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Abstract 

With the emergence of context-based theories such as critical discourse analysis, the 

connection between society and literary texts, including poetry and prose, and 

consequently their impact on each other has become quite evident and it is clear that 

these texts are influenced by ideological systems of society and they find their identity 

from it. This study used a descriptive-analytical method and document resources, and 

relied on five general methods of Thompson theory: legitimation, dissimulation, 

unification, reification and differentiation. It tried to study the dominant and conflicting 

ideologies in the novel Jesr Banat Yaghoub written by Hassan Hamid. Given that this 

novel addresses the issue of Zionist immigration and as a literary discourse, it is a 

symbolic form that can represent ideology, and  is also one of the purposeful textual 

methods to explain the forms of reproduction of power to represent the hidden meaning, 

the present study, by applying Thompson's textual strategies, sought to reveal the hidden 

power relations and representations of the ideologies of the text, and to explain how this 

novel expresses the ideology of the dominant discourse (the Zionists). It was shown that 

the novel, by creating the immigrant character of Yaghoub, narrates the lives of Jewish 

immigrants in their own language. The author has tried to express the ideas and 

ideologies of the dominant discourse in their own language. Results show that the 

dominant discourse uses  rationalization, objectification, differentiation and 

desegregation, unification, naturalization, and secrecy to explain the ideology of the 

occupation and colonization of the Zionists in the Arab regions, and to show their racism 

and materialism. Moreover, the author's ideology that emphasizes communication with 

the enemy, the reliance on national unity, and the depiction of Arab originality has been 

explained and continued through a strategy of secrecy and sometimes deidealization. 
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 چکیده 

 آن   تبعبهو  پیوند میان جامعه و متون ادبی اعم از شعر و نثر    ،نظریات بافت بنیادی چون تحلیل انتقادی گفتمان  با ظهور

ایدئولوژیک جامعه قرار    یها نظام  یرها بر یکدیگر کامالً مشهود گردیده و پرواضح است این متون تحت تأثو تأثر آن  یرتأث

  بر پنج روش کلی ای  تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه  –با روش توصیفی  تاراین جس  .یابنداساس آن هویت می  دارند و بر

تام وحدت،  کارپنهان  بخشی،مشروعیت    :سونپ نظریه  شیء  چندپارگیی،  دارد  انگاری    و  روشتکیه  مطالعه    یشناسبه 

مسلط  ایدئولوژی متنازع  های  رو  یعقوب»مان  در  بنات  حمید   «جسر  حسن  معاصر نورمانو    پردازداستان-  نوشته  یس 

 گفتمانی ادبی،   عنوان  به  باشد و ها میینی صهیونیستمهاجرنش  مسأله؛ با توجه به اینکه این رمان بیانگر  پرداخته  -فلسطینی

د  بازنمود،قابلیت  نمادینی است که    صورت  را  آن  ارد ایدئولوژی  انتقال  بر  برای   یها از روش  یکی   و عالوه  متنی هدفمند 

گردد؛ آید ضرورت پرداختن به آن مشخص مینیز بشمار میتولید قدرت در جهت بازنمایی معنای پنهان    بازاشکال  تبیین  

یی و بازنمای روابط پنهان قدرت  آشکارساز صدد    ی راهبردهای متنی شده تامپسون درریکارگبهلذا پژوهش حاضر باهدف  

میایدئولوژی متن  و  های  مسلط بباشد  گفتمان  ایدئولوژی  چگونه  رمان  این  که  است  موضوع  این  چرایی  دنبال  ه 

می  ها(یونیست)صه بیان  خالل  کند را  از  یعقوب  هردیدگمشخص    هایبررس؛  شخصیت  خلق  با  رمان  روایتگر    مهاجر  که 

گفتمان سلطه را از زبان   هاییدئولوژیو نویسنده تالش کرده تا عقاید و ا  استزندگی مهاجران یهودی از زبان خودشان  

و سازی، شیءانگاری، افتراق  عقالنیگفتمان مسلط از راهبردهای  پژوهش حاکی از آن است که    جیو نتا  ،خودشان بیان کند

-و مستعمره  ولوژی اشغالگریایدئ   برای تبیین و استمراری  کارپنهانو  سازی  طبیعیزدایی، نمادین سازی وحدت،    مطلوب

صهیونیست عربی،  سازی  مناطق  در  که  گرایییمادی،  نژادپرستها  نویسنده  متنازع  ایدئولوژی  و  برده  بهره  بر  تأکشان  ید 

دشمنهو با  ارتباط  در  بر   ، شیاری  م  تکیه  عربی  اصالت  ترسیم  و  ملی  راهبرد  یوحدت  از خالل  بعضاً کار پنهانباشد  و  ی 
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 پیشگفتار  .1

زبانی روشن گردید اجتماعی و  کارکرد    هبا گسترش مطالعات شناختی،  ادبیات  در  زبان  بستری    صرفاًکه  ندارد و  هنری 

احساس بیان  منحصر  اتبرای  تخیالت  بروز  جامعه    به  و  از  فارغ  ازنیستفرد  عمل    ،عام  صورت  بهزبان    رو  نیا  ؛  یک 

اعم از شعر و باشد که قالبمیرفتاری اجتماعی    ،اجتماعی و ادبیات به شکل خاص بیانی آن  کارکردی گفتمانی   نثر   های 

از    یابندمی می  هایگفتمانعنوان    به  هاآنو  یاد  از  ادبی  اعم  فرازبانی  عوامل  مجموعه  کنار  در  که  موقعیت شود   بافت 

فرهنگی یاسیس  ،)اجتماعی می  های مقوله  (،نهادیو    ،  هویت  ایدئولوژی  و  به  نیابقدرت  و  بیان :  1فاولر  گفته د  »گفتمان 

زیرا مانند هر    گیرد؛میهم در این گروه جای  اجتماعی معین هستند ادبیات    از نظر فرهنگی و سیاسی است که    هایارزش

 (.142:  1389« )وردانک، از نیروهای اجتماعی است تأثیرپذیرگفتمان دیگری تماماً 

این   ؛کندرا وارد حوزه تحلیل انتقادی گفتمان می  هاآنگونه رویکردها به متون ادبی  توان گفت: اینبا این توضیحات می

 زبان را به  و  کندمثابه شرایط فرامتنی مؤثر بر تحلیل گفتمانی تأکید می   دئولوژی بهی قدرت و انوع تحلیل گفتمان، بر نقش  

یا تحمیل ارزش انتقال  برای  به  مثابه مجرایی  از کنشگران اجتماعی  ایدئولوژی گروهی  و    کنددیگر مطالعه می  هایگروه ها 

ای در جامعه کنندهاست که از طریق گفتمان ادبی به شکل قانع  ای ایدئولوژی بسان بستر یا وسیلهلذا    (؛82:  1400)امیدوار،  

 بخشد.میافکار را جهت   وکند  یا طبقات کمک می هاگروه یسلطهتولید قدرت و  شود و بدین ترتیب به بازجاری می 

کند که هر  هایی را شناسایی میو شیوه  پردازد میتحلیل ایدئولوژی متون متعدد    شناسی روشخود به    ةدر نظری  2سونپ تام  

ها را در کنند در این پژوهش این روشتقال ایدئولوژی را میسر میان  ،صور نمادین  در  شدهی مطرحیک از طریق راهبردها

 .میاکاربردهبهخصوص رمان »جسر بنات یعقوب« 

 پژوهش   ضرورتمسأله و   بیان . 1. 1

آنجائی از  که    از  می  کاربردهای  ترینخاصیکی  جامعه  آن  طریق  از  که  ادبیات  در    هاینگرشو    هاارزشخواهد  زبان 

و آفرینش  متنی مدون    مثابه  بهنیز    باشد؛ رمانمی  تصور و خلق داستان  ،جاری خود را به تصویر بکشد و به افراد تلقین کند

از طریق خلق که  ار و تجربیات نگارنده است  های ایدئولوژیکی و بیانگر افکمسلماً حامل آموزهیافته در بستر یک جامعه  

دارای اهمیت   گفتمانی  و  اجتماعیدر رمان از ابعاد    کنکاش ایدئولوژی  رو  نیا  ازگردد،  میگفتمان ادبی به مخاطب منتقل  

و نهادهایی که در تولید و بازتولید ایدئولوژی   هاآنو روابط میان    هاگروهدر بعد اجتماعی به توصیف انواع  است:    ایویژه

می هستند  و  دخیل  توصیف چگونگی  در  پردازد  به  آن  گفتمانی  دریافت   تأثیربعد  نحوه  و  مکالمات  و  متن  بر  ایدئولوژی 

خل  گفتمان بر نحوه بازتولید ایدئولوژی در جامعه نیز دا  تأثیرچگونگی   حتی  یدئولوژیک تمرکز دارد وا  از گفتمان  مخاطب

 باشد. میدر همین مبحث  
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 های پژوهش و پرسش . هدف، روش 2. 1

  با نظریات در بعد عملی    تطبیقالگوهای جدید و    سازی  عملیو    کردن  وارد  پژوهش پیش رو با تأکید بر این هدف که

باشد؛ در تالش است با روش  می  آمدکار  یتحلیل و درک متون ادب  توجه به ماهیت هر رمان در ادبیات داستانی معاصر برای

دهد؛ به جهت آنکه این رمان از زبان عامالن سلطه  قرار    کاررا سرلوحه    تحلیل متنی تامپسون  یشناسروشتحلیلی  -توصیفی

معنایی و ساختاری متن    یهاگرهاش برای روابط سلطه مطابقت دارد،  ی تبیینیو راهبردهاشود با نظریه تامپسون  روایت می 

آن    و  گشایدمیرا   در  مظلوم  و  است  ظالم  زبان  از  ستم  و  ظلم  دارد  نسبتاًروایتگر  منفعل  گفته    ؛نقش  طبق   وی: چراکه 

که طی آن معنا در خدمت   کندیمهایی جلب  در این نظریه توجه ما را به روشپیشنهادی    ی بند طبق فرمول بر    ایدئولوژی

توسط صور نمادین به    افتهی  ر آن معنای ساخته و انتقال د  هایی است کهظور ما راهمن شود  های مسلط بسیج میافراد و گروه

افراد و گروه وض  ،دی آیم  خدمت استقرار و استمرار روابط اجتماعی ساختمند در ها منافعی در حفظ آن  عیتی که برخی از 

  (.91: 1378)تامپسون، دسایرین در ستیز با آن هستن  که ی حال دردارند 

با   حاضر  پژوهش  کلی  تأکبنابراین  راهبرد  پنج  بر  از:    شدهمطرحید  عبارتند  که  تامپسون  نظریه    بخشی،مشروعیت  در 

به  راهبردهای  ها وشیوه  انگاریو شیء  چندپارگیی، وحدت،  کارپنهان تبیین   کار  متنی  رفته در این گفتمان را شناسایی و 

