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 )رکالفیف يل گفتمان انتقادیتحل يبراساس الگو( 

  1ین عباسینسر
   2ين عبدیالدصالح

  
  ده یچک

 فیحـد توصـ   از کـه  است یشناخت زبان مطالعات در گفتمان لیتحل از ینیتکو يریس ،يانتقاد گفتمان
 قـرار  خـود  توجه کانون را گفتمان يریگشکل بر مؤثر يندهایفرآ و رودیم فراتر یزبان يهاداده صرف

کـرد  یرودر . شـود یاشاره م یو زبان شناخت یماعکرد اجتیبه دو رو يل گفتمان انتقادیدر تحل. دهدیم
فه یسحر خل .گرددیح میتشر یبافت متن ،یزبانشناخت کردیو در رو یتیموقع به گفتمان، بافت یاجتماع

را  یشود که گفتمان ادبیات عرب محسوب میادب يداریپا یسیرمان نو يسندگان زبردست عرصهیاز نو
-یهشـتاد برمـ   يرمان به دهه یتیبافت موقع. بردین به کار میو مشکالت ملت فلسط ان دردهایب يبرا

ر ی، تصـو )ینـامتن یب( رمـان و تنـاص   یجزء بافت درون يداریپا يشهیو اند عاطفه صادق و فکر. گردد
ک عنصر مهم در یو زبان هم  .شودیرمان محسوب م یرونیجزء بافت ب يپردازتکرار و صحنه و يهنر

. کندیرا در رمانش به همگان القاء م ییعت گرایطب و یستیفمن يدیاو د .دیآیبشمار م يو یگفتمان ادب
سـحر   "لصـبارا"رمـان   يل گفتمان انتقـاد یتحل یبه بررس یلیتحل - یفیروش توصن مقاله بر اساس یا

  .پردازدیرکالف میف یلیتحل يفه و بر اساس الگویخل
  
  .يفه، گفتمان انتقادی، رمان الصبار، سحر خلی، بافت درونیرونیبافت ب :هاواژه دیکل

                                                        
  .دانشجوي دکتري زبان وادبیات عرب - 1
     .استادیار  زبان و ادبیات عرب دانشگاه بوعلی سینا - 2
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  :مقدمه
گفتمـان   یو اجتمـاع  یطیط محیبا توجه به شرا یبشر از روزگاران دور تا عصرکنون

ن یتـر ن اشتباه و کوتـاه یکرد که منظور خود را با کمتریم یبرد و سعیرا بکار م یخاص
م یتقسـ  يمختلف دانش بشـر  يبه چند شاخه یگفتمان در عصر کنون. ان کندیعبارت ب

گران از آن در  پژوهش .ک به هم هستندیف نزدین تعاریمواقع ا یشده است که در بعض
، جامعـه  یاسـ ی، علـوم س یاجتمـاع  یشناسـ  ، روانیارتباطات، روان شناسـ  ،یشناس زبان
-یم. ز در خدمت ارتباطات هستین یاز آنجا که متون ادب .    کنند یاستفاده م... و یشناس

ن گونه متون بـه خـاطر   ینمود، هرچند ا یگفتمان بررس ينقد يز از جنبهیتوان آن را ن
  . شتر هستیازمند توجه بیه، اغراق، نیاستفاده از مجاز، کنا

خاص خود به اسلوب گفتمـان   ین، با زبردستیر فلسطیس شهینوفه، رمانیسحر خل
-زهیاز جمله جا افت نموده است؛یرا در يز متعددیجوا يش توجه کرده ویهادر داستان

ب محفوظ و ینج یادب يزهیجا -آنرا رد کرد یمون دوبوار که بخاطر مالحظات ملیس ي
کـه دلشـان بخـاطر     یکسـان  ، عامه مردم هستنديو يهامخاطب رمان. سروانتسزه یجا

  .تپد ین میفلسط
قـرار دادن زن بـه   . در نابلس چشم به جهـان گشـود  1941فه، سال یسحر عدنان خل

بعد از ازدواج ناموفقش، . دیرا سرعت بخش يش شهرت ویهاداستان یعنوان محور اصل
وا کسب کند و اکنون یرا از دانشگاه ا يمدرك دکترالتش را ادامه داد و توانست یتحص

ش به زبـان  یهاشتر رمانیب .)1998:568 فرهود،(مور زنان و خانواده در نابلس است ر ایمد
ترجمـه شـده    یسـ یوانگل ییایـ و مالز یولیاسپان ییایتالی، اي، هلندی، فرانسه، آلمانيعبر

ـ یموفق به کسب جا يو .است  يمل نعـد جـوار  .)1997 االسـطه، ( شـد  "ب حمفـوظيـجن"یزه ادب
ار، 1974 لکم ّ  بـاب السـاحة، 1986 ةيـ واقعريمذکرات امرأة غ، 1980 عباد الشمس، 1976 الصب

   .باشندیاز جمله آثار او م 2002 اثري امل، 1990
ل گفتمـان  یـ تحل يروشـن بـرا   یروشـ  ين پژوهش به دنبال ارائـه ینگارندگان در ا

 يل آن براسـاس الگـو  یـ ک گفتمـان و تحل یها و ارکان نهیش زمیفه، پیسحر خل يانتقاد
-یارائه م یاز گفتمان و گفتمان ادب یفیب ابتدا تعرین ترتیبد. باشندیم رکالفینورمن ف
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ل یـ ن تحلیـ در ا .شودیپرداخته م "الصـبار"ل گفتمان رمان یو تحل یسپس به بررس .شود
کـرد  یرو( رمان یتیبافت موقع، سپس به فه پرداختهیسحر خل ینیجهان ب یابتدا به بررس

ـ یل بافـت ب یخواهد شد، در ادامه به تحل يگذر )یاجتماع زبـان و   یفیمـتن توصـ   یرون
بـه   شـود یپرداخته م) عاطفه، فکر( یو بافت درون) یو زبانشناخت یکرد ساختگرائیرو(

اند پرداختهرکالف به ارائه آن یکه در سه سطح ف يسطوح مختلف گفتمان انتقاد یعبارت
ل یـ ن بحـث، کتـاب تحل  یـ ن منـابع در نگـارش ا  یاز مهمتر م،یده یقرار م یبررس مورد
ـ باشد و مقالـه تحل یم يار محمدیگفتمان لطف اهللا  يانتقاد ـ  ی حضـرت   یل گفتمـان ادب

 ين مجموعـه مقالـه هـا   یو همچن يروشنفکر و دانش محمد ياز دکتر کبر) س( نبیز
 Critical Discourse Analysis as a Method in  ر و وداك که در کتـاب یفرکالف و ما

Social Scientific Researchن  مقالـه یباشد؛ ا ین مقاله مین منابع ایمهمتر .آمده است 

سـحر  » الصـبار«رمان  یه فرکالف به بررسیاس نظربراس و  یفیتوص_  یلیتحل روش با
مطالـب بـه    يگردد که در اثنایمطرح م ین خصوص سواالتیدر ا. فه پرداخته استیخل

  : شودیآن جواب داده م
  ر داشته است؟یفه تأثیزان بر ساختار رمان سحر خلیجامعه تا چه م یتیبافت موقع -
  آن دارد؟ ير گذاریان مسائل جامعه و تأثیدر ب یساختار رمان چه نقش -
  کند؟ یخدمت م ید متن چگونه است و به چه کسیتول یط اجتماعیشرا -
  

  هیچهارچوب نظر
  گفتمان فیتعر - 1

و . ن به کار رفته اسـت ینو یشناساست که در زبان یاز مباحث Discourse)(گفتمان 
ـ  . است افتهی یعیوارد شده و امروزه کاربرد وس یبه سرعت در علوم انسان ن یظـاهرا اول

