
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  

ة 
ام

لن
ص

ف
ي

دب
 ا
د
نق

 .
2س

 .
6ش

 .
ن
تا
س

تاب
 

13
88

 

  
  
  
  
  

  * سيمين دانشورسووشونتحليل گفتمان غالب در رمان 

  
  دكتر حسينعلي قبادي 

   دانشگاه تربيت مدرس،دانشيار زبان و ادبيات فارسي
  زاده دكتر فردوس آقاگل

    دانشگاه تربيت مدرس،شناسي گروه زبان دانشيار
  سيدعلي دسپ

   دانشگاه تربيت مدرس،بيات فارسيدانشجوي دكتري زبان و اد
  

  چكيده
شناسان، محققان هرمنوتيك و آراي ميشل  شناسان، نشانه هاي زبانتحليل گفتمان از انديشه

با اينكه اين شيوه از تحليل در رويكردهاي نقد . سرچشمه گرفته است) م1992 -1926 (1فوكو
ارد، برخالف رويكردهاي يادشده بر  هرمنوتيك بيشتر پيوند د وادبي با ساختارگرايي، فرماليسم

رو، رويكردي جامع در تحليل متن   از اين؛كندهر دو جنبة صورت و معناي متن توجه مي
 و 5، راجر فاولر4، تئون ون دايك3، روث وداك2نظراني چون نورمن فركالف صاحب. است

حليل متن نقش عنوان گرايشي نو در ت في و رشد تحليل گفتمان انتقادي بهمعر در 6گونتر كرس
 روش عنوان به رويكرد نورمن فركالف ،در اين پژوهش از ميان رويكردهاي يادشده. اند داشته

سووشون كه رمان  اين است در پژوهش حاضر سعي بر.  است انتخاب شدهخاص اين تحقيق

 با استفاده  از اين رهيافت تحليل و تبيين گردد و چگونگي نگرش نويسنده در پردازش )1348(
مايه، كه معناي   و دروناهاي مختلف معن  با عرضة روشي تازه اليههمچنين .ان بررسي شودرم

                                                 
  12/10/88: تاريخ پذيرش    4/8/88: تاريخ دريافت  *
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   6شمارة/ 2 سال                                                                                         150

 كه دانشور با نگاه و رويكردي است پژوهش اين  نتيجة. دشوتر به رمان دارد، كشف  نزديك
 سياسي و ،ويژه كه به تحوالت سياسي و اجتماعي دورة معاصر داشته، ميان عناصر اجتماعي

متمايز هاي ديگران   با ديدگاههاين رويكرد و نگرش ويژ. د برقرار كرده استاي پيوناسطوره
از ديدگاه تحليل . نگري و ايدئولوژي ويژة وي نام بردتوان از آن به جهان بوده است كه مي

هاي گفتمان انتقادي، سيمين دانشور در اين اثر با انتخاب واژگان خاص، استفاده از جنبه
، هويت دورة معاصروند آن با مذهب و تعميم دادن اين عنصر به حماسي و اساطيري و پي

وي موفق شده است از طبقة متوسط جامعه . جو كرده استو مستقل انسان ايراني را جست
-پذير زن را از همسري خانه  تحول طبيعي و تدريجي نقش و نيزقهرمان ضداستعماري بسازد

  .دهددار تا مصلحي اجتماعي ارتقا 
  

 تحليل گفتمان انتقادي، نورمن فركالف، سيمين دانشور، ،ادبيات انتقادي :يدي كلهاي هواژ
  .سووشون

   مقدمه.1
توان آن را دورة  كه مي ـ  گيري ادبيات داستاني جديد در ايران از نخستين دورة شكل

 نويسندگان - اي فارسي قلمداد كردهاي سفرنامه واره گيري رمانمشروطه و شكل
نوع نگاه نويسندگان به اين . انداسي و اجتماعي نظر داشتههمواره به تحوالت سي

 رمان آفرينش ،برعكسكننده داشت و  ها تأثير تعيينگيري رمان تحوالت در شكل
: 1359 كسروي، ك.ر( تأثير نبوده است ها بي فارسي نيز در آگاهي مردم از اين دگرگوني

  ). 238: 1372 پور،  آرين؛38-50

بيني   سياسي هر كدام با نگرش و جهان وريخي، اجتماعيهاي تا رماننويسندگان
گاه   و گه،هاي مختلف نگرش خود را در مقابله با جامعة نادلخواه ارائهويژه و شيوه

سيمين دانشور يكي از نويسندگان . كردند راهكارهايي نيز در اين زمينه عرضه مي
ي و اجتماعي و انسان هايش به تحوالت سياس برجستة معاصر ايران است كه در داستان

 از سنت، فرهنگ، يدر آثار دانشور نمودهاي فراوان. معاصر رهيافت و نگاهي ويژه دارد
هويت، اخالق، مردمداري و مذهب كه مطابق با سرشت اين مرز و بوم است، بازتاب 

د و فرهنگ غرب را به هايش انفعال صرف دربرابر تجد دانشور در رمان. يافته است
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 و آگاهي فناوريد، و معتقد است توجه به هرگونه پيشرفت، تجدچالش كشانده 
اجتماعي در صورتي پذيرفتني است كه با سنت، مذهب، آيين و فرهنگ ايراني و 

  .اسالمي همساز و همگون باشد

  لهئ بيان مس.2
آن با عوامل اجتماعي و نظرياتي گوناگون در بررسي و تحليل متون ادبي و ارتباط 

.  استهاي عمده را در نقد ادبي پديد آوردهرسيده و رويكردظهور  فرهنگي به
رويكردهاي تحليل متن به دو روش تحليل صورت و معناي متن، متون را ارزيابي 

توان نظرية نقد فرماليستي،  هايي كه به صورت متن توجه دارند، مي از روش. اند كرده
ي و پساساختارگرايي هر هاي نقد هرمنوتيكروش. ساختارگرايي و نقد نو را نام برد

ثر در ؤيكي از رويكردهاي م. اند  كردهعرضهكدام در كشف معناي متن نظرياتي را 
  . است 7 تحليلِ گفتمان انتقاديةهاي ادبي، ظهور شيو تحليل متن
هاي ادبي  ند كه در تحليل متنا  نقد ادبي برآنةنظرانِ اين رهيافت در حوز صاحب

گاني، عوامل گوناگون فرهنگي، اجتماعي و سياسي هاي صوري و واژ افزون بر جنبه
شناسانِ تحليل متن،  هاي سنتي زبان در تحليل گفتمان، برخالف تحليل .نقش دارند

ترين مبناي تشريح معنا   اصليعنوان   جمله بهةدهند ديگر صرفاً با عناصر لغوي تشكيل
ه عوامل بيرون از متن، آن ب يا همبافت سروكار نداريم؛ بلكه فراتر از 8 متنةيعني زمين

 مقدمة 8: 1379 فركالف،( ، فرهنگي، اجتماعي و غيره توجه داريم9يعني بافت موقعيتي

دانند كه  پيروان اين رويكرد، ادبيات را سرشار از اظهارات فراواقع مي ).گردآورنده
هاي رفتاري و   نظامبازتابها نهفته است و اين اثر ادبي است كه با  حقيقت در پشت آن

 مقدادي،( دانستال توان آن را تاريخ فع آيد و مي شمار مي اجتماعي، سند تاريخي به

1378 :131-133.(  

 ويژه و با درجاتي متفاوت از انتخاب و در نسبتي از قدرت، يهر متني در شرايط
 .گيرد شود و با همين درجات متفاوت نيز در دسترس خواننده قرار مي توليد مي

هاي  بازتاب ديدگاه  ابزار مهمي براي برقراري و حفظ روابط و زبان،عبارت ديگر به
هاي شخصي  توان يافت كه عاري از ديدگاه هيچ متني را نمي.  سياسي است- اجتماعي
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كه واقعيت اجتماعي ناب وجود ندارد، گفتمان خنثي و   همچنان.باشد... نويسنده و
 جناح خاص، ياابسته به شخص هاي و ها يا متن  ما با گفتمان وطرف نيز وجود ندارد بي

 در تجزيه و .)50: 1379 پور، بهرام(  هستيمرو روبه... ايدئولوژي خاص و فرهنگ خاص و
هاي حاكم بر  بيني ها و جهان دهد، ايدئولوژيها را شكل مي تحليل متون آنچه متن

؛ بلكه همگي بدهدهاست و هيچ متني وجود ندارد كه خبري محض را به مردم  آن
  ).183-182: 1385 زاده، آقاگل( و داراي بار ايدئولوژيكي و تفسيري هستند دار جهت

 ،ها و ترسيم حقايق مانندي و توجه به دگرگونيدليل حقيقت ادبيات و رمان به
ها از جهت درآميختگي با ابعاد  ترين قالب ينگرش نويسنده را دربردارد؛ زيرا رمان جد

گاه بيشتر آشكار  ميت آن در عرصة ادبيات آنرود و اهشمار مي اجتماعي و فرهنگي به
رمان بيش از هر قالب . هاي اجتماعي و سياسي شوندشود كه جوامع دچار دگرگونيمي

 بسياري از منتقدان ازجمله ،همين سبب به. ادبي توان توصيف اين تحوالت را دارد
استاني و رمان  و ديگران، ادبيات د11 فورستر. ام.و اي) م1878 - 1830(10ويليام هزليت

 در يك نگاه شايد ،رو از اين). 411-405: 1376 ميرصادقي،( اند را بازآفريني واقعيت دانسته
  .مانندي بيش از هر عنصر ادبي در حوزة رمان مصداق دارد بتوان گفت عنصر حقيقت

  منتشر1348 است كه در سال سووشوننويسي دانشور در رمان  اوج هنر داستان
هاي داستاني و  نويسي و هنر پردازش شخصيت  داستانحيث فنّاين اثر از «. شد

 عطفي در ةسترگ است كه شايد بتوان آن را نقط ي قوي وحد مايه به پرورش درون
گونه  اينسير تكاملي در داستان . )46: 1383 قبادي،( ».تاريخ داستان معاصر ايران دانست

هاي جنگ  دي را در سالاست كه دانشور تحوالت سياسي، اجتماعي يا حتي اقتصا
هاي حماسي  م در شيراز نشان داده و با انتخاب حديث خون سياوشان، جنبهجهاني دو

 كند، نقش زري  جلوه ميمهمآنچه در اين داستان . و اساطيري را به رمان افزوده است
 اين انتخاب .چرخد  حول محور او ميقصهاست و ـ  شخصيت اصلي داستان- 

هاي گوناگون در پي بيان  كند كه به شيوه انشور را بيان ميبيني خاص سيمين د جهان
  .)11: 1386 لي، حسن( هاي بنيادي زن است  زنان و احترام به آزاديةرفت حقوق ازدست

هاي  بيني نويسنده دربارة موقعيت شود جهان كوشش ميسووشوندر بررسي رمان 
همچنين اين . شف شود در توليد رمان ك مؤثر عواملنيز فرهنگي و ،اجتماعي، سياسي
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 ميان عناصر سووشون كه چگونه دانشور موفق شد در رمان كند روشن ميپژوهش 
اي و حماسي متن پيوند ايجاد كند؟ و  هاي سياسي و پردازش اسطورهاجتماعي و زمينه

هاي  گروهرمان چه تغييراتي در ايفاي نقش اين از نظر تحليل گفتمان انتقادي در نيز 
رخ داده است؟ت مختلف و جنسي  