ایدئولوژی می با  متن  ارتباط  میزان  تا  گرددنده  نویس  کند  ازو    مشخص  عمیق  و  متفاوت  دریافت  و  به    خوانش  رمان  متن 

 باشد: میزیر  سؤاالتپاسخ به  صدد  ها دراز خالل بررسی شود ومخاطب ارائه 

 ؟ استهایی  ایدئولوژی چه تبیینصدد بازنمایی و  نویسنده در

 در نظریه تامپسون، بسامد بیشتری در متن دارند؟   شدهمطرحکدام یک از راهبردهای  هایدئولوژ ی ابا توجه به ماهیت  

 باشد:های نگارنده مبتنی بر فرضیات مذکور میتحلیل  از این رو بررسی و

پنداشته که به بازنمایی ایدئولوژی    در قالب رمان را صورت نمادینی بافتمند و معنادار    شدهخلقاثر ادبی  حسن حمید    .1

 پردازد. ها و ترسیم اصالت عربی می ی صهیونیستاشغالگر  یی،گرایماد  جمله  از و متنازعمسلط 

انگاری  سازی و شیء بیعیکاری، ط. با توجه به ماهیت ایدئولوژی مسلط نویسنده بیشتر با راهبردهای عقالنی سازی، پنهان2

 کند. یی میبازنماآن را 

 . پیشینه پژوهش 3. 1

مفهوم حوزه  پژوهش  شناخت  وشناسی  در  متون،  در  در  ایدئولوژی  که  مباحثی  از  بسیاری  و  شده  انجام  متعددی  های 

انتقادی گفتمان   تحلیل  ی  اندکردهیی  فرساقلمخصوص  نیز  این مهم  و:  از جمله  اندادکردهاز  »بررسی مناسبات قدرت   مقالة 

(  1399ل ) در سا  بر مبنای رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان« نوشتة زهره بهروزی و ناصر زارع  75  ایدئولوژی در رمان بیروت

 سازوکار   کشف  به  متن  زبان  بررسی  با  و  پرداخته  متن   تبیین تفسیر و  ،توصیف  به  فرکالف   نظریه   بر  کیدأت   با  پژوهش  این

 و  قدرت   عادالنه نا  توزیع   ،طبقاتی  فاصله   لهأمس  و  نموده  اقدام  گفتمان  این  زیرین  هایالیه  در  نهفته  اجتماعی  نابرابرهای 
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به  می   همچنین ،گیردمی  انتقاد  به  را  اقتدارطلب  ایدئولوژی مربع   لةمقاتوان  اساس  بر  شغاد  و  رستم  داستان  »تحلیل 

بر رویکرد    دی که با تأک  کرده  ( اشاره1393زهرا حامدی شیروان و سید مهدی زرقانی در سال )  ة« نوشت ک یداایدئولوژیک ون

انتقادی گفتمان و نظریه ون  پرداخته و مقالة   هاتیبه بررسی داستان شغاد و روشن ساختن ایدئولوژی شخص  کیداتحلیل 

)»جلوه امام رضا  مناظره  در  تمدنی  ایدئولوژیک ون  ع(های  مربع  مبنای  بر  نبوت  در موضوع  نوشتکیداو جاثلیق  زری   ة« 

( سال  در  خزعلی  انسیه  و  نیا  توصیفیکه    (1396انصاری  رویکردی  با  مقاله  این  ایدئولوژیک   -در  مربع  پایه  بر  تحلیلی 

 .اندمناظره امام رضا با جاثلیق را تحلیل کردند و از ابزارهای زبانی مدد جسته  کیداون 

الله و حسن حمیدیی چون مقاله »هاپژوهشاز    ی حسن حمیدهارماندر حوزه     عمر در سال    محمد خالد   « نوشتهمدینة 

تبیینی از محتوای آن می2017) باشد و ( به بررسی مضمون این رمان پرداخته که هدف پژوهش بیشتر متمرکز بر شرح و 

( که با تأکید  2012نوشته یوسف جاد الحق در سال )  فرادة األسلوب و تمّیز االبداع(«)مدینه اهلل    فی   همچنین مقاله »حسن حمید

کند که این نویسنده دارای زبانی دقیق، بررسی سبک نویسندگی و زبان ادبی وی پرداخته و در نهایت بیان می  بر این رمان به

الشاهد الدیني والتاریخي بین العتبات والنص في روایة  جسر بنات یعقوب لحسن مقاله »و  انواع کالمش است    توصیفاتی جزئی در
( که به بررسی شخصیت یعقوب در رمان پرداخته و گذشته تاریخی آن را 2018نوشته حنان محمد حموده در سال )  حمید«

   وزه آثار وی پژوهشی صورت نگرفته است.ایران در ح توان نام برد؛ اما تاکنون دربا شخصیت کنونی رمان مقایسه کرده، می

دو فرهنگ  در حوزه  تامپسون  نظریة  »تحلیل  در خصوص  نگاشته شده:   گانهسه هایفیلم در ایدئولوژی بازنمایی مقاله 

)"ها اخراجی" سال  در  فر  حسینی  آیدا  و  رادوراد  اعظم  نوشتة  به 1392«  تامپسون  نمادین  صور  راهبردهای  کاربست  با   )

-های فیلم، نوع گفتگو و فضای فیلم پرداخته و به تبیین ایدئولوژی وحدت ملی در زمان جنگ و چالش بررسی شخصیت

انتخابات ریاست جمهوری سال   ترسیم می1389های  ایدئولوژی در متون   شناسی وکند و همچنین مقاله »روشرا  تحلیل 

صرفاً نظریه تامپسون مطرح گردیده و نگارنده با بازخوانی  ( که  1386لیال منفرد در سال )   ارتباطی« نوشتة حمید عبداللهیان و

تبیین ایدئولوژی در متون مطبوعاتی. الزم به ذکر است   الگویی دست یافته جهت  نظریات گولدمان، مانهایم و تامپسون به 

ادبیات عربی و   تامپسون در حوزه  بنات یعقوب« حسن حمید و رویکرد  یا در  تاکنون مطالعاتی در خصوص رمان »جسر 

 سایر متون عربی صورت نگرفته است.

 مفاهیم بنیادی پژوهش   .2

 . ایدئولوژی 1 .2

تاریخ تحولی خود از زمان مفهوم   نیترو مورد اختالف  نیترتوسط دستوت تریسی از مهم  اشیساز   این واژه در طول 

ایدئولوژی    نظرانصاحببرخی    در عصر حاضر ازنظر   ؛مفاهیم در حوزه علوم اجتماعی بوده و دارای تعاریف متعدد است

مثال طبق   عنوان  به؛  گرددیمارائه    خنثی از ایدئولوژی  یو تعریف  ستیجنبه منفی آن مدنظر ن  مترادف با نظام عقاید است و

ها را مشخص کرده و که شرایط اجتماعی آن  اندیتجرب  یهاوهیبافته تفکر و ش  هم  به  یهانظام  ،هایدئولوژیا  :3گفته مانهایم

  :نیز معتقد است  4کیدا  ون )1971 :  60)د ها سهیم هستنجمله افراد درگیر در تحلیل ایدئولوژیکی در آن   افراد از  یهاگروه

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1374841/%d9%81%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b1%d8%af-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86-%d9%81%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%a9-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%ad%d9%85%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%af%db%8c%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87?q=%D8%AD%D8%B3%D9%86%20%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF&score=24.0&rownumber=2
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طور  همان  ،شودمثبت ایدئولوژی فراهم می  یهااگر در قالب مفهوم کلی به کار گرفته شوند امکان مطالعه جنبه  هایدئولوژیا

نیز باشند    یتیحاکم  ری غ  توانندیلزوماً نباید منفی باشند لزوماً هم نباید دال بر سلطه و حاکمیت باشند و م  هایدئولوژی که ا

تر به تر و منعطفگسترده  یهارا در حوزه  هاکه آن  دهندیواقع این امکان را به ما م  های فرقه مذهبی و... درمثالً ایدئولوژی

   .(19: 1393) میریکار بگ

هم که در تعاریف و  -سونپ تام–حتی به اینکه  با توجه است؛ زیرا  مدنظر ی دئولوژ یادر جستار پیش رو نیز این رویکرد به  

به ایدئولوژی متمایل به با کندیم، اذعان  هستتمرار روابط قدرت و سلطه  اس  نگاهش  : در مطالعه ایدئولوژی ممکن است 

باشیم که    سروکاریی  هاروش باشند    صدد  در داشته  از روابط   حال  نیع  درابقای سلطه طبقاتی  با انواع دیگری  امکان دارد 

از اجتم   افتهیسازمانسلطه   بر  اعی  مردان  سلطه    جمله سلطه  دیگرقو زنان،  گروهی  بر  نژادی خاص  یا  دولت  ،م  یا  سلطه  ها 

براساس   ). 45:  1378)  که در حاشیه نظام جهانی قرار دارند روبرو شویم  ییهاها یا ملتدولت  بر هژمونیک    یهاملت لذا 

ایدئولوژی  خنثی  تعریف حاضر   ،از  ایدئولوژی   پژوهش  نمود  بسترهای  گرفتن  نظر  در  فراگیر  مطرحبر  با   شدهراهبردهای 

 توسط تامپسون تمرکز دارد. 

 . صور نمادین 2. 2

هستند که در شرایط  شده    اجتماعی  مندِبافت  یهادهیها پدنمادین در خأل جای ندارند آن  رصو  :معتقد است  -تامپسون-

این  تاریخی  -اجتماعی در  افرادی که  قابلیتبافتتوسط  و  منابع  انواع  از  و  دارند  برخوردارند ساخته و دریافت ها قرار  ها 

اجتماعی رخ دهد و پهنه وسیعی از   یکه در قالب  است  هر نوع فعالیتی  وینظر    ماهیت صور نمادین از.  (27:  1378شوند )می

 دشده یعامالن تول  لهیوستصاویر و متون است که به  ،هاگفته  ،هااز کنش  یپهناور  یگستره  شامل  را در بردارد  هاتیانواع فعال

شوند؛ اظهارات و ابزارهای زبانی خیص داده میتش معنادار    یها مفهومی یا استنباط  یهاها و دیگران به ساختو توسط آن

  (.73همان:اند )مهمچه گفتاری و چه نوشتاری از این لحاظ بسیار  

راهبردها در مسیر تحقق و تقویت سلطه  تعیین اینکه    گرددیمعنا مشخص م   ین،صور نماد  ی ری کارگبهبر    ناب  در این نظریه  

 ،ور نمادین در شرایط سیاسیصکه چگونه   گرددیاجتماعی برم ن  ها و فاعالآن یر یکارگبه ینحوه به دیگری هستند یا  سلطم

-ها را در بافت اجتماعی تولید و دریافت میآن  ند و چگونه توسط عامالن اجتماعی کهنکاجتماعی و تاریخی خاص عمل  

مدرن(. اکنون به تبیین مختصر از انواع راهبردهای   و فرهنگ)رجوع شود به کتاب ایدئولوژی    استفاده و درک شوند  ،کنند

