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چكیده
تحلیل گفتمان انتقادي كه شاخهاي جدید و بینرشتهاي در علوم انسانی و باالخص در حوزه نقد
زبانشناختی است ،در سالهاي اخیر توسعۀ بیشتري پیدا كردهاست و در تحلیل مسائل مختلف سیاسی-
اجتماعی و البته متون ادبی خودنمایی میكند .نورمن فركالف نظریهپرداز و بنیانگذار این جریان
فلسفی-زبانشناختی ،در اواخر قرن بیستم میالدي با دریافت و گذر از نظریات نشانهشناسی ،تأویلگرایی
گادامر ،دیرینهشناسی میشل فوكو و همچنین با رد آراء صرفاً اقتصادگرایانۀ نئوكمونیستها و درعینحال
با نگاهی به پساساختارگرایی دریدایی ،توانست مفهوم گفتمان قدرت و مردم را از طریق ساختهاي
ایدئولوژیک بهدستآمده از صورتهاي زبانی ،تازگی ببخشد .مقالۀ حاضر میكوشد با رویکردي

تطبیقی ،مفهوم كلیدي و كالن مدرنیته را در بافت رمانهاي مدیر مدرسه از جالل آلاحمد و سفر به
انتهاي شبِ لویی-فردینان سِلین فرانسوي ،بر اساس رویکرد نظري نورمن فركالف در سه سطح عمدۀ
توصیف ،تفسیر و تبیین ،تحلیل و بررسی نماید .اصطالح مدرنیته بهعنوان گفتمان قدرت در رمانهاي
نیمهاتوبیوگرافیک (خودزندگینامه) مذكور در تضاد با گفتمان رسمی قهرمانهاي داستان متجلی شده
است .با عنایت به نظریۀ یادشده ،باید گفت كه آلاحمد در مدیر مدرسه ،متأثر از كودتاي  42مرداد
 ،0334قصد انتقاد از عواقب جامعهاي را دارد كه غربزده شده و به تقلید از مدرنیتۀ غربی ،اخالق،
معنویات و فرهنگ سنتی را به فراموشی سپردهاست .لویی-فردینان سِلین نیز در سفر به انتهاي شب ،از
وراي جهان مدرن غرب و گفتمان مدرنیته كه در جایگاه گفتمان قدرت قرار دارد ،رسم و رسوم جاري
بین افراد جامعه را كه تحت تأثیر پدیدۀ مدرنیزاسیون دولتی و ظهور بیشازپیش ماشینهاي صنعتی،
هویت انسانی خود را از دست دادهاند ،در قالب جمالت قصار و لحن عامیانه به دیدۀ تحقیر مینگرد.
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مقدمه
مقولۀ گفتمان فراتر ازجمله-گزاره و هر گفتگوي ساده است .باوري است كه بهصورت ایدئولوژي
و ایمان درآمده و خود را در كنشهاي رفتاري نشان میدهد .تأثیرگذاري گفتمان حاكم بر
جامعه ،بهویژه زمانی كه از طرف سیاست (گفتمان قدرت) اعمال میشود ،بر روي اعمال ،اندیشه
و گفتمان مردم (گفتمان رسمی) غیرقابلانکار است و این دو گروه (قدرت و مردم) میتوانند در
یک راستا و یا متضاد باهم باشند .جیمز پُل گی ( )0777معتقد است« :گفتمان متضمن چیزي بیش
از زبان است .گفتمانها همواره متضمن هماهنگ كردن زبان با شیوۀ عمل ،تعامل ،ارزشگذاري،
باورداشتن ،احساس ،بدنها ،لباسها ،نمادهاي غیرزبانی ،اشیاء ،ابزارها ،تکنولوژيها ،زمان و مکان
است ».میشل فوكو ،فیلسوف و منتقد شهیر ادبی فرانسوي نیز ،بر این باور است كه گفتمان حوزهاي
(كالمی -زبانشناختی) است كه در آن ،روابط و تعاملهاي كالمی متعدد ،متراكم و نسبتاً
بهسادگی توصیفپذیرند .او گفتمانها را مجموعهاي از نشانهها در نظر نمیگیرد ،بلکه آنها را
كردارهایی میداند كه موضوعاتی را كه دربارۀ آنها سخن میگویند بهطور منظم شکل میبخشند
و میسازند( .دریفوس ،پل ،هیوبرت رابینیو )72 : 0372 ،تحلیل گفتمان میكوشد ارتباط متن با
بافت خارج از آن را كه میتواند متأثر از جامعه ،متون دیگر و یا اتفاقات فرهنگی -سیاسی-
اجتماعی باشد و بهصورت ایدئولوژيهاي متکثر ،آگاهانه و یا ناخودآگاه ،از زبان شخصیتها
استنباط شود ،از طریق صورتهاي زبانی تحلیل كند .رویکرد تحلیل گفتمان انتقادي بر آن است تا
نشان دهد چگونه یک گفتمان از سایر عوامل اجتماعی تأثیر میپذیرد و چگونه میتواند با اتکا به
صورتهاي زبانی و دیگر عوامل اجتماعی ،مولد هم باشد و اندیشههاي موافق خود را تکثیر كرده
و كار بازتولید گفتمان رسمی و یا قدرت را انجام دهد:
« اگرچه رویکرد تحلیل گفتمان انتقادي رابطۀ زبان ،قدرت ،ایدئولوژي و گفتمان در متون
رسانهاي و مسائل سیاسی اجتماعی را در اولویت نخست دستور كار خود دارد ،ولیکن اگر
بپذیریم كه هر آنچه به زبان گفتار و نوشتار مربوط میشود در حوزۀ تحلیل گفتمان جاي
میگیرد ،پس میتوان ادبیات شفاهی و مکتوب ملتها را  ...در چارچوب تحلیل گفتمان
انتقادي و نقد زبانشناختی تحلیل و تفسیر نمود و سبک فردي و دورهاي ادبیات فارسی را نیز
با نگاه انتقادي ،شناسایی و معرفی كرد( ».فردوس آقاگلزاده.)02 :0329 ،
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مضمون مدرنیته بهعنوان یک جریان علمی -ادبی -فلسفی كه بعد از نهضت علمی -فرهنگی
رنسانس ،بهویژه در دورۀ معاصر ،خود را بهصورت یک ایدئولوژي سکوالر نشان داده و همواره
سعی داشتهاست تا جهان غرب را به مدد تکنولوژيهاي جدید به پیشرفت علمی روزافزون سوق
دهد ،بهتدریج قلمرو اثرگذاري خود را در تمام ابعاد زندگی بشر ،ازجمله حوزۀ وسیع علوم انسانی
گسترش دادهاست .از منظر معرفتشناختی« ،مدرنیته برساختهاي نظري است براي معنا بخشیدن و
تفسیر تودۀ پیچیدهاي از رویدادها و حوادث و وقایع كه در ظرف زمانی و مکانی خاصی
ظهور یافت و دامنۀ تأثیراتش تاكنون همهجا را دربر گرفتهاست( ».علی پایا )94 :0327 ،دو رمان

