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  ؛ متن معطوف به قدرتكور  بوف
  نوشتة صادق هدايت وربوف كخوانش فوكويي 

  
  * سهراب طاوسي *

  واحد دزفول عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي
  

 چكيده

خود با  ةشود كه صادق هدايت روشنفكري بوده كه در دور گونه تصور مي اين طور كلي، به
هايي كه  نامه بيشتر زندگي براساس. در تعارض بوده استاستبدادي حكومت پهلوي  نظام
اي اشرافي برخاسته بود،  اينكه از خانواده با رسد او نظر مي نوشته شده است، بهاو  ةدربار

بر آن حاضر  ةمقال. لق خاطرش به آزادي انسان با نظام پهلوي در ستيز بوده استدليل تع به
ديدگاه نظرية از كور  بوفاين مقاله با تحليل . تا خالف اين نظر مشهور را اثبات كند است

رسد كه هدايت با نظام  به اين نتيجه مي »1سراسربيني« ةويژه نظري و، بهميشل فوك »قدرت«
از اين نظر كه او نيز مانند ساير  ؛سلطنتي و قدرت سياسي روزگار خود همسو بوده است

ثر أيعني ناسيوناليسم افراطي مت ،دورهاين ترين گفتمان  ثير مهمأروشنفكران عصر خود تحت ت
ثير أقضا شخص رضاشاه نيز از آن تازكه  ي ايران باستان بودهي استبدادهاي سلطنت از حكومت
   .كرده است آن حمايتاز پذيرفته و 
  .، هدايتكور  بوف، ديد، گفتمان ةميشل فوكو، قدرت، سراسربيني، زاوي: هاي كليدي واژه

  

                                                 
 sohrab.tavoosy@yahoo.com: نويسندة مسئول *

 19/1/1392: تاريخ پذيرش    15/7/1391: تاريخ دريافت
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  درآمد. 1
كه  دان ه نويسان هدايت دانسته يا ندانسته بر اين نكته پافشاري كرد نامه بيشتر زندگي

استبداد  نظامويژه  روزگار خود به ةهدايت انديشمندي بوده كه همواره در نقد جامع
همواره از  ،روشنفكر در مقامروشن است كه هدايت  2.رضاخاني تالش كرده است

سبك  هاي  لّفهتن برخي مؤاما با درنظر گرف ؛خود ناراضي بوده است ةوضعيت دور
پسامدرن به  هييعني با نگا افكند؛نگاه متفاوتي به اين موضوع توان  مي ،نوشتن هدايت

گونه انديشيد كه هدايت نيز محصول يك دوره  توان اين مي ،بوف كورترين اثر او،  مهم
ثير أعصر خود ت هاي ننه يا ناخوداگاه، از گفتماها ديگري، آگا ةاست و مانند هر نويسند

 -دهد مي حاضر نشان ةه مقالگونه ك آن -ها ناگر اين گفتمان يا گفتما 3.پذيرفته است
عا كرد كه توان اد مي حتي ،ييد و حمايت نظام استبدادي رضاخان بوده استأمورد ت

ابتدا  ،در اين مقاله. استبدادي رضاخاني قلم زده است هاي  سياست همسو باهدايت 
تحليل او از زندان سراسربين  ةويژ فرانسوي، به ةقدرت ميشل فوكو، نويسند ةنظري

درادامه، با برجسته . شود مي ن امروز بررسيهاتام و ارتباط اين زندان با ججرمي بن
او با زندانبان زندان  هاي  و شباهت كور  بوفات اصلي راوي كردن برخي از مشخص

 ،داستان كه مانند نگاه زندانبان به زندانيان است هاي  سراسربين و نگاه او به شخصيت
استبدادي  هينگا ،احي شخصيتي مانند راويبا طر كه هدايت آيد دست مي بهاين نتيجه 

جامعه  ةاست كه رضاشاه دربار هياين همان نگا وداشته  ها  يا استبدادزده به شخصيت
دليل اين . گيرند مي اين دو مخالف ناخواسته در كنار هم قرار ،ايران داشت و از اين نظر

  دو از گفتمان غالبثيرپذيري مشترك اين أناخواسته نيز ت هيِهمگامي و همرا
  . بود شان دوره 

بود كه از  اي گرايانه رضاشاه ديدگاه ناسيوناليستي افراط ةگفتمان غالب دور
ناسيوناليستي  هاي  ثير نهضتتأ شد و تحت مي گستردهحكومتي تبليغ و  رسميِ هاي جايگاه

خاورميانه به  ةني مانند ناسيوناليسم آلمانِ نازي و ايتالياي موسوليني بود و در منطقهاج
در ايران، گفتمان ناسيوناليستي برگرفته از . منجر شد» عربيسم پان«و » تركيسم پان«

گواهي تاريخ، اغلب استبدادي ايران قبل از اسالم بود كه به  هيشاهنشا هاي  نظام
با اندكي  اين ديدگاه. اند ه ي بسته، سركوبگر و فاقد آزادي و كرامت انساني بودهاي  نظام
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  خود را آن دورهكران در آثار بيشتر متف ، بلكهدر هدايت فقط ضعف نهشدت و 
  . دنشان دا 

و  نگار در مقام تاريخ اش نويسندگي ةدور در) م1984 -1926(ميشل فوكو 
او . مدرن و خردگرايي غربي پرداخت ةشكل عميقي به نقد جامع به ،شناس انسان
كي، پيدايش سيستم زندان مدرن، پيدايي و شكوفايي درمان كليني ةي دربارهاي  كتاب

خردگرايي عصر روشنگري  برآمده ازدست نوشت كه  مي از اينهيتاريخ ديوانگي و مفا
را وضع و و قوانيني  ها دنها داردكه عصر روشنگري سعي  كردكيد أت او در اين آثار .بود

ريف البته به تع -اي نهشكل خردمندا ، جوامع انساني بهها كمك آن كه به تثبيت كند
در اين  او .به نظارت و كنترل خودخواسته دست بزنند -دكارتي عصر روشنگري

 هاي  نظامي پرداخت كه هاي   به تبيين راه ،ناميد مي 4را تبارشناسي ها آن كه ها پژوهش
 5ميلر. آ.د ةعقيد به. كنند مي قدرت خود را بر مردم جامعه اعمال ها از طريق آنحكومتي 

كه در اواخر قرن هجده را قدرت  ةاين شكل تاز ،ن و پليسرمادر  )553 :2011(
وابسته د يا يك دولت يا ساختار خاص نهاه يك بتوان  نمي ،ميالدي ابراز وجود كرد

ابزاري در خدمت اين سيستم  ها و ساختار ها دولت ،ها دنهااين  ةاگرچه هم ؛دانست
يك ] قدرت[« :كند ف ميتعري گونه اينرا فوكو اين مفهوم . اند ه قدرت بود ةگسترد
 ».است ها و هدف ها ، و سطوح مختلف كاربردها گسترده از ابزار، فنون، روند ةسلسل

)1975: 215( .  
شناسي،  اجتماعي و حتي علوم مدرن مانند جرم هاي  دنهافوكو،  گاهازديد

. گوناگون در خدمت اين هدف هستند هاي شكل شناسي همه به زيست و درماني روان
و  اند ه م مختلف را در ذهن آنان شكل دادهيافراد از مفا هاي  تعريف ها نظام، واقعدر

 6ديويد رينبو. كنند مي حركت ها اين نظام هاي   هافراد ناخواسته در خدمت خواست
مدرن ذهن فرد  ةدر مركز فلسف ،ازنظر فوكو :گويد مي فوكويي خوانندةدر  )53 :1999(

