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 دهیچک
 نیا .گرددیمبه دوران مشروطه باز ران،یا در نوجوانان و کودکان یهاهینشر شیدایپ

 یکودکان در کشورها آموزش و یزندگ یچگونگ با مخاطبان کردن آشنا راه از هاهینشر
. ردکیم تیرا در کودکان تقو گرانیخود و د یزندگ به ابانهیارز ینگاه ،یغرب فتهرشیپ

 شدیم و ترجمه نشیگز یاز منابع خارج ات،ینشر نیا یداستان اتیادب از یبزرگ بخش
 ،یاجتماع یدر ارتباط با ساختارها هابچه هانیکاز جمله  هاآن یگفتمان یهاسیپرکتو 
 نیا اد،ینب نیا بر. گرفتیمشکل  سلطه، و قدرت مناسبات ژهیو هو ب یو فرهنگ یاسیس

منتشر شده در بازه  یهابچه هانیک یمتن مجله یانتقاد لیپژوهش در نظر دارد با تحل
 ،یگفتمان سیپرکت کی مثابه به نسال بعد از آ 5و  یسال قبل از انقالب اسالم 5 یزمان

ظم گفتمانی ن یستیچ ،مصرف آن یچگونگ اثر، نیا دیتول یچگونگ به ابانهیارز ینگاه اب
 یریتفس به یابیدست یبرا متن، شکل به هاگفتمانفعال شدن  یحاکم بر اثر و چگونگ

 یگذارریتأث دیشا ایو  یریرپذیشده و ابعاد تأث ادی یزمان آن در دو برهه تیخاص و تقو
 در حاکم یهاگفتمانجامعه و  سطح در انقالب یاسیس و یاجتماع داداثر در رخ نیا

 . وردبه دست آ یرتیبص آن،

 . کیدئولوژیا گفتمان ،یانقالب اسالم ،هابچه هانیک گفتمان، لیتحل :ی کلیدیهاواژه
 

 مقدمه. 1
 به دمنعالقه یهارشتهدر  یـ معرفت یگسترده علم راتییتغ ی.م در پ1960 دهه اواسط از

 یالعاتمط شیگرا کی نوشتار، و گفتار کارکرد و دیتول ندیفرا ساختار، مندنظام مطالعه
 هینظر کی مثابه بهزود  یلیظهور کرد که خ «گفتمان لیتحل»تحت عنوان  یانارشتهیب
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 یشناسزبانو  ارتباطات ،یاجتماع علوم ،یاسیس علوم تلفمخ یهاحوزهدر  یکاربرد
 مورد استقبال واقع شد.  ،یانتقاد

 تحوالت و مانگفت انیروابط م یتجرب مطالعه با رابطه در که ییهاروشو  هینظر
 مانگفت لیتحل»هستند، تحت عنوان  یمختلف اجتماع قلمروهای یفرهنگ و یاجتماع

ت و کار اس یارشتهنایب یاحوزهلزوماً  ،یانتقاد گفتمان لیتحل» شوند.می خوانده «یانتقاد
 را فرهنگ و جامعه ،قدرت ،یشناخت اجتماع گفتار، ،نوشتار نیب دهیچیپ روابط ریتفس

و  یدئولوژیقدرت ا ن،زبا رابطه مثل یئلمسا بر و (184: 1382 ک،ی)ون دا «دارد برعهده
جامعه استوار است. در  یدهشکلو  یگفتمان یهاتشکلوجود آوردن  بهدر  هاآننقش 

 وزهدر ح قیتحق یبراو  هاستهینظر نیترمدون ،«فرکالف»نظرگاه  کردها،یرو نیا انیم
 است.  ییهاروش یدارا جامعه و فرهنگ ،ارتباطات

 
 فرکالف یگفتمان انتقاد لیتحل. 2

 یالالبهدر  1یگفتمان کردار کی مثابه به و است یاجتماع یندیفرا زبان: »فرکالف نظر به
ف: )فرکال «.استشدهمحصور  ،یارتباط دادیرو کی یفرهنگ و یاسیس ،یاجتماع روابط
 با مند ظامن ارتباط در یاجتماع یکنش مثابه به گفتمان که است باور نیبرا او( 96: 1379

 روابط و هاتیهو معنا، از متشکل یاجتماع جهان به یفرهنگ و یاجتماع یهاکنش گرید
 .ردیپذمی شکل آن از همزمان و بخشدمی شکل ،یاجتماع

 لیحلت در. »است آن داشتن یکیدئولوژیا کارکرد گفتمان، یشناخت یهاخاصه از یکی
 قدرت ناسباتم دیبازتول و خلق به یگفتمان یهاپرکتیس که کنندادعا می ،یانتقاد گفتمان
 به کیدئولوژیا راتیتأث را راتیتأث نیا رساند؛یممدد  ،یاجتماع یهاگروه انیم نابرابر
 حفظ و جادیا ابزار یدئولوژیا فرکالف نظر به( 113: 1393 ورگنسن،ی.« )آورندمی شمار
 به .ابدیمی انیجر یاجتماع ینهادها در زبان وساطت اب و است جامعه در قدرت روابط

ل را شک هاگفتمان زین هایدئولوژیا و دهدمی شکل را هایدئولوژیا سلطه،» گر،ید انیب
 «.ندیآیمبر متون در روابط نیو حفظ ا دیدرصدد تول خود نوبه به زین هاگفتمان و دهندیم

 ( 64: 1392 ن،)قهرما
 تالش دنمنظام یبه نحو یعنی است محورمتنگفتمان  لیتحل یفرکالف نوع کردیرو

 در را( زبان کاربرد از یعمل یهانمونه) یاجتماع سپرکتی منزله به زبان کاربرد کندمی
                                                           

1 . discursive practice 
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 لیتحل است، آن جزو یتمانگف سیپرکت آن، که یترگسترده یاجتماع سیپرکت با رابطه
 هانیکمتن مجله  یانتقاد لیتحل با دارد تاقصد  سنجشی ساحتیدر  پژوهش نیا .کند
 یانقالب اسالم یاسیو س یاجتماع دهیپد ازسال قبل  5 یمنتشر شده در بازه زمان یهابچه
حاصل  موارد ذیل بصیرتی به نسبت یگفتمان سیپرکت کی به عنوان آن ازسال بعد  5و 

 وم بر اثر حاک ینظم گفتمان یستیچ ،مصرف آن یچگونگ اثر، نیا دیتول یچگونگکند؛ 
 تیو تقو خاص ریتفس به یابیدست یبرابه شکل متن  هاگفتمان شدن فعال یچگونگ

 دادر رخاثر د نیا یرگذاریتأث دیشا ایو  یریرپذیشده و ابعاد تأث ادی یآن در دو برهه زمان
 .آن در حاکم یهاگفتمان و جامعه سطح در انقالب یاسیس و یاجتماع
 .گرددیمبه دوران مشروطه باز ران،یا در نوجوانان و کودکان یهاهینشر شیدایپ خیتار

 یکشورها در کودکان آموزش و یزندگ یچگونگ با مخاطبان آشناکردن راه از هاهینشر نیا
 مهین» .کردمی تیتقو کودکان در را گرانید و خود یزندگ به یسنجش نگاه ،یغرب رفتهشیپ

. افتندی رواج 1335 از کنندهسرگرم یهامجله و داشت رواج یتیترب یهامجله ،20نخست دهه 
 و یکنندگسرگرمبه ضرورت  شیاز پیش هر روز ب کودکان یهاهینشر اندرکاراندست
 یغرب یهاهینشر ترپس با ورود گسترده  بردند؛یمیپ کودکان یهایخواندن بودن بخشلذت

 یزدگشتاب شیگرا نیا ،کودکان غرب کنندهسرگرم و رایگ یهاهینشر به یدسترس و رانیا به
 کیکم و مصور یهاداستانهمچون  کنندهسرگرممطالب  زانیم شیافزا. گرفت یشتریب

 ( 667: 1381 ،ی)محمد «.شد هاهینشر شمارگان رفتن باال سبب هاپیاستر
 

 هابچه هانیک .3
 یاهیبه انتشار نشر «یعیبد جعفر» تیریو مد شنهادیبا پ 1335درسال  «هانیک موسسه»
با عنوان  ،1335 سال ماهیدششم  شنبه، پنج روز در که پرداخت نوجوانان و کودکان ژهیو
 آغاز به کار کرد. ،هزار نسخه 20و شمارگان  هابچه هانیک

. کرد کار به آغاز بخشلذتسرگرم کننده و  یااندرونه داشتنبر  دیبا تأک هابچه هانیک
 اتیادب از یبزرگ بخش و دادمی لیرا تشک هینشر نیمطالب ا یاصل هیپا یداستان اتیادب

 و ییماجرا یهاداستان. شدمی هو ترجم نشیگز ،یاز منابع خارج ه،ینشر نیا یداستان
ملل  یهاهافسان ترجمه، اتیادب انیم در. »داشتند را شمار نیباالتر هاافسانه از پس یفانتز
 ترشیب. شدندمی منتشر هابچه هانیک در یبه فراوان پیاستر کیدر قالب کم ژهیبه و

