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Introduction: Discourse analysis is a new method of identifying the socio-cultural 
factors that play roles in the creation of discourse. In terms of domain, this method 
not only functions at micro-levels but also addresses macro-levels including the 
society, history and ideology. It clarifies the place of discourse in campaigns for 
conservation or the change of power relationships. A major approach to the critical 
analysis of discourse was proposed by Norman Fairclough. He considers discourse 
as a means of expressing one's ideology and reflecting socio-cultural changes as well 
as power-related issues. He has presented the concept of discourse analysis at 
descriptive, interpretive and expository levels. Considering that every mythical 
symbol is the reconstruction of an original fact and serves to intertextually denote a 
part of a certain ideology or culture, the present study makes use of the 
aforementioned three levels postulated by Fairclough so as to analyze the mythical 
symbols in the novel Al-Jazieh wa al-Daravish authored by Abdul Hamid ben 
Hadouga (1925-1996). 
Methodology: Through a descriptive-analytic method and with reference to the 
levels set by Fairclough (i.e., description, interpretation and exposition), the present 
study seeks to analyze the mythical symbols in the novel Al-Jazieh wa al-Daravish 
by the Algerian author Abdul Hamid ben Hadouga. These symbols, along with the 
contextual and intertextual features as well as the type of the discourse run in the 
novel, help to clarify the novelist's ideas and his position versus the power conflicts 
in the specific circumstances of the Algerian society during the 1970s. 
Analysis of the mythical symbols in the novel Al-Jazieh wa al-Daravish 
a) Descriptive level: One of the tasks at the descriptive level of discourse analysis is 
the retrieval of the metaphors used in the text. This task is, indeed, a part of the 
lexical investigation of the text. Such an analysis is quite possible with regard to the 
fact that the myths to deal with are in line with the metaphors in the text and many 
characters are symbolically represented. In this novel, Ben Hadouga uses the 
character Aljazieh to accurately depict the circumstances of the Algerian society in 
the 1970s. This character is the reminder of several symbols and myths. She is the 
daughter of a hero who died to liberate Algeria from colonialism. Through 
metaphors and ideological lexical items such as genuineness, martyrdom and 
campaign for the liberation of homeland, the author seeks to shed light on the 
manifestations of nationalism and religiousness. As he puts it, "She is a genuine girl 
whose father is a great martyr and whose mother is a righteous woman. God meant 
death for her in childbirth, and the birth was something like martyrdom. Now, her 
trainer is Aisha, a daughter of Mansour, who is a great hero and a virtuous 
combatant." The other mythical symbols discussed in the novel are Isāf and Nā'ila 
and Himar ul-Dzahab, which are Greek myths. 
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b) Interpretive level: At this level, the interpreter determines the type of discourse, 
introduces those who run the discourse, and analyzes the contextual and intertextual 
features of the text on the basis of the background knowledge activated by the text 
surface features and the symbol discussed at the descriptive level.  
The situational context and the type of the discourse: The novel denotes the 
circumstances in Algeria during the 1970s. It makes use of mythical symbols and 
creates icons out of real figures as well as sociopolitical and cultural conditions in 
Algeria after it was liberated from colonialism but entrapped in internal conflicts and 
political purgation.  
Intertextual features and presumptions: One of the stipulations of Fairclough's 
theory is to pay attention to intertextual features at the interpretive level. 
Intertextually, there are relationships among the other novels by Ben Hadouga, 
namely Rih al-Djanoub  (The wind of the South, 1971), Nihayatou al Ams  (The End 
of Yesterday, 1975) and Banae al-Soubh  (Laying Bare, 1980). These novels state a 
sequence from armed campaign to campaign for social developments. The novel Al-
Jazieh wa al-Daravish states the latter. In this novel, Abdul Hamid takes inspirations 
from Algerian historical and narrative texts to consciously create symbolic icons out 
of historical events and induce a mental comparison of those events with the 
situational context of the novel. 
c) Expository level: At this level, the text adopts a certain ideological position so as 
to answer the question "Does the discourse try to conserve the power structure or 
change the current situation?" The discourse managed through Aljazieh, Himar ul-
Dhahab, and Isāf and Nā'ila is of an ideological type. It calls for a change and seeks 
to establish a genuine Islamic-Arabic identity.  
Conclusion: In this study Fairclough's approach of discourse analysis was used to 
analyze the mythical symbols in the novel Al-Jazieh wa al-Daravish at the levels of 
description, interpretation and exposition. The results obtained are as follows: 
- At the description level, Abdul Hamid ben Hadouga’s discourse about the mythical 
symbols relates to the events that occurred in Algeria in the 1970s, i.e., during the 
post-independence time. By using these symbols or creating symbols out of 
historical figures and events, the author describes the chaotic conditions of the 
country and considers the genuine religious and Arabic culture as well as liberation 
from the Western colonial culture as the factors of social advancement. In his novel, 
Al-jazieh is the reminder of Zidgia, who symbolizes religiousness. In addition, Al-
jazieh al-Hlalieh symbolizes wisdom and resistance and mysteriously represents the 
affairs in Algeria. Besides, Isāf and Nā'ila serve as symbols for the campaign against 
secularism, and Himar ul-Dhahab raises awareness and indicates the role of being 
truly religious in bringing about real safety. 
- At the interpretation level, Ben Hadouga’s discourse in the novel is closely 
entangled with socio-political circumstances in the Algerian society. This discourse 
is formed under the impact of various groups that seek dominance over Algeria. The 
author rejects this dominance and tries to embody his own ideology by linking his 
discourse to a mythological texture. This is just like his attempt to better impart the 
concepts of resistance and perseverance as well as the attachment of politics and 
religion by using the mythical symbols of Aljazieh, Himar ul-Dhahab, and Isāf and 
Nā'ila. 
- At the exposition level, the main objective pursued by Ben Hadouga is to raise 
people's awareness for the regeneration of power relationships. Being ideological, 
scrupulous and committed, his discourse calls for a change of the conditions in the 
Algerian society of the 1970s. The author intends to change the power structure in 
favor of Islamists who have a genuine Arabic culture. To this end, he has both used 
Algerian mythological symbols and created myths out of the national figures and 
heritage symbols 
Keywords: Ideology, Power relations, Fairclough, Mystical symbol, Abdul Hamid 
bin Hadouqa, Al-Jaziah wa Al-Daravish. 
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 فرکالفرویکرد انتقادی  بر اساس «الدراویشالجازیة و» رمان ایدئولوژی و روابط قدرت در
 (ای رماناسطوره نمادهای بررسی موردی)

 
 دانشگاه یزد ،دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، 1یفاطمه قادر

 دانشگاه یزد ،دکتری زبان و ادبیات عربی، یمروت یدهحم
 دانشگاه یزد ،بان و ادبیات عربیدانشیار گروه زوصال میمندی، 
 دانشگاه یزد ،دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، رضا افخمی عقدا

 
32/40/1044تاريخ دريافت:  10/14/1044تاريخ پذيرش:    

 
 چکیده
منظور از انتقادی در آن، های تحقیق کیفی است که روش از وای رشتهانتقادی رویکردی میان گفتمان تحلیل

 .دن روابط نهانی قدرت و فرایندهای ایدئولوژیکی موجود در متون و توجه به کارکردهای اجتماعی متن استآشکارکر
چوب ردر چا نیزادبی  متون ،دهدمی از زبان، فرهنگ و هویت هر ملت را تشکیل مییعظاز آنجا که ادبیات بخش 

و با استفاده از روش سه سطحی  تحلیلی -به روش توصیفی این نوشتار. استتحلیل قابل گفتمان انتقادی تحلیل
 بن الحمیدعبد اثر «و الدراویش الجازیة» رمانای اسطورهنمادهای  به تحلیل ،)توصیف، تفسیر و تبیین( فرکالف

و بینامتنی موقعیتی و بافت از گیری با بهرهحلیل این نمادها و با ت نمودهتالشو  پرداختهالجزایری  یهنویسند ةهدوق
و او در برابر کشمکش بر سر قدرت  گیریهای نویسنده و موضعترین ایدئولوژیمهمرمان مورد بحث،  اننوع گفتم

 و کاربرد دهد که نویسنده با آفرینشنتایج پژوهش نشان میکند. هفتاد را بررسی یالجزایر دهه یاوضاع جامعه
در پی بیان  ،در سطح توصیف (ي  لحمار الذهبو الجازیة الهاللیة، أساف ونایلة و ا الجازیة) ایاسطوره ینمادها

با هدف ایجاد بافت بینامتنی اجتماعی و  -انقالبیاز گفتمان  نیز خویش است، در سطح تفسیر یایدئولوژی و اندیشه
مبتنی بر بازتولید مناسبات قدرت و تعیین بهترین  گفتمان   ،است و در سطح تبیینبهره بردهالجزایر  یتغییر در جامعه

گاهی را  حکومت بر الجزایر ت برایقدر  تصویر کرده است.  گراییواقعخشی و باز طریق آ
  

  .«ازیة والدراویشالج»، ةبن هدوق الحمیدعبدای، نماد اسطوره فرکالف، ،روابط قدرت و ایدئولوژیها: کلیدواژه
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 مقدمه
سیاری از مطالعات ای برای تحقیق در برشتهگرایشی جدید و میان ،تحلیل گفتمان انتقادی

از آن  رفته در متنکاراجتماعی است که جهت کشف معنای بهانسانی و علوم فرهنگی، علوم 
. این روش از نظر محدوده عالوه برسطح خرد، به سطح کالن یعنی جامعه، تاریخ شوداستفاده می

یا تغییر روابط  جایگاه یک گفتمان را نسبت به مبارزه در جهت حفظ پردازد و و ایدئولوژی می
ولی توانسته توجه بسیاری از  ،گرایشی نوظهور است رویکردکه این . با ایننمایدقدرت تبیین می

عنوان روشی مناسب برای تحلیل متون های مختلف به خود جلب کند و بهپژوهشگران را در زمینه
 مورد استفاده قرار گیرد.

