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Abstract 
Critical discourse analysis is a prominent and emerging field of discourse analysis in 

linguistic studies that goes beyond the mere description of linguistic data, ideological 

processes, and situational, social, and intertextual contexts that influence the discourse 

formation. One of the most important and modern approaches to critical discourse 

analysis is Norman Fairclough's analytical model. In this way, the discourse is 

examined at three levels: description, interpretation, and explanation. The present 

study, using a descriptive-analytical approach in the light of Norman Fairclough's 

approach, it analyzes and discusses the discourse of Sakhbeh al-Bahrain novel by 

Muhammad al-Bassati, one of the top 100 Arab novels and awarded the 1994 best 

novel. The results of the research indicate that the description at the level of definition 

is simple and far from ambiguous, by establishing relationships between vocabulary 

and there is used the slang vocabulary and terminology by using the predicative, active 

sentence structure to explain the ideas which are presented. At the level of 

interpretation, the author has drawn a dominant discourse with an indirect discourse 

but consistent with his point of view, using a pre-existing paradigm (Lake Manzella). 

Explaining the novel suggests that the social composition and observation of the 

situation of the Egyptian people, the hardships of the rural and marginalized people, 

and the elusive past life are effective reasons for forming the main discourse of the 

novel, but the elusive discourse accurately reflects the life of the lower classes, their 

marginalization and the explanation of their lives. 
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 مقالة علمی

 ، دانشگاه رازیپژوهشنامة ادبیّات داستانی

 .75-38صص ، 8931 زمستان، 4دورة هشتم، شمارة 

  د البساطیاز محمّ هالبحیرصخبتحلیل و بررسی گفتمان رمان 

 )در پرتو رویکرد انتقادی نورمن فرکالف(

 8مصطفی کمالجو

 ، ایراندانشگاه مازندران، بابلسردانشکدة علوم انسانی و اجتماعی، استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، 

 2*نیامریم اطهری

 ارشد زبان و ادبیات عربی کارشناس

 62/66/6591 پذیرش:  63/9/6591 دریافت:

 چکیده  

شاناختی اساک کاه تراتار از توصایف ص ار        های برجسته و سیری تکوینی از تحلیل گفتماان در مااعااات زباان   از شاخه ،تحلیل گفتمان انتقادی

تماان را در کاانون توج اه خاود     گیاری گف ر بار شاکل  هاای ماویایتی، اجتمااعی و بیناامتنی ما        های زبانی، ترآیندهای ایادووعویی  و باتاک  داده

ک. در ایان رو،، گفتماان در ساه    ترین رویکردهای تحلیل گفتمان انتقادی، اعگوی تحلیلی نورمن ترکال  اسا ترین و مدرندهد. از مهم یمیرار

باه تحلیال و    ،تحلیلای و در پرتاو رویکارد ناورمن تارکال       –با رو، توصایفی   ،شود. پژوهش حاضرتوصیف، تفسیر و تبیین، بررسی می ساح

را باه خاود اختصاا      6996د اعبساطی که جزء صد رمان برتر عربی اسک و جایزة بهترین رمان ساا   از محم  هاعبحیربصخبررسی گفتمان رمان 

باا بیاانی سااده و دور از ابهاام و باا بریاراری روابا  میاان          ،اعبسااطی در سااح توصایف    نتایج پژوهش حاکی از آن اسک کاه اسک. داده، پرداخته

هاای ماورد نشار، اساک.     در پی تبیاین ایاده   ،گیری از ساختار جمالت خبریه و مالومصاالحات عامیانه و با بهرهوایگان و استفاده از وایگان و ا

 ؛ه به باتک محیای)دریاچۀ مانزال( و با استفاده از اعگویی از پیش موجود، تضای حااکم را باا گفتماانی میرمساتقیم    در ساح تفسیر، نویسنده با توج 

هاای  ترسیم نموده اسک. تبیین رمان بیانگر این اسک که ترکیاب اجتمااعی و مشااهدة وضاایک ماردم مصار، ساختی        ا منابق با دیدگاه خویش،ام 

، اعبسااطی ا گفتماان ماعاب   ام ا  ؛گیاری گفتماان اصالی رماان هساتند     ر در شاکل از دالیل م    ،نشین و زندگی گذشتۀ اعبساطیمردم روستا و حاشیه

 هاسک.نشین و تبیین زندگی آنو حاشیهبازتاب دهندة دییق زندگی طبقات ترودسک 

 .هاعبحیرصخبتحلیل گفتمان انتقادی، ترکال ، اعبساطی،  کلیدی: هایواژه
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 مهمقدّ. 8

 باعا   ،هاای عربای باروز کارد    در سارزمین  62و آماز یارن   69زندگی و مشکالتی که در یرن  جدیدشرای  

که شاعران و نویساندگان، پارداختن باه ایان     اییادبا با مساول و مشکالت جاماه شد؛ تا ج ةشدن گسترددرگیر

کردناد. ایان شارای  منبار باه      مای یتارین وااایف خاویش تلق ا    ها را از اصلی ها و پایبندی به طرح آندمدمه

( 656: 6916 گشودن مباعی شد تا ادبیات بتواند به عنوان نقد و تفسیری بر زندگی وارد عمل شاود. )اعاوریی،  

ها و ترسیم حقایق، نگر، نویسانده را در باردارد؛ زیارا رماان از     ل توج ه به دگرگونیرمان به دعی»در این میان 

( و 32: 6569 پاور، )بهارام « رودترین یاعب به شامار مای  جهک درآمیختگی با ابااد اجتماعی و ترهنگی، جد ی

گای و  مااعی و ترهن آورد تا بهتر بتواند به اباااد مختلاف اجت  میاین امکان را برای پژوهشگر تراهمبررسی آن، 

یابد. از جمله ابزارها و رویکردهای تحلیل رمان که تبیین جامای از ماعاب اباااد   اتکار و دیدگاه نویسنده دسک

دهد، شیوة تحلیل گفتماان اساک. ایان مفهاوم جدیاد کاه در دهاۀ        این ا ر ادبی را در اختیار پژوهشگر یرار می

شاود و ماااد  انگلیسای آن نیاز      نامیاده مای   “”science du texte ترانسویهفتاد یرن بیستم شکل گرتک، در 

ها هم، به همین مفهوم ترجماه شاده اساک. ترجماۀ آن در     اسک و در دیگر زبان ”discourse analysis“ وایة

توصایف روابا  داخلای و خاارجی      نمایاد. کاارکرد تحلیال گفتماان،    یابال یباو  مای   « صعلام اعان   »عربی به 

د کااربرد زباان باه هماان شاکلی اساک کاه در علاوم         و شرح مشاهر متااد  های متن در ساوح مختلف  ساخک

 (  669: 6996 شود. )تضل،مختلف تحلیل می

شاکیل  شناسانه، دیگر صرتاً با عناصار نحاوی و عیاوی ت   تی زبانهای سن  برخال  تحلیل»در تحلیل گفتمان  

بلکه تراتر از آن باا عوامال    کار نداریم؛ا، یانی زمینۀ متن سروترین مبنای تشریح مانعنوان عمدهدهندة جمله به

( از 1: 6569)تاارکال ، « بیاارون از مااتن یاناای باتااک مااویایتی، ترهنگاای، اجتماااعی و میااره سااروکار داریاام.