مهم جالل آلاحمد نویسندۀ شهیر ایرانی و لویی -فردینان سِلین فرانسوي ،مدیر مدرسه و سفر به
انتهاي شب ،آثار بسیار مهمی در ادبیات نیمۀ اول قرن بیستم ،اوج دوران گسترش مدرنیته (گفتمان
مستقر در جایگاه قدرت) هستند كه میتوان با كمکگرفتن از تحلیل گفتمان انتقادي ،رابطۀ
قدرت و ایدئولوژي ،زبان و مردم را در آنها تحلیل نمود .در مورد نگارش مدیر مدرسه ،خود
آلاحمد به تأثیرپذیري از لویی -فردینان سِلین اذعان كرده و آن را اثري بهغایت ،انتقادي
میپندارد( .آلاحمد .)9 : 0374 ،این رمان بعد از كودتاي  42مرداد  0334و سقوط دولت محمد
مصدق ،همزمان با اختناق سیاسی حاكم ( )0337در دورۀ پهلوي دوم انتشار یافتهاست .نویسندۀ
كتاب با وامگیري از زبان عامیانه و كوچهبازاري و نزدیکشدن به طبقۀ فرودست جامعه و
نزدیکكردن متن داستان با بافت اجتماع ،از مدرنیتهاي كه به شکل ناقص خود را بر مناسبات
اجتماعی تحمیل كرده ،به لطف جادوي هنر ،انتقاد و ریشۀ آن را در غربزدگی ،بیهویتی و
برهنگی فرهنگی قلمداد میكند.
در خصوص سفر به انتهاي شب نیز شایان ذكر است ،این رمان حدود ربع قرن پیش از نوشتۀ
آلاحمد منتشر شده و سلین را براي آلاحمد بسیار ارزشمند جلوه دادهاست .توجه به همخوانی
اتفاقاتی كه در دوران یادشده در دو كشور ایران و فرانسه ،با فاصلۀ زمانی اندك اتفاق افتادهاست،
همچنین عنایت به این نکته كه ایران آن دوره (طبقۀ قدرت) سعی در تقلید از پوستۀ ظاهري
مدرنیته داشت و به نو شدن سطحی در امر آموزش بسنده میكرد ،دو مؤلف را به اشتراك نظر
بسیاري رساندهاست .چراكه تقلید نابجاي حکومت فرانسه از آوردههاي مدرنیته براي نویسندۀ
فرانسوي نیز ناخوشایند و نامقبول است .كنش همگرایانۀ دو نویسنده بهویژه در سطح كالمی-
زبانی در مواجهه با مدرنیتهاي كه جامعۀ قرن بیستم را به مدرنشدن از طریق مدرنیزاسیون دولتی
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سوق دادهاست ،نگارندگان را بر آن داشت تا رویکرد تطبیقی را در پیش گیرند ،رویکردي كه
امکان شناخت فرهنگها و جوامع مختلف را میسر میسازد و از این منظر میتواند باعث همبستگی
ملتها شود.
مقالۀ حاضر میكوشد ،با توجه به نظریات نویسندگان شهیري چون میشل فوكو (سوژه و
قدرت– تاریخ دیرینهشناسی) ،ژاك دریدا( 0ساختارشکنی) و ویتگنشتاین متأخر( 4درسگفتارهاي
زیباییشناسی -بازيهاي زبانی) كه گرایشهاي انتقادي را به حوزۀ مطالعات فرهنگی -ادبی و
اجتماعی -سیاسی وارد نمودهاند و نیز با كاربست نظریۀ نورمن فركالف ،بنیانگذار و نظریهپرداز
تحلیل گفتمان انتقادي و همچنین با عنایت به اشتراك آثار در نحوۀ مواجهه و پرداخت به موضوع،
دو رمان موردنظر را بهصورت تطبیقی مورد مطالعه قرار دهد ،مشابهتها و افتراقات را تحلیل و
رابطۀ میان مردم  -قدرت و زبان  -ایدئولوژي را بهگونهاي واضح عیان سازد .به همین سبب ،با
استفاده از آراء نورمن فركالف در حوزۀ تخصصی تحلیل گفتمان (ادبی) ،دو رمان مدیر مدرسه و
سفر به انتهاي شب در سه سطح عمده مورد بررسی قرار خواهندگرفت :سطح اول (سطح توصیف
بیان انتقادي) سعی بر آن دارد تا ویژگیهاي شکلی آثار در مطابقت با بافت و محتواي آنها را
مطالعه كند .سطح دوم (سطح تفسیر زمینهاي) ،موقعیت تاریخی– اجتماعی و مکانیسمهاي
ایدئولوژیک موجود در آن را بررسی خواهدنمود و به تأثیرپذیري متون در بافت بینامتنیت خواهد
پرداخت .سطح سوم (سطح تبیین انتقادي) نیز بر امر تحلیل جامعهشناختی از كنش متن در دو اثر
مذكور تمركز خواهدداشت .پاسخ به دو سؤالی كه در ادامه میآید زیربناي كار تحقیقی این مقاله
خواهد بود -0 :مدرنیته چه نقشی در شکلگیري گفتمان دو رمان یادشده دارد؟  -4نظریۀ نورمن
فركالف چگونه این نقش مهم را توجیه میكند؟
پیشینۀ تحقیق
با توجه بهعنوان اصلی پیشنهادي ،ذكر این نکته حائز اهمیت است كه نوشتار پیش رو داراي سه
وجه عمده است كه عبارتاند از :تطبیقی بودن آن ،سویۀ تحلیل مدرنیته و بهرهمندي از نظریۀ
فركالف .مجموع این سه وجه ساخت اثر را تشکیل میدهد .پیش از این تحقیقات مختلفی در
زمینۀ دو اثر موردمطالعۀ مقالۀ حاضر انجام شده است كه برخی نیز بهصورت تطبیقی
انجامگرفتهاند .آنچه بیش از همه نوآوري در مقالۀ حاضر به شمار میآید ،و نگارندگان را بر آن
داشتهاست تا به پژوهش بپردازند ،این است كه هیچ پژوهشی تاكنون دربرگیرندۀ هر سه وجه

مقاله علمی-پژوهشی :تحلیل گفتمان انتقادي مدرنیته در  /...محمدي آغداش 420

مذكور ،بهویژه نظریۀ فركالف ،در بررسی رمانهاي مدیر مدرسه و سفر به انتهاي شب نبوده است.
ازاینروست كه نویسندگان ،خاضعانه امید بر آن دارند كه این پژوهش ناچیز توانسته باشد در این
خصوص گامی بردارد .اشاره به چند پژوهش مهم انجامگرفته در این بخش خالی از لطف
نخواهدبود .لذا ،به چند مورد مهم اشاره میگردد:
« -تحلیل جامعهشناختی زبان عامیانه نوشتار جالل آلاحمد و لوئی فردینان سلین» توسط صدیقه

شركت مقدم و معصومه احمدي در بهار  77و در دورۀ ششم مجلۀ پژوهشهاي ادبیات
تطبیقی انجام گرفتهاست .این پژوهش بهطور عمده با نگاهی جامعهشناختی بر زبان عامیانۀ دو
نویسنده ،خنثی نبودن ادبیات در مواجهه با اتفاقات زمانه و رویدادهاي اجتماعی را از وراي
برهنگی زبان ،مورد بررسی قرار میدهد.
 « -بررسی تأثیر زبان لوئی فردینان سلین در سفر به انتهاي شب بر مدیر مدرسه جالل آلاحمد»،

نوشتۀ محمدرضا فارسیان و لطیفه نجاتی كه در زمستان  73و در شماره  07مجله مطالعات زبان
و ترجمه به چاپ رسیدهاست .این پژوهش با تمركز بر شاخصههاي زبان عامیانه و نمود این
شاخصهها در متن دو رمان ،چگونگی تأثیرپذیري آلاحمد از سلین را تحلیل میكند.

 «جالل آلاحمد و غربزدگی» به نگارش اكرم جودي در سال 72در شماره  04مجله فقه وخانواده منتشر شده است .این مقاله با اشاره به این مورد كه پدیدۀ غربزدگی و
ازخودبیگانگی مختص روزگار خاصی نیست و مطالعۀ آن در هر زمانی میتواند راهگشا باشد،
بخشهاي مختلف آثار آلاحمد را مطالعه و آنها را با مسائل اجتماعی دوران پهلوي دوم
مقایسه میكند.
 «تجزیهوتحلیل گفتمانی داستان مدیر مدرسه در دو سطح خرد و كالن» منتشرشده در شماره 07مجله نثرپژوهی ادب فارسی در زمستان  20توسط جالل رحیمیان و آرزو مؤمنی كه با استفاده
از الگوهاي هلیدي و حسن ،هچ ،شفایی و فرشیدورد انجام گرفته ،به این نتیجه رسیدهاست كه
رمان داراي انسجام باالیی در هر دو سطح خرد و كالن است.
 «تحلیل مدیر مدرسه آلاحمد بر مبناي سبکشناسی انتقادي» توسط علیرضا نبیلو و فرشتهدادخواه در شماره سوم دوره نهم پژوهشهاي زبانشناختی در زبانهاي خارجی به چاپ
رسیدهاست .این مقاله كوشیدهاست رمان مدیر مدرسه را با روش سبکشناسی انتقادي لسلی
جفریز تحلیل و ایدئولوژيهاي پنهان متن را كشف كند.
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 «بررسی زبان فرانسۀ گفتاري در رمان سفر به انتهاي شب » توسط معصومه زندي در تابستان 71در شماره  7عرفانیات در ادب فارسی منتشر شده است .مطالعۀ زبان گفتاري با تکیه بر واژگان
آرگو ،عامیانه ،اصوات ،نامآواها و كلماتِ خاص زبان فرانسه رویکرد اصلی این پژوهش
است.
مبانی و ساختار نظری پژوهش
زبان بهعنوان یک ابزار مهم ارتباطی در دورۀ معاصر ،بهویژه دوران پساتجدد و بهاصطالح
”پستمدرن“ ،اهمیت افزونتري یافته و نقشی فراتر از یک وسیلۀ ارتباطی پیدا كردهاست .قرابت
اندیشۀ بشر با زبان و متأثربودن این دو از اتفاقات فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و جامعهشناختی،
مفهومی فلسفی-زبانشناختی-ادبی به نام گفتمان به وجود آورده كه ظاهراً براي اولین بار در سال
 0720در مقالۀ زِلیگ هریس ،زبانشناس ساختارگراي آمریکایی ،با عنوان «روشهایی در
زبانشناسی ساختارگرا» بهكار رفتهاست .اگر بخواهیم تعریفی علمی از گفتمان ارائه دهیم میتوان
به نقلقولهایی از چند تن از اندیشمندان حوزۀ زبانشناسی اشاره نمود« :گفتمان را مراودۀ كالمی
بین گوینده و شنونده و بازنمود یک صدا در دل یک متن دانستهاند» (میلز ،)7 : 0324 ،گفتمان
(ادبی-روایی) «تالزم یا معنایی است كه در آن ،اطالعات بهصورت پایۀ گفتار ارائه میشوند».
(ابوالفضل حري .)017 : 0322 ،به عقیده میشل فوكو ،در گسترۀ علم هرمنوتیک و
3

فراساختارگرایی ،گفتمان ،شیوهاي خاص براي سـخن گفـتن دربارۀ جهان و فهم آن است.

