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Introduction: The term "discourse analysis" was first used in 1952 in an article by 

the famous English linguist Zelik Harris. In this article, by presenting a formalist 

view, he described discourse analysis as merely a structuralist view of sentence and 

text. After him, many linguists considered discourse analysis as the analysis of the 

structure of spoken language, such as conversations and interviews. They also 

considered text analysis as the analysis of the structure of written language such as 

articles and stories. Critical discourse refers to a kind of evolutionary process of 

discourse analysis in which attention is paid to the affective processes in the 

formation of discourse by passing through the mere description of linguistic data. 

This type of discourse analysis benefits from both social and linguistic approaches. 

In the social approach to discourse, the situational context is explained, while the 

linguistic approach serves to describe the textual context. 

Methods and objectives: One of the suitable contexts for critical discourse analysis 

is the novel. The novel Season of migration to the north has a special place in the 

field of modern Arabic novel writing. It was selected in 2001 by the Damascus 

Academy of Arabic Literature as the best Arabic novel of the twentieth century. 

Considering the importance of the position of this novel, its critique is also 

important from different viewpoints. The novel has unique elements to present from 

the perspective of critical discourse and is more consistent with the Fairclough 

model than with the various models available in this field. 

The present article examines the novel Season of migration to the north in a 

descriptive-analytical manner and at the three levels of the Fairclough model. It 

seeks to answer the questions ‘What will be the results of examining the external 

texture of the novel and analyzing it at the level of description?’, ‘What is the 

context of the novel at the level of explanation and ideology of Tayeb Saleh?’ and 

‘In what titles and contents has the level of interpretation and internal context of the 

novel reached the stage of emergence? 

Research background: After the development of the critical discourse analysis 

approach, novels were considered from the perspective of linguistic structure and 

discourse-oriented components, and books and articles were written about the novel 

Season of migration to the north., For example, Mohammad Shahin describes the 

character of Mustafa Saeed in his book entitled Literature and Myths (1996). Reza 

Nazemian, in an article entitled "Westernization or Orientalism in Arabic Novels" 

(2011), compares the novel of Tayeb Al-Saleh with several other novels, all of 
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which are on the issue of confrontation of Eastern traditions with Western liberties 

and technology. Also, in an article entitled "Confrontation of place and its semantic 

functions in the novel The Season of the Stone to the North" (2013) by Majid 

Mohammadi et al., the confrontation of places has been emphasized to understand 

the concept of the confrontation between East and West. The paper has also 

considered a semantic function for the element of place, which arouses the reader's 

curiosity and advances the events of the story. Despite these valuable works, the 

study of this novel from the perspective of critical discourse has not been done in 

any of the articles and books so far. The present article is the first one in the field to 

examine this novel at three levels. 

Conclusion: Critical discourse analysis is based on social constructivism. The 

critical discourse analysis of the novel Season of migration to the north is performed 

based on Fairclough's model at the three levels of description (including linguistic 

analysis), interpretation (discussion of the production and use of texts) and 

explanation (social factors and ideology). There are several results gained as 

presented below. 

At the descriptive level, the writer's language is generally fluent and understandable 

to readers and avoids mystery and myth. The style of expression is firm and has an 

honest tone. The author has used the terms primitive life, which indicates his interest 

in the original Arabic tradition and culture. Repetition in this novel, by mentioning 

Mustafa's affairs with Western women several times, shows the war against 

colonialism in the form of rape of Western women. Scenography and illustration 

make up a significant part of Tayeb Saleh's novel, which helps the reader to gain a 

deep understanding of the theme of the story. 

At the level of explanation, which expresses the author's ideology, the struggle 

against colonialism and its condemnation is manifested in the form of the 

confrontation of the main character of the story, Mustafa Saeed, with Western 

women. The hatred for colonialism takes shape in the main story space, where 

Mustafa desecrates Western women and eventually kills them. Therefore, the 

general view of the story and the dominant ideology in it is based on confronting the 

colonialists and expressing the real feelings of the eastern people to years of 

aggression and colonization. 

At the level of interpretation, the situational context of the novel is examined. The 

novel dates back to the years of Sudanese colonization. The presence of the 

colonizers and their influence can be seen throughout the novel. Also, in the field of 

intertextuality, the use of the character Atil (Othello) and Quranic concepts is 

evident in this novel. In the internal context, the author refers to the opposition 

between East and West. 

Keywords: Novel criticism, Critical discourse, Fairclough, Tayyib Saleh, Season of 

migration to the north. 
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 چکیده

 یهاگردد که در آن با عبور از توصـیف صرف دادهاطالق میتحلیل گفتمان  ی، به نوعی روند تکوینیگفتمان انتقاد
ی به دو رویکرد اجتماع ،تحلیل گفتمان از شود. در این نوعگفتمان توجه می یگیردر شکل مؤّثر یفرآیندها هب ی،زبان
و در رویکرد  شودی پرداخته میبافت موقعیت و به گفتمان یدر رویکـرد اجتماعشود؛ که ی پرداخته میشناختبانو ز

در تناسب با الگوی تحلیلی گفتمان  ،«الّشمالموسم الهجرة إلی »گردد. رمان ، بافت متني تشریح ميیزبانشناخت
تحلیلی حاوی  -با روشی توصیفی ن و تفسیریعنی توصیف، تبیی ،نظرّیهکالف، در سه سطح این رفانتقادی 

پردازی و با صحنه به دور از تکّلف و با استفاده از زبان معیارو برآوردهایی است که عبارتند از: نویسنده با زبانی ساده 
که ایدوئولوژی نویسنده ؛ کندمایه رمان توسط خواننده تالش میبرای درک عمیق درون ،جزئی پردازیدقیق و تصویر

غالب در این رمان  تفّکر و نموده است داستان با زنان غربی جلوه شخصّیت یدر شکل رابطه ،قابله با استعمار استم
آن قتل و خونریزی بوده  یکه در شکل تقابل مصطفی با زنان غربی نمودار شده و نتیجه باشدمیتقابل شرق و غرب 

کارگیری مفاهیم قرآنی هصالح با ب طّیبصورت پذیرفته که  بافت موقعیتی آن در زمان استعمار سودان. همچنین است
 به خلق این اثر اقدام نموده است. ،)اتللو( عطیل شخصّیتو استفاده از اصطالحات اصیل عربی و 

 
 .، موسم الهجرة إلی الّشمالصالح بطیّ رکالف، نقد رمان، گفتمان انتقادی، ف: هاکلید واژه
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 مقدمه
شناس معروف از زبان یادر مقاله 2591نخستین بـار در سـال « انتحلیل گفتم»اصطالح 

 ،گرایانهدیدگاهی صورت ی، بـا ارائهدر ایـن مقاله یکار رفته است. وبه 2انگلیسی زلیک هریس
پس از  (.11: 2735پور، )بهرام تحلیل گفتمان را صرفًا نگاهی ساختارگرایانه بـه جمله و مـتن برشمرد

 ،گوهامانند گفت-ی شناسان، تحلیل گفتمان را تحلیل ساختار زبان گفتارزباناز  ی، بسیاریو
 ها وداستان ها،مانند مقاله-ی شامل تحلیل ساختار زبان نوشـتاررا تحلیل متن  و -هامصاحبه

شناسان پیرو ، گروهـی از زبان2535 سالدر اواخـر (. 31:  2731، ک)وان دایاند. دانسته -غیره
 ،«زبان و کنترل»با انتشار کتاب  ،6و ترو 9، کرس 4، هاج7یعنی فاولر 1یهالید یاگر مکتب نقش

 و نهادند« زبان شناسی انتقادی»کردند. آنان نام این رویکرد را  یگذارنگرش انتقادي به زبان را پایه
  :سه اصل مهم را مبناي کار خود قرار دادند

تنوع در . »1است. « خاص نسبت به واقعیتبیانگر دیدگاهی » ،بریمزبانی که به کار می. »2
حاصل و  ،زبان یکارگیربه .»7«. ناپذیرند از عوامل اقتصادي و اجتماعی جدایی ،گفتمان یهاگونه

 (.92: 2734)سلطانی،  «یند اجتماعی استآاجتماعی نیست، بلکه بخشی از فر بازتاب فرآیند
های دانش و نظام و روابط اجتماعی ،ماعیهای اجتهویت یسازندهکاربرد زبان،  ،رتی دیگرعبابه

 .(42: 2736زاده و غیاثیان، آقا گل) ها استباور
 و دگرایی اجتماعی دارریشه در سازه، 3ویژه رویکرد فرکالفتحلیل گفتمان انتقادی، به

است که فهم انسان نسبت به جهان پیرامون، براساس  یمبتنبر این اصل بنیادی  یاجتماع یگرایسازه
به آن نسبت  ی رامختلف یذهن ی، معانهاانسان و گیرداز جهان شکل مي یگوناگون یهایبندمقوله

