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  ظم گفتمانی در بوف کورو ن میدان
 

  
  taslimy1340@yahoo.com *علی تسلیمی

 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن
 
  
  

 :چکیده
 متفاوت علوم يها در حوزه کار دارد، ي اگرچه هنوز جااش ي از نوع انتقادی گفتمان حتلیتحل

 خورده وندی پویبوردي»نهیزم« که با فرکالف»ینظم گفتمان«اما .  شده استي تکراریانسان
 آزاد و منطق ی قلمرو اجتماعنه،یزم.  داردی تازگالکلو»ی گفتماندانیم«است در تقابل با 

ورزش به هدف  و اتی ادبن،ی رسانه، دانشگاه، داست،ی چون سنهی زمکیعامالن . دارديا ژهیو
جا با   خود دارند، هماني نهی در درون زمییها   اختالفکه نیها با ا آن. شندیاند ی ميا گانهی

 به ي بزرگتري نهی در زمگونه نی همزی متفاوت نيها نهی زمنی اي همه. خورند ی موندی پگریهمد
سو شوند، وحدت   همتوانند ی که مییها نظم گفتمان هم به گفتمان. ندیآ ی گرد هم مقدرتنام 

از . هاي دیگر است گفتماني  هاي طردشده جایگاهی براي نشانهی گفتماندانی اما مبخشد، یم
 هاي  نشانه وجود دارد کهی گفتماندانی مکیتیهدابوف کور است که در نی مقاله اجینتا

 اي دارد که در آن  همچنین زمینه. کندتا تغییري رخ ندهد هاي دیگر را بایگانی می گفتمان
  .اند  که گفتمان خود را رها کردهکند ی را جذب مینعامال
 یلی به روش تحلالکلو و فرکالف،ویبورداتی نظر ي هیبرپابوف کور رمان ی مقاله به بررسنیا

  .پردازد ی گفتمان رمان حاضر میو با هدف معرف

26/6/1400: ش مقالهتاریخ پذیر                                    20/6/1400: تاریخ دریافت مقاله   
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 مقدمه
هاي سوربن و لیل و از  شناس فرانسوي استاد دانشگاه جامعه) 2002-1930 (یر بوردیو پی

ها  هاي مشهور و تظاهرات سیاسی و حمله به نولیبرالیست بود که در اعتصابسیاسی  فعاالن
 یناسش دعوت به جامعهو1ی پاسگاليها شهیاندوي). 14: 1385کتبی، . نک(شرکت داشت 

) 1941متولد (نورمن فرکالف .  نوشت3»هزمین«ي  و برخی از آثار دیگر را درباره2یبازتاب
 را 5ها گفتمان رسانه و 4زبان و قدرتهاي  کتابرشناس بریتانیایی استاد دانشگاه لنگست زبان

تبی به سردمدار مک) 2014-1935(ارنستوالکلو.به چاپ رساندي تحلیل گفتمان انتقادی درباره
پرداز سیاسی و  نظریه) 1943متولد (شانتال موف برخی آثارش را با  تحلیل گفتمانی اسکسنام

از این هژمونی و استراتژي سوسیالیستی.نوشته استي تحلیل گفتمان  فمینیستی درباره
  .دست است
وفادارتر است و تحلیل گفتمان  یستی مارکسيها سنت  بهموف و الکلو نسبت به فرکالف

مفهوم  ازفوکوهاي  ي اندیشه  درادامهالکلو اما ،نهد ها بنا می آنسویو در سمتانتقادي خود را 
در  قدرتیهمچونهاي مارکسیستی معموالً لوژي در سنتوایدئ. گیرد فاصله می بیشترولوژيئاید

ها  رسانهمتن و تري از جمله در  پیچیدهدر روابط گفتمان را فوکو اما ،استدست افراد حکومتی 
است و هاي دولتی  دستگاهآلتوسري سوژه از دیدگاه  کننده ر غالب کنترلعنص. زند رقم می

مانند یک ) مردم (شود و به سوژه لوژي واحد است که وارد نهادهاي اجتماعی میایدئوین هم
لوژي از این دیدگاه از سوي حاکم است و به سود حاکم تمام ایدئو.»هی تو«: گوید پلیس می

 و گفتمان را بیند لوژي نمیایدئو نیازي به فوکو. )Althusser, 1971: 137 (شود می
از ، شود  احضار نمیسوژه فقط از یک سو: گوید ي گفتمان می نظریه. کند جانشینش می

همه،  بااین. شود  مخالف و ناهمسو نظارت میهاي متفاوت و حتی  گفتمانهاي گوناگون، جهت
هاي  وي معتقد به گفتمان. گیرد  میولوژي بهره از ایدئفرکالفو ولوژي استگفتمان پیامد ایدئ

هاي اجتماعی را بیرون از این   پرکتیسالکلوخالف ولوژیک است و برایدئولوژیک و غیر ایدئ
 .پردازد  میبوف کورو نظم گفتمانی در، میدان این مقاله به بررسی زمینه. داند ها می گفتمان

  قی تحقي نهیشیپ
ي  وشته شده است، اما از منظرهاي نزدیک به مقالهن آثار و مقاالت فراوانی بوف کوري  درباره

 متن معطوف به قدرت بوف کور« در سهراب طاووسی: شوند معرفی میوار  نمونهحاضر آثار زیر 
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از  خورشیدي  چهاردهي   در سدههاي نخست هاي دهه  به گفتمان»)بوف کوریفوکویخوانش (
  را6پرستی هایی شده است که میهن انجمله ناسیونالیسم پرداخته و مانند بسیاري مغلوب گفتم