نورمن فركالف ،بنیانگذار مقوله  -مفهوم (بینارشتهاي) تحلیل گفتمان انتقادي نیز بر این باور
است كه در بررسی بافت ادبی یک اثر فقط ساختار گرامري  -زبانی و كنشهاي ایجادشده در
جمالت داخل متن مؤثر نیستند؛ بلکه عوامل گوناگون فرهنگی اجتماعی و سیاسی نقش دارند؛
بنابراین در تحلیل متن ،باید نقش بافت موقعیتی را هم در نظر گرفت( .نورمن فركالف ،همان)2 ،
با این نگاه« ،تحلیل گفتمان یا گفتمانكاوي ،ایجاد سازوكار مناسب و اعمال آن در كشف و تبیین
ارتباط گفته یا متن با كاركردهاي فکري– اجتماعی است( ».یارمحمدي )043 : 0323 ،شایان ذكر
است ،در زبانشناسی بینالمللی عبارت  ،critical dicourse analysisمعادل تحلیل گفتمان
انتقادي قلمداد میشود .از واژۀ « »discourseنیز در زبان فارسی به مباحثه ،گفتمان ،گفتار،
گفتوگو و سخن تعبیر شدهاست .همچنین اصـطالح « »discourse analysisبه معنی تحلیل
گفتمان است كه امروزه به گرایشی بینرشتهاي ( )interdisciplinaryدر علوم اجتماعی و
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زبانی بدل گشتهاست; البته میتوان ریشۀ آن را در جنبش انتقادي ادبیات ،زبانشناسی
(نشانهشناسی) ،تأویل گرایی گادامر و دیرینهشناسی (اخالق) میشل فوكو پیگرفت .بدیهی است
كه بنیانهاي فکري -نظري تحلیل گفتمان ،فراتر از تحلیل متن ،نوشتار  text analysisو یا
تحلیل گفتارند( .ایلهاي ،احمد یحیایی ،به نقل از محسنی و پروین.)22: 0374 ،
با توجه به تعاریف علمی گفتمان كه توسط متفکران برجستۀ این حوزه ارائه شده است و به
برخی از آنها نیز اشاره شد ،همچنین وجود گونههاي مختلفی از تحلیل گفتمان تحت عنوانهاي
نقشگرایانۀ هالیدي ،ساختاري و انتقادي بر اساس نظریه و مدلهاي وندایک (ساختارهاي
گفتمانی و ایدئولوژیکی) و فركالف ،باید خاطرنشان كرد كه مورد انتقادي جامعترین آنهاست.
زیرا «تحلیل گفتمان انتقادي كه مفاهیم بنیادین قدرت ،زبان و ایدئولوژي را مورد بحث قرار
میدهد ،عبارت است از انتقال مفهوم ساختار از سطح جمله و روابط دستوري ،همچون فعل ،فاعل
و مفعول( ،)microstructuresبه سطح متن بزرگتر ( .)macrostructuresاین دیدگاه،
عالوه بر توضیح واحدهاي ساختاري درون یک متن ،به زبان كاربردي آن نیز توجه كامل دارد».
(میلز ،همان .)070 :در رویکرد گفتمان انتقادي ،تولید ،فهم ،خوانش و تحلیل متون به عناصري از
قبیل بافت خرد و كالن ،اعم از فلسفی ،تاریخی ،سیاسی ،جامعهشناختی ،ایدئولوژي و گفتمان،
متکی و وابسته هستند .به این دلیل است كه رابطۀ بین افراد و جامعه به شکل تصادفی و دلبخواهی
نیست و از طرف نهادهاي اجتماعی و دیگر مؤلفههاي مؤثر در گفتمان ،تعیین میشود (فردوس
آقاگلزاده.)0322 ،
درواقع ،تحلیل گفتمان انتقادي میكوشد ساختهاي ایدئولوژیک را كه در طول زمان توسط
گفتمان قدرت به وجود میآیند ،بهصورت آگاهانه یا ناخودآگاه توسط مؤلف به شکل بدیهیات و
باورهاي طبیعی قلمداد میگردند ،در بافت متن اعمال و از طریق هستههاي زبانی به خواننده منتقل
میشوند ،تشخیص و مورد بررسی قراردهد و خاستگاهشان را ارزیابیكند .نورمن فركالف در این
زمینه مینویسد « ،اختیار كردن اهداف انتقادي ،به معنی ایـن استكـه درجهت روشن كردن
اینگونه طبیعیشدگیها (بدیهیات) بکوشیم و به بیان كلیتر ،تعینهـا و تأثیرات اجتماعی گفتمان
را كه ماهیتاً از دید مشاركین آن مخفی میمانند ،آشکار سازیم» (فركالف ،همان .)47 :تحلیل
گفتمان كه ریشه در نظم گفتمان فوكو دارد ،بسیار بر ساختهاي ایدئولوژیک در متن تأكید
میكند .از منظر تحلیل گفتمان انتقادي ،مفهوم عبارت «ایدئولوژي» براي درك علمی گفتمان،
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مفهومی كلیدي است؛ زیرا ایدئولوژي« ،متضمن بازنمود جهان از دید منافعی خاص» (فركالف،
همان )32 :و ابزار ایجاد و حفﻆ روابط نابرابر قدرت در جامعه است .بر همگان آشکار است كه
هرچند دسترسی ما به واقعیت همواره از طریق زبان صورت میگیرد  ،اما زبان ،بازتابی خنثی از
واقعیتی از پـیش موجود نیست ،بلکه صرفاً بازنماییهایی از واقعیت را خلق میكند و در ساختن آن
نقش دارد( .یورگنسـن و همکاران .)74 :0327 ،لذا ،با استفاده از نظریۀ فركالف ،گفتمانهاي
موجود و همراستا در دو رمان موردمطالعه ،مورد تحلیل قرار میگیرند و رابطۀ انتقادي قدرت و
مردم در سه سطح ،مورد ارزیابی قرار میگیرد .بدینسان ،ساخت تحلیل گفتمان در این پژوهش،
نخست بر ریزساختارهاي زبانی تکیه دارد و بهویژه آوانماها ،ایجاز ،عالئم استفهامی ،تعجبی و
واژگان جدید را بررسی مینماید كه مجموع این موارد ،سطح توصیف و بعد زبانشناختی تحلیل
گفتمان را شامل میشود .مرحلۀ دوم تحلیل گفتمان (سطح تفسیر) ،به بافت موقیعتی و بینامتنیت
میپردازد و به این ترتیب زمینههاي تاریخی -اجتماعی و نیز تأثیرپذیري ایدئولوژیک متون را
مورد ارزیابی قرار میدهد .در مرحلۀ سوم و نهایی تحلیل گفتمان (سطح تبیین) ،سه مورد بازتولید
گفتمان رسمی ،تأثیر قدرت بر اقشار جامعه و تأثیر گفتمان رسمی و روابط قدرت بر آیندۀ جامعه،
مورد مداقه قرار میگیرند .به این ترتیب ،تحلیل گفتمان انتقادي در سه سطح عمدۀ مذكور ،زبان و
ایدئولوژي را مورد موشکافی قرار میدهد و صورت گفتمانی آثار را كه شامل فرم و محتوا
میشود ،مطالعه میكند.
سطح توصیف بیان انتقادی
آن گونه كه از نظریۀ تحلیل گفتمان فركالف استنباط میشود و در قسمت قبل هم بدان مختصراً
اشارهشد ،منظور از سطح توصیف بهعنوان مرحلۀ اول تحلیل گفتمان انتقادي ،شناخت بافت متن
در چگونگی ارتباط ایدئولوژیک آن با انسجام منطقی بین واژگان و ساختهاي زبانی است .به
زبانی دیگر ،میتوان آن را تناسب فرم با محتوا یا تناسب كلمات بهكاربردهشده در ساختارهاي
زبانی با اندیشههاي اجتماعی -سیاسی دانست ،به گونهاي كه جابجا نمودن هریک از كلمات،
حروف ،عالیم نگارشی و دیگر موارد به بافت متن و ساختار آن آسیب میرساند .از اینروست كه
تحلیل این ساختارهاي زبانشناختی بسیار مهم مینماید .به همین جهت ،واژگان ،ساختارهاي
نحوي و ساختار متن بر اساس برخی از سؤاالت نورمن فركالف مورد بررسی قرار میگیرند،
ازجمله اینكه چه روابط معنایی (هممعنایی ،شمول معنایی ،تضاد معنایی) بین كلمات وجود دارد؟
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كوتاه و بلندبودن جمالت و ایجاز چگونه است؟ كنایهها ،آوانماها ،شبهجملهها و جملههاي
معترضه به چه صورت به كار رفتهاند؟ در سطح الیهاي واژگانی ،جنبۀ استعاري واژگان و نحوۀ
كاربرد ضمایر چگونه است؟ جمالت ساده چگونه به هم وصل شدهاند؟ نوع گفتوگو و لحن
آنها چگونه است؟ (فركالف .)097 :0377 ،ازجمله مهمترین نکات زبانشناختی در خصوص
سطح توصیف تحلیل گفتمان میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
-

