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Introduction: Critical discourse analysis is a type of examination that aims at the 

illegitimate use of power, domination, and inequality through writing and speech in 

a particular social or/and political context. Norman Fairclough, one of the leading 

experts in this field, believes that discourse analysis takes place in the stages of 

description, interpretation and explanation. Since literary texts, like political texts, 

have discourse-oriented structures, by studying and analyzing them critically, one 

can detect the author's ideology or thoughts. The reason for choosing the novel 

"Arus al-Zain" as a prominent work by Tayeb Saleh is that it establishes a good 

interaction between the author and the reader in the framework of social actions and 

institutions as well as the connection of power and ideology with the concept of 

discourse. The study also seeks to answer such questions as ‘To what extent is 

critical analysis of discourse based on Fairclough theory at the levels of description, 

interpretation, and explanation applicable to the novel The Baptism?’ and ‘How can 

this analysis bring the audience closer to the author's ideological thoughts?’ 

Methodology: In this article, an attempt is made to acquaint the reader with the 

religious, anti-traditional and idealistic tendencies of the author and to reveal the 

hidden truth by a descriptive-analytical method and through upgrading the analysis 

of the text from the level of description to the levels of interpretation and 

explanation. This shows the text beyond the novel and the underlying layers. 

 Results and Discussion: 1. Critical analysis of the discourse in the novel "Arus al-

Zain" at the level of description: 

By analyzing the structure of the text in the description stage, the hidden meanings 

of the words are revealed. This level of discourse critical analysis is organized 

around several main questions, the most important of which are the lexical titles, 

grammatical rules and textual structures. In this novel, grammatical words and 

constructions have an ideological burden, and the location of the novel suggests the 

confrontations that are always reflected in social structures. The novel begins with 

the discourse of the principal and the student, following the domination of those in 

power. This is while the discourse of most of its characters implies equality of 

power among them. 

2. Critical analysis of the discourse in the novel "Arus al-Zain" at the level of 

interpretation: 
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The level of interpretation, which is the product of the dialectical connection of the 

formal features and the underlying knowledge of the interpreter's mind, recounts 

some of the presuppositions that exist in the minds of the people. At the same time, 

the theme of the story revolves around the wedding of Zain and Naeema. The novel 

has a logical process in telling the story and depicting the relationships among 

people, which is often based on the equality of power in rural society. At the level of 

interpretation, there are questions such as ‘What is the discourse participants’ 

interpretation of the linguistic and situational contexts?’, ‘What is the story?’, ‘Who 

is involved?’, ‘What is the relationship between them?’ and ‘What is the role of 

women in advancing the story?’ 

3. Critical analysis of the discourse in the novel "Arus al-Zain" at the level of 

explanation: 

In this stage, the text is analyzed as a part of the process of social struggle in the 

context of power relations at various institutional, social and situational levels. 

These relations are effective in shaping the discourse. At the level of explaining, the 

story depicts the factors of pervasive ignorance and superstition and adherence to 

false traditions and male domination over women on the one hand and the material 

and cultural poverty of the Sudanese society on the other. In fact, the author wants 

the day to come when the women of the society, like Naeema, will stand against the 

dominant power of the society, that is, cultural and social ignorance. 

Conclusion: The critical discourse analysis approach reflects the relationship 

between the author, the text and the reader and expresses the effects of text and 

situational context on discourse. The novel "Al-Zain" is a social-realistic novel that 

reproduces the bitter realities of a particular period in Sudan. Tayeb Saleh, the 

author, tries to portray beyond words and sentences. Critical discourse analysis of 

the novel allows the audience to examine it at various levels and to detect the 

deepest layers of structure and meaning in the novel for the ideology and attitudes of 

the author. This novel was studied at the three levels of description, interpretation 

and explanation. As it was found, since Tayyab Saleh created his work in the 1970s, 

the post-colonial era of Sudan, he has a realistic and critical view of the issues and 

problems of this period. In fact, by exploring the novel's discourse, he demonstrates 

a kind of social struggle against unhealthy and naturalized traditions. In the end, 

Saleh manifests himself in zain’s wedding as a symbol of an ideal society in which 

all the segments of people enjoy peaceful human relations with equal social rights 

and power of discourse. 
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اثر  «»رمان  ليدر تحلکالف رف يکرد گفتمان انتقادیکاربست رو 

 
 شوايپ -نيواحد ورام يدانشگاه آزاد اسالم ي،ات فارسيار گروه زبان و ادبياستاد ،1*واقف زاده يشمس

 شواين ـ پيواحد ورام يدانشگاه آزاد اسالم ي،ات فارسيزبان و ادب يدکتر يدانشجوي، آزاده قوام
 10/19/2011تاریخ پذیرش:  20/10/2911تاریخ دریافت: 

 

 دهيچک

 يدادن عواملآن شرکت يالزمه که گفتمان است ليدر تحل نينو يکرديرو ،يگفتمان انتقاد ليتحل

نورمن  يهياساس نظربر. باشديمدر متن دست، ن ياز ا يموارد و خيتار ،يدئولوژيهمچون قدرت، ا

و  «ريتفس» ،«فيتوص» سه سطح ديبا ،يگفتمان يالگو ليو تحل نيريز يهاهيالکشف  يفرکالف، برا

اثر « »رمان  يبررس با ،يليتحل -يفيروش توصن جستار بهيا کرد. يرا بررس« نييتب»

ل يت تحليفيبه ک ييگوپاسخ يدر پ ،فرکالف يل گفتمان انتقاديکرد تحلياز رو يريگبا بهرهو  

سنده يکند که نويمشخص م باشد ويم نيير و تبيف، تفسيور در سطوح توصگفتمان رمان مذک يانتقاد

و  يز و گاه خبريآمهيانه، زبانِ ساده، کنايو عام يتوجه به اسلوبِ گفتمان جاربا  ف،يدر سطح توص

در  .باشديمش يخو يهاشهيان انديب يدر پ، همراه است يـ اعتقاد يو مذهب يکه با بار عاطف يتکرار

گفتمان توجه دارد و چارچوب و  يهايتنمانيمها و فرضشي، پيتي، به بافت موقعزين ريسطح تفس

ر و تحول يير تغيس کهيطوربه ؛کنديان ميها بگفتمان يطدر خود را در قالب رمان و  موردنظرموضوع 

و  ينيد يرهبر يو گفتمان ارشاد ييبا راهنما و دارد هاآن يفطرت انسان يسوبهبازگشت  ،هاتيشخص

 ير ساختار اجتماعيتأثتا قصد دارد  سندهينو ن،ييدر سطح تبرد. يگيخود مت بهيصورت واقع ،يعرفان

 شد.بکر يتصوبهر ساختار بگذارد را ييند در تغتواين گفتمان ميکه ا يدير بازتوليدر نوع گفتمان و تأث

شات يگرا اما ،دهديارائه مرا از اوضاع جامعه  يو انتقاد يستيرئال يدگاهين رُمان، ديدر ا چه اگر

 يبا قدرت ياجتماع ينهادها يتمام ،است که در آن يافاضله يهنيبه سمت مد او يانهيگراآرمان

 برخوردار باشند. يز انسانيآمسطح، از روابطِ مسالمتهم

 .رمان ، ، فرکالفيگفتمان انتقاد ها:واژه ديکل
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 قدمهم

