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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 alZain" 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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چکيده
تحليل گفتمان انتقادي ،رويکردي نوين در تحليل گفتمان است که الزمهي آن شرکتدادن عواملي
همچون قدرت ،ايدئولوژي ،تاريخ و مواردي از اين دست ،در متن ميباشد .براساس نظريهي نورمن
فرکالف ،براي کشف اليههاي زيرين و تحليل الگوي گفتماني ،بايد سه سطح «توصيف»« ،تفسير» و
«تبيين» را بررسي کرد .اين جستار بهروش توصيفي -تحليلي ،با بررسي رمان «

» اثر

و با بهرهگيري از رويکرد تحليل گفتمان انتقادي فرکالف ،در پي پاسخگويي به کيفيت تحليل
انتقادي گفتمان رمان مذکور در سطوح توصيف ،تفسير و تبيين ميباشد و مشخص ميکند که نويسنده
در سطح توصيف ،با توجه به اسلوبِ گفتمان جاري و عاميانه ،زبانِ ساده ،کنايهآميز و گاه خبري و
تکراري که با بار عاطفي و مذهبي ـ اعتقادي همراه است ،در پي بيان انديشههاي خويش ميباشد .در
سطح تفسير نيز ،به بافت موقعيتي ،پيشفرضها و ميانمتنيهاي گفتمان توجه دارد و چارچوب و
موضوع موردنظر خود را در قالب رمان و در طي گفتمانها بيان ميکند؛ بهطوريکه سير تغيير و تحول
شخصيتها ،بازگشت بهسوي فطرت انساني آنها دارد و با راهنمايي و گفتمان ارشادي رهبري ديني و
عرفاني ،صورت واقعيت بهخود ميگيرد .در سطح تبيين ،نويسنده قصد دارد تا تأثير ساختار اجتماعي
در نوع گفتمان و تأثير بازتوليدي که اين گفتمان ميتواند در تغيير ساختار بگذارد را بهتصوير بکشد.
اگرچه

در اين رُمان ،ديدگاهي رئاليستي و انتقادي از اوضاع جامعه را ارائه ميدهد ،اما گرايشات

آرمانگرايانهي او به سمت مدينهي فاضلهاي است که در آن ،تمامي نهادهاي اجتماعي با قدرتي
همسطح ،از روابطِ مسالمتآميز انساني برخوردار باشند.
کليد واژهها :گفتمان انتقادي ،فرکالف،

رمان

.
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مقدمه
يکي از رويکردهاي نوين در تحليل گفتمان ،تحليل گفتمان انتقادي است و «نورمن
فرکالف» ( )1۴۹1زبانشناس و پژوهشگر بريتانياي ،يکي از صاحب نظران برجسته در
حوزه ميباشد که معتقد است ،تحليل گفتمان در مراحل توصيف ،تفسير و تبيين
صورت ميپذيرد .گفتمان بهواسطهي ساختارهاي متفاوت شکل ميگيرد ،اما خود در
شکلدهي مجدد ساختارها و يا بازتوليد آنها نيز سهم دارد که اين ساختارها ،بهصورتي
بيواسطه ،از ماهيتي ماهيتي گفتماني و ايدئولوژيک برخوردار هستند« .ايدئولوژيها،
نمود اوليهي جوانب مختلف جهان هستند که در ايجاد و حفظ روابط قدرت ،سلطه و
استثمار بسيار مؤثر خواهند بود»

).(Rogers, 2011: 123

عواملي چون بافت تاريخي،

روابط قدرت در جامعه ،نهادها و فرآيندهاي اجتماعي و فرهنگي و ايدئولوژيکي،
موجب ايجاد متن يا صورت زبان و معاني ميشوند (آقاگلزاده .)۲ :1۹۴۹ ،اين گفتمان ،از
ويژگي انتقاديبودن برخوردار است؛ يعني اينکه خود را به لحاظ سياسي بيطرف
نميداند و اصرار دارد تا وضعيت موجود را تغيير دهد (سرلک .)۲1 :1۹۴1 ،در واقع
تحليل انتقادي گفتمان ،نوعي از تحليل گفتماني است که نحوهي استفادهي غيرمشروع
از قدرت جمعي ،سلطه و عدم مساوات که از طريق نوشتار و گفتار در يک بافت
اجتماعي و سياسي خاص صورت ميگيرد و يا در برابر آن ايستادگي ميشود را بررسي
مينمايد» (يارمحمدي .)11 :1۹۴۹ ،همچنين اين گفتمان عالوه بر توضيح واحدهاي
ساختاري درون يک متن ،به زبان کاربردي آن نيز معطوف است (ميلز.)171 :1۹۱۱ ،

از آنجاکه تحليل متون جديد ،بهويژه نوع ادبي رمان ،در تغيير و تحوالت فرهنگي و
اجتماعي جهان معاصر نقش بسزايي دارد ،مسألهي تحليل متون بر اين اساس و بيان
گفتمان غالب و جهتدهي به آن ،از ضرورتهاي ادب معاصر بهشمار ميآيد .متون
ادبي نيز همچون متون سياسي ،داراي ساختارهاي گفتمانمداري هستند که با مطالعه و
تحليل انتقادي آنها ،ميتوان به افکار ايدئولوژيک نويسندهي آن دست يافت .علت
انتخاب رمان «

» اثر برجستهي

( ،)1۴۲۴–۲۰۰۴از رماننويسان واقع-

گراي سوداني ،آن است که اين رمان ،تعامل ارتباطي خوبي بين نويسنده و خواننده در
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چارچوب کنش و نهادهاي اجتماعي و پيوند بين قدرت و ايدئولوژي با مفهوم گفتمان
دارد .لذا در اين جستار سعي ميشود تا بهروش توصيفي -تحليلي و با ارتقا بخشيدن به
تحليل متن ،از طريق انتقال سطحِ توصيف به سطح تفسير و تبيين ،خواننده را با
گرايشهاي مذهبي ،ضدّ سنتي و آرمانگرايانهي نويسنده در اين اثر آشنا نموده و
حقايق پنهان موجود در وراي رمان و اليههاي زيرين متن را در بافت جامعهشناسي و
زبانشناسي بنماياند.
همچنين پاسخ به سؤاالت پژوهشي زير ،هدف ديگر اين پژوهش ميباشد:
تحليل انتقادي گفتمان براساس نظريهي فرکالف در سطوح توصيف ،تفسير و» قابل انطباق است؟

تبيين تا چه حد بر رمان «

-تحليل انتقادي گفتمان رمان «

» ،چگونه ميتواند مخاطب را به افکارِ

ايدئولوژيک نويسنده نزديک کند؟
در اين پژوهش پس از بيان خالصهاي از داستان و بيان مقدمهاي از تحليل گفتمان
انتقادي و رويکرد فرکالف ،به تحليل انتقادي رمان مذکور در سه سطح توصيف ،تفسير
و تبيين پرداخته ميشود.
پيشينهي تحقيق
در مورد رمان

» ،پژوهشهاي اندکي انجامگرفته از جمله:

ياسمن چگيني در مقالهي خود با عنوان «نگاهي به مجموعهي داستان عروسي زين»
(سمرقند ،ش ،)1۹۱1 :17به مقايسهي شخصيتهاي سه داستان موجود در کتاب
عروسي زين با داستان کوتاهي از گابريل گارسيا مارکز به نام «زيباترين غريب جهان»
ميپردازد و به اين جمعبندي ميرسد که شخصيتهاي اين دو رمان ،از جهات متعددي
به هم شباهت دارند و تنها تفاوت ميان اين دو داستان در آن است که شخصيت اصلي
داستان گابريل ،يک زن است اما در رمان

