داخل می در انتهاي مهمانی عده. من و بقیهوارد، مرد چهارشانه، بار تازه

  .شوند مردالابالی و دیگران از پنجره به پایین پرت می
یک نوع روزه براي اشخاصی که . خورد رود و کنسرو لوبیا و شربت آلبالو می اش می راوي به خانه

 وارد، با هویتی ناشناس حین دختر تازهدر همین . ترین درجات شهر قرمز برسند خواهند به عالی می
وارد به  دختر تازه. کند راوي او را از خود دور می. آید راوي می به خانه) خبرنگار، جاسوس، غریبه(

راوي سعی . ستا  مسئول هماهنگی. مردالابالی نزدیک است و جزء افراد باالدستی شهر قرمز است
وردي /رود و شعري شود و در نهایت پیش دختر زشت می نمی کند مردالابالی را ببیند اما هر بار موفق می

. رسد پیش مردالابالی می ،پس از انجام یک سري مقدمات و مراسم. کند دهند تکرار می را که به او می
. زند گوید که او را دیده و پنج شش روز پیش او بوده اما مردالابالی او را پس می راوي به مردالابالی می

گوید که  پذیرد و به راوي می ه بادکنک قرمزش را سوراخ کرده است؛ مردالابالی نمیگوید ک راوي می
کند دوباره به جلسات  گیرد و سعی می راوي این حرف را نادیده می. دیگر اینجا برنگردد و به جلسات نیاید

  .بیاید
. شود ا میش آشنهای هاي او از طریق سخنرانی به مرور با شرکت در جلسات مردالابالی با آموزه

ترین مسائل زندگی روزمره مثل عکس گرفتن، فراموش کردن، حرف زدن،  دم دستی هایی درباره آموزه
  ...پرت بودن و

از . کند گذرد با خوردن کنسرو لوبیا و شربت آلبالو در دل قدرت نفوذ می راوي هر روز که می
شود و  ز روز بادکنک قرمز آگاه میوارد مسئول آن است، ا آورد که دختر تازه سردرمی» قهقراي تصنعی«

. کند به قدرت نفوذ می. آید شان مسائلی دستش می همه  مردالابالی و دختر زشت، درباره مرد چهارشانه،
قوانینی که ریشه در کودکی . کند خواسته یا ناخواسته یک سري قوانین مردالابالی را رعایت نمی
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عکس نگیرید و دیگر  خوانید، تک حالیکه شعر ویژه را می اینکه از خیابان رد شوید در. مردالابالی دارد
  .مردالابالی قواعد خودساخته

ها چه همه اعضاء وارد شود و بفهمد آن» اکنونیت«کند به  سعی می. شود آشنا می» اکنونیت«راوي با 
 الیرسد، کسی که نزدیکترین شخص به مردالاب کم و به مرور زمان به مردالابالی می کم. کسانی هستند

او از تمام جلسات مخفیانه خبر . گوید که باید جابجایی قدرت انجام شود مردالابالی به راوي می. ستا
آخرین مالقات . نهایت کوتاه برود خواهد به بی د در قدرت باشد و میهخوا دارد و مردالابالی دیگر نمی

چیز   همه. گردد چیز برمی  هشود و هم ست که بادکنک قرمز راوي سوراخ میا  راوي و مردالابالی جایی
  .هاي مختلف اکنونیت رود و از آنجا به حلقه نهایت کوتاه می مردالابالی به بی. شود دگرگون می

  ، است و به زودي او را به105در بیمارستان، اتاق . پایان دوم پایان اول و بی راوي دو انتخاب دارد؛ بی
ست تا راوي در جلسات حاضر شود،  ا چیز آماده همه. ندگردان عنوان جانشین رهبر قبلی به جلسات بازمی

رود و  به روي سکوي سخنرانی می. رسد راوي به جلسه می. اند مردم دور و بر بیمارستان شلوغ کرده
  .زند تو گویی کس دیگري دارد از قول او حرف می. زند که خودش هم قبول ندارد هایی می حرف

مرد تازه بالغ شده . روند اعضاء می همه» تا خانه پرواز کنید«وید گ جلسه همانند مردالابالی می در آخر
  .»الابالی هستی و فرقی با او نداريتو هم مرد« گوید رسد و می دار به راوي میسبیل