 یباال بر یصبح اهللفضل نام آوردن. شدندمی منتشر مترجم، ای سندهیبدون نام نو هاداستان
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 اعتبار هب ه،ینشر نیا پرکار مترجم و سندهینو عنوان به فیشر ینیمی عباس و هاافسانه
 بعد و 1357 سال از نامههفته نیا انقالب، از بعد( 121: 1370 زاده،نیحس) «.افزودمی کار
 یریدبو سر یازیخود را به صاحب امت دیجد یسر مطبوعات، یسراسر اعتصابات انیپا از

ز ا هابچه هانیک تیآغاز کرد. سکان هدا ف،یشرینیمیو مشاورت عباس  یعیجعفر بد
 سندگانیبود که توانست با فراخوان نو یفرد نیرحسیام بر عهده ،1392تا  1361سال 

را خلق کند  نامه هفته نیا درخشان دوران قه،یسل و سن ف،یط هر از انکودک و نوجو
کودک و  یحوزهآثار فاخر  یاریپرتوان و خلق بس سندگانیاز نو یاریبس تیکه ترب

 یهاداستانکودکان و  یبرا داردنباله یهاداستان. استبودهآن دوران  ادگاری جوان،نو
 بود.  سالهشصت مجله نیا جالب یهاقسمتاز  کودکان، جدول و مصور
 

 هابچه هانیک یگفتمان انتقاد لیتحل. 4
 ثابهمبه  گفتمانی یهاسیپرکت یستیچ در دو حوزه کرد،یرو نیدر ا قیتحق یاصل موضوع

 نیا یکاربرد نقش نیز و یاجتماع روابط و یاجتماع یهاسوژه جهان، از ییهاهینما
با  المث یبرا ؛است یاجتماع خاص یهاگروه منافع ردبشیپ در یگفتمان یهاسیپرکت
 ،اختارس درباره ،یاجتماع سیپرکت کی گاهیجا در هابچه هانیک یگفتمان انتقاد لیتحل
 یک گاهیجا در هابچه کیهاناجتماعی عصر مورد نظر و نقش کاربردی  روابط و هاتیهو

 حاکم، هدستگا اهداف ردبشیدر پ یاجتماع سیپرکت کیپرکتیس گفتمانی و سپس 
 نوشتار و گفتار تنها نه نظرگاه نیا در گفتمانآورد.  میخواه دست به یاستهیشا اطالعات

 . اندیزبان ییهامتن ییگو که یاگونهبه  رد؛یگ یمدربر زیرا ن یبصر ریبلکه تصاو
 یهانظامو  یروابط اجتماع ،یاجتماع تیهو ساختن بهگفتمان  فرکالف، نظرگاه در

 زمان، طول در و دهیچیپ یارابطه ،یاجتماع یساختارها با و کندیمدانش و معنا کمک 
 دارد. ریمتغ

 لیتشک بعد سه از و است یارتباط اددرخ کی یهر کاربرد زبان فرکالف، کردیرو در»
 : شودمی

 ؛(هانیا از یبیترک ای یبصر ریتصو نوشتار، ،)گفتار متن کی  

 رد؛یگیدربرم را متن مصرف و دیتول که است یگفتمان یسیپرکت  

 است؛ یاجتماع سیپرکت کی  
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 لیارتباطات و جامعه. هر تحل درباره یتجرب قیتحق یاست برا لییتحل یچهارچوب مدل، نیا
 ود: متمرکز ش ریموارد زپوشش دهد و بر را بعدها نیا سه هر دیبا یارتباط یدادهاگفتمان رخ

  ؛)متن( متن زبان یهایژگیو. 1
  ؛(یگفتمان سیپرکت) متن مصرف و دیتول به مرتبط یندهایفرا. 2

 سیپرکت) تعلق دارد آن به یارتباط رخداد آن که یترگسترده  یاجتماع سیپرکت و. 3
 ( 120: 1393 ورگنسن،ی(.« ) یاجتماع

 : شودمی ریشامل موارد ز کرد،یرو نیا در یارتباط یدهاخدار لیتحل اساس، نیا بر»
 سطح. )اندشده یبندمفصل متن، مصرف و دیتول در که ییژانرها و هاگفتمان لیتحل 

 ( و متن)سطح  یزبان ساختار لیتحل ؛(یگفتمان سیپرکت

 ای و دیبازتول را موجود ینظم گفتمان ،یگفتمان سیپرکت نکهیامربوط به  مالحظات 
 مرا نیا که ییامدهایپ به مربوط مالحظاتنبز  و کندمی مجدد یساختاربند برعکس،

 (122: همان)(.«یاجتماع سیپرکت سطح).دارد همراه به ترگسترده یاجتماع سیپرکت یبرا

  
  یگفتمان سیدر سطح پرکت هابچه هانیک یانتقاد لیتحل .4-1

 یو مصرف متن و چگونگ دینحوه تول یتمرکز بر رو سطح نیدر ا شد، گفته که همانطور
 متون به یشناختزبان یدر ابتدا از موضع فرکالف»از چاپ متن است.  شیپ یندهایفرا
 کرده ییشناسا را (تیگفتمانانیم) اندیمتک هابه آن که را ییهاگفتمان سپس و پردازدمی
 ( 142:همان) «.دهدمی نشان را گریبه متون د هاآن تیمتن انیم یوابستگ نحوه و

 ،موردنظر یگفتمان سیپرکت ای متن دیتول در لیدخ یهاگفتمان لیحاصل از تحل جهینت
 را درباره ییهاهیفرض و کندیمآن را روشن  یو محتوا یتحوالت ساختار یچگونگ

 هانیکاساس که  نیبر ا ،یساختار لحاظ به. دهدمی ارائه نظر، مورد متن دیولت طیشرا
 و تیروا ژانر است، اتیادب تیّموضوع با نوجوانان و کودکان یبرا ایهمجل ،هابچه

حضور  نیا شک، بدوندر آن دارد.  ریگچشم ینمود انقالب، از بعد و قبل در داستان،
 نیدر ا یعی. جعفر بداستداشتهمجله  هیریتحر ئتیه و مسووالن دیعقا در شهیر ،پررنگ

از درون  دیبا تیباشد و ترب میمستق ریغ دیبا یو اخالق یروح پرورش: »دیگومی باره
 میارد یتیترب یدستورها اتمانیادب در درقآن خود مااثر کند.  رونیبه ب آدم ذهن ووجود 

 یمرب کی م،یکنمی یآن زندگ در که یاجامعه یبراخودمان و  یحاال برا دیاز ما با هرکدام که
 ( 180: 1376 ،یعیبد.« )میباش
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 وزهدر ح یخیتار تیواقع کیبه  دشیدر خالل عقا هابچه هانیک مسوول ریمد نیسوم
 ،20 دهه رد هاهینشر گسترش با» که یمعن نیا به کندمی اشاره کودک یستیورنالژ اتیادب

 سو کی از دهه نیا انیپا در. شدندمی منتشر هاهینشردر  ترجمه اتیادب از یبزرگ بخش
 کنندهرمسرگمطالب  گنجاندن در کودکان مطبوعات اندرکاراندست شتریب توجه سبب به

 رد ترجمه زانیم ،یخارج منابع به ترگسترده یدسترس گرید یسو از بخش،لذتو 
 ،یوندگرگ نیا یپ در. شد برابر نیچند یخصوص مطبوعات ژهیو به کودکان مطبوعات

 ( 549: 1381 ،یمحمد) «را گرفت. فیتأل اتیادب یجا ترجمه اتیادب
 ترجمه و نشیگز ،یاز منابع خارج زین هابچه هانیک یداستان اتیاز ادب یبزرگ بخش

 که دبو نیا شهیهم کوشش: »است توجه جالب باره نیا در یعیبد جعفر سخنان. شدمی
 «.رمبب سود هابچه یبرا هاآن ازو  اورمیرا به دست ب یخارج یهامجله و هاکتاب نیبهتر
 با سهیمقا درمجله  سندگانیکه تعداد نو کندمی اشاره ادامه در او( 182: 1376 ،یعی)بد

 یهاقالبدر  هابچه هانیکدر  ترجمه اتیادب. استبوده ترکم  اریبس آن ترجمانتعداد م
 دارالهبود که به صورت دنب یلیتخ ـ یعلم و یفکاه ،یفانتز ،ییماجرا یهاداستانافسانه، 

 . شدندمی چاپ مصور داستان ای پیاستر کیکم ای ییروا یهاشکل در و
و  نیکا شاهزاده» ؛1084شماره  در «یگرگ برادران»مثل  ییهاافسانهمثال:  یبرا

 و زول» ؛1118شماره  در «یکوه سنجاق و یدهات دختر» ؛1006شماره  در «شاهزاده خانم
 «جنگل در شدهگم دو» مثل داردنباله  انهیماجراجو یهاداستان ای 1107شماره  در «ایزی

