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Abstract 

Critical discourse is the complete form of discourse analysis, in which the language 

layers of effective discourses in literary work are identified and examined. In fact, 

this theory is based on two main axes: linguistic analysis and social analysis, and in 

critical discourse analysis studies of these two axes, and the relation between these 

two words are examined. In the social approach of discourse, situational context 

and in the linguistic approach, textual text is described. This research is based on 

the types of connections and links, tries to study the literary and social aspects of 

the novel Om Saad Ghassan Konfani and the daughter of Shina's Behnaz 

Zarabzadehon on the basis of the critical discourse model of Fairclough. The 

descriptive-analytical method and the use of library tools Including: At the level of 

description, scenes depict a significant part of these two novels, these illustrations 

help the reader to gain a deep understanding of the subject and the main content of 

the story and novel. At the level of the commentary, the context of the story is 

analyzed, the time in Om Saad novel dates from the years of the occupation of 

Palestine by the Zionist occupation and the Daughter of Shina to the years of the 

war between Iran and Iraq. At the level of explanation, it reflects the ideology of the 

writer, the struggle and resistance to the occupation of the homeland, stability and 

resistance. Also, in the internal context, the thinking of combating occupation and 

sustainability and resistance have been addressed to the author. 
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 چکیده
هر  در مهثّرر  ههای گفتمهان  ،زبهانی  ههای الیهه  بهه  توجّه با آن در که است گفتمان تحلیل ةیافتکاملت شکل انتقادی، گفتمان  و شناسهایی  ادبهی  ّا

 ههای پهووه   در و اسهت  اسهتوار  اجتمهاعی  تحلیهل  و شهناتتی زبان تحلیل یعنی ،اصلی محور دو اساسبر نظریّه این واقعدر شود؛می بررسی

 رویکهرد  در و یمهوقعیّت  بافهت  گفتمهان،  اجتمهاعی  رویکرد در شود. می گفته سخن ،دواین ارتباط و محور دو این از ،انتقادی گفتمان تحلیل

 و تحلیلهی  - توصهیفی  روش بها  تها  کوشهد  مهی  پیونهدها،  و هها ارتباط انواع به توجّه باحاضر  پووه  د.شومی تشریح متنی بافت شناتتی،زبان

 گفتمهان  الگهوی  برپایهة را  زادهضهرابی  بهنهاز  شهینا  دتتهر  و کنفانی غسان سعد امّ رمان اجتماعی و ادبی های جنبه ای، کتابخانه ابزار از استفاده

 را رمهان  دو ایهن  از یتهوجّه  قابهل  بخ  پردازی صحنه توصیف، سطح در :را دربر دارد ازجمله برآوردهایی و دبررسی کن فرکالف انتقادی

 رمهان  و داسهتان  اصهلی  ةمایدرون و موضوع از عمیقی درک به تا کندمی کمک تواننده به هاتصویرپردازی این دهد،می اتتصاص تود به

 اشهاالگران  وسهیلة بهه  فلسهطین  اشهاال  هایسال به سعد امّ رمان در زمان که شودمی سیررب داستان یموقعیّت بافت تفسیر، سطح در .یابد دست

 و مبهارزه  ،اسهت  نویسهنده  ایهدوولویی  بیهانگر  کهه  تبیین سطح در گردد.برمی عراق و ایران بین جنگ ایهسال به شینا دتتر در و صهیونیستی

 توجّهه  مهورد  مقاومهت  و پایهداری  و اشاال با مبارزه رتفکر درونی، بافت در همچنیننماید؛  پایداری و مقاومت جلوه می و وطن اشاال با مقابله

 است. گرفته قرار نویسنده

 .شینا دتتر ،سعد امّ انتقادی، گفتمان تطبیقی، ادبیّات :کلیدی واژگان
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 پیشگفتار .8

 موضوع تعریف .8-8

 متهون  در پهووه   بهرای  آن از تهوان مهی  کهه  اسهت  ایرشهته میهان  رویکردهای از ایمجموعه ،گفتمان تحلیل

 دههد  نشان را تواننده و متن ،مثلرف بین ةرابط که است برآن پووهشگر ،رویکرد این در کرد. استفاده مختلف

 د.کن کشف را متن در نهفته معانی درحقیقت و

 معهروف  شهناس زبهان  ازسهوی  ،«گفتمهان  تحلیل» ةمقال در م.5366 سال در بارنخستین برای گفتمان تحلیل

 تحلیهل  و داد دسهت بهه  جملهه  از گرایانهصورت دیدی ،مقاله این در وی رفت. کاربه 5هریس زلیگ ،انگلیسی

 (.66: 5663پهور،  )ر.ک: بههرام  برشهمرد  متن و جمله به )ساتتارگرایانه( گرایانهصورت نگاهی اتنه را گفتمان

 گفتمهان  تحلیهل  اامّه  انهد؛ دانسته متن تحلیل مقابل نقطة را گفتمان تحلیل شناسانزبان از بسیاری هریس، از پس

 ،6فوکهو  میشهل  چهون هم نیاندیشهمندا  تهمّبه دهه، دو به نزدیک تیمدّ در بلکه ؛نماند فمتوقر شناسیزبان در

 گرفهت  تهود بهه  انتقهادی  شهکل  زمهین ماهر   برجسهتة  رانمتفکره  دیگر و 6پشو میشل ،4فرکالف ،6دریدا یاک

 صهرف  گفتمهان  تحلیهل  از فراتهر  گهام یهک   انتقادی گفتمان تحلیل بنابراین، ؛(51-6 :5663 فرکالف،ر.ک: )

   د.کنمی بررسی را برهم و ازهم پردازگفته و اجتماعی محیط رّرأوت ّیرأت زیرا ؛است

 وییایهدوول  جامعهه،  بهر  حهاکم  قهدرت  و دارد وجهود  تعاملی رابطة ،متن زمینة و متن میان ،هنظریّ این پایةبر

 جنبهه  یهک  بهه  تنهها  که تیسنر هایتحلیل برتالف ،فرکالف نورمن تئوری کند. می تعیین را جامعه آن گفتمان

 و عههاطفی ،سیاسههی ،اجتمههاعی شههرایط ،یمههوقعیّت بافههت ماننههد دیگههر جوانهه  و دادنههدمههی تیّههاهمّ مههتن از

 دسهت بهه  آن از چندالیهه  و یکلره  تحلیهل  و نگریسهته  متن به مختلف ابعاد از گرفتند،می نادیده را ایدوولوییکی

 فهرکالف  نهورمن  ةنظریّه  در کهه  هسهتند  یمهمّه  موضهوعات  از قدرت و ایدوولویی همچون مفاهیمی .دهدمی

 بهاور  این بر و گیردمی کاربه جامعه جاری ایدوولویی دربرابر بیشتر را انتقادی گفتمان وی دارند. باالیی بسامد

 قهدرت  گهرفتن دردسهت  با و کشیده چال  به را شدهطبیعی ایدوولویی تا آیندمی وجودبه هاگفتمان که است

 جامعهه  از بخشهی  و داشهته  ایبرجسهته  نقه   «زبهان » ،هنظریّه  ایهن  در نهد. کن الفعّه  را تهود  ایدوولویی سلطه، و

 شهکل  فرهنگهی  و اجتمهاعی  سیاسی، اهداف به که دارد را قدرت این زبان ،فرکالف باوربه شود.می محسو 

  (.585 :5688 نیا،سعیدیر.ک: ) باشد تاییرات این عامل نیز و دهد نشان را روندها این تاییرات دهد.
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 تها  رتهدادها  نقهل  در روایهت  اهمّیّهت  .اسهت  رمان ،انتقادی گفتمان تحلیل برای مناس  های زمینه از یکی

نوشهتار پهی  رو    اسهت.  هشهد  استفاده آنان ةجامع اوضاع و مردم زندگی بیان برای ابزاری زلةنمبه که آنجاست

 و (5)کنفهانی  ترتیه  بهه  رمهان  دو ایهن  نویسهندگان  اسهت. را تحلیل کهرده   شینا دتتر و سعد امّ رمان دو متن نیز

 تعیهین  در کهه گ و پایهداری  همچون مثلرفهة جنه   مساولی و جامعه در قدرت نهادهای به توجّه با ،(6)زادهضرابی

انهد را  داشهته  مخاطبهان  میهان  در تهوبی  بازتها   کهه را  تهود  ههای رمان ؛دارند نق  جامعه در موجود گفتمان

 و کنفهانی  کهه  اسهت  ایهران  و فلسهطین  مهردم  مقاومهت  ،اصلی مسئلة ،رمان دو هر در .رشتة تحریر درآوردند به

 جایگهاه  اهمّیّهت  بهه با توجّهه   پووه  حاضر این در اند.پوشانده عمل جامة آن بهتوبی به گرا،واقع زادهضرابی

 بهرای  یفهرد منحصربه عناصر یادشده های رمان .دارد اهمّیّت و اقبال مختلف زوایای از هاآن نقد رمان، دو این

 الگهوی  بها  زمینهه،  ایهن  در موجهود  الگوههای  انهواع  از و دارنهد  انتقهادی  گفتمهان  ازمنظر نقد بوتة در آن عرضة

 است. سازگارتر فرکالف

   هدف و اهمّیّت ضرورت، .8-0

 سیاسهی،  شهرایط  کهه  دههد مهی  نشهان  و اسهت  انسهانی  علهوم  در پووه  روش گفتمان تحلیل اینکه به توجّه با

 درنظرگهرفتن  بها  و گذارنهد مهی  اّر متن بر چگونه ساتتارها و معنی ،زبان کاربرد تاریخی، اجتماعی، فرهنگی،

