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چکیده 
نظریة نـورمن فرکالف یکی از رویکردهای تحلیل گفتمان انتقادی در نقد ادبیات داستانی است
که متون را در سه سطح توصیف ،تفسیر ،و تبیین ،بررسی میکند.در این جستار ،سعی بر ایـن
است که دو داستان «خسرو» اثر عبدالحسین وجـدانی و «نخسـتین جـا » اثـر مصـطفی لطفـی
منفلوطی به دلیل همانندیهای نسبتاً آشکار و متعدد در ساختار داسـتان سرگذشـت هررمانـان،
محتوا ،و تفسیر نرایی ،با استفاده از نظریة نورمن فـرکالف در سـه سـطح توصـیف ،تفسـیر ،و
تبیین تحلیل شود تا از این طریق الیههای مختلف معنا و درونمایة آن کشف و بررسی گردد .
این پژوهش در پی آن است تا با شناخت تفاوتها و شباهتها در نظا ها و وهایع اجتماعی به
تبیین و تفسیر آنرا با استفاده از پدیدههای اجتماعی مشاهدهشده در درون این نظا هـا برـردازد.
نتایج بهدستآمده در تحلیل این دو داستان نشان میدهد که بدبختیها و ناکـامیهـای زنـدگی
معتادان ریشه در استفاده نکردن از استعدادهای ذاتی و شرایط مطلوب جامعـة خـویش دارد و
میتوان میان این مشکالت و پیامدهای آنرا ارتباط معنیداری برهرار کرد.
کلیدواژهها:موهعیت متن؛ نورمن فرکالف؛ خسرو؛ نخستین جا ؛ وجدانی؛ منفلوطی.
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مقدمه
تحلیل انتقادی گفتمان یکی از رویکردهای مؤثر در تحلیل متون ادبی است کـه بـه درونمایـه،
معنا و موهعیت تولید متن توجه دارد .بر اساس این رویکـرد ،هـر مـتن در مـوهعیتی ویـژه ،بـا
درجات متفاوتی از انتخاب و در نسبتی با هدرت ،تولید میشود .زبان ابزار مرمی برای برهراری
ارتباط ،حفظ روابط و انتقال دیدگاههای اجتماعی و سیاسی اسـت .از سـوی دیگـر ،ازآنکاکـه
درونمایه ،1فکر اصلی و مسلط هر اثر ادبی است و جرت فکری و ادراکی نویسندهاش را نشان
میدهد (میرصادهی ،)174 :1385 ،ما بر آن شدیم که با تحلیل گفتمان این دو اثر به سرچشمههـای
تفکرات ساختارمند این دو نویسنده در سطح اجتماع دست یابیم .اگرچه درونمایه ،اصطالحی،
مؤلفمحور است ،اما خوانندگان و مخاطبان نیز در درک آن سریم هستند؛ ازایـنرو ،درونمایـه
را میتوان بهمثابه فنی دانست که خواننده با اسـتفاده از آن ،برداشـت و تکربیـاتش را از مـتن،
سازماندهی میکند و مضمون و مفرومی است که میان نویسنده ،خواننده و متن مبادله میشـود
و سعی خواننده در درک درونمایه به او این امکان را میدهـد کـه مـتن را ماننـد تکربـهای از
جران ببیند .از این نظر ،خوانشهای درونمایهای ،خـوانشهـایی

بینـامتنیانـد» (مکاریـ:1388 ،،

.)120-123
نگاه فراگیر به مکموعة فرهنگ و تاریخ ادبی جران نشان میدهد که وجـوه مشـترکی میـان
مکموعه گفتمانهای فرهنگی ،اجتماعی و هنری ملل مختلف وجود دارد .انعکاس این آموزهها
و اندیشههای بشری در ادبیات و بازتاب مسـائل اجتمـاعی و فرهنگـی در آن باعـ

شـد کـه

پناهگاهی امن برای نویسندگان جران فراهم شود تـا بتواننـد دغدغـههـایی را کـه سرمنشـآ آن،
مشکالت و مسائل جامعه است در آثار خود هویدا سازند تا شاید بتوانند از این طریق تغییرات
آرمانی را در وضع نامطلوب اجتماع خود ایکاد کنند.
در ادبیات معاصر ،یکی از انواع ادبی که خاصیت تبلور مسائل مـورد ابـتالی انسـان عصـر
جدید را دارد ،ادبیات داستانی و بهویژه رمان است .انعکاس مسائل مرم اجتماعی هر عصـر در
داستان باع

میشود که نویسنده از عردة رسالت خویش در مقا نویسنده و مصـلح اجتمـاعی

بهخوبی برآید .در پژوهشهای گفتمان اجتماعی ،محقق میکوشد با محور هرار دادن اثـر ادبـی
1- Theme
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موردنظر ،اندیشههای اصلی و دغدغههای نویسنده یـا شـاعر را طبقـهبنـدی و بـر مبنـای ایـن
رویکرد ،نوع نگاه خالق اثر را به جامعة معاصر خود تشریح کند.
ازاینرو ،نویسندگان این دو داستان هر ی ،نگرش و جرانبینی ویژه و دیـدگاه خـود را در
برابر جامعة نادلخواه خود عرضه کردند .آنچه در هـر دو داسـتان مرـم جلـوه مـیکنـد ،نقـش
شخصیت اصلی داستان است و هصه حول محور هر ی ،از شخصیتها میچرخد .عبدالحسین
وجدانی یکی از نویسندگان برجسته ایران ،در داستان هایش بـه تحـوالت سیاسـی ،فرهنگـی و
اجتماعی انسان معاصر نظر دارد .در آثارش بهراحتی مـیتـوان نمودهـای فراوانـی از فرهنـگ،
هویت ،اخالق ،مرد داری ،مذهب و ...را که مطابق با سرشت مرد ایرانزمین اسـت ،مشـاهده
کرد و منفلوطی نیز به عنوان یکی از منتقدان اجتماعی جامعة مصر در همین راستا هلم میزند.
در تحلیل گفتمانی داستانها ،دو عنصر کلیدی بافت مـتن و بافـت موهعیـت اهمیـت دارد؛
منظور از بافت متن این است که ی ،عنصر زبانی در چرارچوب چه متنی هـرار گرفتـهاسـت و
جمالت پیش و پس از آن عنصر در داخل مـتن ،چـه تـآثیری در تبلـور صـوری ،کـارکردی و
معنایی آن دارد (تاجی .)24 :1379 ،،این رکن شامل بررسـی زبـانی ،تحلیـل سـاختار و پـردازش
درونمتنی داستان ،ساختار دستوری ،آرایهها و فنون بالغی آن میشود .در بافـت موهعیـت نیـز
ی ،عنصر یا متن در چرارچوب موهعیت خاصی که تولید شدهاست مورد توجه هرار میگیـرد.
بافت های فرهنگی ،اجتماعی ،محیطی ،و سیاسی همه از این نوع هستند (برـرا پـور)124 :1379 ،؛
ازاینرو میتوان گفت مطالبات گفتمانی بر این نکته تآکید دارد که کاربرد زبان و تفکر به شکل
همیشگی و کارکردی در تعامل اجتماعی گفتمان متکلی میشود (وان دای.)72 :1382 ،،
این پژوهش با تکیه بر نظریة تحلیل گفتمان انتقادی و بـر اسـاس الگـوی فـرکالف انکـا
شدهاست .در این شیوه ،به بررسی و تحلیل دو داستان در سه سطح توصـیف ،تفسـیر ،و تبیـین
پرداخته میشود .فرضیة موردنظر نگارنده در این مقالـه ایـن اسـت کـه جـانمایـههـای مشـابة
داستانی ،در بسیاری از موارد ،نویسندگان را به استفاده از هالبها و ساختارهای معین و یکسان
وامی دارد؛ بنابراین ،همانندی های نسبتاً آشکار و متعدد در ساختار داستان ،سرگذشت هررمانان،
محتوا ،و تفسیر نرایی دو اثر ،ما را بر آن داشت که به تحلیل گفتمانی این دو داستان از رویکرد
فرکالف برردازیم؛ چراکه ادبیات چه در شـکل خـا و ابتـدایی آن و چـه در اشـکال متمـدن و
پیشرفته ،بیانکنندة احساسات و افکار مردان و زنان در جوامع مختلف بر اسـاس موجودیـت و
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هویت فردی آنراست و علیرغم تفاوتهای زبانی ،نظا اجتماعی ،جنسیت ،محـیط ،و عوامـل
مشابه اینرا ،برخی ویژگیهای عا بشری را کشف و بیان میکند.
از سوی دیگر ،گفتمان 1از مباح