شماره  در «افسونگر دختر داستان» ؛1118شماره  در «قانون طرفدار زرو» ؛1129شماره  در
 کوبنده چوب و طال تخم مرغ غذا، از پر سفره» ؛902شماره  در «من یکشت داستان» ؛1130
 مسأله نیا هابچه هانیکو در  اتیو... نکته جالب توجه در نشر 1107شماره  در «پرصدا

 نیا یاصل سبب». دیرسمی چاپ به مترجم نام ذکر بدون ترجمه، یهاداستان که بود
از مترجمان قلم زدن  یاریبس رایز بود؛ کودکان یبرا ترجمه کار به بهادادن کم ده،یپد
 استقبال یارجمهچون خوانندگان از آثار ت ،سو گرید از و شمردندمی خوار را کودکان یبرا

 یهایدگرگون و هانام ییجابجااثر خود را با  سندگانیاز نو یبرخ کردند،می یشتریب
 ( 707: 1381، یمحمد) «.شناساندندمی آثار ترجمه یجا به گر،ید

 و خود مترجمان بود به عهده چاپ و ترجمه یبرا هاداستان انتخابذکر است که  قابل
کودکان  ستردس در و شدندیم چاپ رجممت یشخص قهیسل و خواست به بنامتون ترجمه 

بر اساس » .نداشت وجود نشیگز یبرا ایهشد نیتعی شیپ از ییمحتوا برنامه و گرفتندمی قرار
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تعداد کل آثار منتشر شده  1349در سال  ،کتاب کودک منتشر شده یشورا یکه از سو یآمار
اثر  154 ،ایهآثار ترجم یهجوم باال لیدل به دوما و بودنش همجل لیاوالً به دل هابچه هانیک

اوالً به  هابچه هانیک( 64: 1385 ،ی)قرش«.استبودهاثر ترجمه  120 ،تعداد نیبوده که از ا
 یکشورها و هافرهنگ از ایهترجم آثار یباال هجوم لیدل به ایثانمجله و  یبیساختار ترک لیدل

. استکرده دایپ تیگفتمانانیمبه نام  نیادیبن یژگیو کی ،فرکالف انیبه ب مختلف،
 یتباطار رخداد کی در یمختلف یژانرها و هاگفتمان که شودمی واقع یهنگام تیگفتمانانیم»

 ( 128: 1393 ورگنسن،ی)«.شوند یبند مفصل گریدکی با واحد
 نزلهم به ایهترجمریغ ای ایهترجم یهاافسانه ای هاداستان نیا از کیهر اساس، نیا بر
 میخواه اشاره ادامه در که حاضر یهاگفتمان گرید با و شده متن ساحت اردو یگفتمان
 . کنندمی جادیرا ا یگفتمان سیپرکت کی ای یارتباط دادرخ کی کرد،

به منزله  زیرا ن یبصر ریبلکه تصاو نوشتار و گفتار تنها نه گفتمان کرد،یرو نیا در
 ریتصاو مجالت، عنو نیمخاطبان ا کودکانه یایدن لیدل به. ردیگیمبردر ،یزبان ییهامتن

 نیهم به کنند؛ عمل رگفتا و نوشتار از رگذارتریتأث ،یگفتمان سیپرکت کی مثابهبه  توانندیم
 داگانهج یکادرها در پ،یاستر کیکم قالب در داستان» هابچه هانیکچون  یدر مجالت لیدل

 فتارهاستگو  هاتیشخص سخنان شامل رتشیب متن،. شودمی تیروا وار سلسله ،یریتصو
 30 دهه از هاپیاستر کیکم ران،یا در. رندیگمی قرار ییهادرون حباب یکادر هر در که
 در هاپیاستر کیکم . دو عامل در کاربرد گستردهافتندیراهکودکان  یهابه مجله بعد به

 یرهایصوت ژهیوو به  ریتصوچاپ  یبرا رتشیب امکانات شدن فراهم: بودند موثر هاهینشر
 لشک به که رانیا بهکودکان  یخارج یهاهینشر ورود و مجله یداخل یهاصفحه در یرنگ

 کیمک ،مثال یبرا( 702: 1381 ،ی)محمد «.کردندمی استفاده پیاستر کیکم از ایهگسترد
 یمر» ؛892 شماره در «(شدگان نینفر ارهی)س ستارگان به سفر» داردنباله یهاپیاستر

 ؛1105در شماره  «ممنوع کوه و ماندارک» ؛1007در شماره  «خطرناک مرد چهارو  نزیپاپ
 به چه هاپیاستر کیکم نیا همهاشتراک  وجهدر همان شماره و... . «ییفضا یهابچه»

 است.  هاآن بودن زیانگجانیهو  ایهترجم داستان، لحاظ به چه و ریتصو لحاظ
 راتییانقالب و با توجه به تغ دهیپد دادنبا مخزن قرار ما، مدنظر دوم سال پنج در

 یراتییتغ زین هابچه هانیک گفتمانی یفضا در اجتماع، خرد و کالن سطح در جانبههمه
 تسین یسرگرم و یرسانلذت صرفاً گرید. هدف چاپ و انتشار مجله داد رخ نیادیبن

 فیعربه عنوان هدف ت یاصول اسالم هیپا بر کودکان میتعل ن،یادیبن یراتییتغ یبلکه ط
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 ،و داستان است ییهنوز ژانر روا غالب، ژانر کهنیا رغمیعل اساس، نیا بر. استشده
 ند؛ستین حاکم دستگاه یهاخواسته برآوردن و اتیح ادامه به قادر ایهترجم آثار گرید

 ینید یهاهیمادرون با یفیتأل یهاداستانو  کنندیم دایپ هیکم رنگ و در سا یحضور پس
 . رندیگیمرا  هاآن یجا یاخالق و

 یهاسال در یاسیس تحوالت خصوص به و جامعه طیشرا لیدل به یمذهب یهاداستان» 
 به و دشدنمی نوشته سرعت به هاقصه نیا. داشتند ایهسابقیبگسترش  ،پنجاه دهه یانیپا

 یدر پ ن،یشیپ دوره با سهیمقا در هاداستان نیا. افتندیمی انتشار جامعه سطح در زین سرعت
 گفتمی مانیا از و قتیحق از که یامیپ کنند؛را به مخاطب خود القا یخاص امیآن بودند تا پ

 (35: 1372 ،ی)عسگر «.شدمی انیب پراحساس و پرشور یجمالت و کلمات قالبدر  و
 ؛45از بهار طائرپور در شماره  «باشکوه کالم آن» دار دنباله یهاداستان مثال، یبرا

از  «ینیحس حرم یسو به شیپ» ؛5 شماره در یمطهر یاز مرتض «دیشه معلم یهاقصه»
در  یمیاز جعفر ابراه «جنگ جبهه از ییهانامه» ؛72رحماندوست در شماره  یمصطف

 درون دیخورش که یروز» ؛ 86شماره  در این قاسم کوهاز ش «مخملی گل» ؛93شماره 
 زا «کندمی ستایش را کسی چه آفتابگردان گل» ؛88از بهار طائرپور در شماره  «افتاد خانه
 ،از انقالب بعد یهاحضور شعر در شماره داستان، بر عالوه... و 88 شماره در طائرپور بهار

 ؛5 شماره در آزادکخواهین دیوح از «پرواز»شعر  ،مثال یبرا خورد؛یمبه چشم  ترشیب
از جعفر  «نیریش یهاقصه» ؛180در شماره  یملک وکیاز ب «سرما سخت فصل رفت»

 ریصاوت. است مشهود زین هاپیاستر کیکم لبدر قا رییتغ نیو ... ا 73در شماره  یمیابراه
 یمیدق یهاافسانه از ای هاداستانشده و  ینقاش یفرهنگ بوم و ینید اعتقادات یمبنا بر
له داستان دنبا ،مثال یبرا ؛کودکانه هستند طنتیش مایهدرونبا  یفیتأل یهاداستان ای یرانیا

 طنتیش مایهدرونبا  «مپل و تپل» داستان ؛84 شماره در اینقاسماز شکوه  «ینخود» دار
 و ... . 131از شهال بارفروش در شماره  «کچل حسن» ؛85 رهدو کودک تپل در شما

  کیدئولوژیا گفتمان .4-1-1
 ق،ی(. به عبارت دققدرت خدمت در)معنا  از است عبارت فرکالف نظر در یدئولوژیا»
 باتمناس یدگرگون و دیبازتول د،یتول به که اندییمعنا ییهابرساخته او نظر از هایدئولوژیا

 و کم توانندمی هاگفتمان» فیتعر نی( بنابرا87 :1379 ،)فرکالف «.کنندمی کمک سلطه
 یدگرگون و حفظ به که اندییهاآن کیدئولوژیا یهاگفتمان. باشند کیدئولوژیا شیب

 ( 131: 1393 ورگنسن،ی)«.کنندمی کمک قدرت مناسبات
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ت نوشتار و گفتار اس یاز کارکردها یکیمهار و کنترل اذهان اساساً  فرکالف، انیب به
روزمره و معمول نوشتار و  فیاشکال ظر قیسلطه ممکن است از طر اساس، نیو بر ا