 و رودمهی  شهمار بهه  ادبی غیر و ادبی متون تحلیل در کارآمد و مهم رویکردی فرکالف، انتقادی گفتمان اینکه

 تواههد  یبسهیار  اهمّیّت ،زمینه این در پووه  بنابراین، کند؛می ایفا هانمت عمیق هایالیه فهم در شایانی نق 

 روابهط  و اجتماعی جهان فرکالف انتقادی گفتمان تحلیل رویکرد بر تکیه با جستار پی  رو رو،این از ؛داشت

 د.کنمیرا بررسی  هستند، پنهان شینا دتتر و سعد امّ رمان دو در که قدرتی

 پژوهش هایپرسش .8-6

 هههایشخصههیّت کههارگیریبههه بهها زادهضههرابی و انغسّهه کههه گفتمههانی و رسههمی گفتمههان در جنههگ ةپدیههد -

   دارند؟ باهم هاییشباهت و هاوتافت چه ؛اندآورده وجودهب هایشان ستاناد

 است؟ برتوردار انتقادی گفتمان هایالیه چه از ،شینا دتتر رمان و سعد امّ رمان -

 تهود  در را عناصهری  چهه  اسهت،  شهده  رمهان  دو ایهن  تلهق  باعث که فرهنگی و سیاسی اجتماعی، موقعیّت -

 دارد؟ نهفته

 پژوهش پیشینة .8-4

 گفتمهان  تحلیهل  چهارچو   در ادبهی  آّهار  و ادبیّهات  در مدارگفتمان هایهمثلرف و زبانی ساتتارشناسی مباحث

 بهوده  برتهوردار  تهوبی  اقبهال  از پووهشهگران  درمیهان  انتقهادی  گفتمان تحلیل رویکرد گسترش از پس ویوه به
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 ایهن  در ههایی  پهووه   و مطالعهات  و بهوده  بیشهتر  گفتمانی مباحث بررسی در هارمان سهم ،میان این در است.

 از: نداعبارت هاآن از برتی که است شده انجام زمینه

 نویسهی رمهان  عرصهة  زبردسهت  نویسندگان از تلیفه، که سحراند به این نتیجه رسیده (،5635) ی و عبدیعبّاس

 کهار بهه  فلسهطین  ملرت مشکالت دردها و بیان برای را ادبی گفتمان که شودمی محسو  عر  ادبیّات پایداری

 بافهت  جهز   پایهداری،  اندیشهة  و فکهر  و صهادق  عاطفهة . گهردد برمهی  هشتاد دهة به رمان موقعیّتی بافت. بردمی

 محسهو   رمهان  بیرونهی  بافهت  جهز   پهردازی صهحنه  و و تکهرار  هنهری  تصویر(، بینامتنی)تناص و رمان درونی

 را گرایانهه و طبیعهت  فمنیسهتی  دیهدی  او .رودمی شماربه وی ادبی گفتمان در مهمّی عنصر نیز، زبان شود و می

 .کندمی القا  همگان به رمان  در

 مهدار گفتمهان  ههای ساتت دستة دو به گلستان متنی هایساتت ضمن تقسیم (،5683) و همکاران فالحی

 مبتنهی  مهدار گفتمان هایمثلرفه که اندداده نشان و کرده تحلیل و تجزیه نخست با  از متنی، گزارپیام و روایی

 ههای مثلرفهه  با مقایسه در، بندیطبقه و ارجاعی نوع، زداییتشخص، سازیمنفعل، حذف همچون پوشیدگی بر

 و رازآلهودگی  میهزان  محاسهبة  از پهس ، درنهایهت  .برتوردارنهد  گلستان در باالیی بسامد از، صراحت بر مبتنی

 ههای مثلرفهه  از وی گیهری بههره  سعدی، سخن ماندگاری راز ابعاد از یکی که اندکرده استنباط چنین، آن تبیین

 امکهان  ایهن  وی بهرای  که است( ادبیّات و عرفان نه شناسی،گفتمان ازدیدگاه) پوشیدگی بر مبتنی مدارگفتمان

 و سیاسههی، تههاریخی، مکههانی، زمههانی زدایههیبافههت بهها، متههون از بسههیاری بههرتالف تهها اسههت آورده فههراهم را

 اّهر  و کرده برجسته اینان زبان از را تود پیام، هاحکایت پذیرانکن  و گرانکن ، کارگزاران کردن پوشیده

 .سازد جاودان ها نسل و عصرها تمامی برای، زمان ورای در را توی 

 سهینمایی  محوربهودن  زن بر همیشگی تأکید اند که باوجودبه این نتیجه رسیده (،5688) احمدی و سجودی

 روایهی  گفتمهان  گیهری  شهکل  و سهینمایی  ههای سلطة سنرت واسطة بی انتقال دلیلاست؛ به زن آن در مثلرف که

 ،زبهان  در نهفتهه  ایهدوولوییک  مسهاول  بهه  مردانهه  ازمنظهری  ناتودآگهاه  نیهز   زن سهاز فهیلم  ،اساس این بر حاکم

 و قهالبی  الگوههای  رسهو   و سهازی  طبیعهی  فراینهد  محصهول  کهه  نگهرد. نگرشهی   می فرهنگ و طبقه ،جنسیّت

 .است غال  گفتمان وسیلة به شده تعیین ازپی 

 نتیجهه  طور کلری رابطة نظریّة گفتمان انتقادی با ادبیّهات را بررسهی کهرده و بهه ایهن     به (،5685) زاده آقاگل

رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی معتقدند که تولید، فههم، تهوان  و تحلیهل متهون      گرانِ تحلیلرسیده است که 

شهناتتی، ایهدوولوییکی   مساول فلسفی، تاریخی، سیاسی، جامعهه  جملهبه عواملی همچون بافت ترد و کالن از

نهادههای  بها  بلکهه   ؛ی و دلبخهواهی نیسهت  ور تصهادف طه  بین مردم و جامعه بهه  ةرابط زیراو گفتمان وابسته است؛ 
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ی شود و ادبیّات و متون ادبی هر دوره نیهز در بافهت تاصّه    اجتماعی و دیگر عوامل دتیل در گفتمان تعیین می

 .گرددتولید، تحلیل و تفسیر می

 اّهر  از مفیهد  و جهامع  تحلیل در آن یکارساز و اهمّیّت از نشان ،رویکرد این یةبرپا هشدانجام هایپووه 

 گفتمهان  ازمنظهر  تطبیقهی  قهالبی  در همآن یادشده، رمان دو که دش مشخرص بحث ةپیشین به توجّه با دارد. ادبی

 را رمهان  دو ایهن  دکوشه مهی  حاضر جستار و نگرفته قرار توجّه مورد ها اکت و مقاالت از یکهیچ در انتقادی

   د.کن ارزیابی رکالفف انتقادی گفتمان گانةسه سطوح در

 نظری چارچوب و پژوهش روش .8-5

 و کنفهانی  غسهان  سهعد  امّ رمهان  اجتماعی و ادبی های جنبه تحلیلی، - توصیفی روش بر تکیه با حاضر پووه 

ههای  رمهان  ،راسهتا  این در و دکنمیبررسی  فرکالف انتقادی گفتمان الگوی پایةبر زادهضرابی بهناز شینا دتتر

 د.کنمی مقایسه و تحلیل ،تبیین و تفسیر توصیف، سطح سه در را گفتهپی 

 موضوع تحلیلی پردازش .0

 فرکالف رویکرد و انتقادی گفتمان تحلیل .0-8

 زبهان  سهاتتار  تحلیل شامل را گفتمان تحلیل شناسان،زبان از بسیاری. دارد شناسیزبان در ریشه گفتمان تحلیل

 ماننهد  نوشهتاری  زبهان  سهاتتار  تحلیل شامل متن، تحلیل و هاسخنرانی و هامصاحبه وگوها، گفت مانند گفتاری

 رتفکره  و زبهان  کاربرد که دارد تأکید نکته این بر گفتمانی مطالعات اند. دانسته ...و هاگزارش ها،داستان ها،مقاله

   (.66 :5686 دایک، وانر.ک: ) دیابمی نمود گفتمان اجتماعی تعامل در کارکردی و همیشگی شکلبه

 یهاد  «انتقهادی  شناسهی زبهان » عنوانبها  آن از کهه  آمهد  پدید شناسیزبان در دیگری رویکرد که نپایید دیری

 از گروهههی ،5363 دهههة اواتههر در دارد. انتقههادی شناسههیزبههان در ریشههه انتقههادی، گفتمههان تحلیههل .شههود مههی

 ترو و ،6کرس ،6هاج ،5فاولر یعنی هالیدی گراینق  مکت  پیرو شناسان زبان
 ،کنتهرل  و زبهان  کتا  انتشار با4

 از ههدف  .نهادنهد نهام   «انتقهادی  شناسهی زبان» را رویکرد این آنان کردند. یگذارپایه را زبان به انتقادی نگرش

 بهود.  زبهانی  متهون  در موجود ایدوولوییکی فرایندهای و قدرت پنهان روابط آشکارکردن اصطالح، این وضع

 صهورت  و سهاتتارها  بهه  تنها که دانستندمی توصیفی شناسیزبان از جدایی را حرکت این انتقادی شناسانزبان

 قهرار  تهود  کهار  مبنهای  را مههم  اصهل  سهه  آنهان  د.کن نمی توجّه آن اجتماعی کارکردهایبه  و دارد توجّه متن

 ههای گونهه  در عتنهوّ » .6 اسهت.  «واقعیهت  بهه  نسبت تاص دیدگاهی بیانگر» بریممی کاربه که زبانی» .5 :دادند
                                                                                                                                                          