نورمن » و است يگفتمان انتقاد ليتحلل گفتمان، ين در تحلينو يکردهاياز رو يکي

رجسته در ب نظران از صاحب يکي ، يايتانيبر گرهشپژو و شناسزبان (1۴۹1) «فرکالف

ن ييتب ر ويف، تفسيل گفتمان در مراحل توصيد که معتقد است، تحلباشيه محوز

رد، اما خود در يگيمتفاوت شکل م يساختارها يهواسطگفتمان بهرد. يپذيصورت م

 يصورتبهارها، ن ساختيا که ز سهم دارديها ند آنيا بازتوليمجدد ساختارها و  يدهشکل

 ،هايدئولوژيا» هستند.برخوردار ک يدئولوژيو ا يگفتمان يتيماه يتياز ماه ،واسطهيب

جاد و حفظ روابط قدرت، سلطه و يجوانب مختلف جهان هستند که در ا يهينمود اول

، يخيچون بافت تار يعوامل .(Rogers, 2011: 123) «ار مؤثر خواهند بودياستثمار بس

، يکيدئولوژيو ا يو فرهنگ ياجتماع يندهايجامعه، نهادها و فرآ روابط قدرت در

ن گفتمان، از يا (.۲: 1۹۴۹، زاده)آقاگل شونديم يا صورت زبان و معانيمتن جاد يموجب ا

طرف يب ياسيکه خود را به لحاظ سنيا يعني؛ است برخورداربودن يانتقاد يژگيو

در واقع  (.۲1: 1۹۴1 سرلک،)دهد ر ييت موجود را تغيوضع اصرار دارد تاداند و ينم

مشروع ريغ ياستفاده ينحوهاست که  يل گفتمانيتحل از ينوع ،گفتمان يل انتقاديتحل

ک بافت يق نوشتار و گفتار در ي، سلطه و عدم مساوات که از طرياز قدرت جمع

 يبررس را شوديم يستادگيا در برابر آن ايو  رديگيمخاص صورت  ياسيو س ياجتماع

 يواحدها حيعالوه بر توضن گفتمان يان يهمچن (.11: 1۹۴۹، يارمحمدي) «دينمايم

  .(171: 1۹۱۱ لز،ي)م معطوف است زيآن ن يکاربرد نمتن، به زبا کيدرون  يساختار

و  يو تحوالت فرهنگ رييرمان، در تغ ينوع ادب ژهيوبهد، يل متون جديکه تحلاز آنجا

 انياساس و ب نيل متون بر ايلحت يه، مسألدارد ييجهان معاصر نقش بسزا ياجتماع

متون  .آيديشمار مبهادب معاصر  يهااز ضرورت ،آنبه  يدهگفتمان غالب و جهت

و  مطالعه با کههستند  يمدارگفتمان يساختارها ي، داراياسيز همچون متون سين يادب

علت  افت.ي آن دست يسندهينوک يدئولوژيتوان به افکار ايها، مآن يل انتقاديتحل

-واقع سانينواز رمان (،1۴۲۴–۲۰۰۴)  يهاثر برجست« »انتخاب رمان 

و خواننده در  سندهينو نيب يخوب يرمان، تعامل ارتباطن يآن است که ا، يسودان يگرا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4
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با مفهوم گفتمان  يدئولوژيقدرت و ا نيب ونديو پ ياجتماع يچارچوب کنش و نهادها

به دن يبا ارتقا بخش و يليتحل -يفيروش توصبهتا  شوديم ين جستار سعير الذا د .دردا

با را  هخوانندن، يير و تبيف به سطح تفسيسطحِ توصق انتقال يطرل متن، از يتحل

و  نمودهن اثر آشنا يسنده در اينو يهانيگراو آرمان ي، ضدّ سنتيمذهب يهاشيگرا

و  يشناسدر بافت جامعه را متن نيريز يهاهيالرمان و  يدر ورا موجود پنهان قيحقا

 .انديبنما يشناسزبان

 :باشدين پژوهش ميگر اير، هدف ديز ين پاسخ به سؤاالت پژوهشيهمچن 

ر و يف، تفسيفرکالف در سطوح توص يهيبراساس نظرگفتمان  يانتقاد ليتحل- 

 ؟قابل انطباق است« »تا چه حد بر رمان ن ييتب

 به افکارِ د مخاطب راتوانيم چگونه، «»رمان  نگفتما ينتقادل ايتحل-

  ک کند؟يه نزدسنديک نويدئولوژيا

گفتمان  لياز تحل ياان مقدمهياز داستان و ب ياان خالصهيپژوهش پس از ب نيا در

ر يف، تفسيرمان مذکور در سه سطح توص يل انتقاديفرکالف، به تحل کرديروو  يانتقاد

 شود.يم ن پرداختهييبو ت

 

 قيتحق يهنيشيپ

  گرفته از جمله:انجام ياندک يهاپژوهش ،«در مورد رمان 

« نيز يداستان عروس يبه مجموعه ينگاه» با عنوان خود يدر مقاله ينيچگاسمن ي

سه داستان موجود در کتاب  يهاتيشخص يسهيبه مقا(، 1۹۱1: 17)سمرقند، ش

 «ب جهانين غريباتريز»ا مارکز به نام يل گارسياز گابر يداستان کوتاه ن بايز يعروس

 يز جهات متعددا ،ن دو رمانيا يهاتيشخص رسد کهيم يبندن جمعيبه ا و پردازديم

 يت اصليکه شخص در آن استن دو داستان يان ايو تنها تفاوت م به هم شباهت دارند

آن داستان را  ياصل يهاتي، مردان شخصاما در رمان  استک زن ي ل،يداستان گابر

  ندارند.  يجز خبررسانبه يچ نقشيه ه،زنان دهکد دهند ويل ميتشک

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/80253/%db%8c%d8%a7%d8%b3%d9%85%db%8c%d9%86_%da%86%da%af%db%8c%d9%86%db%8c
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 نه بناساز و همکاران،يسک ي، نوشته«ان در رم يسازتيشخص» يدر مقاله

ران و جهان در ين اينو يهاپژوهش ين کنفرانس مليو اول ين کنفرانس جهاني)چهارم

ل  يو تحل يبه بررس(، 1۹۴1: يو علوم انسان يت، اقتصاد و حسابداريريمد

ن يباط بجاد ارتياز گفتگو، کنش و اپرداخته و  يد راويد يهيرمان و زاو يهاتيشخص

 . کننديمصحبت  عملکرد اشخاص داستان

گرفته از صورت يفراوان يها، پژوهشفرکالف يکرد گفتمان انتقاديرودر مورد  اما

  جمله:

: 1، شي)ادب پژوه «اتيو ادب يل گفتمان انتقاديتحل» يدر مقاله زادهآقاگلفردوس 

ل يات و تحليبا ادب يتشناخو زبان يانتقادل گفتمان يتحل يهرابط ي(، به بررس1۹۱1

  .پردازديم يمتون ادب

، «فرکالف يليتحل يبراساس الگو رمان  يبررس» يدر مقاله

(، 1۹۴1: ۹، شي)نقد ادب معاصر عرب يو مالک عبد ين عباسينسر ينوشته

 يشناختنباو ز يجتماعا دکريدو رو به ،يدنتقاا نگفتما ليتحل يحوزهسندگان در ينو

و در  گردديم حيتشر يتيموقع بافت ،گفتمان يجتماعا درـکيدر رو که کننديم رهشاا

  .شوديشرح داده م يمتن بافت، يشناسکرد زبانيرو

 يگفتمان انتقاد يسودمند»خود با عنوان  يو همکاران در مقاله يحمزه نوذر

ران، يا در يقات اجتماعي)فصلنامه مطالعات و تحق «يل متون انضماميالف در تحلکفر

ران يا يارسانهکه متون  ن سؤال پاسخ دادهيبه ااز روش فرکالف  يبا تأس (،1۹۴۲: 1ش

 ۲۰11 کا در سال ياروپا و آمر ياجتماع يت بحران اقتصاديواقع ييکه درحال بازنما

  .باشنديمتأثر م يکالن يهاهينظرو  هاگفتماناز چه  ،هستند يالديم

عنوان  ،«يشجاع يد مهديوتاه ناخلف نوشته سداستان ک يل گفتمان انتقاديتحل»

 ينامهژهيو يآور است که در مجلهو سودابه بانگ يال فرهنگيبه قلم سه يامقاله

در آن سندگان ينو ده ويبه چاپ رس 1۹۴۹: ۲(، شيات انقالب اسالميفرهنگستان )ادب

ف، يبخش توصکرد فرکالف در سه يبا توجّه به رو ن داستان راياتا نمودند  يسعمقاله 

  کنند. ير بازخوانين و تفسييتب
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ت يقدرت دو شخص يهسيمقا» خود با عنوان يو همکاران در مقاله يريافسانه م

با  اند تاهنمود يسع (1۹۴7: ۹4، شيزبان ي)جستارها« «آتش بدون دود»رمان  يمحور

ر دا منفعل يمدار قدرت يهاتيشخصفرکالف، به شناخت گفتمان  يهينظرتوجه به 

 ،سندهيک نويدئولوژيا يهايو جانبدار نظراتو از  ندبپرداز يميرمان نادر ابراه

 ند. کن ييگشارمز

به نظر  ،شدهنگاشته« »رمان  مورد که در يار معدوديبا توجه به مقاالت بس

رفته يداستان صورت نپذ ينقد گفتمان ينهيدر زم يچ پژوهشيدر حال حاضر ه رسديم

فرکالف  يگفتمان انتقاد يهين رمان را از منظر نظرين بار اياول يبرا و پژوهش حاضر

 دهد.يقرار م يمورد بررس

 

 رمان يهخالص

نام به يت از مردي، با حماک راهب و سالک استيکه  ، در داستان 

 و زنديرقم ماهل دهکده  يرا برا يپنداشتند، حوادثيوانه ميکه مردم او را د« »