 هدایتاز ناسیونالیسم جدا نکرده و ناسیونالیسم را به وتاز تجاوزگران است،  تقابل با تاخت درکه
. کند  را از این گفتمان بیرون میهدایتاي ضمنی  گونه ي پیش رو، به مقاله. نسبت داده است

اي  اساس رویکرد سه الیهرب کوربوف تحلیل گفتمان انتقادي داستان « در مسعود دهقان
. کند رو میشناسی  ي اساسی بر زبان  با تکیه متنهاي توصیف، تفسیر و تبیین  به الیه»فرکالف

  دررضا تسلیمی طهرانیو  یوسف اباذري. هاي دیگر فرکالف تکیه دارد ي حاضر به جنبه مقاله
: روایت نابودي نابر کتاب  دشهرام پرستشو » بندي میدان تولید ادبی ایران صورت«ي  الهمق

هاي ادبی ایران و بازتابش   به بررسی زمینه در میدان ادبی ایرانبوف کورویی تحلیل بوردی
را با نظم گفتمانی بوردیو ي زمینهاما این مقاله . اند  پرداختهبوردیو از دیدگاه بوف کوردر 

بوف  و در ایران را تغییري  پایان اندیشهزند و در  پیوند می که به تغییر باوردارد،فرکالف
 .داند ناکارآمد میکور
  چوب نظريچار

ي پیدایش مباحث وابسته به   سرچشمهآلتوسرولوژي  و ایدئگرامشیویژه هژمونی  به مارکسیسم
گر آن را  ي سلطه هایی است که طبقه ها و ارزش همان اندیشهگرامشی هژمونی . گفتمان است

. پذیرد مانند یک حقیقت میکه بداند، به  آن ي فرودست حتی بی آورد و طبقه پدید می
 نام گرفت، از راه کلیسا، 7»ولوژیک قدرتهاي ایدئ دستگاه«آلتوسرگر که توسط  ولوژي سلطهایدئ

کنند  می ها گمان  شود و آن ها به افراد تزریق می ها و مانند آن مدرسه، خانواده، احزاب، رسانه
ازدیدگاه .  حقیقتولوژي برساخت است نهما ایدئا. اند آوردهدست  که خود این حقیقت را به

ي کسانی که خود را حقیقتدانسته و دیگري را طرد  ولوژي و گفتمان همهنظران ایدئ صاحب
اند  ها چنین حقیقت بنیادگرایانه را نفی کرده و گفته آن. اند انگارانه به بیراهه رفته ذاتاند،  کرده

انگار و  برخی مارکسیسم را ذات.  استي اجتماعی ها برآمده از باورهاي برساخته که حقیقت
ولوژي را آگاهی کاذب و انگاري ایدئ بسا ذات ها چه اما آناند،  هایش را برساخته دانسته اندیشه

گرایی  گرایی مد نظر ساخت ذاتکم آغاز ضدیت با  این سخن دست. اند مانند آن نامیده
 دارد و زبان بازتاب ی آن بستگيها ره به زبان و گزای اجتماعيها گفتمان و برساخت8.است
جا   از آنها ستی از مارکسیبرخ.  کاذبِ خودساخته استيها يبازتاب باز بلکه ستی نتیواقع



  1400  هفدهم تابستانسال پنجم، شماره) نقد زبانی و ادبی(رخسار زبان                میدان و نظم گفتمانی در بوف کور

 

68

شمرند اما   خود آنان کاذب نمیبرايبخشد،  می ها آرامش و حقیقت   اینآگاهی به صاحبان آنکه
یسم بر این باور است که مارکس.  بار معنایی مثبتی نداردولوژي ایدئپذیرند که هرروي، میبه

کند، براي نمونه، نهاد مدرسه را براي  ولوژي خود را بر نهادهاي اجتماعی تحمیل می ایدئ،سلطه
ي  اش یعنی آموزش و پرورش به شیوه گمارد تا پرکتیس ویژه آموز می اي به نام دانش سوژه

ها   گفتماني  است که بر همهيولوژئدی اکتنهایآلتوسردیاز د. خویش را در او اعمال کندمنفی 
 را فراگیر وسرآلتي گفتمان نظریات مارکسیسم و هنظران نظری اما صاحبنظارت دارد 

اور، متفاوت و حتی هاي مج گفتمان از سوی،ی گوناگونهای گزارهها   به گمان آنپندارند، زیرا نمی
در همین . ا پدیدآورندسازي ر بیش تغییرات دورانو  تا کمگیرد در اختیار سوژه قرار میمتعارض
در هر .  در پی قواعد گفتمانی هر دوره استشناسی دانش دیرینه در فوکوسوست که و سمت
هاي ممکن  خودند، به درون ساختارها و یگانگیهایی که وابسته به زمان و مکان  اي گزاره دوره
دوران گونه در   و همین)Foucault, 1997:183(روند تا حقیقت خود را آشکار کنند  می

  .دآشکار سازنرا گر دیگر حقیقتی دی
هر : اند ه داده و گفتههاي تثبیت، بعدسازي و بست را ارائ  واژهموف و الکلوباره،  در این

هاي  خواهد خود را براي همیشه تثبیت و گفتمان  موقت است، اگرچه می9گفتمانی یک بست
 آرام شدههاي طرد گفتماننی معااما . طرد کندگفتمان در میدان هایشان   رابا نشانهدیگر
 دگرگونی، تغییر هویت و ناکارآمدسازي گفتمان  یعنی 10بندي  مفصل کمین دریرند وگ نمی
هایی چون  نام حقیقت، به ادعاها و شعارهایی در تعریف ارزش ها به گفتمان. نشینند  می غالب

ن گفتمانی در میدا. )Laclau and Mouffe, 1985:174(شوند برابري و آزادي متوسل می
ي آزادي از  ي مفاهیم برابري و آزادي نهفته است اما گفتمان غالب مفهوم خود را درباره همه