هاا و  تارین نشریاه  ترین رویکردهای تحلیل گفتمان، رویکرد انتقاادی ناورمن تارکال  اساک کاه مادرن       مهم

( 662: 6519 ترهنا  و جامااه داراساک. )یورگنسان و تیلیا  ،      ها را برای تحقیق در حوزة ارتباطاات، رو،

در نشار دارد کاه    –ر از نشرات میشل توکو، ترویاد و ماارک  اساک    که از عحاظ تلسفی متأ   –رویکرد »این 

گرایی نسبک به زباان را باه مسااول اجتمااعی ارتباا  دهاد و آن را باه جهتای ساو  دهاد کاه            نگر، صورت

 (  661: 6513 زاده،)آیاگل« اعی بداند.و  نسبک به مساول اجتممسئشناس خود را عنصری  زبان

ز رماان و داساتان کوتااه از خاود      یرگذار مااصر مصر، آ ار مهم ی را اعم اد اعبساطی از نویسندگان تأمحم  

که جزء صد رمان برتر عربی اسک و جایزة بهترین رمان ساا    ترین آ ار ویگذاشته اسک. یکی از مهمبرجای

اعمللای کتااب یااهره از آن خاود کارد، رماان       نویسندگان عارب، در نمایشاگاه باین    حادیۀرا از سوی ات  6996
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هاای باارز و   فاه ه باه م ع  و با توج ا  تحلیلی –با رو، توصیفی که  اسک. پژوهش حاضر برآنسک هاعبحیرصخب

 در ساه سااح   ارماان ماذکورر   ،بار اسااس رویکارد گفتماان انتقاادی تارکال        ،اعبحیاره صخبیرجستۀرمان 

 د.تحلیل و بررسی کنتوصیف، تفسیر و تبیین، 

 . ضرورت، اهمّیّت و هدف8-8

 اعبحیاره صاخب  که تحلیل گفتمان بر مبنای رویکرد اجتمااعی اساک، تحلیال گفتماان انتقاادی رماان      جااز آن

آورد تاا باا   مای این امکان را برای نویسنده تراهم ، یر محی  اجتماعی و ترهنگی مصر بودهاعبساطی که تحک تأ

هاای سااختار و ماناای    تارین الیاه  بررسی ساوح مختلف این رمان به شکل جداگانه و آشکار سااختن عمیاق  

 یابد.نگر، نویسنده از خلق این ا ر دسکبه ایدووعویی و  ،موجود در رمان

 های پژوهش . پرسش8-2

 ز:عبارتند ا شودمیها پرداختهآن پاسخ که در پژوهش حاضر بههایی پرسش

 چیسک؟   هاعبحیرصخبترین گفتمان حاکم در رمان مهم -6

های برجستۀ گفتمانی این رمان بر مبنای ساوح ماوردنشر تارکال  و انتقاا  مضاامین     کارکردها و ویژگی -6

 اسک؟  به چه شکلی نمود پیداکرده ،مورد نشر نویسنده به مخاطب

 . پیشینة پژوهش8-9

تارین  اناد کاه از مهام   شاده بی با رویکرد تحلیل گفتمان نوشاته سی و عرهای تاردی در رمانهای متاد پژوهش

ساحر خلیفاه )بار اسااس اعگاوی تحلیال گفتماان         اعصابار  ر اشاره کرد: بررسی رماان توان به موارد زیمی هاآن

تصالنامۀ   5در شامارة   6596ین عبادی. ایان پاژوهش در ساا      اعد اسی و صالحانتقادی ترکال ( از نسرین عب 

وهشی نقد ادب مااصر عربی به چاپ رسیده اسک و نویسندگان در آن به تحلیال رماان ساحر خلیفاه     علمی پژ

اناد. پاژوهش   بر مبنای ساوح مختلف گفتمان انتقادی ترکال  و تحلیل باتک بیرونی و درونی رمان پرداختاه 

ریاۀ تحلیال   د سالماوی بار اسااس نش   از محم ا  اجنحۀ اعفارا، تحلیل گفتمان ماعب رمان »دیگری تحک عنوان 

 66در شامارة   6593عچر، و همکاران نوشته شده و در ساا      خیریۀتوس « گفتمان انتقادی نورمن ترکال 

 ۀ انبمن ایرانی زبان و ادبیات عربی به چاپ رسیده اسک.  مبل 

د سالماوی را در ساه سااح    بر اساس نشریۀ نورمن تارکال ، گفتماان محم ا    ،نویسندگان در این پژوهش 

نقاد و تحلیال گفتماان نقشابندیه در     »ر و تبیین مورد بررسی یرار دادند. مقاعۀ دیگاری باا عناوان    توصیف، تفسی

  نسرین تقیه مل  مرزباان و ترشاته مایالدی    توس « شناختی ترکال  و هلیدیمز  جامی بر اساس نشریۀ زبان

ویساندگان در ایان   ۀ مااعاات عرتانی دانشکدة گیالن منتشار گردیاد. ن  در مبل 6596موجود اسک که در سا  
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مقاعه باه تحلیال و بررسای گفتماان مزعیاات جاامی از منشار تارکال  و نشریاۀ تارانقش اندیشاگانی هاعیادی             

م در صافحاتی از کتاابش باا عناوان     الد سامیر عبداعس ا  ، محم ا هاعبحیار صاخب اند. در خصاو  رماان   پرداخته

درمورد صاندویی کاه در رماان موجاود      ةاملعاص  دیة فی الروایة املرصیةفضاءات جاملیة و کونیة قراءات نق

توس ا    6262کتااب در ساا     اساک. ایان  گفتاه  نهاایش ساخ  اسک و ارتباطش با محتوای داستان و شخصایک 

هاای انباام شاده، باه پاژوهش      ه به پیشاینۀ ماذکور و بررسای   به چاپ رسیده اسک. با توج  داراملعرفة انتشارات

 ن مورد بررسی یرار داده باشد، دسک نیاتتیم.ی که رمان مذکور را از منشر تحلیل گفتمامستقل 

 . رویکرد نورمن فرکالف2
( در شناساان پیارو مکتاب نقشاگرای هلیادی )تاوعر، هااو، کارس و تارو         گروهی از زبان 6969در اواخر دهۀ 

شناسای  در مااعااات خاود درباارة کااربرد زباان، رویکارد زباان       هاا  آنآمدناد.  دانشگاه ایسک انبلیا گرد هم 

( ایان اصااالح را باه کاار بردناد. هاد        6969) زبان و کنتر را برگزیدند و در کتاب مارو  خود انتقادی 

آنان از وضع این اصاالح، آشکار کردن رواب  یدرت پنهاان و ترآینادهای ایادووعوییکی موجاود در متاون      

شناسای  باان یانای ز  شناسای؛ ایان حرکاک را جادایی از جریاان اصالی زباان       ،شناساان انتقاادی  زبانی بود. زبان

تقا  باه    ،دانساتند و ماتقاد بودناد در جریاان صاورتگرایی، هنگاام توصایف زباان        صورتگرای چامسکی می

زاده و گیارد. )آیاگال  نمای ه یرارشود و کارکردهای اجتماعی آن مورد توج ا ه میصورت و ساخک زبان توج 

موجاود در رویکردهاای تحلیال    هاای  شناختی، برگرتته از رو،( این رویکرد از نشر رو،59: 6511 میا یان،

گارای نشاام بنیااد  هاعیادی،     شناسای نقاش  گفتمان اسک؛ یانی میزان یاایک یا ساخک وجهی را از رو، زباان 

-661: 6513 زاده،شناسی زایشی چامسکی و کنش گفتاار را از سار  گرتتاه اساک. )آیاگال     گشتار را از زبان

جساته و سایری تکاوینی از تحلیال گفتماان در مااعااات       های براز شاخه ،( تحلیل گفتمان انتقادی651 و 669

رود و ترآینادهای ایادووعویی  و   هاای زباانی تراتار مای    توصایف ص ار  داده   شاناختی اساک و از حاد    زبان

زاده و دهاد. )آیاگال  گیری گفتمان را در کانون توج ه خود یرار میر بر شکلهای مویایتی و بینامتنی م    باتک

 کند که عبارتند از:رکال ، تحلیل گفتمان انتقادی را در سه مرحله بررسی می( ت5: 6519 همکاران،

 . توصیف2-8
گیارد. مبموعاۀ   ها و زمیناه و وضاایک اجتمااعی ماورد تحلیال یارار مای       از سایر متن در این مرحله متن، جدا

هاای  میان گزینهاز  هایی خا توانند به عنوان انتخابشوند، میکه در ی  متن یاتک می های صوریویژگی

( 616-619: 6569 کناد. )تارکال ،  میاستفاده هاآنی شوند که متن از مربو  به وایگان و دستور موجود تلق 

های تبربی و رواب  مانایی وایگاان باه عحااظ ایادووعویی ،     وایگان )ارز، در این ساح، متن در سه ساح
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 هاا(، هاای بیاانی و اساتااره   و ارز، ای باودن رهیاا محااو   ای و بررسی عبارات از نشار رسامی  های راباهارز،

وجوه خبری، پرسشی، امری، اساتفاده از ضامیرهای    مثبک یا منفی، یا مبهو ، جمالت دستور )جمالت مالوم

 (662 و 666گیرد. )همان: های متنی مورد بررسی یرار میب( وساخکما و شما، جمالت ساده و مرک 