 پردازیم.می شدهمطرح

 ایدئولوژیکی در صور نمادین راهبردهای .  3. 2

 5بخشی مشروعیت  .1 .3 .2

  شودیمای از روابط و نهادهای اجتماعی ایجاد  مجموعهدر طلب دفاع یا توجیه    نیو براهای از ادله  زنجیرهسازی:  عقالنی

 ند.ا نهادهای مذکور شایان حمایت اکه روابط ی کند یم و مخاطب را متقاعد 
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عنوان آنچه در    شمول کردن(: توافقات و ترتیبات نهادی که در خدمت منافع بعضی از افراد است به)جهان  یسازهمگانی

 .گرددیخدمت منافع همگان است ارائه م

 بازنمایی شده است.  روابط و تجسمجهت تحکیم  ها داستان تواریخ،  مستندات، گفتارها، ساختن  روایی کردن:

 6یکارپنهان .2. 3. 2

ها را تعبیر  ای که توجه را از روابط یا فرآیندهای موجود منحرف کرده یا آنبه شیوه  ،نامفهوم سازی  ،ابهام  ، طریق انکاراز  

: مجاز، استفاده استعاری از زبان در این ازجمله؛ جابجا کردن، حسن تعبیر، کاربرد زبان در ادبیات  ابدی ینمود م  ،و تفسیر کند

 . ردیگیمقرار   رمجموعهیز

ها، نهادها  کنش به مثبت  گذاریارزش طریق از قدرت عملکردهای دادن داده جلوه پسند  مورد و خوشایند کردن: خوشایند 

 .  یا روابط اجتماعی

 7یا مادی کردن یزوارگیچ . 3. 3. 2

 یک وضع دائمی، طبیعی و خارج از محدوده زمان.  صورت بهسازی: از طریق جلوه دادن یک وضع موقت تاریخی طبیعی

 وند. تغییر و همیشه تکراری تصویر ش دوندائمی ب یها دهیمثابه پد تاریخی به-اجتماعی  یهادهیجاودانه سازی: پد

مفعولی  سازیاسم یا بخشجمله  :کردنو    صورت  به  هاآنکنندگان درگیر در  و شرکت  کنش  فاتیتوصجمله    از  ییهاها 

چیزها یا رویدادها    مثابه بهی از طریق ابزار دستوری کنشگر و عامل کنش را حذف کرده و فرآیندها  گاهو    دینآیدرم اسم  

 .ها را به وجود آورده استر غیاب فاعلی که آند گرددیم عرضه 

 8. یکی سازی یا وحدت4. 3 .2

نمادهای وحدت و هویت جمعینمادین کردن   از    ،وحدت: شامل ساخت  یا جمعی  انگاری در میان یک گروه  یکسان 

 . ها استگروه

کردن مشترکراه از    استفاده  :استاندارد  استاندارد  تصور  نوعی  باشد  جمعی  هویت  یک  آفریننده  که  یا    ،کارهایی  نوشته 

 .گردآوری شود

  9یچندپارگ. 5.  3 .2

  .ها استدر میان افراد و گروه  هایدستگ و چند یهاو تفاوت زهایبر تما د ی جداسازی: تأکافتراق یا همان 

:  1378تامپسون،)  دهشعنوان عامل زیان یا تهدید مجسم   ساختن یک دشمن درونی و بیرونی که به :حی تنق  ای مطلوب زدایی 

 (.83تا    77
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 جسر بنات یعقوب«  رمان »ی حسن حمید و زندگگذری بر  .3

پژوهشگر داستان  سینورمان  ،حسن حمید  در سال  و  فلسطینی  آمدمیالدی    1955پرداز  دنیا  به  البقاره  کراد  بخش    در  و 

فلسطینیان گذرانده؛   اردوگاه  در  را  زندگی خود  از  فلسفه    لیالتحصفارغاعظمی  رشته  در  اجتماعی    و علومدانشگاه دمشق 

 . باشدیم الیه در رشته علوم تربیتی  دارای تحصیالت ع  نیو همچن است 

»جسر  به خاطر رمان  میالدی   1999در سال  جمله    از   افته ی  و نجیب محفوظ دست  حصباال  جایزه سعاد  وی چندین بار به

 أوراق   مع   نطیر  تعالي»  ،«البقارة   من  الخروج  أو  السواد »  توان بهآثار وی میاز    ؛نجیب محفوظ را دریافت کرد ۀ جایز  بنات یعقوب«
تمرکز اصلی   .کرد  اشاره  الله«  »مدینة   «،الشتاء  بقضمان  »النهر   القصب«،  »أنین  «،عطیه  »الوناس  یعقوب«،  بنات  »جسر  «،الخریف

آن بر  وی   خود  میان  از  و  نزدیک  از  که  است  فلسطین  مردمی  میراث  و  سادهتاریخ  مردم  زندگی  حقیقت  محروم  ها  و  دل 

مردم اردوگاه از آن زمان که در میان از اندوه    تر مهمدلیلی  :  کندیگونه که خودش اشاره مهمان  ،کندفلسطین را روایت می

به آن پناه بردم   که  کاری بسیار حائز اهمیت استی  سینورمان  ؛شناسمیبرای رفتن به سمت نویسندگی نم  مآنان زندگی کرد 

دارد و من   لی تفص  و  ت و ترسیم و بیان آن نیاز به طولاس  تراژدی فلسطین بسیار گسترده  کردمیکه احساس م به خاطر آن

نوشتم بلکه با اشراف نرمان را با سخنان مثبت و خوب از فلسطین و یا سخنی تقلیدی و تکراری چون شاعران و نثر نویسان 

و چشمی گذاشته  ندر آن قدم    هست که کسیبه اینکه مسائل و موضوعاتی وجود دارد که بکر هستند و سرزمینی و جنگلی  

  ،شهدا  یفشانجان  ،عذاب زنان  ،تاریخ فلسطین،  از به وجود آمدن اردوگاهلذا    فلسطین پرداختم؛  مسئلهبه  آن را ندیده است  

 ( 355و   356: 2010حمید، ) .ها و درختان مقدس سخن گفتمانسان ،هاسنگ  ،سرزمین مقدس

یعقوب«رمان   بنات  زندگی    »جسر  استروایتگر  مهاجر  شما  که  یعقوب  منطقه  به  دخترانش  روانصنبا  در   شودیم  هه  و 

اردن رود  غربی  کناره  در  قدیمی  پلی  منطقه  ،نزدیکی  در  و  واقع  پزشک  را  خود  دارد  قصد سکونت  سرسبز    کاره  همهای 

همکاری و اغواگری دخترانش سعی در ایجاد قدرت و تسلط در   به نیت تملک بر پل و مناطق اطراف آن با  کندیممعرفی  

که از هر نوع رفتار   باشدیاش مشخصیت یعقوب و خانواده  شود یآنچه در ظاهر به ذهن مخاطب متبادر م  ؛منطقه را دارد

ی صهیونیست ن یمهاجرنشاما به مسأله    مسئله اصلی نویسنده جنسیت و شهوت باشد  رودیو گمان م  کنندیفروگذار نم   شنیع

-دیشهتجربیات، مفاهیم و ان   ها از آن برای انتقال رنقجمله ابزارهای ارتباطی است که بشر    روایت داستانی اززیرا    پرداخته؛

کرده  های خ استفاده  ر ود  روایتو  رویاویان  میان  ارتباط  ایجاد  با  بهدها،  بیان  و  گسسته    ظاهر ادهای  و  دادن  از    ها آننظم 

( لذا  90:  1398  د )صفایی و احمد پناه،سازن می  ری پذ را امکان  فمختل   ایهینبیها و جهانیشهد، تشریک ان فمختل  دزوایای دی

 های متنازع گفتمان خودی و غیرخودی پرداخته است. حسن حمید از خالل این تکنیک ادبی به تبیین ایدئولوژی
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 . راهبردهای ایدئولوژیکی در »رمان جسر بنات یعقوب«  4

 .مشروعیت بخشی 1. 4

پیوند مآغاز رمان، خ دیانت  تاریخ و  از  میراث قدیمی  به گذشته دور و  را  به  زند یواننده  آن  فنی    و شروع  شکل کامالً 

اشاره بخشیده و  مشروعیت  مردم فلسطین    و اصالت  تی حق مالک  هبرد روایی کردن بهار  بر  هی نویسنده با استفاده و تکاست،  

در که  از بزرگان بیت المقدس    -الیاس شمنذوری  -و آن را در کتابخانه جدش  شدهنقلاز نیاکانش  که این داستان    کند یم

می  13قرن   ممالیک  عصر  در  استمیالدی  یافته  در  زیسته،  این  و   یحال  و  یعقوب  زندگی  تاریخ  از  عدد  این  که  است 

 است:  شتردخترانش هم بی
العالمة  عشر  الرابع  جدنا  کتب  خزانة  فی  علیه  عثروا  وقد  أجدادي،  من  عشر  ثالثة  عن  بالتوارث  إلّی  وصل  کتب،  مجموعة  فیه  کتاب  هذا 

 (. 7: 2002)حمید،المقدسی المعروف إلیاس الشمنذوری؛ الذی عاش فی مدینة القدس فی بدایة القرن الثالث عشر میالدی أیام الممالیک

را در    و آنمجموعه کتبی وجود دارد که از سیزده نسل پیش به من ارث رسیده است،    در آناین کتابی است که  »  )ترجمه(

الیاس الشمنذوری یافتند؛  کتابخانه ی که در آغاز قرن سیزده میالدی در کس  چهاردهمین جدمان، عالمه مقدسی معروف به 

 زمان ممالیک در شهر قدس زندگی کرده«. 

