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 چكیده
اي در علوم انسانی و باالخص در حوزه نقد  رشته اي جدید و بین شاخه كه تحلیل گفتمان انتقادي

 -و در تحلیل مسائل مختلف سیاسی است بیشتري پیدا كرده ۀتوسع هاي اخیر در سال، است شناختی زبان

ذار این جریان گ داز و بنیانپر  نظریهنورمن فركالف . ندك  یی میاجتماعی و البته متون ادبی خودنما

گرایی  شناسی، تأویل نهدر اواخر قرن بیستم میالدي با دریافت و گذر از نظریات نشاشناختی،  زبان-فلسفی

حال  درعینها و  نئوكمونیستگرایانۀ  اقتصاد با رد آراء صرفاًاسی میشل فوكو و همچنین شن گادامر، دیرینه

هاي  توانست مفهوم گفتمان قدرت و مردم را از طریق ساخت ،گرایی دریدایی ساختار با نگاهی به پسا

كوشد با رویکردي  حاضر می مقالۀ .تازگی ببخشد ،هاي زبانی آمده از صورت دست ایدئولوژیک به

سفر به و  احمد آلجالل  ازمدیر مدرسه هاي  رمانكالن مدرنیته را در بافت تطبیقی، مفهوم كلیدي و 
 سه سطح عمدۀساس رویکرد نظري نورمن فركالف در بر ا ،فردینان سِلین فرانسوي-لویی انتهاي شبِ

هاي  عنوان گفتمان قدرت در رمان به اصطالح مدرنیته  .نماید   تحلیل و بررسی ،، تفسیر و تبیینتوصیف

  متجلی شدههاي داستان  مذكور در تضاد با گفتمان رسمی قهرمان( نامه خودزندگی)اتوبیوگرافیک  نیمه

مرداد  42ثر از كودتاي متأ مدیر مدرسه،در  احمد آلشده، باید گفت كه  یاد با عنایت به نظریۀ .است

اخالق،  ،غربی ۀزده شده و به تقلید از مدرنیت اي را دارد كه غرب ، قصد انتقاد از عواقب جامعه0334

از  ،سفر به انتهاي شبلین نیز در فردینان سِ-لویی. است معنویات و فرهنگ سنتی را به فراموشی سپرده

و رسوم جاري رسم جایگاه گفتمان قدرت قرار دارد، درن غرب و گفتمان مدرنیته كه در م وراي جهان 

 ،هاي صنعتی ازپیش ماشین مدرنیزاسیون دولتی و ظهور بیش ثیر پدیدۀكه تحت تأبین افراد جامعه را 

 .نگرد تحقیر می الت قصار و لحن عامیانه به دیدۀدر قالب جم اند، از دست دادههویت انسانی خود را 
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 مقدمه

 ایدئولوژي صورت به كه است باوري. استگفتگوي ساده  گزاره و هر-ازجمله  فراتر گفتمان مقولۀ

 بر حاكم گفتمان گذاري تأثیر. هدد یم  نشان رفتاري ايه كنش در را خود و مدهآدر ایمان و

  اندیشه اعمال، روي بر  ود،ش می اعمال( قدرت گفتمان) سیاست طرف از كه زمانیویژه  به ،جامعه

 در وانندت می (قدرت و مردم) گروه دو این و است انکار رقابلیغ( رسمی گفتمان) مردم گفتمان و

 بیش چیزي متضمن گفتمان»: است معتقد (0777) گی پُل جیمز. باشند مه با متضاد یا و راستا یک

 ذاري،گ ارزش تعامل، عمل، شیوۀ با زبان كردن هماهنگ متضمن همواره اه گفتمان. است زبان از

 مکان و زمان ا،ه تکنولوژي ابزارها، اشیاء، ،یرزبانیغ نمادهاي ا،ه لباس ا،ه بدن احساس، اشتن،د باور

ي ا حوزه گفتمان كه است باور این بر، نیز فیلسوف و منتقد شهیر ادبی فرانسوي ،فوكو میشل« .است

 نسبتاً و متراكم متعدد، كالمی هاي روابط و تعامل ،آن در كه است (یشناخت زبان-كالمی )

 را ها آن بلکه ،ردگی نمی نظر در اه نشانه از يا مجموعه را اه گفتمان او. ذیرندپ توصیف سادگی به

 خشندب می شکل منظم طور به گویند می سخن اه آن دربارۀ كه را موضوعاتی كه داند می كردارهایی

 با متن ارتباط كوشد  می گفتمان تحلیل ( 72:  0372دریفوس، پل، هیوبرت رابینیو، ) .ازندس می و

 -سیاسی -فرهنگی اتفاقات یا و دیگر متون جامعه، از متأثر تواند می كه را آن از خارج بافت

 اه شخصیت زبان از ناخودآگاه، یا و آگاهانه متکثر، ايه ایدئولوژي صورت به و باشد اجتماعی

 تا است آن بر انتقادي گفتمان تحلیل رویکرد. كند تحلیل زبانی هاي صورت طریق از، شود استنباط

 به اتکا با واندت می چگونه و ذیردپ می تأثیر اجتماعی عوامل سایر از گفتمان یک چگونه دهد نشان

 كرده تکثیر را خود موافق ايه اندیشه و باشد هم مولد ،اجتماعی عوامل دیگر و زبانی ايه صورت

 :دده انجام را قدرت یا و رسمی گفتمان دیبازتول كار و

 متون در گفتمان و ایدئولوژي قدرت، زبان، ۀرابط انتقادي گفتمان تحلیل رویکرد اگرچه » 

 اگر ولیکن دارد، خود كار دستور نخست اولویت در را اجتماعی سیاسی مسائل و يا رسانه

 جاي گفتمان تحلیل حوزۀ در ودش می مربوط نوشتار و گفتار زبان به آنچه هر كه بپذیریم

 گفتمان تحلیل چارچوب در ... را اه ملت مکتوب و شفاهی ادبیات وانت می پس یرد،گ می

 نیز را فارسی ادبیات يا دوره و فردي سبک و نمود تفسیر و تحلیل یشناخت زبان نقد و انتقادي

 .(02: 0329 زاده، آقاگل فردوس) «.كرد معرفی و شناسایی انتقادي، نگاه با
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 فرهنگی -علمی نهضت از بعد كه فلسفی -ادبی -علمی جریان یک عنوان به مدرنیته مضمون

 همواره و داده نشان سکوالر ایدئولوژي یک صورت به را خود معاصر، دورۀ در ژهیو به  رنسانس،

 سوق فزونا روز علمی پیشرفت به جدید هاي تکنولوژي مدد به را غرب جهان تا ستا اشتهد سعی

 انسانی علوم وسیع حوزۀ جملهاز  بشر، زندگی ابعاد تمام دررا  خود اثرگذاري قلمرو جیتدر به دهد،

 و بخشیدن معنا براي است نظري يا برساخته مدرنیته» ناختی،ش معرفت منظر از. ستا داده گسترش

 خاصی مکانی و زمانی ظرف در كه وقایع و حوادث و رویدادها از يا پیچیده تودۀ تفسیر

 رمان دو( 94: 0327 پایا، علی)« .ستا گرفته دربر را جا همه تاكنون تأثیراتش دامنۀ و یافت ظهور

 به سفر و مدرسه مدیر فرانسوي، سِلین فردینان -لویی و ایرانی شهیر ۀنویسند احمد جالل آل مهم
 گفتمان) مدرنیته گسترش دوران اوج بیستم، قرن اول ۀنیم ادبیات در مهمیبسیار  آثار ،شب انتهاي

 ۀرابط انتقادي، گفتمان تحلیل از رفتنگ كمک با توان می كه هستند( قدرت جایگاه در مستقر

 خود ،مدرسه مدیر نگارش مورد در. نمود تحلیل اه آن در را مردم و زبان ایدئولوژي، و قدرت

 انتقادي ،تیغا به اثري را آن و كرده اذعان سِلینفردینان  -لویی از يریرپذیتأث به حمدا آل

 محمد دولت سقوط و 0334 مرداد 42 كودتاي از بعد رمان این .(9:  0374، احمد آل) .پندارد می

 نویسندۀ.  ستا یافته انتشار دوم پهلوي ۀدور در( 0337) حاكم سیاسی اختناق با زمان هم مصدق،

 و جامعه فرودست طبقۀ به دنش نزدیک و ازاريب كوچه و عامیانه زبان از یريگ وام با كتاب

 مناسبات بر را خود ناقص شکل به كه اي مدرنیته از اجتماع، بافت با داستان متن ردنك نزدیک

 و ویتیه بی دگی،ز غرب در را آن ریشۀ و انتقاد هنر، جادوي لطف به كرده، تحمیل اجتماعی

 . كند می داد قلم فرهنگی برهنگی

 نوشتۀ از پیش قرن ربع حدود رمان این است، شایان ذكر نیز شب انتهاي به سفرخصوص  در

 خوانی هم به توجه. ستا داده جلوه ارزشمند بسیار حمدا آل براي را سلین و شده منتشر حمدا آل

ست، ا افتاده اتفاق اندك زمانی ۀفاصل با فرانسه، و ایران كشور دو در یادشده دوران در كه اتفاقاتی

 ظاهري ۀپوست از تقلید در سعی( قدرت ۀطبق) دوره آن ایران كه نکته این به عنایت همچنین

 نظر اشتراك به را لفمؤ دو ،ردك   می بسنده آموزش امر در سطحی شدن نو به و داشت مدرنیته

 ۀنویسند براي مدرنیته هاي آورده از فرانسه حکومت نابجاي تقلید چراكه .است رسانده بسیاري

 -كالمی سطح در ژهیو به نویسنده دو گرایانۀ هم كنش. است نامقبول و ناخوشایند نیز فرانسوي