   پيشينة پژوهش.3
 تحقيقاتي سووشوندر رمان ...)  وپردازي مايه، شخصيت درون( دربارة عناصر داستان

ها و نقدهايي كه دربارة ادبيات صورت مستقل و چه در كتاب چه بهانجام شده است؛ 
ها رمان را از نظر  پژوهشاين هيچ كدام از . داستاني معاصر ايران نوشته شده است

بررسي تحليل گفتماني رمان و توجه به بافت متن و ( وند بين صورت و معناي متنپي
از آثار و نقدهايي . است  تحليل نكرده) بافت موقعيت و همسازي اين دو بافت در رمان

 سووشونكه دربارة اين رمان نوشته شده و تا حدودي به بافت موقعيت در رمان 
جدال نقش با نقاش در آثار سيمين اً مفصل توان كتاب نسبت ، ميكرده استاي  اشاره

 سووشونكتاب به رمان اين  فصل سوم .را نام برد هوشنگ گلشيري نوشتة دانشور
 كوتاه با تالش براي يافتن نام صحيح رمان كارش اي هدر مقدمگلشيري . پرداخته است

نشور در بين آثار دارا  زمينة نگارش و جايگاه رمان ،پس از آن. را آغاز كرده است
هاي تاريخي رمان با توجه به مستندات  در بخش بعدي كتاب زمينه. بازگفته است

هاي بين زن و مرد،   از نظر تقابلسووشوندر اين اثر رمان .  استشدهتاريخي بررسي 
در رمان را نقش زري نويسنده .  استكاويده شدهبرون و درون، واقعيت و آرزو 

  شده، تحليل كرده استدگرگون و در پايان عنوان زني كه در آغاز منفعل بوده به
را كتابش گلشيري بخشي از . يوسف نيز يادآور سياوش است .)147-139: 1376 گلشيري،(

 اختصاص داده و يادآور شده است نويسنده در اين رمان با سووشونبه بيان رمزي در 
ياد   را به1332مرداد 28) مرداد29( خ مرگ يوسفي يعني تار، دو زمانقرار دادنتقابل 

 ايران كه اين يكي اشغال شده و آن يك نيز تقابل ميان خانه و باغ زري با كلّ. آورد مي
 اشارتي است به مراسم سووشوناز نظر مفهوم، . شود، در رمان مشخص است اشغال مي

 يك شخص يعني اي ايراني است و در اين رمان آنچه برةسياوشان كه ادامة اسطور
  ).151-149: 1376، همان(مان است كه بر همة مردم رفته است ، هاتفاق افتادهزري 
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كرده بحث  سووشوناجتماعي و  سياسي ، موقعيت تاريخيةاز مقاالتي كه دربار
» هاي اجتماعي هاي ادبي و گفتمان از نظر مكتب سووشون هاي مايه تحليل درون«است، 

  را از نگاهووشونسهاي  مايه  اين مقاله دروننويسندة. است )1383(نوشتة قبادي 
 را در سووشون راز اقبال عمومي به او.  استكردههاي اجتماعي بررسي  گفتمان
اي و  اي اسطورهه گيري از ميراث ه بهر،ورزي و صداقت در آفرينش ادبي انديشه
داند كه در كنار   اسالمي و قدرت بازآفريني هنري و ادبي مي- هاي عناصر ايراني گنجينه

 اجتماعي و سياسي، در بيان حقايق مصالح ملي و انساني، هاي درگيري با چالش
 جامع، ابتكاري و نوآورانه اي گونه هاي استعماري و اشغالگري پنهان و آشكار به برنامه

صداقت تمام داشته است و توانسته ادبيات معاصر داستاني را با هاي روزگار  گفتمان
  .هاي بومي پيوند دهد جنبه

را  سووشونتاحدودي از نظر موقعيت سياسي و اجتماعي رمان اي كه  نامه تنها پايان
شناختي و فمنيستي در  رويكرد جامعه عنوان با )1385( سرمشقينامة  بررسي كرده، پايان

پس از بررسي رويكرد نويسنده  .است تحليل رمان سووشون سيمين دانشور
هاي نقد  وه بر اساس شيسووشونرمان به تحليل شناسي رمان در نقد ادبي،  جامعه
اي و نسبت با   را با نگاه اسطورهسووشون مناسبات پرداخته وشناختي رمان  جامعه
از نظرگاه را رمان  نيز  در فصل آخر.كرده استدر داستان بيان شده  روايت ةجامع

هاي تاريخي داستان  نويسنده در بررسي بخش. استكرده رويكرد فمنيستي تحليل 
هاي مقدسي چون  مكانو هاي باستاني در شيراز،  كانبه م )108-95: 1385 سرمشقي،(

 اما نتيجة مشخصي .داردنظر خوبي  دقت) 97 ،همان(  باباكوهي وعلي تنان، مرتاض هفت
ژوهش، توجه به پانگيزة اصلي در واقع . ندارد كه دستاوردهاي تحقيق را نمايان كند

سياسي و پيوند آن با بيني سيمين دانشور در زمينة تحوالت اجتماعي و  نگرش و جهان
شده از نظر توجه نويسنده به  هاي انجام هاي اساطيري و ديني است كه در پژوهش جنبه

اين موضوع در كاربرد بافت متن و انتخاب واژگان خاص متناسب با بافت موقعيت 
  .ناديده گرفته شده است

  شناسي پژوهش  روش.4
 اين روش در شناخت .استني مبت تحليل گفتمان انتقادي ةروش اين پژوهش بر نظري

هاي  ها، كشف خود و ديگري و شناساندن نوع نگاه نويسنده و جنبه ها، نابرابري تبعيض
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هاي  تواند اليه شناختي مي  با ابزار زبانشيوهاين . مد استاايدئولوژي در آثار ادبي كار
ط قدرت، زيرين معاني متون داستاني را با استفاده از عواملي چون بافت تاريخي، رواب

  . دكننهادها و فرايندهاي اجتماعي و ايدئولوژيكي آشكار 
 از ديدگاه تحوالت تاريخي، سياسي و اجتماعي سووشوندر اين پژوهش رمان 

ها  مايه  از ديدگاه تحليل گفتمان انتقادي، درونضمن اينكه ؛ استشدهبررسي و تحليل 
متن رمان در سه  ،بنابراين.  رمان مورد توجه بوده استةو نگاه ايدئولوژيك نويسند

هاي موجود، روابط از نظر توجه به انتخاب نوع واژگان از ميان مدلول( سطحِ توصيف
طور كلي تحليل انتزاعي متن  سازي و به نشيني واژگان، كاربرد اسامي خاص و اسم هم

 در توجه به جنبة بينامتني و تاريخي(، تفسير ).كه نگاه ايدئولوژيك نويسنده را دربردارد
توجه به نگاه ايدئولوژيك نويسنده در تقابل يا تأييد گفتمان (و سطحِ تبيين ) رمان

دست  بهموجود جامعه و قدرت كه اين مرحله با تكيه بر دو مرحلة توصيف و تفسير 
گونه است كه ابتدا به بافت  روش تحليل اين. بررسي و تحليل شده است) .آيد مي

كه  ـ  عنوان عناصر گفتمان به) ناسي و محيطيش موقعيت تاريخي، جامعه( موقعيت
هاي   درادامه متناسب با پرسش؛ پرداخته شدهـ  تحليل گفتمان استويژگيترين  مهم

 آنچه از عناصر بافت  با توصيف، تفسير و تبيين، و مطابقنورمن فركالف در سه سطحِ
شي از اين بخ. هايي انتخاب و تحليل شده است موقعيت در اثر بازتاب يافته، شاخص

  .تحليل در سه سطح به جنسيت و نقش زن در اثر اختصاص دارد

  تحليل گفتمان انتقادي تعريف مفاهيم و سير تحول .1-4
 م1979در اواخر دهة . شود شناسي انتقادي ناشي مي تحليل گفتمان انتقادي از زبان

 و 13هاجفاولر، گونتر كرس، ( 12شناسان پيرو مكتب نقشگراي هاليدي گروهي از زبان
ايشان در مطالعات . در دانشگاه ايست آنجليايي نورويچ انگلستان گرد هم آمدند) 14ترو

شناسي انتقادي را برگزيدند و در كتاب معروف  خود دربارة كاربرد زبان، رويكرد زبان
هدف آنان از وضع اين . كار بردند اين اصطالح را به) 1979( زبان و كنترلخود 

روابط قدرت پنهان و فرايندهاي ايدئولوژيكي موجود در متون اصطالح، آشكار كردن 
شناسي، يعني  شناسان انتقادي اين حركت را جدايي از جريان اصلي زبان زبان. زباني بود

دانستند و معتقد بودند در جريان صورتگرايي،  شناسي صورتگراي چامسكي مي زبان
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شود و كاركردهاي  هنگام توصيف زبان فقط به صورت و ساخت زبان توجه مي
  ).39: 1386 و غياثيان، ،زاده آقاگل( شود ناديده گرفته مياجتماعي آن 

تئون ون دايك، گونتر كرس، راجر فاولر و  پردازاني چون نورمن فركالف،  نظريه
عنوان گرايشي نو در مطالعات  في و رشد تحليل گفتمان انتقادي بهمعرروث وداك در 

  .اند شناختي نقشي مهم داشته زبان
شناسي، زبان و گفتمان را در ارتباط با مسائل كالن جامعه  ناين رويكرد از زبا

هايِ مرتبط با مراكز قدرت سياسي  بيني ها و جهانايدئولوژي هاي اجتماعي،ازقبيل نهاد
بيني و قدرت از مفاهيم بنيادي در زبان، ايدئولوژي، جهان. اندكار گرفته و اجتماعي به

.  استتقادي است و در تحليل متون ادبي بسيار پررنگ واقع شدهتحليل گفتمان ان
توان   از ايدئولوژي نميجدا نيز معتقد است واژة ادبيات را 15كه رونالد كارتر همچنان

  ).20: 1386زاده، آقاگل(كار برد  به

هاي موجود در رويكردهاي شناختي، برگرفته از روشاين رويكرد از نظر روش
شناسي   يعني ميزان قطعيت يا ساخت وجهي را از روش زبان؛تحليل گفتمان است

شناسي زايشي چامسكي و كنش گفتار را  بنياد هاليدي، گشتار را از زباننقشگراي نظام
سازي، گفتار مستقيم و غيرمستقيم،  اين رويكرد از فرايند مجهول.  گرفته است16از سرل

ويژه   نه نحوي در تحليل متون بهعنوان مقولة معنايي گزينش واژگان و ساخت تعدي به
در اين رويكرد گفتمان از سه سطح توصيف، تفسير و . كند متون مطبوعات استفاده مي

 سطوح داراي بار ايدئولوژيك استاين زبان در هر يك از . تبيين تشكيل شده است
  ). 138 و129-128: 1385زاده،  آقاگل(

ادي از جهات مختلف با يكديگر  نسبت به تحليل گفتمان انتقگوناگونرويكردهاي 
نظر دارند كه از توصيف زباني بايد فراتر رفت تا بتوان  تفاوت دارند؛ ولي همگي اتفاق

 شود و در هاي اجتماعي در زبان خلق ميبه تبيين دست يافت و نشان داد كه نابرابري
تماعي را هاي اج ها اين نابرابري همچنين بايد به كمك اين رويكرد. يابد بازتاب مي آن