 ،مردان شخصيتهاي اصلي آن داستان را

تشکيل ميدهند و زنان دهکده ،هيچ نقشي بهجز خبررساني ندارند.
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در مقالهي «شخصيتسازي در رمان

» ،نوشتهي سکينه بناساز و همکاران،

(چهارمين کنفرانس جهاني و اولين کنفرانس ملي پژوهشهاي نوين ايران و جهان در
مديريت ،اقتصاد و حسابداري و علوم انساني ،)1۹۴1 :به بررسي و تحليل
شخصيتهاي رمان و زاويهي ديد راوي پرداخته و از گفتگو ،کنش و ايجاد ارتباط بين
عملکرد اشخاص داستان صحبت ميکنند.
اما در مورد رويکرد گفتمان انتقادي فرکالف ،پژوهشهاي فراواني صورتگرفته از
جمله:
فردوس آقاگلزاده در مقالهي «تحليل گفتمان انتقادي و ادبيات» (ادب پژوهي ،ش:1
 ،)1۹۱1به بررسي رابطهي تحليل گفتمان انتقادي و زبانشناختي با ادبيات و تحليل
متون ادبي ميپردازد.
در مقالهي «بررسي رمان

براساس الگوي تحليلي فرکالف»،

نوشتهي نسرين عباسي و مالک عبدي (نقد ادب معاصر عربي ،ش،)1۹۴1 :۹
نويسندگان در حوزهي تحليل گفتمان انتقادي ،به دو رويکرد اجتماعي و زبانشناختي
اشاره ميکنند که در رويکـرد اجتماعي گفتمان ،بافت موقعيتي تشريح ميگردد و در
رويکرد زبانشناسي ،بافت متني شرح داده ميشود.
حمزه نوذري و همکاران در مقالهي خود با عنوان «سودمندي گفتمان انتقادي
فرکالف در تحليل متون انضمامي» (فصلنامه مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ايران،
ش ،)1۹۴۲ :1با تأسي از روش فرکالف به اين سؤال پاسخ داده که متون رسانهاي ايران
که درحال بازنمايي واقعيت بحران اقتصادي اجتماعي اروپا و آمريکا در سال ۲۰11
ميالدي هستند ،از چه گفتمانها و نظريههاي کالني متأثر ميباشند.
«تحليل گفتمان انتقادي داستان کوتاه ناخلف نوشته سيد مهدي شجاعي» ،عنوان
مقالهاي به قلم سهيال فرهنگي و سودابه بانگآور است که در مجلهي ويژهنامهي
فرهنگستان (ادبيات انقالب اسالمي) ،ش 1۹۴۹ :۲به چاپ رسيده و نويسندگان در آن
مقاله سعي نمودند تا اين داستان را با توجّه به رويکرد فرکالف در سه بخش توصيف،
تبيين و تفسير بازخواني کنند.
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افسانه ميري و همکاران در مقالهي خود با عنوان «مقايسهي قدرت دو شخصيت
محوري رمان «آتش بدون دود»» (جستارهاي زباني ،ش )1۹۴7 :۹4سعي نمودهاند تا با
توجه به نظريهي گفتمان فرکالف ،به شناخت شخصيتهاي قدرتمدار يا منفعل در
رمان نادر ابراهيمي بپردازند و از نظرات و جانبداريهاي ايدئولوژيک نويسنده،
رمزگشايي کنند.
» نگاشتهشده ،به نظر

با توجه به مقاالت بسيار معدودي که در مورد رمان «

ميرسد در حال حاضر هيچ پژوهشي در زمينهي نقد گفتماني داستان صورت نپذيرفته
و پژوهش حاضر براي اولين بار اين رمان را از منظر نظريهي گفتمان انتقادي فرکالف
مورد بررسي قرار ميدهد.
خالصهي رمان
در داستان
«

که يک راهب و سالک است ،با حمايت از مردي بهنام

،

» که مردم او را ديوانه ميپنداشتند ،حوادثي را براي اهل دهکده رقم ميزند و
مرتاض ،عامل تمامي اين اتفاقات غيرمنتظره است،

اهالي روستا ،در اين مورد که

با يکديگر همعقيده هستند .مردم در اين دهکده ،جز کار و زحمت ،سرگرمي ديگري
ندارند ،زنان نيز درگير رنج و مسائل مربوط به خانه و خانواده هستند و ميبايستي از
مردان بهعنوان قدرت برتر ،اطاعت و فرمانبرداري نمايند .از زمان حضورِ

و حتي

پس از مرگ او ،برکت ،ثروت و آباداني به زمينها و کشتزارهاي روستا روي ميآورد و
اوضاع مردم روستا بهطرز چشمگيري تغيير و تحول مييابد .از سوي ديگر نيز
شخصيتهاي اصلي رمان ،همچون
رفتاري ميگردند و

با دختري باسواد و فهيم بهنام

 ،دچار تحول اخالقي و
ازدواج ميکند .ازدواج

با شايستهترين دختر روستا ،خود مبدأ معجزههاي بزرگ در تاريخچهي دهکده به
حساب ميآيد؛ در واقع

در اين رمان ،بهخوبي تأثير گفتمان

و برکتِ وجودِ

عرفاني وي را در هدايت و ارشاد شخصيتهاي متزلزلِ داستان و دگرگوني و پيشرفت
در اوضاع و احوال اقتصادي و اجتماعي مردم (بخش کالن جامعه) ،بازتاب ميدهد.
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تحليل گفتمان انتقادي رمان «
ايدئولوژي

» در سطح «توصيف»

به شيوههاي مختلف قابل درک است .يکي از اين شيوهها ،روش

تحليل ساختار متن ميباشد که در مرحلة توصيف صورت ميگيرد و براي آشکار
ساختن معاني نهفته در کلمات است« .اين سطح از تحليل انتقاد گفتماني بر حول چند
پرسش اصلي سازمانيافته ،که مهمترين آن سه عنوان واژگاني ،قواعدِ دستوري
وساختارهاي متني است» (بهرامپور.)1۹ :1۹7۱ ،

واژگان
انسانها غالباً در گفتگوهاي روزمره ،معناي واژهها را برحسب روابط آنها تبيين ميکنند
و براي انجام اين کار ،معناي هر واژه را نه از لحاظ ويژگيهاي مؤلفهاي ،بلکه برحسب
رابطهي آن واژه با واژههاي ديگر ،مد نظر قرار ميدهند .اين رويکرد که در توصيف
معنايي زبان بهکار ميرود و تحليل روابط واژگاني نام دارد ،در رمان «

» در

قالب نمونههايي بروز پيدا کرده است:
دشواژه
صورتهايي زباني هستند که ذکر آنها از لحاظ فرهنگي ،مذهبي و اجتماعي ،ناشايست
تلقي ميشود؛ برخي از اين واژهها فحش و ناسزاهايي هستند که بار منفي فرهنگي آنها
را ميرساند (ارباب .)1۰۴ :1۹۴1 ،بر خالف زنان ،مردان در عرصهي گفتار رقابتگرا و
درپي نشان دادن برتري خود بر طرف مقابل هستند و از نظر اجتماعي نيز آزاديهاي
بيشتري دارند .به همين دليل بيشتر از زنان از دشواژهها ،بهويژه دشواژههاي رکيک،
استفاده ميکنند (جاننژاد .)74 :1۹۱۰ ،در اين رمان برخي از واژگاني که کاراکترها در
گفتگوهايشان با هم بهکار ميگيرند ،واژگاني تمسخرآميز ،بيادبانه ،توهينآميز و نيشدار
است که اين ويژگي ،معموالً در گفتگوهاي خودماني و محاورهاي کاربرد دارد .مثالً
در جايي دربارهي