از قابلیت  یآدم یذهن یمعانهمچنین  سازند.جهان پیرامون خود را مي گونهو این دهندیم
ی بروز دهند آدم یهاها و فعالیتتوانند خود را در ساختهیشدن برخوردارند و میعین

بلکه به  ؛پردازدساختار زبان نمي یتنها به بررس ی،تحلیل گفتمان انتقاد»لذا  .(31: 2752)محسنی،
از متن دارند؛ لذا در چارچوب  یبراي معناپرداز یهایپردازد که شیوهیم یافراد و نهادهای یبررس

است که بار  ی، تجزیه و تحلیل ساختارها و معناهایی، گفتمان کاویتحلیل گفتمان انتقاد
 (.262-261: 2739، ک)مکاری «ولوژیك دارندایدئ

رمان نوع ادبی برتر »باشد. رمان می ،های مناسب برای تحلیل گفتمان انتقادیمینهیکی از ز
و  یشود که حکایت مرکزاطالق می یآید و به ساختارشمار میهاساسی آن ب یاست که روایت پایه

 یو موجب ارتباط و تسلسل فنی محکم( 13 :2553)مرتاض، « هاي فرعی را شکل دادهدیگر حکایت
 (. 13: 2553،طی)شرب گرددبین حوادث می



 92 فرکالف( یاساس الگو )بر «الّشمال یموسم الهجرة إل»در رمان  یگفتمان انتقاد لیتحل

. داردنویسی نوین عربی رمانی عرصهدر  ویژهجایگاهی  ،«الّشمالموسم الهجرة إلی »رمان 
کادمی ادبیات عرب دمشق یمیالد 1112این رمان در سال  عنوان برترین رمان عربی ، بهاز طرف آ

از یک طرف فن شاید راز اقبال از این رمان در این نکته باشد که » .تخاب شددر قرن بیستم ان
 ،و از طرف دیگر آمیخته در رمان جدید درهم داستانی  بودن شخصیت هلودآراز را با سنتی یداستان

: 2556ن ،)شـاهی« کـه این رمـان را بـه اوج رسـانده استمیان واقعیت و خیال پیوندی ایجاد نموده 
رمان باشد. می اهّمیتجایگاه این رمان، نقد آن هم از زوایای مختلف دارای  اهّمیتنظر به . (213

ی نقد از منظر گفتمان انتقادی در بوته جهت عرضه یدارای عناصر منحصر به فرده مورد اشار
 رکالف سازگارتر است.موجود در این زمینه، با الگوی ف انواع الگوهایمیان و از باشد می

در سه  و تحلیلی -صیفیبه روش تو «موسم الهجرة إلی الّشمال» حاضر با بررسی رمان یمقاله
 های زیر است:به پرسش پاسخصدد رکالف، درسطح الگوی ف

همراه خواهد بهچه نتایجی  بافت بیرونی رمان و تحلیل آن در سطح توصیف . بررسی2 
 داشت؟ 

 لح در این رمان چیست؟ صا طّیب. بافت رمان در سطح تبیین و ایدوئولوژی 1
 ظهور رسیده است؟ ی. سطح تفسیر و بافت درونی رمان در چه عناوین و مطالبی به منصه7
 

 پژوهش ییشینهپ
 یهاها از منظر  ساختارشناسی زبانی و مؤلفهی، رمانبعد از گسترش رویکرد تحلیل گفتمان انتقاد

موسم الهجرة إلی »رمان »د است که جابر عصفور معتقمدار مورد توجه قرار گرفتند. گفتمان
)جابرعصفور،  «باشدنائی در تاریخ رمان عرب میاستث ییک حادثه« الّشمال

1113http://dvdtarab.maktoob.com :).  است؛ بنابراین مورد توجه بسیاری از ناقدان قرار گرفته
به نام در فصلی ( 2556) ،«سطورةدب و االاأل»خود با عنوان در کتاب که محمد شاهین از جمله 

تحلیل روانشناسی، رویکرد  پرداخته و بامصطفی سعید  شخصّیتبیان  به ،«مصطفی سـعید»
گاو را زائیده شخصّیت گاه جمعی اروپا میی ناخودآ داند. و اه جمعی عربی در رویارویی با خودآ

 . (1/359: 2556)الیسوعی، کشاند بودن داستان را به بحـث و بررسی میی رازآلودلهأمس
ی تحریر در آمده به رشته «الّشمالموسم الهجرة إلی »مقاالتی مرتبط با رمان  در ایران نیز
 است، از جمله:

لسان )، «هاي عربیدر رمان یگریزی یا شـرقرمـداغـرب»ی بـاعنوان ارضا ناظمیان در مقاله 
که همگی  مان دیگرچندین ر باالصالح  طّیب، به بررسی تطبیقی رمان (2751: 4شماره مبین، 



  نقد ادب معاصر عربي  05

غربی را مـورد توجـه قـرار  ها و فناوریهای شرقی با آزاديی رویارویی باورها و سنتمسـأله
  .پرداخته است اند،داده

 ةموسم الهجر»تقابل مکان و کارکردهاي معنایي آن در رمان »ای تحت عنوان همچنین مقاله
ی نقد ادب مجلهی پنجم شمارهر و همکاران د مجید محمدیتوسط  (2751) «الّشمالإلي 

ها برای تفهیم مفهوم تقابل شرق و غرب، بر تقابل مکان آن،در  وبه چاپ رسیده معاصر عربی، 
و کارکرد آن را در برانگیختن حس  در نظر گرفتهو برای عنصر مکان کارکرد معنایی  شده استأکیدت

  .کنجکاوی خواننده و پیشبرد حوادث داستان دانسته است
های جای شی تحلیلی بر سرعت روایت در رماننگر»مان صالحی در مقاله خود با عنوان پی

)متن پژوهی « روایت شناسی ژرار ژنت ینظرّیهبا تکیه بر  الّشمالخالی سلوچ و موسم الهجرة إلی 
 . استنمودهاین دو رمان از جهت سرعت روایت توجه  یبه مقارنه(، 2754: 66ادبی، شماره 

گفتمان پسا استعماری در دو رمان موسم الهجرة الی »ی بک و همکاران، در مقالهمجید صالح
: 77ي ادبیات تطبیقي، شماره نامه)کاوش «صالح و سووشون از سیمین دانشور طّیباز  الّشمال
 محوریبا تطبیق دو رمان، به تحلیل مفاهیم بارز نقد پسااستعماری از جمله اروپا( 2753

  اند.پرداخته
نوشته  «های رمان مدرنبر اساس مؤلفه الّشمالنقد رمان موسم الهجرة إلی » يمقاله در

های (، نویسنده به مؤلفه2755: 5ی )پژوهشنامه ادبیات داستانی، شمارهاکبر نورسیده علی
 مدرنیسم در آن پرداخته است. 
ون در هیچ یک از بررسی این رمان از منظر گفتمان انتقادی تاکن با وجود این آثار ارزنده،

رود که شمار میهمورد توجه قرار نگرفته و جستار حاضر اولین مقاله در این زمینه ب ،مقاالت و کتب
توان اذعان می و پردازدميرکالف گفتمان انتقادی ف یگانهاز منظر سطوح سهاین رمان به بررسی 

ر این نکته است که پژوهش رمان د شده در ارتباط با اینستار حاضر با آثار تالیفنمود که تفاوت ج
رمان مورد اشاره را فراتر از یک متن یا نوشتار مورد  ،های فکری تحلیل گفتمانحاضر، براساس بنیان

سطحی و  یالیهدو به تحلیل  ،متن نگریسته که همزمان با متنوان فراعنبه آن بهتحلیل قرار داده و 
اهمیت روش آن است  ،این مقاله در نظر گرفته شود که باید در یدیگر یاخته است. نکتهعمقی پرد

  تطبیق دهد.شده توسط فرکالف را در یک اثر ادبی دارد چارچوب ارائهکه سعی
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 «الّشماللی موسم الهجرة إ»ذری کوتاه بر رمان گ
 شخصّیتّلف( که از اروپا بازگشته و از زبان ؤ)م توسط راوی« الّشمالموسم الهجرة إلی »داستان 

که در اطراف خرطوم به دنیا آمده و شود. مصطفی فردی است )مصطفی( تعریف می ی داستاناصل
است که  اینابغه و است به روستای راوی داستان نقل مکان نموده ،بعد از تحصیل در قاهره و لندن

 دارد. تمرکز اصلی داستان بر ماجراهای مصطفی و زنان اروپایی در لندنهمگان را به تحسین وا می
در کند؛ اما با زنان متعددی ارتباط برقرار می. بر اساس توصیفات مصطفی، او در لندن قرار دارد

دید  یشوند. در واقع، زاویهآنان دست به خودکشی زده و یا توسط مصطفی کشته می ینهایت همه
وع بیانگر هدف اصلی و موض ،های میان آنانداستان در ارتباط مصطفی با این زنان و دیالوگ