خردمندان دكارتي غربي . ر غربي سلطه داشته استكجاي دارد كه از زمان دكارت بر تف
اين  ،فوكو گاهديده را غيرجسماني معرفي كنند كه ازذهن يا سوژ اند ه همواره تالش كرد

او، جداسازي  نظر به. بوده است ن پيوند تاريخي جسم با سلطهكردن نهاتالشي براي پ
   .امري تقريباً محال است 8و انقياد 7ذهن
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را واكنش و پردازش جوامع اروپايي  ،نخست تولد زندان: تنبيهانضباط و فوكو در 
 طور دقيق توصيف بهبه دو بيماري مسري جذام و طاعون در اواخر قرن هفدهم 

كاهش  ها بيماري سرايتبراي اينكه خطر ابتال و  ،گويد مي طور كه فوكو آن. كند مي
كامالً از جامعه  ها جذامي. بود متفاوت ها دربرابر مبتاليان به اين بيماري ها واكنش ،يابد

اما براي مبتاليان به طاعون . شد مي منع شدت بهو هرگونه ارتباط با آنان  شدند ميطرد 
قرن  ةجامع شد، شايع ميكه اين بيماري  بنابراين، زماني. ديگري نياز بود سازكارهاي

 شانهاي   همحبوس كردن مردم در خان بست تا با كار مي بههفده تمام تالش خود را 
نيازمند  اي نهچنين كنترل سختگيرا. )Foucault, 1975: 195( طاعون را كنترل كند

، همان(برعهده داشتند  ها  هو گزم ها  هرا داروغ آنمراقبت و نظارت بسيار شديد بود كه 
تالش براي  منظور بهاين نظارت سختگيرانه بر رفتار خود و ديگران  ،نظر فوكواز. )197

 حكومتي در دوران مدرن استفادههاي  نظامهمان نظارتي است كه  ةري ريشفرار از بيما
قش ن ،ال كردن خود افرادفع بات مهم اين نوع نظارت اين بود كه خاصي. كنند مي
را در اختيار  ي، بيماري ابزارواقعدر. كرد كمتر مي واقعي و فيزيكي را انناظر

منيتي مردم را تحت مراقبت و نظارت ا هاي  از طريق نيرو ها نقرار داد و آ ها حكومت
پيدا  اي ه  تاز هاي  قالب ،ن امروز هم ادامه يافتههااين مراقبت كه تا ج .م قرار دادندئدا

افراد  ،كه طي آنتبديل شده است كرده و به يك نظارت خودانگيخته و خودخواسته 
اين . ردندك مي وجود داشته باشد خود، خود را كنترل تي نيروي ناظريبدون اينكه ح
خود را  ،نامرئي كه در اين حالتطور  هشد و هم ب مي شكل مرئي اعمال نظارت هم به

 ننهامربوط به آموزش، درمان، توليد، و دفاع پ هاي  دنهاو  ها در زير پوشش ساختار
  . )Miller, 2011: 553(كرد  مي

 »9بينسراسر«خود را در طرح زندان بيش از همه ازديد فوكو، اين نوع مراقبت 
فيلسوف انگليسي در اواخر قرن  ،جرمي بنتام. دهد مي جرمي بنتام نشان ةساخت

فوكو در . ر ارائه كردوكنترل زندانيان در ساختماني مدبراي  را طرح خود ،جدهمه
  :كند مي توصيف اين زندان را چنين تولد زندان: انضباط و تنبيه

در اطراف و برجي در مركز با اي  ه  هاي زنجير  كل از بنار، متشوساختماني مد
ساختمان پيراموني به . روض مشرف بر نماي داخل ساختمان مدهاي عري   پنجره
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شود كه هريك پهناي ساختمان را طي كرده و از هر  هاي دوبري تقسيم مي  سلول
موازات پنجرة برج و  يكي رو به داخل و به. شوند مي هيدو طرف به پنجره منت
   .)20 :1977(تا آفتاب تمامي طول سلول را طي كند ديگري رو به خارج، 

گونه كه  همان -كه زندانبان اردخاص قدرت وجود د ةيك رابط ،در اين ساختمان
يات ئتواند تمام جز مي تابد ها مي با كمك نوري كه از پشت سلول -گويد مي فوكو

تر اين است كه  عميق ةنكت. )202همان، (را ببيند بدون اينكه خود ديده شود  ها ندرون آ
دانند كه مدام درحال  وقت نمي هيچخود زندانيان  ،)150 :2009( 10نس برتنزها  ةگفت به

كند  ماشيني عمل مي«اين برج مراقبت مركزي مانند  ديدگاه فوكو،از. شدن هستند نظارت
يكي كامالً ديده  بسته در يك دايرة: كند خلق مي "نديد"كه يك دوگانه را در موضوع 

بيند بدون  چيز را مي كه در برج مركزي يكي همه  د بدون اينكه ببيند؛ درحاليشو مي
  طوري به ؛شود باعث كاركرد ماشيني قدرت مي امراين  .)201 :1977(» .اينكه ديده شود

حتي  شود و مي ها كه احساسِ ديده شدن و مورد نظارت بودن وارد شخصيت زنداني
احساس ترس از ديده شدن وجود  ،نيست كس در برج مراقبت چهيدر مواردي كه 

 ,Bertens(شود  رعايت مي آگاهطور ناخود درنتيجه نظم و عدم ارتكاب جرم به ؛دارد

براي كنترل زندانيان و جلوگيري از ارتباط آنان با  طرح بنتام دراصل. )151 :2009
 )153 :1389( محمد ضيمران. ريزي شده بود پايه... ايجاد شورش عمومي و براييكديگر 

طرح گويد  كند و مي مي را يادآوريظريفي  ةنكت دانش و قدرت: ميشل فوكو كتاب در
آن،  اصليبدين معنا كه از سه كاربرد كرد؛ سراسربين بنتام نظام سياهچال را واژگون 

گر، يعني اسارت باقي ماند و دو كاربرد دي ، محروميت از نور و اختفا فقطيعني اسارت
   .كلي حذف شد به فامحروميت از نور و اخت

ابي يا تبارشناسي پيدايش قدرت در جوامع ي هريش ،منظور فوكو از بيان اين استعاره
ويژه  عمومي و به هاي نكم به تمام مكا طرح بنتام كم ،او گاهديداز زيرا ؛غربي بود

گسترش يافت و  ها  هو حتي خانواد ها ن، كودكستاها نآموزشي مانند مدارس، بيمارستا
 )151 :2009(برتنز . پيدا كرد غلبه ها هسو مؤس ها دنهاارتي اقتدارگرايانه در اين نگاه نظ

 هاي نن است كه انسااهزندان سراسربين بنتام نمادي از تمام ج ،نظر فوكو معتقد است به
   .مدرن در آن در ذهن و فكر خود اسير هستند
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زبين نامرئي چي يك نظارت همه .الف: اصلي داردويژگي طرح انضباط فوكو سه 
 تنيده اعمال قدرت درهم هاي  دنها اي از از طريق رشته ،بدون اينكه خود ديده شود

 .ب. شود طور خاص خالصه نمي به ها دنهايك از اين  چهيدر عين حال كه به  ؛كند مي
و احكام از طريق گفتمان  ها م، تجويزهيكه در آن نظم بخشيدن به مفا ييها ارزش سلسله

و جنسيت كه شخص را » خود«متعدد  هاي فناوري .ج. گيرد صورت مي غالب اجتماعي
 قدرت نه درجهت حفظ نظم اجتماعي صاحبانخودداوطلبا ةبه يك نظارت خودانگيخت

   .كند مي وادار
 ها اما پيروان او بعد ؛خود را به ادبيات و رمان گسترش نداد ةنظري ةدامن هرگزفوكو 

