دو فصلنامة علمي نقد ادب معاصر عربي
سال نهم /نوزدهم پياپي 71 /علمي ()7931

تحليل گفتمان انتقادي رمان چهارگانه "الخسوف" بر اساس رويکرد
"نورمن فرکالف"
قاسم ابراهيمي ،دانشجوي دکتراي زبان و ادبيات عربي ،دانشگاه اراک
ابراهيم اناري بزچلويي ،1دانشيار گروه زبان وادبيات عربي ،دانشگاه اراک
ابوالفضل سجادي ،دانشيار گروه زبان وادبيات عربي ،دانشگاه اراک
محمد جرفي ،استاديار گروه زبان وادبيات عربي ،دانشگاه اراک
تاريخ دريافت7931/99/93 :

تاريخ پذيرش7931/99/97 :

چکيده
تحليل گفتمان انتقادي به عنوان گرايشي ميانرشتهاي ،در بررسي متون از سطح جمله و کالم فراتر رفته
و به بافت موقعيتي که متن در آن شکل گرفته است ،توجه ميکند .نورمن فرکالف يکي از نظريهپردازان
در اين حوزه است که براي نظريه خود سه سطحِ توصيف ،تفسير و تبيين را در نظر ميگيرد .اين
پژوهش سعي دارد تا به صورت توصيفي  -تحليلي ،سه سطح گفتمان انتقادي نورمن فرکالف را در
بخشهاي چهارگانه رمان الخسوف ،مورد بررسي قرار دهد .ابراهيم الکَوني در رمان حاضر با استفاده از
باهمآيي و تکرار واژگان ،به کارگيري واژگان متضاد و استفاده از استعارههاي مفهومي و بالغي و با
تکيه بر شالودههاي رئاليسم و رئاليسم جادويي ،ضمن فراخواني متون مختلف همچون قرآن ،روايات،
اشعار شاعران قبل و استفاده از ضربالمثلها ،اصطالحات عاميانه و اسطورههاي اهل صحرا ،در پي
تبيين اوضاع سياسي ،اجتماعي و فرهنگي جامعه است .او با گفتماني ضداستعماري به بيان مسائلي
چون زندگي مردم قبايل طوارق ،اوضاع نابهسامان سياسي ،اجتماعي و فرهنگي جامعه ليبي در زمان
استعمارگران اروپايي ،تقابل سنت و مدرنيته و  ...ميپردازد و با تقويت روحيه مبارزهطلبي ،به دنبال
کسب مفاهيمي چون آزادي و تغيير است.

کليد واژهها :تحليل گفتمان انتقادي ،نورمن فرکالف ،ابراهيم الکَوني ،چهارگانه الخسوف.
 -1نشاني پست الکترونيکي نويسنده مسئولi-anari@araku.ac.ir :
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مقدمه
تحليل گفتمان 1که در زبان فارسي به "سخنکاوي"" ،تحليل کالم" و "تحليل گفتار"
نيز ترجمه شده است ،امروزه به گرايشي بينرشتهاي در علوم اجتماعي تبديل شده
است (فرکالف .)3 :1731 ،اين رويکرد ريشه در آراء "ميشل فوکو "2فيلسوف فرانسوي و
بنيانگذار تحليل گفتمان ،دارد .او معتقد است که عواملي چون بافت تاريخي ،روابط
قدرت در جامعه ،نهادها و فرآيندهاي اجتماعي ،فرهنگي و ايدئولوژيکي ،متن يا
صورت زبان و معاني را به وجود ميآورند (آقاگل زاده .)2 :1711 ،در انديشههاي فوکو،
تأکيد بر اين است که رابطة تعاملي بين متن 7و زمينه 1وجود دارد .در تحليل گفتمان،
مجموعة شرايط اجتماعي ،زمينة وقوع متن يا نوشتار ،گفتار ،ارتباطات غيرکالمي و
رابطة ساختار و واژهها در گزارهاي کلي نگريسته ميشود و عالوه بر معناي ظاهري ،به
شرايط زماني ،مکاني ،اجتماعي ،فرهنگي و سياسي توجه ميشود .تحليل گفتمان سعي
دارد با مطالعه اثراتِ ظاهري گفتار ،ساختارِ توليد و زمينه وقوع متن يا گفتار يعني
عوامل بيرون از متن (بافت موقعيتي ،فرهنگي ،اجتماعي و غيره) به تحليلي دست پيدا
کند که رابطة بين تشکيل ايدئولوژي و تشکيل گفتار و تأثرات آن را بر ساختار ،آشکار
سازد .چرا که در نگاه اين رويکرد افزون بر رابطه تعاملي بين متن و زمينه ،رابطه تعاملي
و ديالکتيکي بين گفتمان ،قدرت ،معرفت و حقيقت نيز وجود دارد (ايلهاي يحيايي:1731 ،

.)11
ابراهيم الکَوني (1113م ـ) يکي از بزرگترين رماننويسان معاصر جهان عرب است.
وي تاکنون بيش از  06رمان نگاشته است .يکي از بهترين رمانهاي ابراهيم الکَوني
چهارگانه "

" است که در چهار بخش "
" (اخبار طوفان دوم) و "

" (چاه)" ،

" (آبادي)" ،

" (آواي فاخته) نوشته شده است.

الکَوني قصددارد تا در رمان حاضر ميان اسطوره ،تاريخ و اجتماع با نگاهي فلسفي و
انتقادي تلفيق ايجاد کند .در رمان
روايت زندگي قبايل "

 ،ابراهيم الکَوني به صحراء سفر ميکند و به

" و مبارزات ضداستعماري آنان ميپردازد و در آن ،ميان

عصر حاضر و اسطوره تلفيقي شگفت ايجاد ميکند .وي افزون بر رمان الخسوف در
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ديگر آثارش نيز باالترين آميزه از واقعيتها ،نمادها و کارکرد اسطورههاي ملي صحراي
آفريقا را به نمايش ميگذارد« .به هنگام خواندن کارهاي ابراهيم الکَوني به وضوح
امتزاج واقعيت و تاريخ و اسطوره را مشاهده ميکنيم و فضاي غالب در آثارش فضاي
تنها و خلوتگزيده صحرا است که نويسنده براي نمايش افکارش آن را انتخاب کرده
است و بر افکار جامعه ليبي و جهان عربي تأثير گذاشته است .الکَوني واقعيتهاي
تاريخي و اجتماعي و فرهنگي را موضوع خيالي قرار داده است و از خالل آن دنياي
خود را در رمان ساخته است»