 . تفسیر2-2
دهاد، توعیاد و تفسایر    هاای متنای ارز، مای   هایی کاه باه ویژگای   بر اساس پیش ترضدر مرحلۀ تفسیر، متون 

 بندد.که در تفسیر متن به کار میمتن و ذهنیک  )دانش زمینۀ( مفس رندشوند. تفسیرها، ترکیبی از محتویات  می

 تبیین .2-9

یاین، گفتماان را باه    هد  از مرحلۀ تبیین، توصیف گفتمان به عنوان بخشی از ی  ترآیند اجتمااعی اساک. تب  

دهاد کاه چگوناه سااختارهای اجتمااعی، گفتماان را تاای ن        مای کند و نشانعنوان کنش اجتماعی توصیف می

بار آن سااختارها    چاه تاأ یرات  بازتوعیادی   توانناد  مای هاا  دهد کاه گفتماان  چنین، تبیین نشان میبخشند. هم می

 (663و  663 )همان: د.نشوا میتأ یراتی که منبر به حفظ یا تیییر آن ساختاره بگذارند؛

 د البساطی. محم9ّ
د شده اساک. ایان شاهر مشار  باه      مصر متوع  ۀدر شهر اعبماعی 6956سویی اعبساطی در سا  د ابراهیم اعد محم 

ا ام ا  کارشناسای بازرگاانی را دریاتاک کارد؛    مادر    6912در ساا    ۀ مانزال در استان دیهلیاه اساک. او  دریاچ

سارعک  بادبیات و نویسندگی، در نهایک مسیر زندگی او را ریام زد و باعا  شاد     بهگرایش و عالیۀ عمیقش 

در عاعم نویساندگی کاه او را   عین گام اعبساطی جایگاه خود را در میان نویسندگان و ادیبان جاماۀ مصر بیابد. او 

ان شاد. باه   نویسای از انبمان داساتان آن زما    ق به کسب جاایزة داساتان  ت این بود که مو ،جلو پیش برد به سوی

هاا  کرتک. شخصای  میگ به شماردسک آوردن این جایزه برای تمام نویسندگان جوان در زمرة آرزوهای بزر

شادند. او نویساندة   دساک و نیازمناد جامااه انتخااب مای     از میان ماردم تهای   او های مختلفو یهرمانان داستان

های گروهای  هایش از رسانهمار تی کتابای بود که بر خال  بسیاری از نویسندگان مااصر خود، برای آزاده

 ت نداشک.  ای نیز به شهرجسک و عالیهو یا تبلییات سود نمی

م ل این نویسندة مصاری آن باود کاه وی یکای از مخاعفاان نشاام دیکتااتوری        از دیگر خصوصیات یابل تأ 

ایان رییام مساتبد     ای را ازروی  جمهور مخلوع مصر بود و در همین راستا نیاز هرگاز جاایزه    ،حسنی مبار 

کرد کاه  سازی رواب  با رییم ماصب اسراویل مخاعفک می چنین نه تنها به شد ت با مسئلۀ عاد ین ذیرتک. او هم

نی مبار  بسیار تاال، کارد   هایی نیز انبام داده اسک. وزارت ترهن  مصر در زمان حسدر این زمینه تااعی ک

 6226ام ا هرگز موت ق به انبام این کاار نشاد. اعبسااطی در ساا       مان این نویسندة مصری را ب ردازد؛در تا هزینۀ
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 66سارانبام در  او تارین جاوایز ادبای در جهاان عارب اساک، باه دساک آورد.         را که از مهم« اعاوی »جایزة 

 (http://www.aljazeera.net) ساعگی دیده از جهان تروبسک. 63 در سن  6266جوالی 

 هالبحیرصخبرمان  . خالصة9-8
به ات فایاات روزاناه و اعماا  ساادة اتاراد در جزیاره و        ،گرایانهبا گفتمانی وایع هاعبحیرصخباطی در رمان اعبس

بخاش مباز ا تشاکیل شاده اساک و دارای یا  ترکیاب خل ایاناه و          6پردازد. این رماان از  اطرا  دریاچه می

اعرانه از توصایف دریاچاه و   با تصاویری شا   ،«صی اد عبوز»منحصر به ترد اسک. بخش او   رمان، تحک عنوان 

از درخاک   ،کناد. ایان مااهیگیر پیار    شود و با داستان ماهیگیر پیر ادامه پیادا مای  شروع میآن ها و امواو زیبایی

اتتاده و هرگز با کسی دیده نشده اسک. او شب و روز با یایق خود در دریاچه سرگردان اسک و با صاید مااهی   

اساک باه باازار    چه صید کارده کند. ی  روز ویتی برای ترو، آنه میو ترو، آن، عوازم مورد نیاز، را تهی 

هاا  آن .شاود  ، آشنا میتروشیبا زنی بیوه که دارای دو ترزند دویلو بود و در بازار روستا مشیو  ماهی رود،می

. پاردازد کنند. این بخش به راباۀ ماهیگیر با این زن و پسرانش میدر ی  خانۀ کوچ  در ساحل زندگی می

خواباد. آن دو  ماهیگیر پیر به گرد، و رتک و آمد در دریاچه مشیو  اسک و در اکثار موایاع در یاایقش مای    

ترزند نیز در بیشتر موایع در اطرا  دریاچه و جزیره مشایو  باازی و سارگرمی هساتند و از باازی در اطارا        

ا، را در آن یارار  سایل شخصای ها و وبرند. ماهیگیر همراه خود ی  صندو  دارد که عباسدریاچه عذ ت می

 برد.  رود، همراه خود میدهد و در سفرهایش که به خانۀ خواهرانش میمی

هاایی کاه باه سااح تهام ماردم عام اه نزدیا  اساک،          در کنار داستان ماهیگیر، اعبساطی با تصاویرپردازی  

ینکاه نابز زنادگی در    ا کناد؛ ترماساک بیاان مای   های موجود در روستا و سکوتی را که در آنبا حکمزیبایی

کنند. این بخش باا مارگ مااهیگیر    ها با کمترین امکانات، زندگیشان را س ری میمیان مردم جریان دارد و آن

رسد و باد از مرگ وی، همسر و دو ترزند،، جسد، را با صندویی که همیشاه هماراهش باود،    به پایان می

یانای مااهیگیر پیار، یاادآور رماان کوتااهی از        ؛کنند. شایان ذکر اسک که عنوان ایان بخاش از رماان   دتن می

اساک.   (The old man and the sea)پیرمرد و دریاا  نویسندة سرشناس آمریکاوی با عنوان  ،ارنسک همینگوی

آمیازد و از ایان    مای اد در هام شکوه یلمرو دریا را با اتک و خیز زندگی دراز ی  صای   همینگوی در این رمان،

بناابر  »نیاز   هاعبحیار صاخب رماان   .کند ادی از پا اتتاده تراهم میر از اندوه برای صی ای سرشا زندگینامه ،آمیز،

در حقیقک داستان کوتاهی دربارة ماهیگیر پیر بود که بسا  داده شاده و تبادیل باه رماان شاده        ،گفتۀ اعبساطی

 (666 :6996 )اعبساطی،« اسک.

باه طوتاانی کاه در دریاچاه روی      ،پیداساک طور که از عناوانش  همان ،«نّوة»بخش دو م رمان تحک عنوان  
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هاای دریاچاه و گیاهاان اطارا  آن آمااز      پردازد. این بخش نیز مانند بخش او  ، ابتادا باا زیباایی   دهد، میمی

تارس و   ،پشک جلد کتااب باه بهتارین وجاه و باا زیبااترین شاکل        پردازد. نوشتۀشود و س   به طوتان می می

شخصیتی در این بخش با جمااه و همسار، اساک. زن     کند. ملبۀمییانمردم را از روی دادن طوتان ب حاالت

؛ از اناد آید به دریاا بارود تاا چیزهاایی را کاه دیگاران از دساک داده       جماه عادت داشک هر بار که طوتان می

 کند.  آوریجمع ها و اشیاء زینتی و ...زیورآالت و عباسجمله 

جمااه و همسار، باه دریاا و وساایلی کاه از دریاا         رتتن صر  تبیین ،سهم زیادی از صفحات این بخش 

دهند، باا یلماش تشاریح    شود و اعبساطی یدم به یدم کارهایی را که جماه و همسر، انبام میآوردند، میمی

صاندویی   ؛ه اساک داند، یابال توج ا  ق به خود میکند. پیدا شدن صندو  در این بخش که جماه آن را متال می