 تنها به کشمکشتوانند حقیقتی را ثابت کنند،  رو که نمی  ها ازاین گفتمان. دارد این میدان برمی
 از  بنابراین.پردازند تا هیچ گفتمانی براي همیشه تثبیت و حاکم نگردد  با هم می11گفتمانی
 به فرکالف.سازد  میهاي گفتمانی  و پرکتیس را گفتمان همه چیزموف و الکلو و فوکودیدگاه 

 تحلیل گفتمان که کند و به جاي  بسنده نمیها سوي گفتماناز هم   آناین اندازه از تغییر
 در وي بر این باور است که سوژه؛ دنظر دارنشیند، به انتقاد و تغییر بیشتر به تحلیل می

، از گفتمان بیرون آیدتواند   میاست، زیرا سازندهشود،   میي گفتمان واقع حال که ساخته همین
 ي گفتمان انتقادلی او تحلي هی خاطر است که نظرنیبد. د را دگرگون ساز و شرایطانتقاد کند

  .شود ی مدهینام 
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 آن امدی و پرندیپذ یی جداکیولوژئدی اری از غکیولوژئدی ايها  گفتمانفرکالف دگاهیاز د
 و يفرد (ی انسانيها تی است؛ فعالی اجتماعسی از پرکتی گفتمانسیگفتمان و پرکت ییجدا

 ریی گفتمان را تغتوانند یم...) خانه، پارك و  مدرسه، کتاب (ی اجتماعيو نهادها) یاجتماع
 يادها نهفرکالفچون به باور .  حاکم سرنگون شوديولوژئدی آورند تا ادی پدیبدهند و انقال

 سی پرکتیی جدانی در عي اثرگذارنیا. گذارند ی از گفتمان بر آن اثر مرونی در بیاجتماع
قدرت و گفتمان . ستا دو نی انی بیکیالکتی دي  وجود رابطهي  و گفتمان، نشانهیاجتماع
 باره نی در ایستی به سنت مارکسفرکالف. ستی سوژه ني کنندهدی، تولالکلو و فوکو نظر ي وارونه

 را جذب خود يگری با آن دتوانند ی که مندیب ی مي قدرت را در دست افراد؛ ويدار استوفا
 و نه فقط سازد ی خود گفتمان را می اجتماعسی انسان با پرکتند؛یکنند وگرنه سرکوب نما

 تالش دارد که شیهرچند که گفتمان با نظم خو. باشد نی دگرگوني برای آن که راهي وارونه
 و ی پزشک،ی ورزش،ی ادب،یاسی سيها حوزه( نظام خود يسو  هميها فتمان گانیقدرت را در م

در )  و مانند آنی مذهبسم،یبرالی لسم،یمارکس( ناهمسويها پخش کند، در گفتمان) مانند آن
 توانند در زمینه و نظم  حال، همین ناهمسوها نیز زمانی می  با این. استيگری دی و نفریی تغیپ

  .غییر و اصالحی صورت گیردبزرگی گرد هم آیند تا ت
 يها را به نهادها گفتمان  نظماش هی درآثار اولفرکالف: ندیگو ی مپسیلیف و نورگنسی
، اما در )رهیها و غ  رسانهی دانشگاه و نظم گفتمانی نمونه نظم گفتمانيبرا (زد ی موندی پیخاص

 در اثر يو.  کنند کاري نهادي مرزهاي وراتوانند یها م  که گفتمانکرد ی مدیکأ حال تنیع
 زده وندی پویبورد ي»نهیزم«م  را به مفهوینوشته است، نظم گفتمان یاراکیشول که با رشیاخ

 يا ژهی وی منطق اجتماعکی مستقل است که از ی قلمرو اجتماعکیویبورددی از دنهیزم. است
 و رسانه تالش استی ورزش، سي نهی چون زمنی معي نهی زمکیکنشگران . کند ی ميرویپ
 فرد تیبا هم دارند و موقعنیز زیآم  تعارضيوندیها پ آن.  واحد برسندیدف تا به هکنند یم

 ي نهی نمونه، در زميبرا. شود ی منیی از هدف تعاش ی نسبي  بر اساس فاصلهنهیکنشگر درزم
 ي نهیشده در زم  پخشیاسی قدرت سکنند ی و احزاب گوناگون تالش ماستمدارانی سیاسیس
 ي نهیزم« که هاست نهی زمنی انواع اي جامعه دارا،ویوردبدگاهیاز د. ند را کسب کنیاسیس

 ندیابوندی از روابط با هم پيا دهیچی پي  در شبکهتاند کن ها پشتیبانی می از آنیریفراگ» قدرت
 ،ینی د،ی بنگاه،ی دانشگاه،یاسی س،ی ادب،ي هنر،ی ورزشيها نهیزمویبورد). 127: 1389(

 يها سرکوب گفتمان ها را در اعمال قدرت و  آنییسو  همکندتا یطرح م و مانند آن را يا رسانه
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 دی با نظم گفتمان باویدر سنجش نظر بورد).88 و 23، 1398و،یبورد. نک( دارد انیسو ب ناهم
و سرکوب شوند  میدای همسو پيها  ناهمسو در درون خودِ گفتمانيها  گفتمانیگفت که گاه

 و بر شوند ی می و ادبی علميها نهی زمرد واي اقتصاداییاسی سيها  نمونه قدرتيبرا. گردند می
 ،یاسی متفاوت سيها نهی مطبوعات که در زمایها، تهی ناشران، کمها، یدانشگاه

 ,Bourdieu(کنند ی هستند، اعمال قدرت مشرفتی در حال پی و علمی،حقوقيروشنفکر
 اما شوند، ی پراکنده مها هی سرمافرکالف»ینظم گفتمان« و ویبوردي»نهیزم«در . )104 :2000