الکَوني عناصر طبيعي خشک

و سخت صحرا را به روايتهاي زيبايي تبديل ميکند و در آن تنها به جنبههاي خارجي
اماکن نميپردازد؛ بلکه به بيان ابعاد اجتماعي و فرهنگي قبايل طوارق ساکن در آنجا
پرداخته «و در روايتها و داستانهايش جغرافيا و زندگي اجتماعي را در صحراي
بزرگ ليبي نشان ميدهد .نقطه تمايز روايتهاي او با داستانها و روايتهاي ديگر اين
است که او به گذشتههاي دور صحرا و به کشف اساطير و راز و رمز آنها و شنزارهايي
که گذشتگان ،طلسم و سحر و جادويشان را در آنها به جاي گذاشتهاند ،ميپردازد»
(وتار.)213 :2662 ،

پيشينة بحث
دربارة پژوهشها  ،مقالهها و پاياننامههايي که در زمينة تحليل گفتمان نوشته شده است
ميتوان به مقالة مقالة "تحليل گفتمان غالب در رمان سووشون سيمين دانشور" ()1733
از حسينعلي قبادي و سيدعلي دسپ ،مقاله "بررسي رمان "

سحر خليفه بر

اساس الگوي تحليل گفتمان انتقادي فرکالف" ( )1711از نسرين عباسي ،مقالة "تحليل
گفتمان پسااستعماري در رمان "

اثر ابراهيم نصر اهلل" ( )1711از احمدرضا

صاعدي ،اشاره کرد.
در رابطه با بررسي رمانهاي ابراهيم الکَوني نيز ميتوان به پاياننامة فرشته موالئي با
عنوان "ترجمه و نقد رمان «

»" ( )1733اشاره کرد؛ وي در اين اثر

قائل بر اين است که ابراهيم الکَوني با استفاده از رمز و نماد ،اعمال مستبدان کشورش
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را بررسي و تحليل کرده و آنها را مورد انتقاد قرار ميدهد .همچنين ميتوان به مقالة
( )1177/2612از صالح
الدين عبدي اشاره کرد .وي در اين مقاله ،الکَوني را به عنوان نمايندة رئاليسم جادويي

5

در ادبيات عربي معرفي ميکند .از ديگر پژوهشهايي که در زمينه آثار ابراهيم الکَوني
نوشته شدهاست ،ميتوان به پاياننامه "بررسي و تحليل عناصر داستان رمان اهل غرق
مينرو روانيپور و رمان الورم ابراهيم الکوني" ( )1711از اکرم اشرف نوحهگر ،اشاره
کرد.

تحليل گفتمان انتقادي
گفتمان را مراودة بين گوينده و شنونده و بازنمود يک صدا در دل يک متن دانستهاند
(ميلز .)10 - 3 :1732 ،اين اصطالح اولينبار در مقالة «تحليل گفتمان» نوشته "زليک
هريس "0به کار رفته است .او تحليل گفتمان را نگاهي صرفاً صورتگرايانه به متن مي-
دانست (بهرام پور .)22 :1731 ،امروزه سخنکاوي ،چگونگي تبلور و شکلبندي معنا و
پيام واحدهاي زباني را در ارتباط با عوامل درونزباني و برونزباني بررسي ميکند
(لطفي پور ساعدي .)16 :1731 ،به نظر صورتگرايان ،نويسندگانِ متون علمي و صرفاً
اطالعاتي ميکوشند تا از ابهام و چندمعنايي پرهيز کنند اما آفرينندة اثر ادبي آگاهانه
زباني را بر ميگزيند که پر از ابهام و سايهروشنهاي معنايي است (پاينده.)261 :1732 ،
بعضي از تحليلگران گفتمان همچون "سينکلر "3و "کولتهارد "3معناي واحدهاي گفتمان
را آشکار و عاري از ابهام ميدانند ،اما نورمن فرکالف 1معتقد است که معناي متن گاهي
نامشخص است و واحدهاي درون يک گفتمان مستعد تفاسير مختلفاند (ميلز:1732 ،

 .)115يکي از گونههاي تحليل گفتمان ،گفتمانکاوي انتقادي است .تحليل گفتمان
انتقادي قصد دارد با روشي نظاممند به کاوش در روابط نامعلوم بين متون وقايع و
اعمال گفتماني و ساختارها ،روابط فرآيندهاي فرهنگي و اجتماعي در سطح گسترده
بپردازد (" .)Fairclough, 1995: 132وندايک ، "16يکي از چهرههاي اين رويکرد است
که از تحليل گفتمان انتقادي به عنوان روشي براي توجه به نقش گفتمان در بازتوليد و
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چالش سلطه ياد ميکند ( .)Van Dijk, 1993: 249تحليل گفتمان انتقادي در بررسي
پديدههاي زباني و اعمال گفتماني ،به فرايندهاي ايدئولوژيک در گفتمان ،روابط بين
زبان و قدرت ،ايدئولوژي ،سلطه و قدرت ،پيشفرضهاي داراي بار ايدئولوژيک در
گفتمان ،بازتوليد اجتماعي ايدئولوژي زور ،قدرت و سلطه و نابرابري در گفتمان توجه
کرده و عناصر زباني و غيرزباني را به همراه دانش زمينهاي کنشگران ،هدف و موضوع
مطالعه خود قرار ميدهد (فرکالف.)12 :1731 ،
رويکرد نورمن فرکالف از ميان رويکردهاي موجود در جنبش تحليل گفتمان
انتقادي مدونترين نظريهها و روشها را براي تحقيق در حوزة ارتباطات ،فرهنگ و
جامعه داراست (يورگنسن .)161 :1715 ،فرکالف براي اشاره به کل فرآيند تعامل اجتماعي
از اصطالح گفتمان استفاده ميکند که متن فقط بخشي از آن است؛ زيرا او براي گفتمان،
سه عنصر متن ،تعامل و بافت اجتماعي را در نظر ميگيرد .به باور وي ،کاربرد زبان
معموال در حالتي که سازنده هويتهاي اجتماعي است ،روابط اجتماعي و نظامهاي
دانش و باورها نيز از طريق آن ساخته ميشوند .او بر مبناي چهارچوب زبانشناسي
نقشگراي "هليدي "11عمل ميکند و رويکردش را مطالعه انتقادي زبان مينامد.
«تحليلِ گفتماني انتقادي يک نوع تحليل گفتماني است که نحوة استفادة غيرمشروع از
قدرت جمعي ،سلطه ،عدم مساوات که از طريق نوشتار و گفتار در بافت اجتماعي و
سياسي خاص صورت ميگيرد ،ايجاد ميشود و يا در برابر آن ايستادگي ميشود را
بررسي مينمايد» (يارمحمدي.)1 :1717 ،
روش تحليل گفتماني فرکالف از سه سطح تشکيل ميشود؛ سطح توصيف ،که در
اين سطح متن بر اساس مشخصههاي زبانشناختي خاص موجود در گفتمان توصيف
ميشود .در سطح تفسير و توضيح ،روابط موجود بين فرآيندهايي که باعث توليد و
درک گفتمان موردنظر ميشود و تأثير انتخابها در پيکره گفتمان (از لحاظ واژگان،
ساخت و  )...مورد بررسي قرار ميگيرد .در سطح سوم که سطح تبيين نام دارد ،به
توضيح و چرايي رابطة بين عناصر گفتماني و اجتماع ميپردازد؛ يعني هدف آن ،توضيح
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تأثير گفتمان خاص در چارچوب عمل اجتماعي ،با توجه به پيشينة فرهنگي آن گفتمان
و داليل انتخاب و به کارگيري واژگان خاص در متن ميباشد (آقاگلزاده.)121 :1711 ،