در  نظريهاين  هاي   هفيافتن مؤل پيند و دررداو را وارد ادبيات داستاني ك ةنظري
 و پليس رماندر بخش مهمي از كتاب  )23 :2011(ميلر . ندبرآمدمختلف  هاي نداستا

روايت و ديدگاه سراسربين در  هاي   روشبه بررسي » خوانش فوكويي از رمان«با عنوان 
اونوره  هاي ناز رما يكي پليسِ ةويژه دربار او به. پردازد مي ويكتوريا ةدور هاي نرما

پليس بالزاك . تسلط دارد» پيرنگ«و » نهاج«گويد كه مانند رمان، پليس بر  مي دوبالزاك
   .كند مي اجتماع نفوذ هاي   نويسي است كه به درون اليه مانند رمان

هنري  هاي ندر رمارا سراسربيني  هنري جيمز و هنر قدرتمارك سلتزر نيز در 
در  ها خواننده نيز مانند شخصيت«گيرد كه  مي پايان نتيجه و درا. دكن برسي مي جيمز
زندان بنتام كه فوكو آن را  هاي  گيرد مثل زنداني مي قدرت راوي داناي كل قرار ةسيطر

  .)Seltzer, 2010: 75(» .سراسربين ناميده است
 ها از يك رمان باشد كه شخصيت اي ه   تواند استعار مي بنابراين، طرح زندان بنتام

ويژه در حالتي كه راوي  به -ها اين شخصيت. مانند زندانيان درون آن اسير هستند
بينند  چيز نمي چهيدرحالي كه خود  ؛شوند مي طور كامل ديده به -داستان داناي كل باشد

 ،مهم زندان بنتام ةمسئل. چنداني ندارند هيديده شدنشان توسط نويسنده آگا ةو دربار
   :گويد ميفوكو . كديگر استاز ي ها جداسازي زنداني

ها، و  دد، آميزش و اختالط فرديتتراكم مردمان، كانون تبادالت متعدر اينجا تودة م
ا هاي مجز  اي از فرديت ظهور اثري جمعي كنار رفته، جاي خود را به مجموعه
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اما همين وضع براي  اند؛ ديدگاه نگهبان، قابل شمارش و نظارتبخشد كه از مي
  ).205 :1975( نايي ندارد جز تنهايي و انزواي تحت نظرخود محبوسان مع

  بحث و بررسي. 2
. در بمبئي چاپ كرد 1315نوشت و در  1309را در سال  كور بوف صادق هدايت

. يا و واقعيت در حركت استؤداستان در دو بخش نوشته شده و روايت داستان بين ر
. رود مي لناك بدبيني فروترهو ةلحظه در ورط به داستان مردي است كه لحظه بوف كور

. ارتباط برقرار كند شاطراف ةتواند با جامع راوي داستان هنرمند بدبيني است كه نمي
هنگام (روشن هوا  و در تاريكشود  ميتمام رويداد از غروب سيزده بدر آغاز 

 ياي ناخواسته در غروب شروعؤداستان با يك ر. يابد مي پايان) خروسخوان فردا
ال ذهن، نويسيِ مدرن مانند جريان سي داستانهاي  روشاستفاده از و با  شود مي

در آثار جيمز جويس  به بهترين شكل روشهر سه (شكستن زمان  بازگشت به عقب و
صبح فردا  گيرد و ميروايت شكل ) شود كه همواره مورد تحسين هدايت بود مي ديده

  شخص لديد او ةو با زاوي تمام داستان از زبان راوي. رسد مي پايان با يك خواب به
   .شود مي بيان 

: كرده است گونه تعريف ديد داستان را اين ةزاوي فرهنگ اصطالحات ادبي راتلج
گرِگ . )Childe & Fowler, 2008: 151( شود مي آن بيان وسيلة بهوضعيتي كه داستان 

 تعريف ادبيات؛ آوا و احساس كتاب نيز در) 385 :2008( 11جانسون و توماس آرپ
شخص و  لاو: براي بيان داستان وجود دارد ي، دو روشطور كل به .اند بيان كرده هيمشاب
باوجود برخي  -شخص لروايت او ).Childe & Fowler, 2008: 182(شخص  سوم

و  شود تر نزديكدهد كه به شخصيت اصلي  مي به نويسنده اين امكان را -ها ضعف
 توان مي لبنابراين، در نگاه او. )جا همان( كندرا بهتر بيان او  هاي   هاحساسات و ديدگا

شخص روايت كرده تا بهتر بتواند دنياي درون  لروش او گفت هدايت داستان خود را به
ن شده كه ارا بيان كند و شايد همين نكته باعث گمراه شدن برخي منتقد ششخصيت
اتي چه مشخص ربوف كواما راوي داستان . اند را با هدايت يكي دانستهبوف كور راوي 

درون  هاي  ديگر شخصيت ةكند؟ ديدگاه او دربار مي دارد و چگونه روايت خود را بيان
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هدايت و ارتباط  هاي   هتوان به انديش مي بهتر ،راوي هاي   رسي ويژگيرمان چيست؟ با بر
   .سراسربيني فوكو پي برد آن با نظرية
ي نهايشرح ت بوف كوراستان ، دواقع در. ي استنهايانسان بسيار ت بوف كورراوي 

شود به  نمي«كه  گويد سخن مي يهاي  از زخم داستان ةلين جملكه او اي  گونه  به ؛اوست
براي خواننده را راوي كه خود قرار است داستان . )9: 2536هدايت، (» ر كردهاكسي اظ
اق خود او در تمام طول داستان در ات. ندارد ها چ ارتباطي با ديگر شخصيتهي بيان كند،

مهم اين است  ةنكت. پردازد مي اش دروني هاي و تجربه ها ياؤنشسته است و به شرح ر
برقرار  ها   بين شخصيت -ينهايمعناي شكستن ت به -وگويي چ گفتهيكه در تمام داستان 

طور  چيز را آن تواند همه مي شخصيتي كه در داستان قدرت بيان دارد و نهات. شود نمي
وگويي هم برقرار  اگر گفت. راوي است ،بيان و حتي تفسير كند خواهد مي كه خود

پيرمرد خنزرپنزري يا مرد قصاب است و چند جمله هم زن  هاي   هجمل درحد تك ،شود
رضا . شود مي شكل غيرمستقيم و از زبان راوي بيان به سخنان ةبقي. گويد مي داستان

   :كند يم به اين نكته اشاره» بازنويسي بوف كور«براهني در 
حرف  زن اثيري اصالً. زند ل بوف كور تا آخر آن فقط يك نفر حرف مياز او
گويد، لكّاته حتي ده  تكراري بيشتر نمي ةپيرمرد خنزرپنزري چند جمل. زند نمي

شود كه  خود راوي يك بار وارد يك ديالوگ كوبيك مي. زند جمله هم حرف نمي
به نقل از ( همين. نند سه بارخوا ها مي مست. گويد در آن فقط يك جمله مي

  ).325: 1379 اسماعيلي، و بهارلوييان
 ،گيرند مي كه يكي در مركز و بقيه در حاشيه قراررا اين نوع بيان  خاستگاه براهني

داند كه باعث گسترش استعمار و تسلّط  مي رنسانس ةكر دكارتي دوردر مدرنيته و تف
به راوي قدرت شيوه اين  حال،به هر  .)327همان، (د شن هازبان و ذهنيت غربي بر ج

ترين دليل  مهم. ديد خود براي خواننده بازگو كند ةرا از زاويرخدادها  ةدهد كه هم مي
زيرا اين نوع بيان به راوي امكان  ؛شخص نيز همين نكته است لديد او ةاستفاده از زاوي