واحد  زبان، قدرت و ایدئولوژی است که روابط میان یه، رویکردی برای مطالعاین نظریه
هرکدام از از آنجا که  .باشد متنتواند یک کلمه، یک یا چند جمله و حتی کل یک می آنتحلیل در 

از راه بینامتنیت، به بیان یا بازسازی  بازسازی واقعیتی ازلی است که ، اینمادهای اسطوره
بردن از روش سه سطحی فرکالف به بهرهاین پژوهش با  ،دپردازو فرهنگی خاص میایدئولوژی 

 -م5205)هدوقة  بن عبدالحمید ینوشته «و الدراویش الجازیة» رمانای نمادهای اسطوره تحلیل
ثار ادیبان آ ،بر الجزایر ای که به دلیل شرایط حاکمپس از دوره بن هدوقةپردازد. می م(5221

حوادث  ویاست. گاشتهرا ن به زبان عربی یالجزایر رمان نخستین ،الجزایری به زبان فرانسه بود
ها و افکارش را در قالب رمان، بررسی و دیدگاه ،الجزایر را با نگاهی نقادانه و ایدئولوژیک یجامعه

  است.بیان نموده
 پردازدمی الجازیه و الدراویشرمان  انتقادی در این است که به تحلیل حاضر پژوهش اهمیت

موضع  تحلیلگیری این گفتمان روایی، به لو عوامل شک آنای ورهنمادهای اسط واکاویبا تا 
و تأثیر آن  های مختلفگروهمیان های سیاسی حساباوضاع نابسامان و تصفیهی درباره هدوقةبن

به این  ،سه سطحی فرکالف یبرمبنای نظریهو  پرداخته ،هفتاد یدر الجزایر دهه بر روابط قدرت
 پاسخ دهد:سؤاالت 

از چه نمادهای « الجازیة والدراویش»رمان در گفتمان  بن هدوقة ،طح توصیفدر س-5
 است؟هایش بهره گرفتهای برای بیان ایدئولوژیاسطوره

 ؟استکدام  رمان مورد بحث گیری گفتمانترین عوامل شکلمهمدر سطح تفسیر، -0
قدرت در  وابطگفتمان این رمان چه تأثیری بر ساختارهای اجتماعی و ر ،در سطح تبیین-3

 الجزایر معاصر دارد؟
 



 055...  بر اساس  «یشوالدراو یةالجاز»و روابط قدرت در رمان  یدئولوژیا

 پژوهش یپیشینه
  :از جمله، شدهتحلیل گفتمان انتقادی آثار فراوانی نگاشته یدر زمینه

که بخش اول  در سه بخش( نوشته نورمن فرکالف 5332« )تحلیل گفتمان انتقادی»کتاب 
 میان مباحثی چون روابط آن به مقاالتی است که نویسنده در و شامل ناظر بر مباحث نظری گفتمان

و دو بخش دیگر  و اهداف توصیفی و انتقادی تحلیل گفتمان پرداخته زبان، قدرت، ایدئولوژی
 کاربردی گفتمان است. و  مطالب عملی یهدربرگیرند

به معرفی رویکردهای  ،(5321« )تحلیل گفتمان انتقادی»زاده در کتاب فردوس آقا گل
و سپس تأثیرپذیری متون مطبوعات ایران از گفتمان و ایدئولوژی  گوناگون تحلیل گفتمان پرداخته

  های خبری را بررسی نموده است.حاکم بر بنگاه
های غرب ستیز و پسااستعماری  تحلیل  گفتمان» خود با عنوان دکتری ینفیسه مرادی در رساله

« هاین گفتمان( و بررسی کارکرد اسطوره در ا12، 52، 12های رمان و داستان ایرانی )دهه
کوتاه و رمان، جایگاه  اسطوره و کارکرد  آن را در  داستان هچند نمون ( با تحلیل  گفتمان5321)

 است.  ستیز و پسااستعماری بیان نمودههای غربگفتمان
بررسی تطبیقی تحلیل گفتمان انتقادی در دو رمان األرض عبدالرحمن الشرقاوي و جای »

ی الهام نامهعنوان پایان (5321« )بادی بر اساس نظریه فرکالفخالی سلوچ محمود دولت آ
-شده پرداخته و به این نتیجهبه تبیین گفتمان انتقادی در دو رمان ذکر باشد که در آنحسینی می

آبادی در پی بیان اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه خویش رسیده که شرقاوی و دولت
 هستند. 

زبان و گفتمان انقالبی در » ی خود باعنوانرضا خضری در مقالهمدمحو علی عدالتی نسب 
( به بررسی رمان مذکور 5323: 30ی لسان مبین، شماره« )سلطان الحجار« فراشة المیدان»رمان 

 اند.فرکالف پرداخته یهگاندر سطوح سه
نتقادی نورمن با نگاهی بر رویکرد ا« طریق الخالص»شناسی داستان کوتاه گفتمان» یدر مقاله

ضمن  نویسندگان (5323: 33ی لسان مبین، شمارهوند و سمیه صولتی )تورج زینیاز « فرکالف
اند که نویسنده در این داستان، خواننده را با یافتهبررسی داستان مذکور به این نتیجه دست

 است.  های بنیادی روبرو نمودهچالش
بر مبنای رویکرد « 35بیروت »ژی در رمان بررسی مناسبات قدرت و ایدئولو» یمقالهدر 

به بررسی (، 5322: 12ی)لسان مبین، شماره از زهره بهروزی و ناصر زارع« تحلیل گفتمان انتقادی
 است.  شده ایدئولوژی و عدم توازن قدرت نهفته در گفتمان این رمان پرداخته
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 خاصبه طور  ،«والدراویش الجازیة» به شکل عام و رمان هدوقة بن الحمیدعبدآثار همچنین 
  :از جمله ؛استانجام شده هایی پیرامون آنو پژوهش گرفتهقرارمورد توجه محققان نیز 

 ، شمارهالمعرفة) «لروایة العربیة في الجزائراش والجازیة والدراوی» یمقالهمحمدمنصور در 
  .کندآن بررسی می یتوجه به جامعهرمان را با ، (5223: 125
است که از وناسة صمادي ای نامهعنوان پایان( 0223) «في روایة الجازیة والدراویشالتناص »

در سه فصل به بررسی تناص در این رمان پرداخته و تجلیات تناص این رمان را در دو محور داخلی 
 است. و خارجی بررسی نموده

ي» یدر مقاله « هدوقه بن الحمیدعبد :والدراویش لـ یة في روایة الجازیةالعناصر األسطور تلق 
أ. عبدالناصر ی ( نوشته0221: 52 شمارهبسکرة،  یضرجامعه محمد خ یة،مجلة العلوم اإلنسان)

 ،کردهاز آنها استفاده ةهدوق ای که بنهای اسطورهبیان نشانهتلقی و  یبه نظریه ، نویسندهمبارکیة
گفتمان انتقادی بررسی تحلیل ییهی بر نظررا مبتن ای رماناسطوره ولی نمادهای ؛پردازدمی

  است.کردهن
« هدوقةبن الحمید في روایة الجازیة والدراویش لعبد النص الموازي»مقاله دیگری با عنوان در 

به  ،( از احمد بقار0251: 03 ، شمارهباکستان -مجلة القسم العربي، جامعه بنجاب، الهور)
 است. شدههکند پرداختمتن را احاطه میچه متن بر آن یتناص و مناص یا همان احاطه

الجازیة والدراویش بین التراث السردي، الرؤیة وجمالیة » یمقاله در عبد الناصر مبارکیة
 یلتحل به، (https://www.benhedouga.com/content/%D8%A7%D9%84%D8) «المکان
ی و های فکری، فلسفدر زمینه «الجازیة والدراویش» رمان یپردازد که نویسندهبیانی میمیراث 

  .استادبی از آن بهره برده
 رمان هایانتقادی اسطوره بررسی با محوریتاثری  تاکنون شده،های ارائهپیشینه با وجود

ایدئولوژی نویسنده و تبیین روابط هدف دستیابی به  اب عبدالحمید بن هدوقة« ة والدراویشالجازی»
 نشد. یافتقدرت در گفتمان این رمان 

 
 تحلیل گفتمان انتقادی

مؤثر در تولید  ها و عوامل اجتماعی، فرهنگیزمینه کردنبرای مشخص جدیدروشی  5گفتمانتحلیل
ی، فراهید) باشدمی و به معنی کالم «الخطاب» که در زبان عربی معادل 0گفتمان گفتمان است؛