)انسان شرقی( قرار  در مقابل مصطفی ،غرب هستند یباشد. این زنان که نمایندهمحوری آن می
 شوند. پس از آن مصطفی دادگاهیمیمستقیم کشته صورت مستقیم یا غیرهگیرند و توسط او بمی

 طّیبدر روستای  بازگشته وبه سودان  یابد،عیات استاد خویش از قصاص نجات میشده و با دفا
، کندها که رود نیل طغیان میشود. در یکی از شبصالح به کشاورزی و دامداری مشغول می

اما  ؛کندبه اجبار با مردی کهنسال به نام وّدالریس ازدواج می شود و همسرشمصطفی ناپدید می
 زند.تابد و دست به خودکشی میاین زندگی اجباری را برنمی

موم شده از مصطفی دریافت می کند که او را وصی خود قرار ای مهر و راوی نامه ،در نهایت امر
ی خود را به وی سپرده بود. اما تعّلل راوی در گشودن در آهنی باعث می داده و مسئولّیت خانواده

راوی  رایشود تا او نتواند همسر مصطفی را نجات بدهد. در این نامه مصطفی کلید اتاق خود را ب
اتاق مصطفی را باز نموده و در  نیز را برای وی آشکار سازد. راوی رمزآلودش شخصّیتفرستاده تا 

تصمیم به  ،ثیر این ماجراأتحت ت و شودزده میشگفت ی اروپایی اتاقمواجهه با وسایل و جلوه
تصمیم طلبد و سپارد اما دوباره از مردم برای نجات کمک میگیرد و خود را به نیل میخودکشی می

 ادامه دهد.  گیرد تا به زندگیمی
 

  تحلیل گفتمان انتقادي و رویکرد فرکالف
که رمان در تعامل با آن شکل  یبدون در نظر گرفتن موقعیتکه شده مروز، این موضوع ثابتدر نقد ا

در این پژوهش  یکرد. بـه همـین دلیل چـارچوب نظری جامع از آن ارائهتوان تحلیلیگرفته، نم
اسـت کـه در  گفتمـانی یاز سه نظریه ی، یکیاین شگرد تحلیلنقد محتوایی قرار دارد.  یهحوز

قرار  یگفتمان یهاهدر نظریّ « یگفتمـان یروانشناسـ»و « تحلیـل گفتمـان الکـالو و موفـه»کنـار 
 یدر این روش، باید ساختارها(. 13-19: 2735و یـورگنس و فیلیـپس، 991: 2736، )علیخـاني دارد
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 ،شود و همزمانشود، در نظر گرفتهیآنچـه معمـواًل فـرامتن نامیده م یـ، یعنیو ادراکـ یاجتمـاع
: 2733)سلطانی،  شود ی( بررسیعمق یه( و کـالن )الییسـطح یهخرد )الیـی متن و ساختارها

که از چهار مفهوم بنیادین قدرت،  یبا توجه به تحدید و تعریف گفتمان، تحلیل گفتمان انتقاد. (79
از انتقال مفهوم ساختار از سطح جمله و  است کند، عبارتبحث مي یان و ایدئولوژ، زبـیبینجهان

تمام توجه آن، عـالوه بـر  تر کهعل و مفعول به سطِح متِن بزرگچون فعل، فا یروابط دستور
  (.232: 2733 )میلز، باشدمیمتن، به زبان کاربردي آن نیز  کدرون ی یساختار یتوضـیح واحـدها
 پردازان از نظریه یاز نظرات تعداد ،خویش یانتقاد ف در رویکرد گفتماننورمن فرکال

استفاده کرده است که در تبیین  5یو گرامش 3، چون مفهـوم نظـم گفتماِن فوکـویاجتماع -یانتقاد
سیاسي آنان بسیار کارآمد است. از نظر  یهانویسندگان و نظرگاه ِی هـاي ایدئولوژیك هژموندیدگاه

 شود: گفتمان بـه سه سطح تقسیم مي تحلیـل ،او
ی(؛ سـطح دوم، تفسیر: گفتمان سطح اول، توصیف: گفتمان به مثابه متن )شامل تحلیـل زبـان

عوامل  از و سطح سوم، تبیین: که در این قسمتآیند تولید و تفسیر مـتن مثابه تعامل بین فربه
 شود.یال مؤمورد اسـتفاده س یو ایدئولوژ یاعاجتم

 
  وصیفسطح ت

در خالل  که شودبررسي ميی و اوضاع اجتماع هازمینهون، از سایر مت یدر این مرحله، متن جدا
هستند؟ چه  یدر نظر داشت: کلمات واجد کدام ارزش تجربنیز را  یهایباید پرسش این بررسی،

مات بین کل ک( به لحاظ ایدئولوژیی، تضاد معنایی، شمول معناییمعنایی )همنوع روابـط معنای
یندها و آهستند؟ چه نوع فر یتجرب یهاواجد کدام ارزش یدستور یهاوجود دارد؟ ویژگي

که هستند  یهاییندها همانآص است؟ آیا فرگر نامشّخ ؟ آیا کنشتسلط دارند ی در این متنمشارکین
بندی به معلوم و از حیث تقسیماستفاده شده است؟  یسازآیند اسمرسند؟ آیا از فرینظر مبه

واجد  یدستور یهایویژگ گیرند؟بندی قرار میمجهول و مثبت و منفی، جمالت در کدام دسته
است؟ ( استفاده شدهی، دستوری، پرسشیها )خبرهستند؟ از کـدام وجه یارابطه یهاکدام ارزش
 است؟وجود دارد؟ آیا از ضمایر ما و شما استفاده شده یارابطه ،سازمهم وجه یهایآیا بین ویژگ

است؟ جمالت ساده چگونه به یکدیگر ها چگونه بودهاستفاده از آن یاگر پاسخ مثبت است، نحوه
ب از استفاده شده است؟ آیا جمالت مرکّ  یمنطق یکلمات ربط یک ازاز کدام و انـدمتصل شده

برخوردارند؟ براي ارجاع به داخل و بیرون متن از چـه  ییا وابستگ یپایگهم یهاصهمشّخ 
این سطح در واقع بررسی بافت بیرونی  (.232-263: 2735 رکالف،)فاستفاده شده است؟  یهایابزار
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به شرح کلی آن و سپس به موارد این  ادامه،است که در  شناسیزبانر ساختارگرایی و ظمتن از ن
  شود:پرداخته میسطح تحلیلی 

 
  بافت بیرونی متن

موسم »رمان  .آن هستند یاساس یمایهها، واژه ی است وزبان یرمان، همان تجربه یاساس تجربه
به مسائل اقتصادی و فرهنگی  ،اجتماعی است که در متن خود-اثری سیاسی« الّشمالالهجرة إلی 

توان گفت و می گرایی سازگار استاقعنیز توجه دارد. طبیعی است که چنین رویکردی با مکتب و
  یگراواقع یهاصالح جزء رمان طّیبان گرایانه دارد. رمنویسنده هم رویکردی واقع که

صرف قرار دارد که حوادث  تثبیتِی  یگراین نوع رمان در مقابل رمـان واقعا»تحلیلی است؛  -تثبیتی
م، توصیف طور مستقیگرایی، بهـدون هـیچ دخل و تصرف یا جانبب ؛طور کـه هسـترا همان

صـورت ها را بـهشخصّیتادها و حّتی حوادث و روید ،تحلیلی یگـراکند. اما رمان واقـعمی
نویسنده با (. 14: 2751)رضایی،  «کشدتصویر میی خاص، بهتفّکرگزینشی و مطابق بـا دیدگاه و 

خشیدن به حقایق، بی واقعیت و عمقنگارش، خود را به مبدأ هنر اصیل بر پایه از گزینش این سبک
او در کنار  .ع و مردم نزدیک کرده استهستی، زندگی، اجتما یبـارهخـاص درگیری با موضع

ابعاد خاصی از زنـدگی روسـتایی ، داستان( شخصّیت)سرگذشت  پرداختن به ماجرای اصلی
مثل: طبیعت بکر، زنان و مردان زحمتکش، بی آالیشی مردمـان روسـتا، رسـوم خاص و  سودان

استفاده از  ،الحص طّیبخاص  هایویژگیجمله بیان کرده است. از را عشق پایدار آنها 
او رفتن به  ،عنوان مثالهب ؛های تمدن جدید استهمزمان با توصیف پدیده ،اصطالحات سنتی

رُت قلیاًل ِفي »قاهره از طریق قطار را با این عبارت بیان می کند:  حراِء، ففکَّ وَضرَب القطاُر في الصَّ
ِذي َخَلفُته َو  باِح قَلعُت األوتاَد وأسَرجُت مِتي عنَده ،ِمثَل جبٍل ضربُت خی، َفکاَن َرائيالبلِد الَّ َوفي الصَّ