ميگويد« :
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يا در جايي ديگر،

»

به همسرش

( »۲همان.)۱4 :

ميگويد« :

(دانشآموز) در روند مکالمه با مدير

اما واژگان بهکار گرفتهشده از سوي

( »۹همان .)۹ :يا وقتيکه مدير

مدرسه ،مؤدبانه و احترامآميز است« :

را از ميان همهي خواستگارانش به

مدرسه اين خبر را شنيد که ميخواهند

خالي کرد و گفت« :

بدهند ،عصبانيشد و تمام عصبانيتش را سر

( »۹همان.)7۲ :

اين جمالت همگي از اصطالحات عاميانه ،کنايهدار و تمسخرآميز تشکيلشده است؛ اما
در مقابل ،واژگان بهکار گرفتهشده از سوي
است مثل« :

همگي مثبت ،دعاگونه و محترمانه

» (همان.)۹4 :

واژگان خاص و نامدهي
استفاده از اين واژگان ،هرگز تصادفي نيست و چه بسا از طريق آن ،مخاطب به معاني
نهفته در متن راه مييابد .در رمان ،انتخاب نام «

» براي کسيکه از نظر ذهني دچار

مشکل عقب ماندگي است و گفتار و رفتارهاي زشت از او سر ميزند ،نمونهاي از
بهرهبرداري از اين قالب است.
استعاره
موضوع «استعاره» ،ازجمله بحثهايي است که فرکالف در بخشِ ارزشِ بياني واژگان
بدان توجه دارد .استعاره از نظر فرکالف ،وسيلهاي براي بازنمايي جنبهاي از تجربه
برحسب جنبهاي ديگر از آن است و به هيچوجه منحصر به آن نوع گفتماني نيست که
بهصورت کليشهاي مرتبط با آن فرض شود (فرکالف .)183 :1۹7۴ ،استعاره در اين رمان
نامگذاري همسر سعيد به «
همچون مردار است.

()1

»

که استعاره از زن متعفن و بد بو

 910نقد ادب معاصر عربي

تضاد معنایي واژگان در رمان
» در قالب کلماتي همچون (مرد و زن)( ،شوخي و جدّي)،

اين امر در رمان «

(سياه و سفيد)( ،تأکيد و تکذيب) آمده است .دو واژهي متضاد (مرد و زن) ،چندينبار
ميگويد« :

در ديالوگها تکرارشده ،مثالً
۱ 7

استفادهي نويسنده از واژههاي

»

متضاد ،بيانگر فضاي تنگ اجتماعي و نارضايتي نويسنده از اوضاع نابسامان جامعه مي-
باشد.
قواعد دستوري
در رابطه با تبيين ارزش تجربي دستوري ،بايد به سؤاالتي از اين دست پاسخداده شود:
 .1آيا کنشگري مشخص است؟  .۲آيا جمالت معلوم هستند يا مجهول؟  .۹نحوهي
استفاده از ضماير ما ،شما ،آنها و ضماير ملکي چگونه است؟ (فرکالف.)1۴۰ :1۹7۴ ،

ارزش تجربي ساختهاي نحوي در قالب فعلهاي معلوم و مجهول و همچنين بسامد
اندک جمالت مجهول بر اين موضوع داللت دارد که مردم از اين مطلب به خوبي آگاه
هستند که از سوي کدام عامل قدرت دچار رنج گشتهاند.
صورتهاي نحوي همچون فعل معلوم و مجهول ،تأکيد ،تکرار ،جمالت امري،
پرسشي و انکاري و غيره در گفتمانهاي مختلف ايدئولوژيک ،کاربردهاي مختلف با
مقاصد متفاوتي دارند .براي نمونه ممکن است گاه بهسبب اهميت حادثه و مهمنبودن
فاعل آن ،جمله بهصورت مجهول ذکر شود.
کنشگران (فاعالن) در رمان
 ،مادر

 ،مدير مدرسه،
رئيس،
 ،برادر

 ،امام جماعت،

دختران و اهالي ده مثل :حاج

 ،مادر
 ،حاج
 ،همسر

 ،و بسياري از مردان و زنان و
 ،مردم قبيلهي

 ،کوليها،
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خوانندگاني همچون:

نوحهخوان ،و

 ،مشهورترين خوانندهي عرب يا

چندين شخصيت فرعي ديگر ،کنشگران رمان را تشکيل ميدهند .در واقع در بسياري
از موارد« ،کنشگران جاندار هستند و اين امر عموماً مصداق دارد .اما کنشگران
ميتوانند بهصورت اسامي غيرجاندار ،اسامي انتزاعي و يا صورتهاي اسميشده تحقق
»

يابند» (فرکالف .)1۱۴ :1۹7۴ ،مثالً« :
در اين جمله« ،طبل برنجي» کنشگري غيرجاندار بهشمار ميآيد.
مفعوالن (کنشپذیرها) در رمان
در رمان ،عروسي

 ،يک فنجان قهوه ،چوب درخت خاردار ،عروس،

 ،دخترم،

گندم ،مرگ مادرم ،خواندن و نوشتن ،درد سرما ،فرشها ،شکم بزرگ تو را ،تبر ،مرگ
را ،برکت و آمرزشش ،ثروت پدرش ،روحش ،شوخي و جدي و مواردي ديگر ،از
جمله کنشپذيرهايي هستند که در داستان وجود دارند .مثل «

» در اين رمان ،بارها

هم در زمرهي کنشگران و هم کنشپذيرها واقع شدهاست.
جمالت مثبت و منفي
جمله از حيث اثبات و نفي پيام و مفهوم بر دو گونهي مثبت و منفي تقسيم شده است.
در اين رمان ۹4 ،جملهي مثبت و  11جملهي منفي وجود دارد .از ويژگيهاي زبان
 ،بهعنوان شخصيت مثبت داستان ،استفاده از جمالت کوتاه و تکراري است که هم
به پيشگويي دربارهي آيندهي دهکده ميپردازد و هم بر آمرزيدگي
سوي خداوند تأکيد ميکند .وي در پاسخ به کساني که
ميگفت« :
جمالت و واژگان بهکار گرفتهشده از سوي

و انتخاب او از

را ديوانه ميپنداشتند،
( »1۰

 ،ساده ،معلوم و مثبت است و

همين ويژگيهاي دستوري ،موجب افزايش تأثيرگذاري کالم او در ميان مردم روستا
ميشود.
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وجهيت در جمالت
در جمالت ،سه وجه اصلي خبري ،پرسشي و امري وجود دارد؛ در گفتگوهاي اين
رمان ۴۱ ،جمله خبري 7۹ ،جمله پرسشي و  ۹۰جمله امري وجود دارد که در ادامه به
بيان آنها پرداخته خواهد شد:
جملههاي پرسشي
نوع ديگري از جمالت که در اين رمان ،از بسامد بااليي برخوردار است ،جمالت
پرسشي ميباشند؛ پرسشهايي که گاه شخص پرسشگر ،منتظر پاسخي براي آن است و
گاه بدون هيچ انتظاري براي پاسخ مطرح ميشود و کسي منتظر جواب آن نيست .در
واقع جمالت پرسشي ،حاصل کشمکش دروني شخصيتها است که در ذهن آنان،
خوشبينيها و بدبينيها در حال نزاع با يکديگر هستند و از اينرو ،پرسشهاي پي در
پي و بيجوابي را مطرح ميکنند .گاهي جملههاي پرسشي ،خواهشي و گاهي بيانگر
نوعي ترديد هستند که شخصيت داستان را در چالش قرار ميدهد .مثل« :
( »11