 ارتباط اجتماعی را به یای از رمزهای زبانی است که وظیفهمجموعه ،(1/000: ، ماده خطب5122
های فرهنگی و اخالقی، مواضع فردی و اجتماعی را تغییرداده و کارگیری ارزشعهده دارد و با به

https://www.benhedouga.com/content/%D8%A7%D9%84%D8
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یا یک  تواند شامل یک کلمه،میکه  کندهای مشخصی را در شرایطی مشابه بازسازی میتجربه
  .(513: 5333و نک. سلطانی،  13و  30و  53: 0222، ةبوقر) داستان باشدچند جمله و یا یک 

در سال  ،آمریکایی شناس، زبان3بار توسط زلیگ هریسکه نخستین گفتمانتحلیل ینظریه
اجتماعی بوده و شامل انسانی و علومای در علومن رشتهگرایشی بی شده،کار بردهم به5250
های فرهنگی است که از اندیشهشناختی و مطالعاتلیل متنی، معنات گرامری، تحمطالعا

این  است.سرچشمه گرفته 1شناسان، پژوهشگران هرمنوتیک و آرای میشل فوکوشناسان، نشانهزبان
سیاست، ها، علومها، فرهنگتون، رسانهم یهدر مطالع یجدید کتکنی یبا هدف ارائه که روش

  یهتغییرات گسترد یدر پو  5232 یدههتا اواسط  5212 یهاز اواسط دهغیره  اجتماع و
، بودن یابه دلیل بین رشته بود، ظهور کرده یو انسان یاجتماع علوم یهادر رشته یمعرفت -یعلم
، یاجتماع، علومیسیاسمختلف علوم یهاحوزهدر  یکیف یهااز روش یعنوان یکبهزود  یخیل

ختم  یشناساین نظریه به زبان ،بنابراین د.شمورد استقبال واقع  یانتقاد یسشناارتباطات و زبان
، یفرهنگ وارد مطالعات و دیگران،پشو  ،5دریدا، فوکو چون یبلکه به همت متفکران ،شودنمی

  .(55 -3: 5332)فرکالف،  گیردبه خود می یه و شکل انتقادشدیو سیاس یاجتماع
گفتمان، زبان عامل تولید و حفظ نابرابری اجتماعی است و  به اعتقاد تحلیلگران انتقادی 

گاهی مردم است این تحلیلگران، کشف و رفع این نابرابری یوظیفه ها از طریق افزایش آ
(Fairclough, 1989: 32.)  های در تعامل شدگیبا هدف زدودن طبیعی گفتمان انتقادیتحلیللذا

و به تجزیه و تحلیل  (12: 5332فرکالف، )یان امور را دارد قصد آشکارسازی ارتباط متقابل م ،کالمی
 .(32: 5323)فرهارت،  پردازدمیان زبان و جامعه می یهرابط

ویکرد نورمن فرکالف است که ر ،انتقادی گفتمانتحلیل یاز رویکردهای مهم در زمینه
و اجتماعی  ،هنگیبررسی تغییرات فرابراز ایدئولوژی و گفتمان انتقادی را روشی برای تحلیل

او برای تحلیل گفتمان سه  .(و ... 052و  50و  12و  12: 5332. فرکالف، نک) داندمیمناسبات قدرت 
 دهد:ارائه میرا سطح توصیف، تفسیر و تبییین 

 
   توصیف

کلی واژگان، دستور و  یو شامل سه شاخهاست  های صوری متنبررسی ویژگی یتوصیف مرحله
ای، بیانی و پیوندی  و های تجربی، رابطهارزش ،نخست یت که در دو شاخهاس های متنیساخت

شود؛ میهای متنی توسط تحلیلگر گفتمان، بررسیسوم قراردادهای تعاملی و ساخت یدر شاخه
 یپرسش در زیرمجموعهچهار -ده پرسش اصلی  ،سازی استفاده از این روشفرکالف برای آسان
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و  -های متنیساخت یپرسش در زیرمجموعه دودستور و  یمجموعهپرسش در زیر چهارواژگان، 
کید دارد که روش او یک  حال برولی در عین. نمایدچند پرسش فرعی مطرح می این نکته تأ

که هدف این ییاز آنجا .(535-513: 5332فرکالف، )نک.  راهنماست و قابل تعدیل یا تکمیل است
یعنی چهارمین پرسش بخش  ،استعاره یود زیرمجموعهنوشتار، تنها بررسی اسطوره است که خ

لذا تا جای ممکن از ذکر  ،باشدمی -است؟ها استفاده شدهدر کلمات از کدام استعاره-واژگان
پژوهش و در سطح  یدر ادامه شده است.خودداری ،شدن مقالهجزئیات برای جلوگیری از طوالنی

ها عنوان امتدادی از استعارههای رمان بهبررسی اسطوره تنها به ،«الجازیة و الدراویش» رمان توصیف  
 شود.میپرداخته

 
 تفسیر 

های متنی است، ده به ویژگیدهنهایی که ارزشفرضدر این مرحله، متون براساس پیش
ای است زمینهیعنی دانش ،ذهنیت مفسر شوند. تفسیرها ترکیبی از محتویات خود متن ومیتفسیر

فرکالف با تعیین شش قلمرو عمده برای تفسیر، آنها  .باشد، میبنددمیکارمتن بهکه مفسر در تفسیر 
مانند  متن،ی بافت یا زمینه از دیدگاه او قلمروهای تفسیرکند. را به بافت متن و خود متن تقسیم می

گاهیبر  ،موقعیتی و بینامتنیبافت ت؛ منطبق اس نظم اجتماعی و تاریخ تعاملی نظیر ،های پیشینآ
 :5332فرکالف، نک. ) سازد که فاعالن در گفتمان مستقل نیستندبنابراین این مرحله مشخص می

055-011).  
 

 تبیین
پردازد و می عنوان بخشی از یک فرایند اجتماعیگفتمان به ای است که به تحلیلتبیین مرحله
. دبخشن میی  ی آن را تعنماید که ساختارهای اجتماععنوان کنشی اجتماعی معرفی میگفتمان را به

این و  توانند بر آن ساختارها بگذارندیمی ها چه تأثیراتگفتمان بیانگر این نکته است که همچنین
 دانش یدهندهشکلساختارهای اجتماعی  شود.منجر به حفظ یا تغییر آن ساختارها می ،تأثیرات

با حفظ یا  نیزها گفتمان ؛هاستتمانگف یهدهندای، شکلزمینه در مقابل دانش و هستندای زمینه
بر ساختارها تأثیراتی دارند. فرکالف منظور از ساختارهای اجتماعی را  ،ایزمینهتغییر دانش

 یهمبارزفرایندها و اعمال اجتماعی را، فرآیندها و اعمال مربوط به  مناسبات قدرت و هدف از
عنوان جزئی از روند تبیین، گفتمان را به یهشمارد. بنابراین تحلیلگر در مرحلاجتماعی برمی

        .(052 -015: 5332فرکالف، ) کنداجتماعی در ظرف مناسبات قدرت تحلیل می یهمبارز
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 «الجازیة والدراویش» رمان یخالصه
و  اجتماعی -رمانی سیاسی ،(5233الحمید بن هدوقة )اثر عبد «الجازیة والدراویش» رمان

 قسمت اول و دوم تقسیم و این دو زمان را در هشت، آن را به دو زمان هنویسند است که فرهنگی
 های یک، سه، پنج و هفت مربوط به زمان اول و چهار قسمت دیگر مربوط به زمان دوم()قسمت

 ، یکی از خواستگاران«ب بن األخضر بن الجبایليالطی  » است؛ زمان اول در مورد افکاردهداارائه
است. شروع رمان با شهیدی است  که به ضرب گلوله کشته شدهفرزند ا و زیب دختری، «الجازیة»

ب»شدن زندانی ای جز مقاومت ندارد. چاره ،گناهی خویش ایمان داردست؛ وی که به بیا «الطی 
 ،و خواستگاران او «الجازیة» هایویژگی ،کنددر تنهایی زندان با خود مرور می او در افکاری که

بیان  در آمریکا،کرده ، جوان تحصیل«ابن الشامبیط»و  شجوی داوطلب، دان«األحمر» یعنی
، پسر یکی از «عاید» شودسبب می ،که به مهجر رسیده «الجازیة»شود. در این میان خبر می

 عشق یزمان دوم رمان درباره .نیز در طلب او به روستا برگردد، «األخضر بن الجبایلی» دوستان
و اطالع او از حوادثی است که یا قبل از  «األخضر» شدن او در منزلن، مهما«الجازیة» به« عاید»

رمان در کنار دیگر این در ورای ظاهر عاشقانه، . یا در حین حضور اوو حضورش در روستا رخ داده 
که در ساختار پنهان خود به بیان  استی انمادهای اسطوره یابل بررسی، در برگیرندهعناصر ق

 .پردازدمی نوع روابط قدرت در کشور الجزایر معاصر ایدئولوژی نویسنده و
 

 سطح توصیفدر  «الجازیة والدراویش» رمانای نمادهای اسطوره تحلیل
از  و (322: 5323)شمیسا،  دهدد میپیون رمزی است که اثری را به اثر دیگر ،یناسطوره با زبان نماد

در امتداد گرفتن با قرار ،(553: 5323، برگر) ها تأثیر داردبینی انساندر ساختن جهانآنجا که 
در  .(053 :5331 )چندلر، سازدها مانند استعاره، فهم تجربیات فرهنگی را آسان میاستعاره
ای دیگر ای از تجربه بر حسب جنبهای برای بازنمایی جنبهاستعاره وسیله» ،انتقادی گفتمانتحلیل