، رمنتظره استين اتفاقات غيا يمرتاض، عامل تمام ن مورد که يدر ا ،روستا يهالا

 يگريد ي، سرگرمجز کار و زحمتن دهکده، يدر امردم ده هستند. يعقگر هميکديبا 

از  يستيبايو مر رنج و مسائل مربوط به خانه و خانواده هستند يدرگز ينزنان  ندارند،

 يو حت از زمان حضورِ  .ندينما ياطاعت و فرمانبردار ،عنوان قدرت برترمردان به

و  آورديم يروستا رو يا و کشتزارهاهنيبه زم يآبادان ثروت وبرکت،  پس از مرگ او،

ز ينگر يد يسوابد. از يير و تحول مييتغ يريطرز چشمگروستا بهاوضاع مردم 

و  يتحول اخالق دچار ،رمان، همچون  ياصل يهاتيشخص

 ازدواجکند. يازدواج م نامم بهيباسواد و فه يبا دختر  و گردنديم يرفتار
دهکده به  يهخچيدر تاربزرگ  يهان دختر روستا، خود مبدأ معجزهيترستهيبا شا

 وجودِ و برکتِ ر گفتمان يتأث يخوبن رمان، بهيدر ا؛ در واقعديآيحساب م

شرفت يو پ يمتزلزلِ داستان و دگرگون يهاتيت و ارشاد شخصيرا در هدا يو يعرفان

 دهد.يمردم )بخش کالن جامعه(، بازتاب م يو اجتماع يدر اوضاع و احوال اقتصاد
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 «فيتوص»در سطح « »رمان  يل گفتمان انتقاديتحل

ها، روش وهين شياز ا يکيمختلف قابل درک است.  يهاوهيبه ش  يدئولوژيا

 آشکار يبرا و رديگيمف صورت يدر مرحلة توص باشد کهيم متنل ساختار يتحل

بر حول چند  يانل انتقاد گفتمين سطح از تحليا» نهفته در کلمات است. يساختن معان

 ي، قواعدِ دستورين آن سه عنوان واژگانيترافته، که مهميسازمان يپرسش اصل

 (.1۹: 1۹7۱پور، ام)بهر« است يمتن يوساختارها

 

 واژگان

 ندکنين مييها تبها را برحسب روابط آنواژه يروزمره، معنا يگوهاها غالباً در گفتانسان

، بلکه برحسب يامؤلفه يهايژگيوهر واژه را نه از لحاظ  ين کار، معنايانجام ا يو برا

ف يکه در توصرد کين روي. انددهيگر، مد نظر قرار ميد يهاآن واژه با واژه يهرابط

در « »در رمان  ،نام دارد يل روابط واژگانيرود و تحليکار مزبان به ييمعنا

 :دا کرده استيبروز پ ييهاقالب نمونه

 

 دشواژه

 ستيناشا ،يو اجتماع يمذهب ،يهستند که ذکر آنها از لحاظ فرهنگ يزبان ييهاصورت

 آنها يفرهنگ يبار منفهستند که  ييهاسزافحش و نا هاواژه نياز ا يبرخ ؛شوديم يتلق

گرا و رقابتگفتار  ي. بر خالف زنان، مردان در عرصه(1۰۴: 1۹۴1)ارباب،  رسانديرا م

 يهايآزاد زين يخود بر طرف مقابل هستند و از نظر اجتماع ينشان دادن برتر يپدر

 ک،يرک يهادشواژه ژهيوها، بهاز زنان از دشواژه شتريب ليدل نيدارند. به هم يشتريب

که کاراکترها در  ياز واژگان ين رمان برخيدر ا (.74: 1۹۱۰نژاد، )جانکنند ياستفاده م

دار شيز و نيآمنيتوهادبانه، ي، بزيتمسخرآم يواژگان، رنديگيکار مشان با هم بهيهاگوگفت

 مثالً کاربرد دارد.  ياو محاوره يخودمان يگوها، معموالً در گفتيژگين ويت که ااس

»د: يگويم  يهدربار ييدر جا
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 همسرشبه  ،گريد ييا در جاي «

  (.۱4: )همان «۲ »د: يگويم

ر يمد در روند مکالمه باآموز( )دانش  يشده از سوکار گرفتهاما واژگان به

ر يمدکه يوقت اي .(۹: همان) «۹»ز است: يآممؤدبانه و احترام ،مدرسه

 خواستگارانش به  يهان هميماز را  خواهند يد که مين خبر را شنيمدرسه ا

» و گفت: کرد يخال را سر  تشيعصبانشد و تمام يبدهند، عصبان
(. 7۲: همان) «۹

اما  شده است؛ليتشکز يدار و تمسخرآمهيکناانه، ياز اصطالحات عام يمالت همگن جيا

ه دعاگونه و محترمان ،مثبت يهمگ  يشده از سوکار گرفتهدر مقابل، واژگان به

 (.۹4: )همان « » است مثل:

 

 يواژگان خاص و نامده

 يبه معان ، مخاطبق آنيست و چه بسا از طرين يهرگز تصادفن واژگان، ياستفاده از ا

دچار  ياز نظر ذهنکه يکس يبرا« » نامانتخاب  د. در رمان،ابييدر متن راه م نهفته

از  يا، نمونهزنديزشت از او سر م يرفتارهات و گفتار و اس يمشکل عقب ماندگ

 ن قالب است.ياز ا يبرداربهره

 

 استعاره

واژگان  يانيکه فرکالف در بخشِ ارزشِ ب است ييهاازجمله بحث، «استعاره»موضوع 

از تجربه  ياجنبه ييبازنما يبرا يالهيوس ،استعاره از نظر فرکالف .بدان توجه دارد

ست که ين يوجه منحصر به آن نوع گفتمانچيگر از آن است و به هيد ياحسب جنبهبر

 ن رمانياستعاره در ا(. 183: 1۹7۴فرکالف، ) مرتبط با آن فرض شود ياشهيصورت کلبه

از زن متعفن و بد بو  که استعاره (1)«»به  ديسعهمسر  يگذارنام

 است. همچون مردار
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 ان در رمانواژگ یيتضاد معنا

(، يو جدّ ي)مرد و زن(، )شوخ همچون يدر قالب کلمات« »ن امر در رمان يا

بار نيمتضاد )مرد و زن(، چند يه. دو واژآمده است ب(يد و تکذيد(، )تأکياه و سفي)س

» د:يگويم مثالً تکرارشده، ها الوگيدر د
 يهاسنده از واژهينو ياستفاده۱«7

-يممان جامعه اسنده از اوضاع نابسينو يتيو نارضا يتنگ اجتماع يفضا انگري، بمتضاد

 باشد.

 

 يدستور قواعد

 :داده شودن دست پاسخياز ا يد به سؤاالتيبا ،يدستور يارزش تجرب نييرابطه با تب در

 ينحوه .۹ا مجهول؟ يجمالت معلوم هستند  ايآ .۲ مشخص است؟ يکنشگر ايآ. 1

 (.1۴۰ :1۹7۴)فرکالف، چگونه است؟  ير ملکيو ضماآنها ، شما ،مار يضمااستفاده از 

بسامد ن يهمچنمعلوم و مجهول و  يهادر قالب فعل ينحو يهاساخت يارزش تجرب

 آگاه ين مطلب به خوبياز ا داللت دارد که مردم موضوع نياندک جمالت مجهول بر ا

 اند. کدام عامل قدرت دچار رنج گشته ياز سو هستند که

، يد، تکرار، جمالت امريچون فعل معلوم و مجهول، تأکهم ينحو يهاصورت

مختلف با  يکاربردها ،کيدئولوژيمختلف ا يهادر گفتمانره يغ و يو انکار يپرسش

نبودن ت حادثه و مهميسبب اهمگاه بهنمونه ممکن است  يبرا د.دارن يمقاصد متفاوت

 .ذکر شودمجهول  صورتبه فاعل آن، جمله

 

 رمانگران )فاعالن( در کنش

، مادر ر مدرسه، ي، مد

، مادر س، يرئ 

از مردان و زنان و  ياري، و بس، حاج ، امام جماعت، ، برادر 

ها، ي، کول يهلي، مردم قب همسر، ده مثل: حاج  يدختران و اهال
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خوان، و نوحه ا يعرب  يهن خوانندي، مشهورترهمچون:  يخوانندگان

 ياريدر واقع در بس. دهنديل ميرا تشک گران رمان، کنشگريد يت فرعين شخصيچند

گران ن امر عموماً مصداق دارد. اما کنشيگران جاندار هستند و اکنش» ،از موارد

شده تحقق ياسم يهاا صورتيو  يانتزاع يمجاندار، اساريغ يمصورت اسابهتوانند يم

 «» :مثالً. (1۱۴ :1۹7۴فرکالف، )« ابندي

 .ديآيشمار مبهرجاندار يغ يگرکنش« يطبل برنج» ،ن جملهيدر ا

 

  رمان ( دررهایپذمفعوالن )کنش

، دخترم، چوب درخت خاردار، عروس،  ک فنجان قهوه،ي، يعروسدر رمان، 

 مرگتبر، ، ا، شکم بزرگ تو رهافرشمرگ مادرم، خواندن و نوشتن، درد سرما،  گندم،

از  گر،يد يمواردو  يجدو  يرا، برکت و آمرزشش، ثروت پدرش، روحش، شوخ

، بارها ن رمانيا در« »مثل  .وجود دارند داستان که در هستند ييرهايپذکنشجمله 

 .استشدهرها واقع يپذگران و هم کنشکنش يههم در زمر

 