1. Roger Fowler 
2. Bob Hodge 
3. Gunther Crosse 
4. Tony Trow 
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 ههای  تفهاوت  ةکننهد مهنعکس  زبهانی  عتنهوّ  رو، ایهن  از ؛«ندناپذیرجدایی اجتماعی و اقتصادی عوامل از گفتمان

 و ینهد فرا بازتها   فقهط  زبهان  کارگیریبه» .6 کنند.می ایجاد را زبانی عتنوّ این که است مندیساتت اجتماعی

 (.65 :5684 )سلطانی، «.است اجتماعی فرایند از بخشی بلکه نیست، اجتماعی سازمان

 و گهرا سهاتت  گفتمهان  تحلیهل طور اساسی، به است. مبتنی اجتماعی گرایی سازه بر انتقادی گفتمان تحلیل

 و فوکهو،  فهرکالف،  رویکهرد  ویهوه بهه  انتقهاد،،  گفتمهان  تحلیل ولى گنجند،نمی چارچو  این در گرا،نق 

 تنهها  انتقهادی  گفتمهان  تحلیهل » و دارنهد.  اجتماعى گرایىسازه در ریشه همگى ،6موف و 5الکال گفتمان نظریّة

 معنهاپردازی  بهرای  هاییشیوه که پردازدمی نهادهایی و افراد بررسی به بلکه ؛پردازدنمی زبان ساتتار بررسی به

 معناههایی  و سهاتتارها  تحلیهل  و تجزیه کاوی، گفتمان انتقادی، گفتمان تحلیل چارچو  در لذا دارند؛ متن از

 (.555-551 :5686 )مکاریک، «.دارند ایدوولوییک بار که است

 گرفتهه  شهکل  آن بها  تعامهل  در رمهان  یا داستان که یموقعیّت درنظرگرفتن بدون که شده ّابت امروز نقد در

 تحلیهل  بهر حاضهر   پهووه   نظهری  ارچو چه  ،دلیهل  همهین  به کرد؛ اراوه آن از جامع تحلیلی تواننمی است،

 انتقهادی  گفتمهان  رویکهرد  در فهرکالف  نهورمن  دارد. قهرار  محتهوایی  نقد ةحوز در درنتیجه و انتقادی گفتمان

 نظهم  مفههوم  چون اجتماعی، - انتقادی پردازانهنظریّ از تعدادی اتنظریّ از - ماست تحلیل مبنای که - توی 

 هومهونیِ  ایهدوولوییک  ههای دیهدگاه  کشهف  و تبیهین  در کهه  اسهت  کهرده  اسهتفاده  گرامشهی  و فوکو گفتمانِ

 تقسهیم  سهطح  سهه  بهه  گفتمهان  تحلیهل  ،او ازنظهر  اسهت.  کارآمهد  بسیار آنان سیاسی هاینظرگاه و نویسندگان

 و آوایهی  نظهام  دستور، وایگان، قال  در زبانی تحلیل )شامل متن مثابةبه گفتمان توصیف: ل،اوّ سطح شود: می

 )بحهث  مهتن  تفسیر و تولید یندفرا بین تعامل مثابةبه گفتمان تفسیر: دوم، سطح جمله(؛ از باالتر طحس در انسجام

 تعیهین  بها  درواقهع  و اجتمهاعی  بسهتر  و تعامهل  بهین  رابطهة  بهه  که تبیین: سوم، سطح و متون(؛ مصرف و تولید از

 (.51 :5631 ،ایایله یحیاییر.ک: ) است مرتبط هاآن اجتماعی تأّیرهای و تفسیر تولید، یندهایفرا اجتماعی

 سعد امّ رمان . 0-0

 امجهزر  لهوح  یها  پرده هنُ در که چرتد می «سعد امّ» نام به زنی آن، اصلی شخصیّت حول ،رمان حوادث ةمجموع

 آغهاز  ای تشهکیده  نههال  کاشتن با رمان لاوّ لوح است. زده پیوند همبه را هاآن مبهمی زمانی ةرشت و شده اراوه

 تها  شهود مهی  کاشهته  رمهان  راوی تانهة  حیهاط  در سعد امّ دست به شکست، از پس روزلیناوّ صبح که شود می

 از پهس  امید صبح رسیدن و پیروزی بودنحتمی درتصوص سعد امّ پیشگویی و بزند جوانه نهم لوح در بعدها

 رمهان  سراسهر  بهدیل بهی  و اصهلی  قهرمهان  و همتها بی شخصیّت سعد امّ د.شو قمحقر شکست و ظلمت ش  طی
                                                                                                                                                          
1. Ernesto Laclau 

2. Shental Mouffe 
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 از ههایی بخه   لیةاوّ اشاال با زمانهم سالگیچهل در که است سوادیبی و زحمتک  روستایی زن وی است.

 سهایر  همچهون  و شهده  اشدهکهده  تهرک  بهه  مجبهور  ،5348 سهال  در هها صهیونیسهت وسهیلة  به فلسطین تاک

 همهواره  سهعد  امّ سرنوشهت  ،پهس  آن از اسهت.  گرفته پناه بیروت های اردوگاه از یکی در اتراجی، فلسطینیانِ

 گهران  مخهارج  ةعههد  از تها  شهود  کار مشاول دیگران های تانه و راوی منزل در تدمتکار منزلةبه که بوده این

 برآید. تانواده زندگی

 شینا دختر رمان .0-6
 مقهدس  دفهاع  سهال  هشهت  شههدای  از یکهی  همسهر  زبان از ییزیبا بسیار و لمفصّ کمابی  داستان ،شینا دتتر

 کهه  زمهانی  از شود؛می آغاز «تیرقدم» کودکی دوران از که است شده روایت فصل نوزده در این رمان .است

 پشهت  در را اش زنهدگی  حماسهة  کهه  زمهانی  تها  گذاشهتند  تیهر قهدم  ،داشهت  که توشی قدم تاطربه را نام 

 شد. ماندگار کشور این تاریخ در «هویر ابراهیمی ارستر حاج» شهید همسر زلةنمبه نام  و زد رقم ها جبهه

 تهاطر هبه  و شهده  دمتولره  قهای   روسهتای  در کهه  شهود بیان مهی  راوی کودکی روزهای ،داستان ابتدای در

 اسهت  جانشیرین و آقاحاجی مادرش، و پدر توجّه مورد و عزیزکرده گیرد، می نام «تیر قدم» بودن،قدم توش

 ازدواج بهار  از شهده  هرطهور  کهه  دشهو  مهی  باعهث  او دلبستگی این دارد. دلبستگی پدرش به هرکس از بیشتر و

 ناگههان  محهل،  سفیدان ری  گریِ واسطه و «تیر قدم» از اش تواستگاری و «صمد» حضور اامّ کند؛ تالی شانه

 کنهد.  مهی  بهاز  ههای   کهودکی  ةتانه  از تهر  وسهیع  و تهر  عمیهق  بسهیار  دنیایی به را دردانه عزیز نوجوانِ دتترِ پای

 نگهاه  از بارهها  و بارهها  دربیاید، - است «ارستر» شاای شناسنامه نام که - «صمد» ازدواج به کهآن از پی  تیر قدم

 سهربازی  بهه  صهمد  اسهت.  تهورده  رقهم  دلتنگهی  و دوری دو،ایهن  تقدیر در ابتدا همان از انگار و گریزدمی او

 بعهد،  کمهی  و گهردد  بهازمی  روز چنهد  بهرای  کنهد، می سفر تهران به روستا از کار برای ازدواج از پس رود، می

 شهود  مهی  آغاز سمقدّ دفاع پسس و گردد بازمی اندازد، می فاصله دو این بین مردم قیام جریان و 5666 انقال 

 اوج بهه  وقتهی  داسهتان  کنهد. مهی  جهدا  یکهدیگر  از تیهر قهدم  وفاتِ تا را دواین که است شهادت آتر دست و

 بهرادرش  عملیهات،  فرمانهدهان  از یکهی  عنوانبه صمد شود. می آغاز پنج کربالی عملیات که رسد می مصیبت

 رسهیدن  داسهتان،  بخ آترین شود. می شهید برادرش، شهادت از پس کمی نیز او تود و دهد می دست از را

 .است ساله 64 تیرِ قدم پسر و دتتر پنج شدنیتیم و صمد شهادت تبر

 رمان دو انتقادی گفتمان .0-4
 توصیف سطح در .0-4-8

 ههای ویوگهی  مجموعهة  .شهود مهی  بررسهی  اجتماعی اوضاع و زمینه و هامتن سایر از جدای متن مرحله، این در

 بهه  مربهوط  ههای گزینهه  میهان  از یتاصّه  هایانتخا  منزلةبه توانندمی شوند،می یافت متن یک در که صوری



 8631 زمستان (،63 )پیاپی 4 شمارة نهم، دورة ،تطبیقی ادبیّات نامةکاوش 03
 

 اسهت.  مهتن  انتزاعهی  تحلیهل  تحلیهل،  این کند.می استفاده هاآن از متن که شوند یتلقر موجود دستور و وایگان

 معنهایی  روابهط  نوع چه ند؟را دار تجربی ارزش کدام کلمات داشت: درنظر را هاییپرس  باید مرحله این در

 ههای ویوگهی  دارد؟ وجهود  کلمهات  بهین  ایهدوولوییک  لحها  بهه  معنهایی(  تضهاد  معنایی و شمول معنایی،)هم

 گهر کهن   آیها  هسهتند؟  طمسهلر  مشهارکینی  و فراینهدها  نهوع  چهه  نهد؟ را دار تجربهی  هایارزش کدام دستوری

 شهده  اسهتفاده  سهازی اسهم  فراینهد  از آیها  رسهند؟ مهی  نظربه که ندهست هایی همان فرایندها آیا است؟ مشخرصنا