 که گفتمانتحلیل شده در سطح توصیفحث مطرحیکی از مبا؛ (530: 5332)فرکالف،  «آن است از
با دقت در . شده در متن استهای استفادهبازیابی استعاره ،گیردمیواژگان قرار یدر زیرمجموعه

وجود داللت نمادین برای بسیاری از  اینکه،و  استتوجه مورد امتداد استعاره اسطوره دراینکه 
 ،(552: 5323 )برگر، دکنها فراهم میسیر نمادین اسطورهها، زمینه را برای تفهای اسطورهشخصیت

  .دسطح توصیف را دار درقابلیت بررسی ای بنابراین نمادهای اسطوره
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 الجزایر، مقاومت، معبود ، زیجیا،1الجازیة، الجازیة الهاللیة
ها و طورهتحلیلگر گفتمان باید توجه خود را بیش از هر چیز به زبان در اس» ،هادر بررسی اسطوره

گشایی گره ینحوهگیرند و همچنین کارکرد آن معطوف سازد و رویدادهایی که در اسطوره شکل می
ها چه تأثیری در رفته در آنکارزبان  به اسطوره و دوقایع را بررسی کند. افزون بر این، الزم است ببین

با « الجازیة والدراویش»رمان  رد هدوقةن ب .(515: 5323 )برگر، «استفرهنگ و جامعه باقی گذارده
 اوضاع ،و نمادین با بیانی دقیق که یادآور چند نماد و اسطوره است «الجازیه»کارگیری شخصیت به

است که در دختر مردی قهرمان  «الجازیة» است.تصویر کشیدههفتاد را به یو شرایط الجزایر دهه
قالب در نویسنده  .را از دست دادهجان خویش  ،استعمار راه آزادسازی الجزایر از چنگال

شهادت و مبارزه در راه صالت، اانتخاب واژگانی ایدئولوژیک مانند پردازی استعاری و واژه
 : دهدورزی را نشان میگرایی و دینی، تصویری از مل  آزادسازی وطن

لوضع. ، لکن الله کتب علیها الموت أثناء ابنت أصل. أبوها شهید عظیم. أمها امرأة صالحة»
یتها الحالیة، عائشة بنت سیدي منصور، مناضلة کبیرة ومجاهدة  والوالدة استشهاد أیضًا! مرب 

  .(13: 5225هدوقة، بن) «3کجداتها الصالحات
  :کتدمعرفی می گر یک اسطورهتداعیرا  «الجازیة» سپس 

کل الناس ! الخیال الرحب. وأصبحت أسطورة بسرعة تفوق التقدیر، انتقلت من األلسنة إلی»
ل کانت أساطیر الدشرة ة الشهید الذي قتل بألف بندقیة! یحلمون بها، لکنهم یرهبونها. إنها ابن تتمث 

 بح ثم تخرج الجازیة فجأة من الطفولة لتص. والدراویش والصفصاف« السبعة»في 
 (03: همان) «3...الحلم!-األسطورة

و  (53-53: 5325پور، )نک.اسماعیل ی استطبیعخدایان و امورماوراء یداستانی درباره اسطوره 
پی برقراری ارتباط میان این نام و ، در «الجازیة»بودن صریح به اسطوره یبا اشاره ةهدوقبن

به هم  «زیجیا»که ترتیب حروف ها پیش از ظهور مسیح است الجزایری یالهه« زیجیا» یهاسطور
چیزی  یعنی میان این دو نام ؛(55: 5121النجاء،  واب) شده استتبدیل« الجازیة» ریخته و این نام به

 حروف هر دو یکی و تنها ترتیب حروف با هم فرق به این شکل که ؛برقرار است اشتقاق کبیر شبیه
پس از گذران دوران طفولیتش که برای کسی معلوم نیست چگونه « الجازیة» .(35: 5101)هالل،  دارد

 به کند وظهور می ،انم جوانی که زیباییش دنیا را پرکردهاین دوره را پشت سر گذاشته، به شکل خ
 به هدوقةروستایی که بن .شودمی «زیجیا» ییافته و نمادی برای اسطورهبه خیال انتقالسرعت 

 ؛ن یا مقاومت استنمادی از تدی   ،است که هر اسطوره روستایی اساطیری ،تصویر کشیده
ن و  ،«الدراویش» و« السبعة»  برای عمقنویسنده  نماد پایداری است و ،«لصفصافا»نماد تدی 
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 را یکی از اساطیر« الجازیه» های اخالقی و تعلیمی،یان اندیشهبخشیدن به مفاهیم دینی و ب
س معرفی می و برشمرده« الدشرة» از این اسطوره در  هدوقةبنکند؛ او را نمادی متعالی و مقد 

  برد:میخویش بهره ورها و اعتقاداتبابیان  خدمت به مضامین اجتماعی و انسانی و
أی  شئ هي الجازیة بالنسبة للدشرة؟ هي الحلم الذي یبیت کل لیلة في  الجازیة! أ تدري»

فراش کل راٍع وکل فالح وکل درویش! هي العروق الماضیة، وهي الثمار التي ستولد! هي حمامة 
  (535: 5225، قة)بن هدو «2؟حائمة فوق رأس جبل، من یستطیع قبضها

در کنار ، با عظمت آن یعوام و خواص جامعه است و هم گذشته تمامهم رؤیای « الجازیة»
 این جامعه است که هرکسی توان دستیابی به آن را نخواهد داشت. یآینده او  ،این امور یهمه

ه ک دارد «الجازیة الهاللیة» تاریخی به بانوی قهرمان بنی هالل یاشارهاین نام،  از سوی دیگر
و  زمانرا وارد فضای بی جمعی و میراث عربی، این شخصیت یبا گریز به خاطره هدوقةبن
ی و این قهرمان مل   در واقعیت   «الجازیة» ای به نامآفرینش اسطورهای کرده و با مکان اسطورهبی

 با تبدیل یک فرد واقعی به یک واقعیت برین و جاودانه و راندن این»و  نمودهتاریخی تصرف 
ش موجودی فراتاریخی دست نبه آفری (033: 5325)فتوحی رودمعجنی،  «واقعیت به فرازمان و فرامکان

  زده است:
، هدوقةبن) «52ولها ألف خرافة، تفوق ما شاع من خرافات حول الجازیة الهاللیة...حأشیعت »
5225 :01).  
کند که میان راهنمایی میخواننده را  ،«الجازیة الهاللیة» ا با اشاره بهنویسنده در اینج 
 هماهنگی وجود دارد ،بنی هالل و این رمان یدر سیره« الجازیة» ای شخصیتهای اسطورهنشانه

ی، حس مقاومت او با ایجاد پیوند میان بانوی قهرمان رمان و بانوی قهرمان مل   .(015: 0221)مبارکیة، 
 .زندهای کهن وتاریخی آنها گره میمردم الجزایر را با تجربه

عشق، جنگ،  ای برایقهرمانی حقیقی و واقعی است که بعدها اسطوره «الهاللیة الجازیة»
 353، 031، 021، 025، 532، 531، 500، 521، 52: 0225)نک. المرزوقي، شود اعت میحکمت و شج

 کند در فضاییبا خلق اسطوره از این شخصیت، فرهنگی را که او القا می نویسندهدر واقع  .(333و 
دهد. این بانوی قهرمان، فردی حکیم است که با جمعی انتقال می یالمکانی و ال زمانی به حافظه

دهد و سرانجام با مرگ قهرمان میسوق  اشحکمت و شجاعتش بارها روند جنگ را به سود قبیله
 را -اسالمی و یعنی بقای وجود اصیل عربی- با تربیت کودکان قبیله، بقای آن مرد قبیله، اوست که

واقعیات اجتماعی و اندیشه و عواطف »ساز بر تن حقیقت این ادیب اسطورهدر  شود.سبب می
ی و دینی و مفاهیم عامی مثل آزادی، انسانی که حامل تجربه های مشترکی همچون مفاهیم مل 
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گاه جمعی پیوند دارند؛ )فتوحی « کرده استای اساطیری جامه مقاومت و مبارزه هستند و با ناخودآ
ری، امتداد تمدن بانوی قهرمان الجزای ،«الجازیة» با انتخاب نام بن هدوقة .(033: 5325رودمعجنی، 

 د.دهفرهنگ عربی اسالمی را در طول قرون نشان می و
 نماد را «الجازیة» ،رمز و واژگان استعاریبردن از سنده در بخشی دیگر از رمان با بهرهنوی
آفرینش  به ،«زیجیا» ییادآوری اسطوره و کارگیری این شخصیتاو با به ؛نمایدر معرفی میالجزای

جان  ،گیری آنلپردازد که نمادی از الجزایر است و مسببان استقالل و شکمی« الجازیة» یاسطوره
  :کندای سالمند از آن مراقبت میاند و اینک دایهآزادی آن از دست داده آمدن ودخود را برای به وجو

ات الفضلیات، في المهالجازیة کانت » ماتت  عائشة بنت سیدي منصور.د لدی إحدی القروی 
  .(00: 5225، قة)بن هدو «55یعد من الحربأبوها لمأم الجازیة أثناء الوضع. 