اين خوانش نقش  كه در ها مانند زندانبان فوكويي قدرت خود را بر شخصيت تادهد  مي
اما  ؛بيند مي را ها شخصيت راوي همة كه  به اين دليل. اعمال كند ،زنداني را دارند

  .بينند را نمي او ها شخصيت
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 ةبنابراين فقط براي ساي ؛را برايش بازگو كند شهاي  كسي را ندارد كه درد نهاراويِ ت
اين  ،البته .)10: 2536، هدايت( 12»جلو چراغ بديوار افتاده است«نويسد كه  مي خودش

 آگاهنيز تا آنجا كه خواننده  ها بلكه ديگر شخصيت ؛مربوط به راوي نيست فقطي نهايت
، كُنش فيزيكي چنداني هم وگو گفتجز  به .برند مياز همين درد مشترك رنج  ،شود مي

با  فيزيكي درون داستان كه در تعامل يا ارتباط هاي  تمام كُنش. دهد در داستان رخ نمي
مرد، ماجراي پدر و عموي راوي، وگو با پير د مانند گفتنده مي رخديگر  يها شخصيت

يا در گذشته ... و تكه كردن زن اثيري، شراب آوردن از رف كردن زن اثيري، تكه دفن
ي نهاياو ت. دنگذر مي او هاي  ياؤد و يا در رنشو مي و اكنون فقط به ياد آورده اند رخ داده

   :كند تقسيم مي اش هخود را با ساي
براي اوست كه  -... -ام معرفي كنم فقط براي اينست كه خودم را بسايه ]...[

چون از . ببينم شايد بتوانيم يكديگر را بهتر بشناسيم: خواهم آزمايشي بكنم مي
خواهم خودم را بهتر بشناسم  مي ام را با ديگران بريده همه روابط خودمزماني كه 

  ).10همان، (
سرتاسر « و» نويسم مي خودم ةفقط براي ساي«كند كه  مي كيدأتدوباره  بعدكمي 

بيرون «اش نيز  خانه» حسن اتفاق«از . )جا همان( »رديوار گذشته استاهزندگيم ميان چ
كه » شهر، در يك محل ساكت و آرام دور از آشوب و جنجال زندگي مردم واقع شده

   .)جا همان( »كامالً مجزا و دورش خرابه است«اطراف آن نيز 
 كيدأي خود و فقدان ارتباط با ديگران تنهايبر ت باز همدر ابتداي بخش دوم داستان، 

بهتر است آدم مثل بوتيمار كنار دريا بال و پر خود را « :گويد مي لين جملهدر او. كند مي
 تواند با مي عنصري كه راوي نهااصوالً همين كه ت .)36همان، (» .بنشيند نهابگستراند و ت

براي رفع گويد  مياو . دهد او را نشان ميي نهايعمق ت ،آن ارتباط برقرار كند سايه است
بر اين شواهد مستقيم، صور خيال  عالوه .)75همان، (زند  مي حرف اش سايهي با نهايت

كه عامل  -ي راوينهايت. ي در تمام طول روايت سايه گسترده استنهايمربوط به ت
 ةدهد كه خواننده از زاوي مي رخ اي هدرون جامع - ستنوشتن اين رمان بزرگ شده ا

   .بيند مي ديد راوي آن را
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ويژگي دومين . تواند با آن ارتباط برقرار كند است كه نمي اي هي راوي در جامعنهايت
همين فقدان ارتباط با دنياي  با ويژگي نخست او ارتباط دارد،راوي كه كامالً  اصلي

را در ناتواني راوي در برقراري ارتباط با خود مه از ه بيشبيرون است كه 
ي نهايكه در ارتباط كامل با ت -اين ويژگي را. دهد مي داستان نشان هاي  شخصيت

 ي اختيارنهايخودخواسته ت هيانسان گا زيرا ؛توان تحليل كرد مي جداگانه نيز -اوست
دهد از  مي لي ترجيحاما بنابه دالي ؛تواند با ديگران ارتباط برقرار كند مي يعني ؛كند مي

فقدان ارتباط . اندكي ديگرگونه است بوف كوراما حكايت راوي  .اجتماع فاصله بگيرد
  . به انسان و جامعه است شا او بيشتر ناشي از بدبيني

هولناكي ميان او و  ةگويد چه ورط مي داستان ةصفح نخستيندر همان راوي 
 كه همة ييشايد از آنجا«: گويد يمهم  در جاي ديگري .)9همان، (ديگران وجود دارد 

در زندگي محدود من آينه مهمتر « و )38همان، (» بريده شده ها  روابط من با دنياي زنده
او دليل اين فقدان ارتباط  .)39همان، (» چ ربطي نداردهياست كه با من  ها  از دنياي رجاله

 او .)47همان، (» .ياد بگيردرا  ها  رفتار و اخالق رجاله«تواند  داند كه نمي مي را در اين
اين مردمي كه  ةناپذير است حس ميكردم از هم چيزيكه تحمل«كند كه  مي كيدأت

 چهيكتاب دعا بلكه  نهات نه«و  )51همان، (» كردم دور هستم مي ميديدم و ميانشان زندگي
چه احتياجي بدروغ و . بدرد من نميخورد ها جور كتاب و نوشته و افكار رجاله

  13.و يا موارد مشابه ديگر كه در داستان وجود دارد )62همان، (» داشتم؟ ها آن  يها  دونگ

او بسيار مشتاق است  زيرا ؛دليل غيراجتماعي بودن راوي نيست اين فقدان ارتباط به
او مشتاق ارتباط . تواند اما نمي ؛ارتباط برقرار كند ويژه با زن داستان به ،كه با ديگران

در هر ارتباط  .چه دليلي براي نوشتن داستانش وجود داشت ،نبوداگر چنين  ؛ زيرااست
براي  اي اين ارتباط است و هر نويسنده هاي   هگفتاري يا نوشتاري، خواننده يكي از جنب

 شا  ها كند براي سايهرچند خودش ادع ؛خوانده شودداستانش نويسد كه  مي اين
 نظر به. ن را بايد جاي ديگري جستارتباطي او با ديگرا بي دليل ،بنابراين. نويسد مي
دليل  واقع،در. مبتال شده است يدار بدبيني خيلي عميق و ريشه بهرسد راوي داستان  مي
  : گويد ميراوي . بدبيني اوست نه عدم تمايل او ،ارتباط او با جامعه  بي ي ونهايت
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كه اين چند وجب زميني من نميدانم كجا هستم و اين تكه آسمان باالي سرم، يا 
چيز  چدر هر صورت من به هي -ام مال نيشابور يا بلخ يا بنارس است رويش نشسته
ام  دههاي جور بجور شني  حرفهاي متناقض ديده و   من از بس چيز. اطمينان ندارم

چيز  چهيحاال  ]...[ هايم روي سطح اشياء مختلف سابيده شده  و از بسكه ديد چشم
   .)37همان، ( كنم را باور نمي

هم شك » ثقل و ثبوت اشياء، بحقايق آشكار و روشن همين االن«به  ، اومين دليلبه ه
و محكم  ون سنگي بزند و از او بپرسد آيا ثابتها اگر انگشتانش را به «داند  دارد و نمي
  . )جا همان(» .بايد حرف او را باور بكند يا نه ،صورت جواب مثبتهستي در

و  بپنداردشود خود را برتر از ديگران  مي اين نگاه بدبين به محيط اطراف باعث
او به يك خودشيفتگي اقتدارگرايانه دست يافته است كه . را تحقير كند اش مردم جامعه

واقع، در. بيند مي »معمولي« -خودش ةگفت به -هاي   خود را كامالً برتر از ديگر انسان
است كه خود  يدانباناو مثل زن. ي و بدبيني راوي استنهايمنطقي ت ةخودبرتربيني نتيج