 و قدرت هی سود، سرما،يمند ها در بهره  گفتماني  همهانی گفتمان در مکیکه گفته شد،  چنان
 تا آورد ی مي همسورا به بازيها گفتمانی  همهی گروهي بازکی و مانند ردیگ یقرار م

  .د شوروزی پگری ديها برگفتمان
 و زند ی موندی پین متن را با گفتمان اجتماعزبان و گفتماگرانی و دالکلوي  وارونهفرکالف

 یبررس (ری، تفس) آنمی بافت درون متن و انسجام واژگان و مفاهیبررس (فی توصي هیسه ال
را )  متنی و اجتماعی ارجاع،یمتن  برونیبررس (نییو تب)  متنیخی تاريها نهی و زمنامتنیب
 ي هی جامعه برپاکیی گفتمانيها سی پرکتي روش درست مطالعه: دیگو ی و مکند ی مشنهادیپ

 به زبان ولحن متن از جمله به فی در توصيو.)see. Fairclough, 1993:55( استزبان آن
 هرکدام اشاره یدست کینی و خشک متن در عی شخصری زبان غزی ونی و عاطفیزبان شخص

کمک اش   گذشتهخی متن از تارکی که ردیگ ی مياریستوایکرتینامتنی از بریدارد، در تفس
 اثر ندهی آخیبر تار)see. Kristeva, 1984: 60( و با دگرگون کردن گذشته ردیگ یم
  .پردازد ی می اجتماعيها نهی زمی به بررسی برابر با همان نظم گفتمانزی ننییدر تب وگذارد یم

  بوف کور یبررس
ر تواند صورت گیرد؛ اگ اي می کننده خسته کارهاي تکراري و بوف کوري توصیف  در الیه

 که ضمن آن. ي انسجامِ فرم، زبانو لحن آن سخن بگوییم، کار به درازا خواهد کشید درباره
جا تنها لحن  در این. اند باره سخن گفته در این بر کسی پوشیده نیست و بارها بوف کورانسجام 

گرانه  اي منسجم سرکوب گونه  بهبوف کورهاي  لحن شخصیت: شود بخشی از آن یادآوري می
هرکسی ي  به اندازه«و » ي تو رو بلدم من خونه«مرد قوزي که  خبري پیرژگان خشک ووا. است

؛ کند روشن میبه راوي دادن گلدان راغه  را در هنگام شا»قابلی نداره«که معناي(» تابوت دارم
ي امري   گوشت، جمله گفتن قصاب در کوبیدن»بسم اهللا«، قاطعیت )گرفتن روح و روان او
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آیا ندیده «:  در فروشپنزريو استفهام انکاري خنزر» گردنتو واکن لبیا تو شا«: لکاته
 با جا همه»قابلی نداره« ما که فروشندگاني ظاهريها  تعارفهمانهم با  آن »خري؟ می

ي راوي را  و لحن رمانتیک، شخصی و شکننده همراه است دستی ي یک ي خشک و زننده خنده
او را که بلعد تا لحن  خندان است، مییادآور م  اژدها و همانند ضحاك که هم به معناينیز 

دارد که صدسال  می  بیان  سازد؛ راوي اگرچه با قاطعیت، یکسانها بود درکنتراست با لحن آن
چارگی  ي خود با بی سخن باشد، با سایه همهاي مضاعف  سایهها و آن  آدمخواهد با  سیاه نمی
  :دست باورپذیر سازد انش را یککند تا سخن هایی فراهم می گوید و زمینه سخن می

منسعی خواهم کرد آنچهرا که یادم هست، آنچه از ارتباط وقایع در نظرم مانده، 
فقط اطمینان حاصل  یک قضاوت کلی بکنم، نه، ،شاید بتوانم راجع به آن. بنویسم

 خودم بتوانم باور کنم، چون براي من هیچ اهمیتی ندارد که دیگران بکنم و یا اصالً
  .)10: 2536هدایت، ... (کنند یا نکنندباور ب

خدا باشد؛ خشک حرف بزند،  چهتا مانند دیگران نیمگراید  اما دوباره زبانش به قاطعیت می
  .گر شود و زبان او بازتاب زبان جامعه باشد خشک بخندد و با آالت خشن سرکوب

ها  ؛ بینامتناند تههاي گوناگون سخن گف به زبان بوف کوردر ي تفسیر و بینامتن نیز  در الیه
هایی   با ادبیات، سینما و اساطیر شرق وغرب که نمونهبوف کورهاي فرمی و محتوایی  و ارتباط

یی ها  دگردیسیها و  واژگونی بابوف کوربینیم؛   میگردانی گردانی و اسطوره نهاز آن را در افسا
: گوید  می روسوهآندری که بخشد تا جای شان تازگی می آورد، به تاریخ ها پدید می که در آن متن

). 140: 1382مونتی، (»ن ما وجه امتیاز خاصی بخشیده استاین رمان به تاریخ ادبیات قر«
هاي بینامتنی  به بسیاري از پیشینه) 1373 (هدایتبوف کور در علی همایون کاتوزیانمحمد

خود را  ضعیتوباید  گفته است کهنویسان ایرانی   به رمانهوشنگ گلشیريو  این اثر پرداخته
 اشاره بوف کورهاي تاریخی   به پیشینهکاتوزیانکار .  روشن کنندبوف کوردربرابر یا درکنار 

هاي اول و دوم   دههایران درهاي ادبی »زمینه«اما . سازي آن  به تاریخگلشیريدارد و سخن 
وف بها   کمونیست. نداشتبوف کور با آثاري چون یي چندان ي چهارده خورشیدي میانه سده
دار ادبیات کهن قلمداد کردند  آثار اصیل را وامها   را اثري غیر اجتماعی دانستند، دموکراتکور