 دولتی مدرنیزاسیون طریق از دنش مدرن به را بیستم قرن جامعۀ كه اي مدرنیته با مواجهه در زبانی



 473-447، ص0411، پاییز و زمستان 444، شماره 74زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز، سال  421

 

 كه رویکردي یرند،گ  پیش در را تطبیقی رویکرد تا داشت آن بر را نگارندگان ست،ا داده سوق

 همبستگی باعث تواند می منظر این از و سازد می میسر را مختلف جوامع و ها فرهنگ شناخت امکان

 .شود ها ملت

 و سوژه) فوكو میشل چون شهیري نویسندگان نظریات به توجهبا  كوشد، می حاضر مقالۀ

 گفتارهاي درس) 4خرمتأ ویتگنشتاین و( ساختارشکنی) 0دریدا ژاك ،(یشناس نهیرید تاریخ –قدرت

 ادبی و -فرهنگی مطالعات حوزۀ به را انتقادي هاي گرایش كه( زبانی هاي بازي -یشناس ییبایز

 پرداز گذار و نظریه بنیان فركالف، نورمن ۀنظری كاربستبا نیز و اند  نموده وارد سیاسی -اجتماعی

 موضوع، به پرداخت و مواجهه ۀدر نحو آثار اشتراك به عنایت باهمچنین  و انتقادي گفتمان تحلیل

 و تحلیل را افتراقات و اه مشابهت، دهد قرار مطالعه مورد تطبیقی صورت به را موردنظر رمان دو

 با سبب، همین به. سازد عیان واضح يا گونه به را ایدئولوژي - زبان و قدرت - مردممیان  رابطۀ

 و مدرسه مدیر رمان دو ،(ادبی) گفتمان تحلیل تخصصی حوزۀ در فركالف نورمن آراء از استفاده

 توصیف سطح) اول سطح: خواهندگرفت قرار بررسی مورد عمده سطح سهدر  شب انتهاي به سفر

 را ها آن محتواي و بافت با مطابقت در آثار شکلی هاي ویژگی تا دارد آن بر سعی( انتقادي بیان

 هاي مکانیسم و اجتماعی –تاریخی موقعیت ،( اي زمینه تفسیر سطح ) دوم سطح. مطالعه كند

خواهد  بینامتنیت بافت در متون يریرپذیتأث به و مودن خواهد بررسی را آن در موجود ایدئولوژیک

 اثر دو در متن كنش از ناختیش جامعه تحلیل امر برنیز (  انتقادي تبیین سطح ) سوم سطح .پرداخت

بناي كار تحقیقی این مقاله  آید زیر كه در ادامه می یسؤالپاسخ به دو . اشتد خواهد تمركز مذكور

نورمن  ۀنظری -4دارد؟  ادشدهیگیري گفتمان دو رمان  مدرنیته چه نقشی در شکل -0: خواهد بود

 كند؟   فركالف چگونه این نقش مهم را توجیه می

 تحقیق ۀپیشین
كه نوشتار پیش رو داراي سه  استاصلی پیشنهادي، ذكر این نکته حائز اهمیت  عنوان بهبا توجه 

 ۀمندي از نظری تحلیل مدرنیته و بهره ۀتطبیقی بودن آن، سوی: از  اند عبارتكه  استوجه عمده 

از این تحقیقات مختلفی در پیش . دده سه وجه ساخت اثر را تشکیل می مجموع این. فركالف

تطبیقی  صورت بهكه برخی نیز  است  شدهحاضر انجام  مقالۀ ۀموردمطالعزمینۀ دو اثر 

 بر آنآید، و نگارندگان را  حاضر به شمار میۀ نوآوري در مقالآنچه بیش از همه . اند گرفته انجام

وجه  هر سه ۀرندكنون دربرگی این است كه هیچ پژوهشی تا ،است تا به پژوهش بپردازند داشته
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. نبوده استو سفر به انتهاي شب  مدرسه ریمدهاي  در بررسی رمانفركالف،  ۀنظریویژه  مذكور، به

خاضعانه امید بر آن دارند كه این پژوهش ناچیز توانسته باشد در این  ،كه نویسندگان روست نیازا

این بخش خالی از لطف  در گرفته انجاماشاره به چند پژوهش مهم  .برداردخصوص گامی 

 : گردد به چند مورد مهم اشاره میلذا،  .بود نخواهد

توسط صدیقه « و لوئی فردینان سلین احمد آل  شناختی زبان عامیانه نوشتار جالل تحلیل جامعه» -

هاي ادبیات  پژوهش ۀششم مجل ۀو در دور 77شركت مقدم و معصومه  احمدي در بهار 
دو  ۀشناختی بر زبان عامیان با نگاهی جامعهعمده  طور بهاین پژوهش . است انجام گرفته تطبیقی

 اقات زمانه و رویدادهاي اجتماعی را از وراينویسنده، خنثی نبودن ادبیات در مواجهه با اتف

 .دهد مورد بررسی قرار میبرهنگی زبان، 

، «احمد دیر مدرسه جالل آلبررسی تأثیر زبان لوئی فردینان سلین در سفر به انتهاي شب بر م» -

مطالعات زبان مجله  07و در شماره  73محمدرضا فارسیان و لطیفه نجاتی كه در زمستان  نوشتۀ
هاي زبان عامیانه و نمود این  این پژوهش با تمركز بر شاخصه. است به چاپ رسیده و ترجمه

 . كند احمد از سلین را تحلیل می ها در متن دو رمان، چگونگی تأثیرپذیري آل شاخصه

فقه و مجله  04در شماره  72به نگارش اكرم جودي در سال« زدگی غرباحمد و  جالل آل» -
زدگی و  غرب با اشاره به این مورد كه پدیدۀ این مقاله. است  شده منتشر خانواده

تواند راهگشا باشد،  آن در هر زمانی می ۀازخودبیگانگی مختص روزگار خاصی نیست و مطالع

ها را با مسائل اجتماعی دوران پهلوي دوم  آناحمد را مطالعه و  هاي مختلف آثار آل بخش

 .كند مقایسه می

 07منتشرشده در شماره « گفتمانی داستان مدیر مدرسه در دو سطح خرد و كالن لیوتحل هیتجز» -

كه با استفاده  یمؤمنتوسط جالل رحیمیان و آرزو  20در زمستان  پژوهی ادب فارسی نثرمجله 

است كه  به این نتیجه رسیده،  رفتهشفایی و فرشیدورد انجام گهاي هلیدي و حسن، هچ،  از الگو

 .استرمان داراي انسجام باالیی در هر دو سطح خرد و كالن 

لو و فرشته  توسط علیرضا نبی« شناسی انتقادي احمد بر مبناي سبک آل مدیر مدرسهتحلیل » -

هاي خارجی به چاپ  در زبان شناختی هاي زبان پژوهشخواه در شماره سوم دوره نهم  داد

شناسی انتقادي لسلی  را با روش سبک مدیر مدرسهرمان است  این مقاله كوشیده. است هرسید

 .  هاي پنهان متن را كشف كند جفریز تحلیل و ایدئولوژي
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 71توسط معصومه زندي در تابستان «  سفر به انتهاي شبگفتاري در رمان  ۀبررسی زبان فرانس» -

زبان گفتاري با تکیه بر واژگان  ۀمطالع. است  شدهمنتشر عرفانیات در ادب فارسی  7در شماره 

خاص زبان فرانسه رویکرد اصلی این پژوهش  آواها و كلماتِ میانه، اصوات، نامآرگو، عا

 .است

 پژوهش نظریو ساختار  مبانی
 اصطالح به و پساتجدد دوران ویژه به، معاصر دورۀ درارتباطی  مهم ابزار یک عنوان به زبان

 قرابت. ستا ردهك  پیدا ارتباطی وسیلۀ یک از فراتر نقشی و یافته تري افزون اهمیت ،“درنم پست”

 ناختی،ش جامعه و اجتماعی سیاسی، فرهنگی، اتفاقات از دو این ودنبمتأثر و زبان با بشراندیشۀ 

 سال در بار نیاول براي ظاهراً كه آورده وجود به گفتمان نام به ادبی-شناختی زبان-فلسفی مفهومی

هایی در  روش» عنوان با آمریکایی،ي ساختارگرا شناس زبان هریس، زِلیگ مقالۀ در 0720

 وانت می میارائه ده گفتمان از علمی تعریفی بخواهیم اگر. ستا رفته كار به« ساختارگرا یشناس زبان

 كالمی مراودۀ را گفتمان»: نمود اشاره یشناس زبان حوزۀ اندیشمندان از تن چند از ییها قول نقل به

 گفتمان، (7:  0324 میلز،)« اند دانسته متن یک دل در صدا یک بازنمود و شنونده و گوینده بین

«  .شوند می ارائه گفتار پایۀ صورت به اطالعات آن، در كه است معنایی یا تالزم»( روایی-ادبی)

 و هرمنوتیک علم گسترۀ در ،فوكو میشل عقیده به .( 017:  0322 حري، ابوالفضل)

 3.تسا آن فهم و نجها رۀبادر تنـگف خنـس ايبر صخا يا هشیو ن،گفتما ،فراساختارگرایی

 باور این بر نیز انتقادي گفتمان تحلیل( اي بینارشته)مفهوم  - مقوله گذار بنیان فركالف، نورمن

 در جادشدهیا ايه كنش و زبانی - گرامري فقط ساختار اثر یک ادبی بافت بررسی در كه است

 دارند؛ نقش سیاسی و اجتماعی فرهنگی گوناگون عوامل بلکه نیستند؛ مؤثر متن داخل جمالت

( 2 همان، فركالف، نورمن. )نظر گرفت در هم را موقعیتی بافت نقش باید متن، تحلیل در ینا رب بنا