در . بیند وارد را می آورد و دختر تازه وارد را بیرون می پایان دوم راوي عکس تکی دختر تازه در بی
شوند و همانطور که در  گذارد و با مایکل سوار قایق می بادکنک قرمز، قرار میفضایی دیگر، دور از شهر 

کند که تاریکی مطلق بود  شود و مطلق، راوي عنوان می تر می روند تاریکی عمیق عمق دریا پیش می
  .تر حتی از وجودمان هم مطلق

  ها و اصطالحات و ترکیبات جدید رمان معرفی شخصیت -3-5-2
  اسامی

اش با این نام مشخص شده، با  شخصیت اصلی رمان، با توجه به بارزترین وجه شخصیتی ؛مردالابالی
  .نوعی شخصیت پیکارسک، بد خوب. صفتی که از آن ابایی ندارد

  .گیرد ها، هویت دختر در زشت بودنش شکل می همچون دیگر شخصیت ؛دختر زشت
گذاري شده، شخصیتی که توسط  وارد نام ازهاین شخصیت نیز، با توجه به سیر داستانی، ت وارد؛ دختر تازه

  .اي از ابهام است شود و همیشه در هاله راوي شناخته نمی
ترین ویژگی ظاهري این شخصیت  مهم. ستا این شخصیت نیز، همچون بادیگاردها ؛مرد چهارشانه

  .بودنش است چهارشانه
ه کنیم و محدب را با توجه به طلبی ترجم قدرت اگر آنارشیسم را به بی ؛»هاي محدب آنارشیست«دفتر 
هاي رویاگونه به  در این ترکیب قرار دهیم، این دفتر در جهت نابود کردن قدرت و آموزش محدبآینه 

  .کند تا خودش خودش را کنترل کند توده کمک می
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  توضیح چند اصطالح
ده توسط نویسنده ش مخاطب، اصطالحات و کلمات ترکیبی ساخته شده تدر نظر اول، با توجه به ذهنِ تربی
  .کنم براي رفع این پیچیدگی چند اصطالح را ساده می. نماید پیچیده و مبهم و دور از ذهن می

  هاي نو ترکیب
  .کنند که اعضاي ارشد در آن شرکت می. نامند مردالابالی را می جلسات مخفیانه ؛قهقراي تصنعی

اکنونیت اجازه ورود به . دن اکنون استار کرد به نوعی کش» یت«این کلمه با ترکیب اکنون و ؛اکنونیت
  .که نوعی کنترل مردم توسط قدرت است. ستا ها آدم لحظه

اکنونیت نیز در همانجا به . گیرد جا شکل میاست که همه کلمات و رویاها در آن  جایی ؛نهایت کوتاه بی
  .آید وجود می

  هاي رمانلیل دادهتح - 4
زدایی از د با طبیعیشوهاي تحلیل گفتمان تالش مییکردتحلیل گفتمان انتقادي به عنوان یکی از رودر 

ها آشکار بط قدرت و ایدئولوژي نهفته در آنمدار متون، روا گفتمانهايمتن و بررسی ساختارها و مولفه
، در چارچوب نظري گفتمان »کند مردالابالی بادکنک قرمزم را سوراخ می«در این پژوهش، رمان . دشو
گفتمان سیاسی رمان به تفصیل  لید و به نوعی قدرت با استفاده از راهبردها درتو کال و موف تحلیل،ال

  .شدبررسی 
  :61گفتمان صفحه 

  .نوشد گیرد و می مردالابالی شربت آلبالو را می
  .آورد  اش در می کتابی از کیف

  .گذارد کتاب را جلوم می: یا
  .کند پرت می: یا
رف دستم با دو انگشتی که دور کتاب گرفته به ط: یا

  .آورد می
  .آورد دستش را با کتاب به سمتم می: یا
  ».بخونش تو این کتاب هر چه که دنبالشی هست«ـ 

. طوري گفته بود که راهی به جز مطمئن شدن نداشتی
اجزا صورتش در کنار هم تو را مجبور به قبول حرفش 

روي جلد کتاب مردي با سوزنی در دست . کرد می
  صفحه. دکی را سوراخ کندقرمز کو خواهد بادکنک می

انگار . پرند جلوم زنم کلمات می اولش را که ورق می
  .خوانم می. بخواهند بترسانندم
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  .اي مردالابالی، پست و ناتوانی در ماست و تو توانی
  .کند هاي خود را تکرار مید و راوي آموزهشون مردالابالی با راوي در یک مسیر همراه می