منتظر پاسخي از سوي

 )۲۹که در اينجا،

نيست و استفهام موجود در آن سؤال ،معناي توبيخي را در
»(( )1۲همان .)۹ :در

خود دارد .يا مثل« :

تعامل ميان اين دو نفر ،در قالب بيان سؤال و جواب ،مدير مدرسه بهعنوان مشارکِ
قدرتمندتر و مسلطتر ،با زباني محاورهاي و بيادبانه،

را «بچهي بيشعور»،

خطاب ميکند .تکرار واژهي منفي «بيشعور» در قالب جملهاي پرسشي ،مؤکد بيارزش
بودن دانشآموز از ديد مدير است .از سوي ديگر به عقيدهي فرکالف« :همواره
شگردهاي مفيدي در دست مشارکين کمقدرتتر براي مقابله با صاحبان قدرت وجود
دارد( ».فرکالف .)۲۰1 :1۹7۴ ،براي مثال،

در جايگاه فردي کمقدرتتر ،از سالح

ويژهاي براي گفتگو با مدير بهره ميگيرد که آن ،به انحرافکشيدن ذهن مدير با بيانِ
خبر عروسي

و

است.

ميداند پيش از اين ،مدير ،خواستگار

بوده
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و از اينرو ،بيتوجه به خشم مدير با بهکارگيري اين شگرد زباني و گفتماني ،ذهن مدير
ميکشاند.

را از تنبيه و توبيخ ،به سمت عروسي
جمالت امري

بيشتر جمالت امري ،حاصل گفتمان قدرت است و قدرت ،آفرينندهي امر ،دستور و
خواستن (نه از نوع خواهش) است .رمان

بهدنبال بيان قدرت نيست و تعداد

کمي از شخصيتهايش از اين گفتمان قدرت استفاده ميکنند و از اينرو ،جمالت
امري از بسامد پايبني برخوردار هستند؛ مثل« :
( »1۹

در اينجا

).

با قدرت و ارادهي قوي براي وصول طلبش به درب مغازهي

ميرود و بهگونهاي آمرانه از او ميخواهد تا پولش را بدهد .يا در جاييديگر آمده:
«

» (همان .)۲۹ :که اين جملهي امري بهنوعي غيررسمي و توهينآميز است.

کاربرد ضمير
از نظر فرکالف ،کاربرد ضماير نقش مهمي در نوع جهان بيني نويسنده دارد .در متن
رمان ،نويسنده با استفاده از ضماير ،به مخاطب در فهم جهانبيني خود کمک نموده
است؛ در ادامه به بيان اين ضماير و تحليل آن پرداخته خواهد شد:
ضمير ملکي «ام»
در رمان ،اينگونه از اين ضمير ملکي استفاده شده است« :
14

»(

 .)۹در اينجا از ضمير ملکي «ام»

در «پولم» استفاده شده است که نوعي دلبستگي ،از خود دانستن و خود را همراه و
همزاد ديگر عناصر داستان پنداشتن و حس عاطفي را ايجاد نموده است.
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ضمير «ما»
در اين رمان ،از ضمير « » به معني «ما» ،بارها بهرهگرفته شده و «استفاده از ضمير «ما»
بهجاي «من» ،يعني شخص داراي اين اقتدار است که از طرف ديگران حرف
بزند»(فرکالف )1۴4 :1۹7۴ ،که در کالم
که

به اطاعت از
»

خطاب به

بهکار رفته است ،مانند زماني

همه جاي سرِ او را بوسيد و گفت« :
به کارگيري ضمير « » در کالم

 ،بيانگر قدرت و

اقتدار او ميباشد؛ وي از طرف تمامي حاضرانِ در صحنه ،سخن ميگويد؛ همچنين
استفاده از اين ضمير معناي «تساوي ،تعامل و همدلي» را در بر داشته باشد.
ارزش بياني افعال کمکي
افعال کمکي در معاني مختلفي کاربرد دارد و «فعل توانستن بهخودي خود بهعنوان يک
وجه رابطهاي ميتواند نشانِ مجازبودن باشد»( .فرکالف)1۴۹ :1۹7۴ ،؛ اما همانگونه که در
مورد جمالت پرسشي گفتهشد ،اين نوع از جمالت ،نسبتاً پيچيدهتر هستند و انواع
متفاوتي دارند .مثالً در اين رمان،

به
!»17

ميگويد« :
در اين کالم ،فعل کمکي

«نميتوانم» ،بههمراه «آيا» که از ادات پرسشي است ،بر معناي تعجب و شگفتي گوينده
از موضع قدرت داللت ميکند؛ يعني او چگونه ميتواند اينگونه فکر کند؟ يعني نبايد
و نميتواند اينگونه فکر کند.
ساختار متني
ساختار متني شامل «نوبتگيري و دانش زمينهاي مفروض» ميباشد که در ادامه به بيان
و تحليل هريک از اين موضوعات پرداخته خواهد شد:
نوبتگيري
گزارههاي طبيعيشده متضمن مفروضاتي دربارهي روابطي اجتماعي هستند که شالودهي
اعمال تعامل را شکل ميدهند« .نظام نوبتگيري در گفتگو يا آداب نزاکت ،مفروضاتي
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هستند که طبيعي شدهاند و عموماً مردم از وجود آنها بيخبرند؛ نه ميدانند که چگونه
آنها را در مورد ايشان بهکار ميبرند و نه ميدانند که خود ،چگونه آنها را در مورد
ديگران به کار ميبندند» (فرکالف .)۲۰ :1۹7۴ ،ادارهي نوبتگرفتن ،به ماهيت نظام
نوبتگيري بهکار گرفتهشده و روابط قدرت بين مشارکين بستگي دارد (همان.)۲۰۹ :
نمونهي يک گزارهي تلويحي طبيعيشده در آغاز رمان
مدرسه با

 ،گفتگوي مدير

(دانش آموز) است« ،

()1۱

»

که هر دو مشارک گفتماني (مدير و

) بهطور طبيعي

احساس ميکنند که اين مدير است که بهعلت موقعيت و قدرت برتر اجتماعي نسبت به
 ،بايد پيش از وي سخن بگويد (نظام نوبتگيري) .وي در اين بخش ،با کلماتي
بيادبانه و توهينآميز سؤاالتي را پرسيده و

نيز در جايگاه فرد کم قدرتتر،

سؤاالت وي را با سؤالي ديگر يا با جملهاي انحرافي پاسخ ميدهد.
عدم نوبتگيري در مکالمهي افراد برابر
براي آنکه اشخاص در عرصهي تعامل ،از سهمي برابر برخوردار باشند ،الزم است که
جايگاه آنان نيز با هم برابر باشد .جايگاه برابر ،يعني اينکه آنان در حقوق و وظايف
گفتماني و کاربردي خود نيز با يکديگر برابر باشد؛ مثالً حقوق يکسان در نوبتگيري
در مکالمه و وظايفِ مساوي در پرهيز از سکوت و بريدن صحبت ديگران (فرکالف،

 .)4۴ :1۹7۴در اين رمان،

و گروهش اعضاي تشکيلدهندهي يک نهاد اجتماعي

کوچک ،اما با نفوذ ،فعال و قدرتمند هستند .اين گروه از ديدگاه نويسنده ،از نوعي
مکالمات ويژه و آرماني برخوردارند ،زيرا وي در توصيف گفتگوي آنها ميگويد:
گاهي بحث و منازعه ايشان شدّت ميگيرد و کلماتي که از دهانشان خارج ميشود مثل
پاره آجريست که پرتاب ميشود و جُمالتشان شکسته و ناتمام است .آنها با صداي
بلند با هم صحبت ميکنند ،طوري که معلوم نيست گوينده وشنونده کيست ،در چنين
موقعيتي ،يک آدم غريبه ،آنها را يک گروه بينظم تصور ميکند.