ها را ترجماه  تواند آن نوشتهی استاد زبان نیز نمیو مریب و سحرآمیز دارد و حت ها و صداهای عبیب که یااه

 طوتاان حتمااً   ن بخش به دنبا  بیان ایان اساک کاه؛   نویسنده در ای یابد.کند. این بخش با مرگ جماه پایان می

زیاورآالت،   زهاا مانناد  ؛ ام اا برخای چی  بردخانه و میازه و ... را از بین میتمام اشیا و یهوههرچند دهد و رخ می

 دهد.را به مردم هدیه می ها و...ها، کفش عباس

هاای کراویاه و   دربارة دو دوسک همساایه و صامیمی باا ناام    « ها براری: خشکی»بخش سو م رمان با عنوان  

باا هام باه     ؛عفیفی اسک که کراویه صاحب کاته و عفیفی ماع  میازه اسک. آن دو در اکثر موایع با هم بودند

کردند. با این همه صمیمیک، برخای موایاع بینشاان کادورتی     میتتند و در مسیر میازه با هم صحبکره میمیاز

زناد و  شدند. در این بخش نیز اعبسااطی گریازی مای   کشید که با هم صمیمی میوعی طوعی نمی ؛آمدپیش می

فیفی و کراویاه باه دریاا    کند. عاعامل مردم دربارة طوتان صحبک میدهد و عک دربارة طوتانی که روی می

شاان باا هام صاحبک     پردازناد و درباارة خااطرات کاودکی    روند و در جزیرة اطرا  به شانا و تفاریح مای   می

ا ایان  ام ا  ؛کند که طبق عادتشان به دریا رتتندکنند. بخش آخر این داستان به سفر عفیفی و کراویه اشاره می می

آمدناد  شاان مای  کاه باه میاازه   ها دنباعشان گشاتند و از کساانی  تها و اهاعی روستا مد آن . خانوادةبار برنگشتند

گران بودناد  همسران عفیفی و کراویه ن،را ندیده بود. باد از هر طوتان  هاآنوعی کسی  ؛کردندپرس و جو می

را به ساحل بیااورد. پانج ساا  گذشاک و اهااعی جزیاره تقریباا آن دو را تراماو،          هاکه مبادا طوتان جسد آن

پیدا کنند و در نهایاک   هاآنرتتند تا شاید ا ری از ام ا همسر عفیفی و کراویه امیدوارانه به دریا می ؛دندکرده بو

 ای از آبگیر اتتاده بود، پیدا کردند.جسدشان را که هر کدام در گوشه

باه   ،بخش چهارم رمان با عنوان؛ )و رحلوا: و آنان کاو  کردناد( کاه بایش از یا  صافحه و نایم نیساک         

باا دو پسار جاوانش     ،پاردازد. همسار مااهیگیر کاه پیار شاده باود         داستان میتان ماهیگیر پیر در بخش او داس
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س   شروع به حفار کاردن    و ها ساعتی را در ورودی تنگه نشستندبرگشک تا جسد ماهیگیر را برگردانند. آن

دامانش   باا  خاا  آن را ای کاه زن،  جایی که جسد ماهیگیر در آن یرار داشک، کردند و استخوان و جمبماه 

آن را در خورجین یارار دادناد و باه هماراه صاندو  بااز نشاده کاه از زیار خاا             پا  کرد، خارو کردند.

تواناد  درآوردند، سوار یایق شدند و در تاریکی دریای بیکران رواناه شادند.عنوان ایان بخاش )و رحلاوا( مای      

هاای داساتان، عاالوه بار     مشاتر  تماامی بخاش    ها بار سفر را بستند. وجهبیانگر این باشد که تمامی شخصیک

رسد؛ مرگ ماهیگیر پیار، مارگ جمااه و    دریاچه و صندو  این اسک که داستان با ترایدی مرگ به پایان می

 مرگ عفیفی و کراویه.

 البحیرهصخبرمان  انتقادی . تحلیل گفتمان4

توصایف، تفسایر    در سه ساح کاوی انتقادی ترکال ، رو، گفتمانپژوهشدر این ، طور که گفته شدهمان

 گیرد.  یرار میموردنشر و تبیین،

 در سطح توصیف البحیرهصخب. 4-8
هاای  جهک تحلیل گفتمان رمان ماذکور در سااح توصایف، شاخصاه     ،اعبحیرهصخبه به ساختار رمان توج  با

 حلیال ت بررسای و  هاای ماورد نشار تارکال     فاه برجستۀ وایگانی و دستوری )وجاوه جماالت( بار مبناای م ع     

 د.شو می

 . واژگان4-8-8

تواناد محای  داساتان را بارای مخاطاب      های وایگانی به کار رتته در داستان، باه راحتای مای   عبارات و ترکیب

ای کاه در  ین وایهاوع ا  ،توان شاخصۀ گفتمان متن را شناخک. در سااح وایگاان  تداعی کند و به کم  آن می

اسک. این وایه کاه باه صاورت    « البحیرة»ی برخوردار اسک، وایة کند و از بسامد باالیه میرمان جلب توج این 

هاای مختلاف داساتان وجاود دارد، رشاتۀ وصالی اساک کاه         و به عنوان ستون اصلی رمان در بخش مندیاعده

چناین  چرخد. همحوادث موجود در رمان حو  آن می کند و همۀهای مختلف رمان را به هم وصل میبخش

    األفو/  الضووبا شوائ أمووا/  میووا   »باا وایگااانی چاون    یهماااهنگی خاص ا  ایی وارتباا  مانا   البحریة وایة 

و اعبسااطی باا باه    ناد  وجاود دار رماان  جاهاای مختلاف   در  دارد کاه  «الصید  ئعمیة  بری/  رذاذ و... السمک 

هاای آن و  محتاوای رماان کاه توصایف دریاچاه و زیباایی       مایاه و درون کارگیری این وایگان و بنابر ایتضای

بیاک اطراتش و ... اسک، از وایگان مربو  به این حوزة مانایی استفاده کرده اسک. ضامن اینکاه ایان وایه،    ط

و دو ترزناد،،   ؛ مانناد مااهیگیر پیار، همسار    های موجاود در رماان  استااره از سرزمین مصر اسک و شخصیک

ا  هاا اتف ا  ی ایان شخصایک  از مردم مصر هستند و حواد ی که برا ینماد ،جماه و همسر، و عفیفی و کراویه
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ه و اجتمااعی موجاود در مصار باشاد کاه اعبسااطی باا بیاانی         د یابل تامیم به حاوادث روزمار   نتوانمی ،دناتتمی

هاای  وایایاک  ...هاای داساتان، ناوع خاورا ، پوشاش و     استااری و نمادین و شرح جزویات ااهری شخصیک

 کشد.موجود در سرزمین مصر را به تصویر می

در ساح وایگان، استفاده از وایگاان و اصااالحات عامیاناه     هاعبحیرصخب ه رمانرد یابل توج از دیگر موا 

 ربرد وایگاانی سااده و عامیاناه چاون    باا کاا   ،مانزال بازرگ شاد   که اعبساطی در اطرا  دریاچۀجا اسک. از آن

میمیک و نزدیکی خاود  احساس صکه متناسب با تضای رمان اسک،  «البالطو، شال، تو ، اللمبة، البیجامة و...»

دهاد و در   ک نشان میبندی خود را به زبان و عهبۀ مصری به عنوان ی  هوی کند و پایرا با مخاطب بیشتر می

عوا  مو  »ی، ترکیبااتی چاون:   هاای محل ا  کید بار ارز، های مختلف رمان، به منشور تأ یرگذاری و تأیسمک

  إیو  یوا جمعوة و تهرت وا؟  أیوو . یولولنی  یا بت؟بتشتغيل مع می    بنت می  یا بت؟  عندک العیش  شافک

کاارگیری زباان   تنها باه  گاه چرا که تا بار عاطفی جمالت را باال ببرد؛گزیند را برمی (6)«إی  الحکایة؟  إی .. إی ..