نوین زبانشناسی است که به حـوزة علـو انسـانی وارد

شده و امروزه کاربرد وسیعی یافتهاست .ازآنکاکه این مبح

در حیطة بررسی پیا های ارتباطی

نفوذ یافته و برخاسته از مقتضیات زمان اسـت ،مـورد توجـه متفکـران معاصـر جرـان بـهویـژه
پژوهشگران حوزة ادبیات عربی و فارسی هرار گرفتهاست.
حنفی گفتمانکاوی ادبی ـ هنری را اینگونه تعریف کردهاست:
«گفتمان نقدی است بر کارهای ادبی و هنری بهمنظـور بیـان زیبـاییهـا ،تصـویرگریهـا و
روشهای آنرا و هدرت تآثیرگذاری بر خواننـده و بـرانگیختن احسـاس وی ،و میـزان ابـداع و
نوآوری آنرا را از جانب ادیب و هنرمند آشکار میسازد» (حنفی.)26 :1998 ،
در کل با توجه به نظریه فرکالف میتوان گفت کـه همـة نظریـات تحلیـل گفتمـان هـدف
واحدی را دنبال میکنند و آن «نشان دادن رابطة دیالکتی ،میان زبـان ،هـدرت ،و ایـدئولویی و
نقش مؤثر زبان در تکلی هدرت و مشروعیتبخشی به روابط نابرابر اجتماعی است»

(آهاگـلزاده،

.)390 :1386
تحلیل گفتمان انتقادی سیری تکوینی از تحلیل گفتمان در مطالعات زبانشناختی اسـت کـه
از حد توصیف صرف دادههای زبانی فراتـر مـیرود و فراینـدهای ایـدئولویی ،و بافـتهـای
موهعیتی و بینامتنی مؤثر بر شکلگیری گفتمان را در کانون توجه خود هرار

میدهد (آهاگـلزاده و

همکاران .)1-24 :1389 ،فرکالف ،پژوهشگر انتقادی ـ که چرارچوب پژوهش حاضر بر پایة آرای
او بنا شده ـ معتقد است که رویکردهای غیرانتقادی در گفتمان ،به تبیین شیوههای شکلگیـری
اجتماعی کنشهای گفتمانی و تآثیرات اجتماعی آن توجه ندارنـد و تنرـا بـه بررسـی توصـیفی
ساختار و کارکرد کنشهای گفتمانی بسنده میکننـد؛ درحـالیکـه تحلیـل انتقـادی در بررسـی
پدیدههای زبانی و اعمال گفتمانی به فرایندهای ایـدئولویی ،در گفتمـان ،روابـط بـین زبـان و
هدرت ،ایدئولویی ،سلطه و هدرت ،پیشفرضهای دارای بار ایدئولویی ،در گفتمان ،نـابرابری
در گفتمان و ...توجه کردهاست و عناصر زبان و غیرزبانی را به همراه دانـش زمینـهای فـاعالن،
1- Discourse
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هدف و موضوع مطالعه خود هرار دادهاست (فرکالف.)26 :1989 ،
در این پژوهش به فراخور بافت و موهعیت دو داستان اجتماعی که در دو موهعیت مکانی و
فرهنگی متفاوت تولید شدهاند ،به بررسی تطبیقی تحلیل گفتمان در متن پرداخته شدهاست و به
دلیل وجود مسائل مشترک اجتماعی و با رویکردی جامعهشناختی ،کوشش شده تـا پلـی میـان
گفتمان داستان «خسرو» که کامالً منطبق بر فرهنگ و ویژگیهای جامعهشناختی ایران اسـت بـا
داستان «نخستین جا » که بر پایة فرهنگ و گفتمان مصـر اسـت ،زده شـود و ویژگـیهـای دو
داستان با هم مقایسه گردد.
مصطفی لطفی منفلوطی یکی از داستاننویسان معاصر عربی است که از یازدهسـالگی هـرآن
را حفظ کرد .وی ابتدا از محضر اساتید دانشگاه األزهر و پس از آن بـه طـور ویـژه از محضـر
شیخ محمد عبده بررهها برد ،اما ناکامیاش در زندگی باع

احسـاس بـدبختی و دردمنـدی در

وی شد (ضیف ،بیتـا .)227 :او پس از توفیق در شاعری به نثرنویسی در روزنامة المؤید پرداخت
(هامیلتون .)34 :1366 ،منفلوطی ادیبی فطری و نابغة انشا بود که نثرش رنگ ادبیات هاضی فاضـل
و ابنخلدون را به همراه داشت .او نخسـتین کسـی اسـت کـه بـه داسـتاننویسـی پرداخـت و
هصههای زیبا را که دردها و عیوب جامعـة مصـری را توصـیف مـیکـرد ،بـه نگـارش درآورد
(الزیات ،بیتا .)462 :وی برای برهراری ارتباط هوی با همة مخاطبان ،از هر گونه تکلف ،سـکع و
جناس دوری میکرد (هداره.)403 :1994 ،

پیشینةپژوهش 
تحلیل گفتمان از رویکردهایی است که در دهههای اخیر مورد توجـه محققـان زبـان و ادبیـات
فارسی و عربی هرار گرفتهاست و سابقة آن به دهة هفتاد هـرن بیسـتم برمـیگـردد .پـس از آن،
پژوهشهایی در هالب پایاننامه و مقاله در این حوزه ارائه شدهاست .از پایاننامهها میتـوان بـه
«بررسی دیدگاه روایی در سه داستان کوتاه صادق چوب،؛ با رویکرد به تحلیـل کـال انتقـادی»
(علوی )1381 ،و «بررسی تحلیل انتقـادی گفتمـان داسـتانهـای کوتـاه معاصـر بـزر سـاالن و
داستانهای کوتاه معاصر نوجوانان» (هنبری )1382 ،اشاره کرد .مقالههـای «بررسـی رمـان الصـبار
سحر خلیفه بر اساس الگوی تحلیل گفتمان انتقادی فرکالف» (عبـدی« ،)1391 ،تحلیـل گفتمـانی
شعر پیغا ماهیها از سرراب سررری»( ،فرهنگی« ،)1385 ،تحلیل گفتمـانی جزیـرة سـرگردانی و
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پیوند معنایی آن با دیگر رمانهای سیمین دانشور» (هبـادی و همکـاران )1390 ،و «تحلیـل گفتمـان
انتقادی رمان «دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست داشت» (هاسمزاده و گرجـی )1390 ،نیز از
مقالههایی است که با رویکرد تحلیل گفتمانی به خوانش متون ادبی پرداختـهانـد .امـا در زمینـة
تحلیل گفتمان انتقادی دو داستان کوتاه خسرو و نخستین جا  ،اثر وجدانی و منفلوطیتـاکنون
پژوهشی منتشر نشدهاست؛ به این دلیل هدف این پژوهش ،پرداختن به داسـتانهـای اجتمـاعی
این نویسندگان ،به عنوان نمونههایی از آثار نویسندگان معاصر است که در کنار توجه به ادبیات
داستانی ،به نقد جامعه خود نیز میپردازند.

