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 دهيچک
متون از سطح جمله و کالم فراتر رفته  يدر بررس، يارشتهانيم يشيبه عنوان گرا يان انتقادل گفتميتحل

پردازان هياز نظر يکيکند. نورمن فرکالف يتن در آن شکل گرفته است، توجه مکه م يتيو به بافت موقع

ن يرد. ايگينظر مدر ن را يير و تبيف، تفسيتوص ه خود سه سطحِينظر ين حوزه است که برايدر ا

را در نورمن فرکالف  يگفتمان انتقادسه سطح ، يليتحل - يفيبه صورت توصتا دارد  يپژوهش سع

با استفاده از  در رمان حاضر يم الکَونياهقرار دهد. ابر يمورد بررس، رگانه رمان الخسوفچها يهابخش

با  و يو بالغ يمفهوم يهاژگان متضاد و استفاده از استعارهوا يريو تکرار واژگان، به کارگ ييآباهم

ات، ي، رواچون قرآنهممتون مختلف ضمن فراخواني  ،ييسم جادويرئال و سميرئالهاي شالودهتکيه بر 

 ياهل صحرا، در پ يهااسطوره و انهيعام ها، اصطالحاتالمثلضرب اشعار شاعران قبل و استفاده از

 يان مسائليه بب يضداستعمار يگفتمانبا  او جامعه است. يو فرهنگ ي، اجتماعياسين اوضاع سييتب

در زمان  يبيجامعه ل يفرهنگ و ي، اجتماعياسيسامان سه، اوضاع نابل طوارقيمردم قبا يچون زندگ

، به دنبال يطلبه مبارزهيت روحيپردازد و با تقويته و ... مي، تقابل سنت و مدرنيياستعمارگران اروپا

  ر است.ييو تغ يچون آزاد يميکسب مفاه
 

 .چهارگانه الخسوف، يم الکَونيابراه نورمن فرکالف، ،يل گفتمان انتقاديتحل :هاواژه کليد
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 مقدمه

 "گفتارل يتحل"و  "ل کالميتحل"، "يکاوسخن"به  يکه در زبان فارس  1ل گفتمانيتحل

ل شده يتبد يدر علوم اجتماع يارشتهنيب يشيه شده است، امروزه به گراز ترجمين

و  يلسوف فرانسويف  "2شل فوکويم"شه در آراء يکرد رين رويا. (3: 1731)فرکالف، است 

، روابط يخيچون بافت تار يمعتقد است که عواملو ا .داردبنيانگذار تحليل گفتمان، 

ا ي، متن يکيدئولوژيو ا ي، فرهنگياجتماع يندهايو فرآ نهادها، قدرت در جامعه

فوکو،  هايانديشه در .(2: 1711)آقاگل زاده، آورند يرا به وجود م يصورت زبان و معان

 ،گفتمان ليتحل دروجود دارد.   1نهيو زم  7ن متنيب يتعامل ةن است که رابطيد بر ايتأک

 و يرکالميغ ارتباطات گفتار، نوشتار، اي متن وقوع ةنيزم ،ياجتماع طيشرا ةمجموع

، به يظاهر يو عالوه بر معنا شوديم ستهينگر يکل ياگزاره در هاواژه و ساختار ةرابط

 يل گفتمان سعيتحلشود. يتوجه م ياسيو س ي، فرهنگي، اجتماعيمکان، يط زمانيشرا

 يعنيا گفتار ينه وقوع متن يو زمد يگفتار، ساختارِ تول ياتِ ظاهردارد با مطالعه اثر

دا يدست پ يليره( به تحليو غ ي، اجتماعي، فرهنگيتيرون از متن )بافت موقعيعوامل ب

، آشکار تأثرات آن را بر ساختارل گفتار و يو تشک يدئولوژيل اين تشکيب ةکند که رابط

 يرابطه تعامل، نهين متن و زميب يتعامل رابطه افزون بر کردين رويکه در نگاه ا سازد. چرا

: 1731، ييايحي يالهيا)وجود دارد نيز قت ين گفتمان، قدرت، معرفت و حقيب يکيالکتيو د

11). 

سان معاصر جهان عرب است. ينورمانن يتراز بزرگ يکي م ـ(1113) يم الکَونيابراه

 يم الکَونيابراه يهان رمانياز بهتر يکيرمان نگاشته است.  06 ش ازيتاکنون ب يو

" (،ي)آباد "" )چاه(، ""است که در چهار بخش  "" چهارگانه

شده است.  نوشتهته( فاخ ي)آوا "" )اخبار طوفان دوم( و "

و  يفلسف يخ و اجتماع با نگاهي، تاران اسطورهيارد تا در رمان حاضر مدقصد يالکَون

کند و به يبه صحراء سفر م يم الکَوني، ابراه جاد کند. در رمانيق ايتلف يانتقاد

ان يپردازد و در آن، ميمآنان  يارمعات ضداستو مبارز ""ل يقبا يت زندگيروا

افزون بر رمان الخسوف در  يکند. ويجاد ميشگفت ا يقياسطوره تلفعصر حاضر و 
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 يصحرا يمل يهااسطوره کارکرد ها، نمادها وتياز واقع زهيآمن يباالترز يگر آثارش نيد

به وضوح  يونم الکَيابراه يبه هنگام خواندن کارها» گذارد.يم شيقا را به نمايآفر

 يثارش فضاغالب در آ يم و فضايکنيو اسطوره را مشاهده م خيت و تاريامتزاج واقع

ش افکارش آن را انتخاب کرده ينما يسنده برايده صحرا است که نويگزخلوتتنها و 

 يهاتيواقع يونر گذاشته است. الکَيتأث يجهان عربو  يبير افکار جامعه لاست و ب

 يايدن قرار داده است و از خالل آن ياليرا موضوع خ يو فرهنگ يو اجتماع يخيتار

خشک  يعيعناصر طب يالکَون  «خود را در رمان ساخته است

 يخارج يهاکند و در آن تنها به جنبهيل ميتبد ييبايز يهاتيو سخت صحرا را به روا

 ساکن در آنجال طوارق يقبا يو فرهنگ يان ابعاد اجتماعيبلکه به ب ؛پردازدياماکن نم

 يرا در صحرا ياجتماع يا و زندگيش جغرافيهاها و داستانتيدر رواو » پرداخته

ن يا گريد يهاتيها و رواداستاناو با  يهاتيز رواينقطه تمادهد. ينشان م يبيبزرگ ل

 ييزارهاو شن هار و راز و رمز آنيدور صحرا و به کشف اساط هاياست که او به گذشته

« پردازديم ،اندشتهشان را در آنها به جاي گذايو سحر و جادو طلسم ،که گذشتگان

 .(213: 2662)وتار، 

 