 تبیین و كشف در آن اعمال و مناسب كارو ساز ایجاد اوي،ك گفتمان یا گفتمان تحلیل»، با این نگاه

شایان ذكر   (043:  0323 یارمحمدي،)« .است اجتماعی –فکري كاركردهاي با متن یا گفته ارتباط

 گفتمان تحلیل معادل ،critical dicourse analysis عبارت یالملل نیب یشناس زبان دراست، 

 ر،گفتا ن،گفتما ،حثهمبا به سیرفا نباز درنیز « discourse» ۀواژ از .شود می داد قلم انتقادي

 تحلیل معنی به« analysis discourse» حطالـصا همچنین. است شده تعبیر سخن و وگو گفت

 و اجتماعی علوم در( interdisciplinary) يا رشته  بین گرایشی به امروزه كه است گفتمان
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 شناسی زبان ادبیات، انتقادي جنبش در را آن ریشۀ توان می البته ;ستا گشته بدل زبانی

 است بدیهی. رفتگ پی فوكو میشل( اخالق) ناسیش دیرینه و گادامر گرایی تأویل، ( شناسی نشانه)

 یا و text analysis نوشتار متن، تحلیل از فراتر گفتمان، تحلیل نظري -فکري ايه بنیان كه

 (. 22: 0374 پروین، و محسنی از نقل به یحیایی، احمد اي، ایله. )گفتارند تحلیل

و به  است  شدهتعاریف علمی گفتمان كه توسط متفکران برجستۀ این حوزه ارائه با توجه به 

 ايه عنوان تحت گفتمان تحلیل از مختلفی ايه گونهوجود  همچنیناشاره شد،  نیز ها آنبرخی از 

 هاي ساختار)دایک  ن و ايه مدل و نظریه اساس بر انتقادي و ساختاري هالیدي، ۀرایانگ نقش

. استه آن رینت جامع انتقادي مورد، باید خاطرنشان كرد كه و فركالف (ایدئولوژیکی و گفتمانی

 قرار بحث مورد را ایدئولوژي و زبان قدرت، بنیادین مفاهیم كه انتقادي گفتمان تحلیل» زیرا

 فاعل فعل، همچون دستوري، روابط و جمله سطح از ساختار مفهوم انتقال از است عبارت ،هدد می

 دیدگاه، این. (macrostructures) تر بزرگ  متن سطح به ،(microstructures)مفعول و

« .دارد كامل توجه نیز آن كاربردي زبان به متن، یک درون ساختاري واحدهاي توضیح بر عالوه

 از عناصري به متون تحلیل و خوانش فهم، تولید، انتقادي، گفتمان رویکرد در .(070: همان میلز،)

 ،گفتمان و ایدئولوژي ناختی،ش جامعه سیاسی، تاریخی، فلسفی، از اعم كالن، و خرد بافت قبیل

 بخواهی دل و تصادفی شکل به جامعه و افراد بین رابطۀاست كه  دلیل این به .هستند وابسته و متکی

 فردوس) ودش می تعیین گفتمان، در ثرمؤ يها مؤلفه دیگر و اجتماعی ايه نهاد طرف از و یستن

 (. 0322 زاده، آقاگل

 توسط زمان طول در كهرا  ایدئولوژیک هاي ساخت كوشد می انتقادي گفتمان تحلیلدرواقع، 

 و بدیهیات شکل به لفمؤ توسط ناخودآگاه یا آگاهانه صورت به ، آیند می وجود به قدرت گفتمان

 منتقل خواننده به زبانی ايه هسته طریق از و اعمال متن بافت در، گردند قلمداد می طبیعی  باورهاي

 این در ففركالنورمن . ندك ارزیابی را خاستگاهشان و دهدقرار بررسی مورد و تشخیص، وندش می

 دنكر شنرو جهتدر هـستكا نـیا معنی به دي،نتقاا افهدا دنكر رختیاا» نویسد،  می زمینه

 نگفتما جتماعیا اتتأثیر و اـه تعین ،كلیتر نبیا به و بکوشیم( بدیهیات) گیهاشد طبیعی نهگو نیا

 تحلیل(. 47: همان فركالف،)« یمزسا رشکاآ ند،مان می مخفی آن كینرمشا یدد از اًماهیت كه را

 تأكید متن در ایدئولوژیک هاي ساخت بر بسیار دارد، فوكو گفتمان نظم در ریشه كه گفتمان

 ن،گفتما علمی درك ايبر« ژيیدئولوا» عبارت ممفهو دي،نتقاا نگفتما تحلیل منظر از. كند می
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 فركالف،)« صخا منافعی یدد از نجها دنموزبا متضمن» ژي،یدئولوا ایرز ؛ستا يكلیدمی مفهو

بر همگان آشکار است كه . ستا جامعه در رتقد برانابر بطروا حفظ و دیجاا اربزا و( 32 :همان 

 از خنثی تابیزبا ن،باز ماا گیرد ، می رتصو نباز طریق از ارههمو قعیتوا به ام سترسید هرچند

 آن ساختن در و ندك می خلق را قعیتوا از نماییهاییزبا اًصرف بلکه ،نیست دموجو یشـپ از واقعیتی

 هاي لذا، با استفاده از نظریۀ فركالف، گفتمان .(74: 0327 ران،همکا و نـگنسریو. )دارد نقش

و رابطۀ انتقادي قدرت و  دنگیر در دو رمان موردمطالعه، مورد تحلیل قرار می و همراستا موجود

تحلیل گفتمان در این پژوهش، ساخت سان،  بدین. گیرد مورد ارزیابی قرار می ،مردم در سه سطح

تعجبی و  ز، عالئم استفهامی،آوانماها، ایجا ویژه بهنخست بر ریزساختارهاي زبانی تکیه دارد و 

تحلیل  یشناخت زبانسطح توصیف و بعد  ،نماید كه مجموع این موارد جدید را بررسی میواژگان 

، به بافت موقیعتی و بینامتنیت (سطح تفسیر)تحلیل گفتمان  مرحلۀ دوم .شود گفتمان را شامل می

ایدئولوژیک متون را تأثیرپذیري اجتماعی و نیز  -هاي تاریخی زمینهبه این ترتیب پردازد و  می

سه مورد بازتولید  ،(سطح تبیین)تحلیل گفتمان  و نهایی در مرحلۀ سوم .دهد مورد ارزیابی قرار می

 ،گفتمان رسمی، تأثیر قدرت بر اقشار جامعه و تأثیر گفتمان رسمی و روابط قدرت بر آیندۀ جامعه

زبان و  در سه سطح عمدۀ مذكور،انتقادي تیب، تحلیل گفتمان به این تر. گیرند مورد مداقه قرار می

ر را كه شامل فرم و محتوا هد و صورت گفتمانی آثاد مورد موشکافی قرار میایدئولوژي را 

  .كند مطالعه میشود،  می

 انتقادی بیان توصیف سطح 

 مختصراً بدان هم قبل قسمت در و شود می استنباط فركالف گفتمان تحلیل نظریۀ از كه گونه آن

 متن بافت شناخت ،مرحلۀ اول تحلیل گفتمان انتقادي عنوان به  توصیف سطح از منظور د،ش اشاره

 به. است زبانی ايه ساخت و واژگان بین منطقی انسجام با آن ایدئولوژیک ارتباط در چگونگی

 ساختارهاي در دهش كاربرده هب كلمات تناسب یا محتوا با فرم تناسب را آن وانت می دیگر، زبانی

 ،كلمات از هریک نمودن جابجا كه يا گونه به ،دانست سیاسی -اجتماعی ايه اندیشه با زبانی

 كه وستر این از. ساندر می آسیب آن ساختار و متن بافت به دیگر موارد و نگارشی عالیم، حروف

 ساختارهاي، واژگان جهت، همین به. مایدن می مهم بسیار ناختیش زبان ساختارهاي این تحلیل

 گیرند، می قرار بررسی مورد فركالف نورمن تسؤاال  از برخی اساس بر متن ساختار و نحوي

 دارد؟ وجود كلمات بین( معنایی تضاد معنایی، شمول معنایی، هم) معنایی روابط چه كه این ازجمله 
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 ايه جمله و اه ملهج شبه آوانماها، ها، كنایه است؟ چگونه ایجاز و جمالت بودن بلند و كوتاه

 ۀنحو و واژگان استعاري جنبۀ واژگانی، اي الیه سطح در ند؟ا رفته كار به صورت چه به معترضه

 لحن و وگ و گفت نوع ند؟ا شده وصل هم به چگونه ساده جمالت است؟ چگونه ضمایر كاربرد

خصوص  در یشناخت زبان نکات ترین مهم ازجمله  .(097: 0377 فركالف،) است؟ چگونه اه آن

  :نمودیل اشاره توان به موارد ذ میسطح توصیف تحلیل گفتمان 

  آوانماها -
به كار مالحظه است،  قابل احمد آلاولین موردي كه در سطح توصیف تحلیل گفتمان در رمان 

نویسندۀ  ،لهیوس نیبد. روند می كار به مردم عامیانۀ گفتار در كه است هایی جمله شبه و آوانماهابردن 

و  ببرد بین از را كالسیک و رسمی زبان در موجود تبختر و رسمیت ،دارد آن بر سعیایرانی 

 قرار تجدد و سنت میان كه اي جامعه در را، مدرنیته هنجار به نا او، زعمِ به ذات بتواند تر راحت

 قومی به شبیه ما ،پرچم این لواي در اكنون»: بگیرد انتقاد باد به ندارد، مشخصی موضع و است گرفته

« .جوییم می را مشکلی هر حل راه ،مآب فرنگی و پروریم می مآب فرنگی...  میا گانهیازخودب