تحلیلدوداستانخسروونخستینجامبراساسچهارچوبنظریپژوهش 
با توجه به عنصر درونمایه در هر دو داستان ،نویسندگان سعی دارند یکی از مشکالت فرهنگی
و اجتماعی آن عصر و آثار مخرب و زیانبار آن را در هالب داستان بیـان کننـد .نویسـندگان در
این دو داستان برآنند که عواملی را که باع

تخریب و از بین بردن جوانان میشود ،به خواننده

القا کنند تا از این راه بتوانند با رویکرد انتقادی به جامعه ،جوانان دیگر را هوشیار سازند و آنان
را از فرورفتن در منکالب فساد و اعتیاد باز دارند.
داستان خسرو ،روایت پسری از طبقه متوسط جامعه در کرمانشاه است که در کودکی مـادر
خود را از دست میدهد و شرایط جامعه و محیط آن سرنوشت زندگیاش را تغییر مـیدهـد و
به بیراهه میکشاند.
داستان با توصیف زندگی خسرو از زبان یکی از دوستان او آغاز میشود که دوسـت دوران
ابتدایی و همکالسی خسرو است .راوی با زبانی ساده و روان ،شخصیت خسرو را بـه خواننـده
میشناساند و از موفقیتهای او در مدرسه و هنرهایش در آوازخوانی و ورزش سخن میگوید
که درنرایت به دلیل ضعف در درس ریاضی در دورة ابتدایی مکبور به ترک تحصیل مـیشـود.
سرپرستی خسرو بر عردة مادربزرگش است .با وجـود اینکـه مـادربزر

زن مـؤمن و متـدینی

است و در تربیت نوة پسریاش بسیار تالش میکند اما موفق نمیشود .نقشة حسودان تنگنظر
خسرو را که در کُشتی بسیار موفق است و بازوبند طال گرفته ،به سمت مواد مخدر میکشاند و
او به دلیل افراط در استفاده از این مواد حواس خود را از دست میدهد و در پایان زیر پالسـی
مندرس بیسروصدا جان میسرارد.
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داستان نخستین جا نیز روایت زندگی جوانی باصفا ،مخلص و پاکسرشت اسـت کـه بـه
دلیل بلندپروازی و به خیال دسـتیابی بـه سـعادت ،تندرسـتی ،فصـاحت ،و شـکاعت ،بعـد از
نوشیدن نخستین جا شراب ،بـه آن معتـاد مـیشـود و در خـالل حـوادس سـخت زنـدگی و
عربدهکشیهای پیدرپی و تکرار حلقههای خمارآلود همپیالگی ،سرانکا بر اثر ضعف جسـمی
در بستر بیماری و نابودی میافتد.
راوی که زمانی رفیق شفیق شخصیت اصلی داستان بوده ،سرنوشت یکی از برترین دوستان
خود را روایت میکند که روزگاری در پاکی و صداهت مثالزدنی بوده امـا بـه دلیـل اعتیـاد بـه
شراب و عربدهکشی زندگیاش از دست رفتهاست .او بیان میکند که به دلیـل کنککـاویهـای
جوانی و به خیال دستیابی به بزرگی و فراموشی غم و اندوه ،به نوشیدن نخسـتین جـا شـراب
دست زده بود .راوی با وجود همة نصیحتها و اندرزها سعی داشـت تـا رفـیقش را از ورطـة
هالکت نکات دهد .اما دوستش به دلیل ازدست دادن عقل ،سالمتی ،شرف و جوانمردی خـود،
گوش شنوا و چشم بینا نداشت (المنفلوطی ،بیتا)57 :؛ ازاینرو ،جا های بعدی ،وی را روزبـهروز
ضعیفتر میکرد و هر روز بیشتر دچار زوال عقل میشد .بهطوریکه به دلیل ازدستدادن عقل
و اراده ،دیگر هادر به تشخیص و درک پند و اندرز دوستان شایسته نبود (همان).
با توجه به موضوع و مضمون هر دو داسـتان ،یرفسـاخت کلـی ،پیرامـون نقـد مسـائل و
مشکالت اجتماع و چگونگی تآثیر آن بر ابعاد وجودی انسانهاست و روسـاخت هـر داسـتان،
شامل کنشهای شخصیتهای داستان بر اساس واهعیت زندگی در سطح عوا است .راوی هـر
دو داستان که در برههای از زندگی ،دوست صمیمی شخصیتهای اصلی داستان بـود ،بـا دیـد
انتقادی هصد دارد به برترین شکل ممکـن ،وضـعیت فرهنگـی و اجتمـاعی آن دوره را کـه بـا
زندگی مرد آمیخته شده بود و خاص همه طبقات جامعه است ،به تصویر بکشد.

تحلیلگزارههایداستانازمنظرتحلیلگفتمانیفرکالف 

الف)تحلیلگفتمانانتقادیدوداستاندرسطحتوصیف 
یکی از شیوه های بررسی و تحلیل گفتمانی هر متن ادبی ازجمله داستان در مرحلة توصیف این
است که متن یادشده جدای از سایر متنها و زمینه و شرایط اجتماعی ،بررسی شود؛ چراکه هـر
داستان دارای مکموعهای از حوادس و رخدادهای گفتاری مخصوص به خود است و صحنههـا
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و مکانهای متمایز به خود و مشارکانش را در آن میتـوان مشـاهده کـرد (فـرکالف)44 :1379 ،؛
ازاینرو مکموعه ویژگیهای صوری همچون چرایی انتخاب عنوان داسـتان ،ذکـر عـا امـاکن،
توجه به میراس ادبی گذشتگان (بینامتنیت) (فرکالف ،)241 :1379 ،صـحنهپـردازی و تصویرسـازی،
تلمیح ،استفاده از امثالوحکم و ...که در متن یاد میشـود ،مـیتواننـد بـه عنـوان انتخـابهـای
خاصی از میان گزینههای مربوط به وایگان و ساختارهای صوری هر دو متن تلقی شوند .
با توجه به اینکه توصـیف ،پـیشفـرض تفسـیر اسـت (فـرکالف ،)168 :1379 ،بـرای تفسـیر
ویژگیهایی که به صورت بالفعل در متن وجود دارد ،معموالً توجه به دیگر انتخابهای ممکن
نیز ضروری است؛ یعنی ،انتخاب از میان نظا های گزینهای گفتمانهایی که ویژگیهای موجود
از آنرا گرفته شدهاست .درنتیکه ،در تحلیل متون ،کانون توجه پیوسته میان آنچه در متن وجـود
دارد و انواع گفتمانهایی که متن از آنرا برره میگیـرد ،در نوسـان اسـت .ایـن تحلیـل ،تحلیـل
انتزاعی متن است .چنانکه فرکالف نیز تحلیل انتزاعی متن را در سه سطح وایگان ،ساختارهای
نحوی و ساختارهای متن بررسی میکند (دسپ .)71 :1388 ،مطابق با این نوع تحلیل ،باید به این
مسائل پرداخت که :چه نوع روابط معناییای (هممعنایی ،شمول معنایی ،تضاد معنایی) به لحاظ
ایدئولویی ،بین کلمات وجود دارد؟ کلمات رسمیاند یا محاورهای؟ آیـا عبـاراتی وجـود دارد
که بر حسن تعبیر داللت کند؟ جمالت بیشتر از سنخ معلو است یا مکرـول؟ جمـالت بیشـتر
مثبتند یا منفی؟ از کـدا وجـه از وجـوه خبـری ،پرسشـی ،امـری اسـتفاده شـدهاسـت؟ آیـا از
ضمیرهای ما و شما استفاده شدهاست؟ نحوة کاربرد آنرا چگونه بـودهاسـت؟ بـرای ارجـاع بـه
داخل یا بیرون متن از چه ابزارهایی استفاده شدهاست؟( ...فرکالف.)170-171 :1379 ،
داستان خسرو در مرحلة توصیف متن از شرایط گفتمانهـای دوگانـه و تقـابلی بـا کـاربرد
وایگان خاص شکل گرفتهاسـت .داسـتان از زبـان شـخص اول در هالـب خـاطرهنوشـت نقـل
میشود ،اگرچه ،شخصیت راوی داستان در مقابل شخصیت اصلی داستان یعنـی خسـرو رنـگ
میبازد و یا تا حد امکان با کمترین حضور در متن داستان ،سخن میگویـد .راوی کـه از سـال
چرار تا ششم ابتدایی با خسرو همکالس بوده (وجدانی )38 :1348 ،در دوران جوانی دو بار وی
را مالهات میکند .ی ،بار ،روزی که اولین مسابقة هررمانی کشتی کشور برگزار شـد و خسـرو
حریفی هویپنکه را با چاالکی «فروکوفت» (همـان)46 :؛ بـار دیگـر ،روزی کـه او را در خیابـان
میبیند که شیرة تریاک آن شیر بیباک را هیوالیی وحشتناک ساخته بود (همـان )47 :و بدبختی و
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سیهروزی از چررهاش هویدا بود (همان).
پس از آن راوی خاطرات سالهای مدرسـه و جـوانی وی را بیـان مـیکنـد .در مـتن ایـن
داستان ،عنصر تقابل ،نشاندهندة تکنی ،همنشینی و همآیی وایگان (شیرة تریاک ،شیر بیبـاک)
است که به لحاظ ایدئولویی ،طرح خاصی به داستان بخشیدهاست .آغاز داسـتان بـا وایههـایی
همچون همکالسی ،کاغذ ،مواد ،تختهسیاه ،انشا و ...تصـاویری زنـده از محـیط آموزشـی ارائـه
میدهد و فضای آموزشـی آن دوره را ترسـیم مـیکنـد .داسـتان بـا عبـاراتی صـمیمی و روان،
خواننده را مرحلهبهمرحله به بطن داستان میبرد و میان او و متن همحسـی ایکـاد مـیکنـد .در
ابتدای داستان ،راوی با یادآوری خاطرات زنگ انشا ،استعداد و حافظة فوقالعاده و ذهن خالق
خسرو را در خیالپردازی به تصویر میکشد .پـس از آن ،مرـارت وی را در هنرهـای مختلـف
مانند نقاشی ،آوازخوانی ،خطاطی نشان میدهد و به استعداد خسرو در ورزش اشاره میکند .با
توجه به این توضیحات و موارد بیانشده ،ذهن خواننـده ،ناخودآگـاه جـوانی پیـروز را تصـور
میکند که نردبان ترهی را طی کردهاست؛ درحالیکه داستان به سمتی سوق مییابد که به جـای
طی مدارج عالی به منکالب فساد گرفتار میشـود .ایـن تقابـل و دوگـانگی بـهزیبـایی در ایـن
داستان هویدا است .البته نویسنده با این تقابل ،روابطی از شمول معنایی را ایکاد میکند کـه تـا
پایان داستان ادامه مییابد و از لحاظ ایدئولویی ،،ارتباط بین وایگان را طوری مشخص میکند
که مخاطب درمییابد نوعی تضاد شخصیتی در خسرو مانند زنکیرهای بههمپیوسـته در جریـان
است که وی را از شخصیتی مثبت در ابتدای داستان به شخصیتی منفی در انترا مبدل مـیسـازد
و تنرا با درک این تقابل میتوان ویژگیهای گفتمان این متن را شناخت.
داستان نخستین جا نیز بهسان داستان خسرو ،از زبان شخص اول در هالب خـاطرهنوشـت
نقل شدهاست و شخصیت اول این داستان برخالف شخصیت راوی داسـتان خسـرو ،بیشـترین
حضور را در متن داستان از خود نشان میدهد .راوی بیشتر خاطرات نوشندة نخسـتین جـا را
از زبان خودش و از دیدگاه دانای کل بیان میدارد و خلوص و پاکسرشـتی وی را در دوسـتی
در خاطرات گذشته مرور میکند .سرس اعتیاد وی را به نوشیدن شراب توصیف میکند و گذر
تکراری روزها و شبهای نوشندة نخستین جا را در هالب تصـویری نـاب بیـان و میـان مـتن
داستان و خواننده همحسی ایکاد میکند:

ال فرق نیررب هر و م ا هاررمأ م ا وهار م ا فرهام

فرراامت فشررب رم
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( ملنفل طب ،نیبتم.)55 :
ذکر آرزوهای بیپایه و اساس و خیاالت پوچ و واهی نوشندة نخستین جا از زبان راوی با
لحنی مالمتگرانه ،فضای خاص زندگی معتادان را ترسیم میکند .عکسالعمل همراه بـا شـ ،و
تردید و وضعیت سخت شخصیت اصلی داستان در برابر این نصیحتهـای تـو بـا سـرزنش،
ترایدی غمانگیز تباهی و نابودی را رهم میزند که با وسوسههای نوشیدن نخستین جـا  ،همـة
هستی خود را از دست دادهاست:

قلررأ وا ررم ررم ش ررم ب نی هررقی فشررب شاررمم قرره بررمذ فررب فامنیر اررا هررهال ی ر ت ف ر شر وذ تررهشنب
رأ ررک هررک ت ر و ررمت :وقر ش ر
عل رر /ف ف رره ما هررم تررقو قررفه  /ا قررم ار ولر هر فرروذف قلر ش
رأ وا بر تقار شره ف قررم  :ورارره ش ر شهررب واقعه ررم هررمشب ا عولررب ا هرروهب ا قرقفب ا اررم و رم ذ
ماشب .فقلر ش
ش م واقع م ت متب ( ملنفل طب ،نیب تم)57 :
نویسنده با استفاده از دایرة وایگـان و بـا کمـ ،اسـلوب بینـامتنی (فـرکالف )34 :1379 ،تقابـل

معنایی و تضاد وایگانی از جرت لفظ و معنا ،روابطی از شمول معنایی را ایکاد مـیکنـد و از لحـاظ
ایدئولویی ،،طوری الفاظ متضاد را انتخاب میکند کـه مخاطـب بـه تقابـل و تضـاد بـین آرزوهـای
کذایی و خیالی نوشندة نخستین جا (خوشبختی ،سـالمت ،فصـاحت ،و شـکاعت) و مشـکالت و
بدبختیهای ناشی از عادت به نوشیدن شراب (فقر ،بیماری ،تباهی ،و جنون) بهآسانی پی میبرد .هـر
مخاطبی ،با درک این تقابل ،بهراحتی میتواند شاخصة گفتمان این متن را بشناسد.
در متن این داستان ،نویسنده سعی دارد سیمای زندگی معتـادان بـه نوشـیدن شـراب را بـه

تصویر بکشد؛ ازاینرو ،بـا اسـتفاده از وایگـانی ویـژه نظیـر « ش ر » :جـا  « ،ملرههنب» :معتـادان،

«ترم

» :دکان شرابفروشی« ،ه قنیره » :عربدهکشی« ،هطقترم» :ولو شدن در خیابانهـا ،و «ه رهوو»:

بازداشتگاه ،در توصیف میان زبان و سخن گفتن نوعی وابستگی متقابل به وجـود آورد؛ چراکـه
زبان هم ابزار سخن گفتن و هم محصول آن است (سوسـور .)19 :1966 ،از سـوی دیگـر ،چنـین
وایهپردازیهایی بیش ،زاییدة مواضع ایدئولویی ،نویسنده به شمار میآیند.
در گفتمان اجتماعی داستان خسرو ،با توجه به اینکه داستان ،فضای کالس و مدرسـه را بـه
تصویر میکشد ،راوی از وایگانی چون مـدیر ،معلـم ،کـالس ،درس ،هـمکالسـی ،فـراش و...
استفاده میکند و آنرا را در تقابل با جامعة بیرون از مدرسه هرار میدهد که با وایگانی همچـون
عنودان بدگرر ،حسودان تنگنظر ،منکالب فساد ،تکریم مر
کشت) (وجدانی )48 :1348 ،روایت میشود.
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گفتمان توصیف متن داستان خسرو کـه در هالـب خـاطرهنوشـت اسـت ،نزدیـ ،بـه زبـان
محاوره با لحنی صمیمی پیش میرود .جمالت با بیـانی سـاده و روان در ارتبـاطی ملمـوس و
واهعی در وجه ماضی روایت میشوند .نویسنده در بخشهای مختلف داستان بـه میـراس ادبـی
گذشتگان (بینامتنیت) توجه دارد و با تضمین عباراتی چون« :من گوش اسـتماع نـدار

» (همـان:

 )47و «فیالکمله نماند از معاصی و منکری که نکرد و مسکری که نخورد» از سـعدی (همـان)،
«که پوالد کوبند آهنگران» از فردوسی (همان« ،)41 :مطربی و مسخرگی پیشـه سـازی» از انـوری
(همان )44 :و «همه هبیلة من عالمان دین بودند» از سعدی (سعدی )39 :1385 ،نشان میدهد که به
جانمایة متون گذشته که در حافظـة خـود اندوختـهاسـت و جنبـة تکربـی یـا محتـوایی دارد،
(فرکالف )241 :1379 ،نظر دارد.
جمالت بهکاررفته در متن بیشتر مثبت و ضـمایر بیشـتر بـه صـورت سـو شـخص اسـت.
جملههای داستان از نوع معلو است؛ زیرا روند داستان بر اساس خاطرهنویسـی و بیـان وهـایع
است؛ نویسنده در داستان خسرو ضمن پرداختن بـه سرگذشـت خسـرو سـعی دارد خـاطرات
گذشتة خود را مرور کند .در این داستان هر شخصیت گفتار خاص خود را بـا توجـه بـه تیـپ
شخصیتی و گفتمان اجتماعی و فرهنگی خویش داراست و گوینده در گفتوگوی خـود آنچـه
را در ورای اندیشهاش میگذرد ،آشکارا بیان میکند و مخاطب بهراحتی بـه مکنونـات و تیـپ
شخصیتی افراد داستان پی میبرد:
پدرش آهارضاخان توجری به تربیت وی نداشت (وجدانی.)41 :1379 ،
معلم هرآن ما میرزاعباس ،شعر هم میگفت ،زیاد هم میگفت اما به هـول نظـامی خشـت مـیزد

