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Abstract 
Nomination is a discourse-oriented structure rooted in the ideology of the 
speaker, showing his/her orientation towards different social actors, and 
sometimes helping to induce his/her thoughts. This study is conducted to 
examine and analyze this structure in Seyyed Ashrafuddin Gilani’s poetry, based 
on van Leeuwen’s (1996) model of the representation of social actors. The paper 
seeks to answer the following questions: 1. Which social actors are represented 
in his poems, using the discourse-oriented component of nomination? 2. What 
factors have influenced his application of this discourse-oriented structure to 
social actors? 3. What emotions and thoughts are induced by nomination in his 
poems? According to the findings, the poet represents contemporary and 
historical social actors (religious and national) using direct and indirect naming. 
Some of the factors affecting the application of this discourse-oriented structure 
to the above actors are Seyyed Ashrafuddin’s main audience, the general public, 
his religious worldview, and the social conditions of the time, which necessitated 
a reminder of Iran’s glorious past. Nasim-e Shomal uses a variety of names in his 
poetry to arouse the religious and national emotions of the people, express the 
attitude and orientation of the speaker towards the relevant actors, inform the 
people about Iran’s great past, and pay homage to the agents, among others.  
 
Keywords: Critical Discourse Analysis, Discourse-centered Structures, Nomination, 
Poetry of the Constitutional Period, Seyyed Ashrafuddin Gilani 
 
Extended Abstract 
1. Introduction 
As a core component of culture, literature cannot be disconnected from the 
socio-political situations that affect it in different ways. The Iranian 
Constitutional Revolution had a remarkable influence on Iranian literature, 

                                                           
*1. Assistant Professor of Persian Language and Literature, University of Arak, Arak, Iran. 
(Corresponding Author: t-mirhashemi@araku.ac.ir) 
2. Assistant Professor of Persian Language and Literature, University of Arak, Arak, Iran. 
(z-rajabi@araku.ac.ir) 

Literary Theory and Criticism 
Year 7, Vol. 1, No. 13  
Spring & Summer 2022 
Review Article Received: 17/08/2020 Accepted: 05/04/2022 

  

 

DOI:10.22124/naqd.2022.17419.2075 
 

    

 

DOR:20.1001.1.24767387.1401.7.1.2.7  

 

https://orcid.org/0000-0001-9950-4855
https://orcid.org/0000-0002-2802-4245
https://naqd.guilan.ac.ir/article_5478.html
https://dorl.net/dor/20.1001.1.24767387.1401.7.1.2.7


     Literary Theory and Criticism  / 6  

making it reflect important socio-political aspects of the period. The present 
article seeks to study the socio-political aspects of the poetry of Seyyed 
Ashrafuddin Gilani, an important literary figure of the Constitutional era, based 
on van Leeuwen’s idea of the representation of social actors. Attempt is made 
to identify the social actors represented in his poetry through nomination, the 
factors influencing the poet in applying this discourse-centered structure to 
social actors, and the ideas and emotions evoked in his poetry through 
nomination. 
 
2. Theoretical Framework 
The present article adopts van Leeuwen’s semantic-sociological approach, in 
which the depiction of social actors is influenced by the social/intellectual 
views and the power relations governing society. Nomination, as one of the 
discursive structures in van Leeuwen’s theory, is focused on in the analysis of 
Ashrafuddin Gilani’s poetry. 
 
3. Methodology 
Critical discourse analysis is a text-based analysis of the qualitative type which 
deals with the study of language in social interactions, the relationship 
between ideology and language and how meaning is produced in discourse. In 
the present article, the quantitative method is used to examine nomination in 
the poetry of Ashrafuddin Gilani. Then the qualitative method is applied to the 
analysis of the data. 
 
4. Discussion and Analysis  
In Seyyed Ashrafuddin Gilani’s poetry both direct nomination and indirect 
nomination have been used. The social actors represented through nomination 
in his poetry can be divided into two groups: contemporary social actors, 
including the poet himself, ordinary people and social and political figures, and 
historical social actors, including religious social actors and national social 
actors. Ordinary people play a greater role in his poetry as he has mostly 
addressed the common people. Of the historical social figure, religious social 
actors play a greater part, which is due to the religious worldview the poet has 
adopted in dealing with social and political topics. 
 
5. Conclusion 
As can be concluded from the analysis of the data, Ashrafuddin Gilani has used 
direct and indirect nomination to represent contemporary social actors and 
historical social actors. The main audiences of the poet were the general 
public, which made him pay more attention to them in his poetry. And because 
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of his religious beliefs and the social situation of the time, religious social 
actors attracted more attention in his poetry. Different types of nomination 
have been used in his poetry to encourage the religious and national emotions 
of his audiences and make them aware of their glorious past. 
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 الدین گیالنیدر اشعار سیداشرف« دهینام»بررسی و تحلیل 

 لیوون()براساس الگوي بازنمایی کارگزاران اجتماعی ون

 
  *1 طاهره میرهاشمی

  2 زهرا رجبی

 
 چکیده

گیری وی را نستتت هته مدار است که ریشه در ایدئولوژی سخنور داشته، جهتتساختاری گفتمان« دهینام»

است تتا  آن جستار حاضر هر کند.دهد و گاه هه القای افکار او کمک میکارگزاران اجتماعی مختلف نشان می

ه هررستی و تللیتا ایتا ستاختار در شت ر هت (6991)اساس الگوی هازنمایی کارگزاران اجتماعیِ ون لیوون هر

های او کدام کارگزاران اجتماعی در سروده -6ها پاسخ دهد: الدیا گیالنی هپردازد و هه ایا پرسشسیداشرف

متدار هتر او در اِعمتا  ایتا ستاختار گفتمان -2؛ ؟اندهازنمتایی شتده «دهینام»مدار گفتمان ههه کمک مؤلف

های وی منجر هه القتای چته در سروده« دهینام» -3؛ ؟استچه عواملی هودهکارگزاران اجتماعی تلت تأثیر 

دهیِ مستقیم و ست که او ها استفاده از انواع ناما دستاورد پژوهش هیانگر آن است؟هایی شدهعواطف و اندیشه

 هتته هازنمتتایی کتتارگزاران اجتمتتاعیِ م اگتتر و کتتارگزاران اجتمتتاعیِ تتتاریخی )دینتتی و ملتتی(غیرمستتتقیم 

 مدار هر کارگزاران فوق، تأثیر داشتته عتتار است. ه ضی از عواملی که در اِعما  ایا ساختار گفتمانتهپرداخ

هینی دینی او و شرایط اجتماعی آن روزگار، اند، جهانمردم هوده هست از: مخاطتان اگلی سیداشرف، که عاما

دهی در شت ر نستیم شتما  هترای هیتدار اع نامکرد.  انوها شکوه ایران را ایجاب می هکه لزوم یادآوری گذشت

هلت،، آگتاه ری سخنور نستتت هته کتارگزاران موردگیکردن عواطف دینی و ملی مردم، هیان نگرش و جهت

 است.رفته کار هه موارد دیگر کشور،  ت ظیم و هزرگداشت کارگزاران و هکردن مردم از عظمت گذشت
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 دمهمق -1

ای متقاهتا عنوان یکی از ژانرهای هنر، هخشی از ساخت فرهنگی جام ه است که راهطتهادهیا  هه

تتأثیرا  شترایط اجتمتاعی و سیاستی »شتود: اجتماعی دارد و از آن متتأثر می-ها شرایط سیاسی

های هنری و مضامیا غالب آثتار هنتری توان مشاهده کرد که ستکجام ه هر هنر را هنگامی می

مستتقیم، مضمون آثار هنری، مستتقیم یتا غیر کنند. تغییر در ستک وایا شرایط تغییر میتلت 

در  (.666: 6332)راودراد، « ختا  متتأثر استت هاز تغییر در شرایط اجتماعی و سیاستی هتر جام ت

 -های سیاستیتاریخ ایران، انقالب مشروطه رویدادی مهم هتود کته منجتر هته دگرگتونی ستاخت

جای ستلطنت مطلقته و استتتدادی سراستر شتدن ستلطنت مشتروطه هته اجتماعی و جتایگزیا

ن اجتماعی ها تغییتر در دیگتر اجتزا  و عناگتر آ -های سیاسیهای گذشته شد. تغییر ساختقرن

ای نتویا هته را هم دگرگون ستاخت و چهتره ادهیا جمله زهان و همراه هود و عناگر فرهنگی و از

(. 333-333: 6331 )وحیتدا،ا  مشتروطه نتام گرفتت. هتای خاگتش ادهیتویژگی هها هم آن داد که

 ادهیتا جام ه قرار داشتت و نتوعی  هادهیا  مشروطه مستقیماً تلت تأثیر شرایط ملتهب و آشفت

گرفتت، ایتا ادهیتا  اجتماعی مورد استفاده قترار می - اهزاری هود که متناسب ها وض یت سیاسی

 همرج اجتماعی و در یک کالم، آیینتوقانونی، هرجهی عصیان ایرانیان علیه استتداد سیاسی، هعصار

در ایا دوره شتاعران و نویستندگان  (.239: 6331 )پارسا نسب، ایران آن زمان است هنمای جام تمام

مردم روی آورده، ست ی کردنتد  هدانستند، هه تودمی اجتماعیکه رسالت اگلی خود را روشنگری 

هتای نهایت ایا مخاطتب را هتا نگترشرک شوند و دها طرح مسائا گوناگون هه مخاطب عامه نزدی

طلتتتی، مستتاوا  و نظیتتر آزادی-ی جدیتتد آشتتنا ستتازند. هازتتتاب واژگتتان، مفتتاهیم و افکتتار