كه  باشند میاستناد  قابل ها جمله شبه و آوانماهااز هایی نمونهدر این زمینه،  .(72:  0397 ،احمد آل)

چیزي جز جبر  ،شده ظاهر مدرن به در جایی كه مدرسۀ ،براي مثال: شود ها اشاره می به برخی از آن

 چرا بخون ده»:  ده: در چنته ندارد ،انآموز دانش  بارآوردندرسخوان  به منظور پرخاش كردنو 

 آوانمابا این  ،موافق با قدرت در جاي دیگر، عدم اعتماد به همکارانِ .(49: همان)« بچه؟ معطلی

به فراموشی سپرده  .(30: همان)«  بگه؟ كی واسۀ دلشو درد آدم آخه»: آخه :شود نمایش داده می

» :  اسالما وا :گردد نمایان میبا این آوانما  ،نیز هاي دینی در نظام نوین آموزش دولتی شدن آموزه

«  بیایند؟ مدرسه به امیدي چه به مردم هاي بچه پس! اسالما وا. بشود خراب است؟ فرهنگی چه این

 (.93: همان)

 غالباً كه كند می استفاده هایی جمله شبه از ،كرات به باردامو، فردینان نیز، شب انتهاي به سفر در

كه در  زمانی مخصوصاًل نیست، ئاي قا ی احترام ویژهباردامو براي هیچ شخص. دارند تحقیر قصد

مجبورند از  جنگیدن ندارند و صرفاًشود كه هیچ دلیل مشخصی براي  جبهه با سربازانی مواجه می

 مخاطبش، بیند براي اولین بار روبنسون را میاو زمانی كه  ،براي مثال. پیروي كننددستورات نظامی 

ن اولی زبان فرانسه دردر كند، امري كه  مفرد خطاب می شخص دومبا لفظ آهاي و ضمیر  را

«  هستی؟ كی!  آهاي»: شود شمرده می زیآم اهانتو  مرسوم نیستبرخورد با شخص ناشناس 
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رایی گ براي تحقیر عقل نویسنده ،همچنین .(497 :همان)« ... بابا يا» لفظنیز  و ،(37 :0373سِلین، )

هجو  منظور به ،نیز و است مشغول به كار در آنباردامو  یس تیمارستانی كه، رئباریتوندكارتی 

بر آن اصرار همواره  و باریتون رود به شمار میاین نوع تفکر كه از لوازم  ریاضیاتقداست 

 يزیچ چیه ریاضیات و اندیشه بین...  !به...  !ها»: كند آوانماهاي مقابل استفاده می ، ازورزد می

ابزار  عنوان به ، زبان را احمد آل ن وپرواضح است، سلی .(440 :همان)«  !است خال! هیچ... نیست

انتقادي تشریح  در بخش توصیف بیانِ ویژه بهمواردي كه  از طریقلذا، . دانند انتقال حس می

فاعل  درونیاتِ و میابدتشخص ایدئولوژیک  راوي، ها و آوانماها، زبان جمله شبه ازجمله ، گردند یم

  .دشو گذاشته میبه نمایش گفتار 

  کالم در ایجاز -

 زیاد ،انتقادي زبان. كند ایجاز است مورد دوم در سطح توصیف تحلیل گفتمان كه مهم جلوه می

 مجالاین نوع زبان، . دارد منظوري كند می استفاده كه اي كلمه هر از كند و نمی ینیچ مقدمه

 بدون خواهد می را آنچه و دهد نمی را مترادف افعال ردنب ارك به یا متعدد صفات ردنك ردیف

 ،مدرسهاش با معلمان  هراوي در اولین مواجه هاي توصیف، براي نمونه. آورد می زبان بر تعارف

به معلم فقیر كالس اول را  ،كه در اولین نگاه مدیر یهاي كوتاه و صریح جمله. مؤید همین امرند

 و ریشی ته با. سوخته اهیس بود اي باریکه اول كالس معلم»: این شمارند ازكنند،  خواننده معرفی می

 آبم نوكر حتی. خانه پست دم هاي میرزابنویس به شبیه. كراوات بی. بسته یخه و يا ردهك ماشین سر

 . (09: 0372، احمد آل) «.داشت هم حق .بود ساكت. نمود می

 را چیز همه او .ندك می ادا كوتاه را جمالتش، باردامواي مشابه، قهرمان داستان سِلین،  به شیوه

 .هدد می ارائه را خود قضاوت كوتاه كلمۀ چند در و هدد می قرار ارزیابی مورد نگاه اولین در

 آن ،بدتردر جایی از داستان، باردامو پس از جنگی كه هیچ اعتقادي به آن ندارد و مثال،  عنوان به 

گویی و  هذیانداند، دچار  میمردم  و ضد طبقۀداري در دنیاي جدید  را محصول نظام سرمایه 

با ایجاز مطلوب  ،ترس باردامو در اینجا. بیند همه را به شکل دشمن می و است  شدهمالیخولیال 

! كنند شلیک خواهند می! چاك به بزنید! تان  همه كنید، فرار» :شود نمایش داده می نویسنده

در بخش دیگري از داستان،  .(27 : 0373سلین، )«  !بکشند را مان  همه! بکشند را شما خواهند می

و این كشور را  قصد واردشدن به خاك آمریکا را دارد ،قهرمان براي اولین بار -زمانی كه راوي

جز قصد وبا بیانی مشود كه  داند، با واكنش منفی دوستانش مواجه می جهان نوین می مدینۀ فاضلۀ
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ت بگوییم كه ا بگذار به !تو را به خدا با ما برگرد، پسر»: او را از این سفر بازدارند دارند تا

هجو و  .(077 :همان)« ... !گداگشنه یا میلیونرند یا همشون !چطور آدمایی هستند ها آمریکایی

جنگد، خود را از وراي  ها می سرباز داوطلب با آلمانی عنوان به زمانی كه باردامو پوچی جنگ، 

خاصه در بخشی از داستان كه قهرمان . كشد راوي به رخ می كاریکاتورگونۀو   قاطعانههاي  عبارت

روي  به تمسخر آنان عکس، ، بهبپردازد نیروهاي فرانسوياقتدار توصیف  آن كه به به جاي

 :همان)« .ندارد امکان این از مقتدرتر. بلی! كرتل آجودان! مرگ شاه! بود شاه آجودان،»: آورد می

33).  

  تعجبی و استفهامی عالئم پررنگِ حضور -

، كاربرد دهد تحلیل گفتمان را شکل می توصیفمورد مهم دیگر كه جزئی از از ساخت سطح 

تحلیل همسویی ن مجال، براي تأمل بیشتر در در ای. شمار عالئم استفهامی و تعجبی است بی

با توجه و ، بافت اجتماعی معاصرنیز  وها  داستان با بافت متن ،موردنظر نورمن فركالف یشناخت زبان

در بخشی  .شود آورده می كتابهایی از دو  مثال بودن دو رمان، (خودزندگینامه )  وبیوگرافیکتبه ا

 ،مدیر. است  شدهزیر گرفته  آمریکایی ۀسط یک رانندو، یکی از معلمان تمدیر مدرسهاز داستان 

 .كند پرسی می و با او احوال شود راهی بیمارستان می ،براي پیگیري وضعیت جسمانی معلم مصدوم

براي معلم  شا دلسوزيبا  ،از پیگرد قانونی فرد آمریکاییعصبانیت مدیر به دلیل مصون بودن 

انگار مدیر . است ارزیابی قابلاز وراي عالئم استفهامی و تعجبی،  شود و این مهم همراه می تنومند،

 : كند ثرایی می تازد و براي مظلومیت او مرثیه ناچاري، به معلم می روي پرخاش به راننده، ازجاي  به

ر این قد ؟ چرا این هیکل مدیر كلی را با خودت اینآخر چرا] ... [ آخر چرا تصادف كردي؟ »

هیکل  قدر خوش م حق ندارد اینمعلدانستی  ؟ مگر نمیور و آن ور بردي تا بزنندت؟ تا زیرت كنند

دن و دانستی كه خیابان و راهنما و تم مگر نمی... كن بودي پر چشمدر ق ؟ آخر چرا اینباشد

؟ آخر ت مملکتشان دنیا را زیر پا دارندهاي ساخ كه توي ماشینیی است ها آنسفالت، همه براي آ

 ( 99:  0372، احمد آل)« ف كردي؟ چرا تصاد

 متن بافت با واژگان ارتباط ،نماییم توجهنیز  شب انتهاي به سفر در بعدي يها مثال به چنانچه 

 از یارو این»: یافت خواهیم در یسؤال  و تعجبی هاي عالمت كاربرد مکرر در ،را توصیف سطح در

 كه باشد اینجا باید حتما تو؟ ۀكل توي یا است؟ ما كله توي مگر نه؟ یا ما دیوانه من كه اندد می كجا

« ! بدترین هم ماهه شش زمستون از! ...  من ۀخون از بیرون برین...  جفتتان! چاك به بزنید...  بفهمد؟
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 پیدایت اه طرف این دیگر و چاك به بزن دالرت، صد هم این! بگیرش بیا» ،(471 :0373سِلین، )

 گونه همان(. 433 :همان)« ...!چیز همه بی كثافت  !out!    out  بیرون برو! هرگز فهمی، می نشود،

 و تعجبی و یسؤال  عالئم از مکرر ۀاستفاد ۀوسیل به زبان سنتی ساختار ود،ش می مشاهده كه

 هیجان به در اساسی كمک متعدد، ۀمعترض ايه جمله و ستا ریخته هم به متوالی ايه نقطه سه

 ساختارهاي این كه گفت بتوان شاید رو، این از. كنند می ایفا خواننده احساسات آوردن

 از پر، متعجب ي باردامو مواجهۀ در ژهیو به و متن بافت با كاملی هماهنگی در شناختی، زبان