(همان).
نویسنده در گفتمان متن داستان نخستین جا در سطح توصیف ،به عربی فصیح و با سخنی
صمیمی با عباراتی ساده ،روان و بیشتر با افعال ماضی ،سیر نابودی نوشندة نخستین جـا را بـه
تصویر میکشد .جمالت بهکاررفته در متن بیشتر مثبت است و ضمایر ،به دلیل توصیف هصـه،
بیشتر به صورت روایی و سو شخص و جملههای داستان اکثـراً از نـوع معلـو اسـت؛ چراکـه
روند داستان بر اساس خاطرهنویسی و بیان حوادس است .توجیرات کالمـی نوشـندة نخسـتین
جا در توصیف اشتباهات و اسباب آن نیز با توجه به تیـپ شخصـیتی و گفتمـان اجتمـاعی و
فرهنگی خودش بیان میشود؛ زیرا تعامل کالمی ی ،شیوة کنش اجتمـاعی و یـا بازتولیـد ایـن
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کنشهاست (فرکالف.)39 :1379 ،
از شگردهای دیگر در متن دو داستان ،اسـتفاده از اصـطالحات و ضـربالمثـلهاسـت کـه
نشان دهندة بومی بودن و تقلید نکـردن از اروپاییـان اسـت (همـان .)7 :وجـدانی سـعی دارد در
توصیف متن داستان ،وایگان و فرهنگ ایرانی را دستمایة داستاننویسی خود سازد .وایگـان و
عباراتی مثل« :شاخ شمشاد»« ،کمیتش لنگ بود» (همان« ،)41 :با هربانصدهه» (همـان)« ،چرچرـه»
و ،...ذهن خواننده را به فضای فرهنگ این مرزوبو میبرد؛ این شیوه نوشـته را زیبـا و جـذاب
میکند .نویسنده سعی دارد در توصیفاتش انواع آرایههای سکع ،تلمیح ،تضمین و حـسآمیـزی
را بهزیبایی به تصویر بکشد تا همحسی میان مخاطب و داستان ایکـاد شـود .بـه همـین شـکل
منفلوطی نیز سعی دارد در توصیف متن داستان ،ضـربالمثـلهـای مـآنوس و اصـیل عربـی را

دستمایة داستاننویسی خود کند .عبـاراتی مثـل «علورأ ت رمشب ا مشر ( »/ملنفلر طب ،نیبترم« ،)55 :بم لور

ملفقف الاهرا وان طقفمام» (همان« ،)56 :بمم ا ه شفل ب شامعم ا شهقمأل ش ا ف ش رم » (همان) بـه

عنوان استعارههای تمثیلیه در این داستان به کار رفتهاست.

ب)تحلیلگفتماندرسطحتفسیر 
گفتمان داستان در سطح تفسیر ،به متن و انگیزة نویسنده نظـر دارد و نیـز بـه تفسـیر وایههـا و
عباراتی میپردازد که بتواند به تحلیل متن داستان کم ،کند .چراکه معـانی محتمـل وایههـا در
ایکاد معنای ی ،گفته ـ که کـنش گوینـده اسـت ـ سـریمند (کـالر .)75 :1382 ،در ایـن مرحلـه
ویژگیهای صوری متن در مرحلة توصیف ،بهمنزلة سرنخهایی هستند که عناصر دانش زمینهای
ذهن مفسر را فعال میسازند .تفسیر ،محصول ارتباط متقابل و دیالکتیکی این سرنخها و دانـش
زمینهای ذهن مفسر است (فرکالف .)215 :1379 ،در ایـن بخـش ،زمینـة مشـترک بافـت بینـامتنی
دخیل در شکلگیری متن و عنصر مشترک آن بـا گفتمـان جـاری در داسـتان ،بـا بازگشـت بـه
گذشته و پیشزمینهای که در بنمایههای متن وجود دارد ،بررسی میشـود و تحلیـل در سـطح
تفسیر صورت میگیرد .پرسشهایی که میتوان در مورد هر گفتمان مطرح کرد شامل بافـت یـا
زمینه و انواع گفتمان است .پرسشهایی مانند:
الف) تفسیرهای مشارکین گفتمان از بافت موهعیت و بینامتنی چیست؟ در این مرحله چرار
پرسش مطرح میشود:
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 .1ماجرا چیست؟
 .2چه کسانی درگیر ماجرا هستند؟
 .3روابط میان آنان چیست؟
 .4نقش زبان در پیشبرد ماجرا چیست؟
ب) چه نوع (انواعی) از گفتمان وجود دارد و درنتیکه کدا هواعد ،نظا و اصول در زمینـة
نظا آوایی ،دستور ،انسکا جملهای ،وایگان ،نظا معنایی یا کاربردی به کار گرفته میشـود؟ و
نیز از کدا طرحها و چرارچوبها استفاده میشود؟ (همان.)244 :
این دو داستان در سطح تفسیر ،در ماجرایی فرهنگی و اجتمـاعی روایـت مـیشـوند .راوی
سعی میکند روایت داستانیاش را بر پایة روابط و گفتمان اجتماعی و فرهنگی هرار دهـد و در
هر داستان ،زندگی اجتماعی و فرهنگی مرد را به تصویر میکشد .شرایط زندگی اجتمـاعی آن
دوره ،مقارن با پیشرفت ارتباطات و آمدوشد با کشورهای غربی و نوعی فرنگیمآبی در اذهـان
نویسندگان آن دوره هویدا شد.
از سوی دیگر ،جامعه زمان نویسندگان ،به دلیل فقر اهتصادی کـه منکـر بـه فقـر فرهنگـی
میشد ،در میان اهشار مرد مخصوصاً طبقة متوسط و پایین جامعه رخنه کرده بود .با توجـه بـه
این رویکردها ،نویسندگان این داستان ،جزء نویسندگانی بودند که روحیه تقلید از فرنگ و آثار
فرنگی را زشت میشمردند؛ ازاینرو ،دست به خلق اثری زدند که عاری از هر نوع فرنگیمآبی
و تقلید از ادب اروپا باشد .وجدانی و منفلوطی سعی دارند در متن خود از گنکینة سرشار ادب
بومی بررة کافی ببرند .هر دو داستان ،در هالب خاطرهنوشت ،بـه تحلیـل تـآثیر تربیـت صـحیح
خانوادگی و تآثیر همنشینی با نااهالن میپردازند.
در داستان خسرو ،فضای کالس و مدرسه بهویژه ساعت پرخاطرة انشا و شیوة انشانویسـی
دانشآموزان آن دوره به تصویر درمیآید و وضعیت عمومی مدرسه و شـیوة برخـورد معلمـان
بهطورکلی تشریح میشود .شخصیت های داستان خسرو ،طیف متنوعی دارنـد کـه بـه فراخـور
جامعه و مرتبه آنرا در اجتماع در داستان حضور دارند و راوی ،آنرـا را بـا زبـان توضـیحی بـه
مخاطب میشناساند:
«معلم هرآن ما میرزاعباس بود ...سیهچرده و آبلهرو .تودماغی حرف میزد ...کسی را به اسم
صدا نمیکرد» (وجدانی.)41 :1348 ،
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«معلم نقاشی ما یکی از سرتیپهای دوران ناصرالدینشاه بود .پیرمردی بود سرخ و سفید و
فربه و گوشتآلود .صورتی شاداب و خندان داشت ...به لباس و پوشاک خود کمتـرین التفـاتی
نداشت( »...همان.)42 :
«آشعبان علی ،جوانی بود زورمند ،هویهیکل و درشتاستخوان( »...همان.)45 :
اما ،در داستان نخستین جا  ،فضای زندگی معتـادان بـه نوشـیدن شـراب و تکـرار عیاشـی
زودگذر آنان در بستر زندگی اجتماع به تصویر کشـیده مـیشـود و وضـعیت عمـومی زنـدگی
تاری ،آنان به همراه عکسالعمل راوی (برترین دوستش) بـه عنـوان انـدرزگو بیـان مـیشـود.
شخصیتهای این داستان برخالف داستان خسرو ،طیف وسـیعی ندارنـد و بـه فراخـور میـزان
حضور خود در جامعه و ارزش و رتبة آنان با زبان توضیحی به مخاطب شناسـانده مـیشـوند؛
ازاینرو راوی بهصراحت آشنایی خود بـا شخصـیت اصـلی داسـتان و علـت طردشـدن وی از
جامعه را بیان میکند:

« علوأ ت مشب ا مش /تو هن شزهمذ عقفه /ف م ا عقفنب مث سل س و فری س ل /ف قت /ا و ق ب تهرب
شهب هبم مل تهع فب قل  /فق فم اا فریام ا فری ش مشوب هبم» ( ملنفل طب ،نیبتم)55 :
هم وهق نی مش ./مذ ش
از دیگر طیفهای شخصیتی پنران در این داستان ،افراد بسیار نزدی ،بـه نوشـندة نخسـتین

جا هستند که به دلیل اعتیاد وی به نوشیدن شراب،بهسان دیگر بازدارنـدههـای اجتمـاع وی را
ترک کردند و تصـاویر ایـن بازدارنـدگی ،بـه صـورت ضـمنی در داسـتان بـه تصـویر کشـیده
هم ا ال نی م

شدهاست« :ق لأ هنزش /فلک و ه ملنز ا ال همت  /ا مل َور ق مذ ملط خ ا مل ول ض ضم
مطفم » (مهمذ)56 :
انتخاب این شیوة پردازش شخصیت در متن به عنوان عنصری درونساختاری با کنشهـا و

واکنشهای مداو است .وظیفه و کارکرد این راهکار در هر دو داستان با زبان توضیحی ،نشـان
دادن و به تصویر کشیدن بیان داسـتان اسـت .زبـان توضـیحی ،خواننـده را بـه صـحنة داسـتان
نزدی،تر میکند و توانایی آن را دارد که رویدادها ،حوادس و شخصیتها را در همة ابعـاد ،در
نگاهی نزدی ،به فضای داستان پردازش کند:
«زمان ما چوب و فل ،بهراه بود و خسرو که کارش شرارت و شیطانی بود ،تقریباً هـر روز
فل ،میشد( »...وجدانی.)45 :1348 ،

«ورارره ش ر
نیبتم)57 :؛

شهررب واقعه ررم هررمشب ا عولررب ا هرروهب ا قرقفب ا اررم و ررم ذ ش ر م واقع
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استفاده از زبان توضیحی و توصیفی ،دست نویسنده را در کاربرد صنایع لفظی و معنوی باز
میگذارد و میتواند از همه ظرفیتهای آرایههای ادبی و وایگان برره گیـرد تـا بتوانـد صـحنه
حوادس و رخدادها را برای خواننده ملموس سازد.
زبان دو داستان به برترین شکل ممکن وایگان و اصطالحات محـاوره در محـیط اجتمـاعی
آن دوره را داراست .این زبان حقیقی و واهعی را در گفتوگوها میتوان مشاهده کرد .جملههـا
کوتاه و روان و لحن کال بسیار خودمانی است .شخصیتهای داستان از مرد عـادی کوچـه و
بازارند که راوی با زبانی نـر و واهعـی توانسـته اسـت تصـاویر ذهنـی را در داسـتان عینـی و
ملموس نشان دهد که این احساس صـمیمیت و نزدیکـی راوی بـیشازپـیش باعـ

مـیشـود

همحسی عکیبی میان راوی و مخاطب و متن داستان ایکاد شود:
«عرض کرد حرا از ی ،کف دست کاغذ سو ،ی ،بند انگشت مداد که خسرو به مدرسـه
بیاورد و یا الی کتاب را باز کند ،بااینحال شاگرد ممتازی بود» (وجدانی.)41 :1348 ،
«میرزامسیحخان با چررة گشاده و خشـنود هلـم آهنـین فرسـوده را در دوات چـرکگرفتـة
شیشهای فرو برد و از پشت عین ،زنگاری نوک هلم را ورانـداز کـرد و بـا دو انگشـت بلنـد و

استخوانی خود کرک و پشم( »...همان.)40 :

«مل ت ررن ق ر ش ش ررقت هقب ر ف رب إل اررمذ ب و ر ش ر فررو سررلطمذ بررم عل رر /فال نی رره وذ اهنررما ش ر
فلک اهنمابم؛ اهنمابم أمذ ه ش مذنیب هن و  /ا ع ق أ /هع ی عن فا /فرب وهقارم ا شر علمرأ
ماشب َ
ب ف هع ی ا زان ش /قاج عن ط  /ا ه ش ف /شهوووأ و  /ونیلر /فشرب شن مار هرن ش وار ا ضر ف فشرب شیمار
شهب ش ار ام فما و م ذش منیل /و م ذش شض ف» ( ملنفل طب ،نیبتم 57 :ا )58
«میل به شراب به سان میل به آب و غذا و شروت نیست جز اینکه به چشـیدن اولـین جـا

شراب مبادرت ورزی؛ اما با این زشتی ،چرا نخستین جا را سر میکشند؛ جوابش این است که
دوستان دروغگو در این نوشیدن نخستین جا وی را گول میزنند و اگر نحوة این گول زدن را
بدانید یقین میکنید کـه وی احمـقتـرین و ضـعیفتـرین شـخص اسـت و مـن حـاال همـان
احمقترین و ضعیفترینم».
از شاخصــههــای زبــانی دیگــر دو داســتان ،اســتفاده شایســته و مناســب از تشــبیرات،
ضربالمثلها ،کنایات و اصطالحات عامیانه و حتی آوردن ابیات متناسب با متن و کـامالً ملـی
است که در گفتوگوی اشخاص برای شناخت بیشتر شخصیتها و ملمـوس کـردن رخـدادها
گنکانده شدهاست .این عامل بر ترسیم و تفسیر ایـدئولویی حـاکم بـر گفتمـان داسـتان بسـیار
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تآثیرگذار است .مرد کوچه و بازار برای برهراری ارتباط بـا دیگـران و تفرـیم کـال خـود بـه
مخاطب بیشتر از دیگر تیپهای شخصیتی جامعه از ضربالمثلها ،کنایات و تشبیرات اسـتفاده
میکنند .برای مثال:
تشبیه
«مثل شاخ شمشاد میآمد سـر جـای خـودش مـینشسـت» (وجـدانی« .)39 :1348 ،خسـرو هـم

میخواند .چه خواندنی؟! گویی صوت داوود برداشتهاند» (همان.)41 :

«ف قت فخممر فن م بم لو ملفقف الاهرا وان طقفمام» ( ملنفل طب ،نیبتم)55 :
استعاره

« آن گاو پروار را ،چون ارة برهی کوچکی که درختی تناور را از پای دراندازد ،نقـش بـر زمـین
کرد» (وجدانی)46 :1348 ،؛ «حاللش کرد » (همان)40 :؛ «او را سر برید ».
«ب ب
کنایه 

ققنیه م نه م علب ش

ش ماشب» ( ملنفل طب ،نیبتم)55 :

«سرر بینداخت» (همان) ،کنایه از شکست خورد؛ «خشـت مـیزد» (وجـدانی ،)41 :1348 ،کنایـه از
پرحرف بود؛ «رهآورد باب دندان» (همان) ،کنایه از خوشمزه.
از دیگر شگردهای زبانی به تصویر کشیدن و تفسیر محیط اجتماعی و فرهنگی آن برهـه از
جامعه و بیتفاوتی اطرافیان نسبت به مسائل اخالهی و اجتماعی و توجه نکردن به تربیت افـراد
اجتماع است .به طور مثال در داستان خسرو ،وهتی که خسرو دو خـروس غالـب و مغلـوب را
سر میبرد و از آن حلیم میپزد ،راوی میگوید« :ابداً هم ایرادی نگرفت که بچهجـان! خـروس
غالب چه بدسگالیای به تو کرد که سر از تنش جدا کردی؟ اصالً به چـه حقـی خـروسهـای
مرد را سر بریدی و حلیم درست کردی و خوردی؟ خیر ،به هول امروزیها این مسائل اساسـاً
مطرح نبود» (همان.)40-41 :
از سوی دیگر ،در داستان نخستین جا نیز اهمیت ندادن پزشکان و دوستان مریض مشرف
به مر

به او ،نقیصه و عیبی در روابط انسانی و اخالهی جامعه به شمار میآیـد؛ بـهطـوریکـه

راوی را وامیدارد تا به نقد این نوع از عوامل بازدارندگی اجتماع برردازد:

«مل رره عن ررهی ط ررم ا ال عمأ رره م رر /فو ررری ا مط ررم ش ا ررماقاذ شقا ر نی ررمشفوق ا ا طن ر ذ ت ر
ش ضم ا مههقم خیمف ذ عهاا ملقضب» ( ملنفل طب ،نیبتم)56 :؛ نزد وی طبیـب و دوسـتی نیـافتم؛ زیـرا
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پزشکان برای فقرا تظاهر به مرربانی میکنند و در باطن عشق سکههای پـول را در دل دارنـد و
دوستان هم از مسری بودن بیماری میترسند.