که گفتارها  ییتا جا شود؛ دیتولاعمال و باز ند،یآمی و کامالً مقبول به نظر یعیگفتار که طب
ن در آ رشیو موجب پذ دهند تیبه سلطه مشروع مسلط، تمانگف مثابه بهو نوشتارها 

 تیاهم درک ،یگفتمان انتقاد لیتحل یاساس فرضشیپ» فرکالف باور درجامعه شوند. 
 و قدرت یگفتمان دیتولباز یدرک چگونگ ،و در مرحله بعد یاجتماع سلطه و قدرت
 انهیک لیتحل به فرضشیپ نیبر اساس هم زین ما( 186: 1382 ک،یداون) «.است سلطه
 . میاپرداختهمورد نظر  یدو دوره ودهدر محد یگفتمان سیپرکت کی گاهیجا در هابچه

 و پول نفت  یسلطنت یکتاتوری: دیپهلو میرژ. 4-1-1-1
 ندهیزاف مشارکت اثر بر یکی که دارد وجود یاسیس ثبات نوع دو پسران، شمها اعتقاد به»

محمدرضا  یبه رهبر رانی. دولت ازور و سرکوب راه از یگرید و شودیم جادیمردم ا
 لهفاص به شاه دولتدوم استفاده کرد.  یش آشکارا از الگو 1332-1357 یهادر سال یپهلو

ت به قدرت سرکوبگر ارتش و درآمد نف یمتک یسلطنت یکتاتورید کیرا به  رانیا دهه، کی
 ( 461: 1383 ،)فوران «.بودند رانیا جامعه بر اشسلطه توأمان منابع هانیا ؛کرد لیتبد

در درون خود چند  ،شاه بود سلطه مناسبات خدمت در که یپهلو حکومت یدئولوژیا
کاماًل  یرهبر ،یاسیس یهاشیگرا و ینیبجهان لحاظ به شاه. داشت برجسته ویژگی

بر اساس  ییبه نوگرا یرانایهجامع یهارساختیزبه غرب بود و بدون توجه به  لیمتما
 دیتقل لیدل نیهم به. »داشت شیگرا بود، شده شروع پدرش زمان از که یغرب یهاالگو

 یهاسازمان و ادارات یبرا هادستورالعمل و هانامه بخش از استفاده با غرب مظاهر از
 (12:1371)کاتم، «. افتی شیافزا ایهندیبه شکل فزا ،یردولتیغ و یدولت

 هانیکبود که در ساحت  یپهلو مطلقه سمیمدرن گفتمان ،مسلط عصر یاسیگفتمان س
 سمیداشت. مدرن یصددرصد یظهوربروز و  گرا،غرب یفرهنگ سمیمدرن شکل به هابچه

کودکان در تمام سطوح  تیشخص یسازدگرگونو  رییتغ یدر پ زیاز هر چ شیب یفرهنگ
 هانیک یهاشماره در. بود هاآن یاجتماعدرونو  یفرددرون یدر زندگ یو منش ینشیب

 محسوب سمیمدرن به یابیدر برابر دست یکه سد ینید هیماروندوره، د نیا یهابچه
 ییتوامح ادیبن و شودینم دهید ابدا هاشماره یبرخ در یحت و است رنگکم اریبس شد،می

 .استشدهو پندآموز دور  یآموزش یاز محتواها کننده، سرگرم و جیمه یساحت در مجله
و سراسر  ینیع ییایدن رگریتصو ،815در شماره  «آب ریز در خطر»مثل  ییهاداستان
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و  «زیسحرآم یکدو»چون  یفانتز یهاداستان ،و اعجاب بودند و در مقابل ییماجراجو
ها با سنت که نه تن ی. راهدندیکشیم ریرا به تصو یلیتخ یفانتز ییایدن «کش اژدها هانس»

ار متفاوت از فرهنگ و ساخت ییایدن ،بلکه در مقابل همراه نبود یرانیا اتیحکا یمیتعل
پررنگ  غیتبل بود. یساختارشکن یپ در و کردمی ریتصو یرانیکودکان ا یبرا انیرانیا یفکر

شاه و فرح  ریاز تقد ییهاگزارشبشر در کنار  یبرا یمدرن و ضرور یهنر مثابهرقص به 
 یفضا از دور به که است ییهاجهان یایگو ،818 شماره در مثال رقص یهاگروهاز 

که  ییاز کارها گرید یکی. بودند یزیریدر حال پ ،یفرهنگ سمیمدرن عنوان تحت ،ینید
 بود که نیانجام شد ا انقالب قبل یهاشماره درمطلق از فرهنگ غرب  دیتقل راهدر 
 . شدندمی خطاب زهیدوش هاخانمو دختر  هشد یسازمعادل «مادمازل»چون  ییهاواژه

که در قالب  شدمی محقق ایهترجم یهاداستان یهاتیشخص رهگذر از یالگوساز
 عنو پوشش،. کردمی عمل رگذارتریاثت مصور، یهاداستان ا یا همانهپیاستر کیکم

 و هاالعملعکس ستادن،یا یهاحالت بدن، حرکات ،هاتیشخص یبدن یهاپیو ت لیاستا
و برآمده از  یفرهنگ غرب ادیهمه و همه بر بن ،قهرمان زن و مرد داستان با هم رابطه نوع

غرب ی تیپ بدناکثرا موبور و با  ،زن قصه یهاتیمثال شخص ؛نوع تفکر بود نیبطن ا
و  815در شماره  «وحشت یهارهیجز»در  «یلور» تیشخصمثل  شوند؛یم ریتصو پسند،
 شماره.  نیدر هم «باکیب خلبان»در  «ساندرا» تیشخص
 اخذ و ییگراغرب جهت در را ییهابرنامه یپهلو میرژ که گفت باید مجموع در

 ،پوشاک مردان و زنان رییرا به تغ ییتجددگرا رایز کرد؛می و اجرا یطراح سم،یمدرن
 نرایا در مسلط یاسیس گفتمان نیترمهم. دانستمی مدرن ارتش جادیا و یصنعت یینوگرا
 بود.   یپهلو مطلقه سمیهمان گفتمان مدرن ،یپهلو عصر
 بخشتیمشروع یدئولوژیا مثابهبه  یشاهنشاه سمیونالیناس رشیپذ گر،ید یژگیو
به  رانیا یو فرهنگ باستان خیبر تار دیتأک ،یدئولوژیا نیا یهایژگیواز  یکی. »بود نظام

 کل، ورط به هاآن. بود رانیا یاسالم خیتار و فرهنگ به ییاعتنا یو ب یدوره هخامنش ژهیو
 «.سازند منحرف را یاخالق یهاارزش خواستندمی بودند و گانهیب یبا احکام اخالق

 سکوالر یزندگ جیترو ،شاه گرانهسلطه یدئولوژیا یهایژگیو گری( از د7 :1386 ،یی)خزا
 یاهیبازاسباب ،یو لعاب ابزارآالت آموزش رنگ پر غاتی. تبلبود یساالرهیسرما و

 هیسرما یهایباز آموزش کنار در مارک یهالباس لوکس، یهادوچرخه مت،یقگران
 هب رفتن و مایهواپ با سفر به کودکان قیتشو و یسواراسبمثل گلف و  ایهمداران
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 . متنشدمی انجام یساالرهیسرما و کوالرس یزندگ جیهمه و همه با هدف ترو ،یشهرباز
 لباس بورس. »است قیحقا نیا همه یایگو خود ،722 شماره در ریز یغاتیتبل یآگه

 یزمستان یهالباس نیترمدرن ن،یترقشنگ ن،یترکیش از...  کندمی غوغا کودک ییکادو
 نیترپوشکیو ش نیترو قشنگ دیکن دنید کودک، ییکادو لباس بورس فروشگاه در

 شدن، ایدن کودک نیروزتربهو  نیترقشنگ و نیترپوشکیش واقع، به «.دیشو ایکودک دن
 .دادمی کودکان را به آن سوق ،یپهلو مطلقه سمیبود که مدرن آلیایده همان
حکومت  سلطه سباتخدمت به منا یبرا گذشت، آن شرح که یدئولوژیا ادیبن بر
درت و سلطه، ق گفتمانی دیبازتول مثابهبه  خاصی یگفتمان یهاسیپرکت ،در اجتماع یپهلو

 رد غرب فرهنگکه رسوخ  اجآن از»دارند.  یینمود باال هابچه هانیکگرفت که در  شکل
و  فکر گوناگون یهاحوزه در هامتن از راه ترجمه گر،ید عامل هر از شیپ ران،یا جامعه

حضور گفتمان  یهاجلوه نیبارزتر از(1520: 1381،ی)محمد«استرفتهیپذانجام  شهیاند
 یهجوم باال زین هابچه هانیکدر ساحت  انه،یگراغرب یدئولوژیاقالب قدرت در 

 ایهه گونب ؛است یفیتأل اتیادب یترجمه به جا اتیشدن ادب نیزگیجا و غرب یهاداستان
 نگاه و شدمی هیته یخارج منابع از هامجله مطالب ترشیب» جامعه، سطح در که