های ستتخنوران ایتتا دوره آثتتار ایشتتان را سرشتتار از ملتتتوای در نوشتتته -خواهیمشتتروطه

الدیا گیالنی استت شرف. یکی از ایا سخنوران سیدا(333: 6331 )وحیدا، استشناختی کردهجام ه

ادهیا  اگیا هتر دوره »که اگیا عصر مشروطه قرار دارد؛ چرا های او در ردیف ادهیا که  سروده

و ( 39: 6396)ارشتاد، « استت [...] تتاریخی آن دوره-های اجتمتاعینشتیبروحیتا  و فرازو هنمایند

کتدکنی، )شتفی ی« شتاعر مرکتز مشتروطیت»گیر ایا ویژگی در ش ر نسیم شما  او را نمود چشم

 (2/12: 6313 پتور،)آریتا« تتریا شتاعر ملتیتریا و م روفملتوب»است. وی که کرده (313: 6393

ه.ق در رشتت منتشتر  6323را در سا  « مردمی و مؤثر نسیم شما  هروزنام»عصر مشروطه هود، 

در چهتار  [...] او «نسیم شما » هسا  هر هفته روزنام نزدیک هیست»و ( 336؛ 32: 6313)آژند، کرد 

)نفیستی،  «ز چاپ شد و هه دستت متردم داده شتدورقی امروکوچک هه قطع کاغذهای یک هگفل
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فهم مستائا سیاستی و اجتمتاعیِ نسیم شما  ها زهانی ساده و روان و عوام هاو در روزنام (.9: 6333

 کرد مردم را از اوضاع کشور مطلع کند. روز را در قالب ش ر مطرح و تالش می

 توجته قرارگیترد آنهایتد مورد -اگوالً هر متا دیگتریو -ایا سراینده  در خوانش ش ر آنچه

شتود و عتالوه هتر دهی میست که هر متنی ها توجه هه ایدئولوژی نویسنده یتا گوینتده ستازمانا

م انی ظاهری، م انی پنهانی دارد که دستیاهی هه آن م تانی نیازمنتد پتژوهش در هافتت متنتی و 

های زیتریا هترای دستتیاهی هته م نتای الیتهاجتماعی تولید متا( است.  هزمینهافت موق یتی )

 6توان از نظریه و روش تللیا گفتمان انتقادی استفاده کرد. تللیا گفتمتان انتقتادیمتون می

هررستی رواهتط رختدادهای زهتانی )در  گیری گفتمان، ههها توجه هه نقش کانونی زهان در شکا

پتردازد و تفستیری های اجتمتاعی میمتانی ایدئولوژی و موق یت هامتون گفتاری یا نوشتاری( 

دهد. استفاده از ایتا نظریته و روش، دست میهای تکویا م انی ههاجتماعی و سیاسی از شیوه

زهتریا متتا )عناگتر زهتانی و ستاختارهای  هسازد تا ها توجته هته الیتکاوان را قادر میگفتمان

های ه تللیتا ناگفتتهو ه دئولوژی و رواهط قدر ( را کشف کنندزیریا آن )ای همدار(، الیگفتمان

. تللیا گفتمتان انتقتادی شتاما رویکردهتا و (612: 6333، هرچ؛ 66: 6333زاده، )آقاگا متا هپردازند

یتک از ایتا رویکردهتا مفروضتا  فلستفی، الگوهتای های نظری مت ددی است کته هرارچوبچ

)یورگنستا و فیلیتپ ،  را هرای تللیا یک متتا دارد  خود های خاشناسی و تکنیکنظری، روش

شناستی انتقتادی انجتام گفتمان هاساس الزم است در هتر پژوهشتی کته در حیطتهرایا (.26: 6393

شود، چارچوب نظری پژوهش تتییا شود. از هتیا انتواع رویکردهتای تللیتا گفتمتان انتقتادی می

ون لیوون است که در متانی نظتری  2«ییم نا-شناختیرویکرد جام ه»متنای نظری جستار حاضر، 

 پژوهش هدان پرداخته خواهد شد. 

 

 ضرورت و پرسش پژوهش -1-1
ستازد هررسی متون ادهی ها استفاده از نظریه و روش تللیا گفتمان انتقادی پژوهشگر را قادر می 

ا هیان کنتد کته هایی از متا راندازی تازه هه هررسی و تللیا ایا متون هپردازد و ناگفتهتا از چشم

 هدیگتر هرچنتد ادهیتا  دوردر نقد سنتی وجود نداشته استت. ازستویاهزار و روش شناخت آنها 

ای قتتا فقیرتتر استت، از للتا  شناسی نستت هه دورهمشروطه از حی، متاح، هالغی و زیتایی

                                                           
1. Critical Discourse Analysis 

2. Semantic Approach ـSocio 
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ی ایتا دلیا تللیا آثار ادهتهمیاو پرهار است؛ هه سیاسی هسیار غنی-متاح، اجتماعیاشتما  هر 

اساس در پژوهش حاضتر همیاشناختی میسر است. هرا دید جام هکاوی و هدوره از منظر گفتمان

الدیا گیالنی در چارچوب یکتی از رویکردهتای تللیتا گفتمتان انتقتادی اشرف های سیدسروده

کننتد در شتود و نگارنتدگان تتالش میم نایی ون لیتوون( هررستی می -شناختی)رویکرد جام ه

 6«دهینتام»متدار شده در ایا چارچوب هه هررسی و تللیا ستاختاری گفتمانگوی ارائهال هحیط

کتدام کتارگزاران اجتمتاعی در  -6 :ها پاسخ دهنتدهه ایا پرسش هپردازند ودر ش ر نسیم شما  

شتاعر را  یچته عتوامل -2؛ ؟اندهازنمایی شده «دهینام»مدار گفتمان ههای او هه کمک مؤلفسروده

های وی منجتر هته دهی در سترودهنتام -3 مدار سوق داده است؟؛ ساختار گفتمان ایا  اهه  اِعم

   است؟هایی شدهالقای چه عواطف و اندیشه

 

 پژوهش هپیشین -1-2

های مت دد تللیا گفتمان انتقادی هرای هررستی های ادهی از روشپژوهش هکنون در حیطتا

مثا  ستیامک گتاحتی و دیگتران است؛ هرایه ضی متون زهان و ادهیا  فارسی استفاده شده

گلستتان متورد هررستی قترار متدار را در های گفتمانتوزیع ساخت هنلوای هلدر مقا( 6339)

ها استفاده از الگتوی پیشتنهادی یارملمتدی کته ختود  (6393) شریف و یارملمدی اند.داده

هررستی رهاعیتا  » است هته 6996هرگرفته از الگوی کارگزاران اجتماعی ون لیوون در سا  

م نتایی -شتناختیهای جام هگیتری از مؤلفتهشناسی انتقادی هتا ههرهخیام از منظر گفتمان

هل، را در هررستی متتون آیی الگوی مورداند و در ضماِ ایا مقاله کارپرداخته« مدارگفتمان

لگتوی استاس اهر (6393)جنیدی ج فتری و خاقتانی  اند.، اثتا  کردهویژه انواع ش رهه ،ادهی

منظتتور را هتتهاحمتتد از جتتال  آ  زن زیتتادیمجموعتته داستتتان  ،لیتتووناجتمتتاعی ونکنش

آشکارکردن ساختارهای نهفته مناستا  قدر  و ایدئولوژی و نیتز شناستاندن افکتار پنهتانی 

 ختود هدر مقالت (6391) زاده و دیگرانغالم لی .اندتجزیه و تللیا کرده ،نویسنده هه خواننده

متدار ایتا الگتو هررستی اساس دو ستاختار گفتمانهیگی را هرملمد ههما هتنوش آ ن داستا

اند که هازنمایی کنشگران اجتماعی در ایتا داستتان هدفمنتد و کرده و هه ایا نتیجه رسیده

 های اجتماعی است. هرای کنتر  دیدگاه
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 گیالنتی از الدیااشترف کنون ش رهای سیدحاضر تا هجستجوی نگارندگان مقال اساسهر

ستت کته ا هتای گذشتته در آنحاضتر هتا پژوهش هاست. تفاو  مقالایا منظر واکاوی نشده

دهی، لیتوون در متلت، نتامنگارندگان ضما پایتند هودن هه الگوی کتارگزاران اجتمتاعی ون

های پژوهش که حاگا استقرای تام در کلیا  نستیم شتما  استت، خود نیز ها توجه هه داده

تتری های جزئیو زیرشتاخه دو گروه تاریخی و م اگر تقسیم کرده کارگزاران اجتماعی را هه

نهتا ه آاند کته ه تد از طترح متتانی نظتری پتژوهش هتدهی قائا شدههرای ه ضی از انواع نام

 پرداخته خواهد شد.