 يدیـ د يبـه کـار بـرده شـد و     "سیگ هریزل" ينوشته "ل گفتمانیتحل"بار در کتاب 
ـ ین اصطالح در ایا. )22: 1379بهرامپـور،  ( دهدیم ارائه "جمله"انه از یصورتگرا ن یران اول

 کار رفـت ه و بحران تفکر ب یغرب زدگ يهینظر يدر مقاله يوش آشوریبار توسط دار
  .)56: 1382لز،یم: نگ 15: 1380عضدانلو ،(
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ـ ا .معادل گفتمان است "خطاب"هم واژه  یدر زبان عرب ن واژه، در فرهنـگ لغـت   ی

مراجعـة الکـالم و ذهـب : اخلطاب و املخاطبة«: ف شده استیکالم تعر یلعرب به معنلسان ا
ابن منظـور، مـاده خطـب،    ( »الکـالم املنثـور املسـجع و حنـوه: أن اخلطبة عند العرب  ابو اسحاق ايل

  .)360: 1ج
 يگفتمـانِ نقـد  : ف کرده اسـت ین گونه تعریرا ا يهنر –یادب ي، گفتمان کاویحنف

 يهـا هـا و روش يرگریتصو ،هایبائیان زی، به منظور بيو هنر یادب ياست که بر کارها
زان ابـداع و  یـ و م يختن احسـاس و یبـر خواننـده و بـرانگ    ير گذاریها و قدرت تأثآن

ـ  اسـ  یکه گفتماننیا ایپردازد یب و هنرمند میها از جانب ادآن يهاينوآور ن یت کـه ب
سـت کـه آن را بـه    ا یتـ یب و هنرمند بـا واقع ی، نگرش ادذات ادب است و موضوع آن

نهفتـه   یبـائ یقت بـر جمـال و ز  یرا حقی؛ زکندیآن ارتباط برقرار م شد، و باکیر میتصو
ب و هنرمند خود ابداع و یمحض؛ کار اد ینه عقل یبر سطح احساس درون یعنی. است
  .)26: 1998، یحنف( است ينوآور

د از یبا یفتمان ادبک گیل یاست و در تحل یکه مستلزم توجه کاف يدیدو عنصر کل
منظور از بافت متن » استک متن یت یبافت متن و بافت موقع«آن سخن گفت 

)context( قرار گرفته است و  یدر چارچوب چه متن یک عنصر زبانین است که یا
 ي، کارکرديدر تبلور صور يریبعد آن عنصر در داخل متن چه تأث قبل و ما جمالت ما

ل ساختار و یو تحل یزبان ین رکن شامل بررسیا. )4: 1379ک یتاج( آن دارد یو معنائ
-یم. . . و  یقی، موسیع بالغیا متن صرف و نحو صنایده یک قصی یپردازش درون متن

  . شود
ا متن در چارچوب یک عنصر یهم ) context of situation( تیدر بافت موقع

، یفرهنگ يهارد به بافتیگید شده است، مد نظر قرار میکه تول یت خاصیموقع
مطالعات  .)124: 1379بهرامپور، ( ن نوع هستندیهمه از ا یاسیو س یطی، محیاجتماع
 يو کارکرد یشگید دارد که کاربرد زبان و تفکر به شکل همین نکته تأکیبر ا یگفتمان

   .)72: 1382ک، یوان دا( شودیم یگفتمان متجل یدر تعامل اجتماع
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 یشناخت زبان مطالعات در گفتمان لیتحل از ینیتکو يریس يانتقاد گفتمان لیتحل
 کیدئولوژیا يندهایفرآ و رودیم فراتر یزبان يهاداده صرف فیحد توص از که است

 خـود  توجـه  کانون در را گفتمان يریگشکل بر مؤثر ینامتنیو ب یتیموقع يهابافت و

 قیـ تحق کـه چـارچوب   يانتقاد پژوهشگر .)1389 زاده و همکاران، گل آقا( دهد یم قرار
ـ پا بر حاضر فـرکالف   زعـم  بـه  .اسـت  فـرکالف  نـورمن  اسـت،  شـده  بنـا  او آراء ۀی

-وهیش  نییتب به ،یزبان يهادهیپد مطالعات و یشناس زبان در يرانتقادیغ يکردهایرو

 و ندارند توجه هاآن یاجتماع راتیتأث ای یگفتمان يهاکنش یاجتماع يریگشکل يها
-یدرحال کنند،یم بسنده یگفتمان يهاکنش کارکرد و ساختار یفیتوص یبررس تنها به

 ينـدها یفرآ بـه  یگفتمـان  اعمـال  و یزبـان  يهـا دهیـ پد یبررس در يل انتقادیتحل که
 شیپ قدرت، و سلطه ،يدئولوژیا قدرت، و زبان نیب گفتمان، روابط در کیدئولوژیا

 کـرده  توجـه  ... و گفتمـان  در ينابرابر در گفتمان، کیدئولوژیا بار يدارا يهافرض

 و هـدف  فـاعالن،  يانـه یدانـش  زم  همـراه  بـه  را یزبان ریغ و یزبان عناصر و است
  .)١٩٨٩ Fairclough :26(است  داده قرار خود مطالعه موضوع

دهـد کـه    ید متن ارائه میتول یط اجتماعیرکالف سه سطح از گفتمان را براساس شرایف
  : عبارتند از 

ن یـ در ا .متن ارتباط دارد يظاهر يمحتواها و یژگیاست که به و يامرحله: فیتوص -
  .شودیمطرح م یمتنواژه و گرامر و منابع  يهانهینه ده سوال در زمیزم
نـد  یمتن بـه عنـوان محصـول فرآ    ين متن و تعامل و به مشاهدهیب يبه رابطه: ریتفس -

ت و یـ ن قسمت به بافت موقعیدر ا .ر داللت داردیند تفسید و هم چون منبع در فرآیتول
  .ت و انواع گفتمان نظر داردینامتنیب

 ينـدها یفرآ ین اجتمـاع ییه تعو در واقع ب ین تعامل و بستر اجتماعیبه رابطه ب: نییتب -
 ین قسمت عوامل اجتمـاع یدر او  .ها مرتبط استآن یاجتماع يرهایثأر و تی، تفسدیتول
نقـل از محمـد   بـه   Fairclough  2001: 125( شـود  یمورد استفاده سـوال مـ   يدئولوژیو ا

  .)149: 1390پور،
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آن  يهـا وعهر مجمین سه سطح و زیز به فراخور متن از این پژوهش نینگارندگان ا

که  در دو بعد ساختار متن و .پردازند ین متن مییر و تبی، تفسفیاستفاده کرده و به توص
ـ متن و گرامر متن را ارز یشناس ییبای، زهاواژه یژگیو مـتن کـه    يکـرده و محتـوا   یابی

  .اندت را مورد توجه قرار دادهینامتنیو روابط ب یتعامالت اجتماع
ط یکـه شـرا   یزبـان  يادهیـ د کـه گفتمـان پد  یآین برمیارائه شده، چن يهافیاز تعر

بـه   یطیر دارد و از شـرا یدر نوع بروز و ظهورش تـأث  . . .و ی، فرهنگیاسی، سیاجتماع
  .متفاوت استگر یبه زمان د یگر و از زمانیط دیشرا

  
  :موضوع یلیپردازش تحل

و  یتین، بافت موقعیی، تبيدئولوژیا( يانتقاد گفتمان لیتحل بر استناد: هال دادهیتحل
  فهیسحر خل "الصبار "در رمان ) یبافت متن