آوانماها

اولین موردي كه در سطح توصیف تحلیل گفتمان در رمان آلاحمد قابلمالحظه است ،به كار
بردن آوانماها و شبهجملههایی است كه در گفتار عامیانۀ مردم بهكار میروند .بدینوسیله ،نویسندۀ
ایرانی سعی بر آن دارد ،رسمیت و تبختر موجود در زبان رسمی و كالسیک را از بین ببرد و
راحتتر بتواند ذات به زعمِ او ،نابههنجار مدرنیته را ،در جامعهاي كه میان سنت و تجدد قرار
گرفتهاست و موضع مشخصی ندارد ،به باد انتقاد بگیرد« :اكنون در لواي این پرچم ،ما شبیه به قومی
ازخودبیگانهایم  ...فرنگیمآب میپروریم و فرنگیمآب ،راهحل هر مشکلی را میجوییم».
(آلاحمد .)72 : 0397 ،در این زمینه ،نمونه هایی ازآوانماها و شبهجملهها قابلاستناد میباشند كه
به برخی از آنها اشاره میشود :براي مثال ،در جایی كه مدرسۀ بهظاهر مدرنشده ،چیزي جز جبر
و پرخاش كردن به منظور درسخوان بارآوردن دانشآموزان ،در چنته ندارد :ده « :ده بخون چرا
معطلی بچه؟» (همان .)49 :در جاي دیگر ،عدم اعتماد به همکارانِ موافق با قدرت ،با این آوانما
نمایش داده میشود :آخه« :آخه آدم درد دلشو واسۀ كی بگه؟ » (همان .)30 :به فراموشی سپرده
شدن آموزههاي دینی در نظام نوین آموزش دولتی نیز ،با این آوانما نمایان میگردد :وا اسالما « :
این چه فرهنگی است؟ خراب بشود .وا اسالما! پس بچههاي مردم به چه امیدي به مدرسه بیایند؟ »
(همان.)93 :
در سفر به انتهاي شب نیز ،فردینان باردامو ،بهكرات ،از شبهجملههایی استفاده میكند كه غالباً
قصد تحقیر دارند .باردامو براي هیچ شخصی احترام ویژهاي قائل نیست ،مخصوصاً زمانی كه در
جبهه با سربازانی مواجه میشود كه هیچ دلیل مشخصی براي جنگیدن ندارند و صرفاً مجبورند از
دستورات نظامی پیروي كنند .براي مثال ،زمانی كه او براي اولین بار روبنسون را میبیند ،مخاطبش
را با لفﻆ آهاي و ضمیر دومشخص مفرد خطاب میكند ،امري كه در زبان فرانسه در اولین
برخورد با شخص ناشناس مرسوم نیست و اهانتآمیز شمرده میشود« :آهاي ! كی هستی؟ »
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(سِلین ،)37 :0373 ،و نیز لفﻆ «ايبابا ( »...همان .)497 :همچنین ،نویسنده براي تحقیر عقلگرایی
دكارتی باریتون ،رئیس تیمارستانی كه باردامو در آن مشغول به كار است و نیز ،بهمنظور هجو
قداست ریاضیات كه از لوازم این نوع تفکر به شمار میرود و باریتون همواره بر آن اصرار
میورزد ،از آوانماهاي مقابل استفاده میكند« :ها!  ...به!  ...بین اندیشه و ریاضیات هیچچیزي
نیست ...هیچ! خال است! » (همان .)440 :پرواضح است ،سلین و آلاحمد ،زبان را بهعنوان ابزار
انتقال حس میدانند .لذا ،از طریق مواردي كه بهویژه در بخش توصیف بیانِ انتقادي تشریح
میگردند ،ازجمله شبهجملهها و آوانماها ،زبان راوي ،تشخص ایدئولوژیک میابد و درونیاتِ فاعل
گفتار به نمایش گذاشته میشود.
-

ایجاز در کالم

مورد دوم در سطح توصیف تحلیل گفتمان كه مهم جلوه میكند ایجاز است .زبان انتقادي ،زیاد
مقدمهچینی نمیكند و از هر كلمهاي كه استفاده میكند منظوري دارد .این نوع زبان ،مجال
ردیفكردن صفات متعدد یا بهكاربردن افعال مترادف را نمیدهد و آنچه را میخواهد بدون
تعارف بر زبان میآورد .براي نمونه ،توصیفهاي راوي در اولین مواجههاش با معلمان مدرسه،
مؤید همین امرند .جملههاي كوتاه و صریحی كه در اولین نگاه مدیر ،معلم فقیر كالس اول را به
خواننده معرفی میكنند ،از این شمارند« :معلم كالس اول باریکهاي بود سیاهسوخته .با تهریشی و
سر ماشینكردهاي و یخه بسته .بی كراوات .شبیه به میرزابنویسهاي دم پستخانه .حتی نوكرمآب
مینمود .ساكت بود .حق هم داشت( ».آلاحمد.)09 :0372 ،
به شیوهاي مشابه ،قهرمان داستان سِلین ،باردامو ،جمالتش را كوتاه ادا میكند .او همه چیز را
در اولین نگاه مورد ارزیابی قرار میدهد و در چند كلمۀ كوتاه قضاوت خود را ارائه میدهد.
بهعنوان مثال ،در جایی از داستان ،باردامو پس از جنگی كه هیچ اعتقادي به آن ندارد و بدتر ،آن
را محصول نظام سرمایهداري در دنیاي جدید و ضد طبقۀ مردم میداند ،دچار هذیانگویی و
مالیخولیال شده است و همه را به شکل دشمن میبیند .ترس باردامو در اینجا ،با ایجاز مطلوب
نویسنده نمایش داده میشود« :فرار كنید ،همهتان! بزنید به چاك! میخواهند شلیک كنند!
میخواهند شما را بکشند! همهمان را بکشند! » (سلین .)27 : 0373 ،در بخش دیگري از داستان،
زمانی كه راوي -قهرمان براي اولین بار ،قصد واردشدن به خاك آمریکا را دارد و این كشور را
مدینۀ فاضلۀ جهان نوین میداند ،با واكنش منفی دوستانش مواجه میشود كه با بیانی موجز قصد
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دارند تا او را از این سفر بازدارند« :تو را به خدا با ما برگرد ،پسر! بگذار بهات بگوییم كه
آمریکاییها چطور آدمایی هستند! همشون یا میلیونرند یا گداگشنه! ( »...همان .)077 :هجو و
پوچی جنگ ،زمانی كه باردامو بهعنوان سرباز داوطلب با آلمانیها میجنگد ،خود را از وراي
عبارتهاي قاطعانه و كاریکاتورگونۀ راوي به رخ میكشد .خاصه در بخشی از داستان كه قهرمان
به جاي آن كه به توصیف اقتدار نیروهاي فرانسوي بپردازد ،بهعکس ،به تمسخر آنان روي
میآورد« :آجودان ،شاه بود! شاه مرگ! آجودان كرتل! بلی .مقتدرتر از این امکان ندارد( ».همان:
.)33
-

حضور پررنگِ عالئم استفهامی و تعجبی

مورد مهم دیگر كه جزئی از از ساخت سطح توصیف تحلیل گفتمان را شکل میدهد ،كاربرد
بیشمار عالئم استفهامی و تعجبی است .در این مجال ،براي تأمل بیشتر در همسویی تحلیل
زبانشناختی موردنظر نورمن فركالف ،با بافت متن داستانها و نیز بافت اجتماعی معاصر ،و با توجه
به اتوبیوگرافیک ( خودزندگینامه ) بودن دو رمان ،مثالهایی از دو كتاب آورده میشود .در بخشی
از داستان مدیر مدرسه ،یکی از معلمان توسط یک رانندۀ آمریکایی زیر گرفته شده است .مدیر،
براي پیگیري وضعیت جسمانی معلم مصدوم ،راهی بیمارستان میشود و با او احوالپرسی میكند.
عصبانیت مدیر به دلیل مصون بودن فرد آمریکایی از پیگرد قانونی ،با دلسوزياش براي معلم
تنومند ،همراه میشود و این مهم از وراي عالئم استفهامی و تعجبی ،قابلارزیابی است .انگار مدیر
بهجاي پرخاش به راننده ،از روي ناچاري ،به معلم میتازد و براي مظلومیت او مرثیهثرایی میكند:
«آخر چرا تصادف كردي؟ [  ] ...آخر چرا؟ چرا این هیکل مدیر كلی را با خودت اینقدر این
ور و آن ور بردي تا بزنندت؟ تا زیرت كنند؟ مگر نمیدانستی معلم حق ندارد اینقدر خوشهیکل
باشد؟ آخر چرا اینقدر چشمپركن بودي ...مگر نمیدانستی كه خیابان و راهنما و تمدن و
آسفالت ،همه براي آنهایی است كه توي ماشینهاي ساخت مملکتشان دنیا را زیر پا دارند؟ آخر
چرا تصادف كردي؟ » (آلاحمد)99 : 0372 ،
چنانچه به مثالهاي بعدي در سفر به انتهاي شب نیز توجه نماییم ،ارتباط واژگان با بافت متن
در سطح توصیف را ،در كاربرد مکرر عالمتهاي تعجبی و سؤالی درخواهیم یافت« :این یارو از
كجا میداند كه من دیوانهام یا نه؟ مگر توي كلهام است؟ یا توي كلۀ تو؟ حتما باید اینجا باشد كه
بفهمد؟  ...بزنید به چاك! جفتتان  ...برین بیرون از خونۀ من !  ...از زمستون ششماهه هم بدترین! »
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(سِلین« ،)471 :0373 ،بیا بگیرش! این هم صد دالرت ،بزن به چاك و دیگر این طرفها پیدایت
نشود ،میفهمی ،هرگز! برو بیرون ! out! outكثافت بیهمهچیز( »!...همان .)433 :همانگونه
كه مشاهده میشود ،ساختار سنتی زبان بهوسیلۀ استفادۀ مکرر از عالئم سؤالی و تعجبی و
سهنقطههاي متوالی بههم ریختهاست و جملههاي معترضۀ متعدد ،كمک اساسی در به هیجان
آوردن احساسات خواننده ایفا میكنند .ازاینرو ،شاید بتوان گفت كه این ساختارهاي
زبانشناختی ،در هماهنگی كاملی با بافت متن و بهویژه در مواجهۀ بارداموي متعجب ،پر از
سؤاالت متعدد و سوءتفاهمهاي بیشمار با جهان معاصر ،باشند.
-