 ( 549: همان) «.بود شده دوخته یخارج یالگوها هب وستهیپ مطبوعات، گردانندگان
 رب که ییهایدئولوژیا و هاآن در نهفته یهاگفتمان ،ایهآثار ترجم نیورود ا با همراه

و  ندگذاشت یرانیکودکان ا یایو دن هابچه هانیکپا به ساحت  بودند، گرفته شکل ادشانیبن
ه در کردند ک جادیدر اثر ا« است یخوب یغرب الگو» یرا با محتوا یدیجد ینظم گفتمان

 و اهداف خاص قدرت حاکم بود.  یدئولوژیخدمت ا
 و هاپیاستر کیکم انه،یگراغرب یدئولوژیا هیپا بر مسلط گفتمان یهاجلوه گریداز 
 مناسبات قدرت استفاده دیو رنگ در جهت تول ریتصو جاذبه از که بودند مصورها داستان

 و ناستعمارگرا سرگذشت ماجرای پ،یاستر کیکم یهاداستان یبرخ موضوع» .بردندمی
 بر افزون ،هاداستان گونهنیابود.  گرید یهانیسرزم در ییاروپا و ییکایامر انیماجراجو
 به هانیگراضیتبع و یاستعمار یهاشهیاند طرح یبرا یمناسب یجا داشتند که ییماجراها

از نژاد  ای ییکایو امر ییاروپا خوب، یروهاین همواره هاداستان نیا در. رفتندمی شمار
( 704: 1381محمدی،) «پوست بودند. نیرنگ و گرید یهااز ملت بد، یهاگروه و دیسف

 رجمه،ت یهامتنو در کنار  یهمانند مطبوعات خارج ر،ییتغ گونه چیبدون ه زین رهایتصو
 یایند یجا به یغرب لیشما و شکل با ییایدنکردن  نیگزیدر جا یو سع شدندیم چاپ
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 هانیک یگفتمان یبودن فضا کیدئولوژیاشواهد  گرید از. داشتند کودکان لیاص و یواقع
 ایه،س در حضور این. است اسالمی و دینی آثار زیناچ اریبس حضور ای حضور عدم ،هابچه

 دنمو هادت،شمناسبت  به تیتسل امیپ ای تولدمناسبت  به کیتبر امیپقالب صرفاً در 
 یزیستاسالم گریگواه د 688محمد در شمارهتولد حضرت کیتبر امیپ ،مثال یافت؛برایمی

 یانرسلذتقرار دادن  هدف قالبدر  اثر، این در دینی ستیزیاخالق ،خردتر یسطح در ای
 است.  افتیقابل درک و در ،ینید آموزش و اتیاخالق از شدن دور و یسرگرم و
  یمشارکت مردم خدا، تیم: حاکیاسالم یجمهور. 4-1-1-2
شکل  آن یاجتماع و یاسیس یهاآموزه و اسالم ادیبن بر 1357 سال انقالب یدئولوژیا

 نیا در اسالم. بود هاانقالب گرید با آن زیوجه تما یالملل نیب در صحنهگرفت که 
 و اشتد استیو مبارز که از خود هم حکومت و س یانقالب ،یمترق یاسالم» یدئولوژیا

 یتطبقا یهاینابرابر که یاسالم. شدمی افتیدر و درک ،یکشوردار نییآ و اقتصاد هم
 و یورکتاتید خفقان، به که یاسالم. ساختمی برادر و برابر ایهجامع و بردمی نیب از را

 هاانانس یاجتماع حقوق نیتأم و شهیاند حرمت ،یآزاد آن یجا به و دادمی انیپا استبداد،
 یجا به و دادمی انیپا رانیا در هاابرقدرت نفوذ به که یاسالم. ساختمی نیگزیرا جا

 ( 120: 1384 باکالم،یز) «.ساختمی خود به یمستقل و متک یرانیا آن،
 ما ریمس: »کردندمی دیتأک انقالب نیادیبن هدف به خود یهایصراحتاً در سخنران امام

 «.میخواهمی را اسالم ما است؛ اشتباه نیا...  ست؛یما مطرح ن شینفت پ  ست؛ین نفت ریمس
 یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد اول توسعه برنامه حهیال( 590: 1383 فوران،)

از  یرانیا جامعه راستنیپ ضرورت مبنی بر ادشدهی( با هدف 1366تا  1362) رانیا یاسالم
 ان،یهانبه همه ج تیزالل وال سرچشمه مثابهاسالم به  یفرهنگ غن یو معرف اسالممظاهر ضد

 بودن یاستکباربودن و ضد یاسالم ،1357 سال انقالب یاهوم شد. پس دو شاخصه نیتدو
 دو نیا ادیبن برقرار داشت.  آشکار یتضاد در سابق، حاکم دستگاه یدئولوژیا باکه  بود آن

 دیدجمنطبق با اهداف دستگاه  ییهاگفتمان دیبازتول و دیحاکم به تول یدئولوژیا شاخصه،
 انهیراگغرب یهاگفتمان زین هابچه هانیکحفظ مناسبات آن پرداخت. در ساحت  یبرا حاکم

قادر به ادامه  گرید ،انقالب دهیبعد از پدی پهلو حکومت یدئولوژیا به متعلق ینید ریغ و
 انهیگرااسالم یدئولوژیا ادیبنبر  ،آشکار یو در تضاد نبود اثر یگفتمان نظم دیتولو باز اتیح
 شد.  نیزیگجا گریید یهاگفتمانبا  ،یاسالم یجمهور یاستکبار دض و
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مطابق با  یآثار فیآثار غربی به تأل ترجمه از گذار در رییتغ نیبارزتر و نیاول
 ظحف و هاخواستهبه برآوردن  قادر گرید یاترجمهدستگاه حاکم بود. آثار  یدئولوژیا

ست به د ،یاسالم یدئولوژیمتعلق به ا سندگانی. پس نونبود یاسالم یجمهور مناسبات
 یارضداستکب و یالماس تیمرتبط با ماه نیادیبن میکودک با مفاه نهیدر زم یآثار فیتأل

 به ،انقالب از بعد ایهاست که آثار ترجم یادآوری ستهیشازدند. البته  ،یاسالم یجمهور
 اعمال هاآنترجمه و چاپ  نش،یگز بر یرتشیب نظارت یلنشدند و حذف کامل طور
 یزیربرنامهکارکرد مورد انتظار از فرهنگ و  نیترمهم ،یاسالم انقالب از پس». شدمی

 بانقال و یاسالم ناب یهاارزش جیانقالب به مردم و حفظ و ترو امیانتقال پ ،یفرهنگ
 داتیولت از تیحما و یفرهنگ یهاتیفعال انجام به مسلمان یانقالب یروهاین قیتشو. بود

 و کارگزاران از یعیوس قشر رشد به ،یاسالم و یانقالب یهاامیپ یحاو یفرهنگ
 ( 1387: 1387 ،یمشبک) «.دیفرهنگ و هنر انجام حوزه در دیجد دکنندگانیتول

گفتمان قدرت  ریتحت تأث هابچه هانیککه در ساختار گفتمان  نییادیبن راتییتغ گرید از
 عبارتند از:  بود، شده جادیا یضداستکبار و انهیگرااسالم یدئولوژیا قالبدر 
 ( نوشتهدیزمان )دوره جد دیق هابچه هانیکعنوان  ریجلد مجله ز صفحه یباال در 

 یهاشماره با سهیمقا درمتفاوت بودن مجله  یایگو ،یشناختنشانهکه به لحاظ  شدمی
 .است گذشته

  آن  یمحتوا درباره یحاتیهمراه با ترجمه و توض دیاز قرآن مج یاتیآ ،اول در صفحه
تار به ساخ ،«تو و من یوگوگفت»تحت عنوان  دیجد یبخش شد؛می به زبان کودکان چاپ

 یلیسام طرح هب محترمانه، و یعاطف یلحن با ریافزوده شده بود که در آن سردب هابچه هانیک
 نیا یهاعنوان. پرداختیم...  و یجهان استیس ،یشاه میرژ انقالب، اسالم، با ارتباط در

 و روزه» ؛72در شماره  «هست جاهمه خدا»: تندآن هس یمحتوا یایخود گو وگوها،گفت
 «ستین یشدنتمام انقالب» ؛73در شماره  «استعمار استعمار استعمار» ؛45در شماره  «رمضان

 ؛105در شماره  «ختیفرور ستم کاخ که یروز» ؛86در شماره  «مستضعف» ؛274در شماره 
 .... و 110در شماره  «است بزرگ طانیش کایآمر»و  101در شماره  «سمیالیامپر»
 یپا ای امام زبان از) انتحت عنو یبخش ،اضافه شد هابچه هانیککه به  یگرید بخش 

 کودکان یبرا کودکانه، یزبان با را امام یهایسخنران و اناتیب که بود( امام صحبت
 «کتباراس»عبارت بودند از:  ،مثال یبرا اناتیب نیا یموضوع تیمحور. کردمی یسیبازنو