صالح از اصطالحاتی چون  طّیب یاستفاده .(13 :2533صالح،) «َبِعیري ، َوَواصلُت ِرحلِتي
اهتمام او به سنت و فرهنگ  یدهندهنشان ،«کردن شتر و کندن میخ خیمهبرافراشتن خیمه و لگام»

تشبیهی از سفر  نیز،حدی است که برای مسافرت با قطار . این اهتمام تا باشدمیاصیل عربی 
 نماید.ب ذکر میاعررایج در میان ابیابانی 
قابل فهم است. اسـلوب  ،خواننـدگان یروان و برا ،صالح در این اثر طّیبطور کلی زبان به

م اتفاق صداقت لحن و بیانگر توانایی و مهارت نویسنده است. بسیار ک یبیـان استوار، متین و دارا
و زبانش گویی ا ی نامأنوس برخورد نماید؛ادر متن به کلمه یا عبارت و یا جمله مخاطب افتد کهمی

کرده، تا به بهترین وجه ممکن با مخاطب ارتبـاط برقرار نماید. در جریان را لفظ به لفظ گلچین
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اکی داستان با سرعت خوانش آن هماهنگ است و پیچیدگی ادر کروایت حوادث، سرعت در
 تماماو در  .کندخاصی در آن وجود نـدارد و کـنش اصلی داستان مخاطب را به خود جذب می

نیز از زبان معیار ها شخصّیتحّتی در گفتگوهای میان  ؛کندجمالتش از زبان فصیح استفاده می
 درک و فهم مطالب آن را برای همگان آسان نموده است.  ،این امر کهنشده دور

کل روایت  یو از زبان سوم شخص یا دانا یاخبار یداستان را به شیوهحوادث  ،نویسنده
او از فن گفتگو و مونولوگ و اسلوب شرح و تفسیر حوادث بهره برده است. تمام امور »کند. می

ها را به تفصیل شرح داده و شخصّیتاي را بیان کرده است. اعمال جزئی و کلی، مهم و حاشیه
ها را بیان کرده و به جزئیات آن پرداخته است. او در بیان خود از آن یها و آرزوهارنج ،عواطف

در سطح  (.23: 2536)النصیر،  «مصطفی و راوی بهره برده است شخصّیتمیان  ینگاراسلوب نامه
 عبارتند از: توان به مباحث مرتبط با صورت متن پرداخت کهمی ،توصیف رمان

 
 الف( تکرار

، تکرار یزنـدگی های. یکي از ویژگهاستانساناز جهان بزرگ  دهشی برگرفتهرمان، جهان کوچک
که  یهنگام زیرا»رود؛ شمار میبهادبیات جاویـدان  یهایاز ویژگ یپس تکرار یک ؛وم آن استامد

را تکرار  آن یهاافکار یا عبارت ،از مفاهیم یبعض ،انسان مهم و ارزشمند باشد یبرا یچیز
تقابل شرق و غرب و نیز  صالح در این رمان که بر محور طّیب(. 121: 2553)مرتاض، «نمایدیم

، با تکرار ماجراها و عبارات خاص، سعی در انتقال مفاهیم واقعی استوار است استعماریافکار ضد
صدد تکرار این با زنان متعدد غربی، در واقع در با ذکر ارتباط خود ویداستان به خواننده را دارد. 

دهد. همزمان او با لیه استعمار را بارها در شکل تجاوز به زنان غربی نشانانتقام است تا جنگ ع
این عبارات،  یاز جمله .سازدافکار خاصی را به خواننده منتقل می ،تکرار برخی اصطالحات

، «دروغ و بازیچه»است که به معنای و ..( 91و 91و 73و 76و 77 :2533صالح،) «أکذوبة»اصطالح 
کار رفته و در مراحل مختلف داستان از زبان خود هاصلی داستان، ب شخصّیتبرای توصیف 
است. تکرار چندین شدهستفادهاستاد و وکیل مصطفی برای وصف ویژگی وی ا ،مصطفی، راوی

ان بودن انسو بازیچهیعنی تقابل شرق و غرب  ،موضوع اصلی داستان یکنندهبیان این کلمه، یهبار
 باشد.می عربی در مقابل استعمارگران

جرُة َتنُمو بَبَساطِة ، » ی:هرد، جملکه در تکرار آن نکات قابل ذکری وجود دا یدیگر ینکته الشَّ
ك عاَش َوسَیُموُت بَبَساطةِ  عنوان ا ب ،می باشد که مصطفی از این جمله( 94و  49: )همان «َوجدُّ
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بازی و نیرنگ رنگی گویای سادگی مردمان شرقی در مقابل دو و بردحکمت و راز نام می
 ست. ا استعمارگرن غربی

 
 ب( ذکر اماکن

آن در این رمان به حدی  اهّمیتو  شودرا شامل میصالح  طّیبوسیعی از رمان  یهگسترمکان، 
« موسـم» یو کلمـهاست ّلف در نامگذاری رمان خود از اسم مکان استفاده کرده ؤکه م باشدمی

عد مکانی دارد. برخی داللت بر بُ  ،«الّشمال»و « تهجر» یعد زمانی و دو کلمهداللت بـر بُ 
 یطور که در کلمههمانعد مکانی است؛ غلبه با بُ  ،«هجرت»در اصطالح که ناقدان معتقـد هستند 

 (. 163: 2539د ،)العی عد زمانی استغلبه با بُ  ،«رحیل»
مان بیش از عد مکانی ربُ  اهّمیت ،هاگذاری دقیق آنبا بررسی توصیف اماکن مختلف و نام

مکـان رمـان تنهـا از طریـق نفـوذ قهرمان »کـه قابل توجه دیگر این یهنکت پیش آشکار خواهد شد.
وجود  ایشدهیش تعیینگیرد. در رمـان هیچ مکـان از پداستانی در خود شکل می یهاشخصّیتیا 

 «شودخورد، خلق میحوادثی که توسط قهرمان داستان رقـم می یالبهها از الندارد، بلکه مکان
که با تصویرپردازی با جزئیات کامل آمده  هامکان تمامتوصیف در رمان، (. 15: 2551)بحراوي، 

کند. نویسنده در توصیف اتاق ها را در ذهن خواننده تداعی مینهای کامل آویژگی ی،نظیربی
قٍة، َستائُرها وردیٌة منتقاٌة ِبعنایٍة ، ُغرفُة نوِمي َمقَبرُة ُتِطلُّ َعلی حدی»گوید: مصطفی سعید در لندن می

وسجاٌد ُسندسيٌّ داِفٌئ والسریُر َرحٍب مخداُته ِمن ِریِش النعاِم. َوأضواٌء کهربائیُة صغیرٌة ، حمراُء، 
وزرقاُء ، وبنفسجیٌة ، موضوعٌة في َزوایا معینٍة . َوعلی الُجدراِن َمرایا کبیرٍة،.. َتعبُق في الغرفِة رائحُة 

، کیماویٌة ، َوُدهوٌن ، ومساحیُق  المحروِق والنِد ، َوِفي الَحماِم عُطوٌر شرقیٌة ِنفاُذة ، َوعقاقیُر  الصندِل 
بدین ترتیب،  (79: 2533صالح،) «وُحبوُب . ُغرفُة نوِمي َکانْت مثَل ُغرفِة َعملیاٍت ِفي ُمسَتْشَفی

اینکه توصیف مکان با تمام  یراب»پردازد. تمام مشّخصات، به توصیف اتاق خود میبیان نویسنده با 
گیرد و با این کار خدمت مینویس عناصر فیزیکی مکان را بهانرم ،جزئیات و ابعادش صورت گیرد

که خواننده احساس یبه طور ؛سازدتخّیلی رمان می یجزئّیاتش وارد دنیا همراههجهان خارجی را ب
 (. 6: 1121)بتقه،  «بردبه سر می ، نه در جهان خیالیجهان واقعییک کند که واقعًا در می

ذکر « مـرتبط»و « مؤّثر»صورت بهقابل توجه در توصیف مکان این است که جزئیات  یهلأمس
زیرا در این صورت ادبیات بـه جغرافیا و حوادث  ؛البته نباید در بیان جزئیات افراط نمود شود.