جهتی حروف و آهنگ آن نزدیک به  از ؛کشدتصویر میاز دو جهت الجزایر را به «الجازیة»
نویسنده با بیانی کنایی و رمزی نگاه و اندیشه  ،است و از سوی دیگر« الجزائر» حروف و صوت

  کند:بیان میدر این مورد خود را 
لین لن یکونوا  ج زواجًا حالاًل في وقت منظور...لکن مأساتي أنني لن أتزو» وأن  أزواجي األو 

ین . وأن  کل واحد منهم یالقي حتفه عندما یظن أن الحیاة استوت ، سیکونون أزواجًا حراماً شرعی 
ج... ..ثم یمر  زمانله. بعدما یموت کل أبنائي المولودین من  أعیش أزماته واحدة، واحدة. ثم أتزو 

ج زواجاً زیجاتي   (35: همان) «50!یشهده کل  دراویش الدنیا الحرام. أتزو 
حکم شده زمانی ر بر الجزایکشد. تصویر میالجزایر را به یحقیقت جامعه نویسنده در اینجا

های غیرقانونی لذا در این برهه در برابر حکومت ،زمان نتواند امور خود را اداره کند ای ازکه در دوره
ای پر از آشوب و سپس دوره ،(55 :5121)ابو النجاء،  آوردی نامشروع سر تسلیم فرود میهاو نظام

عالمان دینی دنیا شاهد آن تمامی که اسالمی -عربیگاه دولتی کند و آنبحران را سپری می
 ،الجزایر پس از رهایی از چنگال استعمار فرانسه یجامعه شود.در الجزایر حاکم می ،هندبودخوا

حقیقت  و در «لدشرةا» کهاست رؤیایی  ،«الجازیة» و اینک کردهدورانی را در رخوت و سکوت طی
  :رهاندمی هارا از خواب قرن دنیا

« 53فلة خصبة بدل حیاتها المیتةالجازیة أخرجت الدشرة من سبات القرون. أعطتها حیاة حا»
  .(01: 5225، بن هدوقة)

و این  کندها و افراد زیادی را به خود جلب میتوجه گروه ،جمال و ارزش آن و اینجاست که 
های درگیر بر سر نویسنده با بیانی رمزگونه گروه ؛کنندها هر یک برای رسیدن به آن تالش میگروه

 :کشدتصویر میبه «الجازیة» نالجزایر را در قالب خواستگارا
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اب کثیرون.»  نهار والشامبیط یجري لیل  الناس في الدشرة کلهم ینتظرون هذا الزواج. أن الخط 
  (13: همان) «51یرید خطبتها البنه الذي یقرأ في أمریکا

استعمار فرانسه  گزار  خدمت یکی از خواستگاران است که نمادی برای نیروهای «شامبیطال» پسر
 گونه کههمان ؛نمادی از تفکر کمونیستی است« األحمر»، ؛ خواستگار دیگرگرا استبغرو 
ب» و انددوباره به وطن بازگشته ،هایی است که بعد از رهایی الجزایرنماد الجزایری «دعای»  ،«طی 

های دیگر گروهکه چرا  ؛که الجزایر خواهان رسیدن به آن است نمادی از فرهنگ دینی و عربی است
 :خواهندیک الجزایر را برای هدفی میهر

دت الجازیة وقالت: »  أقبل زوجًا ابن عمي األخضر الجبایلي. لکن أخشی علیه من »تنه 
ار هم یریدونني لغایة، التتالقی مع الحب الذي أبحث عنه لدی الزوج.دسائس اآلخرین. کل    هم تج 

اباً    (35-32: همان) «55!وسماسرة، أکثر منهم خط 
های مختلف سیاسی و و ضمن اشاره به درگیری جریان« الجازیة»شخصیت  ستفاده ازا او با 

ها، راه نجات الجزایر را سیاسی این جریان حساباجتماعی برای سلطه بر الجزایر و تصفیه
ت ت، های نادرست و خرافات دانستهمقاومت در برابر سن  بخش های صحیح و نجاتبه دفاع از سن 

و به آن داللتی نوبخشیده  ،به کارگیری میراث عربی قدیمبا پردازد و عربی می -و فرهنگ اسالمی
 «الجازیة» یگیرد. او با خلق اسطورهکار میآن را برای اغراض فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی به

 طور کههمان ؛کندمخاطب کمک می سیاسی -اجتماعی یترشدن اندیشهبه عمیق ،برای الجزایر
اصلی در دو منبع از  یرا نماد «الجازیة» یری، اسطورهت و ایدئولوژی الجزایوی  دهی هشکل در

و دیگری به آن اشاره دارد « زیجیا» یکی دین و مذهب که ؛قراردادهایجاد فرهنگ و ایدئولوژی 
نماد آن  «الجازیة الهاللیة» فرهنگی و تاریخی عظیم و پربار که یبا پشتوانه بودنریالجزای

ای در هایی خاص است تا مقاومت و مبارزهدادن ایدهیرا کارکرد اسطوره، طبیعی جلوهز ؛باشدمی
مورد یک ایده،  در واقع اسطوره با حذف انواع تفکرهای ممکن در .ها روی ندهدبرابر آن ایده

 .(13: 5323)بیگنل،  دهدبال می تفکری خاص را پر و
 
  عشق، گناه، مسخ، قداست ،51لةف ونایساأ

« لةأساف ونای» ،گیردبه کار میآن را برای رسیدن به هدف خویش  ةبن هدوقدیگری که  یهاسطور
خواهان بیان این مطلب است که میان دین و  ،او با کاربرد نمادین و ایدئولوژیک این اسطورهاست؛ 

 دنیا؛ امور مادی و معنوی ارتباط و همبستگی وجود دارد: 
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العشیقین اللذین کتب علیهما  یهتفون بنایلة وأسافحول زمزم، دراویشها « زردة» أری»...
، )بن هدوقة «53...في صورة األحمر المسخ، ثم القداسة. وتبدو لي نایلة في صورة الجازیة، وأساف

5225 :552)  
 و در لسان العرب آمده (33و  30: تاالابن هشام،  )نک. گونه که ابن هشام نقل کردهگر آنا 
این دو  در حقیقت ،صحیح باشد «ساف ونائلةأ» مسخ ینظریه (2/1: أسف، ماده 5151منظور، )ابن

آفرینی رهبه اسطو ،کارگیری ماجرای آنهاواقعی هستند که نویسنده با بهتاریخی و دو شخصیت بت، 
 ز معنویت، دین و قدسی بودن است وکه در اینجا نمادی ا« الجازیة» میان یپرداخته تا رابطه

را  (012: 0221، و مبارکیة 025: 0222صالح، ) استناسوت از مادیات، دنیا و که  نمادی  «األحمر»
گاه   از سوی دیگر  مخاطب تحریک نماید. تحکیم کند و اعتقاد به همبستگی دین و دنیا را در ناخودآ

روابط  یزن و مرد را تنها در محدودهمیان  یاست که رابطه باوری در پی القای ،ایاین نماد اسطوره
بدترین نوع  مسخ یعنی کند و آن را منجر بهامشروع را رد میهرگونه ارتباط ن، پذیردمی شرعی

 شمارد.می عذاب بر
 

 اعتقاد دینی خالصانه یونانی، انسانیت، مقاومت، اطیر، اس53الذهبي الحمار
ای رمزی است که در واقع قصه ،است« راتالتغیی» که عنوان اصلی آن« الذهبي  الحمار» داستان

در این داستان شخصیت اصلی با گذشتن از  .کندیر تحول روحانی را در دوازده مرحله بیان میس
سانی ر قالب انرسد و دوباره دمید تا مرگش فرا شواز منزلی به منزلی منتقل می ،گانهمنازل دوازده

 .(13-10: 5212 )شعراوی، گرددظاهر می ،است و عابد که خود را وقف عبادت کردهپرهیزگار 
 ری به ناماز یک داستان قدیمی الجزای ایوره، در این رمان، در قالب آفرینش نماد اسطهدوقةبن
اتب جزائري  قدیم في عهد ک» شناختی تاریخی یاشارهو با به کار گیری  «الذهبي  الحمار»

 ته را بهر در گذشفرهنگ و تمدن پربار و غنی الجزاینمادی از  (533: 5225، )بن هدوقة «52الرومان
ای چند وجهی که هر روی آن تاریکی را شعراء به دایره نجمنکشد و با استفاده از تشبیه اتصویر می

 سیاست و اجتماعدر گذار افراد اثر ردن  کعوض شکل و در قالب بیانی رمزگونه، سازدمی منعکس
 کند: ر معرفی مییات و آرامش الجزاعامل عدم ثبرا  بدون اینکه تفاوتی در عملکرد داشته باشند

ها» دة  إن    .(530 همان:) «02الوجوه، کل وجه منها یعکس الظالم)النقابة( ککرة متعد 
کارگیری آن عالوه بر افزایش زیبایی ای است که نویسنده با بهنیز در اینجا استعاره« النقابة» واژه 

 یجامعه خود که همان تباهی یصوری و بیانی متن، از نظر معنایی هم از آن برای بیان فکر و ایده
 برد. بهره می ،کردن افراد حاکم استرنگ عوض یالجزایر در نتیجه
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از فضای آشفته و نابسامان  واژگان ایدئولوژیک این رمان است که ازیکی  «الذهبحمار»
سخنی از این وضع نابسامان  برد و اگرضایی که ادیب از آن رنج میف ؛کندر حکایت میالجزای
با استفاده از نام این داستان قدیمی،  هدوقةبنشود. از سوی دیگر آزادی او سلب می ،بگوید

