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  له ئبيان مس. 1

گرايي  هاي بهرنگي از ديدگاه تاريخ ناقلمرو اصلي اين تحقيق، بررسي دو نمونه از داست

نوين
1

در محدودة تعريف جديدي است كه  هاي آن    و كاركرد  و روشن كردن ويژگي

وميشل فوك
2

از اين رهگذر، خوانش تازه و كند تا   از آن ارائه مي- فيلسوف فرانسوي -

 از مفاهيم گفتمانيتر درك روشن
3

، زبان
4

قدرتو  
5

 الدوز و«هاي  نا در متن داست

 »ها كالغ الدوز و«هاي   قصه. ي بهرنگي ارائه دهد»الدوز و عروسك سخنگو «و »ها كالغ

است ظاهر ماجراي سادة دختري روستايي به نام الدوز   به»الدوز و عروسك سخنگو «و

 ؛ امابابا درگير است و با مشكالت غيبت مادر و حضور زن مادرش طالق گرفته كه

ر روابط قدرت در بطن خانواده و اجتماعي كه دليل وجود ساختارهاي تودرتو و تكثّ به

ها در مقايسه   قدرت، گفتمان و مقاومت در اين قصهة مسئل،كند الدوز در آن زندگي مي

 براي تحليل گفتمان و قدرت ؛ بنابراينيابد تر نمود مي هاي بهرنگي برجسته  با ديگر قصه

  . هستندانتخاب مناسبي

گرايي  هايي كه با تاريخ  از باب چالشفقط گرايي نوين نه بررسي و تحليل تاريخ

 گفتمان و قدرت ايجاد كرد، بلكه از نظر طرح نگرش ،ماهيت ادبياتة قديم دربار

نظر  از ادوات مهم قدرت داشت، ضروري به يكي ةمثاب  به و زبانجديدي كه از گفتمان

هاي غالب و مختص به خود را دارد كه با  نااي گفتم هر دوره ،از اين ديدگاه. رسد مي

هاي    ر گفتمان، قدرت هم در اليه با تكثّ،بنابراين. توان به آن دست يافت بررسي متن مي

 ة به حوزنحصرت مقدر. كند  در متن ايفا مييگير  همهگيرد و حضور  شكل ميركثّمت

فوكو در دوران مدرني كه خود متعلق به «جا حضور دارد و   بلكه همه؛سياست نيست

 ورانِاناپذير قدرت به نفع زمامداران، مديران، و فن آن است، شاهد بسط مدام و توقف

جايي  رسد كه از همه او در نهايت به آنجا مي.  جامعة انضباطي بوده است]به بيان وي[

كوزنزهوي(» .بگويدبودن قدرت 
6

   .)281: 1380 و ديگران، 

 ةگرايي نوين و مسئل  پيش از پرداختن به بحث اصلي، ابتدا تاريخ،با اين توضيح

 زبان و قدرت در ةهاي غالب و رابط نا سپس به تحليل گفتمكنيم،  مي را تعريفگفتمان 

اين هدف . ازيمپرد مي »الدوز و عروسك سخنگو«و  »ها كالغ الدوز و«هاي  نامتن داست

  .  استبرگزيدههاي   ن گفتمان، زبان و قدرت در متنكرد برجسته ،مقاله
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  گرايي نوين و گفتمان تاريخ. 2

 تكيه دهد و بر اين ر هنري ارائه ميگرايي نوين تعريف جديدي از متن يا اث تاريخ

ز وقايع  دقيق اتوان حقيقت يا تصويري كامالً گاه نمي با خواندن تاريخ هيچ«كند كه  مي

برسلر(» دست آورد بيني گروهي از افراد را به گذشته يا جهان
7

 به اين  و)245: 1386، 

  مورد ترديدكرد آن را تأييد ميگرايي قديم   تاريخقائم بالذات بودن متن را كه ،ترتيب 

» .پردازد بازتعريف رابطة متن با تاريخ مي«گرايي نوين به   تاريخ،درواقع. دهد مي قرار

ويل و تفسير متن بايد به عناصر فرهنگي مشهود در متن، أ در ت، بنابراين.)248 ،نهما(

و توجه داشت تا كرد كيد شده در متن تأ هاي نويسنده و دوران تاريخي ارائه   مشغولي دل