 

 مبانی نظری -2

گفتگتو و متتا در چهتارچوب »ای است که هته هررستی رشتهای میانحوزه 6تللیا گفتمان

شتناس پتردازد. نخستتیا هتار زلیتک هتری ، زهانمی( 23: 6332دایتک، )ون« افتتزمینه یا ه

ایا اگطالح را در م نی هررستی واحتدهای هزرگتتر از  6932ساختگرای آمریکایی، در سا  

جمالتی که ها هتم ارتتتاس ستاختاری  هساختگرا مجموع کار هرد. در تللیا گفتمانههجمله 

گرا مفهتوم هافتت )زمتان و شناسان نقشای از زهانها عدهشود. ه ددارند، گفتمان نامیده می

رود( را نیز وارد تللیا گفتمان کردند. از ایا دیدگاه تللیتا کار میمکانی که زهان در آن هه

ای دوسویه هتیا زهتان و هافتت وجتود دارد. راهطهگفتمان، تللیا زهان هنگام کارهرد است و 

فت هسیار ملدود هتود و گترفاً زمتان و مکتان کتارهرد گرا هاکه در تللیا گفتمان نقشآنجااز

شد، رویکرد دیگری در زهانشناسی مطترح شتد کته ریشته در آرای میشتا زهان را شاما می

فوکو، فیلسوف فرانسوی، داشت و هه نام تللیا گفتمتان انتقتادی شتناخته شتد. در تللیتا 

عی و فرهنگتی رهتط داده تر اجتمتاهتای وستیعگفتمان انتقادی هافتِ کارهرد زهتان هته هافت

)ستلطانی، شتود. شود و زهان در ارتتاس ها ایدئولوژی، تتاریخ، قتدر  و جام ته هررستی میمی

 (. 621 -99: 6333زاده، ؛ آقاگا633: 6333

 13 هسیاستی در دهت هفلستف های در حیطترشتهمیان هنوع دیگری از نگرش هه ایا حوز

شناستی هته ار متفتاو  از نگترش زهاناست کته هستیمیالدی توسط میشا فوکو مطرح شده

 شناسی هته تللیتا گفتمتان آنهای مختلف زهانتللیا گفتمان است: وجه اشتراک رویکرد

گترا و انتقتادی( گفتمتان هزرگتتر از آنها )تللیا گفتمان ساختگرا، نقش هست که در هر سا
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ا هزرگتر از زهان است؛ اما در رویکرد سیاسی تللیا گفتمان، گفتمان نه تنهزهان دانسته شده

ها یتا فتاعالن های حقیقت را هتر ستوژهشود و نظاماجتماع را شاما می هاست هلکه کا حوز

گفتمان الکلو و  هکند. در هیا رویکردهای مختلف تللیا گفتمان، نظریاجتماعی تلمیا می

شتود. اجتماعی ملسوب می-فلسفه سیاسی هگفتمان فوکو در حوز هنوعی هسط نظریهه هموف

 ه، مفهوم گفتمان از نظر فوکو هود، ایشان هرای تتییا نظریهآغاز کار الکلو و موف هرچه نقطاگ

مشی و آلتوسر ههتره گفتمان خود از نظریا  متفکرانی چون سوسور، هار ، دریدا، الکان، گرا

و ها تلفیق، حک و اگالح دو ستنت نظتری عمتده ی نتی مارکسیستم و ستاختارگرایی  هردند

ستت کته ا گفتمتان آن هکلتی نظریت هختود را تتدویا کردنتد. ایتد هگرایانپساساختار هنظری

تواننتد هترای همیشته تثتیتت های اجتماعی هرگز تام و تمام نیستند. م انی نیتز نمیپدیده

اریف جام ته و هویتت وجتود دارد. هایی همیشگی هر ستر ت تدلیا کشمکشهمیاشوند. هه

ا ها هر سر تثتیتت م نتن جریان ایا کشمکشدادگران گفتمان نشانتللیا ههیا وظیفایادر

 (.33 -33: 6393؛ یورگنسا و فیلیپ ، 633: 6333)سلطانی،  در تمامی سطوح امر اجتماعی است

توان شتاما شناسی را میهناهر آنچه پیشتر گفته شد، سیر تلو  تللیا گفتمان در زهان

دانستت. تللیتا  تمان انتقادیگف گرا و تللیاگفتمان نقش گفتمان ساختگرا، تللیا تللیا

تللیتا  هشناستی در حیطتهتای زهانپژوهش هیافتتواقع رویکرد توست هگفتمان انتقادی در

تللیتا  هدر حتوز کنتد.ررستی میگفتمان است که کارکرد زهتان را در جام ته و سیاستت ه

ای هتای نظتری و اهزارهتپردازان مختلتف از حیت، تفتاو  در هنیانگفتمان انتقتادی نظریته

نهتا رویکترد فترکالف هته آ هاند که از جملتایا مقوله داشته یا، رویکردهای گوناگونی ههتلل

. او گفتمان و زهتان را (639: 6393؛ یورگنسا و فیلیپ ، 633 -633: 6333)سلطانی،  گفتمان است

ای از سته تافتههمهه همجموع»دانست و م تقد هود که گفتمان کرداری اجتماعی می همنزلهه

)فترکالف، استت « ما اجتماعی، عما گفتمانی )تولید، توزیع و مصرف متتا( و متتاعنصرِ ع

یک از ایا سه ه د و رواهط میان آنهتا را تللیا یک گفتمان خا ، تللیا هر». و (91: 6319

 ه ضی رویکردهای دیگر در تللیا گفتمتان انتقتادی، عتتار  (.93 -91 :)همان« کندطلب می

رویکترد (، 33: 6331زاده و غیاثیتان، )آقاگتاون دایتک « اختیشتن-اجتمتاعی» ست از رویکرد ا

ون « م نتایی-شتناختیرویکترد جام ه»و  (39 همتان:)روث وداک « تاریخی-شناختیجام ه»

که ایا رویکرد اخیتر چتارچوب نظتری پتژوهش حاضتر ازآنجا(. 619: 6333، یارملمدی)لیوون 

 آن توضیح داده شود. هاست، الزم است اندکی درهار
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مقاهتتا ه ضتتی رویکردهتتای تللیتتا گفتمتتان انتقتتادی کتته متنتتای آنهتتا متاحتت، و  در

-شتناختیهتای جام هگیری از شتاخصلیوون ههره، وناست شناختی هودههای زهانشاخص

هتای شتناختی و نقشهای زهانچون هیا شاخص» دانست ها ایا استدال  کهم نایی را الزم 

در  6م نایی-شناختیهای جام هلذا هاید از شاخص گد مستقیم وجود ندارد،گددر هآنها راهط

ها، الگوی گرفتا همیا شاخص. وی ها درنظر(13: 6333)یارملمدی، « تللیا متا ههره گیریم

ست از قترار دادن ا عتار  3«هازنمایی»است. را ترسیم کرده 2«هازنمایی کارگزاران اجتماعی»

کته زهتان گترفاً زهتان؛ چرا هوسیلنی ههو تولید م های مشخص مفهومی ایدئولوژیک در قالب

ای در هراهر جهان تجرهی نیست و در ساخت آن نیز سهیم است. م ناهایی که در نظتام آیینه

شتتوند، پیونتتد نزدیکتتی  هتتا مناستتتا  قتتدر  دارنتتد و هتتا تولیتتد و منتشتتر می ،هازنمتتایی

)هتا ،  نتدکنقتدر  را تلکتیم یتا تخریتب می زدایی مناستا هخشی یا مشروعیتمشروعیت

مداری را لیوون ساختارهای گفتماندر الگوی مورد هل،، ون .(23-69: 6393؛ ها ، 333: 6396

 شوند.که کارگزاران اجتماعی توسط آنها هازنمایی می کندمیم رفی 

تریا نقتش در طترح، متدار اساستیدر چارچوب الگوی ون لیوون، ساختارهای گفتمان»

لیتتوون، نهفتتته در پتت  متتتا را دارا هستتتند. از نگتتاه ون ههیتتان و هازشتتناخت منظتتور و اراد

فرهنگتی مؤلتف، متترجم، گوینتده یتا -مدار ریشه در دیتدگاه اجتمتاعیساختارهای گفتمان

ها و متدار، مشخصتهستاختارهای گفتمان (.661: 6339)گاحتی و دیگتران، « متا دارد هسرایند

یتتدئولوژی خاگتتی را متتن ک  ای هستتتند کتته اشتتناختیشتتناختی و جام ههای زهانمؤلفتته

توان ها کمک آنها دیدگاه و رفتار دیگران را کنتر  و ایشتان را در جهتتی کته کنند و میمی

 (. 613: 6333، یارملمدی) هدایت کرد الزم است،

تصویرستتازی کتتارگزاران اجتمتتاعی لیتتوون م نتتایی ون-شتتناختیمطتتاهق رویکتترد جام ه

های گونتاگون رواهط قدر  حاکم هر جام ه هه شیوهاجتماعی و -های فکریتأثیر دیدگاهتلت

الگتویی از « هازنمتایی کتارگزاران اجتمتاعی» هشود. او در مقالتگور  هدفمند انجام میو هه

یتک از ایتا رائه کرده و هته تتیتیا و هررستی هرهای تصویرسازی کارگزاران اجتماعی اشیوه

شده که تشکیا« اظهار»و « حذف»کلی  هایا الگو از دو مؤلف (.جا)همان استها پرداختهشیوه

ستت از ا حذف عتتار  ههای حوزشود. زیرشاخهتری را شاما میهای جزئییک زیرشاخههر
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های مت ددی است که هرخی از آنها اظهار شاما زیرشاخه هسازی؛ حوزسازی و کمرنگپنهان

ستازی و  ا ارجتاعی، فارجتاعی و جن سازی، نوعسازی و نامشخصست از مشخصا عتار 

 (. 11: 6333یارملمدی،  ؛Van Leeuwen, 1996: 66)هندی دهی و طتقهسازی، ناممنف ا

« اظهتار» هحتوز هلیتوون زیرشتاخمتداری کته در الگتوی ونیکی از ساختارهای گفتمان

 است.  6«دهینام»شود، ملسوب می

 

 روش  تحقیق -9

تلقیتق از نتوع تلقیتق  لتا  روشلملور است که هتهتللیا گفتمان انتقادی تللیلی متا

ثیرا  متقاها ایتدئولوژی تجرهی کارهرد زهان در ت امال  اجتماعی، تأ ههه مطال  است وکیفی 