را  ایرابطهه  ههای ارزش کهدام  دسهتوری  ههای ویوگهی  منفی؟ یا اندمثبت مجهول؟ یا اندمعلوم جمالت است؟

 سهاز وجهه  مههمّ  ههای ویوگهی  بهین  آیها  اسهت؟ شده استفاده دستوری( پرسشی، )تبری، هاوجه کدام از ند؟دار

 هها آن از اسهتفاده  ةنحهو  است، مثبت پاسخ اگر است؟شده استفاده شما و ما ضمایر از آیا دارد؟ وجود ایرابطه

 اسهتفاده  منطقهی  ربطهی  کلمهات  کهدام  از اند؟شده صلمتر یکدیگر به چگونه ساده جمالت است؟بوده چگونه

 و داتهل  بهه  ارجهاع  بهرای  برتوردارند؟ وابستگی یا پایگیهم هایهمشخرص از  مرکر جمالت آیا است؟ شده

 (.565-556 :5663)فرکالف، است؟ شده استفاده ابزارهایی چه از متن بیرون

 شهرح  بهه  زیهر  در کهه  است شناسیزبان و ساتتارگرایی ازنظر متن بیرونی بافت بررسی درواقع ،سطح این

 منظهور بهه  پهل  مانندبه که متن بیرونی ظواهر توصیف مرحلة در که است ذکر به الزم شود.تته میپرد آن یکلر

 و کشهف  توصهیف  ةمرحل در بایستی شودمی مطرح تبیین سطح در که متن درونی محتویات بررسی و کشف

 شود. شناسایی

 بلکهه  قدرتمنهدان،  و سهردمداران  نگهاه  از نه اینجا در جنگ اامّ است، جنگ درمورد شینا دتتر و سعدامّ  رمان

های مقاومت و جنگ از دیهدگاه  طور معمول، رمانبه است. شده گذاشته نمای به اجتماع یعادّ مردم نگاه از

بینانهه  شود؛ زیرا زوایة ذهن افراد معمولی به جنگ، واقهع  طبقة پایین جامعه که درگیر جنگ هستند، روایت می

شهان  در زنهدگی  ای کهه ها به جنگ ازلحها  تهأّیرات مثبهت و منفهی    آن .ای استگونه مالحظهاز هر ردوو به

 در زنهدگی  شهرایط  ،شهینا  دتتر و سعد امّ ،درمجموع دهند.از آن اراوه می ینگرند و تفسیرهای درستدارد، می

 از ،اهه تهباشه  بهر  افهزون  هها آن نگهرش  نهوع  اامّه  ؛دنکن می روایت جنگ هایسال همان در را ایران و فلسطین

 اسهت؛  شهده  رمهان  دو در در شفاف و ساده زبانی گیری شکل سب  ،نگاه این است. برتوردار نیز یهایتوافت

 رمهان  در دیهد  ةزوای این کارگیریبه نتایج از ،اّر دو در عامیانه لهجة از برتورداری و زبان بودنعامی همچنین

 :آمده است سعدامّ  رمان در ،مثال رایب است

   (01 :3102) .«أوادم يعين شو سأله سعد وإن ليه،ع ضحکوا مإنّ  املختار يل قال .سعد ورفاقه»
 !(ستمنظورت از آدم بودن چی پرسید از او سعد و تندیدند او به هاآن گفت، من به مختار سعد و دوستان . ترجمه:)
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   :گویدمی دیگر جایی در یا

   (32 :)مهان «.جوعان ايما سعيد انأ ... هون انأ ... علي ردي ايما ... ميا ميا»
 (.امگرسنه توشحالم، هستم، اینجا من بده، را جوابم یاما یاما ترجمه:)

   آمده است: شینا دتتر رمان از مواردی در یا

  (616 :5631 ،زادهضرابی) «.شده چیزی  مادر پرسیدم و افتادم پتپت به بودم، شده شوکه واقعاً»

   :نویسدمی دیگر جایی در همچنین

 بیچهار،  تهو،  نیامهدی  چهرا  زدی، گند که باز قدم!» گفت: و کرد صدایم تدیجه رفت. و کرد تداحافظی بعد»

 «.آورده تهو  بهرای  را ایهن  دیوانهه!  گفهت  و کهرد  اشهاره  بهود  دسهت   کهه  چمدانی به و آورده؛ چی برایت ببین

 .(66 )همان:

 و داسهتان  دیهد  زوایهة  بها  ایهن  و اسهت  سهاده  و گفتهاری  و عامیانهه  اّر زبان ،شودمی مالحظه که گونههمان

 در د.نه نکمهی ایفا  نق  یعادّ های انسان آن در که است ای پدیده ،جنگ است.متناس   روایت مورد موضوع

 نههه ،جنههگ قربانیهان  بیشههترین ازطرفهی  تههورد؛مهی  رقههم انسههانی ههای  نامهههسهو   تههرین دهشهتناک  ،میههانایهن 

 و طیهف  ایهن  بهه  پهرداتتن  ،بنهابراین  هسهتن؛  یعادّ شهروندان بلکه ؛سربازان نه و جنگ بینمسبّ و سیاستمداران

 اسهت  برتهوردار  بسهزایی  اهمّیّت از (زادهضرابی )کنفانی و بحث مورد نویسرمان هردو نگاه از ،مردم از طبقه

 دهد.می نشان تواننده به مر  پدیدة قبال در را جامعه تاکستری مردمان هاآن و

 واقعهی  مهر   از او توصهیف  ،رواین از نیست؛ مر  از رمانتیک و بینانهواقع غیر تصویری اراوة کنفانیهدف 

 اسهت.  نویسهنده  ایهن  اصهلی  هایدغدغه از ،جامعه و جنگ فضای ترسیم اوست. یگراروالیسم رویکرد بنابرو 

 بگذارد: نمای  به تواننده برای را تلخ بساچه و واقعی تصویر این تا دوشکمی ،رواین از

 اکنّة املةدو،، الفةدا  مة   قبّة حتة  يلتهة  ارالنّة قةد  جمةدد اوکأّنة افةة النّ  وراء املتوهجة  مسالشّ  وبدت تعيساً. باحالصّ  ذلک کان»
 تلةةک أمةةام وبةةدت يتةةونالزّ  أبشةةجار احملةةا  ديةة الطّ  رأس مةة  قادمةة  رأيتهةةا وفجةةأ  الةةدأايت. تُطةةوي کمةةا بعضةةها علةة  أنفسةةنا نطةةوي
 بقامتهةا متشةي إليهةا أنظةد وأخةةت افة النّ  أمام ووقف  قم  األرض. رحم م  ينبث  شيء مثل واألس  م والصّ  الفدا  م  اخلليف 
 (9 :3102) «.خفي قدر حيمله کدمح العالي 
 اسهت  آته   از ای شهعله  فقهط  گویی شد،  ظاهر پنجره پشت در درتشان تورشید. بودشومی  صبح، صبح نآ ترجمه:)

. شهوند پیچیهده مهی  هها  پهرچم  کهه  طهور همهان  ،پیچیدیمما در همدیگر می سوزد،می وحشتناک یتأل گنبد زیر در که

در وجهود   انهدوه  و سهکوت  ،تأل .آمدمی بود، شده احاطه زیتون درتتان با که ایهباالی جادّ از که دیدم را او ناگهان،

شهروع بهه دیهدن او     و ایسهتادم  پنجهره  جلهوی  و برتاسهتم آمد، نمایان بهود.  او همانند چیزی که از رحم زمین بیرون می

 (زدن بود.در حال قدم، کند آن را حمل می پنهانیسرنوشت  که ای نیزهمثل  بلندش با قامت که. او کردم
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 رمهان  زبهانی  ههای الیه در پدیده این و دارد جنگ پدیدة به کنفانی که ایبینانهواقع و تلخ توصیف این باوجود

 از ،نویسهنده  رمانتیهک  گاه و عرفانی نگاه ةغلب دلیلهب زادهضرابی اّر در ،یافته نمود سختی و وحشت همهآن با

 بهر  کهه  نویسی تاطره ةصبا هالبتر نگرد؛می شهادت و جنگ تقدیر به بینانهتوش نگاه با و شده کاسته تلخی این

 بیهانی  بها  نیهز  ها تلخی ةهم تاطرات در و است نبوده تأّیربی قضیه این پدیدآمدن در ،دارد غلبه شینا دتتر رمان

 زیر: ةنمون مانند ؛شودمی نمایان تو  و انگیزتاطره

 بهود.  آمهده  تیجمعیّ چه «.بگویم او به را آترم هایحرف تواهممی» گفتم دویدیم. رسیدم، که بهشت باغ به»

 منتظهر  و بهود  جلهو  آن تهابوت  دیهدم  دویدم، دنبال  درآمد. حرکتبه مردم هایدست روی تابوت رسیدم، تا

 بهود.  مهردم  مهال  همیشهه  درآمد، حرکت به هادست روی دوباره صمد نماز، از بعد صف. توی ایستادم ماست.