 تواند تمام احساسات موردنشر نویسنده را منتقل کند.عامیانه می

 . دستور )وجوه جمالت(4-8-2

گیری از زبان شاعرانه و باه دور از ابهاام روایاک    با بیانی ساده و ملموس و با بهره ،عبحیرهاصخبجمالت رمان 

د و اکثر جمالت، به دعیل توصیفی بودن باتک رمان، خبری هستند. این نوع کااربرد جماالت در وجاه    نشومی

زیارا  ات اساک؛  فارتبا  نزدی  اعبساطی با توصیفات رماان و نشاان دهنادة یااای باودن توصای       ، بیانگرخبری

« دهنادة درجاۀ یاایاک بااالی ماتن و موضاع ایتادار روایاک اساک         نشان ،های وجه اخباریاستفاده از ساخک»

نویسانده از   ،گیردهای داستان صورت میکوگو میان شخصی ا در برخی موایع که گفکام  ؛(16: 6596 )درپر،

کوم وادودا    کم مرّة هرجت فی وا؟  یفعلوَن؟ َم  یشف/ علی م؟ و ماذا» کند؛ مانندجمالت پرسشی استفاده می

َمو  َعلمَموَک او ا   موا یغغضوبک؟ َمو  یحتملوَک؟  کوم وادودا  رأیتو  یتقیّود الود ؟  رأیت السیف یقطع رقبت ؟

 )اعبسااطی،  (6)«و فویَم تکلّموونَ غم؟ و...  یمرّوَن؟ أال یقیموَن انوا؟  َم  فی م؟ و متی یدتوَن؟  ماذا تغرید؟  الکال ؟

هاایی از رماان   گوناه جماالت پرسشای کاه در یسامک     و موارد دیگری از ایان  (621، 629 ،636 ،632 :6229

 ها را به کار برده اسک.آن ،و اعبساطی بر حسب روند داستان ودندمشه

عاالوه بار   »ارد. جماالت تالیاه   بسامد جماالت تالیاه بار جماالت اسامیه ملباه د       ،در میان جمالت خبری 

تالای در ابتادای رماان،     ( ایان ملباۀ  15: 6223 )عکاشاه، « کنند.بر پویایی و حرکک دالعک می ،مند بودن زمان

و با جملاۀ تالیاه نیاز باه پایاان      کند خورد. اعبساطی رمان را با جملۀ تالیه آماز میمیانه و پایان رمان به چشم می

؛ های، نشاام وجهای شاناختی اساک     کند. نشاام اتااا  وج  رساند و بر روی ترایند انبام شده و تال تاکید می می
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( ایان صاد  در گازاره و پویاایی و حرکاک      612: 6513 زاده،)آیاگال « گوینده به صاد  گازاره  اعتزام » یانی

 دهاد؛ طوتانی که روی مای  و ملموس از طریق به تصویر کشیدن سروصدای دریاچه؛ با توصیفات عینی ،اتاا 

 ،حاکم بر مردم دریاچه نمود یاتته اسک. باه عناوان نموناه    زندگی روزمرة ماهیگیر پیر و عفیفی و کراویه و تقر

تت واد  »شاود یابال توج اه اساک:     شروع زیبا و پرت ش ابتدای رمان که از جوشش درونی اعبساطی ناشای مای  

تودداد   ...أموا/ البحیرة لد  اقرتاب ا ِم  البحر. شائئ ا البعید الو   یغیوف فوی األفو/ ینبرسو/ ماوبال بالضوبا 

  و العشف باقرتا  شائئ ا. یمضیان متعرّجی . یشوکاّلن مجور  قلیوال االتّسوای یسویال الطوی  لدجوا  کرسافة الغا

تتالد/ أموا/ البحیرة فی فتور، لغیرة  متناسقة  مرسال هطوط أرض محروثة، یج ب ا اودیر البحور   ...علی ضّفتی 

، تسوتکی  ل وا میوا  البحیورة تکتسح أموا/ البحر املضی/، یرتدّد لوبب ا عمیقود فوی املجور   ...عند املضی/

   .(1-6 :6229 اعبساطی،) (5)«املرتعشة...

در این یسمک، اعبساطی با سااختار نحاوی سرشاار از جماالت تالیاه کاه بیاانگر اساتمرار و پویاایی و بااز            

 کشاد و در اداماه باا   میتصاویر  اچاه و چشام انادازهایش را باه    های درییهاسک، زیبایآترینی تصاویر و صحنه

باا تاواعی جماالت تالیاه باه ایان        ،دهناد هایشاان انباام مای   ادان در کنار یایقکارهایی را که صی   ،ی خانشم

ینصوبون شوباک م و یقفوون علوی أئوراو القووار  یتصوایحون، و أدیانوا  یسوتلقون ب وا »کناد:  ترتیب بیان می

بات قلیلوة ِمو  یرشبون الشوا  و یغفوون و یرتکون وا علوی هیور اود . اوم فوی الن ایوة یعوّدلون مسواراا ب و

رمان را با تکارار متاواعی    ،پردازدیا در پایان رمان که اعبساطی به مرگ ماهیگیر پیر می(1: همان) (6)«املج او

رسا قار  أسود ذات یو  يف مدهال املضوی/. ندلوت ِمنو  امورأة تتوکّود علوی »رساند: جمالت تالیه به پایان می

جلسووا موا یقور  ِموَ  السواعة ثوم أهو وا  ...ک. کانوا ینظورون عصا... ساروا علی ضّفة املضی/ ثم جلسوا انا

 (3)«... و انطلو/ القوار  إلوی عورض البحیورةجوال... و تبوادلوا النظور إلی وا یحفرون. أهرجوا عظاما  وضعواا فی

 .(616 )همان:

یشاتر در  جمالت اسمیه و ساختار مبتدایی متن نیز در رماان نماود دارد و اعبسااطی از ایان سااختار ب     کاربرد  

میا  البحیرة متو/ مضطربة عند امللتقي َو هریراا یبتفي وسو  » دازی و توصیف امواو دریا:جهک تصویرپر

تاروزان و درخشاش آن در اتاق    نورانی شدن اطرا  دریاچه و ساحل آن با آتاش   (،66 )همان: «ادیر املو/

َِ  النّار تتووّا غ   ..النّار موقَدة أماَ  العّشة.» خورشید: تشابیه عبااس   (، 66و66 )هماان:  «َموَع ابّوات الوریح ج وامتغ

 «نقوشو  املطبوعوة بلوون أه و فوی شوکال أوراا شوجر الصفصواو  القمیص نواعم کوالحریر» :ماهیگیر پیر

ّّ متیوالغ أئرافغ وا َموَع ابّوات الوّریحِ » های برنج با وز، باد؛ریص خوشه(، 51 )همان: (، 16 )هماان:  «شوتالتغ أر

میا  عکورة تغغطّوي املسوادات الشاسوعة ِمو  » :گذاردچه طوتان بر جای مین و آنوصف دریاچه باد از طوتا

(، توصایف ابار،   661 )همان: «األرض البور ... و نفایات ت رواا الریاح، و جرسث یتناقص عدداا م  نّوة ألهر 
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  علی فواوة املضوی/ أموا/غ البَحر فاترة تتکّاغ   سحف بیضاء تتناثرغ يف األئراو البعیدة» امواو دریا و دریاچه؛

کیدی جماالت اسامیه بیشاتر    جا که بار تأ( استفاده کرده اسک. از آن653 )همان: (1)«البحیرة راَن علی ا السکون

ه باه مادد جماالت اسامیه کا      و اسک، اعبساطی با توصیفات کوتاه و زیبا از تضاهای موجود، باا زباان شااعرانه   

ه مخاطاب و  کید مااانی ماورد نشار،، سابب جلاب توج ا      ر تأ، عالوه بدبیانگر  بوت ماانی مورد نشر، هستن

رد استفادة اعبساطی این اساک کاه   مو ه در جمالت اسمیۀاسک. نکتۀ یابل توج شدن کالمش شده موجب زیباتر

اشاتن و داومای   گوناه بار اساتمرار د   اسمیه را به صورت تال بیان کرده اسک و این او در اکثر موارد، خبر جملۀ

 کند.کید میتأبودن این توصیفات 

کاار رتتاه در داساتان،    های بهدر ساح دستور این اسک که جمله اعبحیرهصخبهای رمان از دیگر ویژگی 

ساخنران باا   »خاود را دارناد.    گفتمان مالوم و خا   ،های داستانکمثبک و مالوم هستند و هر کدام از شخصی 

دهاد و ترسای از آوردن ناام تاعال     آن نسابک مای   استفاده از جمالت مالوم، اعما  را به انبام دهنادة مساتقیم  

( 13: 6223 )عکاشاه، « شاود. زیرا از سوی یدرت و ایادووعویی حااکم بار جامااه حمایاک مای       ؛عبارت ندارد

های داستان بر خواننده پنهان بماند و باا بیاان جماالت مالاوم،     کخواهد اعما  و رتتار شخصی اعبساطی نیز نمی

 سازد.  اطب آسان میمات تهم متن را برای مخمقد 

  داناای کال روایاک    جنبۀ گفتماانی نادارد. چاون داساتان توس ا      اعبحیرهصخب در رمان ضمایر از استفاده 

ص اساک. در  و مرجع ضامایر نیاز مشاخ     اندم شخص به کار رتتهشود، ضمایر بیشتر به صورت مایب و سو  می

م باه ویاژه در بخاش ساو      ؛جریاان دارد ک وگو میاان دو شخصای   مواردی هم که روند داستان به صورت گفک

خاطر عحن صمیمانه و دوساتانۀ ایان دو نفار، ضامیر     هب ،کنندداستان که عفیفی و کراویه با یکدیگر صحبک می

به شکل أنا و أنک بیان شده و به صورت جمع که بیانگر گفتمان رسمی و محترمانه اسک، به کاار نرتتاه اساک.    