: گويد برسلر در تحليل نگاه فوكو به تاريخ مي. تفسير معتبر و صحيحي از آن ارائه كرد

 بلكه تاريخ روابط متقابل ؛ زيرا آغاز و ميانه و پايان ندارد؛ستيندي خطي نياتاريخ فر«

   .)جا همان(» .هاي گوناگون است ناپيچيده ميان گفتم

بيني  توان جهان رو، واقعيت تاريخي ناب، مطلق و ايستا وجود ندارد و نمي ازاين

 چرا كه وجود فرهنگ موزون و واحد يك ؛ه دادئ تاريخي اراةوردواحدي از يك 

ها  شود، توسط گروه غالب و حاكم و طبق خواست آن آنچه گفته مي. انه استافس

 .)Seldon & Widdowson, 1997: 162( عنوان تاريخ متحد و منظم تحميل شده است هب

 روابط توليد در عين حال كه انسان در درون«: گويد مي» سوژه و قدرت «ةفوكو در مقال

اي قرار  ن نيز در درون روابط قدرت پيچيدهسا ان قرار گرفته، به همو روابط مبادلة معنا

دريفوس و رابينو( ».داشته است
8

 روابط ادعاي  درون اين پيچيدگيِبنابراين، .)344: 1379، 

 امري نامربوط است و با توجه به استدالل فوكو بايد ،شكل  يكتاريخي منظم و

ه براي گسيختن شد هاي انجام منظور فهم روابط قدرت، اشكال مقاومت و كوشش به«

تنيده و  ين رويكرد، تمام اعمال بشري درهم با ا.)346همان، ( ».اين روابط را بررسي كنيم

هاي كثيري است كه در  ناهاي گفتم   پيوسته است و بازتابي از كنش و واكنش هم هب

تاريخ جنسيتفوكو در كتاب . تحليل متن بايد به آن توجه كرد
9 

  :گويد مي )1978(

بر آن  عالوه. مان ابزاري براي قدرت و نتيجة قدرت باشدأواند توت گفتمان مي

 شروعي براي يك راهبرد مخالف ةتواند مانع و سدي در برابر قدرت و نقط مي

. كشاند گفتمان در عين تقويت قدرت، آن را به سستي و رسوايي نيز مي. باشد
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 را فراهم كند و امكان ايجاد اختالل در كار آن گفتمان قدرت را شكننده مي

  .)101(سازد  مي

 اغلبتنيده و  هاي درهم نال از گفتمتوان گفت متن متشكّ  مي،با اين نگرش

مذهبي و هاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي  نامتعارضي است كه از گفتم