 :2553)مرتاض،  کندن خیال را سلب میو رها بود یگردد و آزادبه تاریخ بدل می ،یک رمان کتابنا
که نویسنده این تعادل را حفظ توان دریافت می ،با نگاهی به توصیفات مکانی در این رمان (.213
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نموده و هرگز در وصف جزئّیات، پا را از حدود ادبی فراتر ننهاده است. از اماکن مورد توجه در این 
وأنُظُر ِإَلی الَیَساِر والَیِمیِن، ِإَلی »گوید: ها چنین میآن یهکه دربارشکوه شهرهای اروپایی است  ،اثر

الِل. سُقوُف البیوِت حمراُء، محدودیٌة  ِة القائمِة عَلی َحواِفي التَّ اکنِة، َوالُقری الَسکُسونیَّ الُخضَرِة الدَّ
باِب، منشورٌة َفوَق الُودیاِن  در این (. 72: 2533صالح،) «کظهوِر البقِر، وثمَة غاللٌة شفافٌة من الضَّ

به خواننده ارائه را های زیبایی از طبیعت و مناظر اروپا خوبی جلوهؤّلف بهم ،تصویرپردازی زیبا هم
های غربی نیز در سازد. خانهنظیر با خود همراه میتصاویر بی دهد و خیال او را برای تصور اینمی

ندگی با آنچه مصطفی در وطن خود های آفریقایی بنا شده و تمام سطوح زشکلی متفاوت از خانه
 متفاوت است. ،دیده

 
 توجه به میراث ج(
باشد، اهتمام به کننده می، تقابل شرق استعمارشده و غرب استعمارکه موضوع این اثر ییآنجا از

. نویسنده نیز از ای برخوردار استویژه اهّمیتهای فرهنگی و فولکولوریک شرق از میراث و داشته
گاه استخوباین امر به گیرد. قرار می زیرا در این تقابل تمام ارکان شرق در مقابل غرب ،ی آ

ایستد تا از موجودیت و اعتبار خود دفاع در برابر فرهنگ و سنت غرب میهای جهان عرب، سنت
ح آن به سنن اروپایی از اقدام ها و ترجیرمان به وصف این سنت ابتدایصالح از  طّیبکند. 

ای. وفرَغ أبي ِمن َصالِته وأْوراِده َفَجاء. َوَجاءْت أْخِتي، َوجاَء وجاءْت أ» :کندمی ي َتحِمُل الشَّ مِّ
حْت عیناي علی الحیاِة. نَعْم، الحیاُة طیبٌة،  اي ونَتحدُث، شأننا منُذ تفتَّ أَخواي، وَجلسَنا نشرُب الشَّ

نیا کَحاِلها لْم تتغیْر   (. 6: 2533صالح،) «والدُّ
ّبت زیبا از زندگی خود در یکی از روستاهای سودان، صمیمّیت و مح نویسنده در این توصیف

مجّدد این  یاز تجربه ،گشتهکشد. او که تازه از اروپا بازمیتصویر میان اعضای یک خانواده را به
برد و زیبایی زندگی را پس از هفت سال اقامت در غرب مجددًا تجربه صمیمّیت لذت خاصی می

صیل طول تحدر  ،با ترک آن ، دلنشین است؛ چرا کهتی تا حدی برای نویسندهکند. این حیات سنّ می
دور بوده است. بنابراین زندگی مدرن و مرّفه اروپایی و آداب غربی، در لندن، از زیبایی زندگی به

 یهشد، آرامش گمند به زیبایی رسوم شرقی باشد. او با دیدن این مناظر زیبای زندگیاتوهرگز نمی
ي مثُل تلك »یابد: خود را باز می یِح، ولکنِّ ني لسُت ریشًة ِفي َمهبِّ الرِّ فأحسُّ بالطمأنینة. أحسُّ أنَّ

صالح در این  طّیبمخاطب عبارات (. 9: همان) «النخلِة، مخلوٌق َله أصوٌل، له جذوُر له هدٌف 
خطاب به  ،ویشداب مردمان خها و آاو با برشمردن سنت .غرب و استعمارگران هستند ،قسمت
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و سنن  بوده و بر اساس آداب،اصالت و ریشه دارای  گوید که مردم تحت استعمار آنانآنان می
 های تحمیلی روی آرامش را نخواهند دید.کنند و هرگز با فرهنگخویش زندگی میمقاصد 

 
 یپردازد( صحنه

خواننده را مجذوب خود  شود کهینمایانگر م یچنان زیبا و واقعصالح  آن طّیب یهایپردازصحنه
ها به خواننده کمک نماید. این تصویرپردازیها را در ذهن او تداعی مین صحنهساخته و تصویر ای

 مایه اصلی داستان دست یابد.خواهد کرد تا به درک عمیقی از درون
به  ،رسدوقتی به لندن یا روستا می ؛کندنویسنده هر موقعیتی را با تصاویری زیبا وصف می 

ی تمام با زیبای ،ها می پردازد، وقتی در قطار یا کنار رود نیل استوصف مناظر انسانی و طبیعی آن
پردازی های آن را صحنههخان ،کشد و در هنگام روستاگردییتصویر مها را بهجریان و حرکت آن

ي َکي َتدُخلها ، بعُضها لها أبواٌب وطیئٌة الُبدَّ أْن تنحنِ غرٌف تؤّدي بعُضها إلی بعٍض »کند: می
. حیطاُنها ملساُء یرٌة ، وبعُضها لیسْت لها نوافٌذ ، بعُضها لها نوافٌذ کثبعُضها لیسْت لها أبواٌب إطالقاً و

طوُح،  مطلیٌة بمادٍة هي خلیٌط من الرمِل الخشِن والطیِن األسوِد وزبالِة البهائِم، وکذلك السُّ
خیِل وخَشِب السنِط وَجری در این (. 39: 2533صالح،) «ِد النخیِل واألسقُف من جذِع النَّ

که برای هر  شودای به تصویر کشیده میگونهها و ظاهر بیرونی آن بهشکل خانه ،پردازیصحنه
راحتی هن آن می تواند بکسی بعد از خواندکه هرطوریهباشد. بسان میای تصور آن آخواننده

ا بر روی کاغذ بکشد. این چیزی جز تبّحر ن را در ذهن خود داشته باشد و حّتی آن رتصویری از آ
 پردازی دقیق نیست.نویسنده در خلق تصاویر عینی و صحنه

 
 یح( تصویرپرداز

چون  یاز تصاویر هنر ،"إلی الشمال داستان "موسم الهجرةهایش، خصوصًا صالح در رمان طّیب
ذهن را در  ی. واست یحس کند؛ ولي غالبًا تصاویر هنری او از منظریاستعاره و تشبیه استفاده م

مظاهر جدید تمدن  ،برای انتقال صحیح معانی و اندازدیپیچیده بـه تکلـف نم یهاایجاد ترکیب
داده و هم به درک خواننده کند تا هم ارزش سنت را نشانه میهای سنتی تشبیامروزی را به پدیده

قرار  بهطبیعت به عنوان مشبه اهدر بیشتر آنبوده و دارای خیالی عمیق  داستان . تشبیهاتکندکمک 
این ( 72 :2533صالح،) «واألصواُت لها وقٌع نظیٌف في أذني، مثل حفیِف أجنحِة الطیر»: گرفته است

های آن را اخذ و در متن تشبیه گویای تسلط کامل نویسنده بر محیط طبیعی است که یکی از زیبایی
 آورد.صورت تشبیه میهداستانش ب
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که در برخی موارد، خود تا جایی ؛صالح هم در نوع خود بی نظیر است طّیب یهاهاستعار     
أنني قلت في نفسي أن القمر مقلم األظافر. ال أدري » :کنده هم از آوردن آن ابراز تعّجب مینویسند

که رمان سرشار از ینبا توجه به ا( 39: همان) «لماذا خیل لي أن القمر مقلم األظافر؟
تصویرپردازی هم در این  ،های طبیعی و انسانی استتوصیفات اماکن و جلوهها و پردازیصحنه

 ها افزوده است.نماید و به زیبایی این وصفتوصیفات جلوه می
 

 سطح تبیین
در ظـرف  یاجتماع یهدر این مرحله محقق به تحلیل متن به عنـوان جزئـي از رونـد مبارز

ایـن نکتـه گذر  تبیین با توجه به یتفسیر به مرحله یتوان از مرحلهیپردازد. میمناسبات قدرت م
در تولید و  یهاي تفسیربـه عنـوان شیوه یاگوناگون دانـش زمینـه یهاگرفتن از جنبهنمود که با بهره

. بازتولید، مراحِل گوناگون تفسیر و تبیین را به هم د خواهد شـدتفسیر متون، دانش یاد شده باز تولی
را در پردازش گفتمان  یابهره جستن از دانش زمینه یکه تفسیر چگونگیزیرا درحال ؛زندیپیوند م

و بازتولید آن در  یاو تغییرات دانش زمینه یاجتماع یهتبیین شالود به دهد،مورد توجه قرار مي
ی ازمینه مانندبه »این سطح گفتمان  (.191 -149: 2735)فرکالف، پردازد یم یجریان کنش گفتمان

( در آن یاجتمـاع یهتولید و تفسیر و زمینـ یکه سه مرحلـه )مـتن، تعامـل بین مرحله ت[]اس
 (. 215: 2736زاده، آقاگل ) «شوندیو تحلیل م یبررس

 
 ایدوئولوژی 

کند. بیان می آنباورهای خود را در قالب  گرفته و نویسندهی شکلکل ییک ایده یههر رمانی بر پای
کننده منتقل نویس به دریافتی اصلی از داستانهاست که طی آن شالودانالی ک»در واقع رمان 