داستان را فاقد  هاي  داند و شخصيت مي گيري را صاحب عقل، احساس و قدرت تصميم
در رجاله و لكّاته خواندنِ : دارد حضورنگاه تحقيرآميز او در تمام كلمات داستان . ها ناي

، در توصيف لباس ها مضحك شخصيت هاي  كالم زن و مرد، در توصيف كالم و تكيه
: نداردچ اهميتي هيگويد نظر ديگران برايش  مي لاو ةدر همان صفح.  ...و ها شخصيت

در تمام . )9همان، (» .چ اهميتي ندارد كه ديگران باور كنند يا نكنندهيچون براي من «
كند كه فقط به خوردن و  مي ياد» ها  دنياي رجاله« داستان به هاي  داستان نيز از دنياي آدم

ن بودند و فّحيا، احمق و متع بي« ها   هرجال. كنند مي جنسي فكرل مي يخوابيدن و ارضا
طماع دارند و به دنبال پول و  ةهمه قياف« است،) 47همان، ( »مأعشقشان با كثافت تو

را به  نهايك مشت روده آ«كه » يك دهن هستند«و همه  )52همان، (» دوند مي شهوت
باشي  حكيم«را نيز  ها نانسا ةجامعاو طبيب . )جا همان( »كند مي آلت تناسلي وصل

 پاياندر . )48همان، (» .كند مي خرافاتيش حال او را بدتر هاي  دارو«نامد كه  مي »ها  رجاله
در «: رسد مي پر از خودشيفتگي به اين نتيجه ةنها قضاوت كامالً خودخوا از پسداستان، 

حس  ها ، بطبيعت، به خدااه  الهآنوقت به برتري خودم پي بردم، برتري خودم را بر رج
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را در روايت خود زنداني  ها شخصيت ،دليل همين نگاه تحقيرآميز به ).77همان، (» .كردم
  .  دهد نمي با يكديگربرقرار كردن حرف زدن و ارتباط  ةاجاز ها نو به آاست  كرده

راوي مسبب اصلي « ،نظر براهني به. ن نمانده استنهااز ديد براهني پاين نكته 
: 1379 اسماعيلي،و  بهارلوييان به نقل از(» .ست]ها شخصيت[ ها نوت، سكون و اختفاي آسك
ها  آن شايد اگر .ندينهادرون دنياي خود اسير و ت ها هركدام از شخصيت. )306
 پي به ديوانگي و استبداد راوي داستان ،توانستند با همديگر ارتباط برقرار كنند مي

همان كاري  ؛دهد نمي ها نپيوستن را به آ هم هاين اتحاد و ب ةهدايت اجاز ؛ امابردند مي 
  . كه هدف اصلي بنتام از ساختن زندان بود

راوي قواد . مرد است -راوي زن. زاده است حرام«راوي داستان  ،براهني ةگفت به
اين  ةبه هم. )317همان، ( ».جنسي است خود راوي تك. مادر راوي روسپي است. است

 او ديده هاي  كه در تمام حركات و رفتارافزود جنون راوي را نيز  توان مي مشخصات
طبيعي است كه راوي به  ،اتبا اين مشخص. اري و قاتل بودن اوجنايتك نيز شود و مي

. و درون او را بشناسند وندوارد شاش  دهد به حريم خصوصي اجازه نمي ها شخصيت
ها كه  قير از اجتماع را بر سر شخصيتهاي رواني ناشي از تح   رسد راوي عقده نظر مي به

   .كند خالي مي ،ش هستندا زنداني
تودة متراكم «در زندان بنتام  :گويد ميشده  احيهدف اين زندان طر فوكو دربارة

ي ظهور اثري جمع«افراد و » آميزش و اختالط«ها،  وگو و تبادل افكار و گفت» مردمان
. )205 :1977(» بخشد هاي مجزا مي  رديتاز ف اي كنار رفته، جاي خود را به مجموعه

 - گويد طور كه فوكو مي همان -كامالً روشن است كه هدف بنتام از چنين طرحي
 ،مجرمان است و هدف هدايت از چنين پيرنگي اتحادبستگي و  جلوگيري از هم

نگاه راوي و در سطح باالتر نگاه  ،بنابراين. ها با يكديگر جلوگيري از ارتباط شخصيت
ها به ديدة  او به شخصيت. ها مانند نگاه بنتام به زندانيان بوده است ايت به شخصيتهد

 تناسب چنداني اين نوع نگاه استبدادي كه با زندگي هدايت. كرده است مجرم نگاه مي
ايرانيسم  رسد ناشي از گسترش ايدة ايران باستاني و ناسيوناليسم پان نظر مي به ،ندارد

   .دورة هدايت است
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در  ؛ براي مثالدهد ات ديگر او نيز نشان ميبيني راوي خود را در مشخصبد
راوي هنرمند تنهايي است كه در . دهد دست مي بهتفسيري كه از جامعة اطراف خود 

 ها نبدون اينكه بتواند با آ ،ديگرِ جامعه هاي نانسا نشسته است و دربارة شگوشة اتاق
ر از نفرت و تحقير آلود و پ سأي اغلبقضاوت اين  .كند مي قضاوت ،ارتباط برقرار كند

داستان را  هاي  شخص اين قدرت را دارد كه درون ذهن تمام شخصيت لراويِ او. است
درون داستان  هاي  شخصيت جز ؛ زيرا بهكند اما او به اين امر بسنده نمي. واكاوي كند

از دو راه  او واقع،در. داردانسان در معناي عام كلمه نيز  ةي دربارهاي  تحليل هيگا
 هاي  تفسير و تحليل حركات، رفتار و دنياي شخصيت .1 :كند ها را تفسير مي شخصيت
براي  مثال .هستي ةحتي كل فلسف هيي كلمه و گاتفسير انسان در مفهوم كل .2 ؛داستان
   :نخستمورد 

كس  يك چيز غيرطبيعي كه همهاو مثل اينكه ة هاي خست  چشم«: دربارة زن اثيري
گوش او،  ]...[ ، مثل اينكه مرگ را ديده باشد، آهسته بهم رفتتواند ببيند مين

 هاي حساس او كه بايد بيك موسيقي دور آسماني و ماليم عادت داشته باشد  گوش
ناپذيري  ن پوزشها هاييكه بحال سرزنش بود مثل اينكه گنا  آن چشم« .)19همان، ( ». ]...[

هاي  شود تا تمام زن ها تكرار مي آخر بار اين تعبيرِ. )23ن، هما( ».]...[ از من سر زده باشد
   .هم بپيوندد بهداستان را 

كيف من مطمئنم يكجور ! دهد انجام مي چه لذتيها را با  تمام اينكار«: دربارة قصاب
داند كه قصاب از شغل  هم مي ]...[ كلفت آن سگ زرد گردن -برد هم مي و لذت

  .)40همان، (» !برد خودش لذت مي
مثل  اي افكار سمج و احمقانهپشت پيشاني كوتاه او چه «: پيرمرد خنزرپنزري ةدربار

 ةدربارها   رفتار و دنياي شخصيت تفسير و تحليل. )41همان، (» علف هرز روئيده است؟
   .شود داستان هم ديده مي يها شخصيت ديگر

 ستها  يتشخص او درحال تفسير كردن شخص لراوي او در مقامروشن است كه 
رافت و دقّت تشخيص دهد؟ را به اين ظ ها توانست درون شخصيت مي گرنه از كجاو