 تاريخ ادبي بخشي از تاريخ عظيم ،با اين وصف. گيرد  ميمايهاي  موجود در هر دوره

ر در متن هاي متكثّ ناگرايان نوين ادبيات را در راستاي گفتم فرهنگي است و تاريخ

 ةماي اي است كه ذات و درون نه آي مانندتاريخ ادبيواقع، در. دهند مورد تحليل قرار مي

  .تاباند  بازميتاريخ سياسي، اجتماعي و مذهبي را

 »الدوز و عروسك سخنگو«و  »ها الدوز و كالغ«تحليل گفتمان در . 3

 موقعيت استراتژيك مانند گفتمان با قدرت پيوند خورده و قدرت را كند مي كيدأفوكو ت

 ،د هرجا قدرت هستكن  مييادآوريو ا .گيرد ر از روابط زور درنظر ميپيچيده و متكثّ

 ،چون روابط قدرت از چندگانگي برخوردار است. سركوب و مقاومت هم هست

 با اين توضيح .)Foucault, 1978: 97(يابد  ر نمود ميهاي متكثّ  مقاومت هم به شكل

بابا،  نفري زن  سهةر گفتماني در خانواد متكثّةتوان گفت در قصة بهرنگي، اين رابط مي

 ارتباطي و اين ةشود اين چرخ تدريج مشاهده مي بابا و الدوز نيز حاكم است و به

ا، سگ، ه   با ورود كالغ،تر شده ها و فاميل گسترده  قدرت در ارتباط با همسايهةسيطر

  . شود تر مي تر و همگاني ياشار و عروسك سخنگو گسترده

: گويد كيد دارد و ميأهاي حيات ت   فوكو بر حضور مداوم قدرت بر تمام جنبه

 بلكه به ؛زند چيز سلطه و چنگ مي خاطر اينكه بر همه ور دارد نه بهجا حض قدرت همه«

 در ، مثالراي ب.)Habib, 2005: 771( ».گيرد ت ميئجا نش اين خاطر است كه از همه

، اين روابط قدرت بين  آننسبت س است و بهأ پدر در ر پدرساالر، معموالًةخانواد

 ة بين دو رابط،حتي با توجه به ديدگاه فوكو. شود ديگر اعضاي خانواده تقسيم مي

. فوذ بيشتري دارداره يكي بر ديگري نودوستانه و صميمي هم قدرت حاكم است و هم

  :گويد  مي»نظرية عقالني/ نظرية انتقادي«اي با عنوان  احبهفوكو در مص
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 يعني چيزي كه عقالنيت خود را بر ؛زنم  حرف نمي P با حرف بزرگ Powerمن از

 آنچه هست ،درواقع. يابد كند و بر آن تسلط مي اجتماع تحميل مي تمامي پيكرة

ي دارند و در هاي مختلف رند، شكلها متكثّ اين. اي از روابط قدرت است مجموعه

ميلز(كنند  ها، نقش بسزايي ايفا مي  روابط خانوادگي، در نهادها يا اداره
10

 ،1389 :63(.  

الدوز و «و  »ها كالغ الدوز و«هاي غالب در  نا در اين جستار، گفتم،بنابراين

 گرايي نوين به روي صحنه ي بهرنگي از طريق كاربرد رويكرد تاريخ»عروسك سخنگو

 ةهاي غالب در جامع ناها در چرخة گفتم  شخصيتواهيم ديد كه همةخ. شود آورده مي

 مقاومت در برابر ه تداوم قدرت و هم بهها هم ب ناشوند و اين گفتم خود درگير مي

  . كنند قدرت كمك مي

 بافي پرستي و خرافه  خرافه.1-3

ن با پيش كشيد» الدوز و عروسك سخنگو«و » ها  الدوز و كالغ«هاي   بهرنگي در قصه

 ضعف ،ها بابا، پدر و همسايه در رفتار و كالم زن» موجوداتي از ما بهتران«گفتمان 

ها اشاره   و بر نقش قدرتمند خرافه در بين آندهد ميادراكي و ايماني مردم را نشان 

 مانندد فرهنگ عصر بهرنگي، عنوان تفكر و تقي گويي به پرستي و خرافه خرافه. كند مي

بهرنگي . نوعي بر افراد حاكميت و برتري دارد بهو ا حاكم شده ه اي بر متن قصه سايه

 اختيار درس ترين روستاها به و در محروم در دانشگاه تحصيل كرده.  روستاستمعلم

در آثار رو،  هميناز. ها آگاه است  ادراك آنة اجتماع، فرهنگ و دايرازاو . داده است

جوي گفتماني است تا بر و جستآورد و در  ها را به روي صحنه مي  آنيخود دردها

ها هراسناك  پرستي و حضور جادو و جنبل در بين آن او از خرافه. ها چيره شود اين رنج

از . داند است و اين نوع گفتمان را زنگ خطري براي بيداري و هوشياري مردم مي

 در بين مردم رواج دارد و به نفع ي است كه مسلم خرافه گفتمان،ديدگاه بهرنگي

قدرت گفتمان و نگاه «سعيد هنرمند در مطلبي با عنوان . كند  قدرت عمل ميصاحبان

لحاظ  تنها، به كند كه نه گفتمان مانند يك روايت فراگير عمل مي«: گويد مي» فوكو به آن

 بلكه آن را تابع شرايطي ؛كند اي از يك واقعيت را طرح مي زباني اهميت و معناي ويژه

  .)1( ».نماياند مسلم ميها و حقايق  صورت حكم خاص به
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 براي گمراه - بهرنگيةهمراه الدوز در قص ثيرگذار و هميشهأ شخصيت ت-ياشار

.  ابزار قدرت بهره گيرد مانندپرستي بابا و بقيه سعي دارد از گفتمان خرافه كردن ذهن زن

نوعي پيامد حضور  كند كشته شدن سگ را به  سعي مي،كشد بابا را مي وقتي سگ زن

بابا و بقيه چنين  داند كه زن درستي مي او به. بهتران در خانه جلوه دهد زماه و ااجنّ