ویر و ها، تصاصحنه الیالبهها و در شخصّیتآفرینی این باور با نقش( 49: 2552)لحمدانی،  «شودمی
 تفّکرشود. ایدوئولوژی هر رمان با موضوع آن متفاوت است و تنها با حوادث به خواننده منتقل می

 توان بدان دست یافت.در سیر داستان و حوادث آن میعمیق 
ی هایکی از اندیشه و ثیر بسیاری بر ادبیات معاصرعرب داشتهأت ،ل مربوط به آنئاستعمار و مسا

ا تصویری از شرایط اجتماعی سودان ر حاضر. رمان استستیزی های شرقی استعماررایج در رمان
خبری از حضور  ،«الّشمالموسم الهجرة إلی »داستان . در دهددر جهان پس از استعمار نشان می

هنوز باقی  ی مبارزه با استعمارلهأفیزیکی استعمارگران نیست، اما برای مردمان ساکن این منطقه مس
، با زنان «مصطفی سعید» اصلی داستان شخصّیت یدر شکل مواجهه ،مبارزه با استعمار و است
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با جمالتی  ،در کانون حوادث و های مختلف داستانت. نویسنده در قسمشودگر میغربی جلوه
ن اداری در مورد مکر خاص از استعمار ابراز تنفر نموده است. او از زبان یکی از بازنشستگا

گوید: ها چنین میحبت به انگلیسیو ایجاد نفرت در مردم علیه کارگزاران و ایجاد م استعمارگران
َغ » ا ویْشکوَن إلی َیسُخُروَننا نحن الُموّظفین الصِّ ُر الناُس منَّ ار أوالَد البلد لجلِب العوائِد، ویتَذمَّ

ذي َیْغفُر وَیرحُم . هکذا َغرُسوا في قلوب  ُش اإلنکلیزي طْبعًا ُهو الَّ ِش اإلنکِلیزي . وکاَن المفتِّ المفتِّ
هم هم المستعمرون الدخالءِ  . یکی دیگر از (93: 2533صالح،) «الناِس ُبغَضنا، نحُن أبناُء البلد، وحبُّ

های غربی را هایی است که در آن آداب و سنتمواردی که راوی در آن به ذم غرب پرداخته، قسمت
ذاك دفء الحیاة في العشیرة ، فقدته زمانًا في بالد )تموت من » :کندخویش مقایسه می یبا جامعه

 (. 9 :همان) «البرد حیتانها(
کند تا استفاده می« وت من البرد حیتانهاتم»نویسنده در توصیف غرب از عبارت خاص 

گرم و زندگی محبوب  ،بی روح اروپا سازد که در مقابل آن یخواننده را متوجه نفرت خود از جامعه
گرم آن قرار دارند. اما این تنفر از استعمار در فضای ماجرای اصلی داستان شرقی و مردمان خون

در نهایت آنان  زند وان غربی میو هتک حرمت زنگیرد، آنجا که مصطفی دست به تجاوز شکل می
مصطفی با زنی  . این نگاه منتقمانه به غرب در قسمتی از داستان کهکشاندرا به کام مرگ می
وتخّیلُت برهًة. لقاَء »کند: گونه بیان میو این دیدار را اینا .شودگردد، نمودار میاسپانیایی آشنا می

َد ِفي الُجنوِد العرِب ألسَبانیا. م ْحظِة، أجلُس قبالَة ایزابیال سیمور، ظمُأ ُجنوِني تبدَّ ثلی في هذه اللَّ
 (. 46 همان:) «في الّشمالشعاِب التاریِخ 

حس انتقامی است  یدهندهننشا ،طرز نگاه او به رابطه با ایزابیال سیمور مصطفی و یجملهاین 
کشورهای عربی در دل دارد. گویی او در استعمار بر  یهها رنج و بدبختی حاصل از سلطلکه از سا

ها خود با زنان در حال جنگ است و با تعّرض و کشتن زنان، در پی انتقام تجاوز اروپایی یرابطه
 به کشورهای عربی است. 

 
 سطح تفسیر

شوند. ید، تولید و تفسیر مندهی ارزش میمتن هاییکه به ویژگ یهایفرضمتون براساس پیش
مفّسر است کـه در تفسیر متن، آن را  (یه)دانش زمین از محتویات متن و ذهنیت یتفسیرها، ترکیب

بافـت  -2نظر داشـت:  یهایدر این سطح نیز باید بـه پرسش(. 129 :2735رکالف: ف)بندد یبه کار م
انواع گفتمان: چـه  -1مشارکین گفتمان از بافت موقعیت و بینامتني چیست؟  یتفسیرها  یـا زمینه:

 ي از گفتمان مورد استفاده خواهد بود؟ نوع
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بیانگر روابط قدرت و سلطه  ،خود یبه خود ،تفسیر یهمرحلاما توجه به این نکته الزم است که 
معمول را به  یگفتمان یهایاد شده نیست تا کنش یهافرضنهفتـه در پیش یهایو ایدئولوژ

 نیز تبیین یهمرحلین هدف، استفاده از ؛ بلکه در تحقق اتبدیل کند یاجتماع یی مبارزههصحن
 (.144-129: همان)ضرورت دارد 

  
 بافت موقعیتی رمان

هر اجتناب دو جو ،زمان و جامعه . در واقعزمان داستان یکی از عناصر این سطح بررسی است
ن ـته، حـال و آینـده است. ادوارد مورگاشمیان تقسیمات گذ یاموازنه ،داستانناپذیر رمان هستند و 

 «حسب توالی زمانی از حوادث برارشـتهنقـل »نویس مشهور انگلیسی، داسـتان را ؛ رمان21فوستر
 استعمار سودان م(، مقطع2596 -2355) هایزمان این رمان به سال .(227 :2765)فوستر، داند می

این  هصورت مستقیم بصالح به طّیبگردد. گرچه برمی انگلیس، موقعیت و فضای آن یوسیلهبه
اما حضور استعمار در سرتاسر رمان قابل مشاهده است و رد پای آن در تمام  ،موضوع اشاره نکرده

 یدنیای نویسنده و راوی رمان، شود. در همین رویکرد غرب برایهای مردم سودان دیده میبدبختی
ني مقروٌر َط »سرد و خشنی است:  َلَعت َعلیه حّتی أحَسسُت کأّن ثلجا َیذوُب ِفي َدخیَلتي، فکأنَّ

مُس  همان خشونت و ناجوانمردی استعمار است  ،غرب یزدهاین دنیای یخ .(9: 2533صالح،) «الشَّ
نگاهی  ،کند. نویسنده در کنار این زندگی تحمیلیکه نویسنده آن را منجمد و بی روح توصیف می

ر غلط در امتناع خویش دارد. اوج این فرهنگ و باو یهم به آداب و رسوم و فرهنگ نادرست جامعه
 ؛یابدز در عدم رعایت حقوق زن تبلور میمردم از اعطای اجازه به کودکان جهت تحصیل و نی

 ، اماگیردز عوامل حکومت تصمیم به تحصیل میکه حّتی مصطفی با درخواست یکی اجایینآ
 ،هورزند. این ضعف اجتماعی و فرهنگ نادرست جامعبیشتر همساالن او از تحصیل امتناع می

 :از زبان بازرس انگلیسی مدرسه گاهی شود وتفصیل گفته میگاهی از زبان راوی و یا مصطفی به
سُع ِلذهِنَك، فَ َهذا الَبلُد ال یَ » ْب إلی ِمصَر أو لبناَن أو إنِکلترا . لیَس عندَنا شيٌء ُنعِطیَك َه ِإذ. ساِفْر تَّ

اما  ،مدارج پایین تحصیالت در سودان استر گرچه این جمله بیانگا(. 16 همان:) «َن إّیاُه بعَد اآل
 ،عنوان کشورهایی که از امکانات تحصیلی بیشتری برخوردارندهذکر مصر و انگلیس ب

 سببها بر سودان تسلط داشتند و که سال آن دو کشور است یاستعمارگر یدهندهنشان
ن که یکی در قالب و جهاتقابل د یلهأرمان در واقع مس ،. از این منظراندشدهماندگی سودان عقب

، «عقـب مانـده»، «استعمارشـده»لب در قای و دیگر« غرب»، «شمال»، «متمدن»، «استعمارگر»
 -خودوطن جغرافیایی  یبنا بر اقتضا و کندبررسی می کند راتجلی پیدا می «شـرق»، «جنـوب»
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دهد. به تغییر می« لجنوب و شما»را به « تقابل شرق و غرب»مفهـوم ثابـت و متـداول  -آفریقـا 
 نامید« موسم الهجرة إلی الغرب»صالح را  طّیبتـوان عنوان داستان الهمـین خـاطر مـی

 (. 241: 2553شی،)طرابی
 

  بینامتنیت
هر » .گیردیقرار م یمورد بررس ی،متـون ادبـ یاست که در گفتمان کـاو یبینامتنیت از موضوعات