 را جانیندارالم، زاده جمال براي نمونه . کنار نیامدندهدایتنو با پیشتازي و آغازگران داستان 
 را بوف کورهاي   نوگراییهدایت دوست مینوي نوشت و حتی بوف کوردر ریشخند بر 
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 علیه گروه ربعه در گروه مسعود فرزاد و بزرگ علوي، هدایت همراه با مجتبی مینوي. یافتدرن
هاي  در زمینهاین گروه . ها پیوستند  نیز به آننیما یوشیج و ذبیح بهروز بودند که بعدها سبعه

شان به شمار   در داستان بهترینهدایت در شعر و نیما. ادبی بسیار تواناتر از دیگران بودند
ها در آثارشان ظرفیت آن را داشتند که در روزگار خود اثرگذار  آمدند که با بهترین بینامتن می

نوع . سازي کنند ایرانی با الهام از آثارشان تاریخي   باشند و هنوز جاي آن دارد که جامعه
. ت و دیگران تفاوت داشسبعهها با گروه  شان از آن هاي دیگر و فراروي ها از متن گیري آن بهره

دهد بسیار  ه میها و متن دینی در صحراي محشر ارائ و فقخیام از زاده جمالتصویري که 
که بسیار بوف کوردر ها  ها و متن  از همان شخصیتهدایتو با تصویر  سرخوشانه و ساده است

اما عوام ایرانی از طبقات پایین تا دولتمندان ایرانی در .عمیق و پیچیده است، سنجیدنی نیست
ي آثارش   دربارههدایتاي به   در نامهنیما. ي نبودند که آن را بپذیرند یا بپسندندا پایه
 هدایت، ).533: 1393 (»ي فهم و شعور ملت ما نیست به اندازه... ها این قبیل کتاب«: نویسد می

ها در میدان گفتمان ادبی طرد  آن. کردند، اندك بودند ها را درك می نیما و کسانی که آن
. صدا نبودند شان غالب بود، هم انگاري هاي ادبی زمان خود که ساده شدند و با زمینه می

افراد این گروه که از جمله . بود سبعهشان از جمله گروه  هاي ادبی در دست مخالفان زمینه
 و الزمان فروزانفر بدیع، سعید نفیسی، رشید یاسمی، عباس اقبال آشتیانی، مدتقی بهارمح

 هر .شد ها توزیع می زیرا قدرت در میان آن.  بودند، همواره در زمین بازي بودندمحمد قزوینی
شویره و فونتن،  (»موضوعات و منافع خاص خود را داردشرایط بازي، «ها  یک از این زمینه

وبندهاي سیاسی داشتند و با قدرت مغازله  ها که زد  با آني قدرت سیاسی زمینه.)138: 1385
. وبیش دموکرات و مورد حمایت رضاشاه بودند ها کم آن. شد ها همراه می کردند، با آن می

 هستند که و دیگران همان رجلی) زاده تقی(روشنفکري، )فروغی(، فلسفی)بهار(هاي ادبی زمینه
 خوب ،ي قدرت و نظم گفتمانی  سیاسی، اجتماعی و دانشگاهی در زمینههاي با هم برسر سفره

از فیلسوف، ها  رجاله. ندا  رجالهبوف کور،اما از دیدگاه راوي پوشیدند خوردند و خوب می می
پزهایی هستند که یک روده دهانشان  کلهشاگردفروش و سوداگر همگی  داروغه، حکیم، سیرابی

ي تفسیر دور  سیاسی ما را از الیههاي قدرت  گفتن از زمینه سخن (کند شان وصل می را به ته
ي ادبی و  ي ویژه ي قدرت از زمینه جا که زمینه برد، اما از آن ي تبیین می کند و به الیه می

  ).ام  کرده بدان اشارهکوتاه کند،  نزدیک به خود پشتیبانی می کار محافظه
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ي ایرانی  ري به تاریخ اجتماعی و جامعهاي استعا ي تبیین نیز این متن به گونه در الیه
 فرکالف»نظم گفتمانی«زبان اند و من این محتواها را با  باره نوشته پردازد که بسیاري در این می

 :کنم ه میارائ» گفتمانیمیدان « و »زمینه«هاي و نظریه
 ا درك مشروطه رماهیترفته بودند،  اروپا ها که به ویژه آن گروهی اندك به  در ایران

کرد،انسان  ي مردم را جانشین قدرت می انسان را جانشین خدا و تودهاي که  مشروطه. کردند می
 ایرانی چیزي جز استبداد ندیده ي جامعه.  قانونش را پیاده کندشان تا به یارياي نداشت  و توده

.  قدرت استبدادي در پی وارد شدن از هر دري بود و این بار از در مشروطه آمدههموار. بود
براي ها آشنا بودند،  هاي مذهبی روحانیون و توده حساسیتبا  ها که روشنفکران و کمونیست

شد   مسلمان می مسیحی. ختندتا استثمارگر میهاي  با ظاهري مذهبی به قدرتکردنشان  جذب
کمونیست مونیست  و ) در فراکسیون اتحاد ملیسهیلی(شد  گرا مذهبی می ، ملی)خان ملکم(

دعوت توده حزب کمونیسم و بعدها به ها را به   مسلمانسلیمان اسکندري نندماو شد  می
. شد براي قدرتی که گاه ضد مذهب بود اي می  و گفتمان مذهب وسیله»زمینه«. کرد می

 مثالً«ز این ترفندها را یاد گرفته بود قدرت مرکزي نی.  در همین زمینه کشته شداهللا نوري فضل
 یک بازیگر زن بر روي  که در آنیر مولیي تارتوف  نامه اي نمایشي اجر انزلی به بهانهدر بندر