  فه در رمان یسحر خل يدئولوژیا -1
قلم آثار رود و اهل ی، اعتقادات مختلف به شمار مهاشهیان اندیب يبرا يمان، ابزارر

ن رمـان و  یفه در ایسحر خل. اندان عرضه نمودهین خصوص به جهانیا را در یقابل تأمل
 یملـ  و یسـت یفمن يدیکشد او دیر مین را به تصویگرش، عشقش به فلسطید يهارمان
 يو يریـ گموضـع  .چرخـد ین موضـوع مـ  یو مکتبش حول ا يدئولوژیانه دارد و ایگرا

 يو. است که در حـق زن در جامعـه روا شـده    یجامعه از ظلم يداریب يعامدانه و برا
ن محور یا .ختیر در آمیناپذ یملت جدائ يسته با تجربهیرا که خود در آن ز ياتجربه
امکان  يگریها بدون داز آن یکی يچرا که آزاد .همان موضوع وطن و زن است تجربه

 ياو بر جامعه .زن از چنگال استبداد مرد است يد آزادیجامعه در ق يآزاد .ستیر نیپذ
ش یهازد و در رمانیخیدهد، به مبارزه برمیمرد قرارم يرسلطهیشرق که زن را ز یسنت

ار، 1974 لکـم يلـم نعـد جـوار  :که شامل ّ مـذکرات امـرأة ، 1980 عبـاد الشـمس، 1976 الصـب
خاطر  .پردازدیمسئله  من دو یبه ا 2002 راثيـالم، 1990 باب الساحة، 1986 ةيواقع ريغ
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سندگان جسـور  یزش نویمرهون خ یعرب يهازن و ملت یکنون يداریم بیسازینشان م
  .فه استیمانند سحر خل

بـوده اسـت در زمـان     یمی، در طول زمان بستر حوادث عظیا الهین کشور انبیفلسط
 يو اقتصـاد  یاسـ یاوضاع و احوال س. ل غاصب استیاسرائ يفه تحت سلطهیسحر خل

ن تـاکنون کـه   یملت مسـلمان فلسـط  . دا کرده استینمود پ يدر رمان و نابسامان کامالً
 ينـه یآئ يرمـان و . انـد دهیرا نچشـ  يل هستند، طعـم آزاد یاسرائ يروهایتحت اشغال ن

  .کندیموجود را منعکس م یقت است و نابسامانیحق
 يو. افکنـده اسـت  ه یبرآن سا يدینا ام أس ویاست که  یانگر ملتیب "رالصـبا"رمان  

. شـود یاشغالگر مـ  يروهایناتمام وارد مبازه با ن یتواند بر ظلم صبر کند و در جنگینم
او را به  یو جوشش درون یت ملریان غیسازد و غلیش میاز کلمات خو ياسالح برنده

افکـار ملـت    واز رنـج   يریتمام کلمات رمانش تصو ختن جامعه واداشتیبر انگ يسو
اش که با تجارب تلخ ملـت  ق از تجربهیر زنده و عمیب او تصویترتن یبد. عرب است

و  یگـذارد و بـه سـادگ   یش میاست به نما یسست ارادگ که همه سرکوب و خفقان و
  .کندین شکل باز گومیاتریگو

نـد کـه جامعـه، رنـگ     یبیوطـن مـ  داستان بعد از بازگشت بـه   یقهرمان اصل اسامه
ش یافـزا  .دهـد یق مـ یـ عم یتفاوت یخبر از ب هاقدماستحکام  مقاومت به چهره ندارد و

-یمـ  کنند و با اشـتها غـذا  ید میاورده و بدون چانه زدن خریها آنان را به تنگ نمتیق
تر از گذشته ادامـه  يکه اشغال قویدر حال .خورانندیها تا حد اشباع مخورند و به بچه

 :هم رخت بـر بسـته اسـت    ن را در بر گرفته و کرامتیاهش آسمان فلسطیسدارد و ابر 
رغــم . . . شـرتون بـدون مسـاومهيشـون خبطـوات أســرع و مي.. شيهم شــقاوه العـيالنـاس ال تبـدو علـ«

و اإلحــتالل مــازل ... التــورم  أوالدهــم حــيت طعمــونيبــنهم احملــروم و  أکلونيــإرتفــاع األســعار مــازال 
  .)26الصبار، (» إحتالال و الکرامه املسحوقه مازالت  ملغاه

هـا خـود و   شهیان اندیب يقالب داستان را برا يو د گفت کهین متن باییدر تب :نییتب -2
هن انتخــاب نمــوده اســت یجوانــان مــ يهــایو قهرمــان يجاودانــه نمــودن سلحشــور

از لحظـات زودگـذر و    یناشـ  يهـا ن استعداد را دارد که ضرورتیذاتاً ا ییداستانسرا«
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ه یقض يقلب مسأله و ژرفنا يبه سو کراستیرا پشت سر بگذارد و  یناگهان يهاانفعال

ار از اسـلوب اسـتفهام،   یفه در رمان الصبار، بسیسحر خل .)21: 1970،يشکر( »تاخت آورد
اش بـه مخاطـب   یبهتر حس عاطف يدر جهت القا یبالغ یر معانیتعجب، پرسش و سا

 يو .ردیگیار به کار میتمام ع یزشیام و خیق يتالشش را برا يد و همهینما یاستفاده م
د و یـ هست، نگاه کـرده و در تول  يکه مخاطب رمان و یبه خواننده به عنوان عامل اصل

رمـان را بـه    يهـا دهین خواننده است که ایگاه او همداند در نیم میش سهیهار رمانیس
شوند در یمحسوب م يزش ویخ نوشتن و دعوت به يبرا یدهد و عامل اصلیم يو

ن خـود و خواننـده را   یب يهااعتقادات و ارزشسنده زبردست عرب، یقت نویحق
  .کندیرد و بدل م

 یت و انواع گفتمان مینامتنیت و بیچون بافت موقع يکه به موارد: ریتفس -3
 .پردازد

ـ ی( به گفتمان است یکرد اجتماعیدر واقع رو :رمان یتیبافت موقع -3-1 ط یشـرا  یعن
و مشکالت و  يالدیهشتاد م ين رمان به حوادث دههیا. )یو فرهنگ ی، اجتماعیاسیس

ار ین دهه در جهـان عـرب، بسـ   یطور روشن است اهمان. گرددیمعرب بر يهامقاومت
ـ با اعراب کـه باعـث پ   یستیونیم صهیجنگ سوم و چهارم رژ. ز استیمتما ش ادب یدای

م حملـه  1967لبنان در یلبنان و جنگ داخل ان به جنوبینید، هجرت فلسطیالنکسه گرد
ن یـ در ا ین الرمانـۀ همگـ  یآن در ع يان و نابودینیبه اتوبوس فلسط یافراطان یراستگرا

 يهـا ر مقاومـت شـده و جرقـه   یر مسـ ییـ ن عوامل، باعث تغیمجموع ا. دوره اتفاق افتاد
کامـل از   یز با آگاهیفه نیسحر خل .داشت یدر کل جهان اسالم را در پ یاسالم يداریب
بافـت   يو. ردیـ گیبه خدمت مـ  يداریر بیش در جهت بهبود مسین حوادث، قلم خویا

دو  از يریدهـد و آن تصـو  یاش است، را ارائـه مـ  که جامعه در حال تجربه يایتیموقع
م اشغالگر است و که در دو قهرمـان  یبا رژ ییارویرو يوهیان در شینین فلسطیب یدستگ