 شماره در «اکیامر اتیجنا به یدگیرس کنفرانس افتتاح با رابطه در امام امیپ» ؛84در شماره 
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 امام یسخنران»و  110در شماره  «محرم ماه دنیفرارس مناسبت به امام یسخنران» ؛114
 .و ...  130در شماره  «انقالب پاسداران و سپاه فرماندهان با ینیخم
  «عیوقا ،یاسالم انقالب خیاسالم و تار خیتار تیکه با محور «خیتار از ییهابرگ 

؛ 87مثل والدت و شهادت ائمه اطهار و رسول اکرم و بعثت رسول در شماره  یخیتار
 .دادمیبرای کودکان شرح  راو ...  85در شماره  «تنباکو ازیامت لغو روزسال»
 «سخنان و قرآن یهاهیآ هابخش نیکه در قالب ا «کالس امام در»و  «قرآن کالس در 

 .شدمی یسیبازنو کودکانه زبان به کودکان یبرا امام پندآموز
  یهااستاند کودکان، یاخالق و ینید آموزش بر ینظام مبتن یاهداف کل رییبر اساس تغ 

 یرگریتصو سبک و محتوا در و شدمی چاپ ترکم ،گذشته با سهیمقا در پیاستر کیکم
 دهید نیادیبن یراتییتغ شهادت، و جهاد فرهنگ رواج نهیزم  در زین  مصور یهاداستان

 «ضربت گروه»و  282در شماره  «دشمن خاک در فرود»داستان مصور  ،مثال یبرا شود؛می
 .یریحسن بش یرگریبه تصو یاز احمد غالم 258در شماره 

 مثال یبرا است؛ مشهود زین جدول و هایدر قسمت سرگرم یبازتاب حت نیا، 
 جدول،حل  یهانهی. در گزشدمی یطراح «ثاریا» همچون یکلمات شکل به که ییهاجدول
 ردکارب هابچه یانقالبو  یاخالق ،یاسالم تیترب ریمسکه در  شدمی مطرح ییهاسوال

 از یسپاسگزار»و  «دیرا بر نیکه سر امام حس یظالم و پست مرد»مثال:  یبرا داشتند؛
 نام» ؛88در شماره  «شودیمخدا کشته  راهکه در  یکس» ؛84در شماره  «مهربان یخدا

 اسالم در که یابهره سود» ؛86در شماره  «است جنگ حال در رانیا با که عراق کتاتورید
 یطراح ری،یتصو یهایسرگرمو  یدر قسمت باز ایو ... و  87در شماره  «است حرام
 ریتصو داخل یهامثلث کردن رنگ و افتنی ؛270 شماره در تانک شکل هب ییمازها
 106 شماره در شدمی یزیآمرنگ «کایبرآمر مرگ»شعار  ت،ینها در که اشکال از یدرهم

 ساکنان ر،یدرون تصو دیباکودک  ،96 شماره در که کن دایپ و بگرد یریتصو یهایباز و
 ای و کردیم دایرا پ اندپنهان شده متجاوزان ازدست که را کایامر یبوم سرخپوست

 ایهپرند قصد شکار تفنگ، با شخص که ینقاش قالب در ریتصاو انیم اختالف صیتشخ
 ... .و 45در شماره  ،کند یزندان است،که به شکل قفس  کالهش دررا  آنرا دارد تا 

 ( بخشتیهو گفتمان) یفرد تیقابل گفتمان. 4-1-2
 دوره»: شدمی جلد مجله نوشته یرو هابچه هانیک عنوان ریز انقالب، ازبعد  یهاشماره در

 با سهیمقا درمستقل اثر  تیهو یای( گودی. )دوره جد«(انقالب یهابچه یبرا) دیجد
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 از یشناختنشانهانقالب( به لحاظ  یهابچه یاز انقالب است و عنوان )برا قبل یهاشماره
 یفرد یهاتیقابلتا  پردازدیم بخشتیهو گفتمانی بهکودکان  با غالب، یدئولوژیا جانب

 لمث کودکان هاشماره نیا در. کند یادآوری او به مسوول یانقالب فرد کی مثابهرا به  هاآن
 سنده،یبلکه در قالب شاعر و نو ستند؛ین ایهمتون ترجم کنندهافتیدرصرفاً  ،قبل دوره
 به وجهت با( انقالب یهابچه یعبارت )برا تاثیر تحت که کنندمی یآثار خلق به تمبادر
 یآزاد ،نید انقالب، تیموضوع با یآثار شده، داده نسبت هاآن به اثر یابتدا در که یصفت

 . کنندمی کمک مجله، بر حاکم یگفتمان نظم دیتولباز به وخلق  عدالت، و
 یشعرها ای 45در شماره  «شعبان مهین جشن»و  «امام وفادار سرباز»داستان  ،مثال یبرا

با  «او کوچک قلب»در همان شماره و داستان  «یآزاد»و  «خرداد 15 روز ادی به»
 ... .و 61در شماره  ،ینیخم مکودک با اما دارید تیموضوع

 خشاز انقالب در ب بعد یهادر شماره کودکان، به یبخشتیهو ریتأث نیرتشیب
اماًل ک یمجله همراه با لحن ریسردب آن، در که یبخش شود؛می انجام «تو و من یوگوگفت»

 ندکیم یسازتیشخص کودک، یبرا هدفمند عبارات و لغات قالب در محترمانه و یعاطف
 نیز اا انقالب، ازقبل  یهاشماره در. بردمی شیپ حاکم یدئولوژیا رشیپذ یسو به را او و

 انیم وگوگفت و ارتباط محل تنها شود؛می مشاهده ندرت هب مانهیصم یوگوهادست گفت
 .بود خشک و یرسم و یجد یلحن با ههمرا «هابچه پست»قسمت  ر،یسردب و کودکان

در ساحت  یگفتمان یهاسیچگونه پرکت دوره، دو هر در که شد روشن جانیا به تا
 باتمناس ژهیو به و یفرهنگ و یاسیس ،یاجتماع یدر ارتباط با ساختارها هابچه هانیک

 انه،یگراغرب یهابه گفتمان اتکااز انقالب با  قبل ؛شکل گرفته بودند سلطه، و قدرت
. یبانقال و یضداستکبار مدارانه، نید یهاگفتمان آن ازبعد  و یو استبداد یدارهیسرما
 ار سلطه که ردیبگ قرار ریتأثتحت ینحو به سلطه ریز افراد اذهان یوقت: »کیداون انیبه ب
 یهژمون ریتعب ما کنند، عمل قدرت احبانآزاد خود در جهت منافع ص اراده با و رندیبپذ

 لیتحل شد، اشاره که طورهمان( 188: 1382 ک،یداون) «.میبریمبه کار  را( ی)فرادست
 هابچه کیهانتولید  متمرکز است. نحوه ،و مصرف متن دیتول نحوهبر  یگفتمان سیپرکت
 اثبات یاما برا ؛شد لیو تحل یدر هر دو دوره بازخوان ،یک پرکتیس گفتمانی گاهیجا در

 انجام زین یپژوهمخاطب ای نمصرف آ نحوه دیبا جامعه، سطح در یهژمون یریگشکل
 یحاوکه  انقالب ازبعد  یهاشماره در مجله یانیپا قسمت یبررس و لیتحل با. شود

 وضوح به است، رانیا یجا یجا از هابچه یارسال یهاامیپ و هاینقاش اشعار، ،هاداستان
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با  ،یاجبار چیه بدون هاآن. کرد افتیدر و درک را هاآن جانبههمه یریرپذیتأث توانمی
آزادخود  ادهار با ،هابچه هانیکحاضر در  یگفتمان یهاسیحاکم بر پرکت یدئولوژیا رشیپذ

 ینقاش و داستان و شعر دیتولدست به باز غالب، و برتر گفتمان همان مناسبات ریمسدر 
ه ک ییهمراه با پالکاردها ،یانقالب تظاهرات یموضوع تیمحور با ییهاینقاش اند؛زده
 مدعاست.  نیگواه ا است، بسته نقش «شاه بر مرگ کا،یآمر بر مرگ» ارشع هاآن یرو

 
 در سطح متن  هابچه هانیک یانتقاد لیتحل. 4-2
 یریکارگ به قیطر از متن کی یزبان یهایژگیو قیدق لیتحل با»فرکالف  هیاساس نظر بر

 به و شوندمی فعال یمتن قیطر به چگونه هاگفتمان که داد نشان توانیم خاص، ییابزارها
 با( 143: 1393 ورگنسن،ی) «.کنندمی میتحک و تیتقو را آن و رسندمی خاص ریتفس کی

 نقطه زا آن لیتحل ،مجله کی گاهیجا در هابچه هانیک ناهمگون و یبیترک ساختار به توجه
 یرابکه فرکالف  ییابزارها انیپس از م ست؛ین ریپذامکان دستکی و همگون متن کی نظر
 : میاردهبکار  به ،متن لیتحل منظور بهممکن را  یابزارها است،کرده شنهادیپ یمتن لیتحل

  یپردازواژه. 4-2-1
 یهاشماره دراست.  کیدئولوژیو اقناع ا انیب شدهشناختهقلمرو عمده و  ،یپرداز واژه
و اقناع  انیب حوزه درواژگان  رگذاریبه کارکرد تأث هابچه هانیک سندگانینو انقالب، از بعد