 و 615: 6229 )اعبسااطی،  (6)«أعرفغ وا یوا عفیفوي. و أنوَت؟...یح. َو أنوَت؟ قال عفیفي ضوادکا  : ت  لوح»مانند: 

666). 

 در سطح تفسیر البحیرهصخب. 4-2

)مااجرا چیساک؟ چاه کساانی درگیار مااجرا هساتند؟ عناوان و          هایی از یبیال در این مرحله، با پاسخ به پرسش

...( به کدام باتک و مبموعاه بادانیم؟ و  ق هد  این تااعیک چیسک؟ جان مایۀ متن چیسک؟ و اینکه متن را متال 

د. )نا .  متن را تفسایر کار   هاآنو بر مبنای توان به تفسیر باتک محیای و مویایتی و باتک بینامتنی پرداخک می

، او عاین عنصاری کاه خوانناده را باه محتاوای داساتان        صاخب اعبحیاره  ( در رماان  666-669 :6569 ترکال ،

کاه عناوان هار ا ار، عصااره و چکیادة آن ا ار و نخساتین ورودی         جااز آن سازد، عنوان آن اسک.رهنمون می
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نیز عنوانی دالعتمناد و پریادرت بارای ایان رماان       هاعبحیرصخب جهک ورود به محتوای آن اسک، عنوان رمان

دریاچاه اساک.   چرا که بیشتر حاوادث و توصایفات داساتان مرباو  باه      مایۀ آن؛ به خوبی بیانگر درونو اسک 

جایی که اعبسااطی در آنباا رشاد     ؛دریاچۀ مانزالسک ،داتتدر آنبا ات فا  میهای رمان ای که ماجراباتک محی

نشاینان و ماردم تقیار مصار )مااهیگیر پیار، جمااه و        هاای اصالی ایان رماان، حاشایه     یاتک. تاعالن و شخصیک

ردم اطارا   باه زنادگی ساادة ما    بارهاا  هاای مختلاف رماان،    همسر، و عفیفی و کراویه( هستند و در بخاش 

یر  الولدی  دی  یعودان، یجلسان جنوف أّم وام » دریاچه و رتتار و آداب و رسومشان اشاره شده اسک.مانند:

  و بعد العشاء یتمدّدان و قد توّسد کاّل من ام إدد  ساقی ا. کانت تحمل ام واددا  بعد اآلهر إلوی داهوال العّشوة

وال وج  وا و الضوفیرتی  علوی لودراا، ای أیضا ، لار م  عادت ا أن ترتبّع أمام ا کاّل یو    و متشِّ  شعراا. تتدمم

 (1)«ترمی بإددااام إلی ظ راا، ثم ترمی باألهر . فی النّ ایة تفکّ ام و تلّم شعراا تحت مندیال الورأ  األسوود

خوابیدن دو ترزند زن بیوه و چگونگی آرایاش زن بیاوه و    اعبساطی در این یسمک، (66-65: 6229)اعبساطی، 

کند. بازتاب زندگی این اتاراد، ایان ا ار را    را با تمام سادگی، توصیف می ...کردن موهایش جلوی آینه وشانه 

 ؛به عنوان مرجای ارزشمند جهک در  و دریاتک باتک محیای مردمان اطرا  دریاچاه تبادیل کارده اساک    

یش را در جهاک بهباود   چرا که اعبساطی خود از د  مردم برخاسته و با آگاهی کامل از این جزویات، یلام خاو  

گیرد تا به بهترین شکل تضای حاکم را تفسیر نماید و باا ایان آگااهی و تفسایر     زندگی این اتراد به خدمک می

گذارد تا اعتمااد خوانناده را باه داساتان اتازون      نمایی را در جای جای داستان به نمایش مینوعی حقیقک ،تضا

 سازد.

شاود و تقا    مای یکساانی در رماان دیاده    های مویای تی تقریبااً باتک ها،کاز نشر جایگاه و مویای ک  شخصی  

شخصای ک پسار    ،عناوان نموناه  باه  لۀ باالتری از دیگران یرار دارناد؛ برخی از اتراد از نشر رتاه اجتماعی در مرح

عموی ماهیگیر پیر در بخاش او   داساتان کاه کارمناد اساک و دارای خاناۀ بزرگای اساک کاه هماه چیاز در            

( یاا شخصایک همسار    51-56را در جایگاه باالتری نسبک به ماهیگیر یرار داده اسک. )همان:  سک، او، اا خانه

تر اسک و همین امر سبب حسادت زناان نسابک باه او    ، از بقی ه زنان روستا بردر بخش دو م رمان )نو ة(که جماه 

هاا  یارار بگیرناد و او بار آن    شود دیگر زناان در جایگااه ترودساتی   این مویای ک ترادستی او باع  می شود.می

 (9)«َو مل یعرتض  دی  ئلبت امرأة جمعوة نصویبا  ّیوادة، ف وی الّتوی قوادت ّ  إلوی الّشوائ »اعما  یدرت کند: 

ترمانادة آناان اساک و    همسار جمااه    ،درونکه زنان روستا باد از طوتان به دریا می( در وایع زمانی661)همان: 

   ند.کندیگر زنان باید از او پیروی

ق به کدام مبموعاه بادانیم و در نتیباه چاه     تفسیر باتک بینامتنی به این موضوع بستگی دارد که متن را متال 
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ای از تفسیر توعیدکننادگان ماتن از   ها جنبهترضچیز را میان مشارکین، زمینۀ مشتر  و مفروض بخوانیم. پیش

کناد و  بیشاتر جلاب توج اه مای     اعبحیاره صاخب چه در رماان  ( آن652: 6569 باتک بینامتنی هستند. )ترکال ،

اند یکی مکان رمان اساک و دیگاری موضاوع و    هایشان به آن توج ه داشتهنویسندگان یبل از اعبساطی در رمان

را بار اسااس مکاانی کاه خااطرات       صخب اعبحیرهاعبساطی رمان  ،ذکر شد طور کهن. همانمایۀ اصلی آدرون

اساک. یبال   زدهی مختلف داستان را به دریاچه گاره هازی کرده و بخشفا  اتتاد، بازساا، در آنبا ات کودکی

یش هاا ناام کتااب   (کریهاعس  ،و یصراعش ، اعقصرین بینش )ماروت ۀگانهای سهرماناز او نیز، نبیب محفوظ در 

 به سر برده اسک. اهکه کودکی و جوانی خود را در آن هایی در یاهره برگرتتهاز نام خیابان را

، از کنناد مالب ی  متن را چگونه تفسایر مای   مایه و عصارةکه مردم جاناین»مایه، وضوع و جاناز منشر م

باه   ماناد؛ مایاۀ ماتن اساک کاه در حاتشاه باایی مای       چرا که این جاان  اهمی ک دارد؛ یر متن بسیار عحاظ میزان تأ

 اعبحیاره صاخب ( رماان  666 :هماان کنناد. ) شود و در متون دیگر از آن یاد مای میآن اشارهصورت بینامتنی به 

کشاد و  را باه تصاویر مای    شاان هاا و تقر نشینان اطرا  دریاچه، سادگی زندگی آنهای زندگی حاشیهوایایک

زیاادی باه صاورت بیناامتنی در      موضوعی که تا حد گرایی( اسک؛ بند اصو  و مبانی مکتب رواعیسم )وایعپای