ها  صحنه ظاهر شده بود، پلیس، گروهی مذهبی را تشویق کرد تا به سالن نمایش سوسیالیست
اندازي جمعیتی متعصب به سوي انجمن زنان  گر سنگ در تهران نیز پلیس نظاره. حمله کنند

 که نی با اشاهرضا). 173: 1394آبراهامیان،  (»بودکشیدن مجالت انجمن  پرست و به آتش وطن
ها و  هاي دیگر از جمله رسانه ها و گفتمان کرد، زمینه را بیش از همه طرد میها  کمونیست

هاي نزدیک به خود، نظم گفتمانی خود را  ها و حزب با رسانهکرد تا   طرد می نیزها را حزب
هاي مستقل را تعطیل کرد، مصونیت  مهبراي تضمین قدرت مطلق خود روزنا«وي.ایجاد کند

که مدرس و  از هنگامی. پارلمانی نمایندگان را سلب کرد و حتی احزاب سیاسی را از بین برد
 هم از طلبان  خود را از دست دادند، حزب اصالحهاي نمایندگی همکاران روحانی وي کرسی

د، نخست به حزب ایران  حمایت کرده بورضاشاهحزب تجدد که صادقانه از . فعالیت محروم شد
 و حزب موسولینینو و سپس حزب ترقی که سازمانی بر اساس الگوي حزب فاشیست 

یت حزب ترقی نیز به دلیل این حتی فعال. بود، تبدیل شدمصطفی کمال خواه  جمهوري
همان ). همان (»پروراند، غیر قانونی شد اك را میخواهی خطرن ظن که احساسات جمهوريسوء
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وي زیرا  روحانیون از آن کنار کشیده بود، رضاشاه داده بود و به سبب مخالفتپیشنهادي که 
  .ي قدرت نشسته است  زمینه با نام شاه دراکنون هم

ند توانست هایی که می ي گفتمان از همه ي قدرت و نظم گفتمانی زمینهرضا شاه در این 
 و گاهی همین در گشود میها  آن مجلس را براي  کابینه ودرِجست و  سویش شوند، بهره می هم

ها فاصله  هدایت مانند نیما از این زمینه. گشود  و درِ زندان و تبعید را میبست  آنان میرا بر
به دلیل نزدیک مفید بودند، هم در روزگار پهلوي گاهی که ها  ي آن گرفت، زیرا در همه می

د، روحانی، بازاري، ، تجداي، دموکرات ؛ از تودهدید رجالگی میهاي آن،  شدن به قدرت و زمینه
هایش  در نامه.  و همه گریزان بودمصدق، قوام، بهار، زاده تقی، خانلري، دشتیمجلس، وزیر، 

شعاع قرار لا ها را تحت اي دههاست که خیانت تو هاي دموکرات کاري شدت کثافت«: آمده است
هم موجودي بدبخت  خانلري، )75: همان( سالم نرسانید دشتی به ،)87: 1379هدایت، (» داده

، )181: همان( تحقیقاتی کرده به جایی رسید حافظچون هرکس درباب ) 115: همان(است 
ه دربار متحصن  وچندتا آخوند و بازاري بمصدق«، )153: همان( هم نوکر پستی بود زاده تقی
: همان (»گیرد  من از تمام جریانات عقم می.که انتخابات آزاد نیست عنوان ایناند، به  شده
 را »ي ایرانی مشروطه«ي باورهاي  او همه. اندیشد یگونه م  هم اینبوف کورراوي ).81
فریب یا دروغ و و از پیشرفت تا تمدن طلبی تا دموکراسی   اصالحازجمهوري، سلطنت تا از

  :کند شان بازي نمی آوردو خود نیز در زمین برساخته به شمار می
هاي  س چیزهاي متناقض دیده و حرفمن از ب. من به هیچ چیز اطمینان ندارم«

مان بزنم و از او  ي حیاط هایم رابه هاون سنگی گوشه  اگر انگشتام  شنیدهجور جوربه
 باید حرف او را باور بکنم یا بپرسم آیا ثابت و محکم هستی، در صورت جواب مثبت

  ). 47: 2536هدایت،  (»نه

خورد، چه احتیاجی به  ه درد من نمیها ب هیچ جور کتاب و نوشته و افکار رجاله«: گوید می
هم  هستی فقط یک چیز حقیقت دارد، آن در). 79: همان(ها داشتم  هاي آن دروغ و دونگ
هایی که در  قدرت باآدم). 88: همان (»گوید تنها مرگ است که دروغ نمی «:نیستی است

بعید طرد و تنبیه تپستوهاي سوژه را در نهاد زندان و کنند، چه باید بکند؟ نمیزمینش بازي 
عروس دنیا و (در کنار تمدن ري چون دیگران هایشان او را ها و گزلیک  با صداي گزمهکند، تا
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وگرنه مرگ درپی )پرکتیس( رام و آرام سازد و تهران) خورده هاي توسري اکنون با خانه هم
  . اوست

ها را  سازي آنعدو ب ست، تثبیت و بسازي مقاومت کند خواهد در برابر این رام راوي می
. دگرگون کند و بگوید که نه تنها امروز، بلکه در همان هزار سال پیش هم تمدنی در کار نبود

 .پرت ندارندو  جز خرتتمدن کهن میراثیمردانی هستند که از  و پیرهایش قصاب، جادوگر آدم
نون  شهر ري متمدن بود و اک:ه دهد و بگویداي ارائ تواند از تمدن تعریف تازه او نمی
ها پیدا  دان گفتمانی، تعریف دیگري از این نشانهمیراوي بوف کور در  زیرا خورده است، توسري