 .دنباش ،معاصر جهان با مارش بی يها فاهمت سوء و متعدد تسؤاال 

  جدید واژگان ابداع -
مرحلۀ اول تحلیل گفتمان در این مقاله را خاتمه بررسی سطح توصیف كه در دیگرمهم  مورد

 اجازه شخصیت -راوي به كه است سلین فردینانلوئی  توسط جدید ابداع واژگاهبخشد،  می

 فراتر ،هستند مدرن جهان بافت توصیف از عاجز كه عادي كلمات ايه محدودیت از تا دهد می

 و اشاره زبان بلکه ردك بسنده عادي واژگان قالب در تفکر بیان به تنها نباید زبان قالب در». رود

( 307:  0724 دریدا، ژاك)« .است نگارش همچون نیز روانی ايه فعالیت دگرگونۀ بیان هرگونه

 و "بیان فن و معانی" معنی به rhétorique ي كلمه تغییر با را  rhétoreux ۀواژ سلین مثال براي

 را كالسیک بیان فن چنین این و ازدس می "سرطانی" معنی به ،cancéreux عبارت با وزن هم

اشاره نمود ( Argo)التی  -هاي زبان عامیانه ها و عبارت كلمهبه  توان می همچنین .كند می تحقیر

ها داده  اعاتی كه در این مقاله به آنو در اكثر ارج اند كه در سرتاسر صفحات كتاب پراكنده

است نوعی زبان  نویسندۀ فرانسوي بدین شیوه توانستهباید افزود كه . اند مالحظه قابلشود،  می

به زبانی كه . به وجود آوردو نزدیک به طبقۀ پرولتاریا  (Anti bourgeois) داري ضدسرمایه

دوران عصر  از دعهاي ب در سال چراكه. باشد زدۀ نیمۀ اول قرن بیستم  فضاي جنگمطابق با واقع، 

اقعی ، با وقوع جنگ جهانی اول در زندگی و(La Belle Époque) (0704-0711)طالیی

ها  سالهمین داستان نیز در  كه با توجه به این و ،سفر به انتهاي شبرمان  ،متأثر از آن نویسنده و

هاي طبقۀ  توان به این مهم دست یافت كه زبان راوي داستان و شخصیت می ،شود روایت می

   .است مدرن روزگار، در تضاد با عرف جامعۀ شده در داستان متوسط معرفی

 ای زمینه تفسیر سطح
 مرحله، دراین. رسد می ، مرحلۀ دوم تحلیل گفتمان،تفسیر سطح به نوبت توصیف، سطح از بعد

. شود مقایسه آن موقعیتی بافت با ،دارد وجود متن كلی بافت در هچ آن تا است آن بر تالش
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 تحلیل فركالف نورمن ۀنظری مبناي بر و مقایسه متن، از خارج سطح با نیز بینامتنی بافتهمچنین، 

هاي  شخصیت) فاعالن كه است نادرست باور این ۀكنند تصحیح تفسیر، ۀمرحل». دش خواهد

 تبیین ايه فرض پیش به را گفتمانی كنش وابستگی مرحله، این. هستند مستقل ،گفتمان در (داستان

 فركالف،)« .ندك می بیان ،گفتمان نوع و يا زمینه دانش در مندرج و سلیم عقل از خوذمأ ناشدۀ

 نویسنده اندیشۀ و ذهن با واندت نمی ستا كرده عبور زبان فیلتر از كه ينوشتار ،اساساً .(444: 0377

. باشد بیگانه ،اوست باورهاي و ها آموخته ها، شنیده ها، دیده حاصل و آید یم بر او زیستۀ از آنچه و

 گیري شکل بر حاكم هاي گفتمان و نویسنده اي زمینه دانش فهم بهتر براي مقاله، از بخش این در

مورد تحلیل  گفتمان نوع و موقعیتی بافت موضوع مانند ابعادي داستان، خارج و داخل جریانات

 اه پیوند همچنین و اه آن بین روابط فاعالن، محتوا، انتقادي، بیان تفسیر برايلذا، . گیرند قرار می

 كسانی چه -(محتوا) چیست؟ ماجرا: شود داده می پاسخ دهش مطرح تسؤاال  از برخی به و بررسی

 چه متن در موجود گفتمان -( پیوندها) چیست؟ آنان میان روابط –( فاعالن) هستند؟ ماجرا درگیر

 و دارد؟ سیاسی - اجتماعی ايه گفتمان دیگر در مقابل تأثیرگذاري چه همچنین و ذیريپ تأثیر

 (.444-443: همان) است؟ چگونه قدرت و مردم ۀرابط

 موقعیتی بافت -

 بر افزون موقعیتی، بافت یعنی تحلیل گفتمان انتقادي نخستین بخش مربوط به سطح تفسیر در

 تحلیلقطعاً  نویسنده، ذهنیتكلیت  نیز و نگارش زمان در جامعه غالب اندیشۀ و تاریخی اوضاع

 در كه متن كاربردي-شناختی زبان ابعاد از عبور با منظور، این براي. كند می ایفا نقش نیز مفسر

 باال، در شده مطرح تسؤاال  با ها مرتبط كردن آن و شد بررسی اختصار به توصیف قسمت

 محتویات از تلفیقی تفاسیر،». دش  خواهد بررسی نیز، روایت در ثرمؤ اجتماعی -تاریخی ایدئولوژي

 متن در مفسر كه است يا زمینه دانش مفسر، ذهنیت از من مراد و هستند مفسر ذهنیت و متن خود

 اییه سرنخ همچون حقیقت در متن صوري ايه مشخصه مفسر، نظر نقطه از... ندك می استفاده

 و متقابل ارتباط ۀنتیج تفسیر، و ندازندا می كار به را مفسر ذهن اي زمینه دانش عناصر كه هستند

  .(073: 0377 فركالف،)« .است مفسر ذهن يا زمینه دانش و اه سرنخ این دیالکتیکی

 اي وسیله هر به كوشد می راوي» كه است قرار این از داستان محتواي و ماجرا ،مدرسه مدیر در

 تدریس ها سال یکنواختی از هم كار این با كه كند می فکر او. شود مدیر و برسد ریاست به شده

 به نظمی و آورد وجود به ریاستش ۀمحدود در تغییراتی تواند می هم و شود می راحت ب و الف
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 (.7: 0372، احمد آل) « !كند می استعفا و شود می امید نا سرانجام اما. بدهد آموزش ۀآشفت وضعیت

 نامیده فاعالن علمی، اصطالح به و هستند ماجرا درگیر متن این در كه كسانی، روشن است نیک

 عنوان به  مدرسه، ملک صاحب ،همچنین. هستند انآموز دانش  و معلمان مدرسه، مدیر ،وندش می

 ماجرا درگیر قدرت، و دولت ۀنمایند عنوان به  پرورش و آموزش ادارۀ نیز و دار سرمایه و خیر

 و آموزش ادارۀ و( معلمان، اولیاء، انآموز دانش ) مردم میان رابط، عنوان به  نیز مدرسه مدیر. هستند

 بر ایدئولوژي یک عنوان به  قدرت طرف از مك كم كه يا مدرنیته. ندك می عمل( قدرت) پرورش

 با هد،د می نشان گفتار و پوشیدن لباس نوع و  ظواهر در را خود بیشتر و ودش می تحمیل جامعه

 این در. دارد آنان شکست در سعی و كند می مبارزه كمونیسم، و اسالم مانند مخالف ايه گفتمان

 وضعیت مشاهدۀ به صرفاً اما است؛ زندان در اكنون كه ودش می قبلی مدیر حال جویاي مدیر، بین،

. است زندانی قبلی ۀمدرس مدیر كه بودم فهمیده وارسی روز همان»: ندك می اكتفا ضمنی انتقاد و

 خودش یا كه هدد می را گناهانی كفارۀ دارد حاال باز و ادهد می سبزي قورمه بوي شا كله البد

هاي زیر  نیز، جمله آن از پیش و( 04: 0397 ،احمد آل)« .كرده بلخ در آهنگري یا نکرده

 : استتوجه  جالب

 چه هر...  هركه بود توانا كه دز می داد متري صد از. خوانا و بزرگ حسابی هم مدرسه تابلوي»

 حفظ را خودش تعادل زوركی و بود ایستاده پا سه باالسر آن كه خورشیدش و شیر با! بخواهد دلتان

« .داشت دست به كه قمچیلی و پیوسته هم به ابروهاي با كولش روي خانم خورشید و ردك می

 (7 :همان )

 از یک هیچ كه است این باشد، آزاردهنده خواننده براي البته و مدیر براي شاید كه اي مسئله اما

 بخش در. ندیستن دفاع قابل قطعی صورت به و منفعل هستند و نداشته قاطع موضع ماجرا فاعالن

 در ودش می ناچار دارد مردم ۀطبق و انآموز دانش  حقوق از دفاع در سعی كه مدرسه مدیر پیوندها،

 طرف دو هر ،خود تر كوچک اي مدرسه هم با موزانآ دانش از یکی نامشروع رابطۀ فرعی ماجراي

 : شود متوسل زور به سنتی شکل بهناگزیر  و نداند ممکن را اصالح ،كند محکوم را

 سالکی و سفید و سرخ صورت و مرتب لباس با اه پنجمی از بود ريخ نره پسرك»

 مفعول وانستت می كوكی عروسک آن از بهتر خیلی. بهتر خیلی. راست ۀگون به

 زیر كشیدمش اه بچه روي جلوي. بگویند او به تو حتی كه نداشت انتظار و باشد

 به ودب آورده همسایه باغ از جدید فراش كه را اه تركه از تا سه بعد و لگد و مشت
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 سیدر نمی اه تركه اگر كه بودم شده وحشتی چنان. ردمك  خرد صورتش و سر