 (646 :5631 ،زادهضرابی) «.قشنگ و سبز لباس همان با کفن. و غسل بدون بردندش؛می داشتند

 ،زادهضهرابی  نگهاه  اامّه  ،است ترس و رنج فضای ؛کنند می ترسیم اینجا در زادهضرابی و کنفانی که فضایی

 قهدرت  گفتمهانی  نهادههای  از یکهی  عنهوان به شهادت مقولة تأّیرگذاری از این و است تردلنشین و تررمانتیک

 سهتم  و سهرگردانی  و تأل از احساسی در همواره جنگ هایرمان  شخصیّت یکلر طوربه است. شیعه ةجامع در

 درپهی  پایهداری  ادبیّهات  ةحهوز  نویسندگان که برگردد مکانی جارافیای و تاریخ به امر این شاید برند. می سربه

 جنگهی  در درگیهر  را فضها  همهان  زادهضهرابی  و کنفانی نیز ها رمان این در هستند. مخاطبانشان به آن دادننشان

 کشند. می تصویربه شوند،می روروبه آن با ناتواسته شهروندان که

 ذههن  در را روزهها  آن هوای و حال شوند، می دیده هارمان این متن در که وایگانی نوع ،وایگانی لحا از

 کلمهات  این جملةاز ،مردم و مقاومت شهید، انفجار، جنگ، همچون وایگانی پربسامد کاربرد کند. می تداعی

 مخهیم  ،شههادت  گهاه، آواره و پادگان همچون کلماتی شوند. می تکرار گفتهپی  های رمان در مدام که هستند

   برتوردارند.باالیی  بسامد از رمان دو هر در ...و

 کهه  زنهی  ،سهعد  امّ رمان در است. توصیف سطح در رمان دو بررسی قابل موارد از دیگر یکی ،زن بودنراوی
 ،بنهابراین  ؛اسهت  شهده  شههید  جنهگ  در همسرش که زنی ،شینادتتر  رمان در و فرستاده جنگ به را فرزندش

 و انهد  کهرده  اتتیهار  یشخصهیّت  چنهین  بها  متناسه   زبهانی  و کننهد مهی  روایهت  را تنهها  زن دو روز و حال هردو،

 واقعهی  فضای بر رمان مواضع بیشتر در عاطفی فضای و زندمی موج رمان دو این در عاطفه عنصر ،واسطه بدین

 روایهت  را فرزنهدش  شههادت  ةقصّه  سعد امّ که کنفانی رمان از زیر مورد در که طورهمان ؛دارد غلبه حقیقی و

 :شوددیده می کند،می
 وسأشةتا  هأحبّة نّ ا هلةا قلة  اآلن دتتةة ّ  ولةةل  ... آنةةا،، مقةاتا أضحى ولدي أنّ  البا  يف جبانيب جلس  يتالّ  للمدأ  قل »
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 (23 :3102) «.يدي صنع م  طعامه يوم  لّ  له فأمحل قديبا  ان لو أود ... رشاشا؟ سيعطونه مأنّ  أتعتقد ... له،
آوردم  یهاد ن بهاآل ...ه استشد رزمنده زمان آن در پسرم که گفتم ،بود نشسته مکنار اتوبوس در که زنی به من )ترجمه:

دوسهت  ...  دهند؟ به او مسلسل می کنیمی فکر آیا ... شود،می تنگ او برای دلم و هستم پسرم عاشق من گفتم او به که

 .(بردممیرا برای   پخت تودمهر روز دستاگر نزدیک بود،  دارم

   :کندمی روایت عاطفی لحنی با و زیباییبه را صمد با تداحافظی ،تیرقدم داستان یاور زبان از زادهضرابی

 اشپیشهانی  دیهدارمان  آتهرین  یادبه و شوم تم تواست می دلم .زد..می برق سفیدش هایندندا و تندیدمی»

 را صهمدم  و آمدنهد  نفهر  چنهد  نبهود.  بیشهتری  حهرف  فرصت دیگر همین. تداحافظ. گفتم: ل  زیر ببوسم. را

 هها تهاک  و گذاشهتند  کهه  را لحد سنگ کردند. جدای  من از و بردند را او بودم عاشق  که صمدی بردند.

 «.شهد  تهاموش  بهود،  گرفتهه  گهر  قلهبم  توی دیش  از که آتشیپاره آن کردم، یخ دفعهیک ختند،ری روی  را

(5631: 648) 

 تفسیر سطح در .0-4-0

 تفسهیرها،  شهوند.  مهی  تفسهیر  و تولیهد  دههد، مهی  ارزش متنهی  ههای ویوگی به که هاییفرض پی  براساس متون

)ر.ک:  بنهدد مهی  کهار بهه  مهتن  تفسهیر  در کهه  اسهت  مفسّهر  (زمینهة  )دانه   تذهنیّه  و مهتن  محتویات از ترکیبی

 ازنظهر  نیسهتند.  مسهتقل  گفتمهان  در فهاعالن  کهه  سازد می روشن تفسیر ةمرحل ،درواقع (.656 :5663 فرکالف،

 و اجتمهاعی  ههای نظم مانند پیشین، هایآگاهی بر بینامتنی هایزمینه مانند متن ةزمین تفسیر قلمروهای ،فرکالف

 :زمینهه  یها  بافهت  -5 داشهت:  نظهر  چند هاییپرس  به باید نیز سطح این در است. منطبق تاریخی، متقابل کن 

 مهورد  گفتمهان  از نوعی چه گفتمان: انواع -6 چیست؟ بینامتنی و موقعیّت بافت از گفتمان مشارکین تفسیرهای

 در نهفتهه  ههای  ایهدوولویی  و سهلطه  و قهدرت  روابهط  بیهانگر  تهود تهودی به تفسیر ةمرحل بود؟ تواهد استفاده

 قتحقره  در کند. تبدیل اجتماعی ةمبارز ةصحن به را معمول گفتمانی هایکن  تا نیست یادشده هایفرض پی 

   (.644-656 همان:ر.ک: ) دارد ضرورت تبیین ةمرحل هدف این

 روابهط  .6 هسهتند؟  مهاجرا  درگیر کسانی چه .6 چیست؟ ماجرا .5 شود:می مطرح پرس  چهار ،مرحله این در

 چهه  کهه  دشهو مهی  توجّهه  مرحلهه  ایهن  در همچنین چیست؟ ماجرا بردپی  در زبان نق  .4 چیست؟ آنان میان

 انسهجام  دسهتور،  آوایهی،  نظهام  در اصهول  و نظهام  قواعهد  کدامین هنتیجدر و دارد وجود گفتمانانواع  از ینوع

 اامّه  (؛65 :5631 ران،همکها  و )حهدادی  «.شهود می گرفته کاربه کاربردی یا معنایی هاینظام وایگان، ای،جمله

 در را جنهگ  حهوادث  کهه  هسهتند  ههایی رمهان  شهینا  دتتهر  و سهعد  امّ کهه  گفهت  باید لاوّ پرس  درتصوص

 در ،هسهتند  گهرا واقهع  و اجتمهاعی  اینویسهنده  ههردو  کهه  زاده ضهرابی  و کنفهانی  کنند.می بیان ایران و فلسطین

 درکهه   یمهمّه  اّهرات  و افتهاده  ایهران  و فلسهطین  تهاریخ  در کهه  فهاقی اتر از تود هایرمان از هریک زیرساتت
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 را حادّهه  آن از درکهی  و تصویر تا کنند می استفاده اند؛ داشته فرهنگی و سیاسی اجتماعی، مختلف های عرصه

 اسهت  جنهگ  همانا که را سیاسی موضوعی گرچه نویسنده دواین بگذارند. تواننده روی پی  هنری قالبی در

 و نبهوده  غافهل  فرهنگهی  و اجتمهاعی  ههای الیهه  به توجّه از تود رمان در اامّ ؛انددهکر انتخا  پردازش برای را

 راوی ةگزنهد  انتقهاد  سهعد  امّ رمهان  در ،مثال رایب ؛دارند زندگی هایتلخی بیان در گراواقع نگاهی ،درمجموع

 است: نمایان اجتماعی اوضاع از

 ال عيةةون يف دموعةةاً  رأيةة  يبکةةون. کثةةني  أانسةةاً  رأيةة  لقةةد فةةو ، إلةة  طديقهةةا تشةة  أخةةةت عميقةة  دمةةو، مثةة  أمةةامي، اجلبةةل واهتةزّ »
 اإلشةتيا  عة ،والتّ  دمالنّة دمةو، وسةل،والتّ  الوجةد دمةو، رأية  صةد،،والتّ  واملأسةا  واحلةزن قو والّسة واليةأس اخليبة  دمةو، هلا، حصد
 (.32 :3102) «.سعد امّ  دمو، مثل تک  مل أبداً، أبداً، هاولکنّ  واحل ، واجلو،
 ام کهه مردم زیادی دیده من ،کنندباز می باالبه  را تود راه که هستند عمیقی هایاشک لرزید، من جلوی کوه :ترجمه)

 و فاجعهه  انهدوه،  سهقوط،  ناامیهدی، ناکامی،  اشک م،اهدیدها از آن شماریبیتعداد  چشمان در را اشک. کنندمی گریه

 هرگهز،  اامّه  ؛امرا دیهده  عشهق  و گرسهنگی  اشهتیاق،  تسهتگی،  و پشیمانی هایاشک ل،توسّ ووجد  هایاشک شکاف،

 (.نبود سعد امّ اشک مثل هرگز،

 نظهرات  و انتقهادات  بیهان  برای را زمینه ،سیاسی موضوعی نظرداشتن مدّ با شاعر شودمی مالحظه که گونههمان

 دهکهر  بیهان  را آن گیهرا  و گزنده لحنی با و دیده فراهم جامعه در اجتماعی موجود هایمصیت درمقابل تود و

 جهای  در نویسهی تاطره رویکرد با راوی و است پدیدار هم شینا دتتر رمان در ماجرایی و ساتتار چنین است.