ابداع واژگان جدید

مورد مهم دیگر درسطح توصیف كه بررسی مرحلۀ اول تحلیل گفتمان در این مقاله را خاتمه
میبخشد ،ابداع واژگاه جدید توسط لوئی فردینان سلین است كه به راوي -شخصیت اجازه
میدهد تا از محدودیتهاي كلمات عادي كه عاجز از توصیف بافت جهان مدرن هستند ،فراتر
رود« .در قالب زبان نباید تنها به بیان تفکر در قالب واژگان عادي بسندهكرد بلکه زبان اشاره و
هرگونه بیان دگرگونۀ فعالیتهاي روانی نیز همچون نگارش است( ».ژاك دریدا)307 : 0724 ،
براي مثال سلین واژۀ  rhétoreuxرا با تغییر كلمه ي  rhétoriqueبه معنی "معانی و فن بیان" و
هم وزن با عبارت  ،cancéreuxبه معنی "سرطانی" میسازد و اینچنین فن بیان كالسیک را
تحقیر میكند .همچنین میتوان به كلمهها و عبارتهاي زبان عامیانه -التی ( )Argoاشاره نمود
كه در سرتاسر صفحات كتاب پراكندهاند و در اكثر ارجاعاتی كه در این مقاله به آنها داده
میشود ،قابلمالحظهاند .باید افزود كه نویسندۀ فرانسوي بدین شیوه توانستهاست نوعی زبان
ضدسرمایهداري ( )Anti bourgeoisو نزدیک به طبقۀ پرولتاریا به وجود آورد .زبانی كه به
واقع ،مطابق با فضاي جنگزدۀ نیمۀ اول قرن بیستم باشد .چراكه در سالهاي بعد از دوران عصر
طالیی( ،)La Belle Époque( )0704-0711با وقوع جنگ جهانی اول در زندگی واقعی
نویسنده و متأثر از آن ،رمان سفر به انتهاي شب ،و با توجه به اینكه داستان نیز در همین سالها
روایت میشود ،می توان به این مهم دست یافت كه زبان راوي داستان و شخصیتهاي طبقۀ
متوسط معرفیشده در داستان ،در تضاد با عرف جامعۀ روزگار مدرن است.
سطح تفسیر زمینهای
بعد از سطح توصیف ،نوبت به سطح تفسیر ،مرحلۀ دوم تحلیل گفتمان ،میرسد .دراین مرحله،
تالش بر آن است تا آنچه در بافت كلی متن وجود دارد ،با بافت موقعیتی آن مقایسه شود.
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همچنین ،بافت بینامتنی نیز با سطح خارج از متن ،مقایسه و بر مبناي نظریۀ نورمن فركالف تحلیل
خواهدشد« .مرحلۀ تفسیر ،تصحیح كنندۀ این باور نادرست است كه فاعالن (شخصیتهاي
داستان) در گفتمان ،مستقل هستند .این مرحله ،وابستگی كنش گفتمانی را به پیش فرضهاي تبیین
ناشدۀ مأخوذ از عقل سلیم و مندرج در دانش زمینهاي و نوع گفتمان ،بیان میكند( ».فركالف،
 .)444 :0377اساساً ،نوشتاري كه از فیلتر زبان عبور كردهاست نمیتواند با ذهن و اندیشۀ نویسنده
و آنچه از زیستۀ او برمیآید و حاصل دیدهها ،شنیدهها ،آموختهها و باورهاي اوست ،بیگانه باشد.
در این بخش از مقاله ،براي فهم بهتر دانش زمینهاي نویسنده و گفتمانهاي حاكم بر شکلگیري
جریانات داخل و خارج داستان ،ابعادي مانند موضوع بافت موقعیتی و نوع گفتمان مورد تحلیل
قرار میگیرند .لذا ،براي تفسیر بیان انتقادي ،محتوا ،فاعالن ،روابط بین آنها و همچنین پیوندها
بررسی و به برخی از سؤاالت مطرحشده پاسخ داده میشود :ماجرا چیست؟ (محتوا) -چه كسانی
درگیر ماجرا هستند؟ (فاعالن) – روابط میان آنان چیست؟ (پیوندها)  -گفتمان موجود در متن چه
تأثیرپذیري و همچنین چه تأثیرگذاري در مقابل دیگر گفتمانهاي اجتماعی  -سیاسی دارد؟ و
رابطۀ مردم و قدرت چگونه است؟ (همان.)444-443 :
 بافت موقعیتیدر نخستین بخش مربوط به سطح تفسیر تحلیل گفتمان انتقادي یعنی بافت موقعیتی ،افزون بر
اوضاع تاریخی و اندیشۀ غالب جامعه در زمان نگارش و نیز كلیت ذهنیت نویسنده ،قطعاً تحلیل
مفسر نیز نقش ایفا میكند .براي این منظور ،با عبور از ابعاد زبانشناختی-كاربردي متن كه در
قسمت توصیف به اختصار بررسی شد و مرتبط كردن آنها با سؤاالت مطرحشده در باال،
ایدئولوژي تاریخی -اجتماعی مؤثر در روایت نیز ،بررسی خواهدشد« .تفاسیر ،تلفیقی از محتویات
خود متن و ذهنیت مفسر هستند و مراد من از ذهنیت مفسر ،دانش زمینهاي است كه مفسر در متن
استفاده میكند ...از نقطه نظر مفسر ،مشخصههاي صوري متن در حقیقت همچون سرنخهایی
هستند كه عناصر دانش زمینهاي ذهن مفسر را به كار میاندازند و تفسیر ،نتیجۀ ارتباط متقابل و
دیالکتیکی این سرنخها و دانش زمینهاي ذهن مفسر است( ».فركالف.)073 :0377 ،
در مدیر مدرسه ،ماجرا و محتواي داستان از این قرار است كه «راوي میكوشد به هر وسیلهاي
شده به ریاست برسد و مدیر شود .او فکر میكند كه با اینكار هم از یکنواختی سالها تدریس
الف و ب راحت میشود و هم میتواند تغییراتی در محدودۀ ریاستش به وجود آورد و نظمی به
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وضعیت آشفتۀ آموزش بدهد .اما سرانجام ناامید میشود و استعفا میكند! » (آلاحمد.)7 :0372 ،
نیک روشن است ،كسانی كه در این متن درگیر ماجرا هستند و به اصطالح علمی ،فاعالن نامیده
میشوند ،مدیر مدرسه ،معلمان و دانشآموزان هستند .همچنین ،صاحب ملک مدرسه ،بهعنوان
خیر و سرمایهدار و نیز ادارۀ آموزش و پرورش بهعنوان نمایندۀ دولت و قدرت ،درگیر ماجرا
هستند .مدیر مدرسه نیز بهعنوان رابط ،میان مردم (دانشآموزان ،اولیاء ،معلمان) و ادارۀ آموزش و
پرورش (قدرت) عمل میكند .مدرنیتهاي كه كمكم از طرف قدرت بهعنوان یک ایدئولوژي بر
جامعه تحمیل میشود و بیشتر خود را در ظواهر و نوع لباس پوشیدن و گفتار نشان میدهد ،با
گفتمانهاي مخالف مانند اسالم و كمونیسم ،مبارزه میكند و سعی در شکست آنان دارد .در این
بین ،مدیر ،جویاي حال مدیر قبلی میشود كه اكنون در زندان است؛ اما صرفاً به مشاهدۀ وضعیت
و انتقاد ضمنی اكتفا میكند« :همان روز وارسی فهمیده بودم كه مدیر مدرسۀ قبلی زندانی است.
البد كلهاش بوي قورمهسبزي میداده و باز حاال دارد كفارۀ گناهانی را میدهد كه یا خودش
نکرده یا آهنگري در بلخ كرده( ».آلاحمد )04 :0397 ،و پیش از آن نیز ،جملههاي زیر
جالبتوجه است:
«تابلوي مدرسه هم حسابی بزرگ و خوانا .از صد متري داد میزد كه توانا بود هركه  ...هر چه
دلتان بخواهد! با شیر و خورشیدش كه آن باالسر سهپا ایستاده بود و زوركی تعادل خودش را حفﻆ
میكرد و خورشید خانم روي كولش با ابروهاي بههمپیوسته و قمچیلی كه به دست داشت».
(همان)7 :
اما مسئلهاي كه شاید براي مدیر و البته براي خواننده آزاردهنده باشد ،این است كه هیچیک از
فاعالن ماجرا موضع قاطع نداشته و منفعل هستند و بهصورت قطعی قابلدفاع نیستند .در بخش
پیوندها ،مدیر مدرسه كه سعی در دفاع از حقوق دانشآموزان و طبقۀ مردم دارد ناچار میشود در
ماجراي فرعی رابطۀ نامشروع یکی از دانشآموزان با هم مدرسهاي كوچکتر خود ،هر دو طرف
را محکوم كند ،اصالح را ممکن نداند و ناگزیر به شکل سنتی به زور متوسل شود:
«پسرك نرهخري بود از پنجمیها با لباس مرتب و صورت سرخ و سفید و سالکی
به گونۀ راست .خیلی بهتر .خیلی بهتر از آن عروسک كوكی میتوانست مفعول
باشد و انتظار نداشت كه حتی تو به او بگویند .جلوي روي بچهها كشیدمش زیر
مشت و لگد و بعد سه تا از تركهها را كه فراش جدید از باغ همسایه آوردهبود به
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سر و صورتش خرد كردم .چنان وحشتی شدهبودم كه اگر تركهها نمیرسید
پسرك را كشتهبودم( ».همان)009 :
حال آنكه مدیر ،در اوایل ورود ،با تنبیه بدنی مخالف بود و آن را از روشهاي منسوخ قدیمی
و مغایر با آموزش مدرن میدانست« :مدیر میخواهد این سنت پوسیده را از بیخ و بن بیندازد و
پرخروش ،كار ناظم را نکوهش میكند ولی پاسخ ناظم این است :اگر یک روز جلوشونو نگیرید
سوارتون میشند آقا( ».همان.)31 :
در رمان سفر به انتهاي شب نیز ،محتواي داستان بدینگونه است :راوي -قهرمان یا به عبارت
بهتر ضدقهرمان ،فردینان باردامو ،روایت را بهصورت اولشخص ،در بین سالهاي  0704تا 0734
پیش میبرد .او ابتدا به شکل داوطلبانه وارد جبهۀ جنگ میشود و در جنگ جهانی اول بهعنوان
سرباز فرانسوي در مقابل آلمانها مبارزه میكند ،اما خیلی زود به پوچی جنگ پی میبرد .او بعد از
زخمی و بستري شدن در بیمارستان و مشاهدۀ مردم پشت جبهه كه نسبت به دفاع از كشور
بیمباالتاند ،به آفریقا سفر میكند و در مستعمرات فرانسه با ظلمی كه بر سیاهان روا میشود،
آشنا میگردد .سپس ،باردامو به آمریکا میرود تا بهشت مدرن و مدینۀ فاضلۀ ترسیم شده براي
مردم قرن بیستم را از نزدیک ببیند؛ اما جز بدبختی و فقر و فاصلۀ طبقاتی ایجادشده بهوسیلۀ نظام
سرمایهداري لیبرال ،چیزي نمیبیند .سرانجام ،باردامو به فرانسه باز میگردد و بهعنوان پزشک،
روزگار میگذراند.
شایان ذكر است ،فاعالن درگیر ماجرا ،باردامو ،قهرمان داستان ،و روبنسون دوست او بهعنوان
كسی كه همواره در بدبختی ،یک گام جلوتر از اوست ،حضور دارند .در بخش پیوندها ،طبقۀ
عادي مردم كه دو گروه خردهبورژوا و فقرا را شامل میشود ،در مقابل قدرت (سرمایهداران و
سیاستمدران) قرار گرفتهاند .گفتمان موجود در این رمان ،انتقاد از مدرنیتۀ حاكم در نیمه اول قرن
بیستم است .رمان اتوبیوگرافیک سِلین كه مخلوق تجربیات شخصی خود اوست ،مردم را به دلیل
پذیرش قدرت اعمالشده از طرف گفتمان حاكم بر جامعه ،نقد میكند .در بخشی از رمان،
باردامو ،به هنگام دفاع دوستش از فرانسويها ،در مقابل او موضعگرفته و به این شکل تبارشناسی
جامعه فرانسه را انجام میدهد:
« با قیافهاي دمغ و تا اندازهاي غصهدار گفت" :اجداد ما به خوبی خودمان بودند
ازشان بد نگو! " – حق داري آرتور! در این یک مورد حق داري! كینهاي ،رام،
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بیعصمت ،دربوداغان ،ترسو ،نامرد ،حقا كه به خوبی خودمان بودند! اشکالی
ندارد بگو .ماها عوض نمیشویم .نه جورابهامان عوض میشود و نه اربابهامان
و نه عقایدمان!  ...ماها آلت دست عالیجناب نکبتیم .او صاحب اختیار ماست! »
(سِلین.)04 : 0373 ،