 ؛نظر كندرهااظ ها نآ ةدربار ها تواند از روي ظاهر شخصيت مي فقطشخص  لراويِ او
دانست  مي گرنه از كجاكند و مي هم نفوذ ها به دنياي درون شخصيت بوف كوراما راوي 
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است و يا قصاب از كشيدن دست بر روي » احمقانه و سمج«ري افكار پيرمرد خنزرپنز
اي  ديد خودساختهبرد؟ به عبارت ديگر، راوي داراي  مي ران گوسفندان قرباني لذّت

احاطه  اين. ها قضاوت كند و دربارة آن راه يابدها  درون شخصيت به تواند است كه مي
را  ترين حركات زندانيان ئيحتّي جز مانند تابيدن نور درون زندان بنتام است كه و نفوذ

   .گذاشت مين ننهااز ديد زندانبان پ
اختصاص  انسان ةدرباراو ي كل هاي  راوي به تحليل هاي  اما بيشترين حجم تفسير

لين او. گويد مي نوع انسان به خواننده ةدربار را خود ةديدگاه بدبينان گاهي او. دارد
  : ي از زندگي استكل يكتاب تفسير ةجمل

در زندگي زخمهائي هست كه مثل خوره روح را آهسته در انزوا ميخورد و 
عادت دارند كه اين  ميشود بكسي اظهار كرد، چون عموماًها را ن اين درد. ميتراشد

هاي نادر و عجيب بشمارند و اگر   آمد هاي باورنكردني را جزو اتفاقات و پيش  درد
  ).9همان، (كسي بگويد يا بنويسد 

آيا هميشه دو نفر عاشق همين احساس را «: قبيل تفسيرها  ي از اينديگر يها  مثال
وجود داشته  نهامرموزي ميان آ كه سابقاً يكديگر را ديده بودند كه رابطة كنند نمي

و  )15همان، (» گردند برميمانند اشخاص خوني كه به محل جنايت خودشان « و »است؟
  14.دشو مي فراوان ديدهي كه در كتاب هاي  مثال
 .1 :گونه خالصه كرد هاي راوي را اين  توان ويژگي ي ميكل اي بندي جمع رد

 .3. هاي داستان دارد  شخصيت بهاقتدارگرايانه و از موضع قدرت  هينگا .2. تنهاست
چ ارتباطي هيدر روايت او  .4. كند ها را تحقير مي ها و شخصيت بدبين است و انسان

  ها را تفسير و شخصيت .5. نه غيركالمي يكالم دهد؛ نه ها رخ نمي بين شخصيت
  .كند تحليل مي 

ي نهايت اوبا اين تفاوت كه  ؛ستنهاتداستان  هاي  راوي داستان مانند ديگر شخصيت
او . كند مي ي را براي خوانندگان آشكارنهايبيند و اين ت مي را نيز دقيقاً ها ديگر شخصيت

 حتي اينكه چه فكر ؛كند مي واننده بازگورا براي خ ها ترين حركات شخصيت ئيجز
هركدام از زندانيان در ، در طرح فوكو از زندان بنتام. گذرد مي كنند و درونشان چه مي

د كه بزرگ دار ةجداگانه دو پنجر هاي  اين سلول. شوند مي سلولي جداگانه قرار داده
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اي اين است يرون بررو به ب  پنجرة. شود مي يكي رو به بيرون و ديگري رو به درون باز
آشكار كند و پنجرة رو يات حركات زنداني را براي زندانبان كه نور خورشيد همة جزئ

ترين عامل  اين نظارت دائمي مهم. كه زندانبان زنداني را دقيق ببيندبه درون براي اين
 دينهنهازندانبان با مراقبت دائمي ترس را درون اين زندانيان . ستها ي زندانينهايت

ي خود را نهاين تدن بربيت نزديك شدن به يكديگر و از ئجر ها ندرنتيجه آ ؛ندك مي
وجود  - معناي واقعي كلمه به -وگويي چ گفتهي كور بوفداستان  سراسردر . ندارند
حتي  راري ارتباط با يكديگر را ندارند؛مثل زندانيان بنتام توانايي برق ها شخصيت. ندارد

مانند زندانبان بنتام كه  ؛بيند مي را ها چيز شخصيت مهاو ه. ستنهاراوي داستان نيز ت
و ديده شدن  -راوي -اين ديدن دائم از سوي زندانبان. بيند مي را ها چيزِ زنداني همه

 ةكند كه كف مي ايجاد را قدرت ةتقابل دوگان -ها شخصيت -دائم از سوي زنداني
كه خود صالح قدر اوي هر، ربه همين دليل. سنگين اين رابطه به سود زندانبان است

او مانند زندانبان تمام . دهد مي نظر و كنشرهااظ ةاجاز ها به ديگر شخصيت ،ببيند
   .دهد ميآزادي  ها آنبه  ،و هرجا كه الزم بداند گيرد ميرا زير نظر  ها آنحركات 

ساخت  ةاصوالً فلسف زيرا ؛ممكن استنابرقراري ارتباط براي زندانيان زندان بنتام 
جداگانه  يهر زنداني در سلول. زندان جلوگيري از ارتباط مجرمان با يكديگر استاين 

. رسي نداشته باشدسلول ديگر دست شود تا به زندانيِ مي تحت نظارت كامل نگه داشته
خود اجازه  هاي   هدايت به شخصيت. شود مي ديده كور  بوفدر  اين نكته نيز آشكارا

 - را درون يك اتاق خاص ها ن آاو هركدام از . ر كننددهد با همديگر ارتباط برقرا نمي
بايد . كند مي نگهداري و كنترل -د مانند سلول يا زندان استكن مي كيدأاوي تر ها كه بار

 بار 33و  39، 127ترتيب  به» ديوار«و » خانه«، »اتاق«به اين نكته دقّت كرد كه كلمات 
» زندان«و » حبس«كلمات مترادف با طور كه كلمه و  همان ؛شوند مي در داستان تكرار

غير از تصاوير و اشارات مربوط به حبس  ،البته اين د كهنشو مي كراردر داستان ت بارها
طور كه بارِ  همان ؛دليل نيست بي كيدأروشن است كه اين ت. بودن است و زنداني

نحس  هاي بدر است كه همه اتفاق روز سيزده ،برد مي ارك اتاق را به ةسيزدهم كه كلم
كامالً  هياستفاده از اين كلمات يا صور خيال گا 15.دهد مي داستان براي راوي رخ

» در اتاقم را باز كرد و منهم پشت سر او وارد اتاقم شدم« :؛ براي مثالغيرضروري است
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دست در داستان  مواردي از اين. دكرحذف  توان را مي دوم» اتاق«كه ) 18: 2536هدايت، (
سعي كرده  ،كيد و جلب توجه خواننده به اين مسئلهأايت براي تهدكه دهد  مي نشان

است  به اين دليل ها تكرار اين كلمات و تصاوير مربوط به آن. دآن را برجسته كناست 
ست كه آن شخصيت ا يويژه اتاق راوي هركدام مانند سلول به ،ها شخصيت هاي  كه اتاق

را  ها راري ارتباط با ديگر شخصيتخروج از آن و برق ةو اجازاست درون آن زنداني 
ها  آن چيز را دربارة رون اتاق محبوس هستند و راوي همهد ها وقتي شخصيت. داردن

به همين  وگو كنند؛ توانند با يكديگر گفت نمي ها آنروشن است كه  ،بيند مي داند و مي
ي بين وگوي شايد اگر گفت. شود وگويي روايت نمي چ گفتهيدليل در تمام طول رمان 

   .توانستند راوي داستان را بشناسند مي بهتر ها آن ،داد مي رخ ها شخصيت
راحتي  دهد تا بتواند به مي نظارت دائمي و فقدان ارتباط اسلحه را به دست زندانبان