  ). 122 همان،( ها را تغيير داد كشف كرد و شرايط آن

 بلكه ،پردازد نها به بررسي ساختار زبان نميخالصه اينكه تحليل گفتمان انتقادي ت
هايي گوناگون براي معناپردازي در متن كه شيوهكند  نيز بررسي ميهايي را  افراد و نهاد
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 تجزيه و تحليل كاوي نتقادي، گفتمان در چارچوب تحليل گفتمان ابنابراين. دارند
  ).161-160: 1386مكاريك، ( ساختارها و معناهايي است كه بار ايدئولوژيك دارند

شناسي انتقادي و تحليل گفتمان انتقادي به تحليل روابط ساختاري آشكار يا  زبان
 عبارت به.  استمند ها عالقه پنهان سلطه، تبعيض نژادي، قدرت و كنترل و تجلي آن

كه در زبان  گونه  بررسي انتقادي نابرابري اجتماعي است آن، هدف اين رويكرد،ديگر
 سه مفهوم الزاماً در تمام ،بنابراين ).41: 1386  و غياثيان،،زادهآقاگل( رود كار مي به

انتقاد، قدرت و ايدئولوژي كه در ديگر : رويكردهاي تحليل گفتمان انتقادي وجود دارد
  .ها توجه نشده است سي و تحليل كالم به آنشنا هاي زبانشاخه

   چارچوب نظري پژوهش و رويكرد تحليل گفتمان انتقادي نورمن فركالف.2-4
.  در زمينة تحليل گفتمان انتقادي استبرجستههاي نورمن فركالف يكي از شخصيت

 براي بررسي ها شيوهدر نظر او، تحليل گفتمان انتقادي روشي است كه در كنار ساير 
ستيز با شود و مرجعي است كه در كار گرفته مي ييرات اجتماعي و فرهنگي بهتغ

  .گيرد ار  و سلطه مورد استفاده قرار مياستعم
شناسي انتقادي به اندازة كافي بر  هاي اوليه در مورد زبانفركالف معتقد است تالش

شناسي  انعي است فعاالن حوزة زباو مد. هاي تغيير مخاطبان تمركز نداشته است كنش
 متون را فرض بودند كه مخاطبانْ  موارد در كارهاي خود بر اين پيشانتقادي در اغلب

شناسي   زبانةكنند و مطالعات اوليه در حوزدقيقاً به همان روش تحليلگر تفسير مي
 انتقادي بيشتر حول محور تحليلگرايي و لغوي بوده است و به تحليل بينامتني متون

داشته تمركز زيادي شناختي بر اجزاي جمله  تحليل زبان. اند  كردهتوجه بسيار كمي
فركالف، (  استتوجه بوده  متن بيهاي سطح باالتر از كلّكه به سازمان است؛ درحالي

به اين دليل بود كه فركالف در مطالعات اولية خود رويكردش را در  ).28-31: 1995
 هدف اين رويكرد را كمك به او.  زبان انتقادي نام نهادةحوزة زبان و گفتمان، مطالع

كه از طريق ايجاد تمركز بر دانست  استثماري - ايجاد آگاهي در مورد روابط اجتماعي
  ).14: 1998 ،همو( كند زبان، اين روابط را تعريف مي
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 كند ميفركالف تحليل گفتمان را در سه سطح توصيف، تفسير و تبيين بررسي 
 وابسته ه آن كه بدارد اول كليتي ة متن در درجتبر اين باور اسوي . )57: 1995، همو(

اند،   كه عالوه بر اينكه به يكديگر مرتبطهستاي از عناصر در متن مجموعه. است
اي از عوامل  متن يا گفتمان به مجموعه. گويندن گفتمان ميه آسازند كه ب كليتي را مي

 فرايند تفسير متن اين عوامل هم در فرايند توليد متن و هم در. بيروني متكي است
 و درنتيجه همديگر را اند دوسويهفرايند توليد و تفسير داراي تعامل و كنش . ثرندؤم

متأثر  عالوه بر بافت متن و فرايند تفسير متن از شرايط اجتماعي ي متن هر.ندك متأثر مي
بافت اجتماعي و فرهنگي تأثيري بيشتر . شود است كه متن در آن توليد يا تفسير مي

 سطوح ،بنابراين ).1383 نيستاني،( ت به بافت متن و فرايند توليد و تفسير آن داردنسب
مرحلة (، مثابة متن سطح اول گفتمان به: تحليل گفتمان از نظر فركالف عبارت است از

مرحلة ( مثابة تعامل بين فرايند توليد و تفسير متن ؛ سطح دوم گفتمان به)توصيف
 ).مرحلة تبيين( مثابة زمينه است است، گفتمان به سطح سوم كه سطح كالن ؛)تفسير

. پردازد شناسي گفتمان فارغ از نقش زمينه مي هاي زبانمرحلة توصيف به تحليل مقوله
كه باعث توليد و درك اين پردازد  مي روابط موجود بين روندهايي  به تفسيرةمرحل

. ارهاي اجتماعي استشود و دانش زمينة توليد متن و نسبت گفتمان با ساخت گفتمان مي
عنوان جزئي از روند مبارزة اجتماعي در ظرف مناسبات  بهرا  گفتمان  نيز تبيينةمرحل

  .كند بررسي ميقدرت 

  سووشون خالصة رمان .5
كنان دختر حاكم و رفتن يوسف و زري به اين جشن آغاز   با عقدسووشونرمان 

كه شيراز را زير هم نگليسي اعيان و اشراف شهر و فرماندهان و سران قشون ا. شود مي
در اين جشن سرجنت زينگر كه قبالً . انداند، به جشن دعوت شدهسلطة خود قرار داده

مأمور فروش چرخ خياطي بود، سعي دارد يوسف را راضي كند تا محصوالت خود را 
يوسف . اند كه در جنگ جهاني دچار كمبود آذوقه شده  بفروشد ارتش انگليسبه

در برابر يوسف،  .زدة شيراز بدهد خواهد محصولش را به مردم قحطي پذيرد و مي نمي
كردن يوسف به فروش آذوقه و خدمت به   با راضيكند تالش ميبرادر اوست كه 

ها و رفتار  ايستادگي يوسف در مقابل برادرش و خارجي. ها به مقامي برسد انگليسي
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آميز  كند با رفتار مسالمت سعي مي او. كند نگران ميبسيارتحقيرآميز او با آنان، زري را 
چند روز بعد، يوسف براي . بخشد يوسف را آرام كند؛ ولي اين كار سودي نمي

هر شب . نگران است زري از رفتن او دل. رود به روستا مي رسيدگي به وضع مردم
او در . شود تر مي هايش آشفته گذرد، خواببيند و هر چه زمان ميكابوس مي

 به عد اساطيريداستان در اين بخش ب. بيند  ديگر مييا سياوشهايش يوسف ر خواب
پس از دو هفته جسد خونين يوسف را كه با تير نامعلومي كشته شده . گيرد  ميخود

كند،  مرگ يوسف زري را دچار آشفتگي و پريشاني مي. آورنداست، به خانه مي
حالت خواب و بيداري زري در . كنند او ديوانه شده استكه همه فكر مي  اي گونه به

خان ترس و  سخنان دكتر عبداهللا. آوردگذشته، حال و آيندة خود را پيش چشم مي
كه تا قبل از اين ماجرا او  .بخشد برد و آرامش و اميد به او مي وحشت او را از بين مي

يابد  رديد نجات ميتشود و از  اش بود، آگاه مينبال آرامش خانهدبه جو و  زني مسالمت
  ).1387سووشون، ( كند تغيير مي به زندگي دشديو 

  سووشون عناصر تحليل گفتمان و بافت موقعيت در رمان .6
 توجه به .كند متن را در دو سطح بافت متن و بافت موقعيت تحليل مي تحليل گفتمان

.  برخوردار استبسيارياين سطوح در كشف ايدئولوژي و نگرش نويسنده از اهميت 
 كند متن را بررسي مي در يافته بازتابترين عناصر بافت موقعيتي  هم م از مقالهاين بخش

تا در بخش تحليل گفتمان انتقادي و كشف نگرش نويسنده در دو سطح يادشده، 
  .كاربرد اين عناصر بهتر تحليل شود

  سووشونهاي خرد و كالن در رمان  موقعيت تاريخي و بافت.1-6
چشمي به برخي از  ، با گوشه1320ريور  بر زمينة تاريخي پس از شهسووشونرمان 

اي به يك واقعة تاريخي پيش از اين دوره در جنگ  وقايع زمان رضاشاه و اشاره
 كه شواهديها را طبق  البته اين زمان؛ )172-171: 1378 اربابي،(جهانگير دوم است 

گ و  بيانگر حضور پررناي  گونه  بهسووشون .توانيم كشف كنيم كند، مي دانشور ذكر مي
 است كه كانون آن را ياس زماني حسدورهها در  انگليسيويژه   ها، به تأثيرگذار خارجي
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شود كه در  داستان با عقدكنان دختر حاكم شروع مي. انستتوان جنگ جهاني دوم د مي
هاي رمان است كه بيش  اي براي آشنايي مخاطب با فضا و همچنين شخصيت واقع بهانه

  .دهند ها تشكيل مي ياز نيمي از آنان را خارج

  ها در شيراز  حضور انگليسي.1-1-6
در همان صفحات آغازين رمان پيش از آشنايي با يوسف و زري، بالفاصله با سرجنت 

 خانم حكيم ، پس از آن مك ماهون خبرنگار جنگي).6 ،سووشون( شويم زينگر آشنا مي
بلند زنانه،  و جوراب ساقدار   سه افسر اسكاتلندي با تنبان چين،انگليسي شاعر ايرلندي

-6همان، ( شوند  ميسووشونوارد دنياي ... ها و افسران خارجي، سربازان هندي وكلنل
7.(  

فرد بوده و در هيچ جاي ديگر در ايران به اين  استعمار انگليس در شيراز منحصربه
همين دليل است كه زري در مراسم  به). 212: 1376 گلشيري،( استداشته ن وجودشكل 

خورد، تنها بيرق  ه تكان ميها از ميان پنج بيرقي كه در اطراف صفّ ن خارجيجش
هاي ساكن در ايران  ها با خارجي اصوالً رابطة ايراني ).37 ،سووشون( شناسدانگليس را مي
 راوي .ها بوده است هاي اجتماعي ايران در اين سال ترين دغدغه ييكي از اساس

خته و آن را در نحوة رفتار يوسف و زري و حتي پردا خوبي بهموضوع ن اي به شونوسو
  . سرجنت زينگر نمايانده استويژه ها، به خسرو و هرمز با انگليسي

   جنگ جهاني و پيامدهاي آن.2-1-6

 تصويري هنرمندانه و در عين حال حقيقي از وضع شيراز و سووشوندر راوي 
 براي  رمان، صل سومدر ف .هاي جنگ جهاني دوم ارائه كرده استدر سالآن تحوالت 

اند، جشني  ل آمدهاي كه براي مرخصي به شهر گل و بلبروحيه دادن به سربازان جنگنده
كاكا در اين جشن شركت ر خانزري و يوسف هم به اصرا. ترتيب داده شده است

خانم حكيم از . شود  از غول فاشيزم سخن گفته ميآشكارادر اين مهماني . اند كرده
ضد اين شيطان يعني هيتلر ها را بر  جنگ آن«كند كه ها تشكر مينينوازي ايرا مهمان