-

بافت بینامتنی

در بخش دوم مرحلۀ تفسیر ،با عنایت به تئوري بینامتنیتِ زبانشناس و فیلسوف شهیر روس –
میخائیل باختین ( ،0771/0747ادبیات داستایفسکی ؛  ،0772زیباییشناسی رمان) – بناینگذار نظریۀ
گفتمان چندصدایی 4در ادبیات است  -متون تخیلی -داستانی ،همواره بهصورت عینی و ضمنی از
همدیگر تأثیر میپذیرند و حتی بهصورت بالقوه بر گفتمانهاي بعدي راه میگشایند .ژولیا كریستوا
در دهۀ هفتاد قرن بیستم میالدي در بررسی آزاد افکار میخائیل باختین ،اصطالح بینامتنیت را وارد
عرصۀ نقد و نظریۀ ادبی فرانسه كرد( .مکاریک .)74 : 0323،شایان ذكر است ،گفتمانهاي ادبی
موجود در یک جامعۀ فرهنگی ،زمانی پررنگتر جلوه میكنند كه در تقابل با گفتمان حاكم باشند
و آن را تضعیف نمایند ،یا حداقل سعی در از بین بردن آن داشتهباشند .در این راستا ،با قاطعیت
میتوان گفت كه رمانهاي موردبررسی این نوشتار نیز ،به لحاظ بافت بینامتنی خاص خود ،از سایر
ساختهاي ایدئولوژیک بهرهگرفتهاند .فركالف نیز معتقد است« :اولویت مناسبات بینامتنی هر
رویۀ گفتمانی از طریق روابط با رویههاي گفتمانی دیگري تعریف میشود و به طرقی پیچیده به
رویههاي گفتمانی دیگر تکیه میكند( ».فركالف ،22 :0774 ،نقل میلز.)071 :0324 ،
آلاحمد ،بعد از جنگ جهانی دوم و به دنبال ماجراي ملیشدن صنعت نفت و كودتاي 42
مرداد  ،0334داستان مدیر مدرسه را به رشتۀ تحریر درآوردهاست .با علم به این مهم كه موج
مدرنیته با فاصلۀ چنددهساله به ایران میرسد و آهنگ سریع تغییرات سیاسی و اجتماعی در دهۀ 41
تا  41ایران ،همتراز با تغییرات سیاسی -اجتماعی كشور فرانسه در فاصله سالهاي  0704تا آغاز
جنگ جهانی دوم ( )0737است ،میشود به این نتیجه رسید كه آلاحمد هم ،به گونهاي مشابه و
به نوعی نمونۀ ایرانیزهشده ،همان تجربیاتی را كسب كرده كه سلین در جهان غرب طی طریق
كردهاست.
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ضروري است به این نکته هم توجه داشتهباشیم كه از منظر فركالف ،در تحلیل بافت بینامتنی،
قلمروهاي تفسیر زمینهاي متن مانند یک زمینۀ بینامتنی ،با آگاهیهاي پیشین ازجمله نظمهاي
اجتماعی و كنش متقابل تاریخی مطابقت دارد .در این سطح باید پاسخگوي این پرسشها بود:
تفسیرهاي مشاركان گفتمان از بافت موقعیت بینامتنی چیست؟ و چه نوعی از گفتمان مورد استفاده
قرار خواهدگرفت؟ (فركالف .)444-402 :0377
پیش از همه باید به الگوپذیري آلاحمد از سِلین اشارهكرد .او خود نیز در ارزیابی شتابزده به
آن اذعان میكند( .آلاحمد .)9 :0374 ،بعد از انتشار مدیر مدرسه و موج انتقادي كه این اثر،
بهویژه بعد از سقوط دولت مصدق و خفقان ایجادشده بهوسیلۀ محمدرضا شاه پهلوي پدید آورد،
همه او را ملهم از آلبر كاموي فرانسوي ،خالق رمان فلسفی-وجودگرا و معروف بیگانه ،میدانستند.
اما خود او ،این قضیه را ردكرد:
«بیگانۀ 2آلبر كامو بیاعتناست و بهتزده ،درحالیكه مدیر مدرسۀ من سخت بااعتناست و
كالفه… چون زیر ماشین له میشود .این دنیاي تنها را من بهترین نوعش را به شما توصیه میكنم
بخوانید .آقاي لویی فردینان سلینِ فرانسوي .من در مدیر مدرسه از او تأثیر گرفتم ،اگر میخواهید
بدانید؛ كتابی داره به اسم سفر به انتهاي شب؛ این كتاب به نظر من شاهکار ادبیات فرانسه است .تو
خود فرانسه هم قدرش را نشناختند .تو خود فرانسه هم تا زنده بود زدَنِش .از این زندان به آن
زندان .بعد هم در تنهایی و نمیدانم گرسنگی دقكرد و مرد( ».آلاحمد.)9 : 0374 ،
لذا ،بدهبستان در بینامتنیت مدیر مدرسه و سفر به انتهاي شب ،هم در فرم و هم در محتوا،