از
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جنبهي توصيفي ،در اين کميتهي اجتماعي ،نوعي عدم نوبتگيري در مکالمه ،پرهيز از
سکوت و برابري در حقوق گفتماني قابل مشاهده است.
دانش زمينهاي مفروض
انتظام تعامالت ،به وجود دانش زمينهاي مفروض وابسته است .همچنين دانش زمينهاي،
دربرگيرندهي بازنمودهاي ايدئولوژيک «طبيعيشده» است؛ يعني آن دسته از باز
نمودهاي ايدئولوژيکي را شامل ميشود که اندک اندک و بهصورت «عقل سليم» غير
ايدئولوژيک بهنظر ميآيند .اهداف انتقادي ،به آن معني است که افراد در جهت روشن
کردن اين گونه طبيعي شدگيها بکوشند؛ يعني تعيينها و تأثيرات اجتماعي گفتمان که
ماهيتاً از ديد مشارکين آن مخفي ميمانند ،را آشکار سازند(...فرکالف .)۲7-۲1 :1۹7۴،در
رمان «

» ،وقتي مدير مدرسه با عصبانيت در رد اتهام

به نظرداشتن به

که وي را متهم

از جهت ثروت پدرش کرده بود ،گفت« :
»(

) .در واقع جملهي پرسشي

 ،يکي از همين بازنمودهاي طبيعيشده و مخفي

در متن رمان است؛ به اين معنا که در بافت فرهنگي و سنتي مردم روستا ،ازدواج مجدد
مردانِ متأهل روستا ،حتي با وجود داشتن فرزنداني بزرگسال ،امر ناپسندي نيست و
طبيعي بهنظر ميرسد.
تحليل گفتمان انتقادي رمان «

» در سطح «تفسير»

تفسير به رابطهي بين متن و تعامل و مشاهدهي متن بـهعنوان محصول فرآيند توليد و
منبعي در فرآيند تفسير داللت دارد .اين قسمت ،به بافت موقعيت ،بينامتنيت و انواع
گفتمان توجه دارد (عباسي و عبدي .)1۰4 :1۹۴1،با مطالعهي قضاياي اصلي متن و نحوهي
پيوست آنان از سويي و مطالعهي موضوع يا موضوعات اصلي موجود در متن از سوي
ديگر ،مجموعهي باورهايي کشف ميشود که با آنکه در متن اشارهاي به آنها نشده ،اما
نقاط اتکاي متن محسوب ميشوند (خانيکي .)۲۹۴ :1۹77 ،اينجاست که ميتوان توانايي
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گفتمانها را در تجسيم معنا و ارتباط اجتماعي دريافت؛ زيرا گفتمان ،شکلدهندهي
ذهنيت و ارتباطات اجتماعي-سياسي (قدرت) است (عضدانلو .)17 :1۹۱۰،در سطح
تفسير ،به اين پرسش پاسخ داده ميشود که تفسير مشارکين گفتمان از بافت متني و
موقعيتي چيست؟
تفسير بافت بينامتني
» با رمان «همسايههاي»

تأمل در پيوندهاي پيدا و پنهان رمان «

،

زمينهساز واکاوي جريانهاي اجتماعي مشترکي است که ميتواند مخاطبان را با
خصايص مشترک جامعهي فرودست آشنا سازد .آدمهاي هر دو رمان در دام آداب و
رسوم دست و پا گير و نيازهاي اوليهي زيستي اسيرند و راهي براي خارجشدن از اين
شب تاريک نميشناسند (ياوري )1۲۲ :1۹۱۱ ،و نويسندگان هر دو رمان ،با هدف آگاهي
مردم نسبت به وضع خودشان ،اقدام به نوشتن اين داستان ميکنند (گلستان.)7۲ :1۹۱۹ ،

رمان همسايهها همچون رمان «

» ،داستان زندگي طبقهي زحمتکشي است که

در جامعهي سرمايهداري و تحت سلطهي نظام سرمايهداري و ايدئولوژيهاي حاکم بر
آن جامعه هستند .شخصيتهاي داستان که نمونهي کوچکي از جامعهي بيرون نيز
قلمداد ميشوند ،همگي به طبقهي فرودستي تعلق دارند که در پي دستيابي به حقوق
تضييعشدهي خود هستند .تضمين و برقراري بافت بينامتني با قرآن کريم و ساير متون
ادبي ،استفاده از ضرب المثلها و بهرهگيري از آنها در متن ،از ديگر شيوههايي است
که نويسنده با استفاده از آن ،بافت موقعيت را پرورانده است ،مانند« :
»

در اينجا امام جماعت با مشاهدهي

درختان نخل پر بار روستا ،آياتي از سورهي مريم که در آن خير و برکت ميباشد ،را
تضمين آورده است .يا اين ضرب المثل «
» (همان )7۹ :که بهنوعي نمايانگر گفتمان اجتماعي موجود در
جامعه ،که آن ،نگاه تبعيضآميز عموم جامعه به زن ميباشد ،است .نويسنده در اين
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( »۲۲همان:

جمله نيز «
 ،)1۲جايگاه نامطلوب دولت نزد روستاييان را بهتصوير کشيده است.
تفسير بافت موقعيتي

در تفسير بافت موقعيتي ،سعي ميشود تا پاسخي براي اين سؤاالت ارائه گردد:
ماجرا چيست؟
چه کساني درگير ماجرا هستند؟
روابط ميان آنها چيست؟
نقش زنان در پيشبرد ماجرا چيست؟
جانمایهي داستان (ماجرا) چيست؟
» بايد گفت که اين داستان ،ماجرايي با مضمون اجتماعي-

در تفسير داستان «

فرهنگي و بهنوعي نمايانگر گفتمان اجتماعي و فرهنگي موجود در جامعه است.
نويسنده با بهرهگيري از توصيف رويدادها و حاالت شخصيتها ،خواننده را با فضاي
داستان و ماجراهاي مربوط به آن آشنا ميکند .در اين رمان ،جانمايهي داستان ،حول
موضوع عروسي

و

ميگردد و با گفتمان کاراکترها در همين زمينه آغاز
»۲۹

ميشود« :توريفي به مدير ميگويد« :
در جايي ديگر

به مدير ميگويد« :

) .يا
»۲۹.

(همان .)4 :اين ازدواج در تقابل و تناقض با ازدواجهاي سنتي بوده که پيش از اين در
روستا متداول بوده است .به همين سبب ،همه با تعجب دربارهي آن از يکديگر سؤال
ميکنند .خصوصاً سواد و هوش
بيشتر افزوده بود.

و بيسوادي و سادهلوحي

بر تعجب اهالي
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چه کساني درگير ماجرا هستند
از جمله کسانيکه درگير ماجرا هستند ميتوان به
وگروهش و

 ،امام جماعت،

اشاره داشت که همگي نقش مهمي را در رمان ايفا ميکنند.

روابط ميان آنها چيست؟
 ،يگانه شخصيت عرفاني رمان است که در روابط خود با مردم روستا ،همچون
رهبري وارسته به راهنمايي و ارشاد مردم اهتمام ميورزد و آنها را با نفوذ گفتار خود
بهسوي فطرت پاکشان هدايت ميکند.