 یهاواژه ،«تو و من یوگوگفت»که در قسمت  یاگونهبه  بودند؛ برده یپ کییدئولوژیا
 یهاداستان و یقرآن اتیآ قیطر از کودکان یبرا را حاکم دستگاه یدئولوژیا با مرتبط

 سم،یالیمپرا مستضعف، همچون یمثال: لغات یبرا کردند؛می ریو تفس حیتوض اسالم خیتار
دهیفهممستضعف را  یحتماً معن هاحرف نیا با خوب،» ایو ...  سمیونیامام، صه مستکبر،

 سیبنو نامه من یبرا. ردیگمی درد سرت گرید بزنم، حرف هم نیا از ترشی. اگر من بیا
 هک را ییهاکلمه یمعن ایآ که سیبنو میبرا. کنم یمعن تیرا برا ییهاکلمهچه  که بگو و
 ( در دوره1360 ،87 شماره.« )هستم اتنامه منتظر نه؟ ای ایهدیفهم خوب امکرده یعنم

 آن به متعلق که یخاص واژگان رهیدا ،دستگاه غالب یدئولوژیا همراه با سلطه د،یجد
 راتیتعب و لغات جمله از ؛شد هابچه هانیک گفتمانی ساحت وارد زین بودند گفتمان

 فرهنگ حاتاصطال ،یلیتحم جنگ یهاو در سال یانقالب ،یاسیس ،یاخالق ،یاسالم
قرآن،  ج،یبس ،یمثال: مسجد، شبستان، حکم اله یبرا شهادت؛ و دفاع جنگ، جبهه،

انجهابرقدرت  ،یفداکار جبهه، اعتصاب، طاغوت، م،یرژ ،استقالل ام،یمستضعفان، ق
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 ن،یافقمن ون،یانقالببضدشاه خائن،  امت،یروز ق خداوند، راه اسالم، مان،یا مستکبر، خوار،
 مسلسل، شهادت، سرخ، خط انقالب، فرزند رزمنده، پاسدار، گلوله، خمپاره، ،امام ارانی

 اصالً  البانق ازقبل  یهاشماره در که یلغات ؛... و زمیالیامپر ،یاقتصاد میتحر سم،یونیصه
 زیاز انقالب ن قبل یهادر شماره مقابل، در. شودمی برده کار به بندرت ای شود ینم دهید

ر قالب د ایدر قالب خود لغت  یغرب یراتیلغات و تعب متون، بودن ایهبا توجه به ترجم
 تان،یکاپ ور،پروفس ترن، ،یرانیرایغ یمثال: اسام یبرا ؛داشتند ییکاربرد باال ،مفهوم آن لغت

 ... . و رزرو تلفن، هتل، ژست، افسر، م،یآکوار ر،یآژ باروت، گاراژ،
 یارتباط ارزش شوندمی برده اربه ک «تو و من یوگوگفت»که در قسمت  یواژگان

 ییاهمثالً واژه کنندمی کمک انمشارک انیروابط م جادیمعنا که کلمات به ا نیبه ا ؛دارند
گفتار در قالب زبان  رهیزنج در...  و خودمان دوتا، ما خواهر، برادر، دوست، همچون

 انیم یاعتماد و همبستگ رابطه جادیبه هدف ا یدوستانه و عاطف یمحاور، همراه با لحن
 :اندشدهبه کاربرده  ریدر متن ز نو خوانندگا سندهینو

 امّا سم؛یبنو تیمستکبر برا کلمه دربارهدفعه،  نیا خواستممی ! سالم.خوبم دوست»
 تا دو ما باشد هرچه. بدهم حیتوض تیبرا دیبا را زهایچ یلیخ که آمد ادمی نوشتن موقع

 ایتو هم برادر و  و باشم تو برادر من یعنی دوست؛ از باالتر هم دیشا. میهست دوست
 میعالم حرف دار کی ،راه نیاما از ا نمیبی. به هر حال من که تو را نمیخواهر من باش

 گریمده مشکالت تو و مناگر  کنممی من فکر ی... راستش را بخواه میبا هم بزن دیکه با
 یقیقدو دوست ح م،یباش داشتهاگر از مشکالت هم خبر  امّا میهست بهیغر تا دو م،یندان را

 ( 1360 ،88 شماره) «.میکن کمک گریکدی به میتوانمی وقت آن میهست
 یفیواژگان توص خصوص به واژگان ترشیب ،انقالب هیحاش در یاسیس لیمسا طرح در

 یمنف یابیارزش یدارا یپهلو میرژ بهاشاره  درو کامال هدفمندانه  یدرصدطور صد به
ان واژگ یمنف یعاطف بارمثبت هستند.  یابیارزش یدارا یاسالم یجمهور به اشاره در و

مکتوبات  کنندهزیمتماو  سازسبک یهاشاخصه از یکی توانیمرا  یپهلو میدر اشاره به رژ
 اژهاز و شاه انیبه اطراف اشاره در مثال یبرا دانست؛ هادوره گرید با سهیمقا دردوره  نیا
 واژگان گرید. کندمی استفاده «ارانی» از واژه ماما انیدر اشاره به اطراف یول ؛«نوکران»

 انت،یخائن، کافر، جاسوس، خ ،ی: طاغوت، مستکبر، استبداداز عبارتند یمنف بار یدارا
بار مثبت از جمله  یدارا واژگان و ابرقدرت ت،یجنا ظالم، سقوط، أس،ی ،کاخ ستم

 ،یروزیپ ت،یهدا ،یدوست وحدت، د،یشجاعت، آغوش، ام ،ییبایز ،عدالت قت،یحق
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 مثبت یگذارمملو از واژگان متقابل با ارزش هابچه هانیک یواژگان ساحت ... .و محبّت
 .کنندیم یمعنابخش گریدکی به هاتقابل کشاکش در که است یمنف و

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گذاری مثبت و منفیواژگان متقابل با ارزش
 دستور. 4-2-2

 به یهاکنش قبال در تیمسوول درباره یدئولوژیا نظارت تحت دیعقانظرگاه فرکالف  در
 یهاصورت قالب در متفاوت ایهگون به است ممکن ،یمنف ای مثبت یاجتماع لحاظ
 نظر ازعمده  یعنصر گرامر دو( 440: 1382 ک،یداون) «.شوند انیب متفاوت ینحو

 وندیپ کانون توجه ما بر نحوه ،یتعد لیتحل هنگام بههستند.  «دیتق»و  «یتعد» فرکالف،
 سطح، نیا در جمالت. ستهاابژه و هاسوژه با ندهایفراو  دادهارخ انی( موندیعدم پ ای)

بررسی  قابل ،تاکید بر عمل یا بر عامل داشتن نتیجه، در ومعلوم بودن  ابه لحاظ مجهول ی
 عامل از عمل تیوولحذف مس نهیزم است، پنهان فاعل که مجهول جمالت درهستند. 

 فاعل که معلوم جمالت در برعکس و شودیمجلب  فراهم شده و توجه به خود عمل
 میمستق تیمسوول به یضمن ایهاشار که ردیگیمعامل در مرکز توجهات قرار  شود،می ذکر

 یمتن یهالیکه مرکز تحل «تو و من یوگوگفت»قسمت  در. است عمل انجام در عامل
 تیاعمال و افکار حکومت سابق و ماه قبال درانقالب  افشاگرانه تیماه لیدل به ماست،

 ساختار انقالب، یهایریگموضعاسالم و  تیماهقبال  در آن آموزشگرانه و  روشنگرانه
 گذرگاه از فاعل ییشناسا بر رتشیب دیفاعل هستند و تأک یمعلوم و دارا جمالت،

 ن،ینافقم ون،یانقالب ضد»مثال:  یبرا است؛ شده، مرتکب که یعمل مقابل در تشیمسوول
 پرپر را اسالم سرخ یهاگلدست به دست هم دادند و  غرب، و شرق طرفدار یهاگروه

 عدالت طاغوت
 عادل مستکبر
 ارانی نوکران

 مسلمان کافر

 دوست جاسوس

 صادقانه خدمت انتیخ
 امن پناهگاه ستم کاخ

 وحدت تفرقه
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 هامعلم به است،کردهالمال خرج تیاز پول ب دولت» ای( و 1360 ،93 شماره) «.کردند
 (1360 ،85 شماره) «.یبخوان درس تو تا...  ساخته مدرسه و کتمین و زیم داده، حقوق

 یکی. ستا متمرکز اشجملهبه  ندهیگو یوابستگ ای یمندعالقه زانیم بر دیتق لیتحل»    
 متعهد اشهگفتبه طور کامل به  را خود ندهیگو بیترت نیبه ا ؛است قتیحق د،یتق انواع از
 رقابلیغ که قتیحق قالب دررا  یمشخص یمعرفت یادعا جمله، در ندهیگو. سازدمی دیمق و

 رتشیب ما نظر مورد یهامتن( در 145: 1393 ورگنسن،ی) «.کندمی مطرح است، حذف
 دیتق دهندهنشانکه  شوندمی ادا ح،یصر و قاطعانه یلحن با و یاخبار قالب در جمالت