 نویسد:می آنجاکه ؛است پرداتته اجتماعی مشکالت تفسیر و انتقادات بیان به مناس 

 ههای هبچّه  ایهن و  تهو  و مهن  بهرای  فقهط  جنگ این یعنی ؛کنممی فکر مدار رفتی، وقتی از گفتم بودم. عصبانی»

 (564 :5634 ،زادهضرابی) «.است گرفته مرا فقط جنگ چرا روستاست، این توی مرد همهاین است. معصوم

 دفهاع  رمهان  کهه بهاوجودی  و نهدارد  توشهی  دل جنهگ  پدیهدة  از روای ،شهود مهی  مالحظه که گونههمان

 روحیهة  بها  کهه  داردمهی  اعهالم  جنگ باتود را  مخالفت راوی اینجا در ؛داندمی تعالی سب  را جنگ سیمقدّ

 داسهتان  اصهلی  شخصیّت ،صمد مانندبه راوی و شودمی کاسته مخالفت این تدریجبه البته ؛دارد تناس  او زنانة

 چنهین  بهه  راوی تهاصّ  نگهاه  اینجها  در مههم  کهرد.  عمل بدان باید که داندمی یملرو  شرعی ایوظیفه را جنگ

 بیشهتر  و ؛رمهان  تها  اسهت  تهاطره  کتها   شهینا  دتتهر  رمهان  درمجمهوع  اامّ ؛است سیاسی و اجتماعی هایهپدید

 و مشهکالت  بازتها   کمتهر  رواین از ؛است شده بیان در آن هاشخصیّت تانگی یکارها و شخصی مشکالت

 شخصهی  مسهاول  بیان الیهالب در گذرا اشاراتی در نویسنده .است هیافت نمود آن در اجتماعی مساول و مصاو 

 .شد مشاهده گفتهپی  نمونة در که دنزمیگریزی  آن تفسیر و اجتماعی مساول به نیاز درصورت ،تود

 زیسهتی  ةتجربه  و کننهد  مهی  زنهدگی  رویهدادها  این بطن در که هستند مردمی نیز رمان هردو هایشخصیّت
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 شخصهیّت  ایهن  و دارد بیشهتری  تبلهور  سهعد  امّ رمهان  در قضهیه  این است. حوادث این مستقیم ّیرتأ تحت هاآن

 فهردی  جنبهة  بیشهتر  ،نویسهی تهاطره  سهبک  تهاطر هبه  ،شهینا  دتتهر  رمهان  در امها  ؛شودمی توردم مردم با بیشتر

 بهه  پهرداتتن  در ،سهعد  امّ رمان اصلی موضوع ،مثال رایب مردم؛ با زیستیهم و اجتماعی جنبة تا دارد )تانگی(

 قاله   اسهت؛  یافتهه  یتجلر موازی قال  دو در زمانهم که شود می تالصه سعد امّ نامبه مادری و زن شخصیّت

 طبقهات  نمهاد  تهوی   دوم قاله   در سهعد  امّ نمهادین.  و ای اسطوره مادر دوم قال  و انسانی و واقعی مادر لاوّ

 همسهان  فلسهطینی  مهادران  تمام نمایندة نیز و فلسطینی پناهندگان های اردوگاه در ساکن دیدةرنج و ک زحمت

 ههم  ،راسهتا  همهین  در و برگزیهده  را پایهداری  راه اراده، با ناامیدی، و تواری پذیرفتن جایبه که است توی 

 زمهان ههم  طهور بهه  نویسنده رسدمی نظربه اند. شده نفسهم و صداهم پایداری سلحشور مردان با هم و تاک با

 زنهدگی  واقعهی  ةتجربه  از برتاسهته  یشخصهیّت  وی اینکهه  و سهعد  امّ شخصهیّت  واقعهی  هم و نمادین عدبُ به هم

 دارد. توجّه است، پناهندگان

 تلهخ  ههای تبمصهی  ندارد. هراسی های دلتنگی و عشق ها،رنج  ها، تشم بیان از تیرقدم ،شینا دتتر رمان در

 لیتهری بیسهت  ههای  هدبّ و نانوایی صف سرمای تا های  هبچّ کردنبزر  و دنیاآوردنبه از صمد، بدونِ زندگیِ

 پهروا  بهی  یو کاههد.  نمهی  زنهدگی  ةادار در او اسهتقالل  از چیهزی  هها  سختی این ةهم اامّ کند، می بازگو را نفت

 وقهت  هیچ که گوید می آرزوهایی و ها صبوری از کند. می روایت را بودنرزمنده یک همسرِ زندگیِ روزهای

 صهمد  شههادت  بها  ،کتها   کنهد.  تحقیهر  را جنگ تا تیزد برمی و ایستد می بارها ،حالاین با و شوند نمی قمحقر

 :شودمی تنثی صمد ایستادگی با ،جنگ به تیرقدم ةزنان نگاه درمجموع، شود. می تمام

 رفیهق  اامّه  ممنهون؛  کشیدی، را هاهبچّ و من جور تیلی کردی، بزرگی ،یکرد تانمی سال همهاین جان، قدم»

 قطهرة  آتهرین  تها  تهوردم  قسهم  دیدم، را امام که لیاوّ روز همان من ببین نکن. ّوا بی را جرتا نشو. راهنیمه

 گفتهه  و داده جههاد  فرمهان  امهام  ههم  حال هست؟ یادت حتماً چشم. بگویم گفت هرچه و باشم سربازش تون

 (546 :5634 ،زادهضرابی) «.شوم روسیاه نگذار چشم. امگفته هم من کنید. دفاع کشور و دین از کنید. جهاد

 کهردن بهزر   آن و کنهد  مهی  آغهاز  را ای تهازه  فصل کتا ، آتر فصل از پس او دارد. ادامه شینا دتتر اامّ

   کوچک. ةبچّ پنج و ماند می او صمد از پس است. کودکان 

 تبیین سطح در .0-4-6

 سهاتتارها  بهر  بازتولیهدی  ّیراتتهأ  چه ها گفتمان که شودمی توجّه مسئله این به تبیین سطح در ،فرکالف ازنظر

 بهر  گفتمهان  اجتمهاعی  ّیراتتهأ  همچنین شوند؛می ساتتارها این تاییر یا حفظ به منجر که ّیراتیتأ گذارند؛ می

 از سهطح  ایهن  در درحقیقهت  (.645 :5663 فهرکالف، ر.ک: ) دشهو  بررسهی  قسهمت  این در تواندمی نیز آینده
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 یمهوقعیّت  و اجتمهاعی  نهادی، گوناگون سطوح در قدرت در روابط از نوع چه»همچون:  هایی پرس  ،گفتمان

 دارای انهد شهده  واقهع  اسهتفاده  مهورد  کهه  انگاشهت پی  از عناصری چه است؟ مثّرر گفتمان این دادنشکل در

 و نههادی  گونهاگون  سهطوح  در مبهارزات  بهه  نسهبت  گفتمهان  ایهن  جایگهاه  اسهت؟  ایهدوولوییک  تصوصیات

)همهان:   «؟آن سهاتتن  دگرگهون  درجههت  یها  اسهت  موجهود  قهدرت  طوابر تدمت در آیا چیست؟ اجتماعی

 .شود... مطرح میو (64 -661

 سهعد  امّ ههای  گفتمان به دادنشکل در اجتماعی گوناگون سطوح در که قدرتی روابط دنکرمشخرص ،واقعدر
 قهدرتِ  تهدمت  در کهه  ندسته هاییداستان ازجمله رمان دو این آیا که پرس  این و اند بوده رّرمث شینا  دتتر و

 بایهد  ،رمهان  ةدربهار  نکهات  ایهن  بهه  توجّهه  بها . است برداشته گام ،آن ساتتندگرگون درجهت یا بوده موجود

 عجهین  آن بها  و دارنهد  حهوادث  سهوی  و سهمت  و گیری شکل ةنحو در بارزی تأّیر قدرت مناسبات که گفت

 و سیاسهی  مبهارزات  ،رمهان  ایهن  در اجتمهاعی  و سیاسهی  بهدیل  بی قدرت کنند.نمی نقض را دیگریک و اندشده

 از کهاری  ،دارنهد  آن دنکهر رنهگ کم در سعی که جریان این مخالف و زنندهبرهم نیروهای که است پایداری

 آن بها  سهو ههم  و داده قهرار  قهدرت  موضهع  این اتتیار در را تود وجود تمام با هاشخصیّت زیرا ؛برندنمی پی 

 تیهر قهدم  همسهر  شههادت  و سهعد  امّ فرزنهدان  رسهیدن شههادت  بهه  بها  رمهان  در سوییهم این کنند.می حرکت

 است: شده گذاشته نمای  به

   (32 :3102) «.أتخة وفلسطني ختّلف هي فدائيني، فيصنوا األوالد تلد املدأ  هةه»
گهذارد و فلسهطین    جها مهی  او فرزنهدان تلهف بر   شوند، می یو فدای رزمندهآورد که  دنیا می)ترجمه: این زن فرزندانی به

 گیرد.(می

   نویسد:می و کندمی مجسّم عرفانی ایگونهبه را صمد شهادت صحنة راوی نگاه از زادهضرابی اینکه یا

 روز آن مثهل  صهورت   بود. توابیده آسوده آرام اشپاسداری سبز لباس همان با بود، سالم و سالم بدن  بقیة»

 :5631) «.بهود  شهده  نهورانی  و قشنگ ،بود پوشیده را آبی و سفید چهارتانة پیراهن آن و بود آمده حمام از که

648) 

 همهراه بهه  هها آن تهرین اصهلی  ،تیهر قهدم  و سهعد  امّ که دهندمی تشکیل زنان را رمان هردو هایشخصیّت بیشتر

 اههل  و مبهارز  ههایی شخصهیّت  هسهتند؛  طیهف  یهک  از معمهول طهور  بهه  که پرشماری زن فرعی هایشخصیّت

 دارد؛ رمهان  تهاصّ  گفتمهان  بهر  جامعهه  گفتمهان  و قهدرت  ةرابطه  سیطرگی از نشان این و پایداری؛ و مقاومت