شخصيت منفي رمان ،با ميانجيگري

در يک شب پرماجرا و شگفتانگيز بهگونهاي متحول ميگردد که گويي از نو
متولد شده است.

نيز مردي بود که با وجود آنکه خودش را از انسانهاي زاهد

کنار ميکشيد ،اما با توجه به پيشگوييهاي
خصوصاً

ترسي غريزي نسبت به افراد مذهبي

داشت .اما روابط امام جماعت و مردم ،نقطهي مقابل روابط مردم با

است؛ مردم دهکده امام را هيچوقت به اسم صدا نميکردند؛ براي اينکه در نظر آنها او
يک شخص نبود ،بلکه يک «نهاد» بهحساب ميآمد و از اينرو آنها با توجه به
رابطهشان با امام جماعت ،به چند اردوگاه مجزاي موافقين و مخالفين تقسيمشده بودند.
با

دخترعمو ،پسرعمو بودند و

در نظر

نياز به توجه داشت و از اينروي ،مورد محبت و ترحّم

مردي ساده و يتيم بود که
قرار ميگرفت.

برخالف لودگيهايي که با ساير زنان داشت ،در هنگام مالقات با

ني ز

رفتاري مؤدبانه

داشت .گروه محجوب نيز از نفوذ و قدرت زيادي در ارتباط با مردم ده برخوردار بودند
و هريک به تناسب تواناييهايشان ،گوشهاي از مسائل و مشکالت ده را حل و فصل
ميکردند.
نوآوري و خالقيت در کنشهاي گفتماني
ميان رخدادهاي خُرد کالمي و ساختارهاي کالنِ اجتماعي ،پيوندي ناگسستني وجود
دارد و در برخي موارد ساختارهاي کالن جامعه ،نتيجهي رخدادهاي خرد کالمي ميان
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افراد يک جامعه است .اما منظور از تغيير در رخدادهاي گفتماني ،نوآوري و خالقيتي
است که از برخي جهات با عرفها و انتظارات معمول تعارض دارد .تغيير ،نوعي
تخطّي از حدود محدودههاي عُرفي بهشمار ميآيد؛ مثالً تناقضهايي که در تعيين
جايگاه روي ميدهد و به روابط جنسيت مربوط ميشود ،يعني آنجا که کاربرد گفتماني
جنسيتمحور و ديگر فعاليتها ،تحت تأثير تناقضهاي موجود ميان جايگاه فاعل سنّتي
مربوط به جنسيت که انسانها را در آن چارچوب اجتماعي نموده و تحت تأثير روابط
جنسيتي جديد ،دچار مشکلشده و تغيير پيدا کردهاند .در واقع مردم با وضعيتي روبرو
ميشوند که آن را «معماهاي ايدئولوژيک» مينامند (فرکالف .)1۰1 ،1۹7۴ ،در رمان،
بهويژه در مسألهي ازدواج با کنش گفتماني خود ،ابتکار و جسارتي خالف عرف و
سنتهاي معمول بهخرج ميدهد و در انتخاب همسر آيندهاش شخصاً دخالت مينمايد
و حتي پيشقدم ميشود .کالم او با افراد خانواده نيز خالقانه و برخالف سنت و عرف
روستاست ،چنان که برادر

»۲4

دربارهي آيندهاش چنين ميگويد« :

وي با بيان اين جمله ،بر تواناييهاي خواهرش در داشتن مشاغلي
که پيش از اين مختص مردان بوده ،تأکيد ميکند که اين ،خود پذيرش تساوي حقوق
زن و مرد از ديدگاه برادر

در جايگاه يک مرد است .ميتوان استراتژي

را

اينطور خالصه کرد :مقتدر ،قاطع و انعطافناپذير که در عين حال ،به زن بودنِ خود
نيز لطمهاي نميزند.

با چهرهاي مصمم و غيرقابل رسوخ ،به برادرش ميگويد:

«
( »۲1همان.)۹۹ :

در واقع کالم

 ،آميزهاي از عناصر بياني گفتمانهاي مردساالرانه با عناصر بياني

زنانه است .چهرهي مصمم و غيرقابل رسوخ

لحن مقتدرانه و قاطع وي در

پاسخگويي به برادرش و بهکارگرفتن افعالي چون «مفهومي ندارد» و «کافي است» که
بيانگر قاطعيت و اصرار او بر موضوع «فراگيري سواد تنها در حد خواندن و فهميدن
قرآن و مسائل مذهبي» ميباشد ،همگي از ويژگيهاي کالم مردانه برخوردار است .اما
در اين جملهي

که ميگويد« :آدم» همانقدر که خواندن و نوشتن را براي فهميدن
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قرآن بداند کافي است ،منظور از واژهي «آدم» همان «قشر زنان» است که ريشه در
اعتقادات مذهبي و ديدگاهي دارد که او بهعنوان زني مسلمان نسبت به همجنسان خود
در آفرينش جايگاهي براي يک زن مذهبي و مسلمان و مصر به انجام

دارد.

وظايف اسالمي ،موفق است و در اين موقعيت ،بههيچ عنوان در پي جانبداري از حقوق
زنانهاش نيست؛ بلکه برداشت و احساس او نسبت به حقوق و وظايف يک زن مسلمان
هماني است که آن را قاطعانه ابراز ميکند .سخنان

بهدليل برخورداري از

قاطعيتهاي مردانه و حد و حدودي که او براي تحصيالت زنان قائل است ،از چنان
تأثيري برخوردار ميباشد که برادرش را با تمام اعتقادات سنتياش نسبت به زنان
جامعه ،وادار ميکند تا عقايد او را بهعنوان يک زن بپذيرد .البته برادر

چون

ميداند که او برخالف رفتار و گفتار ديگر زنان ده ،از جسارت و قدرتي مردانه
برخوردار است ،آرزو ميکند که

در آينده با جواني که شايستهي اوست ،ازدواج

کند و دردسرهايش کم شود .در توصيف سخنان برادر نعيمه ،مخاطب به شکلي ضمني
و تلويحي با نوعي دانش پسزمينهاي مواجه است که در آن ،ازدواج براي دختران
روستا ،امري بسيار سرنوشتساز ميباشد و موجب ميگردد که از مشکالت و
دردسرهايشان رهايي يابند .گفتارهاي

و کنشهاي زباني او ،برخالف عرف و

چارچوبهاي جامعهي روستايي دربارهي جنس زن است و از اينرو برادرش ،با وجود
آنکه عميقاً به جسارت و تواناييهاي

افتخار ميکند ،اما معتقد است که ازدواجِ

 ،از مشکالتش ميکاهد.
تحليل گفتمان انتقادي رمان «

» در سطح «تبيين»

در اين مرحله ،به تحليل متن بهعنوان جزئي از روند مبارزهي اجتماعي در ظرف
مناسبات قدرت پرداخته ميشود و به اين سؤال پاسخ داده ميشود که چه نوعي از
روابط قدرت در سطوح گوناگون نهادي ،اجتماعي و موقعيتي در شکلدادن اين گفتمان
مؤثر است؟
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در سطح تبيين اين داستان ،از يک سو ،عوامل فراگيري جهل و خرافات ،پايبندي به
سنتهاي غلط و سلطهي مردان بر زنان و فقر مادي و فرهنگي جامعهي سودان از
 ،اثر خود را در سالهاي

سوي ديگر بهتصوير کشيده شده است .از آنجاييکه

دههي هفتاد ،يعني دوران پسااستعماري سودان ،خلقنموده نگاهي رئاليستي و انتقادي
نسبت به مسائل و مشکالت اين مقطع زماني دارد .يکي ديگر از مواردي که بايد در
سطح تبيين به آن پرداخت ،آن است که چه عناصري از دانش زمينهاي نويسنده داراي
خصوصيت ايدئولوژيک است؟

در اثر خود ،اوضاع نابسامان زنان در

جامعهي سودان را بهتصوير ميکشد؛ جامعهي روستايي که خود دوران طفوليت و
نوجوانياش را در آنجا گذرانده است .در اين داستان ،زنان تحصيالتي ندارند و معموالً
مورد بيمهري همسران خود واقع ميشوند؛ همسراني که بهخود حق ميدهند علي رغم
داشتن زن و فرزندان متعدد ،به فکر ازدواج ديگري باشند.