گاه جمعی را فراخوانده و با سحر، » این داستان  سرشار از اشاره به شخصیت قهرمان ناخودآ
شده به االغ  را نماد قهرمان تبدیل اسطوره از آن، و خلق (011: 0221)مبارکیة،  «خرافات و اسطوره

دهد که این بدبختی و نحسی را به صاحبان خود هم انتقال می نشان میئج و اندوه و بدبختی دارن
این بدبختی هم برای او و هم برای  ،های انسانیدهد تا اینکه با استفاده از عقل و خصلتمی

برای بازگشت به شکل انسانی خویش به  ویشود و در نهایت به خوشبختی تبدیل می ،صاحبانش
 :(53-53: 5212نک، شعراوی، ) کندخاصانه روی آورده و خود را وقف عبادت معبود میدعای 
« الذهبحمار» کاتب جزائري قدیم في عهد الرومان. کتب روایة سماها« آبلي»آبولیوس أو »

ر »ها األولی یخاطب القارئ هکذا...هي هذه. في صفحات سوف تبتهج عندما تری کائنات بشریة تغی 
تها لتأخذ أشکااًل أخری. ثم بحرکة معاکسة تتحول من جدید إلی صورها طبائعها وخلقا

  .(533: 5225 ،بن هدوقة) «05«...األولی
شناختی تنها راه رهایی از اوضاع حاکم را مقاومت و بازگشت خالصانه  ینویسنده با این اشاره

 یدر برگیرندهه ک« حمار الذهب» داستاناشاره به همچنین  شمارد.به فرهنگ اصیل دینی برمی
 نشانگر ،های یونانی استاسطورهدیگر ، هومیروس و نیز افرادی چون سقراطاشارات ضمنی به 

ای و ری و آشنایی او با حوادث تاریخی و اسطورهقدیمی الجزای یگ و علم غنی نویسندهفرهن
کان و جمعی را به فرام یحافظه ،ای آنبا آفرینش اسطوره بن هدوقةمکاتب فلسفی است که 

 شود.  متمدن را یادآور می یگذشته و فرازمان برده
 

 سطح تفسیردر« الجازیة والدراویش» رمانای نمادهای اسطورهتحلیل 
ر ضمن تعیین نوع گفتمان، به تدر سطح تفسیر،  بافت تحلیل و گفتمان  در شریح مشارکان  مفس 

ال ای  زمینه دانشموقعیتی و بینامتنی متن بر اساس  در این  -های صوری متنتوسط ویژگی شدهفع 
 .پردازدمی -توصیف یهشده در مرحلای بررسینوشتار، نمادهای اسطوره

 
 بافت موقعیتی و نوع گفتمان

گیری هفتاد است که نویسنده با بهره یبافت محیطی و موقعیت مادی این رمان، اوضاع الجزایر دهه
و  احوال سیاسی، اجتماعی ،های واقعیصیتآفرینی از شخای و اسطورهاز نمادهای اسطوره
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های فرهنگی الجزایر را در شرایط بعد از رهایی از چنگال استعمار و گرفتارشدن آن در کشمکش
: الجزایر شاهد دو انقالب بودهزیرا  ؛استشیدهتصویر کهای سیاسی بهحساب داخلی و تصفیه

ی رسیده و دوم انقالب دموکراسی ملی در شصت میالدی به پیروز ییکی انقالب نظامی که در دهه
های انقالب دموکراسی ملی است و این رمان محصول سال .(53: 0222)عامر،  هفتاد میالدی یدهه

 الجزایر است. یاجتماعی و با هدف ایجاد تغییر در جامعه -گفتمان آن از نوع انقالبی
 ها وی، تالش فئودالیستطرح سوسیالیست بودن  شکست یاوضاع بد اقتصادی، در آستانه

 ،قدرتی های استعمار برای دستیابی دوبارهداران برای شکست این طرح و کوشش باقیماندهزمین
 با به او تأثیر مستقیم داشته است. هدوقةبن گیری گفتماناز جمله عوامل بیرونی است که در شکل

و آنها را به مقاومت و بازگشت  تصویرکشیدن این اوضاع نابسامان، سعی دارد مردم را بیدارکرده
گرایی به واقع شدن عقالنیت واین رهگذر، با اتحاد مردم و حاکمخالصانه به دین تشویق کند تا از 

  :شرایط الجزایر سامان گیردجای رؤیاپردازی، 
ق لکل الناس»  (521: 5225،)بن هدوقة «00!الجازیة حلم واألحالم ال تتحق 

که  ماندگی فکریاز عقب ،«الذهبي  الحمار» فرینی از داستانآدر قالب اسطوره هدوقةبن
سیاستمداران  ،عالوه بر مردم ،نشاندگان آنها خواهد بوددوباره استعمار و دست یآن سلطه ینتیجه
شده ادیب سبب ،های صوفیه و شرایط خاص بعد از انقالبگروه فضای سیاسی،دهد. میبیم  را هم

 کرده و با نقد شرایط موجود،تاریخی برای نقد فضای حاکم استفاده یاز قالب اسطوره و اشاره
« الذهبر حما» اینه تنها از نماد اسطورهدر این رمان  وی ایدئولوژی موردنظر خود را بیان کند.

هم که چشم بر این را  بلکه مردمی ،هکردرأی استفاده دادن حماقت سیاستمداران خودبرای نشان
دادن اذهان به فضایی فرازمانی و او با سوق ؛داندمیسهیم این بدبختی در اند حقیقت بسته

شمارد که فرد باید با عقل و ایمان میفرامکانی و اشاره تاریخی به این نماد، خوشبختی را چیزی بر
به مردم یادآور « الجازیة الهاللیة» که با کاربرد این نماد و نیز نمادگونهخود به آن دست یابد؛ همان

محتوایی اجتماعی دارد « الجازیة» نماد تالش و استقامت داشت. ،شود که باید برای سرنوشتیم
ن، مقاومت و الجزایر را گسترش داده است و با ازبین بردن مرز میان واقعیت، نماد و که مفاهیم تدی  

 نویسنده کهگونه دهد؛ همانهفتاد را نشان می یاسطوره، فرهنگ و ایدئولوژی حاکم بر الجزایر دهه
 ی مختلف درگیر بر سر الجزایر را ها، ایدئولوژی گروه«الجازیة» با تصویرسازی از خواستگاران

گرا با فرهنگ که فردی واقع« بطی  ال» ش را در نمادیکرده و فرهنگ و ایدئولوژی مورد نظر خوتبیین
به مبارزه « ف ونایلهإسا» از طرف دیگر نویسنده در قالب نماد د.کنمیبیان عربی اسالمی است، 

 شود.با سکوالریسم پرداخته و همبستگی  و اتحاد دین و دنیا را یادآور می
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  هافرضو پیش بافت بینامتنی
باشد. از نظر فرکالف در سطح تفسیر می یاز محورهای مهم نظریه ،توجه به بافت بینامتنی

« األمسنهایة»(، 5235« )الجنوبریح» هدوقةبنان و سه رمان قبلی میان این رم ،آمیختگیمتن
ها از وجود دارد؛ این رمان ارتباط بینامتنی ( از لحاظ محتوایی5232« )الصبحبان»( و 5235)

الجازیة » رمان اند.رسیده( 123: 5221)دوغان،  به مبارزه برای تحوالت اجتماعی مسلحانه یمبارزه
متون تاریخی و داستانی گیری از هدوقه با الهامبنت که اجتماعی اس ایمبارزهبیانگر  ،«الدراویشو

گاهانه، ییرقدیمی الجزا ذهنی آن  یو ایجاد مقایسه از قضایای تاریخیها اسطوره یآفرینش آ
 پردازد.می باورهایشو به تشریح افکار  ،یحوادث تاریخی با بافت موقعیت

گاه جمعیای با ورود به اعماق تجربهتصویر اسطوره     کرده و همچون نماد عمل ،ی ناخودآ
 یدیرینه و جاودانه یبهامروزی با تجر یهزدن تجربتواند ضمن گرهمی اینماد اسطوره چنین

تا اعماق زمان  را تجربه و معنایی وسیعی را در عباراتی اندک ارائه دهد یگسترهها انسان، میلیون
نماد  .(032 -032: 5325عجنی، دم)فتوحی رو دهدگسترشاساطیری و ماورای زمان و واقعیت، 

با تحریک  که است« الجازیة الهاللیة»ر یادآو ،های زیادی از رمانقسمتدر  «الجازیة» ایاسطوره
یعنی زمان قهرمانی و مقاومت این بانوی  ،فکر مخاطب و بردن او به دنیای خارج از دنیای متن

 است:تنها راه بقا و خوشبختی دهد که مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم، هاللی، نشان می
: 5225)بن هدوقه، « 00الجازیة لیست فتاة، هي حیاة! من دخلت داره فاض خیره وعال نجمه» 

13) . 
زمان با انقالب حوادث هم یضمن بیان رمزگونه ،ایاین نماد اسطورهکارگیری با به هدوقةبن 

هایی های متعددی با عقاید و ایدهروههفتاد که گ یالجزایر و اوضاع  نابسامان الجزایر در دهه
متفاوت، خواهان دستیابی به حکومت آن هستند و با این ایده که باالخره الجزایر باید در برابر یکی 

  :سر تسلیم فرود آورداز نیروهای سیاسی درگیر 
 الجازیة ال یستطیع معارضة قریة کاملة. کل السکان اتفقوا علی ذلک، ما عدا بعض الرعاة...»