  يجمالت مثبت و منف

 .م شده استيتقس يمثبت و منف يدو گونهبر فهوم ام و ميپ يث اثبات و نفيجمله از ح

زبان  يهايژگياز و وجود دارد. يمنف يهجمل 11مثبت و  يهجمل ۹4 ،رمانن يادر 

است که هم  يجمالت کوتاه و تکراراستفاده از  ،ت مثبت داستانيشخص عنوان، به

و انتخاب او از   يدگيپردازد و هم بر آمرزيدهکده م يندهيآ يهدربار ييشگويبه پ

 ،پنداشتنديوانه ميرا د که  يدر پاسخ به کسان يکند. ويد ميخداوند تأک يسو

) «1۰»گفت: يم

ساده، معلوم و مثبت است و  ، يشده از سوکار گرفتهجمالت و واژگان به 

ان مردم روستا يدر م اوکالم  يرگذاريش تأثيموجب افزا، يدستور يهايژگيون يهم

 د. شويم
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 ت در جمالتيوجه

ن يا يدر گفتگوها ؛وجود دارد يو امر ي، پرسشيخبر يصلاسه وجه در جمالت، 

وجود دارد که در ادامه به  يجمله امر ۹۰و  يپرسشجمله  7۹ ،يخبر جمله ۴۱ ،رمان

 هد شد:ان آنها پرداخته خوايب

 

 يپرسش يهاجمله

جمالت برخوردار است،  يين رمان، از بسامد بااليدر ااز جمالت که  يگرينوع د

است و  آن يبرا يمنتظر پاسخشخص پرسشگر، که گاه  ييهاپرسش باشند؛يم يپرسش

در . ستينآن منتظر جواب  يو کس شوديمپاسخ مطرح  يبرا يانتظار چيگاه بدون ه

 که در ذهن آنان، ها استتيشخص ياصل کشمکش درونح، يجمالت پرسشواقع 

 در يپ يهاپرسش رو،نياز ا و گر هستنديکديبا نزاع حال در ها ينيبدبها و ينيخوشب

 انگريب يو گاه يخواهش ،يپرسش يهاجمله يگاهد. نکنيمطرح م را يجوابيو ب يپ

» ثل:م .دهديقرار مداستان را در چالش  تيکه شخص هستند ديترد ينوع
 ،نجايدر ا که (۲۹ ) «11

را در  يخيتوب يو استفهام موجود در آن سؤال، معنا ستين  ياز سو يمنتظر پاسخ

در  .(۹)همان:  (1۲)«»ا مثل: يخود دارد. 

عنوان مشارکِ هر مدرسه بيمد ان سؤال و جواب،ي، در قالب بن دو نفريان ايتعامل م

، «شعوريب يبچه»را   ،ادبانهيو ب يامحاوره يبا زبان ،ترقدرتمندتر و مسلط

 ارزشيب مؤکد ،يپرسش ياجملهدر قالب  «شعوريب» يمنف يکند. تکرار واژهيخطاب م

همواره »فرکالف:  يهديگر به عقيد ير است. از سويد مديآموز از دبودن دانش

مقابله با صاحبان قدرت وجود  يتر براقدرتن کميدر دست مشارک يديمف يشگردها

، از سالح ترقدرتکم يگاه فرديدر جا ،مثال يبرا (.۲۰1: 1۹7۴فرکالف، )« دارد.

انِ ير با بيدن ذهن مديکشنحراف، به اآن کهرد يگير بهره ميگو با مدگفت يبرا ياژهيو

بوده  ر، خواستگار يمد ،نيش از ايداند پيم است.  و   يخبر عروس



 913... ان انتقادي فرکالف در تحليل رمانکاربست رویکرد گفتم

ر ي، ذهن مديو گفتمان ين شگرد زبانيا يريکارگر با بهيتوجه به خشم مديب رو،نيو از ا

 کشاند.يم يبه سمت عروس ،خيه و توبيرا از تنب

 

  يجمالت امر

امر، دستور و  ينندهيآفر ،قدرت و حاصل گفتمان قدرت است ،يجمالت امر ترشيب

و تعداد  ستيقدرت ن انيدنبال ببه رمان خواستن )نه از نوع خواهش( است. 

جمالت  رو،نيو از ا کننديگفتمان قدرت استفاده من يااز  شيهاتياز شخص يکم

»ل: مث برخوردار هستند؛ يبنيبسامد پااز  يامر
1۹» ( .)

 يمغازه وصول طلبش به درب يبرا يقو يهبا قدرت و اراد نجا يدر ا

گر آمده: يدييا در جايپولش را بدهد.  تا خواهديآمرانه از او م ياگونهبه و روديم 

 .ز استيآمنيو توه يررسميغ ينوعبه يامر يهن جمليکه ا (.۲۹)همان:  «»

 

 ريکاربرد ضم

در متن  دارد. سندهينو ينيدر نوع جهان ب ينقش مهم رياز نظر فرکالف، کاربرد ضما

د کمک نموده خو ينيبر، به مخاطب در فهم جهانيسنده با استفاده از ضمايرمان، نو

 ل آن پرداخته خواهد شد: ير و تحلين ضمايان اياست؛ در ادامه به ب

 «ام» يملک ريضم

» استفاده شده است: ير ملکين ضميگونه از انيدر رمان، ا
« ام» يملکر ينجا از ضميدر ا (.۹ ) «14

از خود دانستن و خود را همراه و  ،يدلبستگ ينوع که استفاده شده است «پولم»در 

 جاد نموده است.يرا ا يحس عاطفو  پنداشتن نعناصر داستا گريهمزاد د
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 « ما»ر يضم

« ما»ر ياستفاده از ضم» گرفته شده وبهرهبارها  ،«ما»به معني  «»ر يضماز  ،ن رمانيدر ا

گران حرف ياقتدار است که از طرف د نيا يشخص دارا يعني ،«من» يجابه

مانند زماني ، کار رفته استبه خطاب به  م که در کال (1۴4: 1۹7۴ ،)فرکالف«بزند

»د و گفت: يسرِ او را بوس يهمه جا به اطاعت از  که 

قدرت و انگر ي، بدر کالم « »ر يضم يريبه کارگ  «

ن ي؛ همچنديگويسخن م ،در صحنه حاضرانِ يتماماز طرف  يو باشد؛يم اقتدار او

 داشته باشد. را در بر« ي، تعامل و همدليتساو» ير معناين ضمياستفاده از ا

 

 يافعال کمک يانيارزش ب

ک يعنوان خود به يخودعل توانستن بهف» و کاربرد دارد يمختلف يدر معان يافعال کمک

ونه که در گاما همان ؛(1۴۹: 1۹7۴ ،)فرکالف«. بودن باشدتواند نشانِ مجازيم يارابطه جهو

تر هستند و انواع دهيچينسبتاً پ ن نوع از جمالت،يا ،شدگفته يمورد جمالت پرسش

» د:يگويم به  ، رمانن يادارند. مثالً در  يمتفاوت

 ي، فعل کمکن کالميدر ا «17!

نده يگو يتعجب و شگفت يامعن رب ،است يپرسش اداتکه از « ايآ»همراه ، به«متوانيمن»

د ينبا يعني ؟گونه فکر کندنياتواند ياو چگونه م يعني ؛کنديمداللت از موضع قدرت 

 نگونه فکر کند.يتواند ايو نم

 يتار متنساخ

ان يباشد که در ادامه به بيم« اي مفروضگيري و دانش زمينهنوبت»شامل  يساختار متن

 ن موضوعات پرداخته خواهد شد: يک از ايل هريو تحل

 

 يريگنوبت

 يهستند که شالوده ياجتماع يروابط يدرباره يشده متضمن مفروضاتيعيطب يهاگزاره

 يا آداب نزاکت، مفروضاتيگو در گفت يريگنوبت نظام» دهند.يرا شکل م اعمال تعامل
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چگونه دانند که ينه م ؛خبرنديها بمردم از وجود آنعموماً ند و اشده يعيطب هستند که

ها را در مورد چگونه آن ،دانند که خوديبرند و نه ميکار مشان بهيها را در مورد اآن

ت نظام يبه ماه ،گرفتننوبت يرهادا (.۲۰: 1۹7۴ فرکالف،) «بندنديگران به کار ميد

(. ۲۰۹همان: )دارد  يبستگن ين مشارکيشده و روابط قدرت بکار گرفتهبه يريگنوبت

ر يمد ي، گفتگوشده در آغاز رمان يعيطب يحيتلو يگزاره کي ينمونه

»، است ()دانش آموز  امدرسه ب

 يعيطور طب( بهر و يمد) يگفتمانهر دو مشارک  که  ( 1۱)«

نسبت به  يت و قدرت برتر اجتماعيعلت موقعاست که به ريمدن ياکه  کننديماحساس 

 يبا کلماتن بخش، يدر ا يو (.يريگد )نظام نوبتيسخن بگو يش از ويد پيبا ،

 ،ترقدرتگاه فرد کم يدر جاز ين ده ويپرس را ياالتؤسز يآمنيادبانه و توهيب

 .دهديمپاسخ  يانحراف ياجملها با يگر يد يالؤرا با س يو سؤاالت

 