  :تحلیل گفتمان
در حال  »تو این کتاب هرچی که دنبالشی هست« سازي به واسطه تولید غیر در جمله یریتبا ایجاد غ

مردالابالی در این . دهد تقویت خود است که اینکار را براي حفظ و استمرار قدرت خویش انجام می
در خنانش ترغیب کرده است، چنانچه گفتمان از ابزار اقناع هم سود جسته و راوي را به پذیرفتن س

شدن راوي به خوبی نمایان  کرد، قانع تمانِ اجزاي صورتش در کنار هم تو را مجبور به قبول حرفش میگف
اي مردالابالی، پستی و «خواند پذیرد و می چون و چرا می راوي چنان قوانین را پذیرفته است که بی. است

در گفتمانِ . ه استبدین طریق راوي نقاط ضعف خود را برجسته کرد. »ناتوانی در ماست، تو توانی
سازي، کتاب خود را در  غیریت واسطه ، مردالابالی به»نبالشی هستبخونش تو این کتاب هر چه که د«

ها قرار داده است و با ایجاد دیگري کرده است و درنتیجه گفتمانِ خود را برجسته کرده  کتاب مقابل بقیه
  .است

  :62گفتمان صفحه 
ام را  اي مردالابالی مدام ذهنه حرف. گردیم داریم از جلسه بر می

روید که دوست  چرا کنار کسانی راه می: گفت می. کند تحریک می
شما باید کنار کسانی راه بروید که دوست . دارند کنار شما راه بیایند
  .ندارند کنارشان راه بروید

  .کند یهاي او را در ذهن خود تکرار ماز جلسات مردالابالی است و آموزهراوي در حال بازگشت 
  :تحلیل گفتمان

هژمونی باعث . اند روي یک سکه طبق الگوي نظریه الکال و موف هژمونی و ساختارشکنی دو
شود، ولی ساختارشکنی با انتساب  شدن دالی به مدلولی خاص و ثبات نسبی معناي یک نشانه می نزدیک

سازد و  چسبانده بود دور می مدلول و معنایی متفاوت به آن دال، مدلولی را که گفتمان رقیب به آن دال
شما باید «در گفتمان. شکند کند و به این ترتیب هژمونی آن گفتمان مورد نظر می آن دال را بازتعریف می

انتساب مدلول و  واسطه  ه، ساختارشکنی ب»کنار کسانی راه بروید که دوست ندارند کنارشان راه بروید
سازد  ا که گفتمان رقیب به آن دال چسبانده بود را دور میداشتن، مدلولی ر  معنایی متفاوت به دال دوست

 دهد که مداخله کسته است و نشان میکند و به این ترتیب هژمونی را ش و آن دال را بازتعریف می
هم ترکیب شوند و بدین  دیگري با ونهگ هژمونیک خود مشروط و موقتی است و عناصر ممکن بود به

در این گفتمان اقناع هم صورت گرفته و مردالابالی، راوي را قانع . دساز ترتیب عدم تعین را آشکار می
  .»باید در کنار کسی راه بروید که دوست ندارد شما کنار او راه بروید«کند  می
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  :69گفتمان صفحه 
زند تو سر  اش را می گردد و مدام جمالت دوروبر مردالابالی می

هاي مردالابالی  از خوبی شان با همه. جمعیت ایستاده آن دوروبر
دهند و تاثیر  و جمعیت در جلسه هم سر تکان می گوید می
  .گیرند می

  .کند ي همه تأثیر گذاشته صحبت میرو مورد اینکه مردالابالی بر در اینجا راوي در
  :تحلیل گفتمان

 ان شده است، که مصداق آن،بهاي مردالابالی باعث اقناع مخاطو آموزهدر این گفتمان تکرار جمالت 
که این کار به قصد شکل دادن، . ، است»گیرند دهند و تاثیر می ر تکان میجمعیت در جلسه هم س»  جمله

در این گفتمان با . هاي شناختی، عاطفی و رفتاري دیگران طراحی شده است تقویت یا تغییر پاسخ
. اطراف خود است نیافتنی به اي از قدرت دست سازي نقاط قوت مردالابالی، سعی در کشیدن هاله برجسته

ه پردازد و هم با ب در نتیجه گفتمان هژمونیک ایجاد شده است که بدین طریق قدرت هم به تولید معنا می
به کمک استراتژيِ . کند کارگیري ابزارهاي انضباط و انقیاد، دشمن و دیگري را طرد و حذف می