 (  009 :همان )« .ودمب كشته را پسرك

 قدیمی منسوخ يها روش از را آن و بود مخالف بدنی تنبیه با ورود، اوایل در مدیر، كه آن حال

 و بیندازد بن و بیخ از را پوسیده سنت این واهدخ می مدیر»: انستد می مدرن آموزش با مغایر و

 نگیرید جلوشونو روز یک اگر: است این ناظم پاسخ ولی ندك می نکوهش را ناظم كار پرخروش،

  .(31: همان)« .آقا ندش می سوارتون

 عبارت به یا قهرمان -راوي: است ونهگ بدین داستان محتواي ،نیز شب انتهاي به سفر رمان در

 0734 تا 0704 يها سال بین در ،خصش اول صورت به  را روایت باردامو، فردینان هرمان،ق ضد بهتر

 عنوان به  اول جهانی جنگ در و شود می جنگ جبهۀ وارد داوطلبانه شکل به ابتدا او. ردب می پیش

 از بعداو . برد می پی جنگ پوچی به زود خیلی اما ،كند مبارزه می ها آلمان مقابل در فرانسوي سرباز

 كشور از دفاع به نسبت كه جبهه پشت مردم ۀمشاهد و بیمارستان در شدن بستري و زخمی

 ،شود میروا  سیاهان بر كه ظلمی با فرانسه مستعمرات در و كند می سفر آفریقا بهند، ا مباالت بی

 براي شده ترسیم فاضلۀ مدینۀ و مدرن بهشت تا رود می آمریکا باردامو به سپس،. گردد می آشنا

 نظام ۀوسیل به دهش ایجاد طبقاتی فاصلۀ و فقر و بدبختی جز اما ؛ببیند نزدیک از را بیستم قرن مردم

 پزشک، عنوان به  و گردد می باز فرانسه به باردامو ،سرانجام. یندب نمی چیزي ،لیبرال داري سرمایه

 .گذراند می روزگار

 عنوان به  او دوست روبنسون و داستان، قهرمان باردامو، ماجرا، درگیر فاعالنشایان ذكر است،  

 طبقۀ پیوندها، بخش در. دارند حضور ،اوست از جلوتر گام یک بدبختی، در همواره كه كسی

 و اراند سرمایه ) قدرت مقابل در شود، را شامل می فقرا و بورژوا خرده دو گروه كه مردم عادي

 قرن اول نیمه در حاكم مدرنیتۀ از انتقاد رمان، این در موجود گفتمان. اند گرفته قرار(  سیاستمدران

 دلیل به را مردم اوست، خود شخصی تجربیات مخلوق كه سِلین اتوبیوگرافیک رمان. است بیستم

 رمان، از بخشی در. ندك می نقد جامعه، بر حاكم گفتمان طرفاز  شده اعمال قدرت پذیرش

 تبارشناسی شکل این به و رفتهگ موضع او مقابل در ا،ه فرانسوي از دوستش دفاع هنگام به باردامو،

 : هدد می انجام را فرانسه جامعه

 بودند خودمان خوبی به ما اجداد": گفت ارد غصه يا اندازه تا و دمغ يا قیافه با» 

 ،رام ،يا كینه! داري حق مورد یک این در! آرتور داري حق – "! نگو بد ازشان



 473-447، ص0411، پاییز و زمستان 444، شماره 74زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز، سال  494

 

 اشکالی! بودند خودمان خوبی به كه حقا ،نامرد ،ترسو ،وداغان درب ،صمتع بی

 امانه ارباب نه و ودش می عوض امانه جوراب نه. ویمش نمی عوض اه ما .بگو ندارد

« ! ماست اختیار صاحب او. نکبتیم عالیجناب دست آلت ماها! ... عقایدمان نه و

 (.04:  0373سِلین، )

 

 

 بینامتنی بافت -
 – روس شهیر فیلسوف و شناس زبان بینامتنیتِ تئوري به عنایت بادر بخش دوم مرحلۀ تفسیر، 

 ۀنظری بناینگذار –  (رمان شناسی زیبایی ،0772 ؛ داستایفسکی ادبیات ،0747/0771) باختین میخائیل

 از ضمنی عینی و صورت به  همواره ،داستانی -تخیلی متون - است ادبیات در 4صدایی چند گفتمان

 كریستوا ژولیا. گشایند میراه  بعدي ايه گفتمان بر بالقوه صورت به  حتی و ذیرندپ می تأثیر همدیگر

 وارد را بینامتنیت اصطالح باختین، میخائیل افکار آزاد بررسی در میالدي بیستم قرن هفتاد ۀده در

 ادبی هاي گفتماناست،  شایان ذكر(. 74:  0323مکاریک، . )كرد فرانسه ادبی ۀنظری و نقد ۀعرص

 باشند حاكم گفتمان با تقابل در كه كنند جلوه می رت پررنگ زمانی فرهنگی، ۀجامع یک در موجود

 با قاطعیت ،در این راستا. اشندب داشته آن بردن بین از در سعیحداقل  یا ،نمایند تضعیف را آن و

 سایر از ،خود خاص بینامتنی بافت لحاظ به، نوشتار نیز این موردبررسی هاي رمان كه گفت توان می

 هر بینامتنی مناسبات اولویت»: است معتقد نیز فركالف. اند رفتهگ بهره ایدئولوژیک هاي ساخت

 به پیچیده طرقی به و ودش می تعریف دیگري گفتمانی ايه رویه با روابط طریق از گفتمانی ۀروی

 (.071: 0324 میلز، نقل ،22: 0774 فركالف،)« .كند یم تکیه دیگر گفتمانی ايه رویه

 42 كودتاي و نفت صنعت دنش ملی ماجراي دنبال به و دوم جهانی جنگ از بعد ،حمدا آل

 موج كه مهم این به علم با. ستا درآورده تحریر ۀرشت به را  مدرسه مدیر داستان ،0334 مرداد

 41 ۀده در اجتماعی و سیاسی تغییرات سریع آهنگ و رسد می ایران به ساله چندده فاصلۀ با مدرنیته

 آغاز تا 0704 هاي سالفاصله  در فرانسهكشور  اجتماعی -تغییرات سیاسی با تراز هم ایران، 41 تا

 و مشابه يا گونه به هم، احمد آل كه رسید نتیجه این به شود می است، (0737)دوم  جهانی جنگ

 طریق طی غرب جهان در سلین كه ردهك  كسب را تجربیاتی همان شده، ایرانیزه نمونۀ نوعی به

 . ستا كرده
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 بینامتنی، بافت تحلیل در ،فركالف نظرم از كه اشیمب داشته توجه هم نکته این به ضروري است

 ايه نظم ازجمله  پیشین ايه آگاهی با ،بینامتنی ۀزمینیک  مانند متن يا زمینه تفسیر قلمروهاي

: بود اه پرسش این گوي پاسخ باید سطح این در. مطابقت دارد تاریخی متقابل كنش و اجتماعی

 استفاده مورد گفتمان از نوعی چه و چیست؟ بینامتنی موقعیت بافت از گفتمان مشاركان ايه تفسیر

 (. 444-402: 0377 فركالف) رفت؟گ خواهد قرار

 به شتابزده ارزیابی در نیزخود  او. ردك اشاره سِلین از حمدا آل الگوپذیري به باید همه از پیش

 اثر، این كه انتقادي موج و مدرسه مدیر انتشار از بعد .(9: 0374، احمد آل) .ندك می اذعان آن

 ،پدید آورد شاه پهلوي رضا محمد ۀوسیل به ایجادشده خفقان و مصدق دولت سقوط از بعد ویژه به

 .انستندد می ،بیگانهمعروف  وجودگرا و-خالق رمان فلسفی  انسوي،فر يكامو آلبر از ملهم را او همه

 : ردك رد را قضیه این ،او خود اما

 و بااعتناست سخت من ۀمدرس مدیر كه درحالی زده، بهت و اعتناست بی كاموآلبر  2ۀبیگان»

 كنم می توصیه شما به را نوعش بهترین من را تنها دنیاي این. شود می له ماشین زیر چون …كالفه

 خواهید می اگر گرفتم، تأثیر او از مدرسه مدیر در من. فرانسوي سلینِ فردینان لویی آقاي. بخوانید

 تو. است فرانسه ادبیات شاهکار من نظر به كتاب این شب؛ انتهاي به سفر اسم به داره كتابی بدانید؛

 آن به زندان این از. زدَنِش بود زنده تا هم فرانسه خود تو. نشناختند را قدرش هم فرانسه خود

  .(9:  0374 ،احمد آل)« .مرد و ردك دق گرسنگی دانم نمی و تنهایی در هم بعد. زندان

 محتوا، در هم و فرم در هم شب، انتهاي به سفر و مدرسه مدیر بینامتنیت در بستان بده لذا،

 سفر بینامتنی بافت، افزودباید .نیست نمونۀ دیگري آوردن به چندانی نیاز كه است روشن قدري به
 فروید متفکر دیگري به نام ۀاندیش و آثار از پذیري تأثیر یدمؤ ،نیز به سهم خود شب انتهاي به

 تکرار و بیستم قرن اوایل در گاهآ ودخ نا ضمیر نظریۀ طرح :است( 47: 0747 ،زیگموند فروید)

 همیشگی وجود همچنین، و رمان عنوان در آن به اشاره نیز و سلین رمان در شب موتیف چندبارۀ

 گنگی و ابهام نوعی در همیشه كه راوي اندیشۀ با امر این مطابقت ویژه به و محیط در سیاهی نوعی

... »: است امر این یدمؤ دارد، خود ماوراي در را اییه نادیده و ردب می سر به آلود غبار فضاي و