يکي از داليل ازدواج

مجدد مردان را بيتوجهي زنان به آراستگي ،نظافت و ظاهر خود ميداند ،همانگونه که
در قسمتي از رمان،

خطاب به همسرش ميگويد« :

( »۲7

 .)۱4از

همينرو دختران جوان کم سن و سالي که به داليل متعدد ،خواستگار مناسبي نداشتند
به عقد مرداني مسن که گاهي همسن پدرانشان بودند درميآمدند.
برجستهکردن شخصيت

با

در يک آرمان شهر ،زنان را تشويق ميکند تا همانند او به

تحصيل بپردازند ،روشنفکر و خودساخته باشند و با قدرت در برابر سنتهاي غلط
گذشتگان بايستند و در انتخاب همسر آيندهشان دخالت مستقيم داشته باشند و حتي
پيش قدم شوند .اگرچه داستان در ظاهر به شخصيت
ميپردازد اما در حقيقت،

و حوادث پيرامون او

پوششي است تا نويسنده اوضاع اسفبار زنان و دختران

را در جامعهي سودان بهتصوير بکشد و اينگونه،

را بهعنوان الگوي زني قدرتمند،

آگاه و سنت شکن معرفي کند .در واقع نويسنده خواستار آن است که روزي برسد تا
زنان جامعه همچون

در مقابل قدرت مسلط بر جامعه يعني جهل فرهنگي و

اجتماعي ايستادگي و مقاومت کنند.
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«نويسندگاني مثل

که فن رمان نويسي را تنها ابزار بيان آثارشان دانستهاند،

با مشاهده نابسامانيهاي اجتماع خود و رواج رياکاري و فساد اخالقي رجال،
دلهايشان به درد آمده و با ديدن پريشاني و ناهنجاري اجتماع و ضعف اخالقي
قهرمانان ،خشم و نفرت خود را در آثار خويش با پوششي منعکس ميساختند» (حلبي،

 .)11 :1۹1۹از آنجاييکه زبان و متن ،نمودهايي از پيام اجتماعي ،فرهنگي و روابط
قدرت هستند و رفتارهاي گفتماني ،ماداميکه به حفظ ،تأثير يا تضعيف روابط قدرت
ياري برسانند ،بار ايدئولوژيک خواهند داشت (فرکالف ،)111 :1۹7۴ ،بازنمايي مسائل
اجتماعي و اخالقي در داستان ،ميتواند دربردارندهي معنايي ايدئولوژيک باشد و اين
موضوع که داستان ،کانون مبارزهاي ايدئولوژيک است را بيان کند و در نهايت ،تمرکز
پيام داستان را بر روي همين مسائل قرار دهد.
نکتهي ديگر ،بيان جايگاه اين گفتمان نسبت به مبارزات در سطوح مختلف نهادي،
در داستان خود ،خواستار بيان اين مطلب است

اجتماعي و موقعيتي است.

که سرمنشأ تمام اين آشفتگيهاي اجتماعي ،نابسامانيهاي فرهنگي و از
همپاشيدگيهاي نظامي جامعهاش ،جهل و خرافه و سنتهاي غلط است؛ اين جهل
است که باعث ميشود دختران جوان براي ازدواج ،به هرگونه خفت و خواري تن
دهند .رمان اجتماعي ،سعي دارد تا اوضاع جامعه و ناهنجاريهاي آن را بهتصوير
بکشد ،اما بهدليل معذوريتهاي سياسي و حکومتي ،نميتواند فضاي گفتمان غالب آن
دوره را مورد نقد قرار دهد و در اکثر موارد ،مانند رمان «
از زبان ديوانهاي کم عقل مانند

» ،بهصورت تمثيلي

 ،اين موارد را بيان مينمايد و در آن ،به نقد و تحليل

موقعيتي و اجتماعي جامعهي خود ميپردازد .يکي از ويژگيهاي ادبيات کشورهاي
تحت ستم ،عموماً رواج طنـز ،هجـو ،شوخي و مسخرگي در ميان آنهاست؛ زيرا
مردمي که قدرت نقد آشکار از آنها سلب شده ،خود را به لودگي و طنزگويي ميزنند و
از راه اظهار سخن دو پهلو ،غيرصريح و خندهدار و گاهي گزنده ،انتقادهاي خود را
اظهار ميکنند (حلبي .)11 :1۹1۹ ،رمان «

» نيز از اين قاعده مستثني نيست؛

با کنکاش و واکاوي گفتمانهاي رمان خود ،نوعي مبارزهي اجتماعي را برعليه
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سنتهاي ناپسند و طبيعيشده به نمايش ميگذارد .او از زبان لودگي و ديوانگي ،براي
بيان و تفسير اين معضل اجتماعي استفاده ميکند تا بتواند دردهاي جامعه را به خواننده
القا کند و مخاطبش را به انديشه و تغيير و دگرگوني وادارد .اين رمان داراي طبع
انتقادي ،هدفدار و مبتني بر واقعيتهاي اجتماع است و

در آن ،در پي

اصالح جامعه و آگاهي مردم جامعه ميباشد .وي هيچ راهحل و چارهاي ،جز بيان اين
واقعيتهاي تلخ نمييابد تا شايد بتواند از اين طريق ،ذرهاي به هوشياري و بيداري
جامعهاش کمک کرده باشد .او در داستانهايش در پي آن است که ساختار و حقايق
تاريخ را دوباره زنده کند و بسازد؛ وي در مواردي با صراحت لهجه و قاطعيت ،افکار
دروني خود را بيان و وضع اجتماعي موجود در کشورهاي عربي که بر پايهي جهل و
خرافه است را نقد ميکند.
نتيجهگيري
رويکرد تحليل گفتمان انتقادي ،نمايانگر رابطهي بين نويسنده ،متن و خواننده است و
تأثير بافت متن و بافت موقعيتي بر روي گفتمان را بيان ميدارد .رمان «

»

رماني رئاليستي-اجتماعي است و بازتوليدي از واقعيتهاي تلخ دورهي خاصي از
سودان دارد که