 ياسـت کـه بـه مبـارزه     یانینینده فلسـط یاست که نما "اسامه" یکیجلوه نموده است؛ 
 یاسیو مبارزه س یاست که به کار فرهنگ "عادل"ت یشخص يگریمسلحانه معتقدند و د
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م یاست که رژ یتیرش واقعیمحکوم کردن تفکر پذ ین رمان، نوعیدر واقع ا .شدیاند یم
ـ ا. ل آن بودیدر صدد تحم 1967اشغالگر در پنج سال اول بعد از جنگ ژوئن  ن رمـان  ی

 دنــدینام» ام الصــبار«را  فــهیســحر خلکــه  ییمواجــه شــد تــا جــا يادیــبــا اســتقبال ز
در  ابـد ییادامه مـ  "عباد الشمس" رماندوم  در جزء "يآزاد"موضوع با .)2010المناصره،(
 يهـا نیهـا زمـ  لیاسـرائ  .کننـد یرا رد م يمختار ها حکم خودینیفلسط "عباد الشمس"
کننـد  یهمه در مقاومت و مبارزه شرکت م ینیرا محاصره کنند شهروندان فلسط يشتریب

ن  و مقاومـت  یاست که بـه اشـغال فلسـط    الصبار در واقع رمان عباد الشمس ادامه رمان
   .)همان( شود یپرداخته م1979مردم در سال

 اسـت  يو فکـر  یل رمان از لحاظ زبانشـناخت یدر واقع تحل: رمان یبافت متن -4
 .شودیمکه جداگانه به آن پرداخته ) یساختگرائ(

  یرونیبافت ب - 1- 4
هـا  اسـت و واژه  یزبـان  يرمان، همان تجربه ياساس تجربه: رمان یزبانف یتوص) الف

  .آن هستند یاساس يهیما
است و اسلوبش در  ییگراواقعه کند،یم یدر آن قلم فرسائ فهیسحر خلکه  یمکتب ادب

 یکه از ادب رسم تش همان استیزبان حکا .)1997،األسطه(ست ید نیجد ینیادب فلسط
 يبرا يالهیاو زبان را وس .)2009 ،جبر( ستیاز تکلف ن یبش خالاسلو .رودیانتظار م

   .داندینجات از اشغال م
فـه زبـان   یسـحر خل  یژگـ ین وید کـه مهمتـر  یتوان فهمیم» الصبار«رمان  يبا مطالعه

ساده به  سخن آشکار و يداند ویان هدف میب يبرا يالهیاو زبان را وس خاص اوست،
ت یانتقال معنا و تقو يبرا يالهیچرا که در نگاه او زبان، وس. نییله تزیبرد نه وسیکار م

 يادب معاصر را پـر کـرده اسـت خبـر     يآن در ذهن است و از رمز و اسطوره که فضا
مامـه،  عنتـره، ابـو    یمثل زرقـاء   یراث عربیو م یجمع يبه خاطره يزیگر ست و گاهین
به  يت ویجه و اهمانگر تویکه ب .زندیره میک شب و غیهزار و  يها، داستانیدهاللیز
 و مخصوصاً یعرب يت جامعهیبا واقع يو يهاکنش و ارتباط رمانراث کهن است و یم

ات بافـت  یاز جملـه خصوصـ  . مشهود اسـت  جامعه کامالً ين و بازتاب رفتارهایفلسط
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 ینیفلسـط  يکـه بـه کـل جامعـه     نـده، یبدون ذکـر گو  یطوالن يرمان، گفتگوها یرونیب
ر یـ ز يمانند گفتگو .کندیر میحاکم را تفس ين شکل فضایدهد، و به بهتریت میمومع

البته در  -ستندیندگان مشخص نیخورد اما گوین عادل و اسامه صورت به چشم میکه ب
نـه و  یها به دست خواهـد داد، بـا قر  تیکه از اشخص یداستان و به مناسبت شناخت یط

ک یـ نجا عـادل و اسـامه در   یدر ا -نده را حدس زدیتوان گویم يفکر يهايریگجهت
راه  ی، که بهار هنوز بمانند زمستان است و همه جا گل آلود اسـت بـه آرامـ   یشب باران

ع يـو الرب. نينخـر الـرئتيل نابلس البارد الرطـب يء،لا ببطيمش :کنند یهم صحبت م روند و بایم
-. /امســع هنــاک أوامربنســف باصــات العمــال-./ الطرقــات املهجــورهلــوث يمــازال شــتاء و الوحــل 

دخنون يــهــم -. . ./ طعــم األطفــال و يأبوصــابر؟ فمــن  يکفــيو مــاذا عــن اهلبــوط؟ أال ! کري ضــم
ــبارا(....ســون األنســان إال بأجمــاده؟يأجمــاد؟ أال تق-/ فمــا نفــع اآلبــاء إذن؟ . رغــم وجــود اآلبــاء : لص

سـت و در حالـت گفتگـو    ینده در نگاه اول مشـخص ن ین نوع جمالت که گویاز ا .)60
  .خوردیشود در رمان فراوان به چشم میشامل م ن صفحه رایچند

االعمـدة . ال السـالفهيـقصـر ضـخم مـن قصـور األج. ةري دارکبـ( جمالت کوتاه و بدون فعـل 
-ها با سـتون از گذشته یبود عمارت یبزرگ يخانه .ةيـسـاحة مساو . ة، سقوف معقودةيالرخام

ـ  ).يگنبد يهاو سقف يمرمر يها  ،انـه و اسـلوب فلکلـور ماننـد    یان عاماستفاده از زب
بافـت   يهـا یژگـ یگـر و ی، از ددهـد یادب فلکلور م یژگیو ،که به رمان یعناصر اساس

 يمانع همـذات پنـدار  انه یالبته گاه کاربرد الفاظ عام .شودین رمان محسوب میا یرونیب
ش يام و مـا فـيـقري هـوش اإلذاعـات تقـوم باملهمـة خ يديا سـيـهـوش " .شودیر عرب میخواننده غ

  .)44: الصبار(ليرمناش نوم اللحيخ ما يرجعنا نأکل طب .)66: الصبار( زنونحيحرب و ال ما 
، یزنـدگ  يهـا یژگـ یاز و یکی. از جهان بزرگ ماست یرمان، جهان کوچک: تکرار) ب

کـه   دان اسـت چـرا  یات جاویادب يهایژگیاز و یکیپس تکرار  .تکرار مدوام آن است
 يهاا عبارتیم و افکار یاز مفاه یانسان مهم و ارزشمند باشد بعض يبرا يزیچ یهنگام

افکـار و   یبعضـ  "فـه یخل"، "رالصـبا  "در رمان. )210: 1991مرتاض،( دینمایرا تکرار مآن
ـ یبافت ب یبائیاز ز یکند که قسمتیبا ارزش مقاومت را تکرار م يهاعبارت در آن  یرون

م ارزشـمند  یخواهد مفاهیم ییگو ن جمالت،یفه با تکرار ایسحر خل.  شودیخالصه م
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-ارزهان مبیجر يندهیکه نما اسامه يهاگفته یمانند بعض. ندازدینده جا برا در ذهن خوان

-ین روز به روز بدتر مـ یاوضاع فلسطکند که یاشاره م يامسلحانه است و در گفته ي
 ینیفلسط کهنیا ای )83، 71، 63، 60، 57، 54، 53:الصـبار  ( »األوحال يف يا بلدي يغوص«: شود 

را  یلیت تحمیر واقعییتغ ییآن دردمند است اما توانا د و ازینمایمبارز اوضاع را درك م
اطـب را بـه درد   سنده بـر وضـع موجـود اسـت مخ    یانگر افسوس نوین تکرار بیندارد ا

 .)144، 66، 58، 57 :همان( »ةري د قصية و الري  بصني، العمرارةا شعب يعان «: کندیموجود آگاه م
 يغال را تنها در جنبه است و اش یاسیس يان مبارزهیجر يندهیعادل که نما يهاا گفتهی