طور  را آن ها و آن كند مي را كنترل ها  او از موضع قدرت زنداني. را كنترل كند ها زنداني
راوي داستان كامالً . افتد مي اين اتفاق كور بوف طور كه در همان ؛دبين مي خواهد مي كه

ن را آنا ،كند مي با تحقير و بيزاري كامل ياد ها آناز  دارد، احساس برتري ها بر شخصيت
  و آزادي بيان براي دفاع به كند معرفي مي خواننده هرطور كه خود دوست دارد به

   .دهد نمي ها آن 
داناي كل  ةكه مانند نويسنداست جرمي بنتام  زندانبانِ يادآورِ يي راوها  تمام ويژگي
در . كند مي اما هرقدر كه خود الزم بداند عنايت ؛داند مي چيز را بد همهيا راوي مست

 نماياند؛ را مياز شخصيت خود هدايت  اي  هسطحي باالتر، پردازش چنين شخصيتي جنب
آن  ةنويسند هاي   هيا ديدگا ها گرايشتي از رمان، هر شخصيتي قسمهر كه در گونه  همان

رسد هدايت در تصوير و ساخت شخصيت راوي  مي نظر به .دهد نشان ميرمان را 
 كه -گرايي ثير پذيرفته است و اين ملّيأگرايي خود ت گاه از احساسات ملّيآناخود

تبدادي جز اختناق و سركوب اس هچيزي نبود - بودهايران باستاني  هيپادشا برخاسته از
  .اين تفكر گفتمان غالب دورة رضاخاني بوده است. ها توده

او معتقد است گفتمان . پردازد به تبيين گفتمان مي تبارشناسي دانش كتاب فوكو در
هاست كه به يك سيستم ساختاري واحد تعلق  و عبارت ، جمالتها يك رشته از نهاد«

ي از هاي  مثال ،تر اين تعريفبراي توضيح بيش وا .)Foucault, 2008: 101( ».دارند
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 وردآنچه م. آورد مي مختلف هاي   هدرماني و تاريخ طبيعي در دور كلينيك، تاريخ روان
 اي هدور ديدگاه غالب در: كند مي ياد آن ازهمان است كه برتنز نيز  بوده،نظر فوكو 

و در كند  مي مختلف اعمال هاي  دنهاو  ها  هدستگا ةوسيل خاص كه قدرت خود را به
شخصي برخالف اين گفتمان  اگرطوري كه  به ؛شود مي دينهنها ي دورهها ناذهن انس

 - كنند مي پيرويكه از گفتمان غالب  -مورد تعرّض و شماتت ديگران ،غالب عمل كند
 براي مثال. كند مي اين مفهوم در خدمت قدرت عمل 16.)155همان، (گيرد  مي قرار

مربوط به آن مانند حاكميت قانون،  هاي  و ارزش موكراسي، دن غربهاگفتمان امروز ج
دينه شده است و هر نهادر ذهن مردم جامعه گفتمان است و اين ... و توليدمحوري

دليل همين نوع نگرش است كه  شايد به. شود مي غير از اين به حاشيه رانده اي هانديش
و تمام كساني كه  اه غربي ،در خاورميانه» ر عربيهاب«موسوم به  هاي  با پيدايش جنبش

انتظار برقراي حكومت دموكراسي مدل  در ،بودندن غرب هاج هاي ناثير گفتمأتحت ت
  .بودندغربي 

ناسيونايسم افراطي  ،ن، گفتمان غالبهاار تمام ج در ايران زمان رضاشاه به پيروي
 ،نظر دارند اقآن اتف ةشناس دربار نويسان هدايت ن و تذكرهاكه منتقد اي هبود و نكت

ايرانِ  ايران باستان قبل از اسالم. دلبستگي هدايت به ايران باستان قبل از اسالم است
. دانست مي كه هدايت آن را مظهر كمال و بزرگي تمدن ايران بود استبدادي هيِپادشا

» صادق هدايت هاي ناداست روان«به نام  اي همحمدعلي همايون كاتوزيان در مقال
جمي و هااحساسات تند، ت«يستي هدايت نمايانگرِ ناسيونال هاي ناداست گويد مي

ميان  ل درني اوهااست كه از دوران جنگ ج -و به زبان ديگر شوونيستي -رومانتيك
 ةو سپس در دور خواندگان مدرن ايران رواج يافت روشنفكران، هنرمندان و درس

  .)560 :1371( ».به يك ايدئولوژي دولتي تبديل شد پهلوي تقريباً
ده و نفرت هدايت از قوم نهاپا را از اين هم فراتر  )480: 1371( آجوداني ماشاءاهللا

هدايت » ةيوس به آيندمأ«نيز به ناسيوناليسمِ  -تلر و فاشيسمهيي از سأبه ت -رايهود 
كه اين نوع تفكر،  آن استبرهم مانند كاتوزيان  )474همان، ( آجوداني .است افزوده

گيري ادبيات  در شكل» مذهب و سوسياليسم«ار خود بوده و در كن ةكر غالب دورتف
آشنايي با صادق  كتاب فرزانه در. ف.بر اين، م عالوه. داشته استنقش مهمي نوين ايران 
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 ،ديد هدايتاز گويد ميكند و  مي هدايت ياد ةپرستان از ديدگاه ميهن ها بار هدايت
تي در اين موضوع ح. حكومت رضاخان درحال نابود كردن اين تمدن غني است

 در دورة هدايت، كه يد اين استؤباال م هاي  مثال ةهم. شود مي او هم ديده هاي   هنام
   .داشته است وابستگيآن گفتمان غالب بوده و او به آن  هاي   هناسيوناليسم و ديدگا

نبايد فراموش كرد كه اين گفتمان ناسيوناليستي گفتمان غالب تمام دنيا در آن دوره 
شد و منجر ني هاتلر و موسوليني و دو جنگ ويرانگر جهيظهور بوده است كه به 

موازات  به. ثير بركنار نبوده استأخود از اين ت ةهدايت هم مانند ديگر نويسندگان دور
 ةناسيوناليستي اروپايي به تبليغ و اشاع هاي   از نظام كه به پيروي - نظام سلطنتي رضاشاه

دوره هم خارج از اين گفتمان اين ران نويسندگان و متفك -پرداخت مي اين تفكّر
 و مهدي اخوان ثالث هايرتوان در شع مي پاي اين تفكر راكه رد اي گونه  به ؛نبودند
خود را  ،متفاوت هاي   هدر حوز اين دو نفر. نيز ديد سياسي دكتر مصدق هاي   انديشه

رگرفته از ب -شا در شكل ايراني -اين تفكر. دانستند رضاشاه ميناپذير  دشمن آشتي
نوعي  ها كورش و داريوش بود كه هدايت و ديگران به س آنأهان هخامنشي و در ر شا
  .بودند -گفتة خودشان عربي و به -هان احياي آن درجهت مبارزه با تفكر اسالمي خوا

  گيري نتيجه. 3
توان به ساختار  مي روشني به ،شد گفته كور  بوفراوي  ةتوجه به آنچه دربار با

هدايت با زنداني كردن . پي برد كور  بوفيانه و استبدادي داستان اقتدارگرا
به  ،داستان خود در زنداني كه كليد آن در دستان راوي قرار دارد هاي  شخصيت
 ةبيش از همه دربار اين نكته. نظر نداده است رهاابراز وجود و اظ ةاجاز ها شخصيت

اختار داستان را مانند زندان مدل توان س مي ،درواقع. كند مي شخصيت زن داستان صدق
 ها جرمي بنتام فرض كرد كه راوي مانند زندانبان بر دنياي درون و برون شخصيت