 افراد برابر يهدر مکالم يريگعدم نوبت

که ، الزم است برابر برخوردار باشند ياز سهمتعامل،  يعرصه که اشخاص درآن يبرا

ف يحقوق و وظانکه آنان در يا يعنيبرابر،  گاهيجا رابر باشد.با هم بز ينآنان  گاهيجا

 يريگکسان در نوبتيمثالً حقوق ؛ گر برابر باشديکديبا ز يخود ن يربردو کا يگفتمان

 )فرکالف، گرانيددن صحبت يز از سکوت و بريهدر پر يفِ مساويدر مکالمه و وظا

 ينهاد اجتماعک ي يهدهندليتشک ياعضاو گروهش  ،ن رمانيدر ا (.4۴: 1۹7۴

 ينوعسنده، از يدگاه نويز دا گروهن يفعال و قدرتمند هستند. ا، اما با نفوذ، کوچک

 د:يگويها مآن يگوف گفتيدر توص يو رايز ،برخوردارند يو آرمانژه يمکالمات و

شود مثل يکه از دهانشان خارج م يرد و کلماتيگيشان شدّت ميبحث و منازعه ا يگاه

 يبا صدا هاآناست. شود و جُمالتشان شکسته و ناتمام يست که پرتاب ميآجر پاره

ن يست، در چنينده وشنونده کيست گويکه معلوم ن يکنند، طوريبلند با هم صحبت م

از   کند.ينظم تصور ميروه بک گيها را به، آنيم غردک آي، يتيموقع
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ز از يپره ،در مکالمه يريگنوبت عدم ينوع ،يتماعاج يهتين کميدر ا، يفيتوص يهجنب

 .استقابل مشاهده  يحقوق گفتماندر  يو برابرسکوت 

 

 مفروض يانهيزمدانش 

، يانهيزمدانش  نيهمچن مفروض وابسته است. يانهيزمبه وجود دانش  ،ام تعامالتظانت

از باز  آن دسته يعني ؛است «شدهيعيطب»ک يدئولوژيا يهابازنمود يندهريگدربر

ر يغ «ميعقل سل»صورت و بهکه اندک اندک  شوديرا شامل م يکيدئولوژيا يهانمود

 افراد در جهت روشناست که  يبه آن معن ،ياهداف انتقاد .نديآيمنظر ک بهيدئولوژيا

گفتمان که  يرات اجتماعيثأو ت هانييتع يعني بکوشند؛ هايشدگ يعين گونه طبيکردن ا

در (. ۲7-۲1 :1۹7۴فرکالف،)...ندآشکار ساز ، راماننديم ين آن مخفيرکد مشاياز د تاًيماه

را متهم  يکه و در رد اتهام  تيمدرسه با عصبان ريمد يوقت ،«»رمان 

»ثروت پدرش کرده بود، گفت:  از جهت داشتن به به نظر

» (

 يو مخف شدهيعيطب يبازنمودهان ياز هم يکي ، يپرسش يهدر واقع جمل(. 

ازدواج مجدد  روستا،مردم  يو سنت يمعنا که در بافت فرهنگ نيبه ا؛ در متن رمان است

و  ستين يندر ناپسبزرگسال، ام يبا وجود داشتن فرزندان يمردانِ متأهل روستا، حت

 .رسديمنظر به يعيطب

 

 «ريتفس»سطح  در« »رمان  يگفتمان انتقاد ليتحل

و  ديتول نديآفر لمحصو انعنوهـب متن يهمشاهدو  تعاملو  متن نيب يبطهرا بهر يتفس

 اعنوو ا تينامتنيب ،تيموقع بافت به ،قسمت نيدارد. ا اللتد ريتفس نديآفردر  يمنبع

 يمتن و نحوه ياصل يايقضا يمطالعه با (.1۰4: 1۹۴1،يو عبد يسعبا) توجه دارد نگفتما

 يدر متن از سوموجود  ياصل موضوعات ايموضوع  يو مطالعه ييآنان از سو وستيپ

اما  ،ها نشدهبه آن يااشارهکه با آنکه در متن  شوديمکشف  ييباورها يمجموعه گر،يد

 ييتوان تواناينجاست که ميا (.۲۹۴: 1۹77 ،يکي)خان شونديممتن محسوب  ينقاط اتکا
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 يدهندهشکل ،را گفتمانيز ؛افتيدر يم معنا و ارتباط اجتماعيها را در تجسگفتمان

در سطح  (.17: 1۹۱۰)عضدانلو،)قدرت( است  ياسيس-يعت و ارتباطات اجتمايذهن

و  يمتن ز بافتگفتمان ا نير مشارکيتفس که شوديمپاسخ داده  پرسشن يابه  ،ريتفس

 ست؟يچ يتيموقع

 

 ينامتنيبافت بر يتفس

 ،« يهاهيهمسا»رمان با « »رمان و پنهان  دايپ يوندهايدر پ تأمل

مخاطبان را با  توانديم کهاست  يمشترک ياجتماع يهاانيجر يساز واکاونهيزم

در دام آداب و  ندو رما هر يهاآدمآشنا سازد. فرودست  يمشترک جامعه صيخصا

 نياز ا شدنخارج يبرا يو راه رندياس يستيز يهياول يازهايو ن ريرسوم دست و پا گ

 يآگاهبا هدف  گان هر دو رمان،سنديو نو (1۲۲: 1۹۱۱ ،ياوري) شناسندينم کيشب تار

 .(7۲: 1۹۱۹گلستان، )کنند ين داستان مياقدام به نوشتن ابه وضع خودشان،  نسبت مردم

که  است يکشزحمت يهطبق يداستان زندگ ،«»همچون رمان  هاهياهمس رمان

 حاکم بر يهايدئولوژياو  يدارهينظام سرما يهتحت سلطو  يدارهيسرما يدر جامعه

 زين رونيب ياز جامعه يکوچک يکه نمونه داستان يهاتيشخص هستند.جامعه  آن

به حقوق  يابيدست يدر پلق دارند که تع يفرودست يبه طبقه يهمگ شوند،يقلمداد م

متون  ريو سا ميبا قرآن کر يتنامنيبافت ب يو برقرار نيتضم هستند. خود يشدهعييتض

است  ييهاوهيش گريها در متن، از داز آن يريگها و بهرهاستفاده از ضرب المثل ،يادب

 »د: ه است، ماننرا پروراند تيبا استفاده از آن، بافت موقع سندهيکه نو

 ينجا امام جماعت با مشاهدهيدر ا  «

را  اشد،بيمر و برکت يم که در آن خيمر ياز سوره ياتيپر بار روستا، آ نخل درختان

»المثل ن ضرب يا اي است. ن آوردهيتضم

موجود در  يگفتمان اجتماع انگرينما ينوعبه که (7۹)همان:  «

ن يسنده در اي. نواست باشد،يز عموم جامعه به زن ميآمضي، که آن، نگاه تبعجامعه
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)همان:  «۲۲»ز يجمله ن

 ده است.ير کشيتصورا بهان ييگاه نامطلوب دولت نزد روستايجا(، 1۲

 

  يتير بافت موقعيتفس

  ارائه گردد: سؤاالتن يا يراب يشود تا پاسخيم يسع ،يتير بافت موقعيدر تفس

  ست؟يماجرا چ

 هستند؟  ماجرا ريدرگ يچه کسان

  ؟ستيآنها چ انيروابط م

 ست؟يماجرا چ شبردينقش زنان در پ

 

 ست؟يداستان )ماجرا( چ يهیماجان

 -يبا مضمون اجتماع ييماجرا ،داستان نيگفت که ا ديبا« »داستان  ريتفس در

موجود در جامعه است.  يفرهنگو  يگفتمان اجتماع انگرينما ينوعو به يفرهنگ

 ي، خواننده را با فضاهاتيشخصو حاالت  دادهايرو فياز توص يريگهرهبا ب سندهينو

حول  ،داستان يهيماجان ،ن رمانيدر ا .کنديممربوط به آن آشنا  يداستان و ماجراها

نه آغاز ين زميگردد و با گفتمان کاراکترها در هميمو   يموضوع عروس

ا ي (. «۹۲»د: يگوير ميبه مد يفيتور»شود: يم

 «۹۲.»د: يگوير ميبه مد گر يد ييدر جا

ن در يش از ايکه پ بوده يسنت يهان ازدواج در تقابل و تناقض با ازدواجيا. (4)همان: 

گر سؤال يکديآن از  يههمه با تعجب دربار ،ن سببيروستا متداول بوده است. به هم

 يبر تعجب اهال يلوحو ساده يسواديب و کنند. خصوصاً سواد و هوش يم

 .شتر افزوده بوديب
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 ر ماجرا هستنديدرگ يچه کسان

، امام جماعت،  بهتوان ير ماجرا هستند ميکه درگياز جمله کسان

 کنند.يفا ميرا در رمان ا ينقش مهم يهمگ که اشاره داشت  و وگروهش

 

 ست؟يها چان آنيروابط م

رمان است که در روابط خود با مردم روستا، همچون  يت عرفانيگانه شخصي ،

ها را با نفوذ گفتار خود و آن ورزديمو ارشاد مردم اهتمام  ييوارسته به راهنما يرهبر

 يگريانجيبا م ،رمان يت منفيشخص کند. يت ميفطرت پاکشان هدا يسوبه

از نو  ييکه گو گردديممتحول  ياگونهبه زيانگک شب پرماجرا و شگفتيدر 

 زاهد يهاانسانکه خودش را از بود که با وجود آن يز مردينمتولد شده است. 