ا در ی يو اقتصاد یاجتماع، یاسی، سيفکر ،یفرهنگ يهانهیزم داند بلکه درینم ینظام
االحتالل کلمة هلا «ا ی» للصورة اکثر من بعد« :ندیبیها مینیفلسط يو معنو يملک مادیاکل م

   .)75، 71، 62، 53، 28،37: همان( »اکثر من معين
 یبائین رمان بدست آمد، و پرده از زینکته قابل تأمل که با مطاالعه ا: ذکر عام اماکن) ج

هـا و  ابانیخ يرا برا یچ اسمیفه هین است که سحر خلیدارد، ایرمان بر م یرونیبافت ب
ن یـ رسـد ا یاست به نظـر مـ   ها انتخاب ننمودهآن ير سازیف و تصویها در توصکوچه

ند؛ چرا که به یآفریم یشگفت .کندیرا خلق م یغرابت و ابهام و شگفت یاهمال اسم نوع
ل مخاطب در داستان، در ین ورود آزاد تخیا دهد،یمشتر یل و تأمل بیه تخمخاطب اجاز

تواند هـر طـور کـه خواسـت آن     یرا مخاطب میست زدر آن ا یواقع همان خلق شگفت
دانـد  یتواند باعث ابهام و غرابت شود چون مخاطـب نمـ  یهم م. دیمکان را تجسم نما

م، آن را از یب شخص در تجسین ترتیا کوچه مورد نظر است بدیکدام قسمت از شهر 
عـدم   ن نـوع یـ کـه ا نیـ گـر ا یو د. کنـد یل میو مبهم تبد یذهن یبه مکان یواقع یمکان

سـندگان، شـهر را بـر    یگردد که از نظر ادباء و شـعرا و نو یم ن مسئله بریبه ا ينامگذار
ت و طهارت است؛ چرا کـه  یو معصوم یپاک ين برندهیخالف روستا، مکان فساد و از ب

افت و دغدغه شهر یش را به کمال خواهد یقت وجودیروستا، حق یروح انسان در سادگ
ش کـه مـأمور   یدارد و هدف اصلین را به خود مشغول مو مشکالت آن، انسا یو شلوغ

 ياز شهرها یکین شهر یکند که ایفرق نم. سپاردیم یانجامش بوده را به دست فراموش
جنـب و جـوش   . باشـد ین مـ یجا فلسـط نیا که در ایآس ياز شهرها یکیا یاروپا باشد 
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دوندگان پر شـد و زن   ها ازابانیخ. قابل مشاهده است یر به آسانین تصویابان در ایخ
-یشد اشاره میت انبوه پنهان میکه در جمع يکه  به جوان نقابداریحالزد در یاد میفر

 يتفــخيبـدأ  يالشــاب امللـثم الــذ  إيلريتشـ يو الزوجــه تصـرخ و هــ. نيالشـارع بالراکضـ امــتأل«: کــرد
  .)133: همان( » اجلمع املتدفقنيب
ه فکـر  یـ در توج ینقش مهمـ  یو مردم کیفلکلور يآوردها دست: راثیمتوجه به ) د

راث یـ م يرندهیدر برگکه  یطیخ و محیاست که با تار یدارد و آن بخاطر ارتباط یانسان
را آورده  یملـ  ياز دسـتاوردها  ياریبسـ  ،خـود  ییفه درضمن متون روایسحر خل .است

 یعنی ،اتیراث در ادبیکاربرد م .سرشار از حوادث است یاجتماع هیانگر روحیاست که ب
 يهـا مثـل و  و قصائد ت،یها، حکاا الهام گرفتن از قصهیخ ین از تاریمع ياحضور دوره

ها شنامهیها و نماقصه ن بهآل یاغش وتبدیبازگشت شکل وص يسپس تالش برا .یمردم
عقل و وجـدان سـهم    که پوشاندن مناسب روح عصر برآن یدر آخر رنگ ها وو سروده

  .)2009 ،جبر( درآن دارد یفراوان
مخصوصاً در هنگام جنگ  يداریه پایت روحیدر تقو یمل يفه از سرودهایسحر خل

 خـالل آن کـه در   ییهـا ن منـوال از سـروده  یبد. دیجویو مبارزه ضد اشغالگران سود م
کنـد از جملـه   یاستفاده مـ  ،نهفته است يداریت روح پایتقو يبرا ام و مبارزهیم قیمفاه

ــروده ــاس و / ةيــقراطميو الــدال د ةيجبهــه شــعب،م يواجلــ/ ةيــبــاب احلر ،البــاء / اهللا اکــرب ،فيــاألل :ه
ــ ،نيالشــ ــبار،( ةيــالعرب ةوحــدال ،والــواو/ ةم احملبــيمــ ،ميواملــ/ ةيرمــز التضــح ،عرفــات/ راعــکذر مشِّ  الص
88(.  
توان بـه  یرمان است که م ياز عناصر گفتمان کاو یکی يپردازصحنه :يپردازصحنه) ر

 يآن قـوه  یاصـل  يهیف کرد و جان مایق زبان تعریاز طر یحس يتجربه يعنوان ارائه
شود کـه  یانگر مینما یو واقع بایفه آن چنان زیسحر خل يهايپردازصحنه. ل استیتخ
 ییگرا ین بومیرمانش هم يها یژگیگر از وید یکیو  .میکنیم یجا زندگدر آن یگوئ

  .  ان آن استیفه در صدد بیاست که سحر خل
سـنده از احسـاس   ینو يف هنـر یشـان در آن و توصـ  یمردم و حرکت اها با ابانیخ

ـ یا يهاابانیشود خیبا میترسشان ز ـ . جـان هسـتند   یروح و بـ ین صحنه ب  یروحـ  یب
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ن یدر ا ین دوگانگیا. جاد کرده است یرا ا یدوگانگ ینوع يهنر يبایان زیها با بابانیخ
 یجمالت ترس و احساس ناشن یدر ا. ف نموده استیتوص ییبایرا با ز یاست که زشت

ه افکنـد و مـردان بـه    یاز مردم سـا  یخال يهاابانیبر شهر و خ یکیتار:از آن بارز است
نـه ياملد يم علـيکـان الظـالم قـد خـ :ش پنـاه بـردن  یخـو  يهـا خاطر ترس از فاجعه به خانه

م خوفـا مماحتملــه الظلمـه مــن مفاجــآتيــوالرجـال قــد الذوا ب .ه مـن النــاسيــوالشـوارع خال ، همــان( و
81(.  

دن در مـورد امـور   یشیتأمل و اند يبرا یشود که دکان، مکانیده میر دیدر صحنه ز
 "مشوا" ست، اگر در عبارتین مکان به اجناس درون آن نیا یبائیگشته است ز یاسیس
و تکرار فعل حرکـت   یداللت بر حرکت انسان یدقت شود، همگ "مرّوا"و  "توغلوا"و 

 "گفتگو"حوار یاسه نوعیلعبون بالسیو در عبارت . باست داردیء زیش يهاکه از نشانه
ربوط به آن نهفته است که است و مسائل مین جوانان در مورد سیب یو بحث و جدل کل

همـه بـا هـم در    (د کند جاین صحنه را ایا یبائیز یتواند محور اساسیخود م يبه نوبه
رنـد و آن را  یگیحرکت جان مها با وجود مردم، و کوچه .)زنندیاست حرف میمورد س

و : ، قشـر جوانـان اسـت   ییاین پویعامل و فاعل ا: کندیستا جدا میا يهاگر مکانید از
عقــدون يان يــه و مــروا بــدکان احلــاج عبــداهللا و کــان الفتميــأزقــه البلــد القد مشــوا بصــمت، و توغلــوا يف