یتها إلکن هؤالء ال گروه موردنظر خود را با  (،12: همان« )03!ال مرغمتین تقبلهم الجازیة وال مرب 
ب» در قالب نماد ایبیانی اسطوره  کند.های دیگر را رد میو گروهنموده معرفی  «الطی 

را اطب ختوجه م ،«زیجیا» برای القای اسطوره «الجازیة» کارگیریاز سوی دیگر نویسنده با به 
در این قسمت  کند.میجلب، داری و اینکه راه نجات بازگشت به ایمان واقعی استتلویحًا به دین

 دارد. نظر را هم در الجزایر یبلکه گذشته و آینده ،دث موجود بسنده نکردهتنها به حوا هدوقةبن
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ی کهن و هابا تجربهخواهی معاصر میهن یزدن عاطفهبا گره« الجازیة» ایشخصیت اسطوره
 .سازدحس وطن دوستی را در وجودشان در الزمانی و المکانی شناور می ،هاریتاریخی الجزای

گاهانه از  و« ایلةنإساف و» یتاریخی به رابطه یبا اشارهنویسنده   تصریح بر مسخ و قداست؛ آ
را « إساف»و سیاست دارد. ا اشاره به عدم جدایی دین و و این اسطوره یا جریان تاریخی بهره گرفته

 گناه در خانه کعبه، مسخ تدا به دلیل ارتکاببرا نماد دین قرارداده که گرچه در ا« نایلة» نماد دنیا و
کرده و سکوالریسم را رد ،و با این بیاناند شدهتبدیلو معبود ولی نهایتًا به امری مقدس  ،شدند

ر در کنار هم آمدن این دو هرچند به ظاه ؛دارد که دین و سیاست از هم جدا نیستاعالم می
  صحیح ننماید.

و آمیختن آن با متن رمان، « الذهبحمار» با کاربرد داستان ،آمیختگی دیگریدر متنهدوقة بن
هایی پرستحکوم کرده و آنها را آفتابم ،مداران را که به دنبال هوی و هوس خویش هستندسیاست

تی خشقاوت خود و بدبوانی خویش سبب ند و با خوی حیکنکند که شکل عوض میمعرفی می
دینداری  ،و بازگشت به انسانیت حیوانی رهایی از این خصلت رراهکا؛ از نظر او شوندجامعه می

 است.      گذارهرچند مقاومت هم اثر ،خلصانه استم
 ،«والدراویش الجازیة» از لحاظ روابط بینامتنی، میان متن مبدأ در این سه اسطوره و متن رمان

 ی قهرمانرا بانوی «الجازیة الهاللیة» ،است. تاریخ برقرارشتراک داللت و اشتراک ایدئولوژیک ا
 ،هم« الجازیة والدراویش» در متن رمانو  (33،33،511،531: 0225نک. المرزوقي، ) کندمیمعرفی

که در هگونهمان. خواندیمفراگرایی و واقع ،نویسنده مردم را به شجاعت، مقاومت در برابر ظلم
ولی این  ،(33و  30تا: الهشام، نک. ابن) شودعمل ناروا سبب مسخ آنها می ،«ساف ونایلةإ» یاسطوره

رمان راه نجات از وضع موجود را همبستگی این در  ةقهدو. بنردداداست آن دو را درپیق ،اتحاد
آن را کنونی زمان  در« الدشرة» الجزایر و البته یگرچه شرایط جامعه ؛دانددین و سیاست می

 یه اثبات خواهد شد.ولی در آینده درستی این نظر ،پذیردنمی
برای بازگشت به انسانیت  ،تالش انسانی االغ شده« الذهبمارح»داستان از سوی دیگر  

 ،شودو این بازگشت محقق نمی (51-2: 5233و رشدی،  11-50 :5212شعراوي، نک. ) است خویش
 رمان کارگیری این اسطوره دربهو پرستش حقیقی. تالش نویسنده در مگر با دینداری خالصانه 

دینی، آن را راه  یجمعی به گذشته یاین است که با بازگرداندن حافظه« والدراویش الجازیة»
 ؛لم و زور بیان نمایدبازگشت به انسانیت معرفی کند و راه نجات از حماقت را مقاومت در برابر ظ

 است.ایدئولوژی حاکم  ،نمقاومت و تدی  گفتمان  لذا در هر دو 
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 سطح تبییندر  «الجازیة والدراویش» رمانای نمادهای اسطوره تحلیل
گفتمان در  است کهپرسش پی پاسخ به این  در ،گیری ایدئولوژیک متنجهت با تحلیل   تبیین سطح

 (052: 5332فرکالف، ) پی حفظ ساختار قدرت است یا تالش دارد وضعیت موجود را تغییر دهد؟

 «نایلةإساف و»و « الذهبحمار»، «الجازیة» ایاز نمادهای اسطوره استفادهدر  هدوقةنب گفتمان
ل بوده و در پی اثبات هویت اصیل اسالمی گفتمانی ایدئولوژیک است که خواهان تغییر و تحو  

تولید  باز کند تا با ایجاد بستر اجتماعی مناسب، افراد جامعه را بهعربی است. او تالش می
گاهی بخشی و مناسبات قدرت و تعیین بهترین قدرت برای حکومت بر الجزایر از طریق آ

با افزایش  در پی آن است که ،ایگیری از نمادهای اسطورهگرایی تشویق کند. بنابراین با بهرهواقع
گاهی عمومی گاهانه گروهی را به افراد جا، آ  برای حکومت انتخاب کنند.معه کمک کند آ

اجتماعی برای رهایی از فرهنگ  یدعوت مردم به مبارزه ،هدف اصلی نویسنده از این گفتمان 
تصویرکشیدن با به بنابراین ؛الجزایری استعربی و -اسالمیبازگشت به فرهنگ  غربی استعمار و

در  کارگیری نمادین آنها،ها و بهای، با بازآفرینی اسطورهکشمکش بر سر الجزایر در قالبی اسطوره
گاهی مخاطب نسبت هایی که قصد تصویرکشیدن گروهبه شرایط موجود است. او با به پی افزایش آ

های های مختلف با فرهنگها و حزبو رد افراد، گروهزایر را دارند و  با کنارگذاشتن سلطه بر الج
ل اسالمی به معرفی فرهنگ اصی ،حکومت بر الجزایر با هم درگیرنددر مسیر رسیدن به  کهمتفاوت 
د و پردازای میدر قالبی رمزی و اسطورهیدئولوژی برای حکومت بر الجزایر عنوان بهترین اعربی به

 کند.هر حکومت دیگری را رد می
ها را ای این رمان در تضاد با افراد حاکم و صاحب منصب بوده و آننمادهای اسطوره

واقع نویسنده با کاربرد این نمادها به در  ؛کنندشمارد که رنگ عوض میی برمیهایپرستآفتاب
دادن هم زدن موازین قدرت و پایان یعنی در پی بر ؛است ازتولید مناسبات قدرت در الجزایردنبال ب

  به کشمکش بر سر آن است.
ای این رمان، گفتمانی ملتزم و در نمادهای اسطوره هدوقة بن الحمیدعبدایدئولوژی گفتمانی 

نگری بلکه با آینده ،کندهفتاد را بیان می یها شرایط حاکم بر الجزایر دههمتعهد است که نه تن
غرب  و کرده و شکست سوسیالیستبینیهم پیشهای سیاسی و اجتماعی را بسامانیاین نا ینتیجه

  دهد. را نوید می گراییپیروزی نهایی واقع و
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 یج انت
در سه سطح توصیف، تفسیر و  «والدراویشالجازیة »ای رمان نمادهای اسطورهدر این نوشتار 

گفتمان این رمان که نتایج تحلیل فرکالف بررسی شد انتقادی گفتمانتحلیل بر اساس رویکرد بیینت
 ای به شرح زیر است:  با تمرکز بر نمادهای اسطوره

الجازیة » رمانای در نمادهای اسطورههدوقة  بن عبدالحمیدگفتمان  توصیف:در سطح 
نویسنده با . است ، یعنی زمان پس از استقاللهفتاد الجزایر یمربوط به حوادث دهه «اویشوالدر

اوضاع پر از  ،حوادث تاریخیها و یا آفرینش اسطوره از شخصیت ایگیری نمادهای اسطورهکاربه
کند و فرهنگ اصیل دینی و عربی و رهایی از فرهنگ غربی استعمار کشمکش الجزایر را ترسیم می

نماد  ،«زیجیا» هایاسطوره ییادآور برای «الجازیة» ازنماید. او عامل پیشرفت جامعه معرفی می را
ن ر بیان رمزگونه درباره اموو نیز نماد حکمت، مقاومت و ایستادگی «الهاللیةالجازیة»و  تدی 

انتخاب نمادی برای مبارزه با سکوالریسم عنوان بهرا  «أساف ونائلة»گیرد؛ بهره می «رالجزائ»
گاهی ،«الذهبحمار»از  و کندمی صانه در نجات داری خالبخشی و یادآوری ارزش دینبرای آ

  .نمایدحقیقی استفاده می
الجزایر  یدر این رمان با اوضاع سیاسی و اجتماعی جامعه هدوقةبنگفتمان  :در سطح تفسیر

از جمله  ،ر الجزایر هستندهای مختلفی که خواهان سلطه بارتباطی تنگاتنگ دارد. وجود گروه
ها سلطه و دستیابی این گروه ،نویسنده در این رمان .گیری این گفتمان استعوامل مؤثر در شکل
شیدن به بخصدد عینیتدر ،ایاسطوره دادن گفتمانش با بافتبا  ارتباطو  به الجزایر را رد کرده