 يمذهب نسبت به افراد يزيغر يترس  يهاييشگويد، اما با توجه به پيکشيکنار م

  مردم با مقابل روابط يهنقط ،داشت. اما روابط امام جماعت و مردم  خصوصاً

ها او که در نظر آننيا ي؛ براکردنديوقت به اسم صدا نمچيمردم دهکده امام را ه است؛

با توجه به  هاآن رونيآمد و از ايحساب مبه «نهاد»ک يبلکه  ،ک شخص نبودي

شده بودند. مين تقسين و مخالفيموافق يه مجزابه چند اردوگا ،جماعت شان با امامرابطه

م بود که يتيساده و  يمرد در نظر  دخترعمو، پسرعمو بودند وبا  

ز ين  گرفت.يقرار م مورد محبت و ترحّم  ،يرونياز ا و از به توجه داشتين

مؤدبانه  يرفتار با  هنگام مالقاتدر اشت، ر زنان ديکه با سا ييهايبرخالف لودگ

در ارتباط با مردم ده برخوردار بودند  يادياز نفوذ و قدرت ز زين گروه محجوب .داشت

از مسائل و مشکالت ده را حل و فصل  ياگوشه ،شانيهاييک به تناسب توانايو هر

 کردند.يم

 يگفتمان يهات در کنشيو خالق ينوآور

وجود  يناگسستن يونديپ ،يکالنِ اجتماع يو ساختارها يخُرد کالم يدادهاان رخيم

ان يم يخرد کالم يدادهارخ يهجينت ،کالن جامعه يموارد ساختارها يدارد و در برخ
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 يتيو خالق ي، نوآوريگفتمان يدادهار در رخييه است. اما منظور از تغک جامعيافراد 

 ينوع ،رييات معمول تعارض دارد. تغها و انتظارجهات با عرف ياست که از برخ

ن ييکه در تع ييهامثالً تناقض د؛يآيشمار مبه يعُرف يهااز حدود محدوده يتخطّ

 يجا که کاربرد گفتمانآن يعنيشود، يت مربوط ميبه روابط جنس و دهديم يرو گاهيجا

 يعل سنّتگاه فايان جايموجود م يهار تناقضيتحت تأث ،هاتيگر فعاليمحور و دتيجنس

ر روابط يو تحت تأث نموده يها را در آن چارچوب اجتماعانسانت که يمربوط به جنس

رو روب يتياند. در واقع مردم با وضعدا کردهير پييشده و تغمشکلد، دچار يجد يتيجنس

  در رمان، (.1۰1، 1۹7۴)فرکالف، نامند يم« کيدئولوژيا يمعماها»شوند که آن را يم

خالف عرف و  يرتابتکار و جسا ،خود يازدواج با کنش گفتمان يلهأمس ژه دريوبه

د ينمايم شخصاً دخالتاش ندهيدر انتخاب همسر آ و دهديخرج ممعمول به يهاسنت

ز خالقانه و برخالف سنت و عرف يشود. کالم او با افراد خانواده نيقدم مشيپ يو حت

 «4۲»د: يگوين مياش چنندهيآ يهدربار روستاست، چنان که برادر 

 يخواهرش در داشتن مشاغل يهاييبر توانا ،ن جملهيان ايبا ب يو

حقوق  يرش تساويخود پذ ،نيا کهکند يد مين مختص مردان بوده، تأکيش از ايکه پ

را   يتراتژتوان اسيک مرد است. ميگاه يدر جا دگاه برادريزن و مرد از د

به زن بودنِ خود  ،ن حاليدر ع که ريناپذرد: مقتدر، قاطع و انعطافطور خالصه کنيا

د: يگويرقابل رسوخ، به برادرش ميمصمم و غ يابا چهره زند. ينم يالطمهز ين

«
(. ۹۹)همان:  «1۲

 يانيمردساالرانه با عناصر ب يهاگفتمان يانياز عناصر ب يازهيآم ،کالمدر واقع 

در  يلحن مقتدرانه و قاطع و رقابل رسوخ يمصمم و غ يهزنانه است. چهر

که « است يکاف»و « ندارد يمفهوم»چون  يفتن افعالگرکاربه برادرش و به ييپاسخگو

دن يسواد تنها در حد خواندن و فهم يريفراگ»موضوع ت و اصرار او بر يانگر قاطعيب

م مردانه برخوردار است. اما کال يهايژگياز و يهمگ ،باشديم« يقرآن و مسائل مذهب

دن يفهم ينوشتن را برا قدر که خواندن وهمان« آدم» :ديگويمکه   ين جملهيدر ا
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در  شهياست که ر« قشر زنان»همان « آدم» يهاز واژ منظوراست،  يقرآن بداند کاف

مسلمان نسبت به همجنسان خود  يعنوان زندارد که او به يدگاهيو د ياعتقادات مذهب

و مسلمان و مصر به انجام  يک زن مذهبي يبرا يگاهينش جايدر آفر دارد. 

از حقوق  يجانبدار يچ عنوان در پيهت، بهين موقعي، موفق است و در ايف اسالميوظا

ک زن مسلمان يف يبلکه برداشت و احساس او نسبت به حقوق و وظا ؛ستياش نزنانه

از  يل برخورداريدلبه کند. سخنانياست که آن را قاطعانه ابراز م يهمان

، از چنان الت زنان قائل استيتحص يکه او برا يمردانه و حد و حدود يهاتيقاطع

اش نسبت به زنان ياعتقادات سنت تمامبرادرش را با  باشد کهيبرخوردار م يريتأث

چون  البته برادررد. يک زن بپذيعنوان د او را بهيکند تا عقايوادار م جامعه،

مردانه  يو قدرت جسارتگر زنان ده، از يبرخالف رفتار و گفتار د اوداند که يم

ازدواج  ،اوست يهستيکه شا ينده با جوانيدر آ کند کهيآرزو م ،رخوردار استب

 يضمن يبه شکل ، مخاطبمهيف سخنان برادر نعيش کم شود. در توصيکند و دردسرها

دختران  يازدواج برا است که در آن،مواجه  يانهيزمدانش پس يبا نوع يحيو تلو

گردد که از مشکالت و يو موجب م دباشيمساز ار سرنوشتيبس ي، امرروستا

برخالف عرف و  ،او يزبان يهاو کنش  يابند. گفتارهاي ييشان رهايدردسرها

ش، با وجود برادر رونيو از ا جنس زن است يهدربار ييروستا يهجامع يهاچارچوب

واجِاما معتقد است که ازد ،کنديافتخار م يهاييقاً به جسارت و توانايکه عمآن

 .کاهديم ش، از مشکالت

 

 «نييتب»در سطح « »رمان  يل گفتمان انتقاديتحل

 فظردر  يجتماعا يمبارزه نداز رو يجزئ انعنوبه متن ليتحل به ،مرحله نيدر ا

از  ينوع چه هک شودين سؤال پاسخ داده ميبه او  شوديم ختهداپر رتقد تمناسبا

 نگفتما نيدادن الکشدر  يتيموقعو  يجتماعا ،يدنها نوگوناگ حسطودر  رتقد بطروا

  ؟ستا مؤثر
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به  يبنديپا جهل و خرافات، يريگافر ملاعوک سو، ياز  ن،ستادا نيا نييتب سطحدر 