  کند ساکنان شهر را افرادی فرهیخته متمدن معرفی می   که ذکر دالیل منطقی است؛  سازیطریق راهبرد عقالنیهمچنین از  

صحبت کردن ،  حفظ علم و دانش  ؛ این مهم از بیان دالیلی چون توجه وکنندیکه فرهنگ خاص خود را حفظ و منتقل م 

  گونه نیاکه در راستای شیوه مشروعیت بخشی   خص استکامالً مشو سکونت در منطقه تاریخی طبریة    ها به زبان آرامی آن 

به آن   رمانشی است برای مشروع جلوه دادن موضوعی که  بیشتر تال  اتاین توضیح  شده؛  نشیو چتوسط نویسنده گزینش  

 : دنی و پذیرفتنی جلوه دهالبه یک واقعه تاریخی، حوادث آن را عق  کلیت رماناختصاص دارد که سعی دارد با ربط دادن 
بعد  فیما  نهر األردن والذی عرف  المبنی علی  العتیق  الجسر  یعقوب وبناته وأخبارهم، وقد عاشوا بجوار  المهاجر  تاریخ حیاة  الکتاب  و فی 

التی کا ( بالقرب من قریة الشماصنة  الغربی من بجسر بنات یعقوب )ألسباب سنعرفها الحقا  ن أهلها یتکلمون اآلرامیة والواقعة إلی الشمال 
 .(7همان: ) قریة طبریا المعروفة ببحرها الواسع ومناخها الدافیء وأهلها اللطفاء

 شدهساختهدر این کتاب سرگذشت زندگی یعقوب مهاجر و دخترانش و خبرهای آنان آمده که در کنار پل قدیمی » )ترجمه(

کرده زندگی  اردن  رود  روی  )بر  یعقوب  دختران  پل  به  پس  این  از  که  پلی  خاطراند،  که    به  فهمید   بعداًدالیلی  ( خواهیم 

که به   طبریةزدند و در شمال غربی روستای  آرامی حرف می  شد، در نزدیکی روستای شماصنه که ساکنانش به زبان  شناخته

 مهربانش، معروف است«.  و مردمانی گرم  وهواو آب دریای بزرگ

را در قالب   و جامعهها، افراد که ایدئولوژی  های ایدئولوژیک یک استراتژی کلی استگفتمان اکثر در رایجاساساً استراتژی 

)ما  ها یدوقطب متضاد  آنی  یا  هاو  می(  سازمان  غیرخودی(  و  مواردی  دهند.  )خودی  ادبی،  متن  دیالوگ  مثل  در  تنظیم 

بها، استفاده از صفات خاص، میهت آرایی شخصیپردازی، نورپردازی، چهرهها، صحنه شخصیت عنوان زمینة بروز و    تواند 

که بیان شد این رمان بیشتر بیانگر ایدئولوژی منفی گفتمان مسلط است یعقوب که نماینده    گونههمان.  ی باشدایدئولوژ  رظهو

آن یا مسلط میگفتمان  نحوه  ها  به  باتوجه  منطقه  و جواب  سؤال باشد  در خصوص  از ساکن شدن،  او پس  و  و   دخترش 
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 همان  شودیر به خشم یعقوب ممنج  تی نها  دراست که    از محیط  وی  نتیجه عدم شناخت  که  پاسخگویی  ناتوانی یعقوب در

از طریق پرسش و نوع پاسخ که    اشغالگری است از زبان خودشان  مسأله  دیتأکدر  عقالنی سازی و بیان ادله منطقی    راهبرد

 بخشد: مشروعیت می ،اندزور ستاندهحق سلب شده مردم فلسطین که مهاجران یهودی بهیعقوب به دخترش به
یتبادالن الحدیث والتعلیقات حول ما یشاهدانه علی جانب الدرب ولم یطل بینهما الوقت حتی راح یعقوب ینکشف علی  کان یعقوب وابنته  

:  2002)حمید،   ضعفه امام إبنته حین شرعت تسأله أسئلة کثیرة متالحقة لم یجد لها أجوبة، أسئلة أقلقت وبعثرت الحیرة والغضب فی نفسه

111.) 

دادند؛ اما هنوز زمان زیادی می  ح یو توضزنند  دیدند حرف میر مورد آنچه در کنار جاده می د  و دخترش یعقوب  »  )ترجمه(

ی زیاد  هاسؤال دخترش شروع کرد به پرسیدن   که  یزماناش را در برابر دخترش نشان داد سپری نشده بود که یعقوب ناتوانی

را در او ایجاد   و خشمیی که نگرانی، سرگردانی  هاال سؤجوابی نیافت،    کدامچیهیعقوب برای    که  یحال  دری از او  درپیپو  

 کرد«.

 :میشناسیما آن را نم کهی حال که چگونه این سرزمین برای ماست در ورزداصرار میدر ادامه دختر یعقوب  
أسماء بعض القری...ثم یهمهم  فالبنت تسأل أسماء بعض األشجار والنباتات والتالل والینابیع ورجوم الحجارة والصخور التی مّروا بها وعن  

األمکنة أسماء  التعرف  وکیف  إبنتی«...  یا  األیام  مع  شیء  کل  »ستعرف  المتواصل:  قوله  إال  منه  التسمع  وابنتها  ویرثیها  نفسه  یهدئ   وکاّنه 
: 2002حمید،  )  رفها؟! والنباتات واألشجار یا أبی وهی لنا؟! وتزید فی إلحالها کسکین تحفر مجری لها بهدوء: وکیف تکون لنا ونحن النع 

112). 

تپه»  )ترجمه( از درختان، گیاهان،  برخی  نام  از  هاو صخره  قبرها  و سنگها  ها، چشمهدختر  را  عبور می   هاآنیی که  کردند 

و   هددکند و به خودش دلداری میویی خودش را آرام میکرد گسپس یعقوب زمزمه می  ...پرسید و از نام برخی روستاهامی

تکراریدخترش چیزی نمی این سخن  ب»   :شنید جز  را  )مرور زمان خواهی شناخت ای دخترم  ههمه چیز    دختر گفت(:«، 

  چاقویی و مصرانه همچون    ؟!«اینجا برای ماست   کهی  حال  در،  ای پدر  یشناس یها و گیاهان و درختان را نمچگونه نام مکان»

 ؟!«. میشناسیما آن را نم که یحال  در ستچگونه برای ما :برد با آرامی گفتکه مجرای را می

یدرجا گفتگوی  دیگر  عطاره    عقوبیی  سلیمان  در شماصنه-و  ساکن  متن  هاصحبت  نحوهو    -یهودی  در  آنان   جلبی 

 باشد: می هاستیونی صه« أرض بال شعب لشعب بال أرضکند چون کاربرد راهبرد روایی کردن است که مبین شعار »می  توجه
بالدنا جمیلة ستراها فی االیام القادمة »فقد أتیت فی موسم الحصاد الشوک یا یعقوب« ویبتسم یعقوب ویضحک سلیمان عطارة ومن معها  

 (.150و   151همان:) ویضیف: فأنظر یا سلیمان لو کانت کل هذه األشواک قمحا  أو شعیرا  أال یغتنی صاحبها 

 لبخندی یعقوب« آمدی خار برداشت فصل تو در یعقوب ای»دید، خواهی  آینده روزهای در و  زیباست  ما  )ترجمه( »سرزمین

 جو   یا  گندم  همه این خارها  اگر!  سلیمان ببین  ای  پس: » دیافزایم  خندند،می  همراهانش  و  عطاره  سلیمان  که  یحال  در  زندمی

 ؟«.شدینم پولدار  صاحبش بودند

در   ریشه  که  راهبردی  است؛  مسلط  گفتمان  اشغالگری  ایدئولوژی  به  بخشی  مشروعیت  برای  داعیه  نوعی  که  گفتگویی 

کند؛ چون گاهی برای  برخور می  و ارزشمندیک سنت زمان ناپذیر    عنوان  به  حالزمان    باگذشته دارد و    ات ی و روا  هاداستان
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را    هاسنتگذراند روایات و  را از سر می  و تفرقهتعارض، اختالف    تاریخی که تجربه  ایو  آفرینش احساس تعلق به جامعه  

می )تامپسون،  اختراع  شعار    قاًیدق(  77:  1378کنند  همین  ترکیب هاستیونیصهی  ا اسطورهمثل  کاربرد  که  این  بر  عالوه   ،

که به آن مهاجرت   باشد برای مشروعیت بخشی به غصب سرزمینیاضافی )بالدنا( در راستای راهبرد جهان شمول کردن می

 دانند.و آن را از خود می اندکرده

 کاری . پنهان 2. 4

  و   دینی  گذشته  به  را  مخاطب  ناخودآگاه  شکل  به  شودیم  متبادر   ذهن  به  یعقوب  نام  دیدن  با  که  دینی  ذهنیت  براساس

چون در این    کند  استفاده  کاریپنهان  شیوه  از  است  خواسته   کاربرد  این  با  نویسنده  اما   ؛زندمی  پیوند   نآقر  در  پیامبر  عقوبی

 و کرد  تفسیر  تعبیر و  ای دیگرگونهبه ها راآن موجود، فرآیندهای و روابط از هاکردن توجه منحرف با  شودمی  تالش  راهبرد

 .استمرار ببخشد استحکام و را ایدئولوژی نامفهوم سازی،  و ابهام از طریق

ی داده    عقوب نویسنده،  قرار  مهاجر  نماد صهیونیست  دررا  است،  و  متمرکز  وی  رفتار  بر  رمان  یعقوب   خالل    شخصیت 

رمان در  تورات  مهاجر  در  آنچه  باشد  ،آمده  با  حاضر  عصر  بر  شاهدی  تا  است  یعقوب  ؛یکسان  بعدازآنکه    تورات  زیرا 

حعبرادرش   و  مکار  فردی  او  و  کرد  مهاجرت  فلسطین  به  فریفت  را  فرصتخود  گر لهییسو  و  در  خواه  است  کتاب طلب 

اس  مقدس فرزندش ت:  آمده  تصمیم گرفت  بود  نابینا شده  و  پیر  اسحاق  او خواست   ،را مبارک گرداند  عیسو   زمانی که   از 

کار ش  بهیسو  عوقتی    ،یعقوب از این ماجرا مطلع شد  نماید،و دعا  مبارک کند    او را  و برای پدرش غذایی بپزد تاشکاری کند  

بارش باران   ، گندم  ، به او شرابتا خدا  کرد    برای او دعااسحاق    پس   ،دفریب نیرنگ توانست اسحاق را در دعا کردن برفت با  

ازآن یسو فهمید که یعقوب او را فریفته گریه کرد پسعاو را مبارک گرداند و چون  بعد    و  عطا کند و مردم بر او سجده کنند

سفر سال به فلسطین رفت )  20پس از گذشت    اش ییازدواج با دختران دا  ان گریخت و بعد ازبال   اش یییعقوب به سمت دا

    .(33تا  24التکوین: 

همچنین توجه به این    ؛داردیخوانش میراث پرده برم ر  از توانایی نویسنده د  یساز بازآفرینی و باز مفهوم  نمادپردازی،  نیا

 گرددیدینی سیراب م  یکه از آبشخورها   اندینمایم  گونه نیایجاد معنا در رمان دارد متن را ابرای  شاهد تاریخی و نقشی که  

باشد   دلیلی  موضعبر  تا  و  دیدگاه  غیر  نویسنده   یر یگصداقت  گفتمان  ایدئولوژی  تبیین  در  خودی(   خودی  )گفتمان 

به   مستمر  که  دینی  )صهیونیست(  آبشخورهای  طریق  از  جوامع  اذهان  تطمیع  و  تزویر  سنتدنبال  هستند؛  و   نماد   چراکهی 

  آن  توانیاست و م  یرگذار یدارای پویایی و تأث  دنماو  کارآمد برای بیان معناست    یدر ادبیات داستانی از سازوکارها   یپرداز 

به  را بلکه  از طریق شرح مستقیم  نه  افکار و عواطف  بیان  آن  لهیوسهنر  به چگونگی  بدون اشاره  نمادهای  از  استفاده  ها و 

دانست خواننده  ذهن  در  عواطف  و  افکار  آن  ایجاد  برای  هم  (  10  :1375  )چدویک،  توضیح  نمادین    یر یکارگبهاینجا 