اند و گفت كه هيتلر ميكروبي است و سرطان است و بايد اين غدة سرطاني آسان كرده
از چوب با سري مارشكل در همين مهماني مترسكي  ).37 همان،(» .را دربياورند
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شنلي روي . كنند يكي پر مي را با نوار الستآنسازند و جاي بدن و دست و پاي  مي
شود تا  تر مي مترسك بزرگ. كنند  را باد ميآناندازند و بعد با پمپ  دوش مترسك مي

 شليطه  با صداي افسرهاي شليطه به پا و بي، سپسگيرد  صحنه را ميزيادي ازقسمت 
ريزند و با  به صحنه مي) نماد شوروي( با عالمت داس و چكش به بازو) نماد انگليس(

). 39 ،همان( ».هيتلره :صدايي پشت سر زري زمزمه كرد«. زنندو كمان مترسك را ميتير 

  ).40 ،همان(زنند  كشند و دست ميود، جماعت هورا ميشكلي خالي مي باد هيتلر كه به

هيچ وجه  هاي آن بهگرچه ايران در جنگ جهاني دخالت مستقيم نداشت، از پيامدا
قول  يسي و هندي در شيراز اتراق كرده بودند و بهسربازان انگل. نصيب نبوده است بي

همين باعث قحطي . )16 ،همان( كاكا بيش از اسلحه به آذوقه و بنزين احتياج داشتند خان
آورند آن را  دست مي كه اگر ناني به شوندتنگ ميشود و مردم چنان دستدر شهر مي

 مشكالت و اين ).32 ،نهما(  نقاپدها كنند تا در راه كسي از آننهان ميبا دقت پ
لة ئ و مشكالت ايل و مس، آشفتگي و اختالفات داخلي،هاي فراگير مانند تيفوس بيماري

  .ها شمرد  از پيامدهاي جنگ و حضور خارجياي گونه توان به يكجانشيني آنان را مي
اگر با زري . سوزد  مي»تب محرقه« جامعة بيماري است كه در توصيف سووشون 

ها گامي آن سوتر نهيم، بيماري و تيفوس  حصار خانه و باغ و گلهمراه شويم و از
ها را در تيفوس   زن ومردها. جا تيفوس است يا هراس از آن همه. نمايد جا رخ مي همه
و  )218 ،همان( خانه پر از بيمار است تمام مريض. )108 همان،( كنند  ميبيني كه تقالّ مي

شده در  توصيفمنطقة جغرافيايي ويژة . )190 ،همان( روستاها را تيفوس گرفته است
اي از عوامل اجتماعي پيچيده و فضاي   تاريخي خاص آن، مجموعهدورة و سووشون

جنگ جهاني، حضور مؤثر و . اجتماعي بسيار مضطرب و آشوبناكي است
هاي   حكومتدرگيريكردن عشاير و  مسائل يكجانشين  ها، خارجيجويانة  همداخل

هاي مركزي و منتقدان   حكومتستيز رعيتي، - هاي نظام خانيمركزي با آنان، تضاد
هايي از وضع نابسامان اين  هاي مذهبي و مسائلي از اين دست نمونه محلي، كشمكش

ها همراه با ملك سهراب و ملك رستم وارد فضاي  اين آشوب.  تاريخي استدورة
كند؛   سرزنش ميهايشان برادركشي ها ودليل غارت يوسف آنان را به. شود  ميسووشون

ملك سهراب دليل آن . اما از نظر ملك سهراب راهي ديگر براي آنان باقي نمانده است
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 مواردي ديگر چون حملة .)47 همان،( داند  ميها آنرا توطئة دشمنان خارجي و استعمار 
هاي داخلي از جانب ملك سهراب و  ها به پادگان سميرم و ديگر آشفتگي بويراحمدي

  . نشان داده شده استسووشوندر ملك رستم نيز 

  سووشون و 1332مرداد 28 كودتاي .3-1-6

نويسندگان و روشنفكراني كه همة . مرداد در ادبيات بازتابي گسترده داشت28كودتاي 
نوعي در آثار خود  اميد و آرزوهايشان با شكست جبهة ملي بر باد رفته است، هر يك به

 و ايستادگي او در مقابل سووشونرفتار قهرمان اخالق و . اندبه اين موضوع اشاره كرده
كردن صنعت نفت است ق و نقش او در ملينيروهاي بيگانه در ايران، يادآور مصد .

ق اشاره كرده مرداد و شكست مصد28 رمزي به كودتاي اي گونه  بهسووشوندانشور در 
اد ذكر نهم مرد  مرگ يوسف را در بيست وسووشونمن در «: كند ميكيد أاو ت. است

اين را فقط جالل فهميد و ... مرداد، سقوط مصدق بوده28كه مقصودم  كردم، درحالي
  ).171: 1376گلشيري، ( ».گفت كه عوضش كن

  سووشونبحران نان در اين دوره و بازتاب آن در . 4-1-6
بحران نان از چند سال پيش از آغاز مشروطيت عرصة زندگي را بر مردم تنگ كرده 

اين .  بر اقتصاد ايران بيشتر شدة آنكنند ويراننگ جهاني اول، تأثير با آغاز ج. بود
 به سطح توليد كشاورزي پيش از جنگ م1925تأثيرات چنان بود كه ايران تا سال 

  ).153: 1383كريمي، (نرسيد 

صورت حلقة ارتباطي  ، سرزمين ايران به1939با آغاز جنگ جهاني دوم در سپتامبر 
اي   ايران با مشكالت فزاينده،در اين دوره. س و شوروي درآمدمهم و حياتي بين انگلي

اين . درصد كاهش يافت25 گندم و جو به ميزان ،ها در اين سال. رو بود هدر اقتصاد روب
م تور. بي بر جمعيت شهرهاي بزرگ برجاي گذاشتتحوالت اقتصادي تأثير مخرّ

بود از كاالهاي اساسي م گند.  اساسي در بازار رسمي كم شدكاالهاي افزايش يافت و
ورود نيروهاي بيگانه به . دليل شرايط ويژة جنگ دستخوش كمبود و گراني شد كه به

هاي اقتصادي رضاشاه در اواخر حكومت ه، احتكار سياستايران و احتياج شديد به غلّ
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هاي پيش از جنگ، كشور را به سمت بحران ارزاق و برداشت كم محصول در سال
  ).209 -207: 1379آبراهيميان، ( كشور بدل كرد ةلئترين مس  نان را به مهمسوق داد و تأمين

در شيراز اين وضع از .  بحران نان در ايران شديدتر شد1323 تا 1320هاي در سال
نصف اهالي شيراز به مدت چند روز نان نداشتند و طبق آمار . ديگر شهرها بدتر بود

). 155: 1383كريمي، ( كاهش يافتد درص40 سال گذشته  در مقايسه باكشت محصول

ه را با  غلّهاي ها در شيراز محموله ها انگليسي ها حاكي است كه در اين سال گزارش
يكي از عوامل اصلي قحطي ها  اين كار انگليسي .دكردن توقيف مي زور و فشار بر مردم

  .بودنان در جنوب 
ره بازتاب يافته و  از بحران نان در اين دوفراواني  شواهدسووشوندر داستان 

 قحطي نان را در شيراز ، اوضاعنويسنده با انتقاد از دستگاه حكومتي و استعمارگران
بحران نان در چند موقعيت ازجمله در داستان عقدكنان دختر حاكم و . بيان كرده است

گونه وصف  اند، اينها براي جشن عروسي دختر حاكم پخته ناني كه نانوايياشاره به
يوسف تا چشمش به نان . خانم زهرا و يوسف هم نان را از نزديك ديدند«: شده است
 در موقعي كه با همين نان چه نعمتي حرام شده و آن هم در چه موقعي: ... افتاد، گفت

در فصل سوم داستان كه زري  .)5، سووشون(»  ....شد چند خانوار را سير كرد مي
كش كرايه  خانه ببرد، دو طبق يوانهخانه و د هاي نان را براي مريضخواهد طبق مي
 ديگر هم يكياين . خواهند  و نان ميگيرند نميها در قبال اين كار پول  كش طبق. كند مي

  ).32 -31 همان،(از داليل توجه راوي به بحران نان در آن زمان است 

  سووشون توصيف بافت موقعيت محيطي در .2-6
ست و بيشتر حوادث داستان در شيراز  در منطقة جغرافيايي فارس اسووشون داستان 

 دهد ميدر اين داستان فضاي شيراز را چنان ملموس جلوه دانشور . اتفاق افتاده است
  .بيند كند شهر را از نزديك مياحساس ميكه خواننده 

ها در  بافت موقعيت، توجه به همة موقعيتهاي اين داستان از لحاظ  از ويژگي
ازجمله باباكوهي اشاره شده است؛ هاي مقدس شيراز  ن مكا بهدر داستان. داستان است

، درخت )299و291 ،همان( چراغ ، شاه)245 ،همان(تنان  ، بناي هفت)267و148 همان،(
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 ميعادگاه سوگواران سياوش است و در تمام سووشوناي گيسو كه به روايت اسطوره
ي نام چاهي عل  مرتاض كهعليكوه مرتاضو ، )274و270همان، ( گرمسير معروف است

هاي  مكانديگر  به سووشونها، در   بر اينافزون. )254  همان،( ستها شيرازي ميان مقدس
ها كه در شيراز   خانقاهتوجه شده است؛ مانند مزار حاجي سيد غريب،مذهبي و مقدس 

 گورستان جوانان داشته وآباد كه جنبة نمادين  گورستان جوانو فراوان بوده است، 
  .  آزادي بوده استشده در راه كشته

هاي آثار  ويژگيها در رمان از لحاظ نقش مذهبي و عرفاني كه يكي از اين مكان
آيي و همنشيني خاصي را ايجاد   تحليل گفتمان انتقادي، همنظر از  ودانشور است

، )287 همان،(، حافظيه )251 همان،(قرآن توجه به بناهاي تاريخي چون دروازه. كند مي
ها و  توجه به باغو ، )31 همان،(انبار وكيل  ، آب)163همان، (خاني  ارگ كريم

، )73-72 همان،( باغ رشك بهشت ،)105  همان،(هاي شيراز از جمله باغ تخت  تفريحگاه
كارها  كاري و ترياك مزارع صيفي، )9 همان،(، باغ خليلي )191 همان،(باغ مسجد وردي 

و ت تاريخي و جغرافيايي اثر يور به موقع همه از داليل توجه دانش)269 و 78 ،33 همان،(
  .با محتواي داستان استتناسب آن 

  سووشونشناسي و بازتاب مسائل سياسي و اجتماعي در  موقعيت جامعه.3-6
اي كه  روايتي است از جامعه.  بازتاب جامعة ايراني در جنگ جهاني دوم استسووشون

نويسنده . ا به جان هم انداخته استها دست يافته و مردم ردر آن استعمار بر همة جنبه
  . بيان كرده استادر اين رمان اوضاع اجتماعي جامعة خود را آشكار

در اين دوره . داستان به وقايع اجتماعي پس از شهريور بيست اشاره دارد
پيش از شروع جنگ، شعارهاي هيتلر . خورد چشم مي بههايي مختلف در ايران  گرايش

متفقين در همين . گرايانة رضاخان همسو بودي با تبليغات مليدربارة برتري نژاد آرياي
حزب بلشويكي نيز در اين دوره با انديشة جهاني خود در . ها وارد ايران شدندسال