ا ر توتیق اعحکیم و آ اار شاریاوی و ادریا  باه      ریا یومیات ناوب تی األاز محم د حسین هیکل،  زینبرمان 

ا، شاکلی رایاج در   خورد. اعبساطی نیز با استفاده از یاعبی از پیش موجاود کاه در دوران نویساندگی   چشم می

و  (62)انتقا  مانا و ایدووعویی موردنشر نویسنده بوده اساک، مضاامین ماورد نشار، را باا گفتماانی میرمساتقیم       

 دهد.اراوه می خودمنابق با دیدگاه 

 در سطح تبیین البحیرهصخب. 4-9

جاا کاه ایان مرحلاه،     مین و آخرین ساح تحلیل گفتماان از دیادگاه تارکال ، سااح تبیاین اساک. از آن      سو 

پیش از تبیاین گفتماان اعبسااطی، نخساک     تمان در پرتو ساختار اجتماعی اسک، دهندة چگونگی توعید گف نشان

در زماان حکوماک   .م(  6961 )کرده، تبیین شود. در ساا  نده در آن زندگی میای که نویسباید اوضاع جاماه

میاان مصار و اساراویل مناقاد شاد؛      « کما  دیویاد  »انور سادات، روی  جمهاور ویاک مصار، مااهادة صالح      

های سانگین کارد. باا ایان مااهاده، مصار از       ای که تا ساعیان متمادی مصریان را درگیر پرداخک هزینه مااهده

هاای ساادات از   عرب اخراو شد و اعراب، تحاریم مصار را در پایش گرتتناد. شااید یکای از انگیازه        حادیۀات 

ناه   ،ا با گذشک بیش از سی ساا  امضای این مااهده، امید به بهبود و دگرگونی وضایک ایتصادی مصر بود؛ ام 

که جهاان  م؛جهاان ساو   بلکه امروزه خود مصریان ماتقدند که مصر نه ر نکرد؛ تنها وضای ک ایتصادی مردم تییی

نان بسیار زیااد اساک و درآماد    مشکالت مایشتی آ یتصاد و وضع زندگی مردم، بسیار نامناسب؛چهارم اسک. ا
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( باا  623: 6596 های ایتصادی مردم اساک. )ناورانی،  ترین چاعشاز مهم ،اند ، بیکاری و ایتصاد وابسته سرانۀ

عوامال اجتمااعی، ایادووعویی و تاأ یرات      عبارتناد از کال  در سااح تبیاین کاه    توج ه به عوامل مورد نشر تر

چاون  هام  هاعبحیار صاخب ( و بر مبنای تحلیل اراوه شده در ساح تفسیر، رماان  632: 6569 مویایتی )ترکال ،

توان زندگی بخشی از اتراد جاماۀ مصار و تقار حااکم بار آن محای  را باه       ای اسک که از طریق آن میدریچه

جا که ماهیگیر پیار ساه تاا صاندعی آورده باود کاه       آن ،کرد. به عنوان نمونه صورت محسوس و عینی مشاهده

های اضاتی و زاود آن از اطراتش بیرون زده بود، به خوبی وضاایک زنادگی و   روکش آن پاره بود و و یسمک

ر/ و جاء برسالثة مقاعد، کاّل من ا ب راعی  و کسوة مو  الجلود. کوان الجلود مشوّققا، هو»تقر حاکم نمابان اسک: 

اوی مل تحصوال » ( یاا در عباارت  63: 6229)اعبسااطی،   (66)«الحشو م  مدٍَا فی جوانب ا، هیر أنّ ا کانوت متینوة.

( 56 )هماان:  (66)«علی فب  کاملة فی دیات ا. تو بح أّم وا الفرهوة دوی  متورض و ال یرهوف أدود فوی  ا  وا

خاانوادة آن زن  ، بیاانگر تقار   خریدنخوردن گوشک مگر در شرایای که جوجه مریز بود و کسی آن را نمی

باه   ،اناد و اعبساطی با توصیف و تشریح جزویات و اعماا  و رتتاار اتارادی کاه از میاان اجتمااع برخاساته        اسک

 سازد.  بخشد و خواننده را با تضای داستان آشنا میمی کحوادث داستان عینی 

 ینه آن را مشاهده نماودم، نوشاتم و  من دربارة روستایی که در آن زندگی کردم و به ع»گوید: اعبساطی می 

 هاای بشردوساتانه را بیاان کاردم؛    های داساتانم را از روساتا و اطارا  آن انتخااب کاردم و نگرانای      شخصی ک

ها و ترهن  عام ه دارناد و مناابای سرشاار و منای در اختیاار نویسانده       هایی که جهانی سرشار از وایای ک گروه

در وایع ترکیب اجتماعی و مشاهدة وضاایک ماردم مصار،    ( https://www.ibtesamah.com)دهند. یرار می

زندگی گذشاتۀ اعبسااطی در اطارا  دریاچاۀ      ،ترنشین و از همه مهمهای مردم روستا و حاشیهبیکاری، سختی

ه هستند. هار چناد اعبسااطی با     اعبحیرهصخبگیری گفتمان اصلی رمان ر در شکلاز دالیل اصلی و م    ،مانزال

ا روسااخک داساتان کاه بار     ام ا  کند؛داستان به اوضاع نابسامان اشاره میقیم و در یر  ساخک صورت میرمست

 هاساک. نشین و تبیین زنادگی آن گفتمان وی ملبه دارد، بازتاب دهندة دییق زندگی طبقات ترودسک و حاشیه

مایاۀ  درون بنادی ها و یاعاب کگیری شخصی ی در شکلترهن  حاکم بر روستاهای اطرا  دریاچه، نقش مهم 

هاایی کاه مسایر    کشخصای   اساک؛  هاای داساتان  کرمان دارد و رمان در حقیقک شرح و تبیین زندگی شخصای  

 کنند و نمایندة بخشی از اتراد جاماه هستند.زندگی روزمر ة خود را طی می

 گیرینتیجه. 5

 تایج زیر حاصل گردید:ن ،در پرتو توصیف، تفسیر و تبیین اعبحیرهصخببا بررسی گفتمان اعبساطی در رمان 

گیاری از زباان شااعرانه و بریاراری ارتباا       اعبساطی در ساح توصیف با بیانی سااده و دور از ابهاام و باا بهاره    
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مانایی میان وایگان و استفاده از وایگان مناسب و اصااالحات عامیاناه، میازان ا رگاذاری داساتان را تقویاک       

، دهنادة یااای باودن توصایفات اساک      بریه و مالوم که نشاان گیری از ساختار جمالت خکرده اسک و با بهره

 مفاهیم و توصیفات مورد نشر، را به خوبی به تصویر کشیده اسک.  

فاا  اتتااده و باا آگااهی کامال از      جاا ات  ه به باتک مویایتی که رماان در آن در ساح تفسیر، نویسنده با توج  

موجاود، تضاای حااکم را باا گفتماانی میرمساتقیم و        گیری از اعگویی از پیشجزویات باتک محیای و با بهره

 منابق با دیدگاه خود، ترسیم نموده اسک.  

، نماودار زنادگی بخشای از اتاراد جامااۀ مصار اساک و تحلیال رماان          اعبحیرهصخبدر ساح تبیین، رمان  

دن اوضااع  بیانگر این اسک که اعبساطی سای دارد با به تصویر کشیدن زندگی بخشای از ایان اتاراد و نشاان دا    

وعای کاارکرد    اره کناد؛ ها به صورت میرمستقیم به اوضاع مردم مصار اشا  مایشتی مردم و تقر موجود میان آن

نشاینانی اساک کاه یادرت طلبای و تیییارات جهاان        ماعب داساتان هماان باه تصاویر کشایدن زنادگی حاشایه       

 دهند.یها به زندگی خود ادامه مها ندارد و آننیک چندانی برای آاهم  ،اطراتشان

 ها نوشت . پی7
آره مناو   /کنای دختار خاانم؟   با کی کاار مای   /دختر کی هستی؟ دختر! /که ترا ببیند/ نان )خرو زندگی( داری؟زنده باد کسی (6)

 یضیه چیه؟   /چیه ... چیه.. /شه؟جماه جان آخر، چی می /رسونه.می

چند باار دیادی کاه شمشایر گاردنش را       /ند بار بیرون رتتی؟چ/ دهند؟کند؟ و چه چیزی انبام میها ترحم میچه کسی به آن (6)