م به ن، اقداري بر ذهن مخاطباتمان با تاثیرگذاسازي است که قدرت مردالابالی پسِ یک گف برجسته
  .کند خاص خود می شیوه اجماع و تعریف نشانه به

  :198گفتمان صفحه 
ـ اگه بخواي بري تو جلسات، باید بدونی قـدرت یـه روزي تمـوم    

حرفـا فـرق دارن،   . بعضیاش زود تموم میشه، بعضیاش دیر. میشه
کنـیم و   شاید هردومـون اشـتباه مـی   . من یه چیز میگم تو یه چیز

شـینی   باید بري بین جمعیـت، وقتـی مـی   . گیمایدم درست میش
جلوشون اونقدر محکم و قوي باش که فکر نکنن، اگه بزاري فکر 

کنن بـه بادکنـک قرمـز، بـه قرمـزیش، بـه        کنن اونوقت فکر می
کنن، شـروع   بادش، به بعدش، وقتی به قبلش و به بعدش فکر می

خـوان   ، مـی کـنن بـه حـرف زدن    کنن به راه رفتن، شروع می می
. زنـیم  شون رو بهـم مـی   شن، ما جمع چی تغییر کنه، جمع می همه
دار، گردنشـون رو قـائم    زنـن بـه دیـواراي میلـه     شینن زل می می
وقتـی کـار بـه    . کـنن  اشون قایم مـی  کنن و چیزي رو در ذهن می

اینجا برسه، باید هواي توي بادکنک قرمز عوض بشه، همه شروع 
اونوقته که باید جابجایی انجـام  . میشنکنن به راه رفتن، قایم  می
  بشه
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دهد  هاي خود را قبل از جابجایی قدرت با راوي انجام می در این قسمت رمان، مردالابالی آخرین صحبت
  .گوید  رسند سخن می و از قوانینی که بدیهی به نظر می

  :مانتحلیل گفت
هاي  یا تغییر پاسخ دادن، تقویت قصد شکلدر این گفتمان مردالابالی، با استفاده از ابزار اقناع که به 

کند که قدرت یک روزي تمام  شده است، او را متقاعد می شناختی و عاطفی و رفتاري راوي طراحی
است و   قرار گرفته) دیگري(، من در مقابل تو »گم و تو یه چیز من یه چیزي می«در گفتمانِ . شود می

 یک»شاید«با استفاده از قید . است  هاي جدید شده تسازي صورت پذیرفته که باعث ایجاد هوی غیریت
شینی جلوشون اونقدر محکم و  وقتی می«  در جمله. شود ین گفتمان دیده مینوع عدم قطعیت هم در ا 

و   ، خشونت کالمی با استفاده از زور و قدرت کالمی بر مخاطبین تسلط یافته»قوي باش که فکر نکنن
، نیز »باید طوري پشت سرهم صحبت کنی و اجازه ندهی که فکر کنند«ه گوید ک در ادامه مردالابالی می

در گفتمانِ باید بري بین . است  نوعی خشونت کالمی ایجاد شده  با تأثیر منفی بر ذهن مخاطب به
گر، مردالابالی گفتمانِ خود را هژمونیک کرده است و  عنوان امري کنش  جمعیت، با استفاده از باید به

 در دو واژه. استفاده شده است» رمزق«پربسامد  در این گفتمان نیز از واژه. دارد کردن راوي سعی در قانع
، در استهواي توي بادکنک هم که کنایه از ایدئولوژي فرد . خورد بازي زبانی به چشم می» قائم و قایم«

سازي،  با بروز غیریت گیرد و دیگر قرار می هاي ارزي، در تقابل با زنجیره هم  جیرهگفتمان با تشکیل زن
  .شود باید هواي توي بادکنک قرمز عوض بشه، دیده می د دشمن کرده و تغییر هویت در جملهتولی

  :200گفتمان صفحه 
  .هاي قرمز جهان متحد شوید بادکنک: گوید می

آید،  ها بادکنک از سراسر جهان به سمتش می و هزاران، میلیون
در . رود گیرد و می ها می از جلوترهاي جاده دستش را به بادکنک

  .کند هوا پرواز می
  .گوید، بادکنک هاي قرمز جهان متحد شوید مردالابالی خطاب به همه افراد جامعه می