توان هتا استتفاده از ها را میپردازد. ملتوای گفتمانتولید م نا در گفتمان می هنلو و زهان و

کتاوان قترار اختیار گفتمان اهزارهایی هررسی کرد که رویکردهای گوناگون تللیا گفتمان در

ه ها خوانش عادی هایی را در متا پیدا کرد کتوان ویژگیاند. ها استفاده از ایا اهزارها میداده

 (. 233؛ 699؛ 631: 6393یورگنسا و فیلیپ ، نک. ) مانندنادیده می

هی های تلقیق کیفی در نظر گرفتا نظریه یا چتارچویکی از راه»ها توجه هه ایا نکته که 

. (11: 6333)یارملمتدی، « استت شدهدر داخا پارادایمی خا  است که دارای اگولی پذیرفته

شتناختی ایتا رویکترد را در اهتزار روش« الگتوی کتارگزاران اجتمتاعی»لیوون ها ساختا ون

متدار هستتند کته است؛ ایا اهزارها، همان ستاختارهای گفتماناختیار پژوهشگران قرار داده

کمّی یکی از  هگیری از شیوآنها هل، شد. در ایا مقاله نویسندگان اهتدا ها ههره هپیشتر درهار

هنتدی کترده، دهی( را از شت ر سیداشترف استتخراج و طتقهمدار )نامهای گفتمانایا مولفه

 اند. های پژوهش پرداختهسپ  ها استفاده از شیوه کیفی هه تللیا داده

 

 لیووندهی در الگوی وننام -1

کته  فرد ایشانست از هازنمایی کارگزاران اجتماعی هرحسب هویت منلصرهها دهی عتار نام 

هه دو گروه مستقیم )ها ذکر نام واق ی کارگزار( و غیرمستقیم )هدون ذکر نام واق ی کتارگزار( 

ست ا دهی مستقیم عتار های نامزیرشاخه(. Van Leeuwen, 1996: 52,53) شودیم میتقس
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لیوون که در دیدگاه ونازآنجا (.Ibid: 66) 3دهیو عنوان 3، غیررسمی2رسمی، نیمه6از: رسمی

ای قرار دارد، وی هیچ زیرشتاخه 3«هندیطتقه»و « دهینام»مستقیم در مرز هیا دهی غیرنام

گونه کته پیشتتر نیتز گفتته شتد در همان (.Ibid: 53) استدهی قائا نشدههرای ایا نوع نام

اظهار است و منجر هه گراحت هیشتتر  ههای حوزیکی از زیرشاخه دهیالگوی مورد هل،، نام

 شود.اثر می

 الدین گیالنیاشرف دهی در اشعار سیدنام -1-1

پرداز هاشتد، ایتا مقولته تواند هیانگر هتدف و ایتدئولوژی ستخاکه انتخاب و کارهرد نام میازآنجا 

و  (633: 6333، یارملمتدی) شتودمتدار ملستوب متیگفتمان ههای هرجستدهی( یکی از مؤلفه)نام

توجه هه چگونگی کارهرد آن در سخا )اعم از شفاهی و کتتی( درخور اهمیت استت. در پتژوهش 

هتای استاس دادهیداشرف مورد هررسی قترار گرفتت. هرمدار در ش ر سحاضر ایا ساختار گفتمان

هتایش استتفاده تقیم در سترودهمستدهی مستقیم یا غیرمورد از نام 339پژوهش، سیداشرف در 

ش ری که در کلیا  وی درج شده، حدود سته نتام در هتر شت ر  293است که نستت آن ها کرده

 دهد:مستقیم در ش ر سیداشرف را نشان میدهی مستقیم و غیرزیر میزان نام است. نمودار

 
در  -6دهی در ش ر نسیم شما  ذکر دو نکته ضروری است: پیش از پرداختا هه انواع نام

یک از مشارکان عما است که عاما و پذیرنتده ش منظور از کارگزاران اجتماعی هرژوهایا پ

ی را کتته انویستتندگان ایتتا مقالتته کتتارگزاران اجتمتتاعی -2(. 611 همتتان:) شتتودمی را شتتاما

استت، دهی مستقیم و غیرمستقیم هه هازنمایی ایشتان پرداختتهنام گیری ازسیداشرف ها ههره

اند: کارگزاران اجتماعیِ م اگر و کارگزاران ه دو گروه تقسیم کردههندی کلی هدر یک تقسیم

                                                           
1. Formalization 
2. Semi- formalization 

3. Informalization 

4. Tutiulation 

5. Categorization 
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ر شت ر که هازنمتایی ایتا کتارگزاران دعم از کارگزاران ملّی و دینی. ازآنجااجتماعیِ تاریخی ا

هازنمتایی  هدهی هه شیومقاله در ذیا متل، انواع نام هدر ادام استنسیم شما  هدفمند هوده

 از ایا هازنمایی اشاره خواهد شد.  ایا کارگزاران و هدف شاعر

 

 دهی مستقیمنام -1-1-1

فرد ختود، هازنمتایی لصترههدهی کارگزاران اجتماعی هتا توجته هته هویتت مندر ایا نوع نام

دهی ذکتر استم واق تی فترد تریا مؤلفه ایا نام. مهم(Van Leeuwen, 1996: 52) شوندمی

دهی اهد؛ در نمتودار زیتر هستامد انتواع نتامیهای گوناگون در متا نمود میاست که هه شکا

 است:آماری پژوهش مشخص شده همستقیم در جام 

 
 

 تیب هسامد وقوع در ش ر نسیم شتما دهی مستقیم هه ترهای نامدر ادامه انواع زیرشاخه

 م رفی خواهد شد. 
 

 دهی غیررسمینام -1-1-2

دهی غیررستمی دهی، ناما انواع نام(. از هیIbid: 53عتار  است از ذکر نام کوچک کارگزار ) 

دهی در متتا هیشتریا نمود را در شت ر سیداشترف دارد. کتارگزارانی کته توستط ایتا نتام

اند از: کارگزاران اجتماعیِ م اگر و کارگزاران اجتمتاعیِ تتاریخی کته اند عتار هازنمایی شده

 است: در نمودار زیر هسامد هازنمایی هریک مشخص شده
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دهی غیررستمی هیشتتریا نمتود نتام در ایتا متلت، زاران اجتماعیِ معاصر:کارگ -الف

خاطر شت رهایش الدیا حستینی کته ختود را هتهاشرف مرهوس هه اسم خود شاعر است: سید

گتور  هارها و هارهتا نتامش را هه (196؛ 133؛ 333؛ 333: 6333)دانست م رف حضور مردم می

استت. او در ایتا هازنمتایی یش متن ک  کتردههاالدیا( در سترودهغیررسمی )اشرف/ اشرف

هتا و و گاهی افکتار، آرمتان( 331؛ 339؛ 231 همتان:)گاهی هه هیان سرگذشت خویش پرداخته 

در ه ضتتی (. 193؛ 133؛ 196؛ 331؛ 333؛ 333؛ 211 همتتان:) استتتاحساستتاتش را توگتتیف کرده

 همتان:) پتردازدن افکارش میران یا مخالفاموارد نیز سیداشرف هه هازنمایی خود از نگاه طرفدا

متردم  هدر مثالی که ارائه خواهد شد، وی خود را هیدارکننتد (.196؛ 311-311؛ 333؛ 213-239

 است:از خواب جها و غفلت هازنمایی کرده
 

 گرچه ما را جها و غفلت خوار کترد

 ختتتر از کتتار کتتردجهتتا متتا را هی

 

 در جهتتان از زنتتدگی هیتتزار کتترد 

 دار کتتردالدیا خلتتق را هیتتاشتترف

 ( 196 همان:)                              
 

- نستیم شتما  هاعت، شتده هتود متردم، متدیر آن هچنیا ازآنجاکه شتهر  روزنامتهم

)نفیستی،  گتدایش کننتد« آقای نستیم شتما »اش هشناسند و را هه نام روزنامه - سیداشرف

؛  291، 231: 6333حستینی، )«  نستیم شتما »و « نسیم»وی ایا نام را نیز ها واژگان  (9: 6333

رستد کته هتدف وی از استت. چنتیا هته نظتر میهایش من ک  کردهدر سروده (116-119

هازنمایی خویش در قالب یکتی از کتارگزاران اجتمتاعی، ایجتاد همتدلی هیشتتر در مخاطتب 

دهی غیررسمی هرای هازنمایی کارگزاران اجتمتاعیِ گمنتام است. گاه نیز سیداشرف از نامهوده

هازنمایی ایشان اغلب هه یک کارگزار خا  ملتدود نشتده  است.عادی جام ه استفاده کردهو 

مثتا  وی شتوند. هترایعامته ملستوب می هروهی از طتقتگ هو ایا کارگزارانِ گمنام نمایند

 کند:ها تشویق میگذرانی در کوچهگونه هه کسب علم و پرهیز از وقتکودکان را ایا
 ون وسوستتهای پستتر عزیتتز متتا خیتتز و هتتد

 [...] ها دو هرادر  هرو سوی کتالس مدرسته

 ها مترو هتا رجتب و حستینقلیجانب کوچه

 ( 221 همان:)                                           
هایی هستتند کته عمرشتان را هته هطالتت هچته هنمونت« حسینقلی»و « رجب»در اهیا  فوق 

 گذرانند.می
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توانتد هیتانگر گترایش متایی ایتا نتوع کتارگزاران میهازن کارگزاران اجتماعیِ تاارییی: -ب
مثتا  در آثتار نویستندگان و شتاعرانی کته از آفریننده متا هه گفتمان دینی یا ملی هاشتد؛ هترای

: 6333 پتور،؛ امیا33-31: 6339 کدکنی،)شفی ی رضاشاه تأثیر پذیرفته هودند هحاکم هر دور (6)شوونیسم

آنچه هیشتر موردتوجته ایشتان قترار گرفتته،  چندانی ندارد و توجه هه کارگزاران دینی نمود( 336
 هازنمایی کارگزاران ملّی است.