خالصه چهارگانه الخسوف
رمان "

از آنجايي شروع ميشود که "اماستان" برادر ناتني "غوما" شخصيت اصلي

داستان و شيخ قبيله "امنغساتن" ،در زمان وقوع خسوف خودکشي ميکند و بعد از آن
نويسنده به بيان گذشته اماستان ميپردازد .همچنين به اين موضوع اشاره دارد که او به
خاطر عشق نافرجامي که داشته با فرانسويان استعمارگر متحد ميشود و براي انتقام از
اهل صحرا که آنها را باعث خودکشي معشوقهاش ميداند ،همکاري ميکند و غوما به
همراه افراد قبايل ديگر براي مقابله با استعمارگران فرانسوي و اماستان عازم جنگ
ميشود .پس از درگيريهاي متعدد با فرانسويها ،در هفتة سوم به اشغالگران فرانسوي
حملهور ميشوند و پس از تلفات بسيار و کشته شدن شيخ "جبور" که رئيس يکي از
قبايل بود و زخميشدن شيخ غوما ،اشغالگران را شکست ميدهند و اماستان و عدهاي
از اشغالگران را اسير ميکنند .غوما خود شخصاً به مجازات اماستان ميپردازد و او را به
صورت عريان در ميان قبيله ميگرداند.
ابراهيم الکَوني در ضمن رمان به بيان ماجراهاي عاشقانة شخصيتهاي رمان
ميپردازد و به بعضي از آداب و رسوم ميان قبيله و اعتقادات آنها که گاه با خرافات و
افسانهها آميخته شده نيز اشاره ميکند .در پايان رمان ،قبيله به دليل خشکشدن چاه
"اطالنتس" مجبور به مهاجرت ميشوند و به واحه (آبادي) ميروند.
در رمان "

" با وجود گذشت پنج سال از مهاجرت قبيله از صحرا و استقرار در

واحه ،افراد قبيله همچنان دلتنگ زندگي قديم خود در صحرا هستند و به خاطر اينکه
همچنان اميدوارند تا اقامت آنها در واحه موقت باشد و بتوانند به زندگي سابق خود در
صحرا بازگردند ،همانند ساکنان اصلي واحه براي خود کلبه و خانه نميسازند و در
چادرها زندگي ميکنند .اما به تدريج که اقامت آنها در واحه طوالني ميشود ،شروع به
ساختن کلبهها و خانههايي براي خود ميکنند .حتي بعضي از افراد قبيله براي پيداکردن
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کار به شهرهاي شمالي مهاجرت ميکنند" .آيس" ،نوة شيخ غوما ،عاشق باتا ميشود و
با وجود اختالف سني زياد و مخالفتهاي سرسختانه شيخ غوما که خود زماني عاشق
باتا بود ،با او ازدواج ميکند .بعدها باتا به بيماري العالجي دچار شده و صورت او
بسيار زشت و شبيه غول ميشود و آيس از او طالق ميگيرد" .مهمدو" (جادوگر قبله)
پس از گذشت چند روز از مرگش ،از قبر زنده بيرون ميآيد .در ادامه مهمدو در ترکيب
سحر و جادوهاي خود دچار اشتباه ميشود و اين کار باعث نازلشدن مصيبت براي
واحه ميشود .طوفاني شروع شده که به مدت هفت شبانهروز به طول ميانجامد ،سپس
عقربها به واحه حمله ميکنند .در نهايت به علت شيوع زياد بيماريها و مرگ و مير
ناشي از بيماريها و هجوم عقربها غوما دستور ميدهد که افراد قبيله کلبهها و خانهها
را آتش زده و از آنجا مهاجرت کرده و به واحه "آدرار" بروند.
در رمان "

" پس از مستقرشدن قبيله در واحه آدرار ،دولت براي

قبايلي که در سالهاي اخير در وادي آدرار ساکن شدهاند چاه حفر ميکند .شيخ غوما به
همراه شيخ آهر و شيخ خليل به پايتخت ميروند تا از دولت درخواست کنند که براي
قبيلة آنها هم در وادي آدرار چاه حفر شود .به تدريج جوانان قبيله به واحههاي ديگر
مهاجرت ميکنند و در شرکتهاي مختلف شروع به کار ميکنند .پس از موافقت دولت
با حفر چاه براي قبيله ،ماشينها و ابزارآالت حفر چاه به آدرار سرازير ميشوند و
"کونستانتيس" که فردي يوناني و مسيحي است مسؤوليت حفر چاه براي قبيله را
برعهده ميگيرد .پس از حفاريهاي شرکت حفاري چاه ،آب به صورت سيلآسا جاري
ميشود و سيل به راه ميافتد .کونستانتيس به همراه اهالي قبيله پس از چند روز موفق
ميشود که سيل را مهار کند .در ادامه باتا ميميرد و غوما مراسم تدفين او را به خوبي
به جا ميآورد .کونستانتيس به همراه شرکت حفر چاه به وادي "آجال" ميرود .مدتي
بعد درپوش کنترل ميزان خروج آب منفجر ميشود و دوباره سيل با شدت بيشتري به
راه ميافتد ،پس از چند روز قبيله که در معرض غرق شدن در سيالب قرار داشت ،بار
ديگر مجبور به مهاجرت شده و به وادي "آجال" ميروند و واحه آدرار در سيل غرق
ميشود.
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در رمان "