 نة بحثيشيپ

ل گفتمان نوشته شده است يتحل ةنيکه در زم ييهانامهانيو پا هاالهمقها ، وهشژپ ةدربار

( 1733) "ن دانشوريميل گفتمان غالب در رمان سووشون سيتحل"مقالة  ةتوان به مقاليم

فه بر يسحر خل "رمان  يبررس" دسپ، مقاله يدعليو س يقباد يعلنياز حس

ل يتحل" ةمقال ،ين عباسياز نسر( 1711) "فرکالف يل گفتمان انتقاديتحل ياساس الگو

از احمدرضا ( 1711) "م نصر اهللياثر ابراه " در رمان يگفتمان پسااستعمار

  اشاره کرد.، يصاعد

با  يفرشته موالئ ةنامانيتوان به پايمز ين يونم الکَيابراه يهارمان يدر رابطه با بررس

ن اثر يدر ا يو ؛اشاره کرد( 1733) "«»ترجمه و نقد رمان "عنوان 

کشورش با استفاده از رمز و نماد، اعمال مستبدان  يونم الکَيکه ابراه ن استياقائل بر 
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 ةتوان به مقالين ميدهد. همچنيرا مورد انتقاد قرار م ل کرده و آنهايو تحل يرا بررس

صالح از  (2612/1177)

 5ييجادو سميرئال ةنديرا به عنوان نما يونالکَ، ن مقالهيدر ا ياشاره کرد. و يعبدن يالد

وني م الکَينه آثار ابراهيکه در زم يهايپژوهشگر ي. از دکنديم يمعرف يعربات يدر ادب

داستان رمان اهل غرق ل عناصر يو تحل يبررس"نامه انيپاتوان به يم ،استنوشته شده

، اشاره گرشرف نوحهاز اکرم ا( 1711) "يم الکونيپور و رمان الورم ابراهينرو روانيم

  کرد.

 

 يل گفتمان انتقاديتحل

اند ک متن دانستهيک صدا در دل ينمود نده و شنونده و بازين گويب ةگفتمان را مراود

ک يزل"نوشته  «ل گفتمانيتحل» ةبار در مقالنين اصطالح اولي. ا(10 - 3: 1732لز، ي)م

-يانه به متن ميگراصرفاً صورت يل گفتمان را نگاهيحلکار رفته است. او ت به "0سيهر

نا و مع يبندتبلور و شکل ي، چگونگيکاو. امروزه سخن(22 :1731)بهرام پور، دانست 

کند يم يبررس يزبانو برون يزبانرونرتباط با عوامل درا در ا يزبان يام واحدهايپ

صرفاً و  يمتون علم گانِسنديان، نويگرا. به نظر صورت(16: 1731، ير ساعدپو يلطف)

آگاهانه  ياثر ادب ةننديما آفرنند از کيپره ييکوشند تا از ابهام و چندمعنايم ياطالعات

. (261: 1732نده، ي)پااست  ييمعنا يهاروشنهيند که پر از ابهام و سايزگيم را بر يزبان

مان گفت يواحدها يمعنا "3دکولتهار"و  "3نکلريس"لگران گفتمان همچون ياز تحل يبعض

 يمتن گاه يمعتقد است که معنا 1دانند، اما نورمن فرکالفياز ابهام م يرا آشکار و عار

: 1732لز، ي)م اندر مختلفيک گفتمان مستعد تفاسيون در ينامشخص است و واحدها

ل گفتمان يست. تحلا يانتقاد يکاول گفتمان، گفتمانيتحل يهااز گونه يکي. (115

ع و ين متون وقايمند به کاوش در روابط نامعلوم بنظام يقصد دارد با روش يانتقاد

در سطح گسترده  يو اجتماع يفرهنگ يندهايآو ساختارها، روابط فر يگفتماناعمال 

کرد است ين رويا يهااز چهره يکي ،  "16کيوندا". (Fairclough, 1995: 132)بپردازد 

د و يدر بازتول توجه به نقش گفتمان يبرا يبه عنوان روش يل گفتمان انتقادياز تحل که
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 يرسدر بر يل گفتمان انتقادي. تحل(Van Dijk, 1993: 249)کند ياد ميچالش سلطه 

ن يک در گفتمان، روابط بيدئولوژيا يهاندي، به فرايگفتمان و اعمال يزبان يهادهيپد

ک در يدئولوژيبار ا يدارا يهافرضشي، سلطه و قدرت، پيدئولوژيرت، ازبان و قد

در گفتمان توجه  يزور، قدرت و سلطه و نابرابر يدئولوژيا يد اجتماعيان، بازتولگفتم

و موضوع  ، هدفگرانکنش يانهيرا به همراه دانش زم يرزبانيغو  يو عناصر زبان کرده

 .(12: 1731 ،)فرکالفدهد يخود قرار م مطالعه

گفتمان  ليموجود در جنبش تحل يکردهايان رويکرد نورمن فرکالف از ميرو

ق در حوزة ارتباطات، فرهنگ و يتحق يها را براها و روشهين نظريترمدون يانتقاد

 يند تعامل اجتماعيآاشاره به کل فر يفرکالف برا .(161: 1715نسن، ورگي)جامعه داراست 

گفتمان،  يرا او براياز آن است؛ ز يکند که متن فقط بخشياز اصطالح گفتمان استفاده م

کاربرد زبان ، يرد. به باور ويگيرا در نظر م يسه عنصر متن، تعامل و بافت اجتماع

 يهاو نظام ياست، روابط اجتماع ياجتماع يهاتيکه سازنده هو يمعموال در حالت

 يشناسچهارچوب زبان يشوند. او بر مبنايق آن ساخته ميز از طريدانش و باورها ن

 نامد.يزبان م يکردش را مطالعه انتقاديکند و رويعمل م  "11يهليد" يگرانقش

رمشروع از يغ ةاستفاد ةاست که نحو يل گفتمانيک نوع تحلي يانتقاد يلِ گفتمانيتحل»

و  يق نوشتار و گفتار در بافت اجتماعي، سلطه، عدم مساوات که از طريقدرت جمع

شود را يم يستادگيا در برابر آن ايود و شيجاد ميرد، ايگيخاص صورت م ياسيس

 .(1: 1717، يارمحمدي)« دينمايم يبررس
که در  ،فيسطح توص شود؛يل ميفرکالف از سه سطح تشک يتمانل گفيروش تحل

ف يخاص موجود در گفتمان توص يتشناخزبان يهان سطح متن بر اساس مشخصهيا

د و يتول که باعث ييندهايآن فريروابط موجود ب ،حير و توضيسطح تفسدر شود. يم

 گفتمان )از لحاظ واژگان، کرهيها در پر انتخابيشود و تأثينظر مدرک گفتمان مورد

به ن نام دارد، ييرد. در سطح سوم که سطح تبيگيقرار م يساخت و ...( مورد بررس

ح يتوضهدف آن،  يعني ؛پردازديو اجتماع م ين عناصر گفتمانيب ةرابط ييح و چرايتوض
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آن گفتمان  يفرهنگ ةنيشيبا توجه به پ، يعمل اجتماع ر گفتمان خاص در چارچوبيتأث

 .(121: 1711زاده، )آقاگل باشديمگان خاص در متن واژ يريگل انتخاب و به کاريدالو 

 