آید، وی توجه خاگی هته ایتا نتوع کتارگزاران گونه که از هررسی اش ار نسیم شما  هرمیآن 
 هو ملّتی )کتارگزاران مت لتق هته حیطت (2)گفتمان دینی( هاعم از دینی )کارگزاران مت لق هه حیط

داشته و هرای هیدار کردن عواطف دینی و ملی مردم هه هازنمتایی ایتا کتارگزاران  (3)ملّی(گفتمان 
مثا  درجایی )هرای تشویق مردم هه شرکت در انتخاها  مجلت ( هتا هازنمتایی است؛ هرایپرداخته

ایران، اوضتاع  هدر جایگاه کارگزاران ملّی ضما یادآوری مجد و عظمت گذشت« دارا»و « داریوش»
 کند:ر روزگار را ترسیم و مردم را هه تغییر آن وضع ترغیب میاسفتا

 ختتتاک ایتتتران ههشتتتت دنیتتتا هتتتود
 مستتتتتکا داریتتتتتوش و دارا هتتتتتود
 کتتتی چنتتتیا هینتتتوا و تنهتتتا هتتتود
 دیتتتده از متتتاتمش پتتتر آب کنیتتتد
 ههتتتر ختتتود فکتتتر انتختتتاب کنیتتتد

 ( 392: 6333)حسینی،                    
 

از ترکیتتا  « وطتا» های استتفاده از واژجکتردن عواطتف ملتی متردم هتهاو هرای زنتده
 هخانت»(، 326 همتان:)« ملتک ستیروس»(، 323 همتان:)« فریتدون هدخم»مداری نظیر گفتمان
هتا استتفاده از کتارکرد »استت کوشتیده استفاده کترده و هته ایتا شتیوه (جا)همان« داریوش

 یتی عینتی و احساسی جمال  و کلما ، هر تأثیرگذاری متا هیفزاید و هترای خواننتده وضت
هتار »چنیا وی در ش ری ها ترجیتع هم .(32: 6339پور و دیگران، )مظفری «واق ی را تصویر کند

ایرانیان را  هها ایا هیت هویت دیرین (199-191: 6333)حسینی، « الها ملت خواهیده را هیدار کا
 کند: هدیشان گوشزد می

 ما مگر روی زمیا را جزو اعظم نیستیم
 

 نیستتیم و رستتم کیکتاوسهه  یا که همشهری 
 (191 همان:)                                

 

اند؛ های سیداشرف کارگزاران دینتی هتیش از کتارگزاران ملّتی هازنمتایی شتدهدر سروده
درواقتع متذهب اولتیا »است: رسد که دلیا ایا امر در دینداری وی نهفتهچنیا هه نظر می
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« نگتردآن هته ستایر موضتوعا  اجتمتاعی و سیاستی میالدیا از ای است که اشترفدریچه
وی ها هازنمایی کارگزاران دینتی، هترآن هتوده تتا ضتما هیتان اعتقتاد  (.631: 6333)عتداللهی، 
گیری اغلتب متردم خویش هه دیا اسالم و مذهب تشیع هه ترسیم جایگتاه و جهتت هخالصان

ان دینی را هه ه ضی از مردم )که چنیا جایگاه کارگزارنستت هه ایا کارگزاران پرداخته و هم
 ،(3)ها توجه هه متذهب رایتک کشتور مثا  در جاییدچار غفلت شده هودند( گوشزد کند؛ هرای

استت. ع( نامیتده) را غالمان و متاه ان فرمان حضر  علتی« پادشاهان» هو هم« ملت ایران»
د که حضر  فاطمته شوای دیگر هه مردم یادآور میچنیا در سرودههم(. 131: 6333)حسینی، 

 (.333 همان:) )س( شفیع شی یان در روز ملشر است
 

 دهیعنوان -1-2

، هیشتتریا هستامد را در غیررستمیدهتی دهی ه د از نامدهی مستقیم، عنواناز هیا انواع نام
و  6دهتیمقام هدهی خود هه دو زیرشاخلیوون عنوانمطاهق الگوی ونش ر نسیم شما  دارد. 

(. ها توجته هته ایتا نکتته کته کتارگزاران اجتمتاعی 53: 1996) شودمی تقسیم 2دهینستت
های مختلفی دارند )اعم از مقام و موق یت اجتماعی یا نستت فردی( اینکته در زمان نقشهم

گیرانته و در راستتای توانتد جهتشتود، مییک متا از چه عنوانی هرای کارگزار استفاده می
 های در حیطتکته واژه-« شتاه»مثا  کارهرد عنوان . هرایالقای ایدئولوژی حاکم هر متا هاشد

هیتانگر  (319؛ 323؛ 631: 6333)هرای امام رضا )ع( در ش ر سیداشترف  -گفتمان سیاسی است
های سیداشترف چنتیا پیوند اندیشه و گفتمان سیاسی و دینی در ایا متا است. از ستروده

در نمتودار زیتر هستامد انتواع  استت.دهی داشتتهآید که وی توجته خاگتی هته عنتوانهرمی
 .استدهی در ش ر نسیم شما  مشخص شدهعنوان
 

 
 

                                                           
1. Honorification 
2. Affiliation 
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 دهیمقام -1-2-1

 هشتود، مقولتیک کارگزار اجتماعی خا  ها توجه هه موق یت اجتماعی م رفتی و هازنمتایی وقتی 

هتای پتژوهش ها توجه هته داده .(Van Leeuwen, 1996: 53) استدهی اعما  شدهگفتمانی مقام

تتر هته سته هختش تقستیم کترد: های سیداشرف در نگاهی جزئیتوان ایا مقوله را در سرودهمی

متادی. نگارنتدگان هترای تفکیتک و  -دهی م نتویدهی متادی و مقتامدهی م نتوی، مقتاممقام

مقامی کته متناستب هتا  -6اند: دهی مادی از م نوی از ایا دو مالک استفاده کردهتشخیص مقام

دهی مادی و آنچته متناستب هتا اعتقتادا  و اختالق ماعی هازنمایی شده مقامظاهر کارگزاران اجت

مقامی که گاحب آن هه موجتب آن مقتام از  -2شود. دهی م نوی ملسوب میایشان است، مقام

دهی م نتوی دهی مادی و در غیتر ایتا گتور  مقتامای هرخوردار شود، مقامهر نوع انتفاع مادی

دهی، اهتدا نمتوداری از هستامد آن در هر یک از اقسام مقام هرهارشود. پیش از هل، دملسوب می

   .شودش ر نسیم شما  ارائه می

 
 

م نتایی یتک  هگاه در هازنمایی کارگزاران اجتمتاعی حیطت مادی: -دهی معنویمقام -الف
: 6333)حستینی،  «متال»هایی نظیر مادی و م نوی قاها تسری است؛ عنوان همقام هه هر دو حوز

کته در شت ر  (133 همان:) «میرزا»و ( 332؛ 393؛ 293؛ 633 همان:)« شیخ»، (333؛ 333؛ 392؛ 639
از سویی ها توجه هته « ملّا»گیرد؛ چراکه ذکر عنوان نمود یافته، در ایا حوزه قرار می سیداشرف

دهی متادی مقتام متال(ذیتا : 6311)دهختدا، « نلقب استاد و م لم خواه مترد هاشتد یتا ز»م نی 
در ( جتا)همتان« فاضتا خوانتده،درس ،عالم»شود و از سوی دیگر ها توجه هه م نی ملسوب می
آنکه ستالمندی »نیز ها توجه هه م انی « شیخ»گیرد. عنوان دهی م نوی هم قرار میردیف مقام

دی و ها توجته دهی مامقامشیخ( ذیا  همان:)« رآموزگا ،استاد ،م لم»و « و پیری هر او ظاهر گردد
دهی م نوی ملستوب مقام( جتا)همان «رأی گائبگاحب»و  «کتیر قوم، هزرگ قتیله»هه م انی 

 ،دفتتردار»و « کاتتب و نویستنده و منشتی»حسب م نتی هه« میرزا»چنیا عنوان شود. هممی
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« نژادپتاکمردم شریف و »دهی مادی و مطاهق م نی مقام (امیرزذیا  همان:) «ملاسب ،حساهدار
 دهی م نوی است.مقام (جا)همان

م نتوی  - دهی متادیمقام هم نایی در حوز هحیط ههایی که هه للا  گسترافزون هر عنوان
دهی متادی یتا گیرد، گاهی نیز سیداشرف در هازنمایی کارگزاران اجتماعی فقط هه مقامقرار می

« هقتا حستیا  مشتدی» استت؛ ماننتدم نوی هسنده نکرده، تلفیقی از هر دو را استفاده کترده
 همتان:)« شتاهاحمد جتاهجم خسترو»و  (133 همتان:)« رما رضای  میرزا»، (691: 6333)حسینی، 

در « م نتوی - دهی متادیمقتام»و « دهی متادیمقام»ای که ارائه خواهد شد، در نمونه(. 113
 هازنمایی کارگزاران مشهود است:

 کتال هاقر، هه کف مشتدی حستیا هقتا 
 داننتدویم کته چهتا میجان آقا چته هگت

 

 خواند هه گتد استت جا کاغذی هود که می 
 خواننتتدروزنامتته استتت تمتتام کستتته می

  (691 همان:)                                      