 سخت و ساده چیز همه دوباره،. ... نندك می شدن باز به شروع آرام آرام بندها ۀدریچ شب، اواخر

. ودش نمی دیده چیزي انش ریدهپ رنگ و ساده ايه صورت از غیر وند،ش می دور... ودش می دیده

 .(234-233 :0373سلین، )« ....مانده شب وسط هم هنوز باقی
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 انتقادی تبیین سطح
 یشناخت زباننقد  در گسترۀ اعم و اخصو به طور ( سطح تبین)تحلیل گفتمان حال در سطح سوم 

 ازجمله  شود، اهل نظر و متخصصین گفتمان،  و گفتمان تلقی می( گزاره)زبان  ۀمثاب متن ادبی بهكه 

دیدگاه ایدئولوژیک  ۀكنند بیان( یادشدهۀدر نظری) كالف، بر این باورند كه سطح تبینخود فر

 :است متأثر از مناسبات قدرت  هاي زیرین و پنهان متن، نویسنده در الیه

 هاي ایدئولوژي و سلطه و قدرت روابط بیانگر خود، خودي به تفسیر، ۀمرحل»

 ۀصحن به را معمول گفتمانی هاي كنش تا نیست یادشده هاي فرض در پیش نهفته

 .دارد ضرورت تبیین ۀمرحل هدف، این تحقق براي .كند تبدیل اجتماعی ۀمبارز

 اجتماعی ۀمبارز روند از جزئی عنوان به متن  تحلیل به تحلیلگر  مرحله، این در

 تبیین، ۀمرحل به تفسیر ۀمرحل از گذر در. پردازد می قدرت مناسبات ظرف در

 گوناگون يها جنبه از گرفتن بهره كه نیست فایده از خالی نکته این به توجه

 بازتولید به متون، تفسیر و تولید در تفسیري هاي شیوه عنوان به  اي، زمینه دانش

 جانبی، پیامدي گفتمان، مشاركین براي كه انجامید خواهد شده دانش یاد

. كند می صدق تفسیر و درواقع، درتولید امر، این. آگاه است ناخود و ناخواسته

 كه یدرحال زیرا است، تبیین و گوناگون تفسیر مراحل ۀپیوند دهند بازتولید،

 مورد گفتمان در پردازش را اي زمینه دانش از جستن بهره چگونگی تفسیر،

و باز  اي زمینه دانش تغییرات و اجتماعی ۀشالود به تبیین، دهد، می قرار توجه

، به  402-442: 0377فركالف، )« .پردازد تولید آن در جریان كنش گفتمانی می

 (.0374ناصري و همکاران، سادات  نقل از زهره

 گفتمان تقابل تفسیر، سطح و توصیف سطح هاي آورده از استفاده با تبیین، سطح واقع در

به باور . كند می تحلیل جامعه ۀآیند و اجتماع بر را تقابل این تأثیر و بررسی را متن و قدرت

 : نیورگنس

 ۀمرحل دو نقش بیان انتقادي، گفتمان تحلیل در تبیین ۀمرحل اصلی هدف»

 نتایج از استفاده نیز و نابرابر قدرت بازتولید و تولید در تفسیر و توصیف

 گفتمان تحلیل واقع، در. است یدگاند ستم رهایی براي انتقادي مطالعات

 تحلیل جهت، این از و اندد تغییر می به متعهد را خود سیاسی لحاظ به انتقادي،
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 .باشد و روشن شفاف موضعی داراي باید اجتماعی، و سیاسی لحاظ به گر

 بیشتر خشی،ب رهایی عنوان تحت انتقادي گفتمان تحلیل رویکردهاي بنابراین،

 انتقادي تحلیل ا،ه آن هدف .یرندگ می را یدهد ستم اجتماعی ايه گروه جانب

 Jorgensen یورگنسن)« .است استثمار تحت افراد ازيس رهایی عنوان تحت

 ( 70: 0370 محسنی، از نقل به ،001-002: 0327 همکاران، و

  رسمی گفتمان تولید باز -

 كه ها رمان در جاري گفتمان چگونه كه شود به این نکته پرداخته می ،سطح تبیینبخش نخست  در

 كنش و زبان از و گذاشته تأثیر داستان، هاي شخصیت بر شود، می طرح ها قهرمان -راوي طرف از

 ششم فصل در مدرسه به جدید فراش ورود ،مدرسه مدیر در مثال، براي. است استناد قابل اه آن

 بسیار نیستند، قائل اهمیتی مدرسه محیط نظافت و نظم به كه دیگران خالف بر او. دارد هایی تازگی

 :  است أير هم داستان قهرمان با و كند می جلوگیري المال بیت رفتن هدر از و بوده باوجدان

 كه زرنگ و زبر و باریک اي ساله پنجاه مرد. آمد جدید فراش دوم، ۀهفت اواخر»

 كاري هر از و گرداند می تسبیح و پوشید می آبی لباس و گذاشت می كاله شب

 رونقی و شد تمیز و تر مدرسه. آوردند می نوبتی را وردنخ آب. داشت شتهر سر

 ها بخاري تمام هم با مستخدم دو هر. بود حساب توي سرش جدید فراش. گرفت

 چهار را قدیمی فراش. آمد ها آن به كمک براي هم كارگر یک و انداختند راه را

« .بودیم زغال منتظر آن هر و فرهنگ ۀادار فرستادیم می ظهر سر هم، سر پشت روز

  .(44 :0397، احمد آل)

 عواقب و مدرنیته مضرات وصف در كه بینیم می را اییه شخصیت ،نیز شب انتهاي به سفر در

 ،نمونه براي. دارد مثبت تأثیر ها آن روي بر رمان گفتمان و هستند نظر هم باردامو با آن از حاصل

 و نماید می مشاهده را جنگ بودن پوچ و بیهودگی و است بستري بیمارستان در باردامو كه زمانی

 كه بیند می را شخصی است، زن پرستاران از یکی با ردنك برقرار رابطه و جنسی امیال دنبال به صرفاً

 بیطل منفعت و جنگ هجو. است  شده بستري جا آن در و بوده جنگی مجروح او مانند هم او

 : است مشهود فرد دو این وجود درشخصی 

 ثبت داوطلبانه هم او كه بود خوابیده يا سرجوخه مجاورم، تخت روي من، كنار»

. بود جغرافی و تاریخ معلم تورن، در يا مدرسه توي اوت ماه از قبل. ودب كرده نام
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. بدهد دزدي درس اه معلم ۀهم به واندت می كه ردك  كشف ماهی دو بعد معلم آقا

 از و مقسمش، ايه ارابه از هنگش، تداركات از مدام. دش نمی حریفش كس هیچ

 كش كنسرو سید،ر می دستش كه دیگري جاي هر از و گروهانش ۀذخیر

 .(93 :0373سِلین، )« .فتر می

  جامعه اقشار بر قدرت مناسبات تأثیر -

 تا وشدك میقطعاً  جامعه بر حاكم قدرتافزود كه چنین توان  با قسمت دوم سطح تبین میمطابق 

 تحلیل در». شود می موفق نیز كثیري موارد در البته و بقبوالند مردم بر را خود نظر مورد گفتمان

 میان قدرت نابرابر مناسبات بازتولید و خلق به گفتمانی عمل كه كنند می ادعا انتقادي، گفتمان

 و تولید در ها آن نقش بیان گفتمانی، اعمال نقد از هدف .ندك می كمک اجتماعی ايه گروه

 «.است ستمدیدگان رهایی براي انتقادي مطالعات نتایج از استفاده و نابرابر قدرت بازتولید

 (001-002: 0327  فیلیپس، و یورگنسن)

 همان. دارد شخصی وريآ سود قصد و داده نشان خیّر را خود دار سرمایه فرد ،مدرسه مدیر در

است و  گرفتهقرار  قدرت جبهۀ در رفرد خیّ شد، اشاره فاعالن، مضمون از بحث در قبالً كه طوري

 :ندیشدا می رتبیش اريد سرمایه بههمواره  چراكه ،دارد قدرت گفتمان شبیه رفتاري

 و ودب ساخته خودش ايه زمین وسط را عمارتش ول،پ خر وستد فرهنگ یه»

 وآمد رفت و كنند شا مدرسه كه ودب گذاشته فرهنگ اختیار در ساله وپنج بیست

 و بسوزد باباها ننه دل كه بشود اه بشود این از قدر این و شود كوبیده اه جاده و بشود

 و بخرند را مدرسه اطراف همان بیایند نندك  كوتاه را انش مدرسه راه كه این براي

 را خودش اسم یارو. تومان صد بشود عباسی یه متري از یارو زمین و بسازند خانه

 (7 :0397،احمد آل)« .ودب كرده اريك كاشی مدرسه دیوار روي هم

 باردامو فردینان میان كه مهمی بحث در كتاب، نخستین صفحات در ،نیز شب انتهاي به سفر در

 رستیپ وطن ۀبهان به جنگ بودن پوچ از باردامو كه حالی در هد،د می رخ گانات آرتور دوستش و

 اند،د می دلخواهشان جدید نظم ایجاد براي مدرن دنیاي دارانم سیاست بازي را آن و ندز می حرف

 طرفدار من. ندارد واقعی زندگی به ربطی تو شعرك – »: ندك می تأیید را قدرت گفتمان آرتور

 جانم راهش در بخواهد من از وطنم كه روزي عالوه به. یدآ نمی خوشم سیاست از و موجودم نظم

 (3: 0373سِلین،)« .بدهم جان راهش در كه ما آماده. نمیاورم در ازيب لش كنم، فدا را

  جامعه آیندۀ بر قدرت روابط و رسمی گفتمان تأثیر -
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 گفتمانهمواره  ،متنی دو رمان بافت دردر قسمت سوم سطح تبیین، باید بر این نکته تأكید نمود كه 