 بعد از كشتن سگ به الدوز او. بسته قبول و از آن استقبال خواهند كرد گفتماني را چشم

 پدر الدوز .)83: 1381بهرنگي، (» .باليي به سرشان بيايد كه خودشان حظ كنند«: گويد مي

 ، است هاي خون شسته شده   شده و لكهجا  ه جاي سنگ جاب سگ وةبيند جناز وقتي مي

هام راه  نابهتران تو خازما ...بيچاره شدم ...واي ... «:آورد دود و فرياد برمي به كوچه مي

يك نفر برود دنبال ... گير يك نفر برود دنبال جن«:  پيرمردي گفت.»اند باز كرده

بيرون كنند بعد زن حامله  ها را  جناول بايد«:  پيرزني گفت.)84، همان(» .دعانويس

   .)85 ،همان(» .بتواند تو برود

 كه به گفتماني غالب رواج پيدا كردهپرستي تا آنجا در بين مردم  بافي و خرافه خرافه

گير و سيدميرزاولي   امثال سيدقلي جن.حال قدرتمند تبديل شده است  عين و در

عبارتي در متن زندگي عصر  داستان، و بهپرست در  دعانويس با تكيه بر اين گفتمان عام

ها، درآوردن صداي   ها با گفتن حرف آن. كنند هاي ديگران را خالي مي   ، جيببهرنگي

شان كه مردم عامه و خرافي از آن   كذاييةبردن ابزارآالت خاص ِحرف كار عجيب و به

بابا  زن. كشند يمل كنند، قدرت خود را به رخ مأخواهند در آن ت آورند يا نمي سر درنمي

. شود  ميمتوسل  بارها به انواع نذر و دعانويس،ش زنده به دنيا بيايدا براي اينكه بچه

ها  بابا آن  زن،بام مخفي كرده بودند  پشت درها ها را وسط سنگ وقتي الدوز و ياشار پشم

نويس بهتران است و بايد دوباره پيش دعاگويد كار، كار ازما ند و دوباره ميك را پيدا مي

  .ها را بترساند و فراري دهد ها بگيرد تا آن  آنبرود تا دعاي بهتري براي دفع شرّ

نيز جلوه دارد»الدوز و عروسك سخنگو«عدي مذهبي در همين نگاه خرافي در ب  .

رنگي كه به زخمش   آبية مادرش از پارچ،گردد ها برمي ياشار وقتي از شهر عروسك

 اي خواب ديدم مرد مهربان و نوراني«دهد  مي او جواب .كند ال ميؤساست بسته 

 كه اي ياشار با اشاره به همان مرد نوراني. »مرهمي از جيبش درآورد و زخمم رو بست

 صحت ،بزرگ را شفا داده بود مادرش تعريف كرده بود كه در خواب پاي چالق ننه
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» اي ها شده امتو نظركردة ام«مادر هم با گفتن اينكه . قبوالند اش را به مادر مي گفته

بار هم ياشار  اين. ريزد كند و از شادي اشك شوق مي  او را غرق بوسه مي،)273 ،همان(

 ديگري از وضعيت تفكر و ةدالنه و تاحدي خرافي مادر، صحن سي از نگاه سادهأبه ت

به ابزار همين گفتمان است كه در دست ياشار  ،درواقع. كشد تصوير مي د مردم را بهتقي

كشتن سگ و فرار از پرسش و (شود و او را در رسيدن به مقصود  ل ميتبديقدرت 

  .كند ياري مي) قبال خوب شدن زخمشپاسخ مادر در 

 مربوط به قضية پيدا »الدوز و عروسك سخنگو«گري در   خرافه بارز ديگرِةنمون

كند كه الدوز  اعالم مي زند و بابا آن را آتش مي كردن عروسك الدوز است كه زن

بهتران را به خانه باز كند و چون او سته با درست كردن عروسك پاي ازماواخ مي

 آن را آتش ، توي شكمش شودة متوجه بچ عواقب بدي، به قول خودش،خواست نمي

من . كنند بهتران را به خانه باز ميزها آمد و نيامد دارند، پاي ازمااين چي «:زند مي

» ها  الدوز و كالغ« يا در .)288 ،مانه(» .م تو شكمم يك چيزيش بشود خواهم بچه نمي

جادو جنبل كردند، نذر و نياز كردند، دعا و  ...«ش زنده به دنيا آمد ا بعد از اينكه بچه