سودان از  يجامعه يو فرهنگ يمردان بر زنان و فقر ماد يسلطه غلط و يهاسنت

 يها، اثر خود را در سالکه ييجاده شده است. از آنير کشيتصوگر بهيد يسو

 يو انتقاد يستيرئال ينگاه نموده، خلقسودان يدوران پسااستعمار يعنيهفتاد،  يهده

در  ديکه با ياز موارد گريد يکيدارد.  ين مقطع زمانينسبت به مسائل و مشکالت ا

 يدارا سندهينو يانهياز دانش زم يبه آن پرداخت، آن است که چه عناصر نييسطح تب

اوضاع نابسامان زنان در در اثر خود،  است؟  کيدئولوژيا تيصخصو

و  تيکه خود دوران طفول ييروستا يجامعه ؛کشدير ميتصوسودان را به يجامعه

 معموالًندارند و  يالتيتحص زنان ،ن داستانيدر ا .است آنجا گذراندهدر اش را ينوجوان

رغم  يدهند عليخود حق مکه به يمسران؛ هشونديهمسران خود واقع م يمهريمورد ب

ل ازدواج ياز دال يکي باشند.  يگريبه فکر ازدواج د ،داشتن زن و فرزندان متعدد

 گونه کههمان ،دانديمخود نظافت و ظاهر  ،يزنان به آراستگ يتوجهيمجدد مردان را ب

از  (.۱4 ) «7۲»د: يگويم همسرشخطاب به  ،از رمان يدر قسمت

نداشتند  يخواستگار مناسب ،ل متعدديکه به دال يرو دختران جوان کم سن و سالنيهم

با  آمدند. يسن پدرانشان بودند درمهم يمسن که گاه يبه عقد مردان

کند تا همانند او به يق ميزنان را تشو ،ک آرمان شهريدر  ت يکردن شخصبرجسته

غلط  يهاسنتبرابر  شنفکر و خودساخته باشند و با قدرت درل بپردازند، رويتحص

 يم داشته باشند و حتيدخالت مستق شانندهيآستند و در انتخاب همسر يگذشتگان با

رامون او يو حوادث پ ت ياگرچه داستان در ظاهر به شخص .ش قدم شونديپ

زنان و دختران  رباسنده اوضاع اسفياست تا نو يپوشش  ،قتيپردازد اما در حقيم

قدرتمند،  يزن يعنوان الگورا به  گونه،نيا ر بکشد ويتصوبه سودان يدر جامعهرا 

 تابرسد  يسنده خواستار آن است که روزيدر واقع نو .کند يآگاه و سنت شکن معرف

و  يجهل فرهنگ يعنيدر مقابل قدرت مسلط بر جامعه  زنان جامعه همچون 

 و مقاومت کنند.  يگستاديا ياجتماع
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، انددانستهآثارشان  انيرا تنها ابزار ب يسيرمان نوکه فن  مثل  يسندگانينو»

رجال،  يو فساد اخالق ياکارياجتماع خود و رواج ر يهاينابسامانبا مشاهده 

 ياجتماع و ضعف اخالق يو ناهنجار يشانيپر دنيبه درد آمده و با د شانيهادل

 ،ي)حلب« ساختنديممنعکس  يبا پوشش شينفرت خود را در آثار خو خشم و ،قهرمانان

و روابط  يفرهنگ ،ياجتماع امياز پ يينمودها ،که زبان و متنييجاآن از(. 11: 1۹1۹

ف روابط قدرت يتضع اي ريکه به حفظ، تأثيمادام ،يگفتمان يقدرت هستند و رفتارها

مسائل  ييبازنما ،(111: 1۹7۴کالف، )فرخواهند داشت  کيدئولوژيبرسانند، بار ا ياري

ن ياباشد و  کيدئولوژيا ييمعنا يدربردارنده توانديم ،در داستان يو اخالق ياجتماع

تمرکز  ت،يو در نها ان کنديرا ب است کيدئولوژيا يامبارزه، کانون موضوع که داستان

 ن مسائل قرار دهد.  يهم يرا بر رو داستان اميپ

 ،يگفتمان نسبت به مبارزات در سطوح مختلف نهاد نيا گاهيجا انيب ،گريد ينکته

مطلب است  نيا اني، خواستار بخود داستان در است.  يتيو موقع ياجتماع

و از  يفرهنگ يهاينابسامان ،ياجتماع يهايآشفتگ نيکه سرمنشأ تمام ا

 جهلن يا ؛است غلط يهاسنتجهل و خرافه و ، اشجامعه ينظام يهايدگيپاشهم

تن  يخوار، به هرگونه خفت و ازدواج يدختران جوان برا شوديم باعثاست که 

ر يتصورا بهآن  يهايو ناهنجار جامعه اوضاعدارد تا  يسع ،ياجتماعرمان . دهند

گفتمان غالب آن  يتواند فضاينم، يو حکومت ياسيس يهاتيل معذوريدلبهبکشد، اما 

 يليصورت تمثبه، «»مانند رمان ثر موارد، در اک و مورد نقد قرار دهد دوره را

 ليبه نقد و تحل ،و در آن نمايديان مين موارد را بي، امانند کم عقل  ياوانهيداز زبان 

 يکشورها اتيادب يهايژگيواز  يکي. پردازديخود م يجامعه يو اجتماع يتيموقع

 رايز ؛هاستآنن ايم در يمسخرگو  يشوخ، وـهج ،زـطنرواج  عموماًتحت ستم، 

و  نندزيم ييطنزگوو  يبه لودگد را خوقدرت نقد آشکار از آنها سلب شده،  هک يمدمر

خود را  يگزنده، انتقادها يگاهدار و و خنده حيرصريغ، وپهل دو سخنر ظهاااز راه 

  ؛ستين يقاعده مستثن نياز ا زين« »رمان  (.11: 1۹1۹ ،ي)حلبکنند ياظهار م

ه يعلرا بر ياجتماع يهمبارز يرمان خود، نوع يهاگفتمان يبا کنکاش و واکاو
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 يبرا ،يوانگيو د يلودگاو از زبان گذارد. يش ميشده به نمايعيناپسند و طب يهاسنت

خواننده  بهجامعه را  يتا بتواند دردها کنديماستفاده  يمعضل اجتماع نيا ريو تفس انيب

طبع  يدارا ن رمانيا وادارد. يو دگرگون رييو تغ شهيبه اند القا کند و مخاطبش را

 يپ آن، در در  و اجتماع است يهاتيبر واقع يدار و مبتنهدف ،يانتقاد

 نيا انيجز ب ،ياحل و چارهراه چيه ي. وباشديممردم جامعه  يجامعه و آگاه الحاص

 يداريو ب ياريهوش به ياذره ق،ين طرياز ا بتواند ديتا شا ابديينمتلخ  يهاتيواقع

 قيآن است که ساختار و حقا يدر پ شيهااش کمک کرده باشد. او در داستانجامعه

افکار  ت،يبا صراحت لهجه و قاطع يدر موارد يو ؛را دوباره زنده کند و بسازد خيتار

جهل و  يهيکه بر پا يعرب يموجود در کشورها ياجتماعو وضع  انيخود را ب يدرون

 .کنديمنقد  را است فهخرا

 

 يريگجهينت

است و ، متن و خواننده سندهينو نيب يرابطهگر انينما ،يانتقادگفتمان  ليتحلکرد يرو

« »رمان . دارديان ميرا بگفتمان  يبر رو يتين و بافت موقعتبافت م ريتأث

از  يخاص يدورهتلخ  يهاتياز واقع يديبازتول واست  ياجتماع-يستيرئال يرمان

ش ينماها را آنتا دارد  يسع ،هاواژگان و جمله يدر وراکه  دارد سودان

 دهد.

 با آورد تايم راهممخاطب ف يامکان را برا نيامذکور  رمان يگفتمان انتقاد ليتحل

موجود  يناعساختار و م يهاهيال نيترقيعمو آشکار ساختن  آنوح مختلف طس يبررس

رمان در سه ن يا .ابديت ر دسثا نياز خلق ا سندهينو شو نگر يژولويديبه ا ،در رمان

 :شوديمان يک بيج آن به تفکينتا و ديگرد ين بررسيير و تبيف، تفسيسطح توص

بار  ،يدستور يهاشد که واژگان و ساختمشخص ف متن،يدر سطح توص.1

ه همواره در است ک ييهاتقابل يدهندهنشان ،رمان يهيماجان و ک دارنديدئولوژيا

گفتمان تسلط اهل قدرت، با  يکه رمان در پچنانهم ؛ابديينمود م ياجتماع يساختارها

 ياز برابر تيحکا ،رمان ياکثر کارکترهاگفتمان  يول شوديشروع م ر و دانش آموزيمد
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بسامد و ساده و روان است  ،سندهيزبان نو رونياز ا روستا دارد. ين اهاليقدرت در ب

بودن معلوم، نشان از مشخصجمالت  يمجهول، در مقابل بسامد باالاندک جمالت 

و جمالت  يجمالت مثبت نسبت به جمالت منف يهخوانندگان با غلب کنشگر دارد.