" آيس به همراه چند نفر از دوستانش که در بخش قبل وارد

دانشکده تربيت معلم شده است در اعتراض به اشغالگري ايتالياييها دستگير ميشود.
کشور دچار ناآراميها و صحنه اعتراضات و اعتصابهاي مردم شده و در "طرابلس" و
"بنغازي" بسياري از مردم در اعتراض به اشغالگري ايتالياييها و دولت دستنشانده
کشته ميشوند .آيس و دوستانش پس از مذاکرههاي غوما و رئيس پليس آزاد ميشوند.
"موري" که قبالً در ارتش ايتاليا خدمت ميکرد و در اشغال ليبي توسط ايتاليا حضور
داشت پس از بازنشستگي براي به دست آوردن آثار باستاني و گنجهاي پنهان صحرا به
ليبي ميآيد و بسياري از جوانان وادي آجال را در شرکت خود استخدام ميکند .پس از
چند روز حفاري ،افرادِ موري به يک موميايي دست پيدا ميکنند که ادعا ميشود
موميايي پنج هزار ساله "تانس" (خداي زيبايي و حاصلخيزي در نزد مردم ليبي) است.
همچنين به آثار باستاني بسياري در اطراف مقبرة موميايي دست مييابند به طوري که
ادعا ميشود آثار باستاني کشف شده با آثار باستاني مقبره "توتعنخآمون" ،مشهورترين
فرعون مصر ،برابري ميکند" .

" که به همراه آيس در اعتصابات دستگير

شده بود ،در پايتخت توسط دولت کشته ميشود .در ادامه شيخ غوما به همراه
جنگجويان قبايل ديگر با وجود مخالفتهاي شيخ آهر که شيخ غوما رياست قبيله را به
او واگذار کرده بود ،براي مبارزه با استعمارگران ايتاليايي آماده ميشود .شيخ غوما به
همراه "ايدار" که جنگجويي از قبيله "فوغاس" بود و همچنين افراد قبايل ديگر براي
جنگ عازم ميشود .در مسير حرکت غوما به دليل بيماري و تب از روي اسب ميافتد
و ميميرد و به اين ترتيب رمان به پايان ميرسد.

گفتمانکاوي انتقادي رمان
ابتدا به بررسي سطح توصيف رمان که اولين مرحله از روش گفتمانکاوي نورمن
فرکالف است پرداخته ميشود.
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سطح توصيف
در مرحله توصيف ،متن در سه سطح واژگان ،ساختارهاي نحوي و ساختار متن بررسي
ميشود .استفاده از واژههاي رسمي يا محاورهاي ،عناصر گرامري و ضماير به کار رفته
در متن و شناسايي استعارههاي موجود در متن ،بعضي از مسائلي هستند که در اين
قسمت بررسي ميشوند .مطابق اين نوع تحليل بايد به اين مسائل پرداخت که به لحاظ
ايدئولوژيک چه نوعي از روابط معنايي (هممعنايي ،شمولمعنايي و تضادمعنايي) بين
کلمات وجود دارد؟ کلمات رسمياند يا محاورهاي؟ جمالت بيشتر از نوع معلوماند يا
مجهول؟ از کدام وجه خبري ،پرسشي يا امري استفاده شده است؟ آيا ضميرهاي ما و
شما استفاده شده است؟ نحوة کاربرد آنها چگونه است؟ (فرکالف.)131 - 136 :1731 ،
هممعنايي ،شمولمعنايي ،تضادمعنايي
هممعنايي موردي است که در آن کلمات داراي معناي يکسان هستند .يافتن موارد
هممعنايي مطلق دشوار است؛ از اين روي بايد در عالم واقع در پي روابط هممعنايي
تقريبي بين کلمات بود .شمولمعنايي موردي است که در آن معناي يک کلمه در بطن
معناي کلمهاي ديگر جاي دارد .تضادمعنايي همان ناسازگاري معنايي است .يعني معناي
يک کلمه با معناي کلمه ديگر ناسازگار است (فرکالف.)133 :1731 ،
استعمار ،غير ،ديگري ،دشمن خارجي ،دشمن داخلي
يکي از جنبههاي جهانبيني و نگرش نويسنده که در اين رمان از لحاظ کاربرد در سطح
واژگان ،روابط همنشيني و همآيي کلمات ،اسمسازي ،فرآيندهاي دستوري و مشارکين
نمود دارد ،توجه به دشمن خارجي و داخلي و انسانهاي خودفروخته است که به
عنوان تضادمعنايي در اين رمان برجستهشده است(قبادي .)103 :1733 ،ورود استعمارگران
اروپايي به ليبي و قتل و کشتار مردم توسط آنان و غارت اموال آنها ،همچنين موضوع
خودفروختگان وطنفروشي که همه تالش و کوشششان خدمت به بيگانگان است ،در
اين رمان مورد توجه قرارگرفتهاست .نويسنده در مقابل دشمنان خارجي و دشمنان
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داخلي انسانهاي ميهندوستي را قرار داده است که نماد مردم صحرا و اصالت آنها
هستند .اين انتخاب ،نگاه ايدئولوژيک نويسنده را به هويت مردم صحرا نشان ميدهد
که يکي از درونمايههاي اين رمان است .در رمان "