یعقوب   دلیلشخصیت  پس  به  رفتارهای  غ   تتوصیف  اغتصاب صه  ینرانسایو  و  خلق  هاستیونی یهودیان  -حیله   یوخوو 

 .نیز آمده است شانینیدر تفاسیر و کتب د گرشان است که
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به سراغ   شی هابرنامهو عدم استقبال مردم از آن و ناکامی در   در ادامه ورود یعقوب به روستا، وی پس از ساخت کاروانسرا 

تا مردم برای عبور   آوردیدرممعلق    صورت  سازد و بخشی از پل را بهآن می  شرقیدر سمت    ییهاهیو پا  رودیپل قدیمی م

 :ور به پرداخت و یا جلب رضایت یعقوب باشنداز سمت شرقی به سمت غربی پل مجب
فیه ظّل   ینزل  أو  إلیه  یدخل  أحد  نفسه ال  علی  ظّل خاویا   )ألّنه  الخان  فی  لیس  والناس  یعقوب  بین  کثیرة حدثت  بناء جمیال  ال مشاجرات 

( وإّنما قرب الجسر حیث تمّرد الناس علیه و أجبروه مرات عّدة علی أن ینزل الجسر المعّلق فی الهواء دون أن یدفعوا شیئا    و یستقطب أحدا 
 (.253:  2002حمید، ) کان یعقوب یوافق مرغما  

آن همواره برایش خالی از سکنه    چوننبود )اما در مورد کاروانسرا    داد   رخ  مردم   و  یعقوب  بین  زیادی   های نزاع»  )ترجمه(

و نمی  آن  در  و  شودنمی  آن  وارد  کسی  گردید  اقامت  گردید    افکند،رحل  زیبا  ساختمان    جذب   را  کسی  که  یحال  درآن 

آنکه   بدون  در هوا را  معلق  پل  که   کردند  مجبورش  بار  چندین  و  بر او شوریدند  مردم  که  جایی  پل  نزدیک  بلکه  (کندنمی

 کرد«.از روی اجبار موافقت می یعقوب و بیاورد بپردازند، پایین چیزی 

خاطر  را    به  بنام عصمان  نگهبانی  پل  از  عبور  برای  هزینه  پرداخت  عدم  و  مردم  به    گماردیم اعتراض  وادار  را  مردم  تا 

طرح   با  نویسنده  کند.  پل  مسألهاطاعت  از  یعقوب  عصمان    نگهبانی  گماشتن  در   عنوان  بهیا  زبانی  کاربرد  به  پل،  نگهبان 

مشروع    در قالبکاری دست زده و اشاره به این ایدئولوژی گفتمان )ما( دارد که حضور بیگانگان حتی  راستای شیوه پنهان

 گردد:می  مرج و و هرجی ثبات یبموجب 
سلیمان عطارة و رجل فراری کان یأوی إلی الجبل، غصوب،  حقیقة لم یعتد الناس علی الدفع إال بعد مرور الکثیر من الوقت وبعد مساندة  

 ( 253:  2002حمید، ) ذاق ریق بنات یعقوب فقبل أن یعیش حارسا  و مأمورا  عنده لحرکة الجسر

 سلیمان  حمایت   از  پس  و  طوالنی  زمانمدت  گذشت  از  پس  مگر   نکردند  عادت   پرداختن پول   به  مردم  واقع  در»  )ترجمه(

  را  یعقوب  دختران  دهان  آب  کرد(، فردی بسیار متجاوز که طعمزندگی میبود )  گرفته   پناه   کوه   در  که   فراری   مرد  و  عطاره 

 .حرکت پل زندگی کند«  و مسئول نگهبان  عنوان بهپس پذیرفت که در کنار یعقوب  کامش را از آنان گرفت(،) دیچش

در مدخل   نمادها  فرهنگ  در  که  با    ،ول غ نگهبان  است  رفته  بکار  یعقوب  با  ارتباط  در  آمده است چون  قهرمان  و  اژدها 

-می  معرفی  ندهد یا خودش را نگهبان آرای پل نگهبان قرار میاینکه ب  ،غول مشابهت معنایی و کنایی بیشتری دارد مدخل

 و   ترس  بر  آمدن  فائق  ،کوشش  ،مقاومت  کننده  انیب  طرفی  از  و  باشد  سلطه  قدرت  بیانگر  تا  است  راهبردی  نویسنده  ازنظر کند

  بر   مرگ  نماد  ،است  یکرانگیب   و  ظلمانیت  ،مرج  و  هرج  نماد  نگهبان  که  است  آمده  نمادها  فرهنگ  در  ؛شود  یگریقهرمان

 دنیایی   در  و  شوند  زنده  دوباره  هاآن  تا  کشدمی   را  سال کهن  او  ،است   گذر  آیین  نماد  ،است  جدید  انسان  بادزنده  و  قدیم  انسان

 .که در این رمان نیز در جهت تبیین هرج و(367-368  :5  ج  ، 1385  وشوالیه،   گرابرن)  شوند   معرفی  کند،می  حفاظت  او  که

 ساخت جامعه مسلط این کاربرد زبانی استفاده شده است. مرج، ظلمانیت و 

ی اجتماعی است که نویسنده از طریق  هاو کنشکاری راهبرد خوشایندسازی روابط، نهادها  های پنهانیکی دیگر از شیوه

 و   خود  عملکردهای  دادن  جلوه  موردپسند  و با راهبرد خوشایند کردن  یی کرده سلیمانبازنماعطاره آن را    سلیمانشخصیت  
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  به  مسیر   در  که   بخشد یم   وجاهت  خود  تسلط  ایدئولوژی   به  نحوی   به  اشیاجتماع  روابط  و  ها کنش  به   مثبت  ی گذارارزش

 :است کرده بسیار تالش مردم حقوق غصب و اموال  آوردن دست
إلی أن أظهر بین األهالی فاشتغلت أول األمر حماال  فی مواسم الزیتون إشتریت عربة وبغال  ورحُت أنقل   الشماصنة  إلی  وصولي  منذ  سعیُت 

أکیاس الزیتون من الحقول إلی معصرة... أصبحت القریة لي یا یعقوب بعد أن عانیت سنوات طویلة من الحرمان والغربة وبعد أن فقدت فی 
أهالی   أمام  ترکت  لقد  الکثیر،  ذلک  مع سبیل  وأصوم  المصّلین  مع  أصّلي  أهلها  من  واحد  کاّنی  فیها  أعیش  أن  أجل  من  یعقوب  یا  القریة 
 (. 131)همان:  صائمین دون أن أکشف ألّی منهم عن دیني

  یک  و  شدم  مشغول   باربری  به  زیتون  فصول   در  ابتدا  تالش کردم در میان مردم باشم،  شماصنه  به  ورودم  بدو  از»  )ترجمه(

ای   شد، من  مال  دهکده ...کردم  یریگروغنکارخانه  به مزارع از   زیتون یهایگون حمل به شروع  و خریدم قاطر یک و گاری

دادم. ای یعقوب  دست  از  زیادی در این راه چیزهایازآنکه پس و رنج بردم  غربت و از محرومیت هاسال ازآنکه پس یعقوب،

ی بودم گویی که یکی از آنان هستم با نمازگزاران نماز اگونهبهزندگی کنم    در آنجا آنکه    به خاطرمن در برابر اهالی روستا  

 از آنان آشکار کنم«.   کی چیهگیرم بدون آنکه دینم را برای روزه می دارانروزه و باخوانم می

کارخانه  دخترش  اغواگری  کمک  به  که  زمانی  را  ریگروغن  یا  آن  گرفته  عباس شهوانی  از  را  :  کندیمترسیم    گونهنیای 
المعصرة لي لقد اشتریتها من المرحوم عباس الشهواني لقد نقلت له حمولة عشرة مواسم دون أجرة...احسسُت بضعف عباس شهوانی وقلة  
إلی حّد ال  أن وصل وضعه  إلی  أخری  إنتظرت خمس سنوات   ... بالصبر  أعطانی شیئا  وطالبنی  فما  علیها  فألححت  بأجرتی  فطالبته  حیلته 

ءنی إلی بیتی هذا وفي ذات ظهیرة قائظة جائني موافقا  علی ما کل طلبته وأصبحت شریکا  له فی المعصرة رویدا  رویدا  أخذت یطاق فقد جا
زیتون  بأشجار  وزرعتها  الشهواني  عباس  من  للمعصرة  مجاورة  أرضا   فأشتریت  لي  تروق  الحیاة  وبدأت  المعصرة  في  شیء  علی کل   أشرف 

 . (134 )همان:
)  ده  بار  خریدم،  الشهوانی  عباس  مرحوم  از  را  گیری مال من است آنکارخانه روغن»  )ترجمه(  مزد   بدون   را  درو(فصل 

و کردم    مطالبه  ایشان  از  را  خود  مزد   دلیل  همین  به  کردم،  احساس  را  الشهوانی  وقتی ضعف و درماندگی عباس  ...برایش بردم

 رسید، پس در   ییفرساطاقت  حد  اوضاعش به  تا  ماندم  منتظر  دیگر   سال   پنج  ...ورزیدم ولی او مرا به صبر دعوت کرد  اصرار

در کارخانه    موافقت کرد و  می هاخواستهبا تمام    که   یحال  در  آمد  من  داغ به پیش  بعدازظهر  یک   در  آمد،  من  نزد  خانه   این

 زندگی  و  گیریگرفتن( همه امور کارخانه روغن  کردن )به دستشروع کردم به اداره  کم  کم،  شدم  شریک  اشیریگروغن

 الشهوانی  عباس  از   را  مجاور کارخانه   زمین  بنابراین  نشان داد(،  به منروی خوشش را  )  میبراشدن    نینشدل کرد به    شروع

 . کاشتم« زیتون در آن درختان و خریدم 

 به   دستیابی  مسیر  در  هم  اعتقاداتش  و  دین  ابراز  از  حتی  که  است   طلبجاه   و  خودخواه  ریاکار  مستبد،  یهودی  نماد  سلیمان

 :است گذشته یشهایدئولوژی ا و اهداف
أّن سلیمان عطارة جاء إلی الشماصنة مع زوجته وابنته الشابة الشقراء  یعرف جمیع أهالی قریة الشماصنة وبعض أهالی القری المحیطة بها 

ّض  بغال التی  وثالت  والعربة  الجرار  ومعمل  والمخازن  والبیوت  واالرض  المعصرة  صارت  فقط  قلیلة  أشهر  الشبان...خالل  من  الکثیر  یعت 
 ( 139همان:) وعدد من الحمیر واألغنام وطیور الدجاج ملکا  لسلیمان عطارة مقابل اللیالی التی قضاها عباس شهوانی مع وردة
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  دختر  و  همسر  همراه  به  عطاره  سلیمان  که  دانندمی  اطراف  روستاهای  مردم  از  برخی  و  شماصنه  روستای  مردم  همه»  )ترجمه(