 کار گرفتهاز واژگان به ياريواجه هستند. بسم يو امر ينسبت به جمالت پرسش يخبر

و  يکه گاه تکرار هستند يررسميانه و غي، عامداستان يهاتيشخص يشده از سو

 باشد.يهمراه م يو اعتقاد ي، مذهبيبا بار عاطف ،از موارد ياو در پاره ز استيآمهيکنا

 يانهيزم و دانش يصور يهايژگيو يکيالکتيمحصول ارتباط د ر، کهي. سطح تفس2 

ها که در اذهان مردم وجود دارد، فرض شيپاز  يبرخ ييذهن مفسر است، به بازگو

 گردد.يم و   يعروس يداستان، حول ماجرا يهيماجان حال نيرعد پردازد.يم

است که در برخوردار ان افراد يان ماجرا و روابط ميدر ب يمنطق يرمان از روندن يا

 باشد.يم ييروستا يدر جامعهقدرت  يبرابر بر يمبتن ،اغلب موارد

اقشار و  انيحاکم م، گفتمان ياجتماع يساختارها کهين، درحاليي. در سطح تب3

 يدر پ توانديم، گفتمان حاکم بخشديم تينيعرا  ييروستا يمختلف جامعه يهاگروه

ر قرار دهد. يم تحت تأثيرمستقيا غيم و يخود، ساختار را به شکل مستق يان انتقاديب

 ينشان از نوع رمان، يگر کارکترهايدو  ان يها مگفتمان يکه وجود برخچنان

ر ساختار ييتغ يدر پ دکنندهيکند که توليدر متن دارد و مشخص م يجتماعا يمبارزه

 ش است.يخو يهجامع ياجتماع

 يدوران پسااستعمار يعنيهفتاد،  يهده يهااثر خود را در سال که ييجااز آن

ن مقطع ينسبت به مسائل و مشکالت ا يو انتقاد يستيرئال ينگاه سودان خلق نموده

 يماعاجت يهمبارز ي، نوعرمان يهاگفتمان يبا کنکاش و واکاو اوواقع  دارد. در يزمان

از  يان نماديدر پا گذارد. يش ميشده به نمايعيناپسند و طب يهاه سنتيعلرا بر

و  يحقوق اجتماع يو تساو ياقشار مردم با برابر تمام ،خود که در آن يآرمان يهجامع

 يتجل  يدر عروس را ز برخوردار باشديآملمتمسا ي، از روابط انسانيقدرت گفتمان

سنده در ينو يدئولوژيدهد که ايان داستان، نشان ميدر پا با  ازدواج  .بخشديم

ر و تحول يير تغيس ،رکردهيي، تغبر زنان ها و ستم اهل قدرتيگرسلطه ييبازنما
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و  ييراهنما هاست که باآن يفطرت انسان يبازگشت به سو ، در واقعهاتيشخص

 يهدندهنشانو  رد.يگيخود مت بهي، صورت واقعينيد ي، رهبر يگفتمان ارشاد

ر تحوالت يس  ت.اس سودان يهت جامعيبه بهبود وضع  يدواريام

 يرا در رخدادها يقدرت گفتمان يدن به برابريرس يجامعه برا يو فرهنگ ياجتماع

بازتاب آن را در تحول  و سازديمنمودار  ييروستا ي( جامعهخرد )ساختار يکالم

 گرداند.يآشکار م  يعروس يعنيساختار کالن جامعه 

 

  (13)هانوشتيپ

ست که ازدواج کند؟ين مرد نيمن و گفته ز يش عمويچرا آن نره خر رفته پ .1

رياد بگير يمد يمردار متعفن، از دخترها يا .۲

د؟يديبر را شنآقا خ.۹

ستيات نک ذره مغز تو کلّهي؟ يفهميرا نم يو جد ين شوخيا فرق بي؟ آياوانهيق تو ديرف.

ش کنيباشد، رها ين خدا از تو راضيز. 4

1.

را شکست داد  يان فرانسويان بود که سپاهيوبين ملکه اين پادشاه زن مسلمان و آخريدوم.7

.(1۲: 1۹۱4،ي)توکل ک کشته شديبعدها به دست ممال يول

، شجرالدُّر ييباياگر به ز يک زن است حتيک زن هم ياگر احمق باشد، و  يمرد، مرد است حت.۱

باشد

تواند حرف بزند. دختر عبداهلل يگفتند طبل م هاآنمثل رعد به غرش درآمد.  يطبل بزرگ برنج.۴

««کندين دارد ازدواج ميکند، زين دارد ازدواج ميز» :ديگويم يگفت طبل برنجيم

ن دختر ده ازدواج خواهد کرديدة خداست و فردا با بهتريست. او بندة آمرزين ابله نيز.1۰

کارت؟ يپ ي، برويکنيرا ول نم يمعنيب يهان حرفيچرا ا.11

؟شعوريب يز بچهيخبر راجع به چه چ»، «د؟يادهيآقا خبررا شن.1۲

 يخواهي، بلند شو درِ گاو صندوقت را باز کن پول من را بده، اگر نمبخورهات تو سرت قهوه.1۹

بگو؟ يپولم را بده

چاکا بزن بهين يا بنشي.1۹

رم؟يتوانم پولم را از تو بگيمن نم يکنيتو فکر م يخ عليش.14

ان ما، پدر ما، بندة خاص خديخ! حنيش.11
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به سرت زده؟ ين که چه فکريا ايرم؟ يتوانم پولم را از تو بگيکه من نم يکني، تو فکر ميعل.17

؟شعوريب يز بچهيخبر راجع به چه چ»، «د؟يادهيآقا خبررا شن.1۱

تو چه  يدخترها نس»در ادامه گفت:  يعل خيش، «من است ياو همسن دخترها از خدا بترس مرد،.1۴

او دارد؟ کار به

زديتازه بر تو فرو ر ينخل را تکان بده تا خرما يم شاخهيمر.۲۰

ک زن، زن است اگر چه پادشاه باشديک مرد، مرد است، اگر چه احمق باشه و ي.۲1

دولت مثل خر سرکش است .۲۲

فردا هستندپس ين برايز يدر تدارک عروس هاآن.۲۹

ف کنمين را تعريز يت داستان عروسيبرا ن تايا بنشيب.۲۹

يدان بشوک حقوقيا يک دکتر ي يتوانيتو م.۲4

خواندن و  يقدر که آدم خواندن و نوشتن را براندارد و همان يالت در مدرسه مفهوميتحص.۲1

د و خندياست. و برادرش م يبداند کاف يفات مذهبيدن قرآن و مسائل مربوط به نماز و تشريفهم

کند!يکند و درد سرت را کم ميد و با تو ازدواج ميآيم يفردا جوان خوب»د: يگويم

اما از  فر استفاده شده،ين پژوهش از ترجمه دکتر شجاعيا يعرب يهاعبارت يچه در ترجمهاگر .۲7

سنده يلذا نواز اشتباه نبوده،  يخال ،ينه عرب انجام شده و يسيانگل متن ين ترجمه از رويکه اييجاآن

 را انجام داده است. يموارد اصالحات يمقاله در بعض

 

 منابع و مآخذ
مجله ، «در تداول عامه يفارس جيرا يهادشواژه يبندو طبقه يبررس» ( ،1۹۴1) دهيسپ ارباب،

 .1۰7-1۲۹: ۹، شماره ۲دوره  ،يقيتطب يزبان شناس يهاپژوهش

 .يو فرهنگ ي: انتشارات علمتهرانچاپ سوم، ،يادل گفتمان انتقيتحل(، 1۹۴۹فردوس )زاده، آقاگل

، ترجمة «گفتمان نورمن فرکالف يل انتقاديتحل»کتاب مقدمة  گردآورندة ( ،1۹7۱) يعلپور، شعبانبهرام

 .14 –1 ها:گران، تهران: دفتر مطالعات و توسعة رسانهيران، فاطمه و ديسته پيشا

 .۹1-7: ۹۹. شماره زنان يمطالعات راهبرد. ياسالم يها(. زنان فرمانروا دردولت1۹۱4، فائزه. )يتوکل

 انيم يزبان يهاتفاوت يتماعاج يزبانشناس ي: پژوهشتيسوجن انبز» .(1۹۱۰).محسن جان نژاد،

 .دانشگاه تهران :يافخم يعلراهنما: . «در تعامل مکالمه يرانیرد و زن ام انورشیگو

 .يبهبهان :ان. تهريطبعخ شوو  طنز بر يامقدمه(. 1۹1۹اصغر. ) يلع ،يحلب

 ليتحل تمطبوعاو  يبانز رساختاو  يجتماعا منظا نايم رابطه بر يمددرآ(. »1۹77، )ي، هاديکيخان

 .۲17-۲1۹ :۲ رهماـش ،نگفتما ،«انريدر ا ياسيس رتقد تمرکزو  يکندگاپردوران  هينشردو  نگفتما
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