در .  اجتماعي و اقتصادي برايش مفيد بود، نفوذ بيشتر داشت،ايران كه از لحاظ سياسي
 اصلي خود به حضور بيگانگان در  و دانشور با توجهوجود داردها  اين جريانسووشون
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 متحول و سووشون در شده توصيف ةجامع. كندايران آن دوره، جامعه را وصف مي
 هاي تحول و حركت همراه است و رويِاي كه پيوسته با دغدغه  جامعه؛ناآرام است

جويي از همان آغاز رمان توجه خواننده را به اين ناآرامي و چاره. شدن دارد ديگرگون
. نمايد هاي اجتماعي رخ مي در سراپاي روايت تناقض و كشمكش. كندجلب ميخود 

ه اين هموارشويم و   ميرو روبههاي بنيادين جامعة معاصر ايران  با دوراهيپيوسته
عبارتي   به؟ چه بايد كرد:رسد ، به ذهن ميخيزدپرسش كه از ژرفاي نهاد اجتماعي برمي

كند كه جامعة ايران در صالح كار  س درگير ميهاي حسا ما را با لحظهسووشونديگر، 
اي كه   جامعه؛شود، نادلخواه است  وصف ميسووشوناي كه در جامعه. فرومانده است

اي خالي از   جامعه؛استعمار شعر مردمانش را كشته و پهلوانانش را اخته كرده است
  ).18 ،سووشون( اي كه همه جايش محلة مردستان شده است  جامعه؛قهرمان

شناختي در اين رمان، ظلم و ستم بر جامعة زنان  يشترين موضوع از نظر جامعهب
كرده و از  هاي زن، حتي زري كه زني تحصيل در اين اثر تمام شخصيت. است

  .نشيني و خرافات گرفتارنده است، در ترس و خانهفّاي مر خانواده

    سووشون تحليل گفتمان انتقادي .7
 با توجه به الگوي تحليل نورمن فركالف در سه سووشونرمان  ،از مقالهدر اين بخش 

 رمان مورد توجه تمامنخست . شود ميسطح توصيف، تفسير و تبيين بررسي و تحليل 
 سووشون تحول جنسيت در ادامه و درشودبيني نويسنده مشخص   تا جهانگيرد قرار مي

  .شود گرفته مي پيهاي داستان و وضع زنان  با پرداختن به شخصيت

   در سطح توصيفسووشون . 1-7
مقصود از توصيف در اين مرحله، شناخت متن در چارچوب بافت متن و و ربط 

در بررسي تحليل . آيي كلمات و واژگان استمنطقي بين كلمات و همنشيني و هم
: شود اين موارد توجه مي بيشتر به توصيف، در سطح سووشونگفتمان انتقادي رمان 

كاربرد  تضاد معنايي، آيي، ها و همنشيني و هم ها، مكان تانتخاب نوع واژگان، شخصي
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هاي استعاري كه نگاه ايدئولوژيك نويسنده را بيشتر بيان   و جنبه،ضماير ما و شما
عنوان شاخص  هايي از واژگان بهاين موارد در چند مورد و با انتخاب نمونه. كند مي

 ،كند توصيف مطرح ميبراي متغيرهاي يادشده در سؤاالتي كه فركالف در سطح 
  :شود ميبررسي 

  زده، استعمار حطي، يوسف، گندم، نان، مردم قحطي ق.1-1-7

گذشته از جنبة ادبي و . شود با جشن عروسي دختر حاكم آغاز ميسووشونداستان 
هنري دانشور در توصيف ادبي داستان، انتخاب واژگان متناسب هم در اين بخش از 

با شخصيت يوسف آشنا همان آغاز داستان از . تداستان بسيار منطبق بر هم اس
بدون توجه به جنبة نمادين و استعاري يوسف در اين رمان و پيوند . شويم مي

گناه او در پايان داستان، و جنبة نمادين يوسف و شخصيت او با سياوش و كشتن بي
وسف ستيز، نام او يادآور نام ي هاي ظلمدر طول دوران) ع( ارتباطش با امام حسين

ردم را از  مذخيره كردن گندم در زمان قحطي با ، است كه نماد صداقت و پاكي،پيامبر
  . دهد قحطي نجات مي

 منجي در زمان قحطي ناشي از هجوم در مقامانتخاب نام و شخصيت يوسف 
ها براي جشن  زمان توجه به ناني كه نانوايي  گندم و همكمبوداستعمار و توصيف 

هايشان پنهان  زده كه نان را زير لباس مردم قحطي، در مقابلاند و دختر حاكم پخته
آيي خاص ايجاد كرده است و نگاه ايدئولوژيك نويسنده را كنند، همنشيني و هم مي

معناي يك كلمه در بطن معناي (  خاص شمول معنايياين كاربرد واژگانِ. كند بيان مي
يك كلمه با معناي كلمة ديگر معناي ( و تضاد معنايي) .گيرد اي ديگر جاي مي  كلمه

كردن  قحطي، فقر، پنهان«براي نمونه توجه به .  ايجاد كرده استيخاص) .ناسازگار است
دهنده از  نان زير پيراهن در مقابل يوسف با جنبة استعاري يوسف پيامبر و نجات

 ،سووشون( »ها خانه ها، نان بردن زري به مريض كردن بين روستايي قحطي، آذوقه پخش

از مواردي است كه جنبة ايدئولوژيك نگرش نويسنده را در سطح توصيف نسبت ) 5-6
ها روي  كه نانوايياست در ادامة همين جمالت آمده  .كند به اوضاع اجتماعي نمايان مي
. )جا همان( ».گستر حكمران عدالتتقديمي صنف نانوا به «: نان با خشخاش نوشته بودند
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يان از ديدگاه تحليل گفتمان انتقادي از لحاظ استفاده از گستر از زبان نانوا واژة عدالت
اينكه هر صنفي از طبقة خود و گفتمان خود . سازي نقش مهمي دارد واژگان و نوع اسم

  در مقابل غير، نمايندة خودي، يعني يوسف؛كند كند و حمايت مي چگونه ياد مي
ها از   نانوايي،در مقابلكند و   استفاده ميبرخي واژگان خاصاز ) حاكم و زيردستانش(

نعمتي « عنوان و در وصف نان با »ميرغضب« براي نمونه يوسف با نام .واژگاني ديگر
خانه سر  خانه و مريض  كه هر شب به ديوانهزري. كند ياد مي»استكه حرام شده 

 با  وبيند ون در جشن حضور دارد و نان را مياكنزند و از وضع شهر آگاه است، هم مي
  :گويد تعجب مي

اند؟ و آن هم به قول  قدر آرد خالص مصرف كرده اند؟ چه را پخته در چه تنوري آن
توان يك خانوار را يك  ي در موقعي كه با همين يك نان ميدر چه موقعيوسف 

 قشون .ها كار رستم دستان بوددر موقعي كه نان خريدن از نانوايي. شب سير كرد
كه يادآور كاهنان و انبارهاي گنج و اجنبي در اين قحطي نقش اساسي دارند 

 همان،( آذوقة شهر را از گندم تا پياز قشون اجنبي خريده بود: هايشان استذخيره

هايي كه زري كرايه كرده  كشطبق. ردب ها نان و خرما مي خانه  زري براي ديوانه).6
  ).32-31 همان،( گيرند ها را ببرند، براي كرايه به جاي پول نان مي است تا نان

  هاي خودفروخته  استعمار، غير، ديگري، دشمن خارجي، دشمن داخلي و انسان.2-1-7

بيني و نگرش نويسنده كه در اين رمان از لحاظ كاربرد در هاي جهاناز ديگر جنبه
سازي، فرايندهاي دستوري و  آيي كلمات، اسم ابط همنشيني و همسطح واژگان، رو

عنوان   دشمن خارجي و داخلي است كه بهمشاركين نمود بيشتري دارد، توجه به
  . معنايي در اين رمان برجسته استيتضاد

 در مقابل ها آن ايران و ظلم و ستم بر مردم و غارت اموال بهورود استعمارگران 
 در رمان بسيار ،استبيگانگان به  كه همة همتشان خدمت فروشي خودفروختگان وطن

هاي كوتاه  هاي نويسنده، ازجمله داستان ستانمايه در ديگر دا اين بن. استمورد توجه 
فراوان ) ساربان سرگردان و جزيرة سرگرداني(هايش  و رمان) ها براي نمونه عيد ايراني(
 در رمان به دو گروه دشمن خارجي و دشمن داخلي تقسيم  بيگانگان.كار رفته است به
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دوست و  هاي ميهن در مقابل اين دو دسته دشمن، انساننويسنده .  است شده
اين انتخاب، نگاه . ندستكه نماد ايراني و اصالت ايران ه  استرا قرار دادهشناسي  مردم

هاي  مايه  كه يكي از دروندهد نشان مي هويت ايراني و ملي  بهراايدئولوژيك نويسنده 
.  هيئت حاكم استكاكا و اخلي افرادي مانند حاكم شهر، خاندشمنان د. اين رمان است

استعمار . دهد ضاد و اختالف دو طبقه را نشان ميها با هم در داستان، ت روهكاربرد اين گ
راي افرادش بخرد و ب -  رنج و سختيآن هم در زمان-  آذوقة مردم را كند ميسعي 

   اند و اين كار را عمار شدهت افرادي هستند كه تسليم اس همداخل كشور. مصرف كند
 با آنان اگردانند و معتقدند  ه مي پسنديد- كردن آذوقه براي قشون خارجي معج - 

 او. كاكا برادر يوسف است نمونة اين افراد خان. ستانند زور مي ، بهنكنندهمكاري 
نمايندة افرادي است كه براي رياست حاضرند هر كاري بكنند، حتي ايستادن در روي 

  :شمارندفروشي را عيب نمي برادر خود و وطن
 زري »خوب چه خبرها بود؟«: و پرسيدخانم چاي ريخت و جلويش گذاشت  عمه

كاكاي خودم  خان: ه گفتعم. جاي شما سبز اما باز ميان دو دولت نزاع افتاد: گفت
كه به از وقتي . ابوالقاسم خان صاف نيست. شناسمشناسم و يوسف را هم مي را مي

  ).22-21 ،سووشون(تر شده  فكر وكالت افتاده هم ناصاف
 زري انتخاب واژة دو دولت خود شاهدي است بر  بين عمه خانم ووگوي گفتدر 

 كه چگونه دانشور افراد را به دو دسته تقسيم كرده و هر فرد را نمايندة يك ادعااين 
  .طبقه قرار داده است

ها مهمان ما  هر چه باشد اين. كني داداش بيخود لج مي: كاكا آهسته گفت خان
از قفل . ستانند زور مي  خودشان بهاگر هم ندهيم. مانند هميشه كه اينجا نمي. هستند

هر ... من هر چه در انبارها بود فروختم ... ترسنديا مهر و موم انبارهاي تو كه نمي
  ).16 همان،( ها هستند چه باشد صاحب اختيار آن

  : كاكا  خان سخنانرابرِبدر 
 از همه بدتر... كاكا  بودنشان كه تازگي ندارد خان مهمان ناخوانده:  يوسف گفت

تان را در يك چشم به  همه... تان شده است دامنگير همهاحساس حقارتي است كه
: بگذاريد الاقل توي دلشان بگويند. هم زدن كردند دالل و پادو و ديلماج خودشان