پ)تحلیلگفتمانانتقادیداستاندرسطحتبیین 
در این مرحله باید به تحلیل متن به عنوان جزئی از روند مبارزة اجتمـاعی در ظـرف مناسـبات
هدرت پرداخته شود .از مرحلة تفسیر به تبیین با توجه به این نکته باید گذر کـرد کـه بـا برـره
گرفتن از جنبههای دانش زمینهای به عنوان شیوههای تفسیری در تولیـد و تفسـیر مـتن ،دانـش
یادشده بازتولید خواهد شد .بازتولید ،مراحل گونـاگون تفسـیر و تبیـین را بـه یکـدیگر پیونـد
میدهد .تفسیر ،چگونگی برره جستن از دانش زمینهای در پردازش گفتمان را مورد توجه هـرار
میدهد .تبیین به شالودة اجتماعی و تغییرات دانش زمینهای و نیز بازتولید آن در جریـان کـنش
گفتمانی میپردازد.
هدف از مرحلة تبیین ،توصیف گفتمان به عنـوان بخشـی از یـ ،فراینـد اجتمـاعی اسـت
(فرکالف  .)245 :1379تبیین به رابطة میان تعامل و بستر اجتماعی بستگی دارد .درواهـع مـیتـوان
گفت تعیین اجتماعی فرایندهای تولید ،به تفسیر و تآثیرهای اجتماعی آنرا مرتبط است .در ایـن
هسمت ،عوامل اجتماعی و ایدئولویی مورد بح

و سؤال است (محمـدپور )149 :1390 ،و نشـان

میدهد که گفتمانها میتوانند چه تآثیر بازتولیدکنندهای بر ساختارها بگذارنـد؛ تـآثیری کـه بـه
حفظ یا تغییر آن ساختارها منکر میشود.
دربارة تبیین در سطح عوامل اجتماعی ،ایدئولوییها و تآثیرات آن در جامعه پرسـشهـایی
مانند این موارد مطرح میشود :چه نوعی از روابط هدرت در سطوح گوناگون نرادی ،اجتماعی
و موهعیتی در شکل دادن این گفتمان مؤثر است؟ چه عناصری از دانـش زمینـهای کـه بـه کـار
رفتهاند ،دارای ویژگی ایدئولویی ،هستند؟ جایگاه این گفتمان نسبت بـه مبـارزات در سـطوح
مختلف نرادی ،اجتماعی و موهعیتی چیست؟ آیا این مبارزات علنی است یا مخفی؟ آیا گفتمان
موردنظر نسبت به دانش زمینهای هنکار است یا ناهنکاری؟ آیا در خدمت حفظ روابط موجود
هدرت است یا در جرت دگرگون ساختن آن عمل میکند؟ (فرکالف.)250 :1379 ،
در مرحلة تبیین ،گفتمان داستان خسرو و نوشندة نخستین جا  ،در سطوح نرادی ،اجتماعی
به عنوان عنصری در فرایند اجتماعی بررسی میشود .ضمن اینکه در این مرحلـه مـیتـوان بـه
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موهعیت داستان از نظر میزان حضور مسائل اجتمـاعی ،فرهنگـی و پـرداختن آشـکارا بـه آن را
مدنظر داشت .در این سطح باید گفت که اگر انتقاد از وضع موجود باشد ،اغلب جرات داستان
گذشته و یا بیمکان ،بیزمان ،همهمکانی ،همهزمانی ،نمادین و استعاری است .درحالیکـه اگـر
منتقد مدافع وضع موجود باشد ،به صورت ضمنی به مسائل سیاسی میپردازد و داسـتان حـول
محور نابسامانیهای اجتماعی میگردد .با توجه به این نکات در بخش تبیین ،این سؤال مطـرح
میشود که آیا در متن مناسبات اجتماعی و سیاسی نقدشده آیا گفتمان منتقد غالب اسـت؟ آیـا
گفتمان غالب بـر مسـائل اجتمـاعی آن دوره و آن فضـا کـه در داسـتان بـر آن پرداختـه شـده،
تآثیرگذار بوده و به اینگونه داستانهای اجتماعی اجازة تولد میدادند که با گفتمان فرهنگی آن
دوره همسو و همجرت باشد؟ و...
بر این اساس و همچنین با تکیه بر الگوی سهالیة فرکالف برای تحلیل گفتمانی ،باید گفت
سه الیة متن ،کردار گفتمانی (گفتمانهای جاری و کردار اجتماعی در این زمینـه) در تعامـل بـا
یکدیگرند و نوع زبان ،دنیای متن را تعیین میکند.
نکتهای که با توجه به تآثیر کردارهای اجتماعی و کردارهای گفتمانی بر داستان و رمان الز
است گفته شود این است که داسـتان و رمـان اجتمـاعی کـه گفتمـان غالـب اوضـاع جامعـه و
ناهنکاریهای آن را به تصویر میکشد ،به دلیل محکو کردن گروهـی از مسـئوالن وهـت کـه
کوتاهی آنرا در جامعه ،باع

رواج و اشاعه مسائل و مشکالت اجتماعی ـ فرهنگـی مـیشـود،

نمیتواند فضای گفتمان غالب آن دوره را بنویسد و به نقد بکشد؛ بلکه در اکثر موارد ،به نقد و
بررسی گفتمان دورة هبل میپردازد .در داستان خسرو و نخستین جا نیز کـه راوی ،داسـتان را
در هالب خاطرهنوشت بیان و حوادس گذشته را سلسلهوار روایت میکند ،در ضمن داسـتان بـه
خواننده القا میکند که زمان رخ دادن ماجراهای داستان و بازگویی آن متفاوت است و در میـان
آن ،به نقد و تحلیل موهعیتی و اجتماعی داستان میپردازد و با بیانی ساده و صـمیمانه ،کوتـاهی
شخصیتهای داستان را به مقتضای موهعیت و وظیفة آنان بیان میدارد:
«پدرش آهارضاخان توجری به تربیت او نداشت» (وجدانی)41 :1348 ،؛ «کسی چه مـیدانـد؟
شاید اگر خسرو در درس ریاضی فقط ی 7 ،گرفته بود بـه ایـن سرنوشـت گرفتـار نمـیشـد»
(همــان)48 :؛ «فلر َرک اهنمابررم؛ اهنمابررم أمذ ه ر ش ررمذنیب هررن و رر /ا ع ررق أ /ررهع ی عررن فارر /فررب وهقاررم»
( ملنفل طب ،نیبتم)57 :
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در تحلیل متن داستان و جایگاه آن در جامعه به عنوان جزئی از روند اجتمـاعی زنـدگی در
ظرف مناسبات هدرت ،میتوان گفت که تکوین شخصیت خسرو و نوشندة نخسـتین جـا  ،بـه
عنوان شخصیتهای اصلی داستان ،و نیز به عنوان افرادی در پیکرة جامعـه ،بـه دلیـل اهمـال و
کوتاهی کارگزاران هدرت در سه مرحلة رشد کودکی ،نوجوانی و جوانی آسـیبهـای فراوانـی
دیدند .برای مثال ضرر و زیان ناشی از هصور پدر در دورانی که کودک به توجـه و تربیـت وی
نیازمند است ،هیچگاه هابل جبران نیست .خسرو به عنوان کودکی که نیازمند التفـات پـدر بـود،
وی را از خود دور میدید و از حمایت مادی و معنوی پدر بیبرره بود و به دلیل احساس نیـاز
که امری طبیعی است به مادربزر

که تنرا پناه وی بود روی آورد و مادربزر

به دلیل داشـتن

جنسیت متفاوت و کرولت سن ،آنچنان هدرتی برای کنترل خسرو نداشت؛ تنرا با احساسات و
عواطف می توانست بر تربیت کودک تآثیر گذارد و وی را از انحراف به سوی مفاسـد اخالهـی
باز دارد؛ بنابراین ،با هربانصدهه خسرو را هر روز مینشاند و وادار میکرد برایش هرآن بخواند