  گیری،کارخانه روغن  ماه  چند  عرض  در  تنها  ...آمدند  شماصنه  به  تباه کرد  را  زیادی  جوانان( که  یدروبورش )سفمو    جوان

با    شهوانی   عباس  که  هایی شب  ازای  در   مرغ  و  گوسفند   االغ،  تعدادی  قاطر،  سه  گاری،  کارگاه تراکتور،  انبارها،  ها،خانه  زمین،

 درآمد«.  عطاره سلیمان مالکیت به کرد،  ورده سپری

را بیان    ی(خودگفتمان )ایدئولوژی    ،روابط سلطهبر    دی در کنار تأک  خواهدینویسنده هرگاه که معالوه بر موارد ذکر شده  

نماد نوعی تصویر    زیراکند؛  آن را تبیین می  یزبانی نمادین  و در قالب کاربردها  بردیبهره م   یکار پنهان  شیوهاز  بیشتر  کند  

مستقیم و صریح به دور است و نگرشی بر خواسته از واقعیت و متکی بر بافت و   یر یرپذ ی ادبی است که از تحریک و تأث

بار به درخت بلوط    ( 82:  تایبالیافی،  زاییده بافت و پدیدآورنده آن است ) از آن    صرفاًکه    شدهاشارهمثالً در متن چندین 

یندفع إلی شجرة   :زدن و آتشی برای گرم کردن اشود گاهی تنه آن محلی برای قربانی کردن است و یا وسیله ی میابزار استفاده 
وقودا   بعدئذ  وتصبح  لتجّف  الشمس  أشعة  تحت  ویوّزعها  ویقطعها  أغصانها  بعض  یشّقق  وراح  األمس  لیلة  المذبح  منها  إقتطع  التی  حمید، )  البلوط 

2002  :95 ) 

به   و شروعرود  قربانگاهی ساخته بود میبی پروا به سمت درخت بلوطی که دیشب با قطع کردنش    و  »با شتاب  )ترجمه(

از   و بعددهد تا خشک شوند  قرار می  دی نور خورشزیر    و درکند  می  قطعهقطعهرا    هاو آنکند  می   شی هاشاخهشکستن برخی  

 این، هیزم آتش گردند«. 

با شاخ   ابزاری برای دختران یعقوب که  وقت    :درست کنند  ها و مرغبلوط مکانی برای سگان    و برگگاهی هم  ولم یمض 
بلوط  طویل حتی أنهی یعقوب وابنتاه الوسطی والصغری بناء بیتین صغیرتین من رقاق الحجارة والطین مسقوفین بقطع من القصدیر الصدیء وأغصان ال

 (123همان: ) األول للدجاجة والثانی للجرو

 به   را  گل  های نازک وتکه سنگ   از   کوچک خانه    دو  ساختن  کوچکش  و  دختر وسطی  و  یعقوب  که  نکشید   طولی »  )ترجمه(

 دومی   و  مرغ  برای  اولی  بود،  شده  پوشیده  بلوط  یهاشاخه  و  زده  زنگ  )آهن( قلع  یها تکه  با  آن  سقف  که  رساندند  پایان

 . «سگ توله  برای

و اشاره به این    دانسته  و عزترا نماد قدرت  درخت بلوط    هاستیونیتجاوز و اشغالگری صه  گرینویسنده برای تصویر

زیرا  اصالت و شرافت    ،پایمال کردن قدرت  یهودکند که هدف اصلی  مسئله می از سنتعربی است؛  بسیاری  ها  بلوط در 

رفعت به مفهوم    و  عمر دراز  ،قدرت   ،طور خاص نشانگر استحکامبه  باشدمینماد عظمت و شوکت  و  درخت مقدس است  

( پس نویسنده  110:  1ج  ،  1379،  مرادف قدرت بوده )شوالیه و گرابرن  هامکانها و  معنوی و مادی آن است و در همه زمان

ی  ها هی پابرند و  های خود اصالت و عزت عربی را از بین میاحیای سنت  با  هاستیونیصه  که  کند یم  دی تأکنمادین    صورت  به

 گذارند.ب میهای جامعه عرقدرت و تسلط خود را بر سنت 
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 شیءانگاری یا چیزوارگی. 3. 4

در این شیوه،   زیراسازی از طریق شیء انگاری ایدئولوژی است؛  یعیطب  نیصور نمادی در  ک یدئولوژیاراهبردهای    ازیکی  

ابدی   ازلی،  به شکل  داده میعیو طبمسائل  نشان  ت ی  یعقوب  شوند؛  ورود  در رسیم  ثروت وقدرت  تسلط وکسب  با هدف 

دورمنطقه   سفری  قالب  منطقه  و  در  در  گزیدن  اقامت  و  طبیعی دراز  راهبرد  از  استفاده  استراتژیک  جهت ای  در  سازی 

است    بر همگانسفر که امری عادی  ایجاد حق مالکیت در قالب    تااست    اشغالگری صهیونیست  یساز یعاد و   شیءانگاری 

  با این شیوه در صدد القای ایدئولوژی گفتمان )غیرخودی( است:نمایان گردد ونویسنده 
،لم یکن وصول یعقوب وبناته إلی جنوب قربة الشماصنة الفتا  لالنتباه! لقد بدأ لمن رآه هو وبناته رجال یجّر خلفه أحزانه وبناته البطیئات    أبدا 

لی لمعان یمشی الرجل فتمشی بناته خلفه کأنهن مربوطات إلیه ...کان الحرکةالملتفات بأثواب برتقالیة اللون زادتها أشعة الشمس توهجا  ع
)حمید،   مشهدهم یثیر الشفقة والحزن ) وقد حسبهم بعض أبناء القریة من الباعة الجوالین أو اصحاب المهن کمن یبیضون أوانی النحاس(

 ( 63و   64:  2002

برای هرکسی که او را   !به جنوب روستای شماصنة جلب توجه کننده نبود و دخترانشرسیدن یعقوب  وجهچی هبه » )ترجمه(

 که  یحال  درکشد،  که او و دخترانش بسان مردی است که اندوهش را بر پشت سرش می  دی رسیم  به نظر  گونهنیادید  می

حرکت  آرام   بهدخترانش   بیشتر  رنگیپرتقالهای  لباس  با   کنندیم ی  را  آن  درخشش  خورشید  تابش  مرد   که  وقتی  کرده، 

می به هم  حرکت  که  گویی  او  پشت سر  دلسوزی    اند...شدهبستهکند دخترانش  آنان حس  اندوهمنظره    خت یانگیبرمرا    و 

 گرد یا از صاحبان مشاغلی چون سفید کردن ظروف مسی است(«. برخی از افراد روستا گمان کردند او فروشنده دوره)

عوامل سازنده    مثابهبهسازی تأکید دارد؛ زیرا واژگان  کلمات )ابداً، لم و قد( در عبارات بر قطعیت این تفکر عادی   کاربرد

گر طرز فکر، نگرش و ی معانی ضمنی، ارزش فرهنگی، اجتماعی و بار ایدئولوژیکی هستند که بیاندربردارندهگفتمان ادبی  

   باشند.بینی نویسنده یا گوینده میجهان

عطارۀ، و یعقوب برای تعیین هویتش    انیکارگر سلمگفتگویی که صرفاً از جانب شاهین،    واسطه بهدر بدو ورود یعقوب،  

است عالوه بر اینکه یعقوب با نگهبان معرفی کردن خود و نشان دادن برگ    بر منطقهجویی یهود  دهد، نشانگر سلطهرخ می

جاودانه  تشیمأمور راهبرد  توضیحات  از  به  باتوجه  کرده  استفاده  نگهبان،  ذکرشدهسازی  واژه  از  نمادین  کاربرد  مورد    در 

-راهبرد پنهان  واسطهبهاست  سازی ظلم خود  استمرار و عادی   صدد  دربه این ایدئولوژی صهیونیست که    خواهدیم  سندهینو

 سازی اشاره کند:کاری وجاودانه
أجابه یعقوب دونما شرح طویل أّنه حارس الجسر وضامنه وإسمه یعقوب والبنات اللواتی دخلن الکوخ بناته وأّنه سیحرس ویضّمنه بموجب 

بین من  اخرج  مضطربة  وبحرکة  یعقوب  السلطان...سارع  من  له  الممنوح  والضمان  الحراسة  الرجل   صک  نظر  اما  یفتحها  وراح  لفافة  ثیابه 
 ( 69: 2002)حمید،  وحرص حرصا شدیدا  أن یریه الخاتم والتوقیع

 که  دخترانی  و  است  یعقوب  نامش  و  است  پل  ضامن  و  نگهبان  او  که  داد  پاسخ  او  به  طوالنی  توضیح   بدون  یعقوب»  )ترجمه(

کرد   شده  داده نامه  ضمانت  طبق   و  هستند  او  دختران  شدند  کلبه   وارد نگهبانی خواهد  پل  از  او  پادشاه  جانب  را    و  از  آن 
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 شروع   و  آورد  بیرون  لباسش  بین  از  را  تاشده()  دهی چیپکاغذی    متالطم،  حرکتی  با  و  کرد  عجله  یعقوب  ...کرد  خواهد  تضمین

 .دهد« نشان او به را امضا و مهر که بود مشتاق بسیار که یحال در نگاه کرد، به مرد کرد آنباز کردن  به

و  پل   انتخاب   سکونت  قدمت    برای  به  اهمیتآن  اشاره  بر  و  دارد    شداللت  میراث  بر  تسلط  با  صهیونیست  یهودی  که 

 : دی اغتصاب خود دارن سازیعادی حیاتی و فرهنگی سعی در هاتیموقعفرهنگ و 
، قرب   تماما  العتیق  الجسر  المکان قرب  بناتی« کان  یا  لم تصّفر  »هنا  التی  القصب والحلفاء والسعد والبریر  الشجیرات  مساحة واسعة من 

أوراقها بعد والتی علت قاماتها وامتدت حتی جاوزت علو الجسر بأوراقها العریضة الحادة والهاجعة تحت وطأة حر الظهیرة وقرب الطواحین 
المج الصخور  إلی  أنشدت  وقد  وارتفع  والتی عال ضجیجها  بالماء  القمح  المدارة  بأکیاس  إلیها  التی جاءت  والبغال  الحمیر  أرسنة  لها  اورة 

 .(64همان:) لطحنها من قریة الشماصنة والقری المجاورة لها

سعد   های نیشکر،)ای دختران من، اینجا(، محل سکونت نزدیک پل قدیمی بود، نزدیک گستره وسیعی از بوته  »  )ترجمه(

 شده   ( شلو )فروهشته زیت نوکهایی پهن، اند با برگ اند و از بلندای پل عبور کردهقد کشیده  که سبز شهیهمی هاکاجو  یکوف

و   هااالغرا پرکرده(، افسار    جاهمهبسیار است )  هاآنکه سروصدای    های آبیدر زیر گرمای نیمروز؛ مکانی نزدیک آسیاب