 همدیگر تضعیف صدد در این دو گفتمان همواره. اند بوده كامل تضاد در قدرت گفتمان و رسمی

 پیروزي به براي تالش این. ندهست خود موافق ایدئولوژیک هاي ساخت نشاندن كرسیو درنتیجه به 

 خواستار و بوده گذار تأثیر هم آینده زمان بر حال، زمان بر عالوه خود، موافق گفتمان رساندن

 . است آن ردنك جاودانه

 پذیرفتن و رسمی گفتمان شدن تسلیم نشانۀ ،مدرسه مدیر درماجرا  پایانالزم به ذكر است، 

 مدیر، انتقادي، نگاه این وجود با. ستا بوده انتقادي قهرمان، توان حد به كه هرچند است؛ قدرت

 را خود  نامۀ استعفا مدیریتش، تحت ۀمدرس آموزشی امور اصالح در خود نافرجام تالش از بعد

. ذیردپ می را فرهنگ و آموزش امر بر حاكم ظاهري و ناقص مدرنیتۀترتیب،  بدین و كند می امضا

  مصدوم معلمشدۀ  یعیتض حقوق ایفاي براي مجدانه تالش از پس مدیر، ،بندي رمان مطابق با پایان

 از فشار اعمالمشاهدۀ نیز  و است  شدهزیر گرفته  آمریکایی رانندۀ ۀوسیل به ،تصادف یک طیكه 

 ودادگستري   توسط ماجرا گرفتن نادیدههمچنین  و شکایت رفتنگ نادیده منظور به قدرت طرف

 در یدهد آسیب آموز دانش  والدین تفاوتی بی مالحظۀ از بعد روایتی دیگر، به همین شیوه در خرده

 پایان به داستان و كند می امضا را خود استعفاي ،تر بزرگ  يا مدرسه هم توسط ،تجاوز ماجراي

 :رسد می

 كردم باز را در. معین بازپرس و معین اطاق. دادگستري به رفتم معین ساعت سر و»

 ردك دستی پیش یارو یاورمب در را احضاریه و كنم معرفی را خودم آمدم تا و سالم و

 قضیه و نیست اه حرف این به احتیاجی" و ادد  سفارش چاي و آورد صندلی و

 بدن بر سرد عرق كه "... نبودیم شما زحمت به راضی و دش  حل و بود كوچک

 دادگستري دار نشان كاغذهاي همان روي خوردم كه را چاییم. نشست من

 بود شده فرهنگ رئیس تازه كه ما پخمه كالسی هم نام به و نوشتم را ما نامه استعفا

 (  007 :0397، احمد آل)« .كردم پست

 داستان، سراسر در شخصیت،-راوي بارداموي ،نیزشب  انتهاي به سفر دربه همین سیاق، 

. هدد می قرار انتقاد و نقد مورد ،است  شده حاكم ،قدرت طرف از كه را جامعه در موجود گفتمان

 را (مردمعامۀ زبان  مثابۀ به)متن  رسمی گفتمان كند سعی می و نیست دنش تسلیم به حاضر هرگزاو 

 مردم وضعیت از قهرمان -راوي تفسیرِ منظور فهم بهتر به وانت می ،نمونه عنوان به . محقق كند
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 و اند شده داده قرار سپر عنوان به  قدرت توسط همیشهاین طبقه  كه مبنی بر اینر فقی و دیده ستم

 جنایتکارانۀ مالل وسط همیشه كه جنگ از بگذریم] ... [ »: ردك اشاره شوند، به جمله ذیل می قربانی

 خودش این. نیست معلوم ند؟ا كشته فقیر مردم از كافی قدر به آیا] ... [  ایستاده راقی هحاضرب اه آدم

 است منوال همین به وضع همیشه و یندآ می دنیا اه فقیر هم باز. یندآ می دنیا هم باز... است يا مسئله

 .(410:  0373سلین، )« ...

 گیری نتیجه
 هنري -فلسفی -فرهنگی نهضت از بعد ،غرب دنیاي ارمغان ینتر بزرگ  عنوان به  مدرنیته كلید واژۀ

 سمت به روز روزبه سیاسی، دین نفی با اد،د  رخ میالدي شانزدهم قرنابتداي  درتقریباً  كه رنسانس

 و تر مدرن ،جیتدر به دكارتی راییگ عقل از با گذر و ردك  حركت لیبرال و سکوالر يا جامعه

 در را مدرن انسان اومانیسم، شفابخش ۀنسخ عنوان به  بود قرار كه يا مدرنیته. شد  محور تکنولوژي

 را ها بورژوا فرانسه، انقالب از بعد درنهایت ورد،آ ارمغان  به او براي را سعادت و بنشاند خدا جاي

 ازپیش بیش را طبقاتی ۀفاصل و ادد  قرار آنان زیردست را مردم اكثریت رد،ك تبدیل مطلقه قدرت به

 اتفاقات. است انکار قابل غیر و مشاهده قابل متعدد اشکال به امروز نیز به تا روند همین. ادد  افزایش

 هاي آموزه و اخالق از بشر شدن دورنیز  و دوم و اول جهانی ايه جنگ مانند شماري بی تلخ

 و هویت نابودي به منجر نهایت در صنعتی كه هاي فرمول به صرف آوردن روي و كهن ارزشمند

 فراموشی دست به را معنویت و گردید سودگرایی و ظاهري امور در شدن غرق و انسانی كرامت

 انسان اندازه هر  هد،د می نشانخوبی  به یادشده رمان دو ۀمطالع. هستند گفتمان همین نتایج از سپرد،

 حس بیشتر را تنهایی فته،ر پیش  سودجویانه و مادي راییگ عقل و علم سوي به تر حریصانه مدرن

 و شده مانع ،موردانتظار آرمانی ۀجامع آمدن وجود به از لیبرال فردگرایی ،همچنین. است نموده

 كاپیتالیسم، زدایی، هویت نوین، شکل به استعمارگري جنگ، روزافزون، فقر ازجمله  فجایعی

 . است آورده ارمغان به ،را معنوي فقر زدایی و قاخال

 لمس خود پوست و گوشت با را مدرنیته دوران كه سِلینفردینان  -لویی و حمدا جالل آل

 انسان حقارتهمچنین  و اخالق سپردن فراموشی به از خود تنفر اند، زیسته میانه آن در و كرده

و  دهند می انعکاسصراحت  به ایشانه نوشته در را سودگرا موجودي به شدن تبدیل در مدرن

 ،ودش می خالصه ظواهر به كهرا  مدرنیته از سطحی و مبتذل برداشتی و دگیز غرب ترتیب بدین

 و عامیانه زبان از یريگ بهره با و مشابه تقریباً يا گونه به لف،مؤ دو این. دهند قرار می نکوهشمورد 
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 و كرده همانند زیسته موقعیت بافت به را متن بافت ندا به این قضیه توانسته ندیشانها دگر توجه

 نمایش به براي تالش در نویسنده دو هررو،  ازاین. دهند قرار انتقاد مورد را( مدرن) قدرت گفتمان

 منتقد و روشنفکر معاصر فرانسوي،  مناك، دو ماري -ژان كه گونه همان. ندا مدرن تراژدي گذاشتن

 تراژديدر این معنا،  ند،ك می یاد« تراژدي نوین بازگشت» عنوان با( 0797) خود نظري ۀرسال در

 ۀلحظ چند در كه اخیر مورد برخالف زیرا. دارد كالسیک تراژدي از ريت گسترده بسیار ابعاد مدرن

 و اختنب جان با معموالً و نفسانی تمایالت به ادند تن اثر در یا و واستهخ خود صورت به كوتاه،

سوءاستفاده ابزاري و به دنبال آن مدرنیته و  سد،ر می پایان به (خدایان توسط) قهرمان دنش قربانی

 شکل به ،مدرن تراژدي عنوان به  ،نوینداري  سرمایههمچنین هاي صنعتی و  سیستماتیک از فرمول

 مستولی ممالک ۀهم در و اه انسان ۀهم بر ،تحمیلی صورت به و مرگ تا تولد بدو از، مدت طوالنی

 . دنماین می زیست دائمی، اضطراب ۀمثاب بهو  تراژیک پندار صورت به و دنردگ می

 و مدرسه مدیر رمانِ دو فركالف، نورمن انتقادي گفتمان تحلیل ۀنظری اساس برگفتنی است، 

 بارزي ۀنتیج و گرفتند قرار بررسی مورد( تبیین و تفسیر توصیف،) سطح سه در شب انتهاي به سفر

سطوح،  ۀخود در هم رسمی -روایی گفتمان ۀوسیل به متن دو هر كهاست  آن ودش می حاصل كه

 (قدرت)حاكم  گفتمانصورت مستقیم و غیرمستقیم به  به هاي پنهان و زیرین متن، در الیه ژهیو به

هاي اصلی هر  شخصیت. دارند مردمی گفتمان و فرهنگ به كمک در تاخته و از این طریق سعی

 و مایدن می هم مضحک گاهی كه ازاريب كوچهعامیانه و  زبان بردن به پناه نیز با دو رمان

 نمایش به را مدرنیته تحت عنوان معاصر تراژدي دارد، را خود خاص ایدئولوژیک هاي مکانیسم

گی كه، ویژ تر این مهم ۀ آخر ونکت. هندد می قرار انتقاد مورد جدي صورت به و گذارند می

 روایی بافت ازيس همسان بر خوبی به اتوبیوگرافیک هر دو رمان موردمطالعه در این نوشتار

 تر غنی بینامتنیت بافت در متون سایر به گوناگون ارجاعات با امر این و كرده كمک ،موقعیتی

 .  گردد می
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