  : تحلیل گفتمان
هت ایجاد گر مستقیم ج کنشعنوان   ، به»هاي جهان متحد شوید بادکنک«گوید  وقتی که مردالابالی می
این گفتمان  پس در. دهد ند و خودمحوري و قدرت خود را نشان میک ها امر میسلطه و اعمال زور به آن

. است) توده(بادکنک قرمز در این گفتمان نماد مردم . شود طبق نظریه الکال و موف هژمونی دیده می
یانِ قدرت رانیِ خشونت عر عنوان بادکنک قرمز، سعی بر حاشیهه سازيِ مردم ب مردالابالی با نمادین

طرف تثبیت شده است  صورت افراد عامی و معمولی و بی  به آن  توده مردم که معناي دالِ. سیاسی دارد
مردالابالی قدرت را . بندي شده است و تبدیل به دال هژمونیک شده است حول دال مرکزي جامعه مفصل

خورد  سازي هم به چشم می در این گفتمان اسطوره. دست آورده است  توده جامعه به از طریق سلطه بر
  مردالابالی است به مردم جامعه تصویر روشنی از آیندهطلبی  که گفتمان غالب در اینجا که گفتمان قدرت
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ها  میلیون«در ادامه در گفتمانِ . ستا هادهد که عاري از مشکالت و بحران حضور خویش ارائه می
چشم   اد اقناع بههاي مردالابالی در ایج سخنرانی ، نتیجه»آید راسر جهان به سمتش میبادکنک از س

است و افراد به سمت او   هایش مردم را قانع کرده دهد که مردالابالی با سخنرانی خورد و نشان می می
  .اند اند و او را پذیرفته آمده

 گیرينتیجه - 5
یـدگاه تحلیـل گفتمـان انتقـادي     از د »کندرمزم را سوراخ میمردالابالی بادکنک ق«در این پژوهش رمان 

. توان به درك درستی از متون نوشـتاري رسـید   هاي گفتمانی کالن، میریق بررسی نظاماز ط. بررسی شد
ها طبق ایـن   تحلیل داده. هاي عمیقی دست یافت توان به تبیینکمک نظریه گفتمان الکال و موف میبه 

صورت   اي مختلفی که در رمان به کارگرفته شده، به هاي نشانه دهد که چگونه نظام نظریه به ما نشان می
در حقیقـت  . آینـد  اي کـالن در مـی   نظـام معنـایی نشـانه   خورند و یک صدا در خدمت  ره میمنسجمی گ

در اي است که رمـان   ایی هستند که حاکم بر جامعه هاي نشانه هاي موجود در رمان تحت تاثیر نظام نشانه
سیاسی بـه رشـته    هايگیري گفتماناین پژوهش با تاکید بر چگونگی شکل. استنوشته شده آن جامعه 

تـر   هاي وسـیع اجتماعی را در بافت -رمان سیاسیتوان  دهد که می ها نشان می تهیاف. تحریر در آمده است
اجتماعی قرارداد و نشان داد که متون براي تولید و برجسته ساختن معنایی و براي به حاشیه راندن با چـه  

گیري از این نظریـه   اعی از جمله این رمان را با بهرهرو است که هر پدیده اجتم ازاین. اند معنایی تولید شده
  .توان تحلیل کرد می

هـاي   سازي در گفتمان سازي و غیریت هاي هژمونی، برجسته ها استراتژي پس از بررسی و تحلیل داده
کـردن گفتمـان خـود     در این رمان مردالابالی با استفاده از هژمـونی و هژمـون  . رمان به وضوح نمایان بود

سـازي   همچنـین مردالابـالی بـا برجسـته    . سلطه و کنترل بر مردم شهر بادکنک قرمز را داشـت  سعی در
هـاي   گفتمـان سیاسـی از واژه   .کرد راوي را و مردم شهر را به تغییر سبک زندگی دعوت می گفتمان خود

هاي  واژه عمل آمده،  هایی که در کل رمان به با بررسی. آید ها پدید می پربسامد سیاسی در گفتار شخصیت
پربسامدي همچون قرمز، رویا، پرواز، رویا، سوزن، خون، سکوت، خود، تنها، شـاید و مـن مشـاهده شـده     

ها به اهداف سیاسی خـود دسـت    سازي این نشانه هاي رمان، مردالابالی با نمادین در بررسی گفتمان. است
  .یافته است
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