 الخسوفچهارگانه خالصه 

 يت اصليشخص "غوما" يبرادر ناتن "اماستان"شود که يشروع م يياز آنجا "رمان 

کند و بعد از آن يم ي، در زمان وقوع خسوف خودکش"امنغساتن"له يخ قبيداستان و ش

به پردازد. همچنين به اين موضوع اشاره دارد که او يمان گذشته اماستان ينده به بسينو

انتقام از  يشود و برايان استعمارگر متحد ميکه داشته با فرانسو يخاطر عشق نافرجام

کند و غوما به يم يهمکار ،داندياش ممعشوقه ياهل صحرا که آنها را باعث خودکش

ماستان عازم جنگ و ا يمقابله با استعمارگران فرانسو يبراگر يل ديهمراه افراد قبا

 يسوم به اشغالگران فرانسو ةها، در هفتيمتعدد با فرانسو يهايريشود. پس از درگيم

از  يکيس يئکه ر "جبور"خ يار و کشته شدن شيشوند و پس از تلفات بسيور محمله

 يادهند و اماستان و عدهياشغالگران را شکست م ،خ غوماين ششديل بود و زخميقبا

پردازد و او را به يکنند. غوما خود شخصاً به مجازات اماستان مير مياز اشغالگران را اس

 گرداند. يله ميان قبيان در ميصورت عر

رمان  يهاتيشخص ةعاشقان يان ماجراهايدر ضمن رمان به ب يم الکَونيابراه

له و اعتقادات آنها که گاه با خرافات و يقبان ياز آداب و رسوم م يپردازد و به بعضيم

شدن چاه ل خشکيله به دليان رمان، قبير پاکند. ديز اشاره ميخته شده نيها آمافسانه

 روند.ي( ميشوند و به واحه )آباديمجبور به مهاجرت م "اطالنتس"

استقرار در  له از صحرا ويج سال از مهاجرت قببا وجود گذشت پن ""در رمان 

نکه يخاطر ا م خود در صحرا هستند و بهيقد يله همچنان دلتنگ زندگيافراد قب ،واحه

سابق خود در  يتا اقامت آنها در واحه موقت باشد و بتوانند به زندگ دوارنديهمچنان ام

سازند و در يمخود کلبه و خانه ن يواحه برا يهمانند ساکنان اصل ،صحرا بازگردند

شروع به  ،شوديم يواحه طوالن ج که اقامت آنها درياما به تدر کنند.يم يچادرها زندگ

ن کرددايپ يله براياز افراد قب يبعض يکنند. حتيخود م يبرا ييهاها و خانهساختن کلبه
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شود و يعاشق باتا م ،خ غومايش ، نوة"سيآ". کننديمهاجرت م يشمال يکار به شهرها

عاشق  يخ غوما که خود زمانيسرسختانه ش يهامخالفتاد و يز يبا وجود اختالف سن

و صورت او  دچار شده يالعالج يماريباتا به ب کند. بعدهايباتا بود، با او ازدواج م

جادوگر قبله( ) "مهمدو"رد. يگيس از او طالق ميشود و آيه غول ميار زشت و شبيبس

ب يمهمدو در ترکدر ادامه د. يآيرون ميقبر زنده ب پس از گذشت چند روز از مرگش، از

 يبت برايشدن مصاعث نازلن کار بيشود و ايخود دچار اشتباه م يحر و جادوهاس

سپس انجامد، يروز به طول مکه به مدت هفت شبانهشروع شده  يشود. طوفانيواحه م

ر يم و و مرگ هايماريب اديوع زيت به علت شيدر نهاد. نکنيها به واحه حمله معقرب

ها ها و خانهله کلبهيدهد که افراد قبيها غوما دستور مها و هجوم عقربيمارياز ب يناش

 بروند. "آدرار"واحه زده و از آنجا مهاجرت کرده و به را آتش 

 يله در واحه آدرار، دولت برايشدن قبپس از مستقر ""در رمان 

خ غوما به يکند. شياند چاه حفر مآدرار ساکن شده يدر وادر ياخ يهاکه در سال يليقبا

 يروند تا از دولت درخواست کنند که برايتخت ميل به پايخ خليخ آهر و شيشهمراه 

گر يد يهاله به واحهيج جوانان قبي. به تدرآدرار چاه حفر شود ينها هم در وادآ ةليقب

ولت کنند. پس از موافقت ديم مختلف شروع به کار يهاکنند و در شرکتيمهاجرت م

شوند و ير ميآالت حفر چاه به آدرار سرازها و ابزارنيماش ،لهيقب يبا حفر چاه برا

له را يقب يفر چاه برات حياست مسؤول يحيو مس يوناني يکه فرد "سيکونستانت"

 يآسا جارليچاه، آب به صورت س يشرکت حفار يهايرد. پس از حفاريگيعهده مبر

از چند روز موفق  له پسيقب يالس به همراه اهيافتد. کونستانتيبه راه م ليشود و سيم

به خوبي  ن او را يغوما مراسم تدفرد و يميل را مهار کند. در ادامه باتا ميکه س دشويم

 يرود. مدتيم "آجال" يس به همراه شرکت حفر چاه به وادي. کونستانتآوردبه جا مي

به  يشتريل با شدت بياره سشود و دوبيمنفجر م زان خروج آبيوش کنترل مبعد درپ

قرار داشت، بار  البيله که در معرض غرق شدن در سيپس از چند روز قب ،افتديراه م

ل غرق يواحه آدرار در س و رونديم" آجال" يبه وادشده و  گر مجبور به مهاجرتيد

 شود.يم
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س به همراه چند نفر از دوستانش که در بخش قبل وارد يآ "" در رمان

شود. ير ميها دستگييايتاليا يدر اعتراض به اشغالگرشده است تربيت معلم دانشکده 

و  "طرابلس"و در  شده مردم يهاعتراضات و اعتصابها و صحنه ايکشور دچار ناآرام

نشانده ها و دولت دستييايتاليا يدر اعتراض به اشغالگراز مردم  ياريبس "يبنغاز"

شوند. يس آزاد ميس پليغوما و رئ يهاس و دوستانش پس از مذاکرهيوند. آشيکشته م

ا حضور يتاليتوسط ا يبيکرد و در اشغال ليا خدمت ميتاليه قبالً در ارتش اک "يمور"

پنهان صحرا به  يهاو گنج يبه دست آوردن آثار باستان يبرا يداشت پس از بازنشستگ

کند. پس از يآجال را در شرکت خود استخدام م ياز جوانان واد ياريد و بسيآيم يبيل

شود يکنند که ادعا ميدا ميدست پ ييايک موميبه  يمور ، افرادِيچند روز حفار

 است.( يبيدر نزد مردم ل يزيو حاصلخ ييبايز ي)خدا "تانس"پنج هزار ساله  ييايموم

که  يابند به طورييدست م ييايموم ةدر اطراف مقبر ياريبس ين به آثار باستانيهمچن

ن يمشهورتر ،"آمونعنختوت"مقبره  يکشف شده با آثار باستان يشود آثار باستانيادعا م

ر يس در اعتصابات دستگيکه به همراه آ ""کند. يم يفرعون مصر، برابر

خ غوما به همراه يدر ادامه ش شود.يتخت توسط دولت کشته ميود، در پاشده ب

له را به ياست قبيخ غوما ريخ آهر که شيش يهاگر با وجود مخالفتيل ديان قبايجنگجو

خ غوما به يشود. شيآماده م ييايتالياستعمارگران ا مبارزه با ياو واگذار کرده بود، برا