بهقدري روشن است كه نیاز چندانی به آوردن نمونۀ دیگري نیست.باید افزود ،بافت بینامتنی سفر
به انتهاي شب نیز به سهم خود ،مؤید تأثیرپذیري از آثار و اندیشۀ متفکر دیگري به نام فروید
(زیگموند فروید )47 :0747 ،است :طرح نظریۀ ضمیر ناخودآگاه در اوایل قرن بیستم و تکرار
چندبارۀ موتیف شب در رمان سلین و نیز اشاره به آن در عنوان رمان و همچنین ،وجود همیشگی
نوعی سیاهی در محیط و بهویژه مطابقت این امر با اندیشۀ راوي كه همیشه در نوعی ابهام و گنگی
و فضاي غبارآلود به سر میبرد و نادیدههایی را در ماوراي خود دارد ،مؤید این امر است...« :
اواخر شب ،دریچۀ بندها آرام آرام شروع به باز شدن میكنند ... .دوباره ،همه چیز ساده و سخت
دیده میشود ...دور میشوند ،غیر از صورتهاي ساده و رنگپریدهشان چیزي دیده نمیشود.
باقی هنوز هم وسط شب مانده( »....سلین.)234-233 :0373 ،
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سطح تبیین انتقادی
حال در سطح سوم تحلیل گفتمان (سطح تبین) و به طور اعم و اخص در گسترۀ نقد زبانشناختی
كه متن ادبی بهمثابۀ زبان (گزاره) و گفتمان تلقی میشود ،اهل نظر و متخصصین گفتمان ،ازجمله
خود فركالف ،بر این باورند كه سطح تبین (در نظریۀیادشده) بیانكنندۀ دیدگاه ایدئولوژیک
نویسنده در الیههاي زیرین و پنهان متن ،متأثر از مناسبات قدرت است:
«مرحلۀ تفسیر ،بهخوديخود ،بیانگر روابط قدرت و سلطه و ایدئولوژيهاي
نهفته در پیشفرضهاي یادشده نیست تا كنشهاي گفتمانی معمول را به صحنۀ
مبارزۀ اجتماعی تبدیلكند .براي تحقق این هدف ،مرحلۀ تبیین ضرورت دارد .
در این مرحله ،تحلیلگر به تحلیل متن بهعنوان جزئی از روند مبارزۀ اجتماعی
در ظرف مناسبات قدرت میپردازد .در گذر از مرحلۀ تفسیر به مرحلۀ تبیین،
توجه به این نکته خالی از فایده نیست كه بهره گرفتن از جنبههاي گوناگون
دانش زمینهاي ،بهعنوان شیوههاي تفسیري در تولید و تفسیر متون ،به بازتولید
دانش یادشده خواهد انجامید كه براي مشاركین گفتمان ،پیامدي جانبی،
ناخواسته و ناخودآگاه است .این امر ،درواقع ،درتولید و تفسیر صدق میكند.
بازتولید ،پیوند دهندۀ مراحل گوناگون تفسیر و تبیین است ،زیرا درحالیكه
تفسیر ،چگونگی بهره جستن از دانش زمینهاي را در پردازش گفتمان مورد
توجه قرار میدهد ،تبیین ،به شالودۀ اجتماعی و تغییرات دانش زمینهاي و باز
تولید آن در جریان كنش گفتمانی میپردازد( ».فركالف ، 402-442 :0377 ،به
نقل از زهرهسادات ناصري و همکاران.)0374 ،
در واقع سطح تبیین ،با استفاده از آوردههاي سطح توصیف و سطح تفسیر ،تقابل گفتمان
قدرت و متن را بررسی و تأثیر این تقابل را بر اجتماع و آیندۀ جامعه تحلیل میكند .به باور
یورگنسن :
«هدف اصلی مرحلۀ تبیین در تحلیل گفتمان انتقادي ،بیان نقش دو مرحلۀ
توصیف و تفسیر در تولید و بازتولید قدرت نابرابر و نیز استفاده از نتایج
مطالعات انتقادي براي رهایی ستمدیدگان است .در واقع ،تحلیل گفتمان
انتقادي ،به لحاظ سیاسی خود را متعهد به تغییر میداند و از این جهت ،تحلیل
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گر به لحاظ سیاسی و اجتماعی ،باید داراي موضعی شفاف و روشن باشد.
بنابراین ،رویکردهاي تحلیل گفتمان انتقادي تحت عنوان رهاییبخشی ،بیشتر
جانب گروههاي اجتماعی ستمدیده را میگیرند .هدف آنها ،تحلیل انتقادي
تحت عنوان رهاییسازي افراد تحت استثمار است( ».یورگنسن Jorgensen
و همکاران ،001-002 :0327 ،به نقل از محسنی)70 :0370 ،
 باز تولید گفتمان رسمیدر بخش نخست سطح تبیین ،به این نکته پرداخته میشود كه چگونه گفتمان جاري در رمانها كه
از طرف راوي -قهرمانها طرح میشود ،بر شخصیتهاي داستان ،تأثیر گذاشته و از زبان و كنش
آنها قابلاستناد است .براي مثال ،در مدیر مدرسه ،ورود فراش جدید به مدرسه در فصل ششم
تازگیهایی دارد .او بر خالف دیگران كه به نظم و نظافت محیط مدرسه اهمیتی قائل نیستند ،بسیار
باوجدان بوده و از هدر رفتن بیتالمال جلوگیري میكند و با قهرمان داستان همرأي است:
«اواخر هفتۀ دوم ،فراش جدید آمد .مرد پنجاهسالهاي باریک و زبر و زرنگ كه
شبكاله میگذاشت و لباس آبی میپوشید و تسبیح میگرداند و از هر كاري
سررشته داشت .آبخوردن را نوبتی میآوردند .مدرسه تر و تمیز شد و رونقی
گرفت .فراش جدید سرش توي حساب بود .هر دو مستخدم با هم تمام بخاريها
را راه انداختند و یک كارگر هم براي كمک به آنها آمد .فراش قدیمی را چهار
روز پشت سر هم ،سر ظهر میفرستادیم ادارۀ فرهنگ و هر آن منتظر زغال بودیم».
(آلاحمد.)44 :0397 ،
در سفر به انتهاي شب نیز ،شخصیتهایی را میبینیم كه در وصف مضرات مدرنیته و عواقب
حاصل از آن با باردامو همنظر هستند و گفتمان رمان بر روي آنها تأثیر مثبت دارد .براي نمونه،
زمانی كه باردامو در بیمارستان بستري است و بیهودگی و پوچ بودن جنگ را مشاهده مینماید و
صرفاً به دنبال امیال جنسی و رابطه برقراركردن با یکی از پرستاران زن است ،شخصی را میبیند كه
او هم مانند او مجروح جنگی بوده و در آن جا بستري شده است .هجو جنگ و منفعتطلبی
شخصی در وجود این دو فرد مشهود است:
«كنار من ،روي تخت مجاورم ،سرجوخهاي خوابیده بود كه او هم داوطلبانه ثبت
نام كردهبود .قبل از ماه اوت توي مدرسهاي در تورن ،معلم تاریخ و جغرافی بود.
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آقا معلم بعد دو ماهی كشف كرد كه میتواند به همۀ معلمها درس دزدي بدهد.
هیچكس حریفش نمیشد .مدام از تداركات هنگش ،از ارابههاي مقسمش ،و از
ذخیرۀ گروهانش و از هر جاي دیگري كه دستش میرسید ،كنسرو كش
میرفت( ».سِلین.)93 :0373 ،
 تأثیر مناسبات قدرت بر اقشار جامعهمطابق با قسمت دوم سطح تبین میتوان چنین افزود كه قدرت حاكم بر جامعه قطعاً میكوشد تا
گفتمان مورد نظر خود را بر مردم بقبوالند و البته در موارد كثیري نیز موفق میشود« .در تحلیل
گفتمان انتقادي ،ادعا میكنند كه عمل گفتمانی به خلق و بازتولید مناسبات نابرابر قدرت میان
گروههاي اجتماعی كمک میكند .هدف از نقد اعمال گفتمانی ،بیان نقش آنها در تولید و
بازتولید قدرت نابرابر و استفاده از نتایج مطالعات انتقادي براي رهایی ستمدیدگان است».
(یورگنسن و فیلیپس)001-002 :0327 ،
در مدیر مدرسه ،فرد سرمایهدار خود را خیّر نشان داده و قصد سودآوري شخصی دارد .همان
طوري كه قبالً در بحث از مضمون فاعالن ،اشاره شد ،فرد خیّر در جبهۀ قدرت قرار گرفتهاست و
رفتاري شبیه گفتمان قدرت دارد ،چراكه همواره به سرمایهداري بیشتر میاندیشد:
«یه فرهنگدوست خرپول ،عمارتش را وسط زمینهاي خودش ساختهبود و
بیستوپنجساله در اختیار فرهنگ گذاشتهبود كه مدرسهاش كنند و رفتوآمد
بشود و جادهها كوبیده شود و اینقدر از این بشودها بشود كه دل ننه باباها بسوزد و
براي اینكه راه مدرسهشان را كوتاه كنند بیایند همان اطراف مدرسه را بخرند و
خانه بسازند و زمین یارو از متري یه عباسی بشود صد تومان .یارو اسم خودش را
هم روي دیوار مدرسه كاشیكاري كردهبود( ».آلاحمد)7 :0397،
در سفر به انتهاي شب نیز ،در صفحات نخستین كتاب ،در بحث مهمی كه میان فردینان باردامو
و دوستش آرتور گانات رخ میدهد ،درحالیكه باردامو از پوچ بودن جنگ به بهانۀ وطنپرستی
حرف میزند و آن را بازي سیاستمداران دنیاي مدرن براي ایجاد نظم جدید دلخواهشان میداند،
آرتور گفتمان قدرت را تأیید میكند – « :شعرك تو ربطی به زندگی واقعی ندارد .من طرفدار
نظم موجودم و از سیاست خوشم نمیآید .به عالوه روزي كه وطنم از من بخواهد در راهش جانم
را فدا كنم ،لشبازي در نمیاورم .آمادهام كه در راهش جان بدهم( ».سِلین)3 :0373،
-