(وجدانی.)41 :1348 ،
از سوی دیگر ،در داستان نخستین جا  ،عوامل بازدارندگی در سطح تبیین کمی کمرنگ بـه
نظر میرسد و تنرا عامل بازدارندگی دوست صمیمی نوشندة جا معرفـی شـدهاسـت کـه وی
تما تالش خود را در هدایت و نصیحت رفیقش انکا دادهاسـت امـا تمـا ایـن نصـیحتهـا
بیفایده بوده:

ا اع هر ر

ا و ررارت

هب ررا مله ررری ش رراا ه ررق فش رر /فم ررم و ررهاأ عل ر ر

قر ر م»

«ق رره بن ررأ ه رروه
( ملنفل طب ،نیبتم)57 :
از سوی دیگر ،راویان دو داستان ،ویژگیهای مثبت اخالهی فراوان و تواناییهای جسمی و
فکری و استعدادهای زیادی را برای هر دو شخصیت اول برمیشمرند که هر یـ ،از آنرـا اگـر
پرورش صحیحی مییافت و در وجودشان تقویت میشد ،هیچگاه نابود نمیشدند .امـا جایگـاه
آنرا در جامعه و مسئولیتناپذیری دیگران در هبال این دو شخصیت باع

شد که در مناسـبات

هدرت ،خسرو و نوشنده نخستین جا با آن همه توانایی نتوانند بر هدرت حاکم بر جامعه غلبـه
کنند.
خسرو با وایگان و عباراتی همچون« :با خضوع و خشـوع» (وجـدانی« ،)46 :1348 ،مرربـان و
خونگر » (همـان« ،)47 :در کمال ادب و اطاعـت» (همـان ،)45 :و اسـتعدادهایی همچـون «آوازی
بسیار خوش» (همان« ،)46 :مرارت در نقاشی» (همان ،)46 :و ...توصیف میشود که حاکی از نبوغ
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او در میان اجتماع و افراد همسنوسال اوست .به همین شکل ،وایههایی همچـون« :سروه قل ر،/
هفم سقاقت ،/ههق ،/افمأ /فب تمشب نی هی ا ققنی /ا فض  /ا تلمر /ا سرخط /ا رضرمی» ( ملنفلر طب ،نیبترم )55 :که

همگی دال بر سالمت فکری و روانی و استعداد ذاتی نوشندة نخستین جا داشـت ،بـااینهمـه
استعداد این دو شخصیت ،در متن داستان که هر خواننـدهای را بـه شـگفت وامـیدارد ،اولـین
تصوری که ابتدا بر ذهن مخاطبی خطور میکند ،پیروزی همراه با موفقیت در مراحـل مختلـف
زندگیشان است .اما داستان اینگونه به پایان نرسید؛ بلکه پایانی با خفـت و شکسـت را بـرای
هر دو رهم زد.

نتیجهگیری 

در دو داستان خسرو و نخستین جا  ،نویسـندگان بـا اسـتناد بـه خـاطرهنوشـتی کـه حـاکی از
واهعیت های تلخ اجتماعی پیرامون اعتیاد است ،برخـی از مشـکالت فـردی و اجتمـاعی دوران
معاصر را بازتاب داده اند .شخصیت اصلی هر دو داستان ،درواهع نمادی از افراد جامعه خـود و
نمونه ای از ی ،تیپ و طبقة اجتماعی است که با وجود استعداد زیاد و صـفای بـاطن ،هویـت
اصلی و ذاتی خود را از دسـت داده و بـه زنـدگی دروغـین و سرمسـتی ظـاهری اعتیـاد روی
آوردهاست .گفتمان متن در سطح توصیف گفتمانی مربوط به اجتمـاع و نشـاندهنـدة کـنش و
واکنشهای افراد در زندگی است.
مرمترین گزارههای دو داستان ،آرامش ظاهری معتاد و فرار از واهعیتهای زنـدگی بعـد از
نوشیدن نخستین جا است که درنرایت ،سرگردانی و انزوا از جامعه و نابودی شخصـیتهـای
اصلی را به ارمغان میآورد .در موارد فوق ،هر دو داستان در سطح توصیف ،با کـاربرد وایگـان
خاص و استفاده از همآوایی در کاربرد الفاظ و برجستهسازی برخی از لغات ،تقابل گفتمانی را
برجسته کردهاند .جمالت بهکاررفته در متن بیشتر معلو  ،مثبت و در وجه خبریاند و با روایت
راوی تناسب دارند.
جانمایة هر دو داستان در بخش تفسیر بیانکنندة ماجرای اعتیـاد دو شخصـیت در عنفـوان
جوانی است؛ اعتیادی که در زندگی عادی آنرا تآثیرگذار بوده و همة امور اجتماعی و فرهنگـی
جامعه را تحتالشعاع خود هرار دادهاست .هررمان هر دو داستان را میبینیم کـه ظـاهراً در اوج
هستند؛ به دالیل مختلفی چون کوتاهی دیگران در تربیت صحیح ،عـد توجـه و برنامـهریـزی
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برای دوران جوانی از ناحیه خود ...،عصیان میکنند و از راه راست منحرف و دچار شکسـت و
حرمان میشوند؛ ازاینرو ،تباه شدن هر دو هررمان را هم میتـوان جـزء مشـترکات دو داسـتان
دانست؛ نبود تربیت صحیح خانوادگی و هم نشینی با نااهالن ،عیاشی زودگذر زنـدگی معتـادان
در بستر جامعه ،ملموس کردن تصـاویر عینـی بـا اسـتفاده از ظرفیـتهـای ادبـی بـرای ایکـاد
صمیمیت با خواننده ،استفاده از تشبیرات ،ضـربالمثـلهـا ،کنایـات و اصـطالحات عامیانـه را
بهوضوح میتوان مشاهده و استنباط نمود .همچنین ،از طریق گفتوگوهـای متعـدد ،زمینـة بـه
چالش کشیدن ایدئولوییهای دوگانه فراهم شدهاست .در هر دو داسـتان ،هرچنـد تیـپهـا بـه
سبب شرایط مختلف از چرارچوب ایدئولویی ،خارج میشوند اما درنرایـت در یـ ،گفتمـان
هرار میگیرند.
از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی در بخش تبیین ،مرمترین دیدگاه ایدئولویی ،دو داسـتان،
مقابله با اعتیاد و فروپاشی خانواده و مبارزه با طرح به انحراف تفکر جوانان در مسیر شـکوفایی
استعدادهای ذاتی است.
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امللخص
يف عهق م شق ان اؤكه شكثری هن علمم ش ل م ال هممع علرب ملنرماا شن ع ر شل ورع ش لمرت بمشهول ر شنورها
شلخطمت ااق و هنم علب مج مل ل هم

شكمت ا شهول

إلتهرمأت ا ره رهرمذ فرریكوف وا هرن طر ا َر قر سر

رب ارا شنمق شره شهول ر َ شنورهي
شهول شنوهي شلخطمت شاا ا وته ملن ج م ملهوهه يف قر سر طرمت .نی ا َ
شلخط ررمت يف ش لر ر م ال هممع ر ا إل ا ررم هن ررا وذ كه ر كهمنی رر « /شلی ر ا شا ررلط » ا وث ررأ نی ر ذ شلیر ر ا شا ررلط
هقت طمذ ه نی ض مم رت مطمً كل مً ا حیلأ شنه ص فب ثوث عنماان ،ش أ
هف ا شهفاری ا شه ب
ش
قرره اثن ررم اررای ال ر شثوث ر فررب قه ر « ا ررقا» شل مت ر إلاق ررب «ع ه ا ررب ا رره ب» ا قه ر « ش ر
ماشررب» شل مت ر ملهررقا « ملنفل ر طب» هبررای شهر س ر أمس ر مت بثررریش ،هن ررم شه رمنی /نیررب ش خه ر م ماشررب فررب
ش ررنب ا شهفا ررری شن ررمأب ا شا ررم م ش ررنب ا ه ررمأب شنفا ر ا ال هممع ر نی ن م ررم ا شا ررلط شا مس ر ا
ف فشررب
ال هممع ر ف مرم ترقت ک ن م ر شوهرهب ا شنه جر بمهر برای شهر سر وذ شهول ر شنورها شلخطرمت ا أره ش
ش

ف عن همأب مل رتب فب ت مش اقا ا قمرت ش

ماشب هن ش مت فشب شه أ
مت بمرم اهرلنم فشرب

ت مه شلی ف مم تاماک شنب ا شكوم على لل شالط ال هممع ا شا مس
الکلمات الرئیسة :ه م شنب ،رهن فریبوف اقا ،ش
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