 تا ساختارهایش فرونریزد؛ کند ها را نفی می گفتمان حاکم نیز این معانی و تعریف. کرده هست
بها  هبندي تبدیل نگردد و در یک سخن برساخت گاه و تثبیت به مفصل ست به گرهعد به عنصر، ب

او اگرچه . قدرت تنها در دست حکومت نیستاما . دناز حقیقتی که دارند، به ناحقیقت بدل نشو
ست و تا حدي قدرت با میانجی مشروطه، ي قدرت را به دست نگرفته ا مستبد است، هنوز همه

تواند  هاي روشنفکر، فیلسوف، قاري و توده پخش شده است و هنوز نمی در دست گفتمان
هنوز باور به . پیشنهاد کندکه خود ساختار و بست دیگري است، گرایی را  انگفتمان باست

: همان. نک( سوري زنی، گدایی برنج در چهارشنبه ، جادوگري، جامدرمان انسان با فالگیري
رایج ) 80: همان. نک ( و شانس و ستاره) 86: همان. نک(کارها  جون و کاسب ، مناسک ننه)78

: همان. نک(داند  باشی را مزخرف می حکمت و گفتمان حکیم حتیراوي این گفتمان و . است
.  خود، بقیه را طرد کندیگفتمانخواهد در کشمکش   باورهاي درمان می هریک از این).79

هاي  شده باشی نیز در پی آن است که تثبیت حکیم کند، ولی باشی را طرد می جادوگر حکیم
تمانی مدعی درمان و نجات انسان از نوع خودش هر گف. ثبات سازد بندي و بی جادوگر را مفصل

حتی اگر راوي .ها باشد آوردگاه این گفتمانباید  بدن و روح رنجور راوي ،اي نیست چاره.است
خدایی  حقیقت نیمچه.  و کاذب قلمداد کنددرمان نشود، کسی حق ندارد این باورها را برساخته

هایش را با   و اگر راوي صورت و درِ چشمبر سر راه راوي نشسته استمرد یرت پاست که در هیأ
اش خشک  دههاي زنن  در امان باشد، خنده از شرم این سراسر معبد لینگامهایش ببندد تا دست

  .روند در گلویش فرو می
یی که گاه در یک زمین هاي ناهمسو  به نمادهاي اجتماعی متن با تکیه بر گفتمانبازگردیم

، مذهبی و غیر مذهبی هستند،  باشی که جادوگر، حکیم و در عین حال گیرند بازي قرار می
هاي سلطنتی  گفتمان؛کنند را میان هم تقسیم مینهادها ،  زمینهشوند و در این سو می هم
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و گاه ) مدرس(، مذهبی )اسکندري(، کمونیست )قوام(، دموکرات )فروغی(، تجدد )پهلوي(
 پیوسته تا آخر دوران پهلوي درپی مذهبی یا غیر مذهبی کهـ  ن چون ملیترکیبی از دو گفتما

 در مصدقرود و   میسهیلیآید،   میمقوارود،   میفروغی. اند با هم یا پیروزي بر دیگريکاري هم
اما . روند آیند و می هاي گفتمانی بارها می تالش براي آمدن است و همگی در کشمکش

ها با هم در   گفتمان در همین حال که؛اند  حکومتیها ترفندهاي که گفته شد، کشمکش چنان
 قدرت ي زمینهسوي  و آورند و همگی در سمت نزاع هستند، گاهی هم نظم گفتمانی را پدید می

ها در شانزده سال پهلوي اول نسبت به دوم  همسویی این گفتمان.دارند  سلطنت گام برمیو
 رضاشاهان هاي پنه  است، نمایندگانش با دست ي دموکراسی بیشتر بود، زیرا مجلس که نماینده

ي پهلوي دوم که قدرت در  وارونه(کردند  گیري می هاي او تصمیم شدند و با دخالت انتخاب می
هاي  خانه شد؛ دربار، مجلس، کابینه، سفارت پنج قطب جداگانه دست به دست میدست 

خورد و خود مجلس  هایی به چشم می ها نیز کشمکش در هر کدام از این زمینه. خارجی و مردم
تقدیم کار، لیبرال، تندرو و نیز هواداران انگلیس، آمریکا و شوروي  هاي محافظه مانبه گفت

 صاحبان ، رضاشاه زماندر پهلوي دوم بیش ازبنابراین، ). 208: 1394آبراهامیان،. نک(شد  می
نظم شدند، اما   وزیر و نماینده مجلس میباهمي حکومتی، در زمینههاي متفاوت  گفتمان

هاي سیاسی متفاوت  داد که گفتمان  کمتر اجازه میرضاشاهه میدان گفتمانی ویژ و بهگفتمانی 
  .هدایتهاي مربوط به   چه رسد به گفتمان،به زمینه درآیند

کمخود را از   کند و دستزندگیبیرون از گفتمان خواهد   میبوف کور راوي نوچهمهدایت
وجود ندارد ) فرکالف(اجتماعی پرکتیس تغییر و اما گویی در ایران . گفتمان دیگران جدا سازد

هاي متفاوت از   راوي با نشانه. گفتمان و پرکتیس گفتمانی استالکلو به زبان و هرچه هست
عروس دنیا و  (، شهر ري) از بهشت آورده آن راکه زرتشت(ی و باستانی چون سرو جمله ملّ

 برابر تابوت دان در، زن اثیري با نیلوفر شرقی و چم)جایگاه دخترانی چون پروین دختر ساسان
ها با  خورد و این نشانه جا شکست می کند و همان  میکش ایستادگی سامی و پیرمرد تابوت

ها و معانی بیگانگان  شوند و تنها نشانه ها ومعناهاي دیگر او در میدان گفتمانی بایگانی می نشانه
 است که ایران  مشروطهتنها با فریاد« بر این باور بود که هدایت. غالب گرددمستبد و غارتگر 