  ).جا همان( خوب آخرش يك مرد هم ديديم
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بيني نويسنده از ديدگاه تحليل گو در اين بخش از رمان در كشف جهانو  گفت
يكي از سؤالتي كه فركالف در سطح توصيف مطرح  . استمهمن انتقادي خيلي گفتما

كه يادآور  همچنان. كند، اين است كه در متن از چه ضمايري استفاده شده است مي
 ،»مرا«هاي   از رعيت با كاربرد واژهاو.  يوسف نماد ايراني و قهرمان رمان است،شديم

از جنس خود  و با اين انتخاب رعيت را كند مي استفاده »همشهري من« و »رعيت من«
شود   ميمرا هاي همشهري.. .شود اما رعيت مرا مي: تلخي گفت يوسف به«: داند مي

  ).جا همان(» .داشت گرسنه نگه

با اين . فهمي جانم، عزيزم تو جواني و نمي: كاكا به يوسف رو آورد و گفت خان
آخه . كني دردسر درست ميمان  كني و براي همهجان خودت بازي ميشقي با  كله
شود  داني نمي خودت كه مي.  بزرگي را نان بدهندها هم بايد قشون به اين آن

مرا اما رعيت : تلخي گفت يوسف به... قشون به اين بزرگي را گرسنه نگه داشت
  ).جا همان(... شود گرسنه نگه داشت هاي مرا ميهمشهري... شود مي

  : گويد مييا در فصل چهارم يوسف 
كرديد شايد  اگر خود شما كمك مي. دهيد ودتان هم وضع فعلي را ترجيح ميخ

ايد به دوشيدن رسيد؛ اما شما عزيزم عادت كرده كار اسكان به جايي مي
براي شما افرادتان آدم نيستند، با گوسفندهايتان فرقي ندارند، هردو . هايتان رعيت

  ).47 همان،( فروشيد را چكي مي
كند كه احساس بيگانگي بين خود و اي ياد ميگونه از رعيت بهكاكا  خان،در مقابل

   :آوردياد مي رعيت را به
مثل فيلبان بايد باال سر رعيت . جانم رعيت بايد از ارباب بترسد: كاكا گفتخان
رعيت را بايد : اند از قديم و نديم گفته. وب فلك بستبايد رعيت را به چ. بود

ز شتوي خبر دارد و نه از صيفي، فقط چشمش نه ا. هميشه دست به دهن گذاشت
  ).23 همان،(به آسمان است 

رو به هرمز ... ها شراب ريخت و به هرمز داد وابوالقاسم خان در سه تا از جام
اميدوارم تو مثل عمويت نشوي كه از غصة مردم و مملكت، زندگي را به :... گفت

  ).123 همان،(خودش و اطرافيانش حرام كرده است 
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الدوله زير بغل  زمان كه عزت هم.  يوسف دارندة خانواد،رين نقش را در مبارزهبيشت
اش بود  آمد او مشير و مشار خانوادهر ميعروس را گرفته بود و هر حاكمي كه به شه

  :گونه دارد و رفتاري اين) 8 همان،(
 سفيد ةالدوله در كيف را گشود و يك كيسه پر از نقل و سكدر عروسي عزت

 روي سر عروس ريخت و براي اينكه افسرهاي خارجي خم نشوند، به درآورد و
ها و خانم حكيم گذاشت  يك آن يكي سكة طال كف دست يك دست خودش يكي

  .)9 -8 همان،(
ند، ا همه جمع: زري انديشيد«:  اين نگاه را به قشون خارجي دارد،زري در مقابل

ره و عايشه و اين آخري مرهب، شمر، يزيد و فرنگي و زينب زيادي و هند جگرخوا
: كند گونه وصف مي  وضع شهر را بر اثر هجوم بيگانه ايناو ).9 همان،(»  ....هم فضه

هر . شود شود، با سرجنت زينگر هم كه نمي با حاكم كه نمي: زري اندوهگين گفت«
  ).63 همان،(» .شهر شده محلة مردستان. دوشان برادرخواندة همديگرند

  يت، مذهب وطن، ايران، هو.3-1-7

 يا نمايندة و خانه نماد جامعة آن روز ايران است و يوسف حاكم سووشوندر داستان 
 و خسرو و هرمز فرزندان  است زري هم نمونة زن اين كشور. كشور استانروشنفكر
 نمايندة خودفروختگان به بيگانهو تر يوسف  خان برادر بزرگ ابوالقاسم. اند اين ميهن

. هاي اشغالگر است ستر زينگر هم نمايندة بيگانگان يا انگليسيو م) ويژه انگلستان به(
اصطالحات، توجه به فرهنگ عامة مردم، برخي كارگيري  دانشور در اين اثر با به

هاي  مكان هاي مذهبي و هاي اساطيري و محلي ايران، شخصيت ها، شخصيت اسطوره
اين ويژگي در .  داردن راآيي هويت در رما كردن و هم اي سعي در همراه گونه تاريخي به

  : از چند جنبه نمايان استداستان

   لغات و اصطالحات عاميانة شيرازي)الف
گيري رمان و  توجه به لغات و اصطالحات عاميانة شيرازي كه متناسب با فضاي شكل

 اصالت و قدمت فرهنگ دهندة ، نشان است پاسداري از فرهنگ بومي ومنطقة فارس
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وگو  ان آثار سيمين دانشور كه لهجة شيرازي را براي گفتقهرمان. اين سرزمين است
، از فرهنگ غني برخوردارند و به پيشينة وطن و لهجة مادري خود آگاهي اند برگزيده

هاي  ها به ارزش ها و گويش در برخورد با ديگر فرهنگآنان  .كافي و شايسته دارند
نحوة . كنند  حفظ ميشوند و اصالت خود را  متزلزل نميهستند،فرهنگي خود متكي 

نويسنده با .  اصالت آنان استمودارصحبت كردن عمه خانم و زري با يكديگر ن
دليل  آفريند كه به كارگيري اصطالحات و كلمات اصيل اين ناحيه، قهرماناني مي به

  . داراي وقار و سنگيني خاص هستند،شان آشنايي كافي با لهجة شيرازي و فرهنگ بومي

   ايراني در داستان آيين اساطيري و)ب
آيي  بازگشت به آيين اساطيري و ايراني در داستان، نمود ديگري از همنشيني و هم

واژگان در اين سطح است كه ايراني و هويت ايراني را در مقابل ديگري برجسته 
ازجمله انتخاب نام ( سازي و همنشيني واژگاناين ويژگي در اثر از طريق اسم. كند مي

هاي اساطيري  كه رسم عزاداري سياوش است، توجه به شخصيتن براي رما سووشون
هاي استعاري  ، جنبه)سووشون توجه به مراسم ،سياوشو  سهراب  وچون رستم

برجسته شده است و ) استعمار( شخصيت يوسف، تضاد واژگان با انتخاب ايراني و غير
 كار رفته و بر ه همة اين موارد بسووشوندر  .رساندنگاه ايدئولوژيك نويسنده را مي

 از ديدگاه تحليل گفتمان انتقادي انتخاب اين .جنبة ملي و ايراني داستان افزوده است
ها در داستان، ذهن خوانندة آشنا و ايراني را براي دفاع از هويت خود و نيز  شخصيت

  .كندنگرش نويسنده آگاه مي

  اثر ها در هاي مذهبي و اهميت آن  سنت)ج
 ازجمله ؛سراسر رمان آشكار استدر ها  شمردن آنمهم ي و هاي مذهبتوجه به سنت
 ،علي  كوه مرتاض وچراغ ، شاهانتن باباكوهي، هفتهايي مقدس چون  توجه به مكان

اي   نمونه، آنهاي پيامبران و ائمة شيعه و اهميت شهادت و كاربردتوجه به شخصيت
كاكا  آورند، خان نه ميوقتي جنازة يوسف را به خا. ديگر از اين انتخاب واژگاني است

مناسبت  بنويسيد به«گويد  خانم مي عمهاما ؛ »...مناسبت درگذشتِ بنويسيد به«گويد  مي
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د شهادت نه نخانم عقيده دارد بايد بنويس ملك رستم هم مانند عمه. »...شهادت
تبديل  شهادت  ازبدين ترتيب رمان پس از مرگ يوسف به اثري در تجليل. درگذشت

  خانم كه دربارة انتقام و زنده در روز تشييع جنازة يوسف از سخنان عمهزري . شود مي
مادر يوسف به كربال . افتد مي) س(  به ياد حضرت زينب،داشتن ياد يوسف است نگه
عد  اشاره به واقعة كربال بر ب).304 ،سووشون(شود ) ع(رود تا مجاور حرم امام حسين  مي

و ) ع(  زبان كه با روح واقعي قيام امام حسين سيخوانندگان فار. افزايد حماسي اثر مي
ها و  د، هنگام خواندن رمان بين اين دو واقعه و شخصيتيننهضت عاشورايي آشنا

د و از كنن برقرار ميو مرگ سياوش ارتباط ) ع( مضمون شهادت و شهادت امام حسين
بهاي  لم حتي به، دعوت به قيام عليه ظاشوند؛ پيام رمزي رمان متأثر ميپيام رمزي رمان 

  .استاز دست دادن جان و شكست ظاهري 

   در سطح تفسيرسووشون .2-7
 ، در تفسير.اند وابستههاي تاريخي  ند و به مجموعها ها داراي تاريخ ها و متون آن گفتمان

بدانيم و درنتيجه متعلق بافت بينامتني به اين بستگي دارد كه متن را به كدام مجموعه 
پذيرش بافت بينامتني . اركين زمينة مشترك و مفروض بخوانيمچه چيزي را ميان مش

 انداز تاريخي نگريسته شود ها و متون از دريچة چشم است كه به گفتماناينمستلزم 

براي شناخت نوع ارتباط متن و ساختارهاي اجتماعي، تنها ). 235 و 230: 1379 فركالف،(
شدن در هاي متني تنها با واقع  پرداختن به صورت متن كافي نيست؛ زيرا ارزش ويژگي

در . شود يابد و از نظر اجتماعي عملي مي اي واقعي مياجتماعي است كه جنبهتعامل 
بخشي از ( هايي مبتني بر عقل سليم فرض حله است كه متون بر اساس پيشاين مر
در اين . شوند دهند، توليد و تفسير مي هاي متني ارزش ميكه به ويژگي) ايزمينهدانش

گيري متن و عنصر مشترك آن با  بخش، زمينة مشترك بافت بينامتني دخيل در شكل
با بازگشت به گذشته و  در سطح تفسير،. شود گفتمان جاري در رمان بررسي مي

هاي متن مورد استفاده قرار گرفته و در بخش توصيف اثر به مايه اي كه در بنزمينه پيش
  .شود، رمان تحليل ميه استها اشاره شد آن
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اسطورة سياوش و پيوند آن با نهضت  (سووشونها در فرض بافت بينامتني و پيش.1-2-7

  )و شهادت) ع( امام حسين

 از اسطورة سياوش الهام و تأثير سووشوندانشور براي غني كردن و پروراندن رمان 
) ع( در پايان رمان نيز اشارة صريح به واقعة كربال و شهادت امام حسين. پذيرفته است

و پيوند آن با سوگ سياوش و كشتن سياوش در غربت، جنبة رمزي ايستادگي و قيام 
بيني و تلفيق اسطورة سياوش و قيام امام براي كشف جهان. رسانددر برابر ظالم را مي