چاه کسای    کناد؟/ ل میچه کسی تو را تحم  /کند؟چه چیزی تو را عصبانی می /آورد؟چند نفر را دیدی که خون باال می /برد؟می

 /مانناد؟ جاا نمای  یان گذرناد؟ آیاا ا  آیناد؟/ مای  کی می/هاسک؟چه کسی با آن /خواهی؟این سخن را به تو یاد داد؟/ چه چیزی می

   زنید؟ و...حر  می هاآنچیزی با  دربارة چه

کاه پیراهنای از   آن که در اتق پنهان اسک، در حااعی ،ساحل دوردسک زدی  شدنشان به دریا در نوسانند/امواو دریاچه هنگام ن (5)

شود کاه باه صاورت زیگزاکای     تر میتراکم )حبم( جنگل و سبزه با نزدی  شدن به ساحل بیش /...آوردمه بر تن کرده، سر بر می

 /شاود... دهند که خاا  چسابناکی در دو طار  سااحل آن جااری مای      کنند و مبرای آبی با وساک کم تشکیل میحرکک می

کنند، کوچ  و هماهن  همانند خاو  زمینی کاه شاخم زده شاده و خارو، دریاا در      امواو دریا با آرامی همدیگر را دنبا  می

هاای  یاباد و آب د، هیاهوی )سروصدای( آن با عمق در آبراه جریان مینروبامواو دریا، تنگه را می /..کند.ها را جذب میتنگه آن

 آورند...عرزان دریاچه در برابر، سر تاشیم ترود می

ند و کشا زنناد و گااهی هام در یایقشاان دراز مای     ایستند و همدیگر را صدا مای ها میکنند و اطرا  یایقتورهایشان را پهن می (6)

یایق هایشان را با ضاربه هاای کاوچکی از     ،ها در پایان مسیرآن .کنندزنند و یایق را به حا  خود رها مینوشند و چرتی میچای می

 کنند.پارو تنشیم می

رکاک  ها در ساحل تنگاه ح آن داد از آن پایین آمد ..روزی یایقی سیاه در ورودی تنگه عنگر انداخک. زنی که به عصا تکیه می (3)
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هاایی را  اری کردناد. اساتخوان  نزدیا  یا  سااعک نشساتند سا   شاروع باه حف ا         ...کردناد کردند س   آنبا نشستند. نگاه می

 دریاچه شد. روانۀ و یایق ...آن نگاه کردند و به ...ها را در خورجین گذاشتند درآوردند و آن

آتاش کناار الناه تاروزان     / شاود مار ، ماوو، مخفای مای    الی و صادای آب در الباه   ه هنگام برخورد مو اجندهای دریاچآب (1)

نقش و نگارهای زیبایش که باه رنا  سابز اساک،      /پیراهن مانند حریر نرم اسک. /د.ندرخشهای آتش با وز، باد میپاره اسک.../

سااحتهای  آعاود، م هاای گال  روند/ آبهای برنج با وز، باد به این طر  و آن طر  میخوشه /های درخک بید اسک.مانند برگ

د و اجسادی کاه تادادشاان از طوتاانی    نپراکنرا می هاآنهایی که بادها، و زباعه ...ندنپوشادوری از زمین بایر را در امتداد ساحل می

 د/نشاکن و در دهاناه تنگاه مای    امواو دریا آرامند/ دنشوها پراکنده میابرهای سفیدی که تا دوردسک /د.شوتا طوتان بادی کم می

 دریاچه حاکم اسک. آرامش بر

 شناسم ای عفیفی. و تو چاور؟او را می ...عفیفی با خنده گفک: آه درسته. وتو چاور؟  (6)

که هار یا  از   در حاعی ؛کشندنشینند و باد از شام دراز میکنار مادرشان می گردند؛که بر میهنگامی ؛بیندآن دو ترزند را می (1)

هاا را یکای پا  از دیگاری باه داخال کلباه        گذارناد. مادرشاان آن  وان باعش زیر سرشان میآن دو، دو سا  پای مادرشان را به عن

ا، نگااه  باه چهاره   کارد؛ نشسک و موهایش را شانه مای چنین عادتش شده بود که هر روز در مقابل آینه چار زانو میاو هم /برد می

کارد و  هاا را بااز مای   انداخک. در پایاان آن ر پشتش مییکی را پ  از دیگری ب ا، بود؛که دو گیسویش بر سینهدر حاعی ؛کردمی

 کرد.  مویش را زیر سربند  سیاه رن  جمع می

 ها به سمک ساحل بود.چرا که او ترماندة آن ؛زنان روستا اعتراض نکردند ،که زن جماه سهم بیشتری خواسکو هنگامی (9)

 (626: 6996 به شکل میر مستقیم. )تضل، بلکه ؛جذب متون دیگر و بیان آن، نه به صورت عفظ به عفظ (62)

هاای اضااتی و   پوسک پاره پاره بود و یسامک  ها دو دسته و روکشی از پوسک داشک.هر کدام از صندعی ؛سه تا صندعی آورد (66)

 وعی محکم بود. ؛زاود آن از اطراتش بیرون زده بود

خریاد،  . مادر، جوجۀ مریضی را که کسی آن را نمیا، به ی  ران کامل )از گوشک مرغ( دسک نیاتکزندگی آن زن در (66)

 کُشک.  می

 کتابنامه
 .علمی و ترهنگی ، تهران:تحلیل گفتمان انتقادی (،6513) آیاگل زاده، تردوس

مبل اۀ زباان و   « رویکردهای ماعب در تحلیل گفتماان انتقاادی  »(، 6511و مریم سادات میا یان، ) ---------------
 .59-36، 6، ،زبانشناسی

یاابی  تارکال  در نقاد و ارز   تحلیال گفتماان انتقاادی   کارآمدی اعگاوی  »(، 6519و همکاران، ) ---------------

 .6-66 ، صص5مارة ، شهای زبان و ادبیات تابیقیپژوهش تصلنامۀ، «خواهرانبرابرها در متون ترجمه شدة 

 .عّیرش و التوّ   للنّ الطبعة االولی، بیروت: دار اآلدا البحیرة،لبف(، 9002) البسائی، محّمد

 .ة لقصور الرسقافة، الوات ادبیة، ال یئة العامّ د البسائیالبحیرة روایة محمّ لبف(، 7221) ----------------

ی، باه اهتماام   تحلیال گفتماان  ، مبموعاه مقااالت گفتماان و    «تحلیل گفتماندرآمدی بر »(، 6569پور، شابانالی، )بهرام

 .55-31 فتمان، صصد رضا تاجی ، تهران: ترهن  گمحم 
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از جااال  آ  احمااد بااا رویکاارد  هااای ساابکی داسااتان کوتاااه جشاان ترخناادهساای ویژگاایبرر»(، 6596درپاار، مااریم، )

 .59-16 ، صص6مارة ، شجستارهای زبانی ۀتصلنام، «شناسی انتقادی سب 

 رودار النشو ر:ومصو لغوة البطوا  السیاسوی دراسوة لغویوة تطبیقیوة يف ضووءنظریة االتصوال،(، 9002عکاش ، محموود )

 .للجامعات

م، تهاران: وزارت  ترجمه: تاطمه شایسته پیران و همکاران، چاپ ساو   تحلیل انتقادی گفتمان،(، 6569ترکال ، نورمن )

 .هاترهن  و اسالمی، مرکز مااعاات و تحقیقات رسانه

 .، الکویت: علم املعرفةنصبالهة البطا  و علم الّ (، 7229فضال، لالح )

 .696-666، 61 مارة، شتصلنامۀ مااعاات انقالب اسالمی ،«مصر، بیداری اسالمی و اعگوی ایران»(، 6596) نورانی، امیر

 .رشباعة و النّ ، دارالن ضة العربیة: للطّ فی األد  العربی املعاص(، 7291الورقی، سعید )

 ، تهاران:  جلیلای، چااپ او   ترجمۀ هاادی   نشریه و رو، در تحلیل گفتمان،(، 6519یورگنسن، ماریان و عوویز تیلی   )

 .نشر نی

 منابع اینترنتی
 (/http://www.aljazeera.net/news) (،9079)دالبسائی یردال باللبف األهبار، الروايئ محمّ 

 (https://www.ibtesamah.com) ،د البسائیدوار محمّ (، 9007عامر، فتحي )
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