بهتران خفه ام را ازما بچه ...سر هفته بچه مرد ...«كه زنده بماند اما » ...طلسم گرفتند

  .)89 ،همان(» .كشتندام را  يكي هم چشم حسود كور، حسودي كردند و بچه ...كردند

بر ذهن مسكوت و انديشة منفعل  بود كه يپرستي گفتمان غالب بافي و خرافه خرافه

 شايد همين .داشت  بهرنگي سايه انداخته بود و عامه را از تفكر و عمل بازميعصر

 كودكانه برجسته ةبهرنگي اين گفتمان را در قالب داستان و قصاست علت باعث شده 

 يگفتماني كه قادر است گروهي را به قدرت برساند و گروه ديگر. دازدكند و به آن بپر

 ابزار قدرت و سركوب ،توان گفت گفتمان راستي مي هاينجاست كه ب. دكنرا مغلوب 

  .است

  خشونت. 2-3

ها، ياشار، عروسك و هرچه   الدوز، كالغ باباست كه در برابر  گفتمان زنهخشونت عمد

 است كه يخشونت گفتمان غالب. گيرد كار مي  بهكند د مي تهدي او راةنوعي سيطر كه به

گفتمان، چه در چارچوب روابط سياسي بررسي شود اين . سراسر متن حاكم استدر 
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باباي در  زن. اي براي سركوب و حفظ قدرت است چه در چارچوب خانوادگي، وسيله

سپس با و  »الدوز و عروسك سخنگو «ة ابتدا با كشتن گاو الدوز در قصس قدرتأر

 حركت خود قرار أخشونت را سرمنشو، گفتمان اپاره كردن و آتش زدن عروسك 

. كند صر سر راهش اعمال مي عناة بلكه در ارتباط با هم، الدوزدربارةفقط  دهد و نه مي

بابا اعمال  ها بر زن  گفتمان خشونت در سطحي نازل از طرف كالغ، ديگراز سوي

 خشونت و جنگ در سطحي فراگير ،عبارتي هب. دانداز شود و او را به وحشت مي مي

كند كه در عصر كالسيك،  استناد مي  اراده به دانستنفوكو در كتاب. شود اعمال مي

كرد و  حق غيرمستقيم زندگي و مرگ را بر اتباعش اعمال مي) قدرت غالب(حاكم 

 ،عد اما از عصر كالسيك به ب.ها را بكشد عنوان مجازات سركشي، آن باتوانست  مي

ها به نام هستي  ديگر جنگ. تحول عميقي در سازوكارهاي قدرت صورت گرفت

 چون قدرت از شكل ؛گرفت نه به نام حاكمي كه بايد از او دفاع كرد همگان انجام مي

 فراگير جمعيت جا ةها، نژادها و پديد  انحصاري خارج شده و در سطح زندگي، گونه

  .)158-156 :1388فوكو، ( شود  اعمال مي است وگرفته

شود، از   مي درماندهها ها و دزدي آن  كالغةبابا در برابر قارقار وحشيان وقتي زن

عموي الدوز هم به سفارش پدر، . ها بينديشد اي در برابر آن خواهد چاره شوهرش مي

سگ «: ها را بترساند ها مقاومت كند و آن آورد تا در برابر كالغ سگي را از ده مي

بهرنگي (» .كشد زند و بو مي هميشه حياط را گشت مي ...پايد ا ميجا ر چهارچشمي همه

كالغه، شكل   بعد از ماجراي ننه،شود حتي وجود سگ در خانه  معلوم مي.)77: 1381

در خاموش كردن صداي ) بابا زن(ديگري از گفتمان خشونت است كه قدرت غالب 

كالغه هم در برابر گفتمان  هنن. گيرد ها در پيش مي ي آنيها و اعالم رسوا قارقار كالغ

بابا به او كاري داشته  گويد اگر زن كند و به الدوز مي بابا اعالم جنگ و خشونت مي زن