زده است که  راستی پیري حقیر و شگفت این به. نگرد درنگ به گذشته می شود و بی بیدار می
او . یابد کشد و خود را حرامزاده می اش را از زندان تاریخ بیرون می آهستگی تن استخوانی به

اي ناهمگن و  تهآمیخ. تازي و پارسی استهویتش را از دست داده و در آن واحد ترك، مغول، 
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ي ژرف و هراسناك میان او و باخترزمین جوان، پویا و  ههاي متضاد، یک در ي ارزش فراگیرنده
  ). 92: 1358ایرانیان، .م (»ي بلعیدن اوست  گشاده هردم آمادهنیرومند که با دهانی

و یا باید به نظم ) موف و الکلو( میدان گفتمانی طرد شد به در خشونت و هراس یا باید
ي   یا زمینهرکالففنظم گفتمان شود که  تکرار می. جذب گردید) بوردیو و فرکالف(گفتمان 

ي  ها و نهادها را در زمینه ي گفتمان کند تا همه ، هدفی است که یک گفتمان تعقیب میبوردیو
گونه  همان. آفرینند پز نظمی بزرگ می بزرگی گرد آورد، جایی که حکیم، داروغه، فیلسوف و کله

وزارت و هایی چون مدرسه، زندان، شهربانی، شهرداري،  اي گفتمان گفته ي نهادها و به مهکه ه
 هستند تا قدرت و ثروت را  بزرگ و قدرت برترمجلس دست در دست هم درپی نظمی

هاي ناهمسویی   آیند، گفتمانرتوانند با هم کنا هاي همسو نیز می گفتمانمیانشان تقسیم کند، 
تا اي را شکل دهند  آمیزانه توانند نظم گفتمانی بزرگ و مسالمت  میاي چون دموکرات و توده

ست در این نظم و زمینه خوا  نمیبوف کورراوي .برخوردار شوندي آماده  از سفرهشان هرکدام
صورت در او  مقاومت و تغییري  نهو در نتیجهگردد  و مانند دیگران میشود  اما میوارد شود 

  یعنی این امکانصادق هدایتگویی . آورد ي ایرانی پدید می معه و نه تغییري در جاگیرد می
زند،  بیند به هرکه دست می راوي خواب می. پندارد  مذبوحانه میتالش براي تغییر را در ایران

پزان  کله همگی شاگردزن و دیگران که پیرمرد خنزرپنزري، برادر.شود سرش از تن جدا می
  .گردد سر می اش بی شود و سایه ز خود پیشینش جدا میجاست که راوي ا همین. کله هستند بی

  گیري نتیجه
تري دارد، زیرا  مصداق عینیبوف کورایران و هاي گفتمانی   عدم تغییر در کشمکش

ي  کسانی که نظریه. اند هاي مجاور، متفاوت و متعارض در استبداد ایرانی همواره مغلوب گفتمان
دانند،  ي مثالی ایران است، کارآمد می  که چهرهربوف کوو   را در ایرانبوردیو و فرکالف

هاي دیگر  در استبداد ایرانی گفتمان. اند ي زمینه و نظم گفتمانی اشتباه کرده کم در حوزه دست
انقالب مشروطه که رخداد . اند هاي نسبی کرده باشند، در فرجام سرکوب شده اگرچه حرکت

ي روشنفکران این دوران   نمایندهبوف کورراوي . توانست باشد، از این دست است سترگی می
هنوز تغییري . هدایت و یا طرد چون خانلرياند، چون  یا جذب شدهروشنفکران این دوره . است

جذب این ) گوید  میفرکالفچه  ي آن وارونه(گونه تفاوت و تغییر  راوي بی هیچ. در میان نیست
با .  راويطرد گفتمان: گوید  میالکلوشود که  اش همان می شود و نتیجه نظم گفتمانی می
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 نظم گفتمان افزون بر رد، اما ، یا باید جذب گفتمان شد و یا طموف و الکلومیدان گفتمانی
 در  تغییراین و دارد تکیه بر تغییر ،کند  جذب میهاي دیگر را  که البته معموال گفتمانود این
تر  نزدیکموف و الکلو، فوکو  را بهبوف کور،نبودِ امکان دگرگونی .گیرد  صورت نمیجا این
ي بوف کور همچنان از  شود، اما نویسنده که راوي بوف کور مانند دیگران می نغز آن. کند می

 فرکالف تغییربهاش  راويزیست،   میمند ي تاریخ در اروپاهدایتشاید اگر . دیگران فاصله دارد
 تغییر و تفاوت به ارتیک کورمک مکی چون جاده از  غربکه در آثار چنان. شد تر می نزدیک

  .خورد چشم می
  
  

                                                             

  :نوشت پی
1- Pascalian Meditation 
2- An Invitation to Reflexive Sociology 

3- champ یا field خاطر  کنند، اما در این مقاله به  ترجمه می»میدان« معموالً را بوردیو
 را »زمینه«، موف و الکلو)the field of discoursivity(جداسازي آن از میدان گفتمانی 

. یابد  پیوند میفرکالف)order of discourse( با نظم گفتمان بوردیوي  این واژه. ام برگزیده
  . ستبوردیوي  شود، همان نظریه  یاد می»زمینه«جا هرگاه از  در این

4- Language and Power 
5- Media Discourse 
6- patriotism 
7- Idiological state apparatuses 

گرایی  نظران برساخت اما صاحبانگاري است، همان ذات constructivismگرایی  برساخت-8
 .اند انگارانه هاي ذات در تضاد با برساخته

9- clouser 
10- articulation 
11- discoursive struggle 
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