 رمهان  و گذاشهته  تهأّیر  رمهان  گفتمهان  گیری شکل بر فلسطین و ایران اسالمی ةجامع بر غال  گفتمان ،بنابراین

 یههای هپدیهد  و حهوادث  چنهین  درمقابهل  باید که زن زیرا ؛است گرفته شکل گفتمان این با مطابق کاملطور به
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 آن مضهاعف  قهدرت  از نشهان  ،نکند چنین اگر ؛کند عمل جامعه غال  گفتمان و فضا برتالف و نکند لتحمّ

 کهه  دنه کنمهی  انتخا  جامعه بطن از را هایی شخصیّت چنینعمد به زادهضرابی و انغسّ ،بنابراین دارد؛ گفتمان

 نیستند: تیالی و دارند حقیقت

 هةةةا يکةة  فلةةم ذلةةک ومةةع مةةا. قدابةة  هبةةا تةةدبطين منهةةا، موأتعلّةة وأحادثهةةا دائمةةاً  أراهةةا ومازالةة  جيةةداً  أعدفهةةا حقيقةة ، إمةةدأ  سةةعد امّ »
 الباسةةل ، بقةة الطّ  بتلةةک تدبطهةةا يتالّةة ابلقدابةة  قيسةة  هةةي مةةا إذا واهيةة  هبةةا تةةدبطين يتالّةة فالقدابةة  يوميةة ، مدرسةة  جعلهةةا مةةا بط،ابلّضةة

 (.3 :3102) «.هلا عش ُ  مک أدري ولس ُ  ومعها، فيها عش  يتلّ او  البؤس خميمات يف واملدمي  والفقن  املسحوق 
نم و از او یهاد  که بیهنم و بها او صهحبت مهی    را مهی  شناسم وهمیشه او توبی میرا به است، او واقعی یزن سعد امّ ترجمه:)

باعث شهده   چیزی نیست کههمان  طور دقیقبهاین رابطه  ،وجوداین  با .تویشاوندی وجود دارد میان ما رابطة گیرم، می

 اگهر ایهن رابطهة    ویهوه هبه  ،اسهت  ضهعیف  بهین مها   تویشهاوندی  رابطهة بلکهه   ،شهود  تبهدیل برای من  روزانه یمکتب بهاو 

 مهن  کهه  بهدبختی  هایاردوگاه در شدهپرتا  و فقیر شده،سرکو  شجاع، طبقةاو را به آن  که ایرابطه تویشاوندی با

 (.کردم زندگیتاطر او به تمدّ چه که دانمنمی. مقایسه شود ،کردممی زندگیاو  در آنجا با

 ایهن » نویسهد: مهی  آن ةدربهار  زادهضهرابی  و اسهت  رمهان  در واقعی یشخصیّت که کنعانی ،تیرقدم ةدربار یا

 تنههایی  بهه  و آمهده  شههر  فضهای  به ،کرد می زندگی روستا در که زنی بود، برانگیز لمّتأ بسیار من برای موضوع

 و فهراز  ةدربهار  گهرفتم  تصهمیم  ،بنهابراین  بهود؛  شهده  فرزندان  کردنبزر  غم  و همّ تمام جوانی، اوج در

 (.5 :5631) «کنم. مصاحبه او با زن این زندگی های نشی 

 دوشه کمهی  کهه  اسهت  جنگ ،گیرد می شکل رمان در جامعه در غال  گفتمان درمقابل که قدرت دیگر ةحرب

 و جنهگ  بها  مخالفهت  یعنهی  ،تواههد مهی  تهود  کهه  سهویی  و سهمت  بهه  را آن و گذاشته ّیرتأ رمان گفتمان بر

 شهود نمی سب  جنگ و تابندبرنمی را ایده این ،یادشده های رمان اامّ ؛بکشاند پایداری و مبارزه از شستن دست

 آن عالقهه بهه ادامهة   و جنهگ  تبلیه   معنهای بهه  وقهت ههیچ  این اامّ ؛شود رنگ کم هاآن مقاومت و مبارزه نق  تا

 ههایی شخصهیّت  ترسهیم  بها  زاده ضهرابی  و انغسّه  هستند. جنگ ضدّ هایی داستان ،اساسدر هارمان این و نیست

 فضهای  دههد.  نشهان  را جنهگ  تبلیاهات  شهدة سازیهاله زندگی نه و مردم واقعی زندگی ندوشک می پروماتیک

 هها  رمهان  ایهن  در اسهت.  مهر   و نارضایتی ترس، دلهره، فضای بلکه ایثار، و مقاومت فضای همواره نه جنگ

 امّ ههای  رمهان  در زاده ضهرابی  و انغسّه  هسهتند.  جنگ تجربة درحال استخوانشان و پوست و گوشت با مردمی

 مختلهف  ههای  فهرم  سعی دارنهد  ،آّار این در هاآن کنند. زادیی ستقدّ جنگ از تا ندکوشمی شینا دتتر و سعد

 نویسهنده  دو ایهن  اههداف  از دیگر یکی پروریقهرمان و سازیاسطوره همچنین دهند؛ نشان را جنگ تشونت

 تمهام  جنهگ  دارنهد  دوست ،تیرقدم و سعد امّ یعنی ،اصلی هایشخصیّت ،رمان هردو در ،بنابراین است؛ بوده

 د:نبرگرد شانزندگی و تانه به سالم همسرشان و فرزند و شود
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 أن جية  لنفسةي وقلة  ، انتهة احلدب أن يلاللّ  يف أمسع أن دتکتةکّ  وأمس مض  سن  عشدون ؟العمّ  اب  اي ستفعل ماذا وأن ؟»
 (.01 :3102) «؟ستفعل فهل ... يزوران أن هو دوره  املدّ  هةه يل: لقال هنا سعد کان ولو أزوره،
جنهگ   افتهادم، وقتهی شه  شهنیدم کهه     یهادت  بیست سال گذشت و دیروز به کنی پسرعمو؟چه کار می ترجمه: وتو؟)

، دیگر نوبت اوست که بهه  باراین گفت:واگر سعد اینجا بود به من میببینم  را باتودم گفتم باید او است، پایان رسیده به

 (؟کنیپس آیا این کار را می ...دیدن ما بیاید

 او پهی   بیشهتر  دارد دوسهت  ،گهردد برمهی  مرتصی از شوهرش که هربار تیرقدم ،شینا دتتر رمان در اینکه یا

   نرود: جنگ به دیگر که گیردمی قول او از هربار و بماند

 ایهن  تهودت  قهول بهه  باشهی.  باید دیگر باراین صمد گفتم آمد، مرتصی به که آتری بار بود، 5654 زمستان»

 (616 :5631) «!ها است آتری

از  کهدام ههیچ  توانهد  مهی  حهال  عهین  در و باشد داستان های شخصیّت از تواند می راوی ان،غسّ های رمان در

 بها  کهه  اتالقهی  قلمهروی  آن از جنهگ  اینجها  در اسهت.  انگیهز غم ماجرای این گراتماش تنها اونباشد.  نیز هاآن

 گیرد. می فاصله شود،می تولید رسمی گفتمان

 شهده  ایجهاد  که فضایی و ازجنگ را شان عاطفی نارضایتی ندوشک می رمان دو این در زاده ضرابی و انغسّ

 مخاطبهان   است، بوده مستقیم  شاهد تود که جنگی در تشونت انواع دادننشان با انغسّ کنند. بیان ،است

 بهه  عملهی  هر توجیه برای که ندسته تشونت هایگفتمان این جنگی هر در کند. آشنا جنگ واقعی ةچهر با را

 آن در ویهوه بهه  را تهودش  نقهد  مهردم،  قهومی  و مذهبی و پرستیمیهن احساسات از استفاده با و افتند می جریان

 تنهها  ،ههای   نویسهنده  تقیّه تالر بها  ،شهینا  دتتهر  و سهعد  امّ رمهان  در اامّ دهد؛ می جلوه دسترس از دور لحظات

 کنهد.  سهازنده  و پهذیرا  توانشهی  درگیهر  را تواننهده  تها  کافیسهت  ،است جریان در که جنگی همان دادن نشان

 فضاست. آن هایگفتمان و جنگ توجیه و پروریقهرمان هدف  که توانشی

 گیرینتیجه .6
 پیونهد  یکهدیگر  بهه  جامعهه  در جنهگ  و تشهونت  گفتمان چگونه که ه شددید شینا دتتر و سعد امّ هایرمان تحلیل در

 جامعهه  ههر  در کهه  ههایی ارزش نظهام  بهه  توجّهه  با ،دیگر طرف ازشوند؛ می بازتولید نیز هایشانقربانی زبان در و تورده

 بها  تهوان  مهی  شهود،  مهی  تکهرار  بهی   و کهم  ادبی( غیر و )ادبی متنی هر در و جامعه آن رسمی گفتمان در و دارد وجود

 جامعهه  آن ههای ارزش از تری روشن درک به ،گیرند می قرار نیز اجتماعی روالیسم یانر در که یادشده های رمان بررسی

 در اضهطرار  هبه  بنها  اش ارزشهی  عناصهر  از بعضهی  که دهند می نشان را جنگی در درگیر ةجامع ها، رمان این یافت. دست

 مقاومهت  پرستی،میهن گفتمان به توان می که شوندمی سازی رجستهب و گیرند می جای رسمی غیر و رسمی هایگفتمان

 کرد. اشاره پایداری، و

 است: داشته درپی را زیر نتایج الگو، این سطح سه در آن تحلیل و بررسی مورد هایرمان
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 اسهت.  فههم  قابهل  تواننهدگان  بهرای  و روان هها رمهان  ایهن  زبهان  یکلر طوربه که گفت باید هارمان توصیف سطح در -