دهی )مشتهدی( مقتام« مشتدی»)کرهالیتی( و « کتتال»در هیت او  مثا  فتوق، واژگتان 
دهی هتا مقتام« کتتال هتاقر»دن شغا است: دهی مادی ها للا  کرمقام« هقا » هم نوی و واژ

شود. شتاعر در سؤا  می« مشدی حسیا هقا » هم نوی مورد خطاب قرار گرفته و از او درهار
 است.م نوی استفاده کرده -دهی مادیهازنمایی ایا کارگزار اخیر از مقام

نتوی دهی ها جایگاه اعتقتادی، اخالقتی، دینتی و م ایا نوع مقام دهی معنوی:مقام -ب
: 6333)نورملمتدی، اعتنایی سیداشترف هته مادیتا  رسد هینظر میکارگزاران تناسب دارد؛ هه

)حستینی، « هتاقر کتتال»استت. متواردی ماننتد دهی شدههاع، توجه وی هه ایا نوع مقام( 33

 همتان:)« کتاظم خراستانی اهللهآی» (،123؛ 236-699 همان:)« حسا مشدی» (،331؛ 693: 6333

 حتتاج»و  (،333 همتتان:)« پیغمتتترخضتتر »، (232 همتتان:)« عتتتاس حضتتر » (،633؛ 622-322
های سیداشرف است. عالوه هر متوارد دهی م نوی در سرودهنوع مقام از( 123 همان:)« سمندر

-هرای امام رضا )ع( )کارگزار اجتماعیِ تاریخی« شاه»هردن عنوان کاریادشده، در ش ر وی هه
شود؛ زیرا آنچه او را هه گزینش چنیا عنتوانی متمایتا میدهی م نوی ملسوب دینی( مقام

 است: ساخته، اراد ، عالقه و اعتقاد قلتی وی هه حکومت م نوی آن حضر  هوده
 

 چتته کتتنم از کتته کمتتک ههتتر شتتری ت طلتتتم
 از کتتتدامیا متتترد امتتتداد و حمیتتتت طلتتتتم

 )ع( یتتاری همتتت طلتتتم شتتاه رضتتامگتتر از 
 ( 631 همان:)                                            
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یتا خصوگتیا  ظتاهری  (3)های حکومتی، شتغاها توجه هه منصب مقام دهی مادی: -ج
« هقا حسیا »(، 616 همتان:)« شاهفتل لی»شود. مواردی نظیر کارگزاران در متا من ک  می

« حستیا ستلطان شا»، (333 همتان:)« کورش تان »(، 263 همان:)« رنگرزحسا » (،691 همان:)
دهی متادی نستیم شتما  شوند. در هیا انواع مقتامدهی مادی ملسوب میمقام( 331 همان:)

توجه چندانی هه خصوگیا  ظاهری کارگزاران اجتماعی نداشته، متالک گتزینش عنتوان در 
 است.دهی هیشتر منصب حکومتی و شغا هودهایا نوع مقام

خاطتب شت ر استت کته هته نظتر نگارنتدگان چتون م ذکر در ایتا متلت، آنقاها هنکت

هایی که در ش رش نمود یافته نیتز اند، اغلب عنوانسیداشرف هیشتر مردم عادی جام ه هوده

 آقتا/»هتایی نظیتر است؛ عنوانهای م نوی یا مادی رایک در هیا مردم عادی هودهاز نوع مقام

؛ 691 ،693 همان:)« کتال» (،233؛ 233؛ 691 همان:)« حاجی»(، 333؛ 263-263؛ 691 همان:) (1)«آ

. شاید یکتی از دالیلتی کته مخاطتب عامته را غیره و( 393؛ 236-699 همان:)« مشدی»(، 233

راکته استت؛ چهای رایتک هتودهداد، استفاده از همیا عنوانسوی ش ر سیداشرف سوق میهه

شناختند و یک دیگری را ها مقامی اعم از مادی یا م نوی میایشان در زندگی عادی خود هر

هاست. مردم کته هتیا زنتدگی در ش ر نسیم شما  گلتت از همیا شخصیتدیدند ه د می

دیدند، او را یکتی یافت، قراهت و نزدیکی فراوانی میخود و آنچه در ش ر سیداشرف نمود می

آن هته ستخنانش اعتمتاد  هدانستتند و در نتیجتنشتیا( میاز خود )و نته شتاعری هترج عاج

پذیرفتند؛ پتذیرش و اقتتا  عامته هته او در تش را میها و انتقاداراحتی توگیهکردند و ههمی

او را اعتالن  هدادنتد و روزنامتگرد فریتاد را ستر میفروشان دورهروزنامه» حدی هود که وقتی

آوردند. زن و مترد، پیتر و جتوان، کتودک و هرنتا، هاستواد و کردند راستی مردم هجوم میمی

ها، در سر گتذرها، درجاهتایی خانه. در قهوهگرداندنددست میههسواد ایا روزنامه را دستهی

زدنتد خواندند و مردم دور هم حلقه میسوادها میآمدند، هاسوادها هرای هیکه مردم گرد می

 (.9: 6333)نفیسی، « دادندنشستند و گوش میو هر روی خاک می
 

 دهینسبت -1-2-2

 ی )دوستتی، همکتاری وشخص هاست که هه هازنمایی راهط گفتمانی دیگری هدهی مقولنستت

پتردازد ( یا خویشاوندی یک کارگزار خا  ها دیگر کارگزاران )اعم از خا  یتا عتام( میغیره

(Van Leeuwen, 1996: 53 و )(. ها توجه هه نمود کارگزاران تتاریخی )اعتم از دینتی و ملتی
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ی و توان هه سه هخش ملی، دیندهی در ش ر وی را نیز میم اگر در ش ر نسیم شما  نستت

  .استیک از ایا اقسام مشخص شدههسامد هر فردی تقسیم کرد که در نمودار زیر

 
 

شخصتی یتا خویشتاوندی  هدهی گاه هته راهطتدر ایا نوع نستتدهی دینی: نسبت -الف

: 6333)حستینی، « ها ج فترموستی»شود؛ ترکیتاتی نظیتر دینی اشاره می-کارگزاران تاریخی

 همان:)« یاسیاآ »و ( 363 همان:)« طالباها اهیعلی»(، 333 :همان)« الرضاعلی موسی»(، 363

شخصتی و  هگتاه نیتز از راهطت شتوند.از ایا نوع ملسوب می های سیداشرفدر سروده( 311

مثا  است؛ هرایخویشاوندی کارگزاران اجتماعی م اگر ها کارگزاران تاریخی ت دینی یاد شده

اوالد علتی )ع( را  (،363همتان:)کنتد لتب م رفتی میطااها اهیسیداشرف خود را از نسا علی

هرحتذر « آ  علتی»و متردم را از درافتتادن هتا  (333 همتان:)خوانتد می« شافع یوم عرگا »

های مختلف وی استخراج شده، . هرچند شواهد یادشده از سروده(1)(339-331 همان:)دارد می

م شما  هه شکا خودآگاه یا ناخودآگتاه کند: نسیای را آشکار میکنار هم قرار دادن آنها نکته

االجرا جلتوه دهتد: او از اوالد علتی درگدد است جایگاه خویش را مشروع و سخنانش را الزم

 که ها ایشان درافتد ملکوم هه شکست خواهد هود.اوالد علی شفیع روز ملشرند و هر است/

کتارگزاران دهی اغلتب از راهطته خویشتاوندی در ایا نتوع نستتتدهی ملی: نسبت -ب

است؛ نسیم شما  هرای ایجاد ح  غترور ملی یاد شده-اجتماعیِ م اگر ها کارگزاران تاریخی

استاطیری و تتاریخی کشورشتان هتا  هملی و آگاه کردن ایرانیان هته مجتد و عظمتت گذشتت

« فرزنتد شتیرزاد»(، 331 همتان:) «نسا کیقتتاد» دهی ملت ایران رااستفاده از ایا نوع نستت

. در (3)استخوانده (136 همتان:)« اوالد فرامرز و قتاد»و ( 136 همان:)« کیومرث نژاد» (،جا)همان

 همتان:) استتملی هتا هتم اشتاره شده -دو مورد نیز  هه راهطه خویشاوندی کارگزاران تاریخی

 (. 112؛ 113

دهی هته راهطته خویشتاوندی یتا سیداشرف در ایتا نتوع نستتت دهی فردی:نسبت -ج

شتمار دهی فردی در ش ر نسیم شتما  انگشتپردازد. نستتاجتماعی می شخصی کارگزاران



 40-92ص ص  ،1041، بهار و تابستان 13پیاپی ،1 هدور،  7سال /نقد و نظریه ادبی طاهره میرهاشمی و زهرا رجبی   31

 

دیگر وی هته هیاناست و همان ت داد اندک نیز هیا افراد عادی و گمنام جام ه نمود دارد. هته

روزگتار ختود تتوجهی نشتان  ههای متمایز و هرجستتشخصی و خویشاوندی شخصیت هراهط

ران اجتماعی در ش رش ان کاس یافته، مت لق هه دهی فردی کارگزادهد و آنچه از نستتنمی

 .(9)مردم عادی است

 دهی رسمی و نیمه رسمینام -1-9

هرگاه کارگزار اجتماعی ها اسم فامیا م رفی شود )همراه ها خطاب ملترمانته یتا هتدون آن( 

رسمی گور  دهی نیمهدهی رسمی و وقتی کارگزار ها نام و نام خانوادگی م رفی شود نامنام

یتا « ختانم احمتدی»مثتا  وقتتی شخصتی (. هترایVan Leeuwen, 1996: 53) استرفتهگ

نامیتده « هیتتا احمتدی»دهی رسمی و وقتی همتان شتخص شود، نامخوانده می« احمدی»