 يگر برايل ديراد قبان افيبود و همچن "فوغاس"له ياز قب ييجوکه جنگ "داريا"همراه 

افتد يماسب  يو تب از رو يماريل بير حرکت غوما به دليشود. در مسيجنگ عازم م

 رسد.يان ميب رمان به پاين ترتيو به ارد يميو م

 

 رمان يانتقاد يکاوگفتمان

نورمن  يکاواز روش گفتمان ن مرحلهيف رمان که اوليسطح توص يررسابتدا به ب

  .شوديپرداخته ماست  ففرکال
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 فيسطح توص

 يو ساختار متن بررس ينحو يف، متن در سه سطح واژگان، ساختارهايدر مرحله توص

ر به کار رفته يو ضما ي، عناصر گرامرياا محاورهي يرسم يهاشود. استفاده از واژهيم

ن يهستند که در ا ياز مسائل يموجود در متن، بعض يهااستعاره ييدر متن و شناسا

ن مسائل پرداخت که به لحاظ يد به ايل باين نوع تحليشوند. مطابق ايم يقسمت بررس

ن ي( بييمعناو تضاد ييمعنا، شمولييمعنا)هم ييز روابط معناا يک چه نوعيدئولوژيا

ا ياند شتر از نوع معلومي؟ جمالت بياا محاورهياند يکلمات وجود دارد؟ کلمات رسم

ما و  يرهايا ضمياستفاده شده است؟ آ يا امري ي، پرسشيمجهول؟ از کدام وجه خبر

 .(131 - 136: 1731)فرکالف، شما استفاده شده است؟ نحوة کاربرد آنها چگونه است؟ 
 

 ييمعنا، تضادييمعنا، شمولييمعناهم

افتن موارد يکسان هستند. ي يمعنا ياست که در آن کلمات دارا يمورد ييمعناهم

 ييمعناروابط هم يدر عالم واقع در پبايد  ين روياز ا ؛مطلق دشوار است ييمعناهم

ک کلمه در بطن ي ياست که در آن معنا يمورد ييمعنابود. شمولن کلمات يب يبيتقر

 يمعنا يعني .است ييمعنا يهمان ناسازگار ييمعنادارد. تضاد يگر جايد ياکلمه يمعنا

 .(133: 1731فرکالف، )گر ناسازگار است يکلمه د يک کلمه با معناي

 

 ي، دشمن داخلي، دشمن خارجيگرير، دياستعمار، غ

ن رمان از لحاظ کاربرد در سطح يسنده که در ايو نگرش نو ينيبجهان يهااز جنبه يکي

ن يو مشارک يدستور يندهاي، فرآيسازکلمات، اسم ييآهمو  ينيواژگان، روابط همنش

خودفروخته است که به  يهاو انسان يو داخل ينمود دارد، توجه به دشمن خارج

. ورود استعمارگران (103: 1733، ي)قبادشده استن رمان برجستهيدر ا ييعنوان تضادمعنا

موضوع ن يهمچنردم توسط آنان و غارت اموال آنها، و قتل و کشتار م يبيبه ل يياروپا

است، در گانگان يشان خدمت به بشکه همه تالش و کوش يفروشخودفروختگان وطن

و دشمنان  يسنده در مقابل دشمنان خارجياست. نومورد توجه قرارگرفته ن رمانيا
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را قرار داده است که نماد مردم صحرا و اصالت آنها  يدوستهنيم يهاانسان يداخل

دهد يت مردم صحرا نشان ميسنده را به هويک نويدئولوژين انتخاب، نگاه ايهستند. ا

 يبيصحرا نماد جامعه ل ""ن رمان است. در رمان يا يهاهيمااز درون يکيکه 

ن ياست که در راه خدمت به وطنش و همچن يدوستافراد وطن ةندياست و غوما نما

که تنها فرزند خود را در راه دفاع از  يبه طور ؛است يدفاع از آن حاضر به فداکار

استاندار و اماستان، شود. يم يها زندانييايتاليز توسط ايکند و خودش نيوطن فدا م

هستند که به خاطر منافع  يفروش و دشمنان داخلنشانده نماد افراد وطندولت دست

و  ييايتالياستعمارگران ا يکنند. دشمنان خارجيانت ميبه کشور و وطن خود خ يشخص

به  ييقايآفر ير امکانات کشورهايو سا يعيغارت منابع طب يهستند که برا يفرانسو

، "نويباول"، "يانيغراس"، "بالبو"، "للويبورد"ن رمان ژنرال يدر ا .اندشده ريقا سرازيآفر

ن ين دشمنان هستند. کاربرد اياز ا ييهااشغالگر نمونه يهاييايتالير ايو سا "وسيمار"

همچون غوما در رمان، تضاد و اختالف دو  يدوستهنيگروه از افراد در برابر افراد م

م استعمار و استعمارگران يهم هستند که تسل يان افرادين ميدهد. در ايطبقه را نشان م

از مبارزان  يباتا و آهر که خود روزگاراند. ط نامساعد موجود تن دادهيشده و به شرا

خ غوما به او يله توسط شياست قبيبود و بعدها ر يه استعمارگران فرانسويجنگ عل

 ن افراد هستند.ياز ا ييهاشود، نمونهيمحول م

 

 تيصحرا، هووطن، 

از اصطالحات و توجه به فرهنگ و  يبرخ يريکارگن اثر با به يدر ا يم الکَونيابراه

ل و يقبا يقا، و اساميو قهرمانان آفر يرياساط يهاتيمردم صحرا، شخص يهااسطوره

 يژگين ويت در رمان را دارد. ايهو ييآدر همراه کردن و هم يسع ياها به گونهمکان

 ان است:يدر رمان از چند جنبه نما

 اهل صحرا يهاالمثلانه و ضربيالف( انتخاب واژگان، اصطالحات عام

رمان و منطقه  يريگشکل يانه که متناسب با فضايتوجه به واژگان و اصطالحات عام

 يميو قد ياز فرهنگ بوم يدر حفظ و پاسدار ين سعيصحرا و مردم آن است و همچن
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ت ياصالت و قدمت فرهنگ مردم صحرا است. غوما شخص ةدهندمردم صحرا، نشان

 يبه دور از صحرا سپر يآموزعلم ياز عمر خود را برا ينکه مدتيرمان با وجود ا ياصل

ي کند و سعياما خود را جدا از مردم صحرا احساس نم ،است يکرده است و فرد عالم

ر که يو گسترش فرهنگ غ کردن مردم صحرا و کمک به آنها از اشاعهتا با آگاهدارد 

تانس و  ةت اسطوريکند. روا يريجلوگ ،است ييهمان فرهنگ استعمارگران اروپا

او از فرهنگ و آداب و رسوم مردم صحرا  يآگاه ةدهنداطالنتس از زبان غوما، نشان

پردازد که همانند يم يها و اماکنتيشخص يبه ذکر اسام يم الکَونين ابراهيهمچن است.