 هانآ صحت از مخاطب به یبخشنانیاطمصدد است که در اشبه گفته  ندهیگو یباال
از دست داده بود توطئه  رانیکه در ا یسود و منافع خاطر به کایآمر»مثال:  یبرا است؛

 کشور کی کایآمر کند؛ غارت را رانیا یهاثروتهم  باز خواستمی کایآمر. کردیم
 (1359 ،73 شماره) «.کندیمرا استعمار  گرید یورهاکش یعنی است؛ استعمارگر

 ریپذتیوولو مس یاحساس مل یختگیبرانگ یبرا یجمالت امر ،یاخبار جمالت از بعد
 و تنداش تیواقع از ندهیگو نانیاطم یایگو که شوندمی برده کار به رتشیب ،هابچه کردن

 و ینیبب را روزها نیا دیبا تو»مثال:  یبرا کند؛یم انیدارد ب که است ایهمسال بودن درست
 یتو فرزند انقالب هست نکن؛ فراموش را هالحظه نیا ؛روزها را به خاطر بسپار نیا ؛یاموزیب

 شیانقالب را به پ نده،یآ در تا یاموزیب ؛یاموزیب یاریبس یزهایچ هاحادثه نیاز ا دیو با
 (1360 ،93 شماره) «.یببر

 
 یاجتماع سیدر سطح پرکت هابچه هانیک یانتقاد لیتحل. 4-3

 یبررس» اّول: ستا گرفته شکل مسأله دو یابیباز ادیبن بر یاجتماع سیپرکت سطح در لیتحل
ترسیم شکل ساختارها  دوم،و  اشیو نظم گفتمان یگفتمان سیپرکت انیم رابطه یچگونگ

 را یترگستردهو روابط فرهنگی و اجتماعی که تا حدودی غیرگفتمانی هستند و بستر 
 (149: 1393 ورگنسن،ی) «.دارد قرار آن در یگفتمان سیپرکت که دهندمی لیتشک

 و هاگفتمان رهیزنج ،یگفتمان سیپرکت کیبه مثابه  هابچه هانیک لیتحل بخش در
 با واحد یگفتمان سیپرکت کی ای یارتباط دادرخ کی عنوان به آن در که یمختلف یژانرها

 شد.  ییو شناسا لیتحل بودند، شده یبندمفصل گریدکی
 ،ینیردیغ یهاگفتمانبودند از  رتگفتمان غالب عبا انقالب، ازقبل  یهاشماره در
 ،ینید یهاگفتمان انقالب، از بعد یهاو در شماره یاستبداد ،یدارهیسرما انه،یگراغرب
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 یندب مفصل با که طلبانه شهادت و یبخش تیهو ،یاستکبارضد انه،یگرا اخالق ،یانقالب
 یکنش مثابه به هاگفتمان نیا همه. دادندیماثر را شکل  نیا ینظم گفتمان گریدکی کنار در

 یبه جهان اجتماع یفرهنگ و یاجتماع یهاکنش گرید با مندنظام یدر ارتباط یاجتماع
 شکل آن از همزمان و بخشندمی شکل ،یاجتماع روابط و هاتیهو ،متشکل از معنا

 راتیی)تغ هاگفتمان ریغ و دوره دو هر در حاضر یهاگفتمان انیم واقع، در. رندیپذمی
 ه،یسو دو یشکل به کهبرقرار است  یکیالکتیارتباط د ی( نوععصر هر یفرهنگ و یاجتماع

 دیبازتول و خلق یپ در دوره هر یهاگفتمان. شوندمی قلمداد گریکدی سازنده و برساخته
 کیولوژدئیا کارکرد به دنیبخش تحقق و یاجتماع یهاگروه انیم نابرابر قدرت مناسبات

اکم ح یدئولوژیا ،هر دوره که به آن اشاره شد ی. با توجه به نظم گفتمانهستند شیخو
 یاجتماع یدر نهادها مجالت، مثل ایهدامنبر هر عصر به وساطت زبان و در قالب متون پر

 .دارد خود اصول کردن نهینهاد در یسع و ابدیمی انیجر
پرکتیس  منزله به زبان کاربرد کندیمتالش  مندنظام ینحو به فرکالف محورمتن کردیرو
 که یترگسترده یاجتماع سی(را در رابطه با پرکتزبان کاربرد از یعمل یها)نمونهیاجتماع

 بر حاکم یگفتمان نظم یانتقاد خوانش باکند.  لیتحل است، آن جزو یگفتمان سیپرکت آن
 طرواب و ساختارها با هاآن وندر شده یبندمفصل یهاگفتمان انیم ارتباط نوع و عصر هر

 یندهایامتن و ساختارها و فر انیم وندیپ درباره رتیبص حصول امکان اجتماعی، و فرهنگی
با  یانقالب اسالم یاسیس -یاجتماع دهیمثال پد شود؛می ایمه ما یبرا یفرهنگ و یاجتماع

 ضد انه،یگرااخالق ،یانقالب ،ینید ییهاگفتمان سو سازنده کیاز  محور،نید یانیبن
 نیا یآرمان خود برساخته گرسوید از و است طلبانهشهادت و بخشتیهو ،یاستکبار
 به هاگفتمان نیا لیتبد به بسته آن تداوم و شودمی درون اجتماع محسوب یهاگفتمان

 و رحاض یهانسل لهیوس به هاآن دیبازتول و شدن نهینهاد رگذره از یاجتماع یهاسیپرکت
در حفظ و  هابچه هانیکچون  یمجالت یکه نقش محور جاستنیاجتماع است. ا ندهیآ

 شد، مشاهده که طورهمان. شودمی روشن دوره دو هر در قدرت مناسبات به یبخشتداوم
 حاکم قدرت انهیگراغرب و باورسمیمدرن یهاانیبا توجه به بن زیقبل از انقالب ن در دوره
 ینظم گفتمان ،زبان راه از یو استبداد یدار هیسرما انه،یگراغرب ،ینیردیغ یهاگفتمان

 مثابهکودکان به  یایو با ورود به دن کردندمی یبندرا مفصل هابچه هانیکحاکم بر 
 نی. بر اافتندیمی اتیح یبرا ینیاز آن، تضم یناش سلطه و تفکر نوع نیا دهندگانادامه

 راه ازمجدد آن  دیتول زیو ن یاجتماع یسیپرکت مثابهگفت تحقق گفتمان به  توانمی اساس
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 ستاآن  یاجتماع اتیح ریدر مس یدئولوژیا کی تیغا گرفته،شکل یهاسیپرکت نیهم
. کندیمباز گرید یدئولوژیا سلطه یبرا را دانیم و شده مواجه دیبازتول عدم با گاه که

 هایدئولوژیا رییو تغ دیبازتول د،یتول حفظ، در یبشر اجتماع برانثرایم گاهیجا در کودکان
تحوالت  میرو انعکاس مستق نیاز ا ؛دارند یمحور ینقش ،هاآن از یناش یهاگفتمان و

 . شودیمبه وضوح مشاهده  هادر متون مربوط به آن یکیدئولوژیا – یاجتماع
 

 یریگجهینت. 5
ر نظم د نیادیبن یرییشاهد تغ یانقالب اسالم یاسیس -یاجتماع دهیپد دادن قرار مخزن با

ل از انقالب در قب هابچه هانیک یگفتمان سی. پرکتمیهست هابچه هانیکحاکم بر  یگفتمان
 ود،ب گرفته شکل جامعه سطح در که یاسیس و کیدئولوژیا ،یاجتماع یهادهیپد راه از
به  ن،یادیبن یراتییتغ قالب در و نبود)سابق(  حاکم یگفتمان نظم دیبازتول به قادر گرید

( در دیب )جدگفتمان غال یدئولوژیمطابق با ا یمتفاوت ینظم گفتمان یو ساختاربند دیتول
و چه  انقالب از قبلچه  هابچه هانیک ینظم گفتمان گر،ید انیب ه. بپرداخت جامعه،سطح 

 قدرت مناسبات خدمت در کیدئولوژیا یهاگفتمانحضور  یبرا ییقلمرو از آن بعد
 . استبوده ،ینیردیو چه غ ینیچه د حاکم،
ره بر در هر دو دو هابچه هانیک یگفتمان سیگرفت که پرکت جهینت توانیم ادیبن نیبرا
 به که استبودهحاکم  یدئولوژیای سلطه تحت یاجتماع یهاسیپرکت گرید ساخته
 توجه با هک استپرداختهکودکان  یایو مطابق با دن دیدر قالب جد یدئولوژیآن ا دیبازتول

. استشدهم خت یبه هژمون آن از( انقالب بعد شتری)ب کودکان یاراد و آزادانه یریرپذیتأث به
به  درتق مناسبات خدمت در یگفتمان سیپرکت کی مثابه به هابچه هانیک مرحله، نیا در

 . سازدیمو آن را  بخشدمی مطابق با خواست دستگاه حاکم شکل یجهان اجتماع
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