  .شود ها پرداخته مي پيشينة اين ارتباط به بررسي ،و پيوند با عناصر اجتماعي) ع( حسين
 و اسطورة سوگ سياوش )ع( شأ عزاداري امام حسين بين منيهاي زياد شباهت

ر اثر ب ايراني و از خانداني شريف و با اصل و نسب است كه اي هسياوش شاهزاد. است
 و راهي سرزمين بيگانه، كند را ترك مي» ايران زمين« ديار خود اجبار به شوم اي توطئه
اندك از يارانش در برابر  غريبانه و مظلومانه با تعدادي  در آنجا.شود زمين مي توران
تابوت و گور و   و جسم او بي،شود و سرش از بدن جدا  عظيم دشمن كشته ميگروه

، براساس )ع(  امام حسينشهادتدر حادثة عاشورا و  .دشو كفن در بيابان رها مي
ش ديار خود، مدينه، و همجواري با حرم مطهر جد) ع( مستندات تاريخي امام حسين

 و با تعدادي اندك از ياران كند ميله و خاندان خويش را ترك و قبي) ص( پيامبر
  .دوش ميسوي ديار غربت رهسپار  به

عظيم سپاه يزيد قرار لشكر اندك بودند و در برابر ) ع( كه ياران امام حسين چنان
كشته  .گرفتند، سياوش نيز با تعدادي اندك از يارانش با سپاه فراوان دشمن كارزار كرد

امام  .ران باوفا در حماسة كربال و سوگ سياوش تكرار شده استشدن جملگي يا
كه بر اساس برخي روايات و آنچه در دارد در كربال اسبي به نام ذوالجناح ) ع( حسين
سياوش . دان كردهوگو و درددل   گفتآن اسب و خاندانش با ويها آمده است، تعزيه

وگوي سياوش با  فردوسي به گفتنگي به نام شبرنگ دارد كه در روايت ر اسب سياهنيز 
در حماسة سوگ سياوش  ).288: 1385فردوسي، (مركب هنگام وداع اشاره شده است 

در ). 287 ،همان( داردشدن  مواردي هست كه حكايت از آگاهي قبلي سياوش از كشته
 از سرنوشت خويش آگاه )ع(  امام حسين هم نقل شده كهها روايات تاريخي و تعزيه

پيراهن سياه، رخ تراشيدن، گيسو بريدن،  مويه و شيون كردن، جامه پوشيدن  .است

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.nitropdf.com/
www.sid.ir
http://www.nitropdf.com/
www.sid.ir


   6شمارة/ 2 سال                                                                                         174

انجام  و سوگ سياوش )ع ( است كه در عزاداري امام حسينكارهاييدريدن از 
  .دادند مي

پيوند بين شخصيت يوسف و رفتار       (سووشون بافت بينامتني و بافت موقعيت در        .2-2-7

  )و سياوش) ع(و اعمالش با شخصيت امام حسين

 بيگانه از همكاري با نيروهاي - قهرمان اصلي داستان -   يوسفسووشونرمان در 
بازد و مظلومانه به تير غيب  هايش مي  و جان خود را بر سر مجاهدتكند دوري مي
نويسنده در تمام زندگي يوسف به حوادث و اتّفاقات زندگي سياوش و . شود كشته مي

انساني نژاده ) ع( سياوش و امام حسينيوسف همانند  . نظر داشته اشت)ع(  امام حسين
 به اوسفرهاي . و اصيل است كه در دفاع از سرزمين خود مقابل بيگانگان ايستاده است

دهات و رسيدگي به كاروبار رعيت و ياري كردن آنان تاحدودي غربت و دوري از 
مانند دو شخصيت ذكرشده ياران يوسف در شهر و در مقابل . كند خانه را تداعي مي

او در مقابل استعمار و دشمن داخلي و .  و افراد خودفروخته اندك استيگانگانب
ها اسب  گفته شد كه آن و سياوش )ع( در زندگي امام حسين. خارجي ايستاده است

پرورش اسب اين . دهد اش اسب پرورش مي در خانهنيز رمان يوسف اين ، در داشتند
  .كند هماهنگي را بيشتر مي

شدن خود پيشاپيش  هر دو شخصيت از كشته) ع( امام حسيندر حماسة سياوش و 
اي  گونه رود به وقتي باالي سر پسرش ميهم  يوسف سووشوندر رمان . آگاهي دارند

 ).17 ،سووشون(» .پسرم اگر من نتوانستم تو خواهي توانست«: گويد پيشگويانه مي
. يي استهاي زري در فصل بيستم داستان دربارة مرگ يوسف، نوعي پيشگو خواب

يز ديو كشند، يوسف را ن ا افراسياب ديوصفت و همراهانش ميكه سياوش ر همچنان
  ). 240-238 ،سووشون( كشند استعمار و بيگانگان مي

  وجود داردصورت رمزي صورت واقعي و چه به هايي چه به اشارهسووشوندر 
كيخسرو انتقام يز ندر داستان سياوش . گيردمبني بر اينكه فرزند يوسف انتقام او را مي

يقين نويسنده اين نام را  فرزند يوسف خسرو نام دارد كه به. گيردخون پدرش را مي
اگر من نتوانستم، «: گويد و خود يوسف هم به فرزندش مياست آگاهانه انتخاب كرده 
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 و سوگ سياوش در پايان و در عزاداري سووشون ،الوه بر اينع. »تو خواهي توانست
يگر  و شهداي كربال از د)ع( عزاداري امام حسينو خانم،  هيوسف از زبان عم

  .هاي اين پيوند است نشانه

    و تحول در شخصيت زن از ديدگاه تحليل گفتمان انتقاديسووشونجنسيت در  .3-2-7

، دانشور نه تنها هويت زن را نسبت سووشوناز ديدگاه تحليل گفتمان انتقادي در رمان 
برمبناي نگرش خود نسبت به موقعيت زن، به انسان نيز از كند؛ بلكه طرح ميمبه مرد 

 و شخصيت زن را نسبت به آنچه در نگرش نگرد مي متفاوت و انقالبي ديدگاهي
  .كند جامعة مردساالر است، ديگرگون مي

 ، شخصيت شعر و داستان؛در ادبيات كالسيك فارسي انسان هويت فردي ندارد
قي و مقام اجتماعي خاص و نه فردي معين نمايندة صنفي از انسان، رويكردي اخال

او زن يا مرد، شاهزاده يا سپاهي و اديب يا دهقاني است كه با رويكرد معين . است
در ادبيات معاصر فارسي . كند گيرد، با امور برخورد مي  ميمايهاخالقي كه از ذات او 

ون موازات تحول در زندگي و نگرش به چند و چ شود و به اين شخصيت عوض مي
شود و همة خصوصياتش به  زندگي اجتماعي، شخصيت داستاني نيز وارد داستان مي

  .آيدتصوير در مي
گونه است كه تا  پيشينة نگرش دربارة زن در ادبيات از لحاظ تاريخي و بينامتني اين

  با ذاتبرابر، انسان هويتي نوعي دارد و فردي است كه سووشونشدن رمان  زمان نوشته
 و هوس، آرمان و آرزو در اروزمرگي، هو. كند د اجتماعي زندگي ميانساني و وجو

 يا وضع جهان را نيز به  سرنوشت يا وضع موجود،رو زندگي او جايي ندارد؛ از اين
 بوف كورراوي . دهد در حاشية امور به زندگي ادامه ميزير  كشاند و سربه چالش نمي

از آن است كه در متن آن، ي كمتر درگيري او با امور زندگ. چنين شخصيتي است
بعدي است و در  شخصيت او تك. چشم آيد ها، افكار و آرزوهايش به فرديت او، ديدگاه
گذشته از  .كند گاه عرصة بروز و امكان فعليت پيدا نمي شود كه هيچ عشقي خالصه مي

  گلشيري نيز فاقد فرديتِشازده احتجاب آل احمد و مدير مدرسة، كوربوف راوي 
  . ته هستندياف تكامل
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 اولين ، زري،شخصيت اصلي آن. شكند اين سنت و ساختار را ميسووشون
درمجموع فرديت . شخصيت داستاني ايران است كه هويت فردي خاص خود را دارد

  ودر زمينة اول او بسان فردي سرشار از احساسات: شود زري در دو زمينه آشكار مي
 انساني در زمينة دوم. آيد تصوير درمي او به زندگي تمامشود و  اميال و آرزوها ظاهر مي
اي ندارد و در گذر عمر و در طول حوادث تحول پيدا  شده داده است كه هويت ازپيش

  . در پايان داستان ديگر همان كسي نيست كه در آغاز بوده استاين شخصيت  .كند مي
ي هاي الها و انفع ، سخت سنتي و گرفتار همة ناتوانيزري در آغاز رمان زني است

اين انفعال در دو صحنه در رفتار زري مشاهده  .كه گريبانگير زن در جامعة ايراني است
اش را بدون هيچ مخالفتي به  هاي شب عروسي يكي در عروسي كه گواشواره: شود مي

آيد و  است كه فرستادة حاكم براي اسب ميزماني   و ديگر)8 ،سووشون( دهد عروس مي
: گويد گونه نيست و مي  ولي در عمل اين جلويشان بايستد،انديشد كه زري در دل مي

هاي اول داستان، زري  در بيشتر بخش ).83 همان،(» .غالم برو سحر را از طويله درآر«
قدر  كند كه چرا اين كه شوهرش او را سرزنش مي چنين شخصيتي است تا جايي

ر و انفعال را داز اين مرحله به بعد، اين ترس نويسنده . ت نداردئترسوست و جر
داند و معتقد است زن براي حفظ آرامش است  شخصيت زن ناشي از وضع موجود مي

  ).129-128 همان،(كند  گونه عمل مي كه اين
اگر من بخواهم ايستادگي كنم بايد اول ... من كه گفتم صد بار بگويم؟: زري گفت

، تو شجاعت  بشنوپس... خواهي باز هم حرف راست بشنوي؟ مي... جلو تو بايستم
ام كه ديگر مدارا عادتم شده است  قدر با تو مدارا كرده آن... اي  مرا از من گرفته

  ).129 همان،(

تدريج  يابد و به هاي او ادامه مي اين نگرش نويسنده دربارة زري از خالل صحبت
ه اند، ب داند و معتقد است چون مردها نيافريده ها را خالق مي شود تا اينكه زن بيشتر مي

شود تا   آغاز ميكم كمانقالب شخصيت زري  ).193 همان،(پردازند جنگ و شورش مي 
 كوه :زري گفت«: گيرد  اولين تحول در شخصيت زري شكل مي رماندر فصل هفدهم

جان : يوسف نگاهي به او كرد و خنديد و گفت. رسد رسد، آدم به آدم مي به كوه نمي
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شخصيت زري فصل بيستم در . )211 همان،( ».كم سرت توي حساب آمده دلم تو هم كم
  : شود دگرگون مي
هايم را با محبت و در محيط آرام بزرگ كنم؛ اما  خواستم بچه مي:  گفت]زري[

  .)252 همان،(دهم  به دست خسرو تفنگ مي. كنم حاال با كينه بزرگ مي
حداقل . اند شوهرم را به تير ناحق كشته: زري نگذاشت حرفش را تمام كند، گفت