 نستیم ستت کتها دهد. مستتندا  پتژوهش هیتانگر آنرسمی روی میدهی نیمهشود، ناممی

رسمی استفاده کرده و کارگزاری کته دهی نیمههایش فقط در دو مورد از نامشما  در سروده

؛ 331: 6333) استت« الدیا اللستینیاشترف»ر ی نتی دهی هازنمایی شده، خود شاعها ایا نام

زعم نگارندگان ازآنجاکه وی هه است. ههدهی رسمی نداشتهنام او گرایش چندانی نیز هه (.133

هتا نیتز هته ایتا انتخاب و ان کاس نام سرود، درمردم ش ر می هسیاق گفتار رایک در هیا عام

هتای آشتنا و ویژه در جمعهته ،استت: متردم در گفتتار متتداو  روزمترهسیاق توجته داشتته

رستمی )هیتتا دهی رسمی )خانم احمتدی( و نیمهگرایش چندانی هه استفاده از نام ،خودمانی

هناهرایا دور از انتظتار کنند؛ ( استفاده میتاهیدهی غیررسمی )احمدی( ندارند و هیشتر از نام

« تریا شاعر انقتالب مشتروطیتمردمی»نخواهد هود اگر در ش ر نسیم شما  هم در جایگاه 

دهی نمود چندانی نداشته هاشد. کارگزارانی که در ش ر ایا نوع نام (633: 6333)مسجدجام ی، 

انتد از: آن روزگارنتد و عتتار  هاند، افتراد شتناخته شتدوی هه شکا رسمی هازنمتایی شتده

، (339 همتان:)هنست   (، 226-223 همان:)« آقای خراسانی»(  613: 6333)حسینی، « شاپشا »

 «پهلتوی»و ( 132 همتان:)میترزاده عشتقی  (،112؛ 121 همتان:)« مدرس» (،339 همتان:)مرنارد 

 (. 131؛ 136 همان:)
 

 دهی غیرمستقیمنام -1-1

یاهتد کته شود و هیشتر در مواق ی نمود میمیدهی، هه اسم واق ی فرد اشاره ندر  ایا نوع نام

(. Van Leeuwen, 1996: 53) یک کتارگزار اجتمتاعی  اختصتا  داردمقامی خا  فقط هه 
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اند، دهی هازنمتایی شتدهای که در ش ر نسیم شما  ها ایا نوع نتامهسامد کارگزاران اجتماعی

 .استدر نمودار زیر مشخص شده

 
 

التوزرا( یتا القتاهی )ماننتد شاما اسمها )نظیتر شتاه و رئی  توانددهی غیرمستقیم مینام

ساقی کوثر و سلطان خراسان( هاشد که هتا موق یتت سیاستی، اجتمتاعی یتا دینتی کتارگزار 

هیتی ختر هازگشت احمدشاه هه ایران و ای پانزدهمثا  سیداشرف در قصیدهتناسب دارد: هرای

کته تمتام اهیتا  ایتا قصتیده کند. هتا ایامیپایان یافتا سفر طوالنی وی هه فرنگ را اعالم 

دهی مستقیم هرای هازنمایی کتارگزار مرهوس هه احمدشاه است، شاعر فقط در هیت آخر از نام

هتای پیشتیا پادشاه وقت ایران( استتفاده کترده و در هیتت اجتماعی مورد هل، )احمدشاه/

زار ت هترای هازنمتایی وی دهی غیرمستقیم ت متناسب ها موق یت سیاسی کتارگجا از نامهمه

  ههره هرده است:
 آیتتتتدمی شتتتتاهالتشتتتتاره کتتتته 

 رقصتتتدشتتتهر طهتتتران ز ذوق می

 الملتتتتتک کشتتتتتور ایتتتتترانمالک

 

 [...] آیتتتتدمی خستتتترو دادختتتتواه 

 [...] آیتتتدمتتتا هتتتا ستتتپاه می شتتتاه

 [...] آیتتتتدمی پادشتتتتاهخلتتتتق را 
 ( 131-131: 6333)حسینی،             

 

منظور تکتریم و هزرگداشتت دهی ممکا است ههیا نوع نامهه نظر نگارندگان استفاده از ا

دهی کارگزار یا نادیده انگاشتا وی هاشتد کته سیداشترف از هتردوی ایتا منظورهتا در نتام

است. او هیشتر در مقام ت ظیم و هزرگداشتِ کارگزاران دینتی و ه ضتی غیرمستقیم ههره هرده

ت. در موارد م دودی نیز هتدف سیداشترف اسدهی ههره هردهکارگزاران م اگر از ایا نوع نام

از هته تتوپ  مثتا  وقتتیانگاری کارگزار اجتماعی استت. هترایدهی غیرمستقیم، نادیدهاز نام

کنتد، هتا یاد می -پادشاه روس-هستا مرقد امام رضا )ع( و نیز سقوس سلطنت نیکوالی دوم 
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یقتی ایتا کتارگزار دهی غیرمستقیم ست ی در نادیتده انگاشتتا شخصتیت حقاستفاده از نام

 سازی جایگاه حقوقی و سیاسی او دارد:اجتماعی )نیکوالی دوم( و هرجسته
 

 در هتتزار و سیصتتد و ستتی شتتاه روس

 آتتتتش انتتتدر جتتتان هتتتدهخت اوفتتتتاد

 

 [...] ور گردیتد ستوی ارط طتوسحمله 

 پادشتتتتتاه روس از تختتتتتت اوفتتتتتتاد
 ( 239 همان:)                                  

 

ست کته ا شود آندهی غیرمستقیم سیداشرف هرداشت میع از تأما در نامآنچه درمجمو

دهی مرهتوس هته کتارگزاران دینتی استت و وی هته هتدف تکتریم و هیشتریا نمود ایتا نتام

هایش از استت. او در سترودهدهی غیرمستقیم استفاده کتردههزرگداشت ایا کارگزاران از نام

 همتان:)« رستو  عالمیتان» «خیرالتشتر»یتر های غیرمستقیمی نظحضر  ملمد ) ( ها نام

چنیا نتوع کند. همیاد می (369 همان:)« النتییاختم»و  (363 همان:)« المرسلیاختم»، (231

کارگزاران دینتی، هرگرفتته از هاورهتا و اعتقتادا  متذهب  هدهی غیرمستقیم وی در حیطنام

شتاه » و( 333 همتان:) «ستاقی کتوثر»های غیرمستتقیمی ماننتد تشیع است؛ هه کارهردن نام

« کفتاخسرو گلگتون»، (333 همان:)« سرور شهیدان»هرای امام علی )ع(،  (133 همان:)« نجف

هتای هترای امتام حستیا)ع( و نیتز نتام( 196 همتان:)« کترهال هتشتنشاه لتب»و  (333 همان:)

خسترو »و  (133؛ 333 همتان:)« شتاه خراستان» (،336 همتان:)« سلطان خراسان» غیرمستقیم

هرای امام رضا )ع( ریشه در هاورها و اعتقادا  شی یان دارد. ها توجته هته  (331 همان:)« وسط

هتای تتوان چنتیا اذعتان داشتت کته م نتای ضتمنی ه ضتی از نتامهای ذکرشده، میمثا 

توانتتد ملمتتا مناستتتی هتترای هازنمتتایی کتتارگزاران اجتمتتاعی متناستتب هتتا غیرمستتتقیم می

 هتای غیرمستتقیمنتام ههاشد. التتته ایتا ادعتا در همت گیری فکری و عقیدتی سخنورجهت

های جوید؛ مثالً نامنشان ههره میهای هیاثتا  نیست؛ چراکه گاه سخنور از واژگان و نامقاها

وزیتر »و  (233 همتان:)« التوزرارئی » (،321؛ 263 همتان:)« حاکم زنجان»غیرمستقیمی نظیر 

نمایی کلی از هافت موق یتی عصر مشتروطه در  هرای مخاطب امروزی که( 333 همتان:) «مالیه

نشتانی هستتند کته فقتط هتا های هیذها دارد و ها جزئیا  آن هافت چندان آشنا نیست، نام

گیری فکتری و عقیتدتی ستخنور را از توان جهتنشینی میتوجه هه هافت کالم در ملور هم

ضتمنی نیتز در ختود نهفتته های غیرمستقیمی که م نایی اما نام ها دریافت؛گزینش ایا نام

 دارند، ضما آنکه هیانگر اعتقادا  و افکار سخنورند، القاگر و تأثیرگذار نیز هستند. 
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 گیرینتیجه -0

مدار است که ریشه در ایدئولوژی و هدف ستخنور گفتمان ههای هرجستدهی یکی از مؤلفهنام

ازنمایی کتارگزاران اجتمتاعی مدار مطاهق الگوی هپژوهش حاضر ایا ساختار گفتماندارد. در 

آیتد، هتای پتژوهش هرمیگونته کته از دادهاست. آنهررسی شده لیوون در ش ر سیداشرفون

توان در یک نگاه کلی اند، میای را که در ش ر نسیم شما  هازنمایی شدهکارگزاران اجتماعی

یِ تاریخی کته ختود هه دو گروه تقسیم کرد:  کارگزاران اجتماعیِ م اگر و کارگزاران اجتماع

شوند. او هترای هازنمتایی ایتا شاما کارگزاران اجتماعیِ دینی و کارگزاران اجتماعیِ ملّی می

استت از  دهی مستقیم )که هه ترتیب هسامد در ش ر نسیم شما  عتار کارگزاران از انواع نام