" صحرا نماد جامعه ليبي

است و غوما نمايندة افراد وطندوستي است که در راه خدمت به وطنش و همچنين
دفاع از آن حاضر به فداکاري است؛ به طوري که تنها فرزند خود را در راه دفاع از
وطن فدا ميکند و خودش نيز توسط ايتالياييها زنداني ميشود .اماستان ،استاندار و
دولت دستنشانده نماد افراد وطنفروش و دشمنان داخلي هستند که به خاطر منافع
شخصي به کشور و وطن خود خيانت ميکنند .دشمنان خارجي استعمارگران ايتاليايي و
فرانسوي هستند که براي غارت منابع طبيعي و ساير امکانات کشورهاي آفريقايي به
آفريقا سرازير شدهاند .در اين رمان ژنرال "بورديللو"" ،بالبو"" ،غراسياني"" ،باولينو"،
"ماريوس" و ساير ايتالياييهاي اشغالگر نمونههايي از اين دشمنان هستند .کاربرد اين
گروه از افراد در برابر افراد ميهندوستي همچون غوما در رمان ،تضاد و اختالف دو
طبقه را نشان ميدهد .در اين ميان افرادي هم هستند که تسليم استعمار و استعمارگران
شده و به شرايط نامساعد موجود تن دادهاند .باتا و آهر که خود روزگاري از مبارزان
جنگ عليه استعمارگران فرانسوي بود و بعدها رياست قبيله توسط شيخ غوما به او
محول ميشود ،نمونههايي از اين افراد هستند.
وطن ،صحرا ،هويت
ابراهيم الکَوني در اين اثر با به کارگيري برخي از اصطالحات و توجه به فرهنگ و
اسطورههاي مردم صحرا ،شخصيتهاي اساطيري و قهرمانان آفريقا ،و اسامي قبايل و
مکانها به گونهاي سعي در همراه کردن و همآيي هويت در رمان را دارد .اين ويژگي
در رمان از چند جنبه نمايان است:
الف) انتخاب واژگان ،اصطالحات عاميانه و ضربالمثلهاي اهل صحرا
توجه به واژگان و اصطالحات عاميانه که متناسب با فضاي شکلگيري رمان و منطقه
صحرا و مردم آن است و همچنين سعي در حفظ و پاسداري از فرهنگ بومي و قديمي
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مردم صحرا ،نشاندهندة اصالت و قدمت فرهنگ مردم صحرا است .غوما شخصيت
اصلي رمان با وجود اينکه مدتي از عمر خود را براي علمآموزي به دور از صحرا سپري
کرده است و فرد عالمي است ،اما خود را جدا از مردم صحرا احساس نميکند و سعي
دارد تا با آگاهکردن مردم صحرا و کمک به آنها از اشاعه و گسترش فرهنگ غير که
همان فرهنگ استعمارگران اروپايي است ،جلوگيري کند .روايت اسطورة تانس و
اطالنتس از زبان غوما ،نشاندهندة آگاهي او از فرهنگ و آداب و رسوم مردم صحرا
است .همچنين ابراهيم الکَوني به ذکر اسامي شخصيتها و اماکني ميپردازد که همانند
آن را در دنياي عربي نمونهاي نيست .براي مثال او از تانس (خداي زيبايي و
حاصلخيزي در نزد گذشتگان ليبي) ياد ميکند که گاه شخصيتهاي رمان به نام او
سوگند ميخورند و شخصيت اصلي افسانة مربوط به وجود آمدن چاه اطالنتس ميباشد
که افسانة آن در ميان رمان البئر ذکر ميشود.
زبان الکَوني مبتکرانه است .زباني است که در آن همه فرقها و اختالفات اجتماعي
ذوب ميشود و نويسنده بر آن آگاهي کامل دارد تا اينکه جمالت را در سطح زباني که
متناسب اوضاع و احوال شخصيتهاي فرهنگي و اجتماعي و فکري است به کارگيرد؛
به طوري که اگر در رمان شخصِ عالمِ زبانشناس يا صوفي و يا ملحد و  ...باشد،
نويسنده زباني که متناسب هر کدام از آنها است را به کار ميگيرد (مرتاض.)161 :1116 ،

زبان عامي و لهجههاي محلي يکي از ويژگيهاي اسلوبي رمانهاي الکَوني ميباشد.
بديهي است که ادبيات محاوره صريحتر و بيپردهتر از ادبيات رسمي است و نيز ابهام
کمتري دارد .همچنين استفاده آشکار و بيپرده از ضربالمثلها و اصطالحات عاميانه
در جايجاي رمان مشاهده ميشود .شخصيتهاي رمان در هنگام برخورد با يکديگر و
گفتوگو در مورد موضوعات مختلف از ضربالمثلها استفاده ميکنند .در واقع اين
ضربالمثلها از فرهنگ مردم طوارق و مردم عرب حکايت دارد .الکَوني با به کارگيري
ضربالمثلها در رمان خود ريشههاي فرهنگي خود را مورد توجه قرار ميدهد و سعي
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ميکند تا با کمک اين تکنيک ،سبک ادبي خويش را بيشتر در خدمت انديشههايش قرار
دهد.
ب) آيينهاي اساطيري در رمان
استفاده از آيينهاي اساطيري و آوردن اسطورههاي مخصوص صحرا نمونه ديگري از
همنشيني و همآيي واژگان در اين سطح است که هويت اهل صحرا را برجسته ميکند.
اين ويژگي در اثر ،از طريق آوردن اسطوره تانس و اسطوره جدال ميان صحراي شني و
صحراي کوهستاني ،اشارههاي گاه و بيگاه به آنها و همچنين ديگر اسطورهها ،از فرهنگ
غني مردم صحرا حکايت دارد و نگاه ايدئولوژيک نويسنده به اين موضوع را نشان
ميدهد .از ديدگاه تحليل گفتمان انتقادي انتخاب شخصيتهاي اسطورهاي در رمان و
بيان اسطورههاي بومي و ملي ،ذهن خواننده را متوجه هويت مردم صحرا ميکند و به
اين موضوع اشاره دارد که نويسنده با بيان آنها درصدد دفاع از هويت خويش ،مردم و
نگرش خود است .براي مثال پس از اينکه شيخ اخواد در صحرا از تشنگي ميميرد
الکَوني مرگ او را با مرگ أطالنتس در صحرا که در اسطوره تانس و أطالنتس داستان
آن آمده است ،تطبيق ميدهد:

ج) اسامي قبايل ،مکانها و قهرمانان آفريقا
واژههايي که ابراهيم الکَوني در رمان به کار برده است ،فضاي سنتي و آفريقايي کشور
ليبي را نشان ميدهد اسامي قبايل و مناطق که در رمان به کار رفته است از فرهنگ
طوارق و ديگر قبايل شمال آفريقا حکايت دارد .اسامي قبايلي از جمله "امنغساتن"،
"فوغاس"" ،هوجار"" ،کيل آبادا"" ،أوراغن" ،و  ...و مناطقي همچون "غات"،
"آدرار"" ،آجال"" ،أغاديس" ،کوه هاي "أکاکوس" و  ...باهمآيي اين اسامي و بسياري
ديگر از نامهايي که در رمان به کار رفته است ،فضاي قبيلهاي و سنتي جامعه ليبي را
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نشان ميدهد .همچنين واژههايي مانند نيروهاي فرانسوي ،توپخانه ،مسلسل ،تفنگ،
بمب ،ارتش ايتاليا ،ژنرال بالبو ،بورديللو ،غراسياني ،باولينو ،دفاع از صحرا و  ...از
فضاي جنگي جامعه ليبي در آن زمان حکايت دارد که در برابر استعمارگران ايتاليايي و
فرانسوي به جنگ و دفاع ميپردازد .افزون بر اين ذکر اسامي قهرمانان آفريقا در رمان،
نگاه ايدئولوژيک ابراهيم الکَوني را نشان ميدهد .او با يادآوري اين قهرمانان درصدد
بيدارساختن روحيه مليگرايي در مردم و مبارزه با استعمار ميباشد .از جمله اين
قهرمانان ميتوان به "هانيبال" قهرمان کارتاژي جنگهاي ميان دولت کارتاژ و امپراتوري
روم اشاره کرد.
نوع جمالت و افعال و کاربرد ضماير
از آنجايي که رمان از زبان سوم شخص و از زاويةديد 12داناي کل روايت ميشود ،نوع
جملهها در رمان بيشتر خبري است و استفاده بيشتر از وجه خبري ،نشان از قطعيت
کالم در نزد گوينده دارد .در جاهايي از رمان که به روايت گفتوگوي ميان شخصيتها
ميپردازد ،از جمالت پرسشي نيز استفادهشدهاست .کاربرد اسلوبهاي استفهامي درباره
مسائل وجودي ،فلسفي و اجتماعي که در متن مطرح ميشود و به مسائل فکري
ميپردازد ،نشانگر تسلط حيرت و سؤال بر افکار ابراهيم الکَوني است .افعال و جملهها
بيشتر از نوع معلوم هستند و معلومبودن اکثريت جمالت ،دال بر مشخصبودن
شرکتکنندگان در فرآيند است و اين موضوع به شناخت دقيقِ نويسنده از آنها و البته
تجربة مستقيم نويسنده در فرآيند بازميگردد .همچنين مشخصبودن فاعل افعال ،قدرت
تصميمگيري مخاطب را براي نتيجهگيري بيشتر ميکند و مقدمات فهم متن را فراهم
ميآورد .افعال و جمالت مجهول به کار رفته شده اکثراً براي روايت اتفاق يا داستاني
که متعلق به گذشته است ،ميباشد و بيشتر براي بيان گذشته شخصيتها به کار رفته
است .فعلهاي ماضي هم بيشتر براي روايت و حوادث گذشته به کار بردهشدهاست.
رمان به تکنيک بازگشت به گذشته ،17روايت گذشته و استفاده از جريان سيال ذهن
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متکي است و حوادث رمان برخالف تسلسل و ترتيب رخداد روايت ميشود .گاهي به
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روايت گذشته و گاهي نيز به روايت اسطورهاي در ميانة رمان ميپردازد و در بسياري از
موارد اين بازگشت به گذشته علت اتفاقات و اضطرابات و تشويشهاي زمان حاضر
بوده است .براي مثال رمان البئر با عبارت
شروع ميشود و سپس نويسنده به گذشته اماستان و علت خودکشي او ميپردازد.
استفاده از تکنيک زماني باعث حذف دورة زماني از داستان و عدم پرداختن به اتفاقات
آن زمان ميشود که گاهي نويسنده بيش از حد به اين موضوع ميپردازد و بسياري از
حوادث و رويدادهاي با زمان طوالني را خالصه ميکند .گاهي نيز در بعضي از اتفاقات،
بدون شرح کامل ،به سرعت از آن رد ميشود« .ابراهيم الکَوني در روايات خود همه
امکانات روايت پردازي مانند بازگشت ،تفکيک ،بازگشت به آينده 15و تداخل را به کار
ميگيرد .زبان در آثار او بيشتر مواقع روي به تجريد (تشخيص) ميآورد .جمله در
رمانهاي او مثل دانههاي شني است که به همديگر متصل نبوده بلکه همانند موجي،
تودهوار در کنار هم قرار گرفته و روايت را پيش ميرانند»

).

الکَوني اغلب از افعال مثبت استفاده کرده است و سعي دارد گفتمان را در ذهن
مخاطبان مسلط کند .به عبارت ديگر ،تسلط الکَوني به عنوان نويسنده ،باعث شده است
که مخاطب بيشتر تحت نفوذ او قرار گيرد و اين فرآيند به تأثيرگذاري گفتمان منجر
ميشود .او گاهي از افعال و جمالت منفي نيز براي تأکيد کالم خود استفاده ميکند و
در کنار استفاده بسيار زياد از قطب مثبت ،ساخت منفي را نيز به کار ميبرد .الکَوني در
بيان حوادث ميل به شرح و تفصيل و استطراد داشته است؛ همچنانکه ميل و گرايش او
در رمان به استفاده از جمالت فعليه بيشتر از جمالت اسميه بوده که داللت بر گرايش
او به حرکت ،تغيير و دگرگوني است .همچنين بيشتر جمالت فرعي که در ضمن
جمالت اصلي آمده ،به صورت جمالت فعليه بوده است و تعداد جمالت اسميه از
جمالت فعليه کمتر است .ميتوان گفت که بناي جمالت اسميه و يا فعليه و يا جمالت
وصفي ،از مضامين و محتواي روايت تأثير پذيرفته است.
در خصوص ضماير به کار رفته در رمان ميتوان گفت از آنجايي که روند داستان
بيشتر به روايت رمان از زبان سوم شخص جريان دارد ،بنابراين ضماير بيشتر از نوع
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سوم شخص است؛ اما در گفتوگوهاي ميان شخصيتهاي رمان ،از ضماير "من" و
"تو" و "ما" و "شما" و "آنها" نيز استفاده ميشود و تقابل ضماير "ما" و "آنها" در
حقيقت نشانگر تقابل مردم صحرا با استعمارگران اروپايي است که آنها را ديگري و
غيرخودي ميدانند .همچنين کثرت کاربرد ضماير سوم شخص نشانهاي است بر اينکه
از ميان سه ضلع مثلث فکري نويسنده (گذشته ،حال و آينده) ،گزارش ضلع اول ،يعني
گذشته ،بيشتر مورد توجه و تمايل او بوده است.
جنبههاي استعاري
ابراهيم الکَوني در رمان الخسوف به مخاطب نشان ميدهد که رمان عرصه تقابل زندگي
در برابر مرگ ،جنگ و انقالب در برابر استعمار ،سنت در برابر مدرنيته ،فداکاري براي
وطن در برابر خي انت به آن ،سکون و عدم تحرک و اقامت داشتن در برابر تحرک و
سفر و آزادي از بند تعلقات مادي و  ...است .او در رمان به توصيف صحرا و طبيعت
آن ،مردم و قبايل صحرا ،شيوه زندگي بدوي و آداب و رسوم آنها پرداخته است .اولين
عنصري که توجه خواننده را به خود جلب ميکند و او را به محتواي داستان هدايت
ميکند ،عنوان رمان است؛ در تحليل آن ميتوان گفت که جامعه ليبي همچون ماه است
که استعمار ايتاليا بر روي آن سايه افکنده ،آن را تيره کرده و در حقيقت باعث خسوف
آن شده است .نويسنده با انتخاب اين نام براي رمان خود خواسته است تا خواننده را به
محتواي رمان هدايت کند و اين موضوع نشانگر نگاه ايدئولوژيک نويسنده است .از
همان بخش اول رمان يعني بخش "