و  ييبايز يمثال او از تانس )خدا يبرا نيست. يانمونه يعرب يايآن را در دن

رمان به نام او  يهاتيکند که گاه شخصياد مي( يبيدر نزد گذشتگان ل يزيحاصلخ

باشد يمربوط به وجود آمدن چاه اطالنتس م ةافسان يت اصليخورند و شخصيسوگند م

 شود.يان رمان البئر ذکر ميآن در م ةکه افسان

 يها و اختالفات اجتماعاست که در آن همه فرق يزبان .مبتکرانه است يالکَونزبان 

که  ينکه جمالت را در سطح زبانيکامل دارد تا ا يسنده بر آن آگاهيشود و نويذوب م

 ؛ردياست به کارگ يو فکر يو اجتماع يفرهنگ يهاتيمتناسب اوضاع و احوال شخص

 ،ا ملحد و ... باشديو  يا صوفيشناس نعالمِ زبا که اگر در رمان شخصِ يبه طور

 (.161: 1116)مرتاض، رد يگيکه متناسب هر کدام از آنها است را به کار م يسنده زبانينو

 باشد.يم يالکَون يهارمان ياسلوب يهايژگياز و يکي يمحل يهاو لهجه يزبان عام

ز ابهام ياست و ن يات رسميتر از ادبپردهيتر و بحيات محاوره صرياست که ادب يهيبد

انه يها و اصطالحات عامالمثلپرده از ضربين استفاده آشکار و بيهمچندارد. يترکم

گر و يکديرمان در هنگام برخورد با  يهاتيشود. شخصيرمان مشاهده م يجايدر جا

ن يدر واقع ا د.کننيها استفاده مالمثلوگو در مورد موضوعات مختلف از ضربگفت

 يريکارگ با به يت دارد. الکَونيها از فرهنگ مردم طوارق و مردم عرب حکاالمثلضرب

 يدهد و سعيخود را مورد توجه قرار م يفرهنگ يهاشهيها در رمان خود رالمثلضرب
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ش قرار يهاشهيشتر در خدمت انديش را بيخو يسبک ادب ،کين تکنيکند تا با کمک ايم

دهد.

 در رمان يريهاي اساطنييب( آ

از  يگريمخصوص صحرا نمونه د يهاو آوردن اسطوره يريهاي اساطنيياستفاده از آ

کند. يت اهل صحرا را برجسته مين سطح است که هويواژگان در ا ييآو هم ينيهمنش

و  يشن يان صحرايق آوردن اسطوره تانس و اسطوره جدال ميدر اثر، از طر يژگين ويا

از فرهنگ ها، گر اسطورهين ديهمچنو گاه به آنها يو ب گاه يهااشاره، يکوهستان يصحرا

ن موضوع را نشان يسنده به ايک نويدئولوژيت دارد و نگاه ايمردم صحرا حکا يغن

در رمان و  يااسطوره يهاتيانتخاب شخص يل گفتمان انتقاديدگاه تحليدهد. از ديم

و به کند يصحرا مت مردم ي، ذهن خواننده را متوجه هويو مل يبوم يهاان اسطورهيب

ت خويش، مردم و يصدد دفاع از هوان آنها دريسنده با بياين موضوع اشاره دارد که نو

رد يميم يخ اخواد در صحرا از تشنگينکه شيمثال پس از ا ينگرش خود است. برا

اسطوره تانس و أطالنتس داستان مرگ او را با مرگ أطالنتس در صحرا که در  يالکَون

دهد: يق ميتطب ،آمده استآن 

  

 قايها و قهرمانان آفرل، مکانيقبا يج( اسام

کشور  ييقايو آفر يسنت يدر رمان به کار برده است، فضا يم الکَونيکه ابراه ييهاواژه

ل و مناطق که در رمان به کار رفته است از فرهنگ يقبا يدهد اساميرا نشان م يبيل

، "امنغساتن"از جمله  يليقبا يدارد. اسامت يقا حکايل شمال آفريگر قبايطوارق و د

، "غات"همچون  يمناطق، و ... و "أوراغن"، "ل آبادايک"، "هوجار"، "فوغاس"

 ياريو بس ين اساميا ييآو ... باهم "أکاکوس" يکوه ها "،أغاديس" ،"آجال"، "آدرار"

را  يبيجامعه ل يو سنت يالهيقب يکه در رمان به کار رفته است، فضا يهاينامگر از يد
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، توپخانه، مسلسل، تفنگ، يفرانسو يروهايمانند ن ييهان واژهيدهد. همچنينشان م

نو، دفاع از صحرا و ... از ي، باوليانيللو، غراسيا، ژنرال بالبو، بورديتاليبمب، ارتش ا

و  ييايتاليت دارد که در برابر استعمارگران ايدر آن زمان حکا يبيجامعه ل يجنگ يفضا

، قا در رمانيقهرمانان آفر يپردازد. افزون بر اين  ذکر اساميبه جنگ و دفاع م يسوفران

 صددن قهرمانان دريا يادآوري. او با دهديرا نشان م يم الکَونيک ابراهيدئولوژينگاه ا

ن يباشد. از جمله ايگرايي در مردم و مبارزه با استعمار ميه مليساختن روحداريب

 يان دولت کارتاژ و امپراتوريم يهاجنگ يقهرمان کارتاژ "باليهان"توان به يقهرمانان م

 روم اشاره کرد.

 

 رينوع جمالت و افعال و کاربرد ضما

شود، نوع يت ميکل روا يدانا 12ديدةيکه رمان از زبان سوم شخص و از زاو يياز آنجا

ت ينشان از قطع ،يشتر از وجه خبريو استفاده ب است يشتر خبريها در رمان بجمله

ها تيان شخصيم يوگوت گفتياز رمان که به روا يينده دارد. در جاهايکالم در نزد گو

درباره  ياستفهام يهااست. کاربرد اسلوبشدهز استفادهين يجمالت پرسشاز  ،پردازديم

 يشود و به مسائل فکريکه در متن مطرح م يو اجتماع يفلسف، يمسائل وجود

ها است. افعال و جمله يم الکَونيبر افکار ابراه سؤالرت و ينشانگر تسلط حپردازد، يم

بودن ت جمالت، دال بر مشخصيربودن اکثشتر از نوع معلوم هستند و معلوميب

سنده از آنها و البته يقِ نويبه شناخت دق موضوع نيند است و ايکنندگان در فرآشرکت

بودن فاعل افعال، قدرت ن مشخصيگردد. همچنيند بازميسنده در فرآيم نويمستق تجربة

کند و مقدمات فهم متن را فراهم يشتر ميب يريگجهينت يمخاطب را برا يريگميتصم

 يا داستانيت اتفاق يروا يجمالت مجهول به کار رفته شده اکثراً براافعال و ورد. آيم

ها به کار رفته تيان گذشته شخصيب يشتر برايباشد و بيکه متعلق به گذشته است، م

. استشدهت و حوادث گذشته به کار بردهيروا يشتر برايهم ب يماض يهااست. فعل

 11ال ذهنيان سيت گذشته و استفاده از جريروا، 17ک بازگشت به گذشتهيرمان به تکن

به  يشود. گاهيت ميروا رخدادب ياست و حوادث رمان برخالف تسلسل و ترت يمتک
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از  ياريپردازد و در بسيرمان م ةانيدر م يات اسطورهيبه روا زين يت گذشته و گاهيروا