   ).66، همان( اسهيلعبون بالسيه و يجلستهم املسائ
 ير هنـر یاز تصـاو  "الصـبار "داستان  ش و مخصوصاًیهادر رمان يو: يپردازریتصو) و

 يو. باشـد یمـ  یش حسـ یر هنریتصاو غالباً یول کند؛یه استفاده میچون استعاره و تشب
 يهـا رمـان  يالبتـه اقتضـا  . انـدازد یده به تکلـف نمـ  یچیپ يهابیجاد ترکیذهن را در ا

  .طلبدیرا م ين امریز چنین یاسیس -یاجتماع
 یلیآزارد بـه سـ  یز کـه مشـام را مـ   یبد و تعفن آم يها بوابانیخ یف زشتیدر توص
 يباشد بویه از استشمام میتبع يهیحیاستعاره تصر" صـفع"کند و فعل یه میخوردن تشب

ـ یتنـگ، ب  يها، عفونت، کثافت و تعفن در کوچهرطوبت و صـفعت أنفـه  .دیـ اش را گزین
  .)27 الصبار،( املعتمهقه ياألزقه الض رائحه الرطوبه و العفونه يف
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کشـد  یر مـ یرا به تصو) رمان يهاتیاز شخص(که صورت و اندام نوار  یا هنگامی 

ز یـ جا ننیدر ا. کندیزران مانند میش را به چوب خیر و الغریصورتش را به ش يدیسف
 یحسـ  )زرانيـب و عـود اخليـب حليـهـا بـه ترتفـة و مشـبه بـهيهـا بشـرة و حنمشبه( هیتشبدو طرف 

ا صاف :هستند   .)30:الصبار( زرانيفة کعود اخليب، لکنها حنيه کاحللينوار بشر
آزارد و با آن یاشغال مشامشان را نم يند که بویبیرا م یمردم اسامه :ریاسلوب تحق) ه

ر سرشـار از  ییـ ن همه تغیاز ا .ق دردناك موجودیخفته از حقا یمردمان .کنندیم یزندگ
تعجبش را در صحبت با پسـر   .ر همراه استیکه با تعجب و تحق یسواالت. سؤال است

ش یبرا شان را کهملت یفرهنگ يهاحرمت ها و ارزشها آن: شودیاش احساس مخاله
بـا   يو .انـد ل کنار آمدهیاسرائ يهاحرمت یند و با بردنکحفظ  ،باشد یار محترم میبس

کـه   يدار کند و ننگ و عاریب خواب غفلت خواهد که مردم ازیسواالت م ر وین تحقیا
ومضـة "زنـد و عبـارت   یآن به پا خ يبازساز ينند و برایها را گرفته است، ببآن يجامعه
-یده نمـ یها دخجالت در آن يهان نشانهیکوچکتر یعنی .نکره آورده شده است "خجل
که دختران  ید تا جائیر کردییتغ یکشور و شما افتاده است؟ همگ يبرا یچه اتفاق .شود
ها را آلوده کرده است همه ابانیمبتذل خ يلم هایغات فیکشند، تبلیگار میها سابانیدر خ

 :نمیـ بیخجالت نم يکشورآمده است؟ در چشمانتان نشانه د چه بر سر شما ویخوشحال
 دخنون يفيــه يالصــب مت حــيتري ؟ لقــد تغــ؟ مــاذا حــدث للنــاس؟ مــاذا حــدث بکــممــاذا حــدث للبلــد«

وانــت . بتسـمونيلتهمــون الکتافـه و يوالنـاس . ات األفـالم الفاضــحه تلطـخ الشـوارعيـالشـوارع و دعا
ونکم يـــع يف ياســـتوعبوکم و ال أر . دث بکـــم؟ مـــاذا حـــدث للبلـــد؟ أبطـــروکممـــاذا حـــ. ضـــاً تبتســـميا

  .)27الصبار،( »ومضة خجل
گونـه  چ یگـردد و هـ  یش که نگاهشان فقط در حال خالصه میهار هم وطنیدر تحق

ق  یدن حقایها را به ندخورد و آنینده وطن ندارند افسوس مینسبت به آ یرتیتعهد و غ
تـر از  شمند زشتیانسان اند يز برایچ چیه. کندیشماتت م یو سست یو روح خمودگ

  .)23: الصبار( انتم مصابون بعدم الوضوح. انتم ال ترون املستقبل :ستیدن و فکر نکردن نیند
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ـ متـون   ياست که در گفتمان کاو یاتت از موضوعینامتنیا بیتناص  :تینامتنیب) ي  یادب
 گرددیگر متون بر میا ناخودآگاه از دیکه با استفاده آگاهانه . ردیگیقرار م یمورد بررس

جـذب و   يبـه منزلـه   یهر متن. شودیها ساخته ماز نقل قول یهمچون معرفت یهر متن«
 ینـامتن یفـه در روابـط ب  یسـحر خل . )41: 1381ستوا، یکر( »گر استیمتن د يدگرگون ساز

-یاز قرآن را م ياستمداد وکه . بهره گرفته است یشتر از متون قرآنیگاهانه  بآبصورت 
  . بردیبه کار م يداریو ب یغفلت زدائ يبرا یب راهیمتن غا يانعکاس صدارساند و 

ر یآنچه خداوند تقدد که جز یگویرمان م يهاتیاز شخص یکیفه از زبان یسحر خل
 کـه هرگـز دچـار خـواب و چـرت      يخداونـد . دیشویدچار نم يزینموده است به چ

شـتن  یشه خویخواهد که همه در اندیوا میان شین بیفه با ایسحر خل .شودینم) غفلت(
لغزاند یشه را میکند، و اندیگمان و توهم که اراده را سست ماز شک و  جسور باشند و
اد آور اسـت کـه   یـ  یبائیسوره بقره را به ز 255 يهین جمالت، آیا .زندیبه شدت بپره

ـ یکاربرد مناسب  ازآفه در ینشانگر مهارت خاص سحر خل اسـتغفر اهللا  :اسـت  یات قرآن
 وم ال تأخـذه سـنة وال نـوميـالق يال إلـه إال هـو احلـ. بکم إال مـا کتـب اهللا لکـميصـيم و قل لـن يالعظ

  .)140: الصبار(
ـ القارعه را  ياول تا سوم سوره يهیو سبک آ ز اسلوبیر نیجمالت ز -یاد آور مـ ی

ـ  يکاربرد واژه يبه جا یعنیم است یر مستقیجا غنیشود، استفاده از تناص در ا ، یقرآن
عدس پلو؛ چـه   )44الصبار، ( جمدرة و ما ادراک مـا جمـدرة. از ساختار سوره الهام گرفته است

  !یعدس پلوئ
شتر یفهم ب يبرا یها از عبارات قرآنتیشخص يهاالوگید يبه ال ال فه دریسحر خل

مبـارك قـدر و بـه شـکل      يجا از سـوره نیات قابل استفاده در ایآ. استفاده کرده است
. کنـد یرابطه برقرارم ين شب قدر و آزادیو مهارت تمام ب یرکیبا ز يو. م استیمستق

چه  .گرددیرها م يوید تعلقات دنیروح است و روح از ق يدر واقع شب قدر شب آزاد
ا نوار به ی خندندیاست مالئکه م یچه شب یدانینم ا بعد از شب قدر که توی؟ آيايآزاد

القـدر و مـا أدراک مـا  لـةيل انفـراج السـماء عـن بعـد مـنأ ة؟يـة حر يـ؟ أةيـحر  زنـد؟ ینده لبخند میآ
در  .)58، الصـبار ( ؟..للغـدضاً تبسم ياملالئکة تبسم و نوار ا. هايلة القدر تنزل املالئکة و الروح فيل
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ز بعد از اشغال ین "نوار"زنند یگر لبخند نمیطور که فرشتگان بعد شب قدر دواقع همان