إساف »، «الجازیة» ایاسطورهبا استفاده از نمادهای که گونههمان ؛ایدئولوژی خویش است
، عدم جدایی دین از ، ایستادگیدرصدد القای بهتر فرهنگ مقاومت ،«الذهبحمار»و  «ونایلة

 است. و دینداری  سیاست
گاهی ،از این گفتمانهدوقة  بن عبدالحمیدهدف اصلی  :در سطح تبیین بخشی به مردم برای آ

 باشد،میمتعهد  ملتزم و یدئولوژیک و از نوعبازتولید مناسبات قدرت است. این گفتمان که ا
کارگیری این ؛ نویسنده با بههفتاد است یالجزایر دهه یدر جامعهخواهان تغییر وضعیت موجود 

تغییر  ،که دارای فرهنگ اصیل عربی هستند خواهد ساختار قدرت به نفع اسالمگرایانگفتمان می
و هم به آفرینش اسطوره از  کردهای الجزایری استفادههای اسطورهاز نمادهم نماید. برای این منظور 

  پردازد.میی های مل  اشخاص و میراث
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 هانوشتپی
1. Discourse Analysis 

2. Discourse 

3. Zellig Harris 

4. Michel Foucault 

5. Derrida 

الجزایر و نمادی برای حکمت، شجاعت و مقاومت بانویی قهرمان در تاریخ« الجازیة الهاللیة» .1
  است.

ختری اصیل، پدرش شهیدی بزرگ است. مادرش زنی صالح که خداوند مرگ را هنگام وضع حمل د .3
برایش رقم زد و والدت نیز شهادت است! مربی کنونیش، عایشه دختر سرورم منصور، مبارز و مجاهدی 

 «.است بزرگ همچون اجداد صالحینش
ل یافت و اسطوره شد! همه مردم، ها به خیالی فراخ انتقابه سرعت تقدیر باال گرفت و او از زبان .3

بود! ترسیدند. او دختر شهیدی بود که با هزاران گلوله کشته شدهرؤیای او را در سر داشتند ولی از او می
ی می« سبعه»های روستا در مسجد اسطوره شد. سپس الجازیة ناگهان از و دراویش و صفصاف متجل 

 رؤیا گردد! -کودکی خارج شد تا اسطوره
دانی این الجازیة نسبت به روستا چیست؟ او رؤیایی است که هر شب را در بستر همه ! آیا میالجازیة .2

ای است که های گذشته است، و نتیجهرساند! او ریشهها به صبح میها و کشاورزها و درویشچوپان
 ؟شد! او کبوتری سرگردان بر فراز قله کوه است، چه کسی را یارای گرفتن اوستحاصل خواهد

 .ر موردش هزار خرافه شایع شد بیش از خرافاتی که دربارة الجازیة الهاللیة شایع بودد .52
الجازیة در مهد نزد یکی از زنان روستایی فاضل، عائشه دختر سرورم منصور بود. مادر الجازیة  .55

 .هنگام وضع حمل مرد. پدرش از جنگ بازنگشت
نخواهم داشت...و اولین همسرانم شرعی ولی اندوه من این است که در زمان مدنظر ازدواج حاللی  .50

کند زندگی برایش سامان گاه که گمان مینخواهند بود، همسرانی حرام خواهند بود و هریک از ایشان آن
گذارم. هایش را یکی پس از دیگری پشت سرمیشده...بحرانرسد... سپس زمانی سپریمیگرفته مرگش فرا

کنم. ازدواجی که تمام دراویش دنیا میهمسران حرامم مردند ازدواجگاه پس از اینکه تمام فرزندانم از آن
 !شاهدش خواهند بود

ها رهایی بخشید. به آن حیاتی سرشار از فراخی به جای زندگی آلودگی قرنالجازیه روستا را از خواب .53
 .اش بخشیدمرده

آید و شب و روز می« طالشامبی»مردم روستا همگی منتظر این ازدواج هستند. خواستگاران بسیارند و  .51
 .خواند خواستگاری کندخواهد او را برای پسرش که در آمریکا درس میمی
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عمویم األخضر الجبایلي را برای همسری می»الجازیة آهی کشید و گفت:  .55 پذیرم. ولی از نیرنگ پسر 
جویم ر میخواهند که با عشقی که آن را نزد همسترسم. هر یک مرا برای هدفی میدیگران علیه او می

 !همخوان نیست. آنان بیش از اینکه که خواستگار باشند تاجران و سمسارانند
نام مرد و زنی در دوران جاهلی است که در کعبه مرتکب « نایلة»یا « نائلة»و  «إساف»یا « أساف» .51

 شدند.گناهی شده و مسخ گردیدند ولی بعدها قداست یافته، به عنوان دو بت پرستش می
زنند، دو بینم، دراویش آن، نایله و اساف را فریاد میرا می« الزرده»مزم مراسم اطراف چشمه ز .53

عاشقی که تقدیرشان ابتدا مسخ و سپس قداست بود. و نایله در شکل الجازیة و أساف در شکل األحمر 
 شوند...برایم آشکار می

غییرات»که نام اصلی آن « الحمار الذهبی  »رمان  .53 ی به نام آپولیوس در قرن ااست توسط نویسنده« الت 
اش به االغ تبدیل دوم میالدی نگاشته شده است. موضوع داستان درباره مردی است که توسط معشوقه

شود و های زیادی در طول دوازده ماه میشود و برای بازگشت به شکل انسانی خویش متحمل سختیمی
 گردد. برمی نهایتًا با تضرع خالصانه به درگاه معبود به شکل انسانی خود

 رومیان عصرنویسنده قدیمی الجزایری در   .52
 .دهدای چند وجهی است که هر رویش تاریکی را بازتاب میآن )انجمن( مثل دایره .02
نوشته « حمار الذهب»آپولیوس یا آپلی نویسنده قدیمی الجزایری در دوره رومان است. رمانی به نام  .05

شد خوشحال خواهی»دهد... میرا مورد خطاب قرارکه این است. در صفحات آغازینش چنین خواننده 
های دیگری بگیرد. سپس در کند تا شکلزمانی که ببینی وجودهای انسانی طبیعت و خلقیاتش تغییر می

 «گردد...اش بازمیحرکتی معکوس دوباره به شکل اولیه
 گردد و ستارهالجازیه یک دختر نیست، او زندگیست! هر کس به خانه او وارد شود خیرش لبریز  .00

 .بختش اوج گیرد
نظر الجازیة را یارای مخالفت با تمام روستا نیست. همه ساکنان جز برخی چوپانان بر این اتفاق .03

 !پذیرند مگر اینکه مجبور شوندو نه مربی او نمی ها را نه الجازیةدارند، ولی این
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ة في روایة و ایدئولوجیاإل بناءًا علی منهج فیرکلف النقدي « الجازیة والدراویش»عالقات القو 
ةا)دراسة   (للروایة لرموز األسطوری 

 *1فاطمة قادري
 2حمیدة مروتي
 3وصال میمندي
 4رضا أفخمي عقدا

ص  الُمَلخَّ
فالغرض من النقدي   .من طرق البحث الکیفي  التخصصات ومنهج متعدد تحلیل الخطاب النقدي  

ة في النصوص والعملیات اإل فیه ة الخفی  واالهتمام بالفوائد یدئولوجیة فیها الکشف عن عالقات القو 
ة، فیمکن . االجتماعیة للنص   ل جزءًا کبیرًا من اللغة والثقافة والهویة لکل أم  بما أن  األدب یشک 

. هذا البحث یهدف إلی تحلیل الرموز تحلیل النصوص األدبیة  في إطار تحلیل الخطاب النقدي 
 -هدوقة من خالل المنهج الوصفي  لعبدالحمید بن « الجازیة والدراویش»األسطوریة في روایة 

التحلیلي  وباستخدام مقاربة فیرکلف للخطاب التي لها ثالثة مستویات للتحلیل )مستوی تحلیل 
ات الخطابیة ومستوی تحلیل الممارسات االجتماعیة(. فحاولت النص ومستوی تحلیل الممارس

موقفه أمام النزاع علی و هذه الدراسة أن یبحث عن أهم ایدئولوجیات المؤلف في هذه الروایة
المجتمع الجزائري في السبعینات من خالل تحلیل هذه الرموز وسیاق التناص  السلطة وواقع

ر عن ایدئولوجیته وافکاره من خالل إنشاء الرموز للخطاب. تظهر نتائج الدراسة أن  الکات ب یعب 
 ) في مستوی تحلیل النص االسطوریة )الجازیة والجازیة الهاللیة، أساف ونایلة والحمار الذهبي 

واستفاد في مستوی تحلیل الممارسات الخطابیة من الخطاب الثوري  واالجتماعي  وسیاق التناص 
ر الخطاب القائم علی إعادة إنتاج  عالقات بهدف إحداث التغییر في المجتمع ال ه یصو  جزائري  وإن 

توی تحلیل الوعي والواقعیة  في مس خالل السلطة واختیار السطة الفضلی لحکم الجزائر من
 الممارسات االجتماعیة.

ة، فیرکلف،و األیدئولوجیا: الکلمات الدلیلیة  الرموز األسطوریة، عبد الحمید بن  عالقات القو 
 «.الجازیة والدراویش»هدوقة، 
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