زمان حاضر  يهاشين بازگشت به گذشته علت اتفاقات و اضطرابات و تشويموارد ا

  مثال رمان البئر با عبارت  يبوده است. برا
پردازد. ياو م يو علت خودکش سنده به گذشته اماستانيشود و سپس نويشروع م

زماني از داستان و عدم پرداختن به اتفاقات  ةباعث حذف دور يک زمانياستفاده از تکن

از  ياريپردازد و بسين موضوع ميش از حد به ايسنده بينو يگاه کهشود يآن زمان م

 ،قاتاز اتفا يز در بعضين يکند. گاهيرا خالصه م يبا زمان طوالن يدادهايحوادث و رو

ات خود همه يدر روا يم الکَونيابراه»شود. يبه سرعت از آن رد مکامل، بدون شرح 

و تداخل را به کار  15ندهيک، بازگشت به آيبازگشت، تفک مانند يت پردازيامکانات روا

آورد. جمله در يص( ميد )تشخيبه تجر ير مواقع روشتيرد. زبان در آثار او بيگيم

، يگر متصل نبوده بلکه همانند موجياست که به همد يشن يهااو مثل دانه يهارمان

 .(« راننديش ميت را پيوار در کنار هم قرار گرفته و رواتوده

دارد گفتمان را در ذهن  ياغلب از افعال مثبت استفاده کرده است و سع يالکَون

سنده، باعث شده است يبه عنوان نو يتسلط الکَون ،گريبه عبارت د .مخاطبان مسلط کند

گفتمان منجر  يرگذاريند به تأثين فرآيرد و ايشتر تحت نفوذ او قرار گيکه مخاطب ب

کند و يد کالم خود استفاده ميتأک يز براين ياز افعال و جمالت منف ي. او گاهشودمي

در  يبرد. الکَونيز به کار ميرا ن ياد از قطب مثبت، ساخت منفيار زيدر کنار استفاده بس

ش او يل و گرايکه مهمچنان ؛ل و استطراد داشته استيل به شرح و تفصيان حوادث ميب

ش يکه داللت بر گراه بوده يشتر از جمالت اسميه بيدر رمان به استفاده از جمالت فعل

که در ضمن  يفرع شتر جمالتين بياست. همچن ير و دگرگونييتغاو به حرکت، 

ه از يه بوده است و تعداد جمالت اسميصورت جمالت فعل بهآمده،  يجمالت اصل

ا جمالت يه و يا فعليه و يجمالت اسم يتوان گفت که بنايتر است. مه کميجمالت فعل

 رفته است. ير پذيت تأثيروا ين و محتواياز مضام ،يوصف

که روند داستان  ييتوان گفت از آنجايکار رفته در رمان م ر بهيدر خصوص ضما

شتر از نوع ير بين ضمايبنابرا ،ان دارديت رمان از زبان سوم شخص جريبه رواشتر يب
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و  "من"ر يرمان، از ضما يهاتيان شخصيم يوگوهااما در گفت ؛سوم شخص است

در  "آنها"و  "ما"ر يشود و تقابل ضمايز استفاده مين "آنها"و  "شما"و  "ما"و  "تو"

و  يگرياست که آنها را د يياستعمارگران اروپاقت نشانگر تقابل مردم صحرا با يحق

نکه ياست بر ا يار سوم شخص نشانهياضم ن کثرت کاربرديچندانند. هميم يرخوديغ

 يعنينده(، گزارش ضلع اول، يسنده )گذشته، حال و آينو يان سه ضلع مثلث فکرياز م

 ل او بوده است.ياشتر مورد توجه و تميگذشته، ب
 

 ياستعار يهاجنبه

 يدهد که رمان عرصه تقابل زندگيدر رمان الخسوف به مخاطب نشان م يونم الکَيابراه

 يبرا يته، فداکاريدر برابر مرگ، جنگ و انقالب در برابر استعمار، سنت در برابر مدرن

انت به آن، سکون و عدم تحرک و اقامت داشتن در برابر تحرک و  يوطن در برابر خ

عت يف صحرا و طبير رمان به توصو ... است. او د ياز بند تعلقات ماد يسفر و آزاد

ن يو آداب و رسوم آنها پرداخته است. اول يبدو يوه زندگيل صحرا، شيمردم و قباآن، 

ت يداستان هدا يکند و او را به محتوايکه توجه خواننده را به خود جلب م يعنصر

همچون ماه است  يبيان گفت که جامعه لتويل آن ميدر تحل ؛کند، عنوان رمان استيم

قت باعث خسوف يو در حقره کرده يآن را ت، ه افکندهيآن سا يا بر رويتاليکه استعمار ا

رمان خود خواسته است تا خواننده را به  ين نام برايسنده با انتخاب اينوآن شده است. 

سنده است. از يک نويدئولوژينشانگر نگاه ااين موضوع ت کند و يرمان هدا يمحتوا

آب  يبها برد که يتوان به اين نکته پيم ""بخش  يعنيهمان بخش اول رمان 

. صحرا کنديم يبرابر يارزش زندگبا است و ارزش آن  يمت زندگيبا ق يمساو

 يعنيان بخش اول رمان ياست و خروج از آن که در پا يبيل ياز جامعه سنت يااستعاره

و  يشهر يبه زندگ يسنت ياز زندگ يبيگذار جامعه ل ةنشان ،افتدياتفاق م ""

ل مقاومت نشان يو قبا يمردم سنت يرات از سويين تغياگرچه در برابر ا .ته استيمدرن

شده و به تعامل  يرات تکامليين تغيم ايتسل يبيل يت جامعه سنتيشود اما در نهايداده م

 پردازد.يبا آن م
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 ريتفسسطح 

که  است يانهيدانش زم يعنيت مفسر يتن و ذهنات خود مياز محتو يبيرها ترکيتفس

متن در  يصور يهايژگين از نظر مفسر ويبندد. همچنير متن به کار ميمفسر در تفس

سازد يذهن مفسر را فعال م يانهيهستند که عناصر دانش زم ييهارنخس ةقت به منزليحق

ذهن مفسر  يانهيها و دانش زمن سرنخيا يکيالکتيباط متقابل و دارت ،ر محصوليو تفس

به ، ر به دو بخشيتفس م سطحينجا پس از تقسيدر ا. (215: 1731)فرکالف،  خواهد بود

 پرداخته خواهد شد. هاآن يبررس

 