مستتقیم دهی غیررستمی( و نیتز نتامو نیمه دهی رستمیدهی، نامرسمی، عنواندهی غیرنام

 است.استفاده کرده

اند، هه سه گروه تقستیم هازنمایی شده کارگزاران اجتماعیِ م اگری که در ش ر نسیم شما 

های شاخص سیاسی و اجتمتاعی. یکتی از کتارگزاران شوند: خود شاعر، مردم عادی و چهرهمی

متایی شتده، رسمی در شت ر نستیم شتما  هازندهی غیرری که ها استفاده از ناماجتماعیِ م اگ

خود شاعر است. او در ایا هازنمایی هه منظور جلب همتدلیِ هیشتتر مخاطتب هته هیتان افکتار، 

ها و احساسا  خویش پرداخته است. التته ها توجه هه ایا نکتته کته مخاطتب شت ر وی آرمان

 هاند، او هیشتر هه هازنمایی ایتا کتارگزاران )متردم عتادی گمنتامی کته نماینتدمردم هوده هعام

آن  اجتمتاعی -است. او گتاه اوضتاع سیاستیشوند( پرداختهعامه ملسوب می ههی از طتقگرو

استت و گتاه هته انتقتاد از جهتا و خمتودگی ایتا روزگار را از منظر نگاه ایشان ترستیم کترده

استت. توجته کارگزاران پرداخته، ایشان را هه کسب علم و دوری از سستی و نادانی فرا خوانتده

ندگی و طرز نگرش کارگزاران عادی گمنام، موجب جلب اعتماد مردم هته ز هسیداشرف هه شیو

یافتت، سخنان وی شده هود؛ زیرا ایشان هیا زندگی خود و آنچه در ش ر سیداشترف نمتود می

آن هته ستخنانش  هدانستند و در نتیجدیدند و او را یکی از خود میقراهت و نزدیکی فراوانی می

پذیرفتنتد. سیداشترف در هازنمتایی ایتا ا و انتقتاداتش را میهراحتی توگتیهاعتماد کترده، هته

است. هته غیتر از متردم عتادی گمنتام از دیگتر استفاده کرده« دهیعنوان»کارگزاران هیشتر از 

هتای شتاخص اند، چهرهشتده هازنمتایی م اگری کته در شت ر سیداشترف کارگزاران اجتماعی

هه هیان اقداما  ایشتان، پیامتدها  کارگزارانایا  هازنماییسیاسی و اجتماعی آن روزگارند. او در 

نستیم  استت.مورد هل، در جام ته پرداخته کارگزارانو تت ا  ایا اقداما  و یا ترسیم جایگاه 
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 تلت تأثیر گفتمان سیاسی، اجتماعی روزگتار ختود اغلتب از کارگزارانایا  هازنماییدر  شما 

 است. کرده مستقیم استفادهدهی غیردهی رسمی و نیز نامنام

از هتتیا کتتارگزاران اجتمتتاعیِ تتتاریخی، کتتارگزاران دینتتی هتتیش از کتتارگزاران ملّتتی در 

هینی دینی نسیم شما  گرفته از جهاناند. ایا امر نشأ هازنمایی شده های سیداشرفسروده

وعا  سیاستتی و اجتمتتاعی اعتقتتادا  دینتتی هتته موضتت هاستتت؛ چراکتته وی از دریچتت

دهی استت. در نتامدهی ههره هتردهاز انواع نام کارگزارانایا  هازنماییاست. او در نگریستهمی

هازنمایی کارگزاران دینی در ش ر نسیم شما  هر اراد  و اعتقاد قلتی شاعر هه  همستقیم نلو

تکتریم و هزرگداشتت ایتا  گاه هرای نسیم شما چنیا کارگزاران مورد هل، داللت دارد. هم

هرگرفتته از دهی او در ایا حیطته که نوع نامقیم استفاده کرده دهی غیرمستکارگزاران از نام

متردم ایتران نستتت هته کتارگزاران  هاو  ها ترسیم عالق ست.اهاورها و اعتقادا  مذهب تشیع 

گتدد های گونتاگون سیاستی و اجتمتاعی دردینی و نیز ها یاری خواستا از ایشان در هلران

 است.القای جایگاه واق ی ایشان هه مردم هوده یادآوری نیروی م نوی ایا کارگزاران و نیز

تتأثیر شترایط اجتمتاعی آن هازنمایی کارگزاران اجتماعیِ ملی در ش ر نسیم شما  تلت

کردند هتا طترح است؛ زیرا شاعران عصر مشروطه هرای هیدارکردن مردم تالش میروزگار هوده

تتاریخی  هاشاره هه گذشت مسائا مختلف هه مخاطب عامه نزدیک شوندکه یکی از ایا مسائا

 هاست. او هرای ایجاد ح  غرور ملی و آگاه کردن ایرانیان هه مجد و عظمت گذشتایران هوده

است. سیداشترف کارگزاران اجتماعیِ ملی پرداخته هازنماییاساطیری و تاریخی کشورشان هه 

دهی یتا هتیا نتاماستت کته در ادهی ههتره هردهملّی نیز از انواع نتام کارگزاران هازنماییدر 

دهی ای دارد. او ها استفاده از نستتتملّی جایگاه ویژه کارگزاراندهی هرای رسمی و نستتغیر

گتدد دهی غیررستمی دررده و هتا استتفاده از نتامایرانیان را هدیشان گوشزد ک ههویت دیرین

 است. هیدار کردن عواطف ملّی مردم هوده
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6- Chauvinism: 626 :6331افراطی. نک. آشوری، پرستی وطا. 

 ،ینی)حست یاند از: مصطفعتار  ،افتهینمود  داشرفیکه در ش ر س ینیاز کارگزاران د یه ض -2

)همتان:  ی، علت(233)همتان:  می، اهتراه(313؛ 323؛  231-233)همتان: ، ملمد (393؛ 231: 6333

)همتان:  ی، موست(133؛ 111؛ 323؛ 211)همتان:  ای، حس(133؛ 133؛ 133؛ 133؛ 131؛ 333؛ 326

 .(333؛ 332؛ 333)همان:  وسفیو  (333

؛ 613: 6333 ،ینی)حسترستتم  :اند ازعتار  داشرف،یدر ش ر س یاز کارگزاران ملّ یه ضنمود  -3

 دونیت، فر(191؛ 233؛ 613)همتان:  کتاوسی، کاووس/ک(613)همان: ، کاوه (112-116؛ 313؛  233

 .(112-116؛ 321؛ 323؛ 613ن: )هما/جم دیو جمش( 323؛ 613)همان: 

  هی. شتدهنتدیم ایتشک انی یو ش « هیمذهب ش»را  رانیقاطع در جام ه ا یقدر  مذهت» -3

اطتالق  یهته مستلمانان انیتو اد یهواخواه است، لکتا در عترف استالم ای رویپ یدر لغت هه م ن



 40-92ص ص  ،1041، بهار و تابستان 13پیاپی ،1 هدور،  7سال /نقد و نظریه ادبی طاهره میرهاشمی و زهرا رجبی   32

 

: 6313، ایذاکرحس) «دانندیاسالم م امتریپ ایفرزندش را جانش ازدهیو  یکه حضر  عل شودیم

1.) 
 زیتن یم نتو گتاهیاز جاارنتد و ند یمتاد گتاهیها و شتغلها گترفاً جامنصب یدرست است که ه ض -3

 فیتمشتاغا را در رد ایتکته نگارنتدگان را هترآن داشتت تتا ا یپژوهش مالک ایهرخوردارند؛ اما در ا

ها و مشتاغا ان منصتبمزد توسط گتاحت افتیدر ای یقرار دهند، هر نوع انتفاع ماد یماد یدهعنوان

 است.

   «.آ»مدخا  ایذ :6331 ،ینجف نک.است. « آقا»مخفف  انهیدر فرهنگ لغت عام« آ» -1

مشتهود استت، عتارتستت از: دختتر  داشترفیکه در ش ر س ینید یهایدهاز نستت گرید یه ض -1

و  (333ن: )همتا الرضتایموست ی، علت(333)همان: ، نوهاوه ملمد (363: 6333 ،ینی)حسج فر  هایموس

 .(339)همان: عمران  یموس

را هته  رانیتآنها نسب متردم ا که هه واسطه داشرف،یدر ش ر س یملّ یهایدهاز نستت گرید یه ض -3

 ،ینی)حستعتار  استت از: نتژاد کتاوس  زند،یم وندیپ یرانیا یخیتار ای یریهزرگ اساط یهاتیشخص

 اده، ز(331)همتان:  قتتادی، نسا جم و ک(جا)همان ری، اوالد اردش(جا)همان، خانواده طوس (333: 6333

 .(جا)همانههرام و ههما و نوذر 

 ،ینی)حست یآقا، ولد مال عل یعتار  است از: عل داشرفیدر ش ر س یفرد یهایدهاز نستت یه ض -9

 ی، نجفقلت(263)همتان: ، ننته م صتومه (263)همان: ، قاسم عمو (233)همان: ؛ ننه عتاس (691: 6333

 .(131همان: ) یتق یو ج فر آقا پسر حاج( 392)همان:  یجت لپسر ر
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 .639-633 .سخاتهران:  .اگغر ملمدخانی، هه اهتمام علیالدیا حسینی )نسیم شما (اشرف
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 ها.رسانه
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 .31-13(: 6) 36، رسانه .«مطتوعا  حزب توده

 تهران: نیلوفر. فرهنگ فارسی عامیانه،  . 6331 .هواللسانجفی، ا

هته کوشتش حستیا  ،کلیّا  جاودانه نسیم شما  .«الدیا گیالنیسیداشرف». 6333 . یدنفیسی، س

  .63-1 .یراساط. تهران: نمینی
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