متن دیگر ی سازجذب و دگرگون یهنزلبه م ]و[ شودته ميها ساخاز نقل قول یهمچون معرفت یمتن
ای و داستانی اسطوره شخصّیتکارگیری هب ،حاضردر رمان بینامتنیت (. 42: 2732)کریستوا، « است
« عطیل» با عنوان شده و در متن رمانبرگرفته 21اتللو شکسپیر ینامهباشد که از نمایشمی22اتللو

ال سیمور دست آوردن دل إیزابیبرای به کرده وتللو همزادپنداری . مصطفی سعید با اآمده است
 ،در واقع مصطفی برای فریب إیزابیال. (41: 2533صالح،)« أَنا ِمثُل عطیل. عربيٌّ أفریقيٌّ »گوید: می

سفر از آفریقا به اروپا و  ،وجه مشترک آن دو که دهدمیای اتللو نشان خود را مثل قهرمان اسطوره
تمایزی که ؛ در حالیسوی خود بودهزن اروپایی و چرب زبانی هر دو در جذب زنان بارتباط با 

با فریب  اما مصطفی ،اتللو نماد عاشق واقعی بود که معشوقی یگانه داشت ؛بین آن دو استآشکار 
به این  خود ها بود. مصطفی هنگام محاکمه در نجوای درونیصدد قتل آنتعداد زیادی از زنان، در

مأ .: » کندیماشاره اختالف  (. 53 همان:) «أنا لسُت عطیاًل . أنا أکذوبةٌ  َقَتلُتها أنا. أنا صحراُء الظَّ
از قناع او برای تبیین  ،مصطفی و اتللو شخصّیتصالح با یافتن مشابهت بین  طّیببدین صورت، 

ز آیات ا ،های مختلفی از داستانکند. عالوه بر این در بخشاستفاده می خود داستان تشخصی
ولِکْن »گوید: در بخشی از داستان مصطفی خطاب به زن اروپایی می ؛بردقرآن کریم نیز بهره می

ئِب  ( 49 همان:) «إلی أْن َیرَث المستضعفوَن األرَض، وَتسرُح الجیوُش، وَیرَعی الحمُل آمنًا ِبجواِر الذِّ
به ارث بردن آن زمین و  بر ءفاکتاب الهی در تسلط ضع یای زیبا به مژدهاین گفته در واقع اشاره

ِذیَن اْسُتْضِعُفوا »قصص از آن سخن به میان آمده است:  یباشد که در سورهمی ُمنَّ َعَلی الَّ َوُنِریُد َأن نَّ
ْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأِئمَّ 

َ
 (9/قصص)ال« ًة َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرِثیَن ِفي اأْل

 
 رمان  یبافت درون

رمان از  یار متن رمان توجه دارد، در بافت درونی درونمایهساختبه برخالف بافت موقعیتی که 
به جایگاه  عاطفه و تفکر در رمان  ،شود که در این بخشرسی میسی و عقلی براحسابعد 

 .مذکور پرداخته می شود
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 الف( عاطفه
 کد یتأثیر عاطفه در ایجا ،سادهی با مثال «شریفه در أبوعبد القا»نویسنده است.  کمحر ،عاطفه

رفتن به آنجا و گذراندن  رفتن به باغ، کار فکر است اما اشتیاِق  مثالً » کند:یگونه بیان مرا اینفعل 
زیر گونه که در عبارت همان(. 19: 2551،ة)أبوشریف «کار عاطفه است ،معین یات در ساعاتاوق

ده انتقال به خواننخویش را خالصانه  یصالح عواطف و احساسات درون طّیب شود،مشاهده می
 :دهدیم

این امر که اند دور از وطن خود زیسته ،در دوران تحصیل هر دوراوی و قهرمان داستان 
الّصیِف ِفي  أحیانًا ِفي أشُهرِ : »های داستان بیان گرددشده تا شوق به وطن در برخی از قسمتباعث

یَل ُمغیِب الشمِس، کنُت أَراها. ِفي لندن، إثَر هطلِة مطٍر، کنُت أشمُّ راِئحَتها. ِفي لحظاٍت خاطفٍة ُقبَ 
یِل، کَ  ها أْصواُت أهِلي ُهنا انَ أخریاِت اللَّ : 2533صالح، ) «ْت األصواُت األجنبیُة تصُل إلی أذِني کأنَّ

97 .) 
نشان  ،ای سرشارتوصیف زیبای راوی از مناظر و بیان افکار و تخّیالت او در غربت با عاطفه

صمیمی و خالص خود را برای تمجید  یه، عاطفی اصلیمایهرونمانند د صالح طّیبدهد که می
پردازی او از نیل، در صحنه این وصف و تکریم .گیردکار میهعنوان نماد شرق بهاز روستا ب

 زند.ا، مزارع و زندگی کشاورزی موج میهای روستخانه
 
 تفّکرب( 

از ایدوئولوژی  ،این فکر غالب که کندافی غالب سایه میتفّکربر هر رمانی عالوه بر ایدوئولوژی، 
توان گفت که می ،صالح مبارزه با استعمار باشد طّیبنویسنده در رمان جدا نیست. اگر ایدئولوژی 

غالب او در این رمان تقابل شرق و غرب است. این تقابل از همان ابتدای داستان با ترجیح  تفّکر
یعنی تجاوز و و خونریزی مصطفی به اوج  شود و با ماجرای اصلیسنن شرقی بر غرب شروع می

لکْن »کند: اشاره میچنین  فسور ویسترکین در دفاع از او به این تقابل وپر ،رسد. استاد مصطفیمی
َل الُمحاکمَة إلی ِصراٍع بیَن َعالمیِن،کنُت أنا إْحَدی َضحاَیاه ( 73: 2533صالح،) «ُبرُفُسور ِفسِترکین َحوَّ

پردازد و مرگ غالب داستان می تفّکربه بیان  ،شیاری از زبان استاد مصطفیدر اینجا نویسنده با هو
. او تمدن داندمیتقابل دو جهان شرق و غرب  یبلکه نتیجه ،خاطر گناه مصطفیهزنان را نه ب

مصطفی سعید یا »کشاند: ها را به خشم و نفرت میداند که انسانغربی را باعث این خونریزی می
ف  (. 76: همان) «یَن إنساٌن نبیٌل، اْستوعَب َعقَلُه حضارُة الَغربحضراِت المحلِّ
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ی دیگری از این تقابل است که در پوشش ماجرای جلوه ،ثیر خونین و مرگبار تمدن غربأت
پردازد. از طرفی های تحت سلطه میثیرات مرگبار استعمار بر سرزمینأمصطفی و زنان غربی، به ت

زیرا دختران انگلیسی » ؛کندجنسی تجاوز نمی یاز رابطه زنانمصطفی با این  یرابطه ،دیگر
کردند فریقایی تصور میدانستند و او را حیوانی آدایی میمصطفی را مظهر قدرت بدنی و انسانی ابت

ای که فقط برای کسب لذت مادی مناسب بود. آنان برای وی ارزش انسانی قائل نبودند تا رابطه
ی استعمار با کشورهای مستعمره است. استعمار، نوع رابطه در واقع رابطه عاشقانه برقرار کنند. این

)النقاش،  «کردها را ترک میبرد و سپس آنهای مادی این کشورها را به غارت میامکانات و ثروت
2532 :242.) 

 
  گیرینتیجه

موسم »رمان  دیگفتمان انتقا تحلیل و بر سازه گرایی اجتماعی مبتنی است ی،تحلیل گفتمان انتقاد
(؛ تفسیر یدر سه سطح: توصیف)شامل تحلیل زبان رکالفالگوی ف بر اساس« إلی الّشمال الهجرة

حاکی از نتایجی است که ( یو ایدئولوژ ی)بحث از تولید و مصرف متون(؛ و تبیین )عوامل اجتماع
 عبارتند از:و بدان رسید  ی خاصعنوان قالبی دارای شاکلهی این الگو بههدر سایتوان می

از رمز  بوده وخواننـدگان قابل فهم  یروان و برا نویسندهطور کلی زبان ، بهدر سطح توصیف -
لف از ؤگزیند. اسـلوب بیـان استوار، متین و داراي صداقت لحن است. مو اسطوره دوری می

فاده ، استباشدمیاصطالحات زندگی بدوی که نشانگر اهتمام او به سنت و فرهنگ اصیل عربی 
ارتباط مصطفی با زنان غربی جلوه نموده تا  یهدر این رمان با ذکر چندین بار نموده است. تکرار

و  پردازیجنگ علیه استعمار را بارها در شکل تجاوز به زنان غربی نشان دهد. صحنه
به خواننده که  دهدصالح را به خود اختصاص می طّیببخش قابل توّجهی از رمان  تصویرپردازی،

  اصلی داستان دست یابد. یمایهکند تا به درک عمیقی از موضوع و درونمک میک
گر آن جلوهمذمت باشد، مبارزه با استعمار و در سطح تبیین که بیانگر ایدئولوژی نویسنده می -