 يتيبافت موقع

در متن  يعنيست؟ يپرداخت. ماجرا چ يتير بافت موقعيتوان به تفسيبا چند پرسش م

ه متن يماست؟ جانيت چين فعاليهدف ادر حال انجام است؟ عنوان و  يتيچه فعال

ک واحد کل، يبه عنوان  ر آنيعبارت است از خالصه تفس متن،ک يه يماست؟ جانيچ

کند تا در  يبلندمدت خود آن را نگاهدار ةابد و در حافظيتواند بدان دست يکه مفسر م

ط يرمان شرا ياصل ي. ماجرا(211: 1731فرکالف، )از به آن مراجعه کند يصورت ن

و  ييايتاليران اورود استعمارگ در زمان يبيل ةحاکم بر جامع ياسيو س ياجتماع

ل و مردم صحرا با يو مبارزات قباها ييايتاليتوسط ا آن کشوراشغال ، يبيبه ل يفرانسو

 يحرا اطالعات چنداناهل ص به دست آوردن نفت که خودِ ياست که برا ياستعمارگران

 يزندگ ،باشد و با ورود استعماريشده بودند، م يبيقا و ليمال آفرعازم ش ،نداز آن نداشت

در  يبيمردم ل ،ن رمانيدر ا رد.يگيآن قرار م يامدهاير پيتحت تأث يبيل ليمردم و قبا

شود و مردم در يها اشغال مييايتاليقرار دارند، کشور توسط ا يار دشواريط بسيشرا

د از يخود ادامه دهند، با يبه زندگ سامانط نابيارشن يمجبور هستند در احال که نيع

رند و خود را با آن يبپذ ا استعمار رايناچارند  ،ورنياز ا ز دفاع کنند.يش نيت خويهو

ا يش را به قدرت برسانند، يت خويو هورند ينکه مقابل آن جبهه بگيا اي هماهنگ کنند

 گانه دهند. يب يعالقه تن به نوکريا بيعالقه  باشند و باه سرگردان گانيو ب يان خوديم
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. فاعالن شودينه مطرح ميزم ةدربار نيزپرسش ن ير ماجرا هستند؟ ايدرگ يچه کسان

باشد که يله امنغساتن ميبه خصوص قب يبيل ليافراد قبا ،رمان ياصلکنندگان شرکتو 

با يتقر يتيت موقعباف ،رمان الخسوفکنند. در يم يزندگ يبيل يالهيو قب يدر جامعه سنت

به نسبت  يشتريل که قدرت بير قبايسا يغوما و رؤسا ر ازيغشود و يده ميد يکساني

 يتيبرخوردارند. بافت موقع يکساني باًيگاه تقريها از جاتيه شخصيل دارند بقيافراد قبا

گر يفرادست نسبت به د يگاهيله متفاوت است و او را در جايگر افراد قبيخ غوما با ديش

گاه يو جا يرمان از لحاظ فاصله طبقات يهاتيه شخصيدهد. بقيها قرار متيشخص

 يو فرودست يه فرادستيو بر پا بوده يشتر ارتباط آنها تعامليب و ه هستنديپاهم ياجتماع

نسبت به  يدر موضع فرادست ييايتالياستعمارگران ا ،ترين در سطح کليهمچن ست.ين

مانند أماستان و حکومت  يگروهدر رمان الخسوف قرار دارند.  يبيل و مردم ليافراد قبا

 آرمان استعمارگران تا کننديتالش منشانده، که نماد گفتمان استعمارگران هستند، دست

گر يد يرند. گروهياگر مردم در تنگنا قرار گ يبنشانند، حت يبه کرس يبيرا در کشور ل

اند، سندهينو يرزان که قهرمانان آرمانگر مبايو د ""مانند غوما و 

 و مبارزه با استعمار هستند. يـ اسالم يياييبيت ليگفتمان هوکنندگان شرکت

 

 ينامتنيبافت ب

شود که به يخورد مبر ييهاجمالت و عبارت به ياريدر موارد بس در رمان الخسوف

ا توسط يو  رفته شدهگ ين اسالميات قرآن و مضاميم از آيمستقريا غيم يصورت مستق

 ةتانس و اسطور ةن استفاده از اسطوريهمچن .ان شدنديدر گذشته ب يرگياشخاص د

باعث  ،مردم صحرا يهاگر اسطورهيو د يکوهستان يو صحرا يشن يان صحرايجدال م

ات ياستفاده از ابکه همچنانشده است؛ در رمان  ياهت اسطورينامتنيبه وجود آمدن ب

ها، او سنّت» در رمان شده است. يت ادبينامتنيشاعران گذشته باعث به وجود آمدن ب

ات يادبميراث کند تا در کنار يک جا جمع ميرا در  ينيد يو باورها ير محلّياساط

را به  يکه عناصر واقع يبه طور ؛ابدياروپا دست  يميات قديميراث ادب، به رموز يعرب

ات و ي، حکايو افکار خراف 10يستيرد و آن را با عناصر سورئاليگيصورت رمز به کار م
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ن ياز با استفاده ا يونم الکَيابراه .(31: 1175زاده، ي)اکبر «زديآميها در هم ماسطوره

 و آنخ يو تار ل طوارقيقبا يهاو اسطوره ينين ديمضام و ت با قرآنينامتنيبها و عبارت

ط يان شرايب يد برايجد يمختلف به گفتمان يهاق گفتمانيت خود و تلفيبا خالق

  افته است.يدست  يبيآن دوران ل ياسيو س ياجتماع

 

 تبيينسطح 

است؛  يند اجتماعيآک فرياز  يبخش ف گفتمان به عنوانين، توصييهدف از مرحله تب

دهد که چگونه يو نشان مکند يف ميتوص ياجتماع يا به عنوان کنشگفتمان ر نييتباو 

دهد که ين نشان مييتبن يهمچن بخشند؛ين مي، گفتمان را تعياجتماع يهاساختار

 يراتيبر آن ساختارها بگذارند؛ تأث را يديرات بازتولياز تأث يتوانند چه نوعيها مگفتمان

 .(215: 1731)فرکالف، شوند ير آن ساختارها مييا تغيبه حفظ  که منجر

 