 ديده ها آن. ندارندچ دانشي هيراوي  ةدربار ها اما ديگر شخصيت ؛اشراف كامل دارد
چ هيدرحالي كه خود  ؛گيرند مي شوند، مورد قضاوت قرار مي شوند، تحليل مي
چون راوي  ؛وگو با يكديگر را ندارند برقراري ارتباط و گفت ةاجاز ها آن. ننددا نمي

  . را زير نظر دارد ها آنداستان مانند زندانبان 
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خود  ةاين نگاه و با توجه به اينكه هدايت نيز مانند ساير روشنفكران دور ةنتيجدر
است و حتي تعلق خاطر زيادي داشته  روزگارشبه گفتمان ناسيوناليستي استبدادي 

توان ادعا كرد هدايت خواسته يا  مي اجتماعي خانوادگي او، ةبدون درنظر گرفتن طبق
خود  ةحكومتي دور هاي  سياست همسو باناخواسته در خدمت گفتمان استبدادي و 

سياسي يا  هاي   هاين خاصيت گفتمان است كه افرادي با ديدگا. حركت كرده است
ةطوري كه مثالً در دور به ؛آن ناخواسته اشتراك دارند ةدربار فرهنگي كامالً متفاوت 

در نظر فكري ازكه ... مهدي اخوان ثالث، محمد مصدق و )رضاشاه دوران( هدايت
. گاه در اين مورد اشتراك داشتندناخودآ بودند، از هم كامالً مختلف و دور هاي  قطب

آن را به راوي  رسد اين گفتمان وارد روحيه و ذهن هدايت شده و او مي نظر به
است كه  اي هنمادي از ساختار جامع بوف كورساختار . منتقل كرده است شداستان

   17.كرده است مي هدايت درون آن زندگي

  ها  نوشت پي
1. panopticism 

  .1349و كتيرايي،  1372فرزانه، : رجوع كنيد به. 2
يزي است شبيه به جنسيت، طبقه و وا معتقدند گفتمان چمانند ژوليا كريست ن پسامدرنابرخي متفكر. 3

ثير قرار أهاي او را تحت ت   سبك نوشتن نويسنده و ايده ،گاهآناخود طور به رنگ پوست يا نژاد و
در ادبيات ايران نوع  توان مثالً تر اين مسئله مي آسانبراي فهم . )Habib, 2011: 134( دهد مي

نثر خشك، را با  -زن ةنويسند در مقام -سيمين دانشور احساساتي، چندپهلو و استعاريِ نوشتنِ
هاي    مقايسه كرد و يا نوشته -مرد ةويسندن در مقام -دهنده و ژورناليستي صادق چوبك تكان
نويسندگان جديدتر مانند بيژن نجدي مقايسه كرد كه خود را با  ةزاده با گفتمان رايج دور جمال

  . ستامتفاوت  ها آن ها و نوع نوشتن چقدر ديدگاه
4. archaeology 
5. D.A. Miller 
6. D. Rinbo 
7. subject 
8. subjection 
9. panopticon 
10. H. Bertens 
11. G. Johnson & T. Arp 

  .كتاب است الخط نسخة ، رسمبوف كوراي داستان ه   قول كاررفته در نقل الخط به رسم. 12
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شده بودم، بطوري كه فراموش كرده ها يك نژاد مجهول و ناشناس   الهمن ميان رج«: براي مثال .13
متحرك بودم كه نه رابطه با دنياي  مردة يك ]...[ ام ها بوده آنبودند كه سابق برين جزو دنياي 

كردم كه  حس مي«. )63همان، ( ».كردم ها داشتم و نه از فراموشي و آسايش مرگ استفاده مي  زنده
 .)جا همان(» .خراشيد صداي زندگي گوشم را ميحرف مردم و « .)69همان، (» .اين دنيا براي من نبود

  .)76همان، (» .هاي زنده را فراموش كرده بودم   هاي دنيا، با آدم   گويا من طرز حرف زدن با آدم«
د پناهنده در اينجور مواقع هركس بيك عادت قوي زندگي خود، بيك وسواس خو«: براي مثال. 14

كند و هركدام  تراشي مي نويسد، حجار سنگ ه ميكند، نويسند خور ميرود مست مي ميشود، عرق
كنند و در اين مواقع  فرار در محرك قوي زندگي خود خالي مي ةرا بوسيل خودشان دل و عقدة دق

گويا «. )22همان، (» .تواند از خودش شاهكاري بوجود بياورد نفر هنرمند حقيقي مي است كه يك
هاي بعد انتقال داده   ها به نسل كه بتوسط اين متلها و عادات مردمان پيشين  حركات، افكار، آرزو

همين . اند ها را زده هزاران سال است كه همين حرف. شده، يكي از واجبات زندگي بوده است
سرتاسر زندگي يك  آيا« .)49همان، ( ».اند را داشتههاي بچگانه   اند، همين گرفتاري ها را كرده جماع
هاي   قصه فقط يك راه فرار براي آرزو ]...[ مقانه نيست؟مضحك، يك متل باورنكردني و اح قصة

محدود و  مطابق روحية سازي لكه هر متيي ها آرزو. اند آن نرسيدهبه كه   ييها آرزو. ناكام است
براي كسي كه در گور است زمان معني خودش را « .)جا همان(» .موروثي خودش تصور كرده است

 مشت روده بدنبال آن آويخته و منتهييك دهن بودند كه يك آنها  ةهم« .)50همان، (» .كند گم مي
كساني هستند كه از بيست سالگي شروع بجان كندن « .)52همان، ( ».شد شان مي به آلت تناسلي

سوزي  كه بسياري از مردم فقط در هنگام مرگشان خيلي آرام و آهسته مثل پيه  صورتيكنند در مي
هاي   نتيجه يك رشته نسلآيا من خودم در« .)60همان، ( ».شوند كه روغنش تمام بشود خاموش مي

 .)62همان، (» گذشته نبودم و تجربيات موروثي آنها در من باقي نبود؟ آيا گذشته در خود من نبود؟
هايي هستند كه با   پير! اند حس مرگ خودش ترسناك است چه برسد به آنكه حس بكنند كه مرده«

نفر  اما يك. شود سوزي كه خاموش مي روند و يا پيه بخواب مينكه خواب ميرند، مثل اي لبخند مي
جنگد چه احساساتي  ميرد و همه قواي بدنش تا مدتي برضد مرگ مي جوان قوي كه ناگهان مي

  .)69همان، (» !گويد تنها مرگ است كه دروغ نمي« .)68همان، (» خواهد داشت؟
سال نماد دوازده هزار سـال عمـر جهـان و روز    ل يري ايران باستان، دوازده روز اودر فرهنگ اساط. 15

   .)285 :1385بهار، ( استان و آشفتگي نهايي هسيزده نشان پايان عمر ج
  دورة دليل  به ههاي مستعمر در سرزمين و -شواهد اين نوع تفكر هنوز هم در جوامع غربي. 16

 - يك مورد خاص به اين شكل كه فردي كه به قوانين مرسوم جامعه در. وجود دارد -استعمار
به او  شود و تمام افراد ديگر جامعه نما مي انگشت ،آشنايي نداشته باشد -ازدواج براي مثال

معنا پيدا » دانش قدرت است« :معروف فوكو ةاينجا جملدر . كنند مي پيدا احساس قدرت بيشتري
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و كساني است ه داشتن دانش دربارة گفتمان غالب در جامع ،منظور فوكو از دانش ،واقعدر. كند مي
هايي كه اين  نسبت به آن ،يات آن دارنددربارة گفتمان ازدواج و جزئ بيشتري براي مثال كه دانش

  . كنند احساس قدرت و برتري مي ،دانش را ندارند
 بيان كردند، را خواندند و نظريات سودمندي مقاله دانم از دكتر نصراهللا امامي كه بر خود الزم مي. 17
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