ش هي ا در زندگي. عزاداري كه قدغن نيست. شود كرد عزاداري است اري كه ميك
ترسيم؟  ترسيديم و سعي كرديم او را هم بترسانيم، حاال در مرگش ديگر از چه مي

  ).291 همان،(... . آب از سر من يكي كه گذشته

   در سطح تبيينسووشون .3-7
تزاعي متن يادآور شديم، دانشور كه در سطح توصيف و كاربرد واژگان و تحليل ان چنان

ها در ايران معطوف  رمان به حضور بيگانگان و انگليسيتوجه اصلي خود را در اين 
 انجيل تعليم.  نظام آموزشي جديد را به نقد كشيده استهمچنيندانشور . كرده است
هاي  كه اسطوره اي گونه ان، آنان را سردرگم كرده است، بهها و تأثير آن بر زن در مدرسه

بيند،   زري وقتي عكس سياوش را روي چادر مي.اند ملي و مذهبي را فراموش كرده
 تطبيق )ع (ديگر با امام حسين  بار وشناسد و يكبار آن را با يحيي تعميددهنده نمي
 اند آدم چطور حق خودش را ي درسي كه كه حتي يك كلمه ننوشتهها از كتاب. دهد مي

رد و اين طعني آشكار به اثرپذيري بيمارگونة زبان از گي خرده مي) 135 همان،( بگيرد،
  .فضاي استبدادي جامعه است

يوسف نماد كامل مبارزي آرمانخواه و .  آشكار استرمانجويي در   مبارزهحس
خانم نيز در  هاي ديگر چون شوهر عمه  از شخصيت،عالوه بر او. ناپذير است سازش

هاي خارجي  رزه با استبداد داخلي يا دخالتنوعي اهل مبا شود كه به رمان نام برده مي
  با اسطورة سياوش، حسپيوندشواقعة عاشورا و يادكرد آن در رمان و . است

هاي  جويي با هرگونه ظلم را در داستان برانگيخته است و كساني كه در سال مبارزه
خواندند، شور و  اين كتاب را مي) هاي تجديد چاپ اين اثر سال( انقالب اسالمي

  .ديدند ركت بسيار در خود ميح
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 حتي در تالش براي رسيدن به آزادينوعي زاري بر مظلوميت است و  رمان به
هاي راوي در  ترين دغدغه يكي از اساسي). 6، سووشون(دادن جان  صورت از دست

 دوراني از جامعة ايراني است كه نموداراين رمان . ، تعامل با سنت استسووشون
 مردم  وشود اي كه همة ابعاد جامعه دگرگون مي  دوره؛ذار نام نهادرا دورة گ توان آن مي

كند كه در آن هم سنت و  خاب ميند، يوسف راهي را انتا د سرگردانبين سنت و تجد
د استهم تجد.  

خواب زري مبني بر اينكه در باغ درختي عجيب روييده است و غالم با آبپاش 
 و نمادي از درخت آزادي و ، نشان)254 ،همان( ريزد كوچكي به پاي آن خون مي

 بايد ، براي اينكه اين درخت از خشكيدن مصون بماند.هاي انساني است آزادگي ارزش
 دنيا را در ظلمت ،ترين فرزندان آدمي آبياري شود تا بدي گناه گاه از خون يكي از بي گاه

  .فرو نبرد
ت و تحليل جامعة شناخ. ساختار جامعة ايراني از ديرباز با مذهب درآميخته است

دار  ينه از آنجا كه آسووشون. هاي آن ناممكن است توجه به مذهب و جلوه ايراني بي
 سياسي -ترين نمادهاي فرهنگي عنوان يكي از مهم راستين جامعه است، به مذهب به

افزايد،  عد حماسي اثر مياشارة صريح به واقعة كربال، عالوه بر اينكه بر ب .پردازد مي
) ع( زبان كه با روح واقعي قيام امام حسين ي است براي خوانندگان فارسيپيامي رمز

 در -حتي به بهاي از دست دادن جان و شكست ظاهري -  با اين پيام ها آن .آشنايند
ايستند و به تمثيلي از مظلوميت، مبارزه، شهادت و  مقابل هرگونه ظلم و ستم مي

بندي داستان   پايانويژه اينكه ؛ بهدنشو ها تبديل مي ها و مكان خونخواهي در همة زمان
چاپ مكرر اين . كند اي است كه گويي وقايع انقالب را پيشگويانه تصوير مي گونه به

دادن به فرهنگ انقالبي دهة پنجاه نقشي آشكار داشته هاي بعد در شكل كتاب در سال
  .است

در نقش زن ايجاد  اولين زن نويسندة ادبيات داستاني ايران، تحولي در مقامدانشور 
هايي از  او جلوه.  در چارچوب فرهنگ ايراني و اسالمي استيوي فمنيست. كرده است

ديدگي و محروميت زنان را از نظر حقوق فردي و اجتماعي نشان   ستم،نظام مردساالر
 و به نقشي كنشگر در عرصة سياسي و كردهنقش زن را از انفعال خارج . داده است
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وي معتقد است مردساالري در ذهن و زبان جامعة ايراني . تاجتماعي سوق داده اس
هاي جلوگيري از اين ذهنيت و تفكر غلط، بزرگداشت  نفوذ كرده است و يكي از راه

آل  بنابراين، دانشور در پي دنياي ايده؛  حقوق زن و مرد استپنداشتنزن و مساوي 
  .است

  گيري نتيجه
 بيانگر سووشونموقعيت تاريخي، رمان از نظرگاه تحليل گفتمان انتقادي در بافت 

 است كه كانون آن را ي زماني حساسدورةها در  حضور پررنگ و تأثيرگذار انگليسي
هاي خارجي بر  نويسنده با انتخاب شخصيت. كرد توان جنگ جهاني دوم قلمداد مي

 حساس اين دوره از لحاظ تاريخي. د داردها در شيراز تأكي حضور پررنگ انگليسي
هاي  شناسي در رمان، فقر و محروميت بر همة جنبه ر سطح موقعيت جامعهد. است

 اموال ها با حضور گستردة خود  وضع انگليسي در اين. استزندگي مردم سايه افكنده
  .برند را ميو نفت  گندم و آذوقه  وكنند  را غارت ميممرد

اي است   زمينهاز ديدگاه تحليل گفتمان انتقادي و بر پاية نظرية فركالف، اين نگرش
هاي داستان در اين  افراد و شخصيت. تا نويسنده آشفتگي داخلي را در رمان بيشتر كند

ند و به فكر سرزمين و كشور ا دوست  گروهي افرادي انسان.1:  دارندويژگياوضاع دو 
اند كه  هاي خودفروخته  گروه ديگر انسان.2 ؛هاست خود هستند كه يوسف نمايندة آن

  .سيدن به مقامي كشور را به دست بيگانگان بسپارندحاضرند براي ر
د و منجي نپروراند كه با اين مشكالت مبارزه كن  مياين وضع نويسنده قهرمانانيدر 

توان چند   يوسف شخص دلخواه و قهرمان رمان است كه ميدر اين ميان. دنمردم باش
نام خود،  م يوسف منجي مردم است كه همانند ه.1: مدلول براي او در نظر گرفت

. خواهد مردم را نجات دهد اقت و پاكي در اعمال و رفتار، مي در عين صد،يوسف نبي
ايستد و با شخصيت امام   يوسف نماد و نمايندة مبارزي است كه در مقابل ناحق مي.2

 احمد، مصدق جالل آل( روشنفكر گروه يوسف نمايندة .3. خورد پيوند مي)ع (حسين
 هر گونه مداخلة بيگانگان در كشور و غارت منابع ملي است كه در برابر...) و
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ل،  يوسف نماد  سياوش است كه در عين صداقت و پاكي كردار و اعما.4. اند ايستاده
  .كه گناهي ندارد شود درحالي بر اثر فتنة بيگانگان كشته مي

ترين موارد تحليل رمان براساس  مهماز ديدگاه روش تحليل گفتمان انتقادي، 
ها و انتخاب   كاربرد شخصيت،سازي  اسم: نورمن فركالف عبارت است ازرويكرد

 ؛كار برده است اي كه نويسنده در انتخاب موضوعات به زمينه واژگان خاص با دانش
محلة «را با تيزبيني و با عنوان  شناسانة اوضاع اجتماعي كه نويسنده آن بررسي آسيب

راي نجات از اين اوضاع با انتخاب زبان  ارائة راه و چاره بكرده است؛ وصف »مردستان
نوع نگاهي كه نويسنده به شخصيت زنان دارد و اينكه و سرانجام  ؛و واژگان خاص

  . استهايش قرار داده اي براي داستان تفاوت جنسيت را دستمايه
 در بخش تحليل رمان در سطح توصيف از منظر تحليل گفتمان انتقادي، ،رو از اين

كند، بيشتر توجه به نوع واژگان،  كالف در سطح توصيف مطرح مياز ده پرسشي كه فر
آيي واژگان، تضاد معنايي، كاربرد ضماير و  ها، همنشيني و هم ها، مكان شخصيت

 پس از بررسي كاربرد واژگان، ساخت متن و. سازي و استعاري بود هاي اسم جنبه
وضاع حاكم در آن  دانشور با نگرشي كه به اتوان گفت ميهاي نحوي  كاربرد ساخت

وي براي مقابله با . براي اين اثر در نظر گرفته است تقابلي را دوره داشت، گفتمان
 ايجاد  راآيي در كاربرد هم  از طريق انتخاب واژگان خاص همنشيني و،گفتمان حاكم

م هستند  نمايندة خود و ديگري در تقابل با هدر مقامهاي داستان   شخصيت.كرده است
كه نظام مردساالر نسبت به تأكيد كرده هايي  تفاوت ها و يت بر تبعيضو در بحث جنس

  .زن روا داشته است
 گونه تحليل كرد كه نويسنده براي بيان توان اين مي از نظر تحليل گفتمان انتقادي،

:  با انتخاب واژگاني چونسطح توصيفدر كردن نقش استعمار در وضع زندگي مردم،  
... فساد، بيگانه، مهمان ناخوانده، احتكار اموال مردم، ودشمن خارجي، قحطي، فقر و 

در مقابل اين انتخاب  سطح تفسير در. داده استنگرش خود را در مقابل غير نشان 
 نمادين و اياي كلمات را در معن بازگشت به گذشتة تاريخي و اسطوره با ،نويسنده
 تبيين سطح در . افزوده استهاي ملي و مذهبي را به رمان كار برده و جنبه اي به اسطوره

اي با اوضاع سياسي و اجتماعي زمان  هاي ديني و مذهبي و اسطوره  با پيوند جنبهنيز
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اين ويژگي . را برجسته كرده است... هاي هويت، مبارزه با غير، مليت و جنبه خودش،
  و، يوسف نبي، سياوش)ع(امام حسين( اش هاي استعاري در شخصيت يوسف با مدلول

  .نمود يافته است )ران ايرانيروشنفك
 در بررسي نقش زن در اين رمان، نويسنده محروميت زنان را از نظر حقوق فردي 

زري كه در . شود  ميدگرگون شخصيت زن  اثردر اين. و اجتماعي نشان داده است
تدريج و با آهنگي   خانه و خانواده بود، بهمنفعل، و همة فكر و ذكرش به آغاز زني

احراز سوي  شود و به جوش به ميدان مبارزه و عرصة اجتماع كشيده ميطبيعي و خود
  .رود پيش مي شخصيت مصلح اجتماعي به
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