 يگفتمان رسمد يبازتول

 بودو افراد آن  ياجتماع يبر نهادها يبه دنبال آثار گفتمان رسمتوان يمن ييدر بخش تب

رمان و  يهاتيشخص چگونه در سخنان يگفتمان رسم يهانکه شاخصهيو ا

ده د شيتول يم گفتمان رسميد مفاهيبازتول ينجا به بررسيابد. در اييسرنوشتشان تبلور م

د يبه بازتول صحرا يبايباتا زن ز شود.يپرداخته مرمان  يهاتياز شخص يدر برخ

که  يکار يد ضمنييا تأد شده است. او بيماستان تولدازد که در اپريم يايگفتمان رسم

ه که ين توجياپردازد و با يانت او به صحرا و مردم آن ميه خيماستان کرده است به توجا

ماستان ا ةدر تبرئ يسع ،درخواهند آورد ا زود صحرا را به اشغال خودير يد استعمارگران

در جنگ  ين آهر که زمانيهمچن. دازدپريد گفتمان او ميب به بازتوليترت نيدارد و به ا

 يط موجود راضيدر ادامه رمان به شرا ،شرکت داشت يه استعمارگران فرانسويعل

و حکومت  ييايتاليمبارزه با استعمارگران ا ةنيخ غوما در زميبا ش يشود و حتيم

 کند:يمخالفت منشانده دست
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 ليتسه يبرا استعمارگران  

سو با هم يمانجاد گفتيبه دنبال ا ،گر کشورهايو د ييقايآفر يحضور خود در کشورها

شود اما يد ميماستان تولدر رفتار ا يرسم غات استعمار و گفتمانيتبل .ندمنافع خود بود

ن ير ايز تحت تأثيرا ن و آهر شود بلکه باتايماستان نممحدود به ا يفتمان رسمر گيتأث

 دهد.يه استعمار و استعمارگران قرار منسبت ب يتفاوتيب يفضا

 

 قدرتمناسبات و  يگفتمان رسم ةرابط

 ،دآمبه وجود  يبيدر جامعه ل يياستعمارگران اروپا يج از سويکه به تدر يگفتمان رسم

رمان  يهاتيان شخصيدر م يانحرافات اخالق يوع بعضي. شاست ياستعمار يگفتمان

 يهاتيشخص کندنن دليهمچناست  يشرق يکشورها رات ورود استعمار بهيکه از تأث

ط يم شرايو تسل گريد ياوهيآوردن به ش يو روخود،  يسنت يوه زندگيرمان از ش

و  نده جامعهيآدر است که  يرات گفتمان رسمياز تأث، شدن ياسيو س ياجتماع نامساعد

 يشود گفتمانيد ميتول که در رمان يگفتمان دهد.ير خود قرار ميرا تحت تأث افراد آن

ه استعمار يکر ةدادن چهراستعمار و نشان يدر نف يست که سعا يو ضداستعمار يانتقاد

استعمارگران سخن  يهاع و قتليخ غوما از اعمال فجيکه ش ييمثال در جا يدارد. برا

 د:يگويم

ن امر مورد توجه قرار يا  

ز ين در گذشتهکند که استعمار و استعمارگران يان ميب يونم الکَين ابراهيهمچنرد. يگمي

 ند:و مردم آن بود يبيدد تسلط بر لصدر

 
 

 يکياست؛  يبيل يتقابل دو گفتمان برجسته در ساحت اجتماع ةعرص ،سراسر رمان

است.  يگفتمان استعمار يگريو د ياسالم - ييايبيت ليبر اساس هو ييگرايگفتمان مل

... تعهدي، دوستي و دشمني ويآن، تعهد و ب يبرا يانت به وطن و فداکاريتقابل خ

روابط تا کرده  يسنده سعيفرو برده است. نو يتقابل يجانيرمان را در ه يفضا يهمگ
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او  .نشان دهد ياسالم - ييايبيت لي، هوياستعمار ،ييگرايمل يهاقدرت را در گفتمان

گفتمان  يعنيمبارزات خود را با گفتمان غالب  ،در رمان يتقابل يجاد فضايبا ا

 وسته تالش کرده است، گفتمانيپ ينشان داده است. الکَون ي، به صورت علنياستعمار

 ت کند.يرا تثب ياسالم - ييبايت ليو هو ييگرا يگفتمان مل را رد و حاکم

 

 جهينت

شه و گفتمان يتقابل با اندن رمان در يسنده در اي، نويل گفتمان انتقاديدگاه تحلياز د

ها تين تقابل از وضع موجود جامعه، رواينشان دادن ا يحاکم قرار گرفته است. او برا

ش يرا به نما يبيل ليقبا يزندگ يهاال، جنبهيت با خيختن واقعيرا گرفته و با درآم

نماد کامل  يو فرانسو ييايتاليگذاشته است. غوما قهرمان مبارزه با استعمارگران ا

انت خود به صحرا و مردم ياماستان به خاطر خر است. يناپذخواه و سازشآرمان يمبارز

از تقابل  يال و جلوهيک ضد قهرمان مطلق است و تقابل او با غوما در واقع تمثيآن 

است و  يبيل يالهيو قب يصحرا نماد جامعه سنتانت به آن است. يو خ يپرستان وطنيم

 ينيته و شهرنشيمدرن يبه سو يالهيقب يها و زندگخروج از آن نماد خروج از سنت

رمان  يهاتيدر قالب رفتار و گفتار شخص يگفتمان رسماست. در رمان الخسوف 

 ياجتماع ياز هنجارها يبرخ يشود و در قالب گفتمان رسميد ميد و بازتوليتول

انت به يخود را به خ يوارونه شده و جا يخواهيه آزاديو روح يپرستهمچون وطن

در  يدهد و گفتمان انتقاديم ياسيو س يط نامناسب اجتماعيشدن به شرا يوطن و راض

استعمار بر جامعه  يمنف يامدهايرمان پ يهاتيشخص يوگوهاقالب متن رمان و گفت

استفاده ، ختار و بافت متن، انتخاب واژگان خاصدر سا يم الکَونيبراهادهد. يرا نشان م

به خلق داستان  ،قاياهل صحرا و اشاره به قهرمانان آفر يهاو اسطوره ياز نمادپرداز

و  يضداستعمار ين واژگان و نمادها نشانگر وجود گفتمانيخود پرداخته است. بسامد ا

 ن رمان است. يدر ا يانتقاد
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Abstract 

Critical discourse analysis, as an interdisciplinary field, goes 

beyond examining texts at the level of sentences and words; indeed, it 

focuses on the contextual framework in which the text is organized. 

Norman Fairclough is one of the theorists in this field who considers 

three levels of description, interpretation and explanation for his 

theory. Using a descriptive-analytical method, this study attempts to 

examine the three levels set by Norman Fairclough for the critical 

discourse of the four sections of Al-Khusuf novel. In this novel, 

Ibrahim Al-Kawni uses a combination of lexical repetitions, 

collocations, antonyms and conceptual and rhetorical metaphors. To 

explain the political, social and cultural conditions of the society, he 

also focuses on the foundations of realism and magical realism with 

references to various texts such as Quran, religious quotations, past 

poets, proverbs, folk idioms, and myths of the Sahara. He deals with 

anti-colonial discourse on issues such as the life of Tuareq tribes, the 

political, social and cultural unrest in the Libyan society during 

European colonialism, and the confrontation of tradition and 

modernity. The author mainly seeks freedom and change. 
Keywords: Critical discourse analysis, Norman Fairclough, 

Ibrahim Al-Kawni, Quadripartite Al-Khusuf. 
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