تأثیر گفتمان رسمی و روابط قدرت بر آیندۀ جامعه
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در قسمت سوم سطح تبیین ،باید بر این نکته تأكید نمود كه در بافت متنی دو رمان ،همواره گفتمان
رسمی و گفتمان قدرت در تضاد كامل بودهاند .این دو گفتمان همواره در صدد تضعیف همدیگر
و درنتیجه به كرسی نشاندن ساختهاي ایدئولوژیک موافق خود هستند .این تالش براي به پیروزي
رساندن گفتمان موافق خود ،عالوه بر زمان حال ،بر زمان آینده هم تأثیرگذار بوده و خواستار
جاودانهكردن آن است.
الزم به ذكر است ،پایان ماجرا در مدیر مدرسه ،نشانۀ تسلیم شدن گفتمان رسمی و پذیرفتن
قدرت است؛ هرچند كه به حد توان قهرمان ،انتقادي بودهاست .با وجود این نگاه انتقادي ،مدیر،
بعد از تالش نافرجام خود در اصالح امور آموزشی مدرسۀ تحت مدیریتش ،استعفا نامۀ خود را
امضا میكند و بدینترتیب ،مدرنیتۀ ناقص و ظاهري حاكم بر امر آموزش و فرهنگ را میپذیرد.
مطابق با پایانبندي رمان ،مدیر ،پس از تالش مجدانه براي ایفاي حقوق تضییعشدۀ معلم مصدوم
كه طی یک تصادف ،بهوسیلۀ رانندۀ آمریکایی زیر گرفته شده است و نیز مشاهدۀ اعمال فشار از
طرف قدرت بهمنظور نادیدهگرفتن شکایت و همچنین نادیده گرفتن ماجرا توسط دادگستري و
به همین شیوه در خردهروایتی دیگر ،بعد از مالحظۀ بی تفاوتی والدین دانشآموز آسیبدیده در
ماجراي تجاوز ،توسط هممدرسهاي بزرگتر ،استعفاي خود را امضا میكند و داستان به پایان
میرسد:
«و سر ساعت معین رفتم به دادگستري .اطاق معین و بازپرس معین .در را باز كردم
و سالم و تا آمدم خودم را معرفی كنم و احضاریه را دربیاورم یارو پیشدستیكرد
و صندلی آورد و چاي سفارش داد و "احتیاجی به این حرفها نیست و قضیه
كوچک بود و حل شد و راضی به زحمت شما نبودیم " ...كه عرق سرد بر بدن
من نشست .چاییم را كه خوردم روي همان كاغذهاي نشاندار دادگستري
استعفانامهام را نوشتم و به نام همكالسی پخمهام كه تازه رئیس فرهنگ شده بود
پست كردم( ».آلاحمد)007 :0397 ،
به همین سیاق ،در سفر به انتهاي شب نیز ،بارداموي راوي-شخصیت ،در سراسر داستان،
گفتمان موجود در جامعه را كه از طرف قدرت ،حاكم شده است ،مورد نقد و انتقاد قرار میدهد.
او هرگز حاضر به تسلیمشدن نیست و سعی میكند گفتمان رسمی متن (بهمثابۀ زبان عامۀ مردم) را
محقق كند .بهعنوان نمونه ،میتوان بهمنظور فهم بهتر تفسیرِ راوي -قهرمان از وضعیت مردم
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ستمدیده و فقیر مبنی بر اینكه این طبقه همیشه توسط قدرت بهعنوان سپر قرار داده شدهاند و
قربانی میشوند ،به جمله ذیل اشارهكرد ] ... [« :بگذریم از جنگ كه همیشه وسط مالل جنایتکارانۀ
آدمها حاضربهیراق ایستاده [  ] ...آیا بهقدر كافی از مردم فقیر كشتهاند؟ معلوم نیست .این خودش
مسئلهاي است ...باز هم دنیا میآیند .باز هم فقیرها دنیا میآیند و همیشه وضع به همین منوال است
 ( »...سلین.)410 :0373،
نتیجهگیری
كلید واژۀ مدرنیته بهعنوان بزرگترین ارمغان دنیاي غرب ،بعد از نهضت فرهنگی -فلسفی -هنري
رنسانس كه تقریباً در ابتداي قرن شانزدهم میالدي رخ داد ،با نفی دین سیاسی ،روزبهروز به سمت
جامعهاي سکوالر و لیبرال حركت كرد و با گذر از عقلگرایی دكارتی بهتدریج ،مدرنتر و
تکنولوژيمحور شد .مدرنیتهاي كه قرار بود بهعنوان نسخۀ شفابخش اومانیسم ،انسان مدرن را در
جاي خدا بنشاند و سعادت را براي او به ارمغان آورد ،درنهایت بعد از انقالب فرانسه ،بورژواها را
به قدرت مطلقه تبدیلكرد ،اكثریت مردم را زیردست آنان قرار داد و فاصلۀ طبقاتی را بیشازپیش
افزایش داد .همین روند تا به امروز نیز به اشکال متعدد قابلمشاهده و غیرقابلانکار است .اتفاقات
تلخ بیشماري مانند جنگهاي جهانی اول و دوم و نیز دور شدن بشر از اخالق و آموزههاي
ارزشمند كهن و رويآوردن صرف به فرمولهاي صنعتی كه در نهایت منجر به نابودي هویت و
كرامت انسانی و غرق شدن در امور ظاهري و سودگرایی گردید و معنویت را به دست فراموشی
سپرد ،از نتایج همین گفتمان هستند .مطالعۀ دو رمان یادشده بهخوبی نشان میدهد ،هر اندازه انسان
مدرن حریصانهتر بهسوي علم و عقلگرایی مادي و سودجویانه پیش رفته ،تنهایی را بیشتر حس
نموده است .همچنین ،فردگرایی لیبرال از به وجود آمدن جامعۀ آرمانی موردانتظار ،مانع شده و
فجایعی ازجمله فقر روزافزون ،جنگ ،استعمارگري به شکل نوین ،هویتزدایی ،كاپیتالیسم،
اخالقزدایی و فقر معنوي را ،به ارمغان آوردهاست.
جالل آلاحمد و لویی -فردینان سِلین كه دوران مدرنیته را با گوشت و پوست خود لمس
كرده و در آن میانه زیستهاند ،تنفر خود از به فراموشی سپردن اخالق و همچنین حقارت انسان
مدرن در تبدیل شدن به موجودي سودگرا را در نوشتههایشان بهصراحت انعکاس میدهند و
بدینترتیب غربزدگی و برداشتی مبتذل و سطحی از مدرنیته را كه به ظواهر خالصه میشود،
مورد نکوهش قرار میدهند .این دو مؤلف ،به گونهاي تقریباً مشابه و با بهرهگیري از زبان عامیانه و
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توجه دگراندیشانه به این قضیه توانستهاند بافت متن را به بافت موقعیت زیسته همانند كرده و
گفتمان قدرت (مدرن) را مورد انتقاد قرار دهند .ازاینرو ،هر دو نویسنده در تالش براي به نمایش
گذاشتن تراژدي مدرناند .همانگونه كه ژان -ماري دو مناك ،منتقد و روشنفکر معاصر فرانسوي،
در رسالۀ نظري خود ( )0797با عنوان «بازگشت نوین تراژدي» یاد میكند ،در این معنا ،تراژدي
مدرن ابعاد بسیار گستردهتري از تراژدي كالسیک دارد .زیرا برخالف مورد اخیر كه در چند لحظۀ
كوتاه ،بهصورت خودخواسته و یا در اثر تندادن به تمایالت نفسانی و معموالً با جانباختن و
قربانیشدن قهرمان (توسط خدایان) به پایان میرسد ،مدرنیته و به دنبال آن سوءاستفاده ابزاري و
سیستماتیک از فرمولهاي صنعتی و همچنین سرمایهداري نوین ،بهعنوان تراژدي مدرن ،به شکل
طوالنیمدت ،از بدو تولد تا مرگ و بهصورت تحمیلی ،بر همۀ انسانها و در همۀ ممالک مستولی
میگردند و بهصورت پندار تراژیک و بهمثابۀ اضطراب دائمی ،زیست مینمایند.
گفتنی است ،بر اساس نظریۀ تحلیل گفتمان انتقادي نورمن فركالف ،دو رمانِ مدیر مدرسه و
سفر به انتهاي شب در سه سطح (توصیف،تفسیر و تبیین) مورد بررسی قرار گرفتند و نتیجۀ بارزي
كه حاصل میشود آن است كه هر دو متن بهوسیلۀ گفتمان روایی -رسمی خود در همۀ سطوح،
بهویژه در الیههاي پنهان و زیرین متن ،بهصورت مستقیم و غیرمستقیم به گفتمان حاكم (قدرت)
تاخته و از این طریق سعی در كمک به فرهنگ و گفتمان مردمی دارند .شخصیتهاي اصلی هر
دو رمان نیز با پناهبردن به زبان عامیانه و كوچهبازاري كه گاهی مضحک هم مینماید و
مکانیسمهاي ایدئولوژیک خاص خود را دارد ،تراژدي معاصر تحت عنوان مدرنیته را به نمایش
میگذارند و بهصورت جدي مورد انتقاد قرار میدهند .نکتۀ آخر و مهمتر اینكه ،ویژگی
اتوبیوگرافیک هر دو رمان موردمطالعه در این نوشتار بهخوبی بر همسانسازي روایی بافت
موقعیتی ،كمک كرده و این امر با ارجاعات گوناگون به سایر متون در بافت بینامتنیت غنیتر
میگردد.
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