" ميتوان به اين نکته پي برد که بهاي آب

مساوي با قيمت زندگي است و ارزش آن با ارزش زندگي برابري ميکند .صحرا
استعارهاي از جامعه سنتي ليبي است و خروج از آن که در پايان بخش اول رمان يعني
"

" اتفاق ميافتد ،نشانة گذار جامعه ليبي از زندگي سنتي به زندگي شهري و

مدرنيته است .اگرچه در برابر اين تغييرات از سوي مردم سنتي و قبايل مقاومت نشان
داده ميشود اما در نهايت جامعه سنتي ليبي تسليم اين تغييرات تکاملي شده و به تعامل
با آن ميپردازد.
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سطح تفسير
تفسيرها ترکيبي از محتويات خود متن و ذهنيت مفسر يعني دانش زمينهاي است که
مفسر در تفسير متن به کار ميبندد .همچنين از نظر مفسر ويژگيهاي صوري متن در
حقيقت به منزلة سرنخهايي هستند که عناصر دانش زمينهاي ذهن مفسر را فعال ميسازد
و تفسير محصول ،ارتباط متقابل و ديالکتيکي اين سرنخها و دانش زمينهاي ذهن مفسر
خواهد بود (فرکالف .)215 :1731 ،در اينجا پس از تقسيم سطح تفسير به دو بخش ،به
بررسي آنها پرداخته خواهد شد.
بافت موقعيتي
با چند پرسش ميتوان به تفسير بافت موقعيتي پرداخت .ماجرا چيست؟ يعني در متن
چه فعاليتي در حال انجام است؟ عنوان و هدف اين فعاليت چيست؟ جانمايه متن
چيست؟ جانمايه يک متن ،عبارت است از خالصه تفسير آن به عنوان يک واحد کل،
که مفسر ميتواند بدان دست يابد و در حافظة بلندمدت خود آن را نگاهداري کند تا در
صورت نياز به آن مراجعه کند (فرکالف .)211 :1731 ،ماجراي اصلي رمان شرايط
اجتماعي و سياسي حاکم بر جامعة ليبي در زمان ورود استعمارگران ايتاليايي و
فرانسوي به ليبي ،اشغال آن کشور توسط ايتالياييها و مبارزات قبايل و مردم صحرا با
استعمارگراني است که براي به دست آوردن نفت که خودِ اهل صحرا اطالعات چنداني
از آن نداشتند ،عازم شمال آفريقا و ليبي شده بودند ،ميباشد و با ورود استعمار ،زندگي
مردم و قبايل ليبي تحت تأثير پيامدهاي آن قرار ميگيرد .در اين رمان ،مردم ليبي در
شرايط بسيار دشواري قرار دارند ،کشور توسط ايتالياييها اشغال ميشود و مردم در
عينحال که مجبور هستند در اين شرايط نابسامان به زندگي خود ادامه دهند ،بايد از
هويت خويش نيز دفاع کنند .از اينرو ،ناچارند يا استعمار را بپذيرند و خود را با آن
هماهنگ کنند يا اينکه مقابل آن جبهه بگيرند و هويت خويش را به قدرت برسانند ،يا
ميان خودي و بيگانه سرگردان باشند و با عالقه يا بيعالقه تن به نوکري بيگانه دهند.
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چه کساني درگير ماجرا هستند؟ اين پرسش نيز دربارة زمينه مطرح ميشود .فاعالن
و شرکتکنندگان اصلي رمان ،افراد قبايل ليبي به خصوص قبيله امنغساتن ميباشد که
در جامعه سنتي و قبيلهاي ليبي زندگي ميکنند .در رمان الخسوف ،بافت موقعيتي تقريبا
يکساني ديده ميشود و غير از غوما و رؤساي ساير قبايل که قدرت بيشتري نسبت به
افراد قبايل دارند بقيه شخصيتها از جايگاه تقريباً يکساني برخوردارند .بافت موقعيتي
شيخ غوما با ديگر افراد قبيله متفاوت است و او را در جايگاهي فرادست نسبت به ديگر
شخصيتها قرار ميدهد .بقيه شخصيتهاي رمان از لحاظ فاصله طبقاتي و جايگاه
اجتماعي همپايه هستند و بيشتر ارتباط آنها تعاملي بوده و بر پايه فرادستي و فرودستي
نيست .همچنين در سطح کليتر ،استعمارگران ايتاليايي در موضع فرادستي نسبت به
افراد قبايل و مردم ليبي قرار دارند .در رمان الخسوف گروهي مانند أماستان و حکومت
دستنشانده ،که نماد گفتمان استعمارگران هستند ،تالش ميکنند تا آرمان استعمارگران
را در کشور ليبي به کرسي بنشانند ،حتي اگر مردم در تنگنا قرار گيرند .گروهي ديگر
مانند غوما و "

" و ديگر مبارزان که قهرمانان آرماني نويسندهاند،

شرکتکنندگان گفتمان هويت ليبييايي ـ اسالمي و مبارزه با استعمار هستند.
بافت بينامتني
در رمان الخسوف در موارد بسياري به جمالت و عبارتهايي برخورد ميشود که به
صورت مستقيم يا غيرمستقيم از آيات قرآن و مضامين اسالمي گرفته شده و يا توسط
اشخاص ديگري در گذشته بيان شدند .همچنين استفاده از اسطورة تانس و اسطورة
جدال ميان صحراي شني و صحراي کوهستاني و ديگر اسطورههاي مردم صحرا ،باعث
به وجود آمدن بينامتنيت اسطورهاي در رمان شده است؛ همچنانکه استفاده از ابيات
شاعران گذشته باعث به وجود آمدن بينامتنيت ادبي در رمان شده است« .او سنّتها،
اساطير محلّي و باورهاي ديني را در يک جا جمع ميکند تا در کنار ميراث ادبيات
عربي ،به رموز ميراث ادبيات قديمي اروپا دست يابد؛ به طوري که عناصر واقعي را به
صورت رمز به کار ميگيرد و آن را با عناصر سورئاليستي 10و افکار خرافي ،حکايات و
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اسطورهها در هم ميآميزد» (اکبريزاده .)31 :1175 ،ابراهيم الکَوني با استفاده از اين
عبارتها و بينامتنيت با قرآن و مضامين ديني و اسطورههاي قبايل طوارق و تاريخ آن و
با خالقيت خود و تلفيق گفتمانهاي مختلف به گفتماني جديد براي بيان شرايط
اجتماعي و سياسي آن دوران ليبي دست يافته است.