ن عبـارات از اسـتفهام   یـ فه در ایسحر خل. زندیگر لبخند نمیل دیکشورش توسط اسرائ
  .استفاده کرده است يانکار

  رمان  یبافت درون -4-2
ر عاطفه یثأساده ت یبا مثال یهر جرجانعبد القا. است سندهیمحرك نوعاطفه  :عاطفه )الف
فکر است اما کار  ،مثال رفتن به باغ"د یگویم يو. کند یفعل را روشن مک یجاد یدر ا
-ابـو ( "ن کـار عاطفـه اسـت   یمعـ  یاق رفتن به آنجا و گذراندن اوقـات در سـاعات  یاشت

انگر عاطفه صادق سـحر  یهمه ب یقیال، موسیالفاظ و عبارات، صور خ .)25: 1990فه،یشر
عواطـف و   يو .ردیگیرمانش را در بر م يسرتاسر فضا يفه است و همچون عطریخل

. دهـد  یپروا بـه خواننـده انتقـال مـ     یب و یچ حجابیه یرا ب شیخو یاحساسات درون
ر را از جنبـه  ین تـأث یشـتر یز بیـ خواننـده ن . ...دیأس و امیو  ياندوه و شاد مانند یتحاال
فـه در عرصـه   یسـحر خل ت یت و محبوبیازعلل معروف یکین یبنابرا .ردیگیآن م یعاطف

 ن باریچندو ا .مقاومت اوست یداستان اتیادب در یمواج بودن حس عاطف ،یسیرمان نو
-یرا تکرار مـ ، اهيـلـب احل  يفنيبؤبؤ العـ ودا يفري ا نيالقلب   يفنيفلسط :عبارت از زبان اسامه

عشـق   ل برین دلیدارند که خود بزرگتر يجاچشم او  قلب و د که وطن دریگویکند م
ــ   يفنيهــذا القلــب و فلســط يف يخ  مــازال معــيا شــيــت ميــفــارا مل يج« :اوســت یهن دوســتیوم

  .)71 :الصبار( »اهيلب احل  يفنيبؤبؤ الع ودا يفري ا نيالقلب 
 .کندیل گفتمان متن کمک میز به  تحلیان و فکر غالب در رمان نیجر یبررس :فکر) ب

قالب داستان  يو. فه استیسحر خل يهارمان یبافت درون  يهیجان ما يداریعنصر پا
هن یجوانان مـ  يهایو قهرمان يها خود و جاودانه نمودن سلحشورشهیان اندیب يرا برا

ـ ، امثـار یش شـهادت و ا یستا ،یهن دوستی، ميآزاد. انتخاب نموده است  ينـده ید بـه آ ی
 يرا بـرا  ينجـا مـوارد  یرمان است در ا نیدر ا يمباحث مورد توجه وجمله  روشن از

  .شودیشتر آورده میح بیتوض
ـ زننـد او ام  یشه اسامه مین رنگ حسرت بر اندین سرزمیا سالخوردگان دش را در ی

بخشـند  یات مقاومت را رونق میبه ثمر خواهند نشست و ادب يند که روزیبیم ینهاالن
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وب یم و صبر اید منتظر باشیبا ...کندیل مرا ناراحت میشتر از اسرائین ملت بیدایگویم
. يـوبا صـرب أيـ. ليأکثـر مـن إسـرائ هـزمينيهـذا الشـعب « :م تا کودکان بزرگ شـوند یمدد جوئ

   .)71: الصبار( »کرب األوالدي نا ان ننتظر حيتيعل
د بـه  نگریر به او میده تحقیبا دار ناراحت است و یش بسیدائ یاز وطن فروش اسامه

اطـرافش را   ند که بـر صـدر مجلـس نشسـته و    یبیاش را میدائشود  یوان که وارد میا
: دیگویم یکیون گرفته است یزیلم برداران تلوینگاران و فاز دوستان و روزنامه یگروه

مـا   يمتوجـه مـا و جامعـه    ینشـ چ سرزیه. کارگران ما واجب است ل بریکار در اسرائ
از  ينگـاران فرانسـو  و روزنامهآورند ین بر میاد آمیاشغالگران مقصرند، همه فر ست،ین
 :دندینوشـ یکه قهوه مـ ین اتفاق خوشحال بودند لبخند بر لبانشان نقش بست در حالیا

لـس و قـد حاطـت بـه جمموعـه مـن األصـدقاء و يتصدر اخلال العتيث يوان حيدخل الد« د صـدر ا
ــ رتبعـــون يفيو کـــان واحــد ممــن . يون الفرنســيــالتلفز  ي األجانــب و مصـــور ينيالصــحف درجـــات  يأعل

ً  يل فــرض علــيإســرائ العمــل يف:قــولي يالســلم الطبقــ ب يــ و ال الرتکنيحنــن لســنا ملــوم. عمالنــا فرضــا
ون و هـم يون الفرنسـي  وابتسـم الصـحفنيو قـال احلضـور آمـ.اإلحـتالل هـو امللـوم . ملوم ياإلجتماع

به برکنـدن  ن سخن است که  خودمان یانگر این عمل بیا .)31الصبار،( شربون القهـوه باهلـالي
  .میدشمن اقدام کرد يهاش و کاشتن پرچمیخو يهاپرچم

  .آمده است ل خالصه آنچه در مقاله بدان اشاره شده است،یدر جدول ذ
  

رکالفیاز نظر ف ی، دستور و منابع متنهابه سطوح گفتمان در رابطه با واژهجدول مربوط   

  یسطح ساخت متن  يسطح دستور هاسطح واژه
  :هاکلمه یارزش تجرب-1
ک مورد یدئولوژیاکه از نظر  ییهاکلمه-

 یشـتر بـار وطنـ   یانـد ب توجه قرار گرفته
مـت و  نش مقاویـ ب یبه نوع یعنیدارند 

و  کننـد یج مـ یمبارزة مسـلحانه را تـرو  
ــات ــا یکلم ــدین چنی ــيآزاد: نن هن ی، م

د یـ ثار و امیدت و اش شهای، ستایدوست
  .نده روشنیبه آ

کـالم سـحر    يهیجان ما يداریعنصر پا
  .فه استیخل

 يمشخصـــه هـــا یارزش تجربــ  -5
مشارکت کنندگان موجـود  -:يدستور

ا مـردان مقهـور   یـ شتر زنان یدر متن ب
  .تحت اشغالند

ن متن مبهم یدر ا يا کنشگریت یعامل-
وزمـره  ر یرا زبان در زنـدگ یز. ستین

  .ان بکاررفته استینیفلسط
آن  یانت وپسـت یندها اشغال ،خیفرآ -

طور که در متن وجود دارد در جهـان  
  .رسد یبه نظر م ینیفلسط یواقع

  :موجود در متن یقرارداد تعامل -9
ک فـالش بـک   یـ نه از تکنین زمیدرا -
ال ذهـن  یان سیو جر) شکست زمان (

ن اسـتفاده  یریغور در گذشـته شـ   يبرا
ا به عبارت بهتـر  یگران و یشده تا بر د

البته ناگفته نماند .برخواننده مسلط شود 
و  یاپیفه با مطرح کردن پیخلکه سحر 

ن و عدم یاز دست رفتن فلسط يتکرار
ن امـر مخاطـب   یان به اینیاهتمام فلسط

خود را کنترل کـرده و توجـه او را بـه    
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  : کلمات ياارزش رابطه -2
راث و کتب ینه از کلمات مین زمیدر ا-
سـنت و   یکه تداع ییراث و واژه هایم