های کنار آسیاب آیند به صخرههای اطراف می های گندم برای آرد کردن از روستای شماصنه و روستایی که با کیسهقاطرها

 «.شدهبسته

نزدیک رود اردن حدود یک کیلومتر از جنوب دریاچه    )بنات یعقوب(پل  در خصوص پیشینه این پل گفته شده است:  

دیدار   که برای)پیامبر یهودیان( وقتی  یعقوب  :اندآن گفته  هیتسمدر وجه  ،از شهر صفد فاصله دارد  کیلومتر  20حوله و حدود  

فلسطین میالبان    اشییدا رود    گذشتنبرای  رفته  به  آن عبور کردهاردن  از  در  از روی  بازگشت مدتی  و  پل   راه  کنار  در 

تار   ،و نسبت داده شدهلذا به ا  ؛سکونت داشته بوده است برخی نیز    (بنت یعقوب)معتقد است که نام آن    نگارخی ابوالفداء 

است و ملک ظاهر   هآمدند ساختهایی که از فلسطین به دمشق میایوبی آن را برای ارتباط بین کاروان  نیالدصالح:  نداهگفت

شده تبدیل گردیده است و به منطقه نظامی حفاظت  اکنون این منطقه توسط سپاه اسرائیلی  ؛بیبرس آن را بازسازی کرده است

: 1، ج  2003  که بر روی چهار ستون سنگی ساخته شده است )ابوحجر،  باشدیم  رنگاهیس  یفشان آتش  یها سازه آن از سنگ

نقاط حساس    .(77 بر مکانبر    فاشراشناخت  تملک  مثل  دهد  افزایش  را  غلبه  و  تسلط  قدرت  که  استراتژیک  امور  و  ها 

برای تطمیع و  توسط یعقوب  زیتون که با اشتغال و اقتصاد مردم در ارتباط است و یا ساختن کاروانسرا    یریگکارخانه روغن

؛ سازی است  هجمله راهبردهای جاودان  سمت غربی است ازبا  ارتباطی    ریتملک بر اطراف پل که محل عبور و مرور و مس

تاریخ درست در قلب جامعه تاریخی است )تامپسون، :  1378  زیرا این راهبرد متضمن استقالل مجدد گستره جامعه بدون 

 .کاری که یعقوب درتالش بود در منطقه شماصنة به همکاری سلیمان عطاره انجام بدهد. (82

یا یک کابوس از طریق راهبرد    ایرؤاین حادثه به    هیو تشباما در پایان رمان حسن حمید با ترسیم روند عادی زندگی مردم  

   :کندیمرژیم صهیونیستی اشاره  و عاقبتنخواهد بود   سازی به پایان هر تجاوز و نیرنگی که چیزی جز تباهیطبیعی
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، منجم وإکتشف تماما  لم یبق منه بدا کل شیء مثل الحلم أو الکابوس الطویل، حل م له متعه ومخاوفه حلم له منجم فیه الثمین والبخس أیضا 
سوی الحجارة السوداء والمقبرة وآثار الخطا التی مشت تلک الدروب، منجم لم یصرف أهالی الشماصنة عن مواصلة الحیاة قرب النهر و فی 

 ( 278همان: ) صر الزیت وکان ماحدث لم یکن مطلقا أو لکاّنه لم یحدث اصال  السهول واألودیة مع الماشیة واألرض و الطواحین ومعا

 که  ییای رؤ  داشت،  هاییترس  و  ها لذت  که   ییای رؤ  ،دینظر رس  به  طوالنی  کابوس  یک  یا  ایرؤ  یک  مانند  زیچ»همه  )ترجمه(

  چیزی  آن  از  که   ی حال  در  شد   کشف  و کامالً  بود  معدنی  داشت،   وجود ارزش  کم  وبها  گران  چیزهای  آن  و در   داشت  معدنی 

قدم نهادند، معدنی که مردم شماصنه را از ادامه   آن مسیرها  هایی که برگام  آثار  نماند و  باقی  و قبرستان  سیاه  هایسنگ  جز

ی منصرف نکرد و ریگروغنی  ها و کارخانه  ابیو آسچهار پایان و زمین    به همراهها  ها و درهزندگی در نزدیک رود، دشت

 رخ نداده«. اصالًانگار آنچه رخ داد قطعی نبوده یا گویی که  

که چیزی جز شکست    و ظلمی مطلق دارد، در این عبارات حقیقت این تجاوز  بر نفلم( که داللت  حرف )بنابراین کاربرد  

ی  دئولوژ یو اکند  ده آگاه میرخ دادن این وضعیت در آین  و تصوررا به دفع خطر احتمالی    و مخاطب   اندینمایمنیست را  

می تجسم  را  زبانمقاومت  منظر  از  سلبی  عبارات  زیرا  بهبخشد؛  معنا  شناختی  برای  ابزاری  کارسازی  عنوان  روند، می  به 

که همان »  گونه  است:  معتقد  منفی  جمله  که یهنگاملیچ  کار های  منظر  می  به  از  دارد.  وجود  خاصی  هدف  حتماً  روند، 

شناختی یک قالب تجسم آن قالب را در بندی سلبی است؛ نفی زبانسازی خاص، قطبشناختی، کلید درک قابلیت معناسبک

د و از دان می  ایرؤرا بسان    دادهرخ(. نکته قابل تأمل دیگر نیز این است که نویسنده حوادث  146:  1394پی دارد« )نورگارد،  

ی دیگر معرف وقایع دردناک ناهشیارند و  و برخکنند  ی می نی بشیپهای آینده را  ، رویدادها و کنشاهایرؤشناختی  نظر روان

می روان  نمادین  )شارف،  بازنمایی  پنهان124:  1381باشند  راهبرد  زبانی  کاربرد  این  طبیعی(  با  توأم  تا  کاری  است  سازی 

 احتمالی و همچنین ایدئولوژی مقاومت آگاه کند.  خواننده هوشیار را به دفع خطر 

 .  ایجاد وحدت4. 4

 تا کند می ها تالشاختالف داشتننگه پوشیده و هویت جمعی برساختن طریق از قدرت روابطدر ایجاد وحدت نمادین،  

با سلیمان به منطقه  یعقوب  ابتدای ورود    از همان  ؛ لذابدانند آن از  جزئی  را خود افراد  همه بسازد که  نمادین یک وحدت 

أنا شاهین وکیل خواند:  و او را همسایه می  بردیمشاهین به هویت او پی    که   آنگاه  خوردیعطاره پیوند م أیها الجار  مرحبا  بک 
 ( 70همان:)  المعصرة أرسلنی سیدی ألطمئنَّ علی وصولک فحق ضیافتک علینا

 مطمئن  آمدنت  از  تا  فرستاد  مرا  اربابم  گیری،کارگزار کارخانه روغن  هستم،  شاهین  من  همسایه،ای    یآمد »خوش  )ترجمه(

 .وظیفه ماست« برای شما ینوازمهمان شوم،

و  تبرک جستن  با نیرنگ، اموال دیگران مال طلبی و تسلط بر شان،  ی انسانفروختن کرامت سراسر داستان در اموری مثل در 

در ند وقتی یعقوب در پاسخ به دخترش  خلق یک هویت جمعی در منطقه هست  صدد  برادر خواندن یکدیگر در  طورینهم

أنت نصیري یا  داند:  یا وی را یاور خود میإّنه قریبنا هو من أهلی و قد سبقها إلی هنا منذ سنوات  :  گویدیمهویت سلیمان    خصوص
 (.  147: 2002حمید،  ) سلیمان أنت نصیري 
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های  خنثی نیست؛ بلکه درنتیجه کنش در متون امری طبیعی و  هاآنچینش  ی ایدئولوژیک، جمالت، ساختار وهاگفتماندر 

ضمایر)نا و ی( در   نیو همچنگیرند، در اینجا کاربرد جمالت اسمیه  اجتماعی، قدرت و ایدئولوژی پنهان در متن شکل می

  د یتأکیب، نصیر( که صفت مشبه هستند و در اصل معنایی خود نیز بر ثبوت داللت دارند، جهت  کنار کلماتی چون )اهل، قر

 .اندکاررفتهبهبر روابط گفتمان سلطه و همچنین ایجاد وحدت 

زنند که همان یمدست  سنت برکت بخشیدن و قربانی کردن    هر زمان که دستاوردی دارند به  یعقوب و سلیمانهمچنین  

، مثالً شودشد استفاده می که آفریننده یک هویت جمعی با  ییکارها از راهزیرا در این راهبرد    ؛ستاستاندارد کردن اراهبرد  

یعقوب مکان زندگ ازدواج می  کندیرا مشخص م  اشیزمانی که  یعقوب  با دختر  به سنت مبارک کند  یا سلیمان  توسل  با 

 روابط  بخشند؛ زیراوحدت میروابط سلطه خود را   ی عقیدتی خویشها شی گرااز خالل آشکارنمودن  ؛  کردن و قربانی کردن

 استمرار  استقرار و حمایت، که ارزش ای گونهبه نشان دهند جایز و حقبه چیزی را خود توانندمی خود یکی سازی با سلطه

یا بناتی هو أّنه ال مناص لی من تقدیم دم طاهر کند:  ، یعقوب هم حضورش در منطقه را بدین شکل موجه میکند پیدا  مردم  نزد را
 (73: 2002)حمید، !لمبارکة مکاننا الجدید هذا وبغیر الدم لن یبارک الرب مقامنا!