در وراي واژگان و جملهها ،سعي دارد تا آنها را نمايش

دهد.
تحليل گفتمان انتقادي رمان مذکور اين امکان را براي مخاطب فراهم ميآورد تا با
بررسي سطوح مختلف آن و آشکار ساختن عميقترين اليههاي ساختار و معناي موجود
در رمان ،به ايديولوژي و نگرش نويسنده از خلق اين اثر دست يابد .اين رمان در سه
سطح توصيف ،تفسير و تبيين بررسي گرديد و نتايج آن به تفکيک بيان ميشود:
.1در سطح توصيف متن ،مشخصشد که واژگان و ساختهاي دستوري ،بار
ايدئولوژيک دارند و جانمايهي رمان ،نشاندهندهي تقابلهايي است که همواره در
ساختارهاي اجتماعي نمود مييابد؛ همچنانکه رمان در پي تسلط اهل قدرت ،با گفتمان
مدير و دانش آموز شروع ميشود ولي گفتمان اکثر کارکترهاي رمان ،حکايت از برابري
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قدرت در بين اهالي روستا دارد .از اينرو زبان نويسنده ،ساده و روان است و بسامد
اندک جمالت مجهول ،در مقابل بسامد باالي جمالت معلوم ،نشان از مشخصبودن
کنشگر دارد .خوانندگان با غلبهي جمالت مثبت نسبت به جمالت منفي و جمالت
خبري نسبت به جمالت پرسشي و امري مواجه هستند .بسياري از واژگان بهکار گرفته
شده از سوي شخصيتهاي داستان ،عاميانه و غيررسمي هستند که گاه تکراري و
کنايهآميز است و در پارهاي از موارد ،با بار عاطفي ،مذهبي و اعتقادي همراه ميباشد.
 .2سطح تفسير ،که محصول ارتباط ديالکتيکي ويژگيهاي صوري و دانش زمينهاي
ذهن مفسر است ،به بازگويي برخي از پيش فرضها که در اذهان مردم وجود دارد،
ميپردازد .درعين حال جانمايهي داستان ،حول ماجراي عروسي

و

ميگردد.

اين رمان از روندي منطقي در بيان ماجرا و روابط ميان افراد برخوردار است که در
اغلب موارد ،مبتني بر برابري قدرت در جامعهي روستايي ميباشد.
 .3در سطح تبيين ،درحاليکه ساختارهاي اجتماعي ،گفتمان حاکم ميان اقشار و
گروههاي مختلف جامعهي روستايي را عينيت ميبخشد ،گفتمان حاکم ميتواند در پي
بيان انتقادي خود ،ساختار را به شکل مستقيم و يا غيرمستقيم تحت تأثير قرار دهد.
چنانکه وجود برخي گفتمانها ميان

و ديگر کارکترهاي رمان ،نشان از نوعي

مبارزهي اجتماعي در متن دارد و مشخص ميکند که توليدکننده در پي تغيير ساختار
اجتماعي جامعهي خويش است.
از آنجاييکه

اثر خود را در سالهاي دههي هفتاد ،يعني دوران پسااستعماري

سودان خلق نموده نگاهي رئاليستي و انتقادي نسبت به مسائل و مشکالت اين مقطع
زماني دارد .در واقع او با کنکاش و واکاوي گفتمانهاي رمان ،نوعي مبارزهي اجتماعي
را برعليه سنتهاي ناپسند و طبيعيشده به نمايش ميگذارد.

در پايان نمادي از

جامعهي آرماني خود که در آن ،تمام اقشار مردم با برابري و تساوي حقوق اجتماعي و
قدرت گفتماني ،از روابط انساني مسالمتآميز برخوردار باشد را در عروسي
ميبخشد .ازدواج

با

تجلي

در پايان داستان ،نشان ميدهد که ايدئولوژي نويسنده در

بازنمايي سلطهگريها و ستم اهل قدرت بر زنان ،تغييرکرده ،سير تغيير و تحول
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شخصيتها ،در واقع بازگشت به سوي فطرت انساني آنهاست که با راهنمايي و
گفتمان ارشادي
اميدواري

 ،رهبري ديني ،صورت واقعيت بهخود ميگيرد .و نشاندهندهي
به بهبود وضعيت جامعهي سودان است.

سير تحوالت

اجتماعي و فرهنگي جامعه براي رسيدن به برابري قدرت گفتماني را در رخدادهاي
کالمي (ساختار خرد) جامعهي روستايي نمودار ميسازد و بازتاب آن را در تحول
ساختار کالن جامعه يعني عروسي

آشکار ميگرداند.

()13

پينوشتها

 .1چرا آن نره خر رفته پيش عموي من و گفته زين مرد نيست که ازدواج کند؟
.۲

اي مردار متعفن ،از دخترهاي مدير ياد بگير

 .۹آقا خبر را شنيديد؟
 .رفيق تو ديوانهاي؟ آيا فرق بين شوخي و جدي را نميفهمي؟ يک ذره مغز تو کلّهات نيست
 .4زين خدا از تو راضي باشد ،رهايش کن
.1
.7

دومين پادشاه زن مسلمان و آخرين ملکه ايوبيان بود که سپاهيان فرانسوي را شکست داد

ولي بعدها به دست مماليک کشته شد (توکلي.)1۲ :1۹۱4،
 .۱مرد ،مرد است حتي اگر احمق باشد ،و يک زن هم يک زن است حتي اگر به زيبايي شجرالدُّر،
باشد
 .۴طبل بزرگ برنجي مثل رعد به غرش درآمد .آنها گفتند طبل ميتواند حرف بزند .دختر عبداهلل
ميگفت طبل برنجي ميگويد« :زين دارد ازدواج ميکند ،زين دارد ازدواج ميکند»»
 .1۰زين ابله نيست .او بندة آمرزيدة خداست و فردا با بهترين دختر ده ازدواج خواهد کرد
 .11چرا اين حرفهاي بيمعني را ول نميکني ،بروي پي کارت؟
 .1۲آقا خبررا شنيدهايد؟»« ،خبر راجع به چه چيز بچهي بيشعور؟
 .1۹قهوهات تو سرت بخوره ،بلند شو درِ گاو صندوقت را باز کن پول من را بده ،اگر نميخواهي
پولم را بدهي بگو؟
 .1۹يا بنشين يا بزن بهچاک
 .14شيخ علي تو فکر ميکني من نميتوانم پولم را از تو بگيرم؟
 .11شيخ! حنين ما ،پدر ما ،بندة خاص خدا
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 .17علي ،تو فکر ميکني که من نميتوانم پولم را از تو بگيرم؟ يا اين که چه فکري به سرت زده؟
 .1۱آقا خبررا شنيدهايد؟»« ،خبر راجع به چه چيز بچهي بيشعور؟
 .1۴از خدا بترس مرد ،او همسن دخترهاي من است» ،شيخ علي در ادامه گفت« :سن دخترهاي تو چه
کار به او دارد؟
 .۲۰مريم شاخهي نخل را تکان بده تا خرماي تازه بر تو فرو ريزد
 .۲1يک مرد ،مرد است ،اگر چه احمق باشه و يک زن ،زن است اگر چه پادشاه باشد
 .۲۲دولت مثل خر سرکش است
 .۲۹آنها در تدارک عروسي زين براي پسفردا هستند
 .۲۹بيا بنشين تا برايت داستان عروسي زين را تعريف کنم
 .۲4تو ميتواني يک دکتر يا يک حقوقدان بشوي
 .۲1تحصيالت در مدرسه مفهومي ندارد و همانقدر که آدم خواندن و نوشتن را براي خواندن و
فهميدن قرآن و مسائل مربوط به نماز و تشريفات مذهبي بداند کافي است .و برادرش ميخندد و
ميگويد« :فردا جوان خوبي ميآيد و با تو ازدواج ميکند و درد سرت را کم ميکند!
 .۲7اگرچه در ترجمهي عبارتهاي عربي اين پژوهش از ترجمه دکتر شجاعيفر استفاده شده ،اما از
آنجاييکه اين ترجمه از روي متن انگليسي انجام شده و نه عربي ،خالي از اشتباه نبوده ،لذا نويسنده
مقاله در بعضي موارد اصالحاتي را انجام داده است.
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