سطح تبيين
هدف از مرحله تبيين ،توصيف گفتمان به عنوان بخشي از يک فرآيند اجتماعي است؛
او تبيين گفتمان را به عنوان کنشي اجتماعي توصيف ميکند و نشان ميدهد که چگونه
ساختارهاي اجتماعي ،گفتمان را تعين ميبخشند؛ همچنين تبيين نشان ميدهد که
گفتمانها ميتوانند چه نوعي از تأثيرات بازتوليدي را بر آن ساختارها بگذارند؛ تأثيراتي
که منجر به حفظ يا تغيير آن ساختارها ميشوند (فرکالف.)215 :1731 ،
بازتوليد گفتمان رسمي
در بخش تبيين ميتوان به دنبال آثار گفتمان رسمي بر نهادهاي اجتماعي و افراد آن بود
و اينکه شاخصههاي گفتمان رسمي چگونه در سخنان شخصيتهاي رمان و
سرنوشتشان تبلور مييابد .در اينجا به بررسي بازتوليد مفاهيم گفتمان رسمي توليد شده
در برخي از شخصيتهاي رمان پرداخته ميشود .باتا زن زيباي صحرا به بازتوليد
گفتمان رسمياي ميپردازد که در اماستان توليد شده است .او با تأييد ضمني کاري که
اماستان کرده است به توجيه خيانت او به صحرا و مردم آن ميپردازد و با اين توجيه که
استعمارگران دير يا زود صحرا را به اشغال خود درخواهند آورد ،سعي در تبرئة اماستان
دارد و به اين ترتيب به بازتوليد گفتمان او ميپردازد .همچنين آهر که زماني در جنگ
عليه استعمارگران فرانسوي شرکت داشت ،در ادامه رمان به شرايط موجود راضي
ميشود و حتي با شيخ غوما در زمينة مبارزه با استعمارگران ايتاليايي و حکومت
دستنشانده مخالفت ميکند:
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استعمارگران براي تسهيل
حضور خود در کشورهاي آفريقايي و ديگر کشورها ،به دنبال ايجاد گفتماني همسو با
منافع خود بودند .تبليغات استعمار و گفتمان رسمي در رفتار اماستان توليد ميشود اما
تأثير گفتمان رسمي محدود به اماستان نميشود بلکه باتا و آهر را نيز تحت تأثير اين
فضاي بيتفاوتي نسبت به استعمار و استعمارگران قرار ميدهد.
رابطة گفتمان رسمي و مناسبات قدرت
گفتمان رسمي که به تدريج از سوي استعمارگران اروپايي در جامعه ليبي به وجود آمد،
گفتماني استعماري است .شيوع بعضي انحرافات اخالقي در ميان شخصيتهاي رمان
که از تأثيرات ورود استعمار به کشورهاي شرقي است همچنين دلکندن شخصيتهاي
رمان از شيوه زندگي سنتي خود ،و روي آوردن به شيوهاي ديگر و تسليم شرايط
نامساعد اجتماعي و سياسي شدن ،از تأثيرات گفتمان رسمي است که در آينده جامعه و
افراد آن را تحت تأثير خود قرار ميدهد .گفتماني که در رمان توليد ميشود گفتماني
انتقادي و ضداستعماري است که سعي در نفي استعمار و نشاندادن چهرة کريه استعمار
دارد .براي مثال در جايي که شيخ غوما از اعمال فجيع و قتلهاي استعمارگران سخن
ميگويد:
اين امر مورد توجه قرار
ميگيرد .همچنين ابراهيم الکَوني بيان ميکند که استعمار و استعمارگران در گذشته نيز
درصدد تسلط بر ليبي و مردم آن بودند:

سراسر رمان ،عرصة تقابل دو گفتمان برجسته در ساحت اجتماعي ليبي است؛ يکي
گفتمان مليگرايي بر اساس هويت ليبيايي  -اسالمي و ديگري گفتمان استعماري است.
تقابل خيانت به وطن و فداکاري براي آن ،تعهد و بيتعهدي ،دوستي و دشمني و...
همگي فضاي رمان را در هيجاني تقابلي فرو برده است .نويسنده سعي کرده تا روابط
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قدرت را در گفتمانهاي مليگرايي ،استعماري ،هويت ليبيايي  -اسالمي نشان دهد .او
با ايجاد فضاي تقابلي در رمان ،مبارزات خود را با گفتمان غالب يعني گفتمان
استعماري ،به صورت علني نشان داده است .الکَوني پيوسته تالش کرده است ،گفتمان
حاکم را رد و گفتمان ملي گرايي و هويت ليبايي  -اسالمي را تثبيت کند.

نتيجه
از ديدگاه تحليل گفتمان انتقادي ،نويسنده در اين رمان در تقابل با انديشه و گفتمان
حاکم قرار گرفته است .او براي نشان دادن اين تقابل از وضع موجود جامعه ،روايتها
را گرفته و با درآميختن واقعيت با خيال ،جنبههاي زندگي قبايل ليبي را به نمايش
گذاشته است .غوما قهرمان مبارزه با استعمارگران ايتاليايي و فرانسوي نماد کامل
مبارزي آرمانخواه و سازشناپذير است .اماستان به خاطر خيانت خود به صحرا و مردم
آن ي ک ضد قهرمان مطلق است و تقابل او با غوما در واقع تمثيل و جلوهاي از تقابل
ميان وطنپرستي و خيانت به آن است .صحرا نماد جامعه سنتي و قبيلهاي ليبي است و
خروج از آن نماد خروج از سنتها و زندگي قبيلهاي به سوي مدرنيته و شهرنشيني
است .در رمان الخسوف گفتمان رسمي در قالب رفتار و گفتار شخصيتهاي رمان
توليد و بازتوليد ميشود و در قالب گفتمان رسمي برخي از هنجارهاي اجتماعي
همچون وطنپرستي و روحيه آزاديخواهي وارونه شده و جاي خود را به خيانت به
وطن و راضي شدن به شرايط نامناسب اجتماعي و سياسي ميدهد و گفتمان انتقادي در
قالب متن رمان و گفتوگوهاي شخصيتهاي رمان پيامدهاي منفي استعمار بر جامعه
را نشان ميدهد .ابراهيم الکَوني در ساختار و بافت متن ،انتخاب واژگان خاص ،استفاده
از نمادپردازي و اسطورههاي اهل صحرا و اشاره به قهرمانان آفريقا ،به خلق داستان
خود پرداخته است .بسامد اين واژگان و نمادها نشانگر وجود گفتماني ضداستعماري و
انتقادي در اين رمان است.
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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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