  . آورد هايش را درمي  چشم،باشد

 خشونت. ردگي قالب خشونت شكل مي  فراگير گفتماني درةترتيب، چرخبه اين 

ل ديگري از خشونت است قتل شك. شود تا هركس گفتمان خود را پيش برد ابزاري مي

بابا براي حفاظت  او سگي را كه زن. شود كه ياشار براي آزادي آقاكالغه مرتكب مي

خشونتي كه اكثر مجاهدين دوران بهرنگي در . كشد ها سفارش داده بود مي خود از كالغ
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 در كنار ،در پيش گرفته بودند و به گفتمان غالب آن دورهناچار  بهبرابر قدرت وقت 

حال اگر اين اعمال خشونت را به .  تبديل شده بود،ديگربسيار هاي انقالبي  ناگفتم

 برجستگي گفتمان خشونت در اعمال ،هاي سياسي عصر بهرنگي ارجاع دهيم   حركت

 بهرنگي و امثال ايشان ة رژيم در برابر قلم و انديش.يابيم را نيز درميساواك و رژيم 

 خشونت به جاي خود عمالاِا با ها ر ريخت و آن طرحي از رعب و وحشت مي

 ةضرورت درگير اين چرخ نشستند و به كالغه بيكار نمي  ننهمانندها   گرچه آن؛نشاند مي

  .دادند  مييگفتماني بودند و در برابر خشونت رژيم، پاسخ درخور

   گفتمان تربيتي در قالب روايت.3-3

شان  بام خانه رها پشتظهخواند و گاهي بعداز ر مدرسه درس ميياشار، پسر همسايه، د

سازي  بابا، صحنه او بعد از كشتن سگ زن. كند صحبت ميمخفيانه رود و با الدوز  مي

 گويد ميبابا و بقيه از وحشت حظ كنند و  كنم زن گويد كاري مي كند و به الدوز مي مي

وي . اين معلم كسي جز بهرنگي نيست. ها را از معلمش ياد گرفته است  اينةهم

ترها كه ماية  بافي بزرگ پرستي و خرافه در برابر خرافهكه دهد  تعليم ميكودكان را 

جاي  خواهد ريشه را ترميم كند به او مي.  مقاومت كنند،هاست ماندگي و ضعف آن عقب

قلم و كالس درس، گفتمان تربيتي . هاي بيمار را هرس كند   ها و شاخه اينكه برگ

 ادبيات برآمده از گفتماني كه  است؛ عصر خودهاي   ها و ناراستي بهرنگي در برابر كجي

  ). 91: 1389(» .نوشتار هميشه بر گفتار اولويت داشته است« ادبيات ،و به قول فوكواست 

گرفتند و بر گفتمان سياسي و  هاي بهرنگي معنا را مي  كودكان با خواندن قصه

ن از ياشار كه منويسد  وقتي كودكي نامه مي. گذاشتند ثير ميأتاريخي عصر خود ت

گذارد و   يعني اينكه گفتمان ادبي و تربيتي بهرنگي بر تاريخ اثر ميمبارزه را آموختم؛

ثير متقابل او را به نگارش و أاين ت. گفتمان سياسي عصر بهرنگي هم بر داستان او

 ،گذرد  خويش و آنچه بر كشورش مية وقايع دور ازريثأ با تاو. كند ميوادار فرسايي  قلم

گذارد و تاريخ بر گفتمان   بهرنگي بر تاريخ خويش اثر مي،بنابراين. كند يگفتمان م

  .هاي او   قصه
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اي كه صمد داشت اين بود كه براي اولين  نقش عمده«: گويد غالمحسين ساعدي مي

 يعني درواقع مبلغ و معلم را با هم ؛ مرداد، يك معلم تبديل شد به مبلغ28بار بعد از 

  :نويسد جايي ديگر مي ساعدي در .)130: 1381 جمشيديان،(» .ادغام كرد

وظيفه اينكه به هر صورتي بايد . كرد  ايجاد ميةوظيف) صمد(كتاب خوب براي او 

داند و آگاه   ولي او مي؛دانند، آگاه نيستند ها نمي آن. مردم ببردة آن را وسط تود

 پيدا كرده ر دهات آذربايجانگرد را د  او نقش يك كتابدار دوره،بدين ترتيب. است

  .)131 ،همان( بود

گرد و معلم ساده گفتماني بود كه بهرنگي به  تبليغ و تربيت در قالب كتابدار دوره

قدرت اين . آغاز كرده بوداز روستاها قدرت عميق آن آگاه بود و اين گفتمان تبليغي را 

از يكي  ةهايش نيز مشهود است و حتي خود در مقدم   تربيتي در قصه- گفتمان تبليغي

كند و  هاي ديگر آشنا مي    ما را با اجتماع خودمان و ملتكتاب«: گويد هايش مي  قصه

هاي    بدين جهت من ميل ندارم كه بچه... شناساند هاي اجتماعي را به ما مي   ناخوشي

 با اين نقل از .)224: 1381بهرنگي، (» .هاي مرا تنها براي سرگرمي بخوانند   فهميده، قصه