پاکا چاره  دخترانم،  ای»  )ترجمه( نثار کردن خونی  نیست جز  برای من   بدون   و  جدیدمان  مکان  این  دادن  برکت  برای  ی 

 .داد« نخواهد برکت را ما جایگاه خداوند خون،

 . چندپارگی 5. 4

نویسنده  .جلوه دهد   هم  از  متفرق و وحدت  بدون چندپاره،  سعی دارد نهادها راو   است  بر دشمنان  شیوه تمرکز  این  در

از راهبرد مطلوب زدایی و    کندتشبیه می از زبان مردم و راهبان معبد به دجال، تاجر، یا ویروس جابجایی  را  آنجا که یعقوب  

راهبرد  افتراق   کنار  آوارگی  کارپنهاندر  اصالت،  عدم  ایدئولوژی  تقویت  و   یبرای  وطن  یهود  حس  وجود   یدوست عدم 

إستوضحهم: بان الباحث عن المال یصاب بالحمی وإن أعیته الحیلة وعجز عن وأضافوا شارحین لمن  :  استفاده کرده است  هاستیونیصه
 .(58 همان:)  الوصول إلی المال الیتوانی عن بیع أی شیء یملکه حتی ولو کان کرامته 

جستجوی  در    که  : کسیخواستندیمتوضیح بیشتر    هاآنداند برای کسانی که از  شرح می  که  یحال  دراضافه کردند  »  )ترجمه(

  پول  به  نتواند  و  کند  وسیمأحیله زدن و نیرنگ کردن هم در طلب پول او را    اگر  و  شودمی  ی(پرستتب )مال   دچار  است  پول 

 اش باشد«. کرامت انسانی اگر  حتی کند،نمی دریغ دارد  که چه  هر فروش  از برسد،

ایدئولوژی نویسنده را   خوباند خیلی  تشبیهاتی که با بافت موقعیت پیوند خورده  نیو همچن «لن»کاربرد جمالت منفی با  

ایدئولوژی متن   یزیرا در تحلیل یک متن عالوه بر توجه به بافت اجتماعی متن اگر هدف پژوهش آشکارساز  ؛کنندیم  دی تأک

 :ای به بافت زبانی متن داشتباشد باید توجه ویژه
ه لن إّنه دجال و إّنه لن یحل مشکالت الناس ولن یشفی أمراضهم أو أمراض دوابهم أّن ال أمان له علی األطفال عندما یقوم بعملیة الختان وأنّ 

باألمکنة   االرتباط  ألّنه ال یحب  بغلة  أو  بقرة  یّربی  أو  معه یزرع شجرة  تخلق  منهم  الواحب  یخلق  أن  منذ  و  وأمثاله  فیعقوب  فیها  مهما طال 
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الرخیصة  وغایاته  دواخله  و  أعماقه  یکشفون  الضوء  مثل  اآلخرین  ألّن  واالنطواء  العزلة  وحب  آخر  إلی  مکان  من  التنقل  حب   جرثومة 
 .(59همان:)

کودکان   وقتی  درمان نخواهد کرد،  را  حیواناتشان  وها  آن  و بیماری  حل  را  مردم  هرگز مشکالت  و  است  دجال   او»  )ترجمه(

 نخواهد کاشت درختیهرگز  و  ها از او در امان نیستند(بچهندارد )وجود  هابچه هیچ امنیتی از جانب او برای کندمی  را ختنه

آنجا باشد،    طوالنی  مانز مدتکه    چقدر  ارتباط بگیرد هر  هامکان  با  ندارد  دوست  چون  نخواهد داد؛  قاطری پرورش  یا  گاو  و

 و   شودخلق می  او  با  دیگر  جای  به  جایی  از  شوند الزاماً ویروس عالقه به جابجاییخلق می  که   یزماناز    او  امثال   و  یعقوب

کنند)برمال او را کشف می  ارزشیب  اهداف  و  باطن   که  هستند  نوری  برای او مانند  دیگران  زیرا  یی؛گرادرون  و  یی تنهابه  عالقه

 .کنند(«می

اکثر جمالت   کاربرد  با  جاودانه  صورت  بههمچنین حسن حمید  راهبرد  )أنّ(  با ساختار  و  راهبرد  اسمیه  کنار  در  سازی 

ی بکار گرفته و در تالش است تا ایدئولوژی گفتمان )خودی( که ترسیم وحدت و رخودیغافتراق را برای تصویر گفتمان  

کند؛ زیرااصالت عربی و همچنین   تبیین  را  برابر صهیونیست هاست  در  از   هشیاری  انبوهی  در ساختار نحوی یک جمله 

 توانیبر معنا استفاده کرد در یک جمله م   د یاز آن برای تأک  توانیاشکال ساختارهای ممکن و جایگزین وجود دارند که م

از آن برای    توانیالت معلوم و مجهول گرداند که میک جمله جم  را به ابتدای جمله آورد یا با تغییر ترتیب کلمات  یاکلمه

 ( 79: 1393، کیدا ایدئولوژیک جمالت گفتمان استفاده کرد )ون یساز برجسته

:  دیگویکه به دخترش م  ند ینمایم  گونهنیافرادی ساده عاطفی هستند و در نگاه یعقوب نیز ا  روستا  مردم   رمان،  در سراسر
: ال أریدهم أن یطمعوا بي یا بنتي وت سأله کیف؟ ولماذا لم تتزین یا أبی فأنت ستواجه أهل القریة؟ فیجیبها و کأّنه عثر علی مفتاح الکالم أخیرا 

ابنته سؤالها کیف؟   إّننی بمنظری هذا أکسبهم لألبد و تکّرر  : 2002)حمید،    فیقول یعقوب: »هم أهل عاطفة یشاهدون فینفعلون«فیقول: 

113.) 

  انگار   که  دهدمی  پاسخ  او  به  چنان  او  خواهی شد؟  روبرو  روستا  مردم  با  پدر، تو  ای  ندادی  زینت   را  خودت  چرا»  )ترجمه(

 پرسدمی  او  از   ای دخترم.  طمع کنند   من   نسبت به  خواهمی: نملب مطلب را گفت(است )  داکردهی پ  را   سخنرانی   کلید   تاًینها

  خود  سؤال   دخترش  و  شوم(طلبکارشان میبرم )سود می  هاآناز    همیشه  با این وضعیتم برای  من:  گویدمی  عقوبی  چگونه؟

 . گیرند«قرار می  ریتأث و تحت بینندی( م)ظاهرم هستند،  عاطفیها : آنگویدمی یعقوب سپس   چگونه؟: کندمی  تکرار را

  راهبرد چندپارگی برای ترسیمبه  نویسنده    شودیاهالی کشته ممردم از حالت منفعل بیرون آمده یعقوب توسط یکی از  اما  

بر نابودی    دی زیرا که راهبرد چندپارگی تأک  ؛آوردیروی م  ،شودیم  فراموش که با مرگش  و اهدافش  زندگی یعقوب    سرانجام

م محل    ،کندیگفتمان مسلط  نه  که  کاروانسرایی  برای    وآمدرفتلذا  بود  بلکه محلی شده  به درازدستمسافران  یعقوب  ی 

ناموسشرافت   او    و  اغواگری دختران  برای  محلی  و  ممردم  اندوه    ،شودیتعطیل  از  رمان مکرراً  پایانی  تران، دخدر فصل 

-رسیم میو زندگی جداگانه بدون نسل را برای هریک از دخترانش ت   شدهگفتهسخن    رفتهازدستتعطیلی کاروانسرا، زیبایی  

   کند:
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حالة الحزن التی عمت المنطقة وحالة األسی التی لقت بنات یعقوب وطقوس النواح التی أقمنها قرب قبره وتعطیل حرکة الخان وفعالیته بعد 
بناته فی غرف ما عاشت بنات یعقوب أیاما  عدیدة فی أطیاف الحزن والبکاء...بعدموت یعقوب الخیط الناظم لبناته وللمکان الجدید إنطلقت  

 . (269 :2002)حمید،  الخان کل واحدة تبنی مشروعها الخاص وحیاتها الخاصة 

 در  عزاداری  مراسم  و  آمد  یعقوب  و غصه به سراغ دختران  حال مصیبت  وفراگرفت    را  منطقه  اندوه  و  حالت غم»  )ترجمه(

 و   غم  سایه  های بسیاری درتا مدت  یعقوب  از آن دختران  و پسکاروانسرا تعطیل شد    که  یحال   در  دادند  انجام  او  قبر  کنار

هریک به اتاقی    دخترانش  جدید بود،  مکان  برای  و  دخترانش  برای   برنامه منظم  یعقوب،  مرگ  از  پس.   ...گریه زندگی کردند

 ساختند«. را مختص خود زندگی و  مخصوص خود برنامه(هرکدام پروژه ) و در کاروانسرا رفتند

کن    را ادامه دهد و در منطقه استقرار یابد:  هاآن و نداشتن نسلی که راه    کندیماین راهبرد تأکید    ( برکاربرد صفت )الخاص
النجلیة الخضراء  المقبرة کالمذعورات ویبکین بصمت شدید أوالدهن الذین لم یرکضوا فوق الجسر والذین لم یلعبوا فوق المروج  یرکضن 

 ( 276)همان،  الواسعة

 که   برای فرزندانشان  کردند،می  گریه   در سکوتی سهمگین  دویدند ومی  قبرستان کاروانسرا  سمت  به  هراسانها  »آن  )ترجمه(

 .نکردند«  بازی وسیع سبز  چمنزارهای روی و ندویدند  پل روی از

یی چون سلیمان، شاهین، یعقوب و نوادگانش در کنار  هاتی شخصسرانجام، پایان یافتن رمان در فضایی آرام بدون وجود  

اشاره شد  طبیعی بدان  که  یعقوب  از مرگ  مردم پس  روابط  نحو سازی  دادن  به  نشان  برای  پارگی  راهبرد چند  بر  تأکید  ی 

 منطقه فلسطین است.    شکست و نابودی افکار و ایدئولوژی سلطه اسرائیل در

 نتیجه 

 :سون مشخص گردیدپ براساس کاربست نظریه تام با تمرکز بر درک ایدئولوژی 

 .باشدیشهوت و جنسیت نم ،مسئله زنبه است و صرفاً پرداختن  اجتماعی-ناظر بر یک حادثه سیاسیاین گفتمان ادبی  .1

ساخت شاهد عینی در نفی    ،بازخوانی آن در قالب این روایت تاریخ و  کاربرد  اصلی نویسنده از    ایدئولوژیتمرکز و    .2

 .کشورش است یسازمطالبات و مدعیات دشمن در مسئله مستعمره

دلیل قطعی و محکم و  شمول است  پیوند وی به عناصر تاریخی و دینی راهبرد جهانو  ترسیم زندگی یعقوب مهاجر    .3

 . استش رانی برای تحقق مقاصد شهوت یی،گرایاشغالگری، ماد  برذات رژیم صهیونیست که قائم بر  باشدیم

ایدئولوژی یهودیان است که حکومت و سرمایه و  این  سازی مبین  ه  جاودان  ،طبیعی سازی  ،وحدت   سازیراهبرد نمادین  .4

همچنین اینکه یهودیان   دانند یرگزیده در جهان م ها خود را نژاد برتر و بها باشد چرا که آنصنعت همواره باید در خدمت آن 

 . شوندیمتوسل م یا لهی برای به دست آوردن مال و ثروت به هر وس

ارتباطی با فلسطین    هاستیونی که صه  بر این مهمراهبرد عقالنی سازی    زدایی وراهبرد افتراق و مطلوب  حسن حمید با    .5

ی را از وجودشان دوستوطنکنند؛ چون آوارگی در ذاتشان است و این حس  نمی  یپرست و وطن  یبستگندارند و احساس دل 

 . کندمی دی تأکگرفته است،  
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  ی از زبان و کردار صهیونیست بپردازدو اشغالگری  نیمهاجرنشنویسنده با وجود آنکه تالش کرده است بیشتر به مسأله    .6

ی و مطلوب زدایی ایدئولوژی خود را نیز تحکیم  کار پنهانراهبرد    قیاز طربافتمند تولید شده    به ماهیت گفتمان  با توجه  اما

 بخشیده است.

 نوشت یپ

1. Fowler 

2. Thompson 

3. Mannheim 

4. Van Dijk 

5. legitimation 

6. Dissimulation 

7. Reification 

8. Unification 

9. Differentiation 
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