، با زنان غربی بروز یافته «مصطفی سعید»اصلی داستان  شخصّیت یکه در شکل مواجهه شودمی
فی که مصطآنجایی ؛گیرداز استعمار در فضای ماجرای اصلی داستان شکل می است. این تنفر

زند و در نهایت آنان را به کام مرگ می کشاند. بنابراین دید دست به هتک حرمت زنان غربی می
بر اساس مقابله با استعمارگران و بیان احساس واقعی  ،کلی داستان و ایدئولوژی غالب در این رمان

  باشد. ز و استعمار میها تجاوبه سالمردمان شرقی 
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های زمان این رمان به سال گیرد.قرار میبافت موقعیتی رمان مورد بررسی  ،در سطح تفسیر -
در سرتاسر رمان قابل مشاهده است.  استعمارگران و تأثیر آنانحضور  و گردداستعمار سودان برمی

)اتللو( و مفاهیم قرآنی در این رمان  عطیل شخصّیتبینامتنیت، استفاده از  یدر زمینه همچنین
 تقابل شرق و غرب مورد توجه نویسنده قرار گرفته است. تفّکرنیز مشهود است. در بافت درونی 

 
 هانوشتپی

1. Zellig Harris 

2. Halliday's functional linguistics 

3. Fowler 

4. Hodge 

5. Kress 

6. Trew 

7. Norman Fairclough 

8. Paul Michel Foucault 

9. Antonio Gramsci 

10. Edward Morgan Forster 

11. Othello 

12. William Shakespeare 

 و مآخذ منابع
   کریم قرآن

 هاکتاب
 ، عمان: دارالفکر.تحلیل النص االدبي یمدخل ال(، 2551)، أبوشریفة، عبدالقادر -
 گفتمان.انتشارات فرهنـگ  :، تهرانیبر تحلیل گفتمان و تحلیل گفتمان یدرآمد(، 2735) ی،پور، شعبانعلبهرام -
 .. الطبعة االولی. بیروت: دارالبیضاءبنیة الشکل الروایی ،(2551) ،بحراوی، حسن -
، قدرت، گفتمان و زبان: سازوکارهای جریان قدرت در جمهوری اسالمی ایران(، 2734، )اصغر ی، علیسلطان -

 تهران: نشر نی
  .ی، تهران: نشر ن(، قدرت، گفتمان و زبان2733) ____________، -
 .روت: المؤسسة العربیة للدراسات و النشریب، األدب و االسطورةم(، 2556) ،محمدن، یشاه -
 ،دمشق: اتحـاد الکتاب العرب. تطور البنیة الفنیة فی القصة الجزائریة المعاصرة(، 2553) ،ط، احمدیشرب -
 دارالعودة. :روتیب، 24ط  ،موسم الهجرة إلی الّشمال(، 2533)، بیّ صالح، ط -
 عة للطباعة والنشـر.یروت: دار الطلی، ب4ط ، شرق وغرب، رجولة و أنوثة(، 2553) ،شی، جورجیطراب -
 ، تهران: دانشگاه امام صادقاسالم یدر مطالعات سیاس یشناسروش(، 2736) ،علیخاني، علي اکبر -
 دة.یروت: منشورات داراآلفاق الجدیب ،7ط، معرفة النص يف(، 2539منی )ید، یالع -
، تهران: مرکز مطالعـات و جمه فاطمه شایسته پیران و دیگران، تریل انتقادي گفتمانتحل( 2735) ،فرکالف، نورمن -

 ها.تحقیقات رسانه
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 ، تهران: نگاه تهران.ترجمه ابراهیم یونسی رمان، یهاجنبه(، 2765فوستر، ادوارد مورگان، ) -
 .رن، تهـران: نشـر مرکزمـدی پسـا، ترجمه پیام یزدانجو، بسوکالم، مکالمه، رمان(، 2732) ،کریستوا، ژولیا -
 .عیو النشر و التوز ، المرکز الثقافی العربی للطباعةديالنص السر یةبن(، 2552) ،دلحمدانی، حمی -
 ت: عالم المعرفة، کویتقنیات السردي ف(، 2553اض، عبدالملک، )مرت -
نبـوي، چاپ دوم،  ، ترجمه مهران مهاجر و محمدمعاصرهاي ادبي دانشنامه نظریه(، 2739) ،، ایرناریماکمکاری -

گاه  . تهران، آ
 .سوم یهفتاح محمدي، تهران: هزار ه، ترجمگفتمان(، 2733) ،میلز، سارا -
 .، بغداد: دار الشؤون الثقافیة العامةالنص األدبی ياشکالیة المکان ف(، 2536) ن،النصیر، یاسی -
 ، القاهرة: الهالل.ادباء معاصرون(، 2532النقاش، رجاء، ) -
، ی، کاشیپـور، خرمـای، بهرامیگـروه مترجمـان ایـزد ،تحلیل انتقادي گفتمان(، 2731) یتئون.اک، وان دای -
 .یها، وزارت فرهنگ وارشاد اسالم، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهیفخراییرم
ـالم روت: مرکزالدراسـات للعبی ،1م ،المعاصـر يأعالم االدب العرب (،2556) ،سوعی، روبرت ب.کامبلالی -
 وسف.المعاصر، جامعة القدیس ی يعربال
هـادي جلیلي، تهران: نشر  ، ترجمهنظریـه و روش در تحلیـل گفتمـان(، 2735فیلیپس، )لوئیز یورگنسن، ماریان و  -
 .ین

 مقاالت
مجله زبان ، «یکردهای غالب در تحلیل گفتمان انتقادیرو»،(2736)مریم سادات غیاثیان، زاده، فردوس و آقا گل -

 .94-75: 9شماره دوره سوم، ،سیو زبان شنا
 .13-23: 2شماره  ،2. دورهیادب پژوهـ«. و ادبیـات یتحلیل گفتمان انتقاد(. »2736) ،آقاگل زاده، فردوس -
 76-13: 6، العددمجلة المخبر،«المکان و أهمیته في العمل الروائي يتلمسات نظریة ف»(، 1121،)بتقة، سلیم -
نقد ، «نخستین رمان معاصر عربی« ةفزینب، مناظر و أخالق ری»نقد بررسی و »(، 2751)، رضایی، غالمعباس -

 .33-95: 2شماره  ،1، سال ادب معاصر عربی
، یاجتماع یمعرفت فرهنگ« جستاري در نظریه و روش تحلیل گفتمان فرکالف»(، 2752)، جوادمحسنی، محمد -

 .36-67: 7، شماره 7سال
 سایت الکترونیکی

 ، «الّشمالم الهجرة إلی نقد موس»(، 1113ر )عصفور، جاب -
- www.dvdtarab.maktoob.com/f20/1258988.html  
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 تحلیل الخطاب النقدي في روایة "موسم الهجرة إلی الشمال"

 )بناًء علی نموذج فیرکالف(
 *1بهمن هادیلو

 5ابراهیم ناطق تجرق

 
 

صالُملَ   خَّ
ة التي من خالل تجاوز وصف البیانات اللغویة ی یطلق علی نوع من العملیة التکوینیالخطاب النقد

المجردة، یتم االنتباه إلی العملیات الفعالة في تشکیل الخطاب.  في هذا النوع من تحلیل 
 ب ووصف الخطااالجتماعي، یالخطاب، یتم تناول المقاربتین االجتماعیة واللغویة. في النهج 

 «موسم الهجرة إلی الشمال»، وفي النهج اللغوي، یتم وصف السیاق النصي. روایة  سیاق الموقف
أي  وفق النموذج التحلیلي لخطاب فار کالف النقدي، في ثالثة مستویات من هذه النظریة

حاول المؤلف بلغة ة تحلیلیة، تحتوي علی نتائج هي: ی، بطریقة وصفیالتوصیف، التبیین و التفسیر
بسیطة بعیًدا عن التکّلف وباستخدام لغة قیاسیة، إعطاء القارئ فهًما عمیًقا لموضوع الروایة. 

االستعمار ،التي تجلت في شکل عالقة شخصیة الروایة بالنساء  مکافحةایدیولوجیة المؤلف هي 
الفکر السائد في هذه الروایة هو المواجهة بین الشرق والغرب التي ظهرت في شکل  .الغربیات

حدث سیاقها أیضًا ل وسفك الدماء. مواجهة مصطفی مع النساء الغربیات وکانت نتیجة ذلک القت
ث قام الطیب صالح  بخلق هذا العمل باستخدام المفاهیم استعمار السودان حی في زمانالظرفیة 

 القرآنیة واستخدام المصطلحات العربیة األصلیة وشخصیة أتیل )عطیل(.
 

، موسم الهجرة إلی ، الخطاب النقدي، فیرکالف، الطیب صالحالروایةنقد : الکلمات الدلیلیة
 .الشمال
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