ار اسـتفاده  یدارد بسـ  ینیفرهنگ فلسـط 
زرقـاء  " ،" عنتـره  "ماننـد  .شـده اسـت  

  . یدهاللیوابوز "مامهیال
 يانه برایفه از زبان عامیخانم سحر خل-
ــوه دادن مــتن در گفتگوهــا  یعــیطب جل

در نوشتار  یاستفاده کرده و از زبان رسم
  .متن سود برده اند

  : کلمات) یاحساس(یانیارزش ب -3
 يهات استفاده شـده بـه گونـه ا   یتشب -

 یزود متبادر به ذهن مـ  یلیاست که خ
  .شوند

  :بالغت بکار رفته در متن  -4
اسـت   یسـنت  يشتر از استعاره هـا یب -
ه و کمتر از یاستعاره مصرحه و مکن یعنی

و زنده که کاربرد  يامروز ياستعاره ها
  .افته استفاده شده استیعام ن

 ينـد اسـم سـاز   یفه از فرآیسحر خل-
کنـد و بجـز مـوارد     یکمتر استفاده م

را  یوطـن اسـالم   یتا تمـام  ییاستثنا
  .تحت اشغال جلوه دهد

  .شده ساده اندجمالت استفاده  -
وبسامد جمالت معلـوم بـرجمالت    -

  .مجهول غلبه دارد
 يمشخصـه هــا  يارزش رابطـه ا  -6 

ــتور ــحر خل -:يدس ــه  یس ــه از وج ف
جمـالت اسـتفاده    یو تعجبـ  یپرسشـ 

ر یــن از اســلوب تحقینمــوده وهمچنــ
نان سـود بـرده   ییهشدار به فلسط يبرا

  .است
ر بکار رفته اول شخص جمـع  یضما-

بت یرنـج و مصـ  انگر یـ تـا ب ) ما(است
  .ان باشدینیتمام فلسط یجمع

مشخصـه  ) یعـاطف (یانیارزش ب -7
ــتور يهــا ــی-: يدس از علــل  یک

فـه مـواج بـودن    یت سـحر خل یمعروف
  .حس عاطفه است

  :ربط جمالت ساده یچگونگ -8
» ف و ثـم  « فه از حروف ربـط  یخل-

  استفاده نموده
رون یـ ارجاع به ب يکه برا ییابزارها -

ت اسـت و  یـ نامتنی، بمتن استفاده شده
  . شتر به قرآن ارجاع داده شده استیب

  .کند یموضوع جلب م
  :گر متنیساختار کالن د-10
مکـان هـا    یشناس ییبایتوان به ز یم-

 ییباینه زیفه در زمیسحر خل.اشاره کرد 
 ییدارد تا جا یمتن تبحر خاص یشناس
» قونۀیصوره و ا«گر به اسم ید یانکه رم

شـهر   یشناسـ  ییبایدارد که مختص ز
  .قدس است

  .1390:150به نقل از محمدپور، Fairclough: 1989: 110-112جدول برگرفته از
  
  يریگجهینت
و منـوط بـه دو   . آن با هم در ارتباطنـد  ياز کاربرد زبان است که اجزا یگفتمان شکل-

 ). . .و ی، و اجتماعیاسیط سیشرا( یتیبافت موقع یکرد اجتماعیدر رو. کرد هستندیرو
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ن دو بافـت را کـاربرد زبـان،    یا .گرددیح میبافت متن تشر یکرد زبان شناختیو در رو
  .اند ز نام بردهین» یو فرهنگ یاجتماع يهاشناخت و تعامل در بافت

 . . .، عاطفـه و  ی، ساختار زبان شناختير هنریتصاو یبه بررس یل گفتمان ادبیتحلدر -
  .شودیم ین امر باعث خوانش بهتر متن ادبیپردازد ایم
ـ نیع يلهید زبان وسیزیم یفه در روزگار خفقان بار و اجتماعیسحر خل - دن یت بخشـ ی

دارد تا یدن وا میشیبه اند دهد و خواننده رایخود قرار م يدات فکریها و تولشهیبه اند
  .متعال بردارد یزندگ يبه سو ید گامیشا
ده بـه تکلـف   یـ چیپ يهابیجاد ترکین رمان ساده است و ذهن را در ایدر ا يزبان و -
  .اندازدینم
شـات  یفـه گرا یکنـد کـه سـحر خل   ین برداشـت را بـه خواننـده القـاء مـ     یا يرمان و -

  .کندیان میش را بیخو یستیونالیناس
فـه اسـت کـه    یک سـحر خل یدئولوژیـ ش شهادت از کلمات ای، ستایهن دوستی، ميآزاد

  .ن کاربرد را در رمان مذکور داردیشتریب
ـ   یام و رستاخیشه به قیو فکر و اندعاطفه صادق  -  رمـان و تنـاص   یز جـز بافـت درون
-یرمان محسوب م یرونی، تکرار  جز بافت بيپردازو صحنه  ير هنری، تصو)ینامتنیب(

  .شود
 يهـا هـا و چـه بـا اسـتفاده از واژه    ابانیخ یفیافراد جامعه چه با ذکر کث یانت و پستیخ

  .در متن قابل مشاهده است ی، استفهامیخیتعجب، توب
گشته  ينت بخش کالم ویم زیر مستقیم و غیبه صورت مستق یاستفاده از تناص قرآن -

  .بردیب دانش مخاطب را در درك بهتر متن باال مین ترتیاست و بد
ن رمـان خـدمت بـه مـردم     یـ گردد هدف ایم هشتاد بر يت رمان به دههیبافت موقع -

د از یـ فـه تمج یکـالم سـحر خل   يهیـ جـان ما  یعنی. است ینین و مقاومت فلسطیفلسط
  .مقاومت است
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  فةية الصبار لسحر خليدراسة روا
  ) کالفريلف يل اخلطاب النقدياجتاه حتل يعل(

  
  1ین عباسینسر

  2ين عبدیالدصالح

  :الملخص
ــ يإن اخلطــاب نــوع مــن اســتخدام اللغــة الــذ ل اخلطــاب لــه يــحتل. ربط بعضــها مــع الــبعض و لــه هــدف حمــددي

ــو  ياجتاهـــان؛ االجتـــاه االجتمـــاع ــاه االجتماع عـــاجل يفي. يو االجتـــاه اللغـ االجتـــاه  و يف ياق االجتمـــاعي،الســـياالجتـ
و تســتخدم  االدب العــريب فــة تعــد مــن کاتبــات االدب املقــاوم يفيإن ســحر خل. ةيــللروا ياق النصــي، الســ ياللغــو 

ــاکله و  ينيإلفصـــاح عـــن مصـــائب الشـــعب الفلســـط اخلطـــاب االديب ــللروا ياق االجتمـــاعيرجـــع الســـيو مشـ  ة ايليـ
اق ية و التکــرار و الزمکنــة تعتــرب الســـيــالفن إن عاطفــة الصــدق و فکــرة الصــمود و التنــاص و الصــورة. نــاتيالثمان

ــللروا ياخلــارج  ة يفيــانيعية وطبيفــة هلــا نظــرة نســو يإن ســحر خل.أهــم عناصــر اخلطــاب االديب يتعــد اللغــة إحــد. ةي
« ة يروا يف  يل اخلطاب النقديالتحل و تستهدف ايل يليالتحل -ياسلوب الوصف يهذه الدراسة تقوم عل.تهايروا

  .ةفيلسحر خل» الصبار 
  

  .ة الصباري، رواياق اخلارجي، السياق الداخلي، السفةيسحر خل:الکلمات الرئيسية
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