 بهوده  اتالقهی  مفهاهیم  ةدربهار  بیشهتر  که ها رمان در تکرار عناصر است. لحن صداقت دارای و متین استوار، بیان اسلو 

 تهود بهه  را رمهان  دو ایهن  از یتهوجّه  قابهل  بخ  پردازیصحنه .دارد نویسنده عصر در آن باالی اهمّیّت از نشان ،است

 اصهلی  مایهة درون و موضهوع  از عمیقهی  درک هبه  تا کندمی کمک تواننده به هاتصویرپردازی این دهد.می اتتصاص

   یابد. دست ها رمان

 جلهوه  مقاومهت  و پایهداری  و وطهن  اشهاال  بها  مقابلهه  و مبهارزه  ،اسهت  نویسهنده  ایهدوولویی  بیانگر که تبیین سطح در -

   نماید. می

وسهیلة  بهه  فلسهطین  اشهاال  ههای سهال  بهه  داسهتان  ایهن  زمهان  که شودمی بررسی داستان یموقعیّت بافت ،تفسیر سطح در -

 در اسهت.  مشاهده قابل رمان دو این سرتاسر در آن حضور که گردد برمی عراق و ایران جنگ و صهیونیستی اشاالگران

 است. گرفته قرار توجّه مورد مقاومت و پایداری و اشاال با مبارزه رتفکر نیز درونی بافت

 ها نوشت پی .4
 ایهن  ةپهرآواز  و بهزر   نویسهندة  کنفهانی  انغسّه  نهام  لسهطین، ف مقاومهت  ادبیّات و هنر داستانی، ادبیّات ةعرص در :کنفانی انغسّ (5)

 مجهاری،  یاپنهی،  آلمهانی،  اسهپانیولی،  انگلیسهی،  ههای  زبهان  به وی آّار جاکهآنتا تورد، می چشمبه نویسندگان سایر از بی  کشور

 یها  کوتهاه  ههای  هقصّه  از اعم وی آّار گذرد، می انغسّ شهادت از ها سال کهیباوجود و است شده ترجمه فارسی و روسی و چکی

 و اسهت  عهر   دنیهای  و جههان  باتتر و تاور در دانشگاهی غیر و دانشگاهی و ادبی هایپووه  بحث مورد ،وی ادبی آّار و رمان

   اند.هکردبررسی و تحلیل  وی داستانی آّار یبسیار پووهشگران

 نقه   جهانیهان  بهه  آن فیمعرر و مقاومت ادبیّات گیری شکل در که است عر  ادبیّات نویسندگان ترین  مشهور از یکی کنفانی،

 مجبهور  اش تهانواده  و او فلسهطین،  اشهاال  بها  شهد.  دمتولره  فلسطین عکای شهر در میالدی 5365 سال آوریل در وی داشت. بسزایی

 در را او زنهدگی  از ای عمهده  بخه   کویهت،  بهه  تبعیهد  و سوریه از جوییپناه لبنان، در آوارگی .کنند ترکرا شدند سرزمین تود 

 سیاسهی؛  و مطبوعهاتی  تفعّالیّه  و فلسهطینی  پناهنهدگان  های اردوگاه در تدریس بر افزون داد. شکل توی  اصلی هویت جستجوی

 در مهیالدی  5366 سهال  در وی اوسهت.  پربهار  و عمرکوتهاه  حاصهل  ادبی نقد ةدرزمین کتا  و نامهنمای  چند داستانی، متعدّد آّار

 .(5: 5636 ،و فالح بصیری )ر.ک: رسید شهادتبه تروریستی ایهحادّ

 کهانون  ادبهی  ههای  آفهرین   مسهئول  کارشهناس  زاده ضهرابی  د.وشه جههان گ دیده بهه  همدان در 5646 سال در زاده: ضرابی بهناز (6)

 سهال  از سمقهدّ  دفهاع  داسهتان  انجمهن  دبیهر  ها، جاودانه استانی نشریه سردبیری تاکنون او است. نوجوانان و کودکان فکری پرورش

 اسهتان  شههید  بنیهاد  کتها   انتخها   شهورای  عضهو  س،مقهدّ  دفاع هایارزش نشر و آّار حفظ بنیاد نویسندگان شورای عضو ،5685

 و داسهتانی  اّهر  پنجهاه  و دویسهت  از بهی   چها   و تألیف است. داشته برعهده را هنرمندان بسیج سازمان داستان انجمن دبیر همدان،

 .(www.sooremehr.ir )است  وی های تالیّفعّ دیگر از کشوری برگزیدة تمجالر و نشریات در ادبی

 مخاطبهان  ةویهو  داسهتان  جایزة نخستین در لاوّ مقام کس  ازجمله سراسری نویسی داستان جشنوارة سی از بی در  زاده ضرابی

از  اصهفهان  ادبهی  جهایزة  ششهمین  و چههارمین  دربرگزیده شده و  اسالمی، انقال  و )ره( تمینی امام موضوع با نوجوان و کودک

 دفهاع  نویسهندگان  و برنگهاران ت مجمهع  جشهنوارة  دهمهین  و نهمهین  هشهتمین،  در برگزیده های مقام کس  و است تقدیر شدهوی 
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 ةکنگهر  در برتهر  مقهام  کشهور،  دانشهجویی  شهدای یادوارة در سوم دوم، ل،اوّ های مقام همچنین او دارد. تود ةکارنام در را سمقدّ

در  را دارد. برفهی آدم کتها   تهألیف  بهرای  )سالم( سال کتا  جشنواره سیزدهمین در برگزیده مقام )س(، زین  حضرت سراسری

 ادبهی  مختلهف  مسهابقات  یداورکردند. فی معرر بسیجی ةنخب عنوانبهاو را آموزش و پرورش و سازمان بسیج هنرمندان،  5688سال 

 دارد تههود درتشههان کارنامههة در نیههز را آمههوز دانهه  رشههد و ههها هبچّهه کیهههان تمجههالربهها  همکههاری مههورد ده از بههی  ،اسههتانی

(www.farhangnews.ir). 
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 علمّي  مقال 

 والفارسي( العديب )األدبني املقارن األدب يف حبوث
 23-09 صص. ،0330 شتاء (،21) 3 العدد التّاسع ، الّسن  رازي، جامع 

 لفدکاف النقدي اخلطاب حتليل أساس عل  شينا دخرت و سعد امّ  دواي ل ونقد استعداض

 1زاده يحاج مهني
 یرانإ ،تربیز ،أبذربیجان مدين هیدالشّ  جامعة ة،االنسانیّ  والعلوم آلدابا ةکلّیّ  وآداهبا، ةالعربیّ  غةاللّ  قسم يف مشارکة ستاذةأ

 2پورقهدمان معصومه
 یرانإ ،تربیز ،أبذربیجان مدين هیدالشّ  جامعة ة،االنسانیّ  والعلوم اآلداب ةکلّیّ  وآداهبا، ةالعربیّ  غةاللّ  فرع يف کتوراهدّ ال طالبة

 33/2/0110 القبول:   01/0/0121 الوصول:

 صلخّ امل
 العماا  يف الااةالفعّ  للخطاااابت ةغویّاااللّ  بقاااتابلطّ  قیتعلّاا فیمااا ودراساات  حتدیااده یااتمّ  حیاا  اخلطاااب، حتلیاا  ماا  كاماا  شاا   هااو قااد النّ  اخلطاااب
 هلاااات  قاااد النّ  اخلطااااب حتلیااا  حبااا  ويف االجتمااااع  حلیااا والتّ  غاااو اللّ  حلیااا التّ  رئیسااای : حماااوری  علااا  ةظریّاااالنّ  هااا ه تساااتند ،الواقااا  يف األديب.
 .صالانّ  نسایج وصا  مّ یات غاو ،اللّ  هجالانّ  ويف یاقالّسا وصا  یتمّ  ،للخطاب االجتماع  النهج يف ال لمت . هات  ب  العالقة ع  یقال ،احملاوری 
 هبنااا  ماا  شااینا دخاارو كنفاااين غسااان ماا  سااعد امّ  لروایااة ةواالجتماعیّاا ةاألدبیّاا اجلواناا  دراسااة إىل وابط،الاارّ  أنااواع إىل ظاارابلنّ  ،البحاا  هاا ا یسااع 
 يف مباا تقادیرات، ناا هو  امل تباة. أدوات واساتخدام حلیلا التّ  - الوصاف  املانهج طریاق عا  لفارکال  قاد النّ  اخلطاب منوذج أساس عل   ادهضرايب
 للموضااوع عمیااق فهاام اكتساااب علاا  القااار  ةوضاایحیّ التّ  سااومالرّ  هاا ه تساااعد ، توایالاارّ  هااات  ماا  كبااری جااز  نظاایمت ،وصااف  مسااتو  علاا  ذلاا :
 ط فلسا احاتالل سانوات إىل تعاود ساعد امّ  روایاة يف الفارة تلا  ،ةالقّصا سیاق حتلی  جير  علیق،التّ  مستو  عل  وایة.الرّ  و ةصّ للق ئیس الرّ  واإلهلام
 یظهاار ،ال اتا  إیدیولوجیاة یع ا    الّا فساری،التّ  مسااتو  علا  .والعاراق إیاران با  احلارب لساانوات شاینا دخار ويف الصاهیوين االحاتالل قبا  ما 
 واملقاومااة  واالسااتدامة  االحااتالل م افحااة يف ف ااریالتّ  تناااول تّ  ،اخل الاادّ  یاقالّساا يف ،أیضااا   واملقاومااة. واالسااتقرار لااوط ا الحااتالل واملقاومااة ضااالالنّ 
 .مؤّل لل

 .شینا دخر ،سعد امّ  ،قد النّ  اخلطاب ،املقارن األب الّدئيسي : املفددات
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