شود كه بهرنگي داستان الدوز را از   آشكار مي، نگاه به زندگي نويسندهبهرنگي و با

 اقتباس ،كرده  زندگي ميشماجرايي واقعي دربارة دختري كه در روستاي محل خدمت

كه چطور است ديده  كرده و مي  در روستا زندگي ميها  آنةبهرنگي در خان. كرده است

 ؛ او را زير پا گذاشته بودة عاطف،)بابا زن(الق مادرش و ازدواج با ديگري پدر دختر با ط

  : گويد بهرنگي مي. شود بابا به داستان تمثيلي بدل مي ماجراي زنبه اين ترتيب 

يگري دوستي در ده دارم كه چند سال است زنش را طالق داده است و زن د

اش دعوا كرده   رفتم، همسر تازة دوستم با بچة ناتنيها وقتي خانة آن. آورده است

تصميم گرفتم  ...كرد يواش گريه مي  اتاق كز كرده بود و يواشةد، بچه در گوشبو

  .)122-121: 1379(هاي ناتني بنويسم    دربارة بچه

به  در اين دو داستان ،بابا  زنةشود بهرنگي با اقتباس از مسئل اين ماجرا باعث مي

ارش تمثيلي و  اين نوع نگ،از نظر او. بپردازدهاي سياسي و تربيتي خود   ديدگاه

هاي موجود و   آميز، گفتمان قدرتمندي براي تربيت كودكان در قيام عليه ناراستي كنايه

هاي    هايش را براي بچه   او قصهزيرا ؛هاست پذيري آن ة ادراك و تربيتتقويت قو
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 از كودكان وكند  هايش هم به اين مسئله اشاره مي نانويسد و در ابتداي داست فهميده مي

در متن بخوانند نه براي سرگرمي و ن هايش را براي فهم معنا و گفتما  هد قصهخوا مي

هايش    بلكه در قصه، در رفتار شخصي و كالس درس خودفقط  بهرنگي نه. لذت محض

  .كند پرستي دعوت مي بابا، فقر، ظلم و خرافه نيز كودكان را به مبارزه عليه زن

ليغي و اين حركت تباو يت است و هايش، ادراك و ترب  گفتمان بهرنگي در قصه

كند جايي كه بيشتر در معرض فقر، خشونت و خرافه   ميتربيتي را از روستاها آغاز

گفتمان تربيتي و انقالبي  ،»لدوز و عروسك سخنگوا« در بخشي از داستان او. است

  :كند چنين بيان مي  اين،تاب و خرگوش خود را از زبان كرم شب

ام  بعضي از جانوران مسخره ...ديگران را روشن كنمكوشم جنگل تاريك  من مي

كوشي با نور ناچيزت   تو بيهوده مي.شود گويند با يك گل بهار نمي ميكنند و  مي

گوييم هر نوري  ما هم مي. هاست  اين حرف مال قديمي... نگل را تاريك كنيج

  .)264: 1381( ناچيز باشد، باالخره روشنايي استهرچقدر هم 

  درتزبان و ق. 4

 فرهنگ  همكنند كه زبان فرض آغاز مي گرايان نوين نقدشان را با اين پيش تاريخ

ها، زبان  از نظر آن. گيرد دهد و هم توسط آن شكل مي كارگيرندة خود را شكل مي به

هاي اجتماعي و هرگونه رابطة اجتماعي است كه به    شامل نگارش، ادبيات، كنش

عمال خود را به شخص يا گروه ديگري  يا اهاموجب آن، شخص يا گروهي نظر

 ةواسط ه ب؛شود  آن نمايانده ميةوسيل  اين زبان است كه جهان به،درواقع .كنند تحميل مي

 فوكو در .شود در جهان به نمايش گذارده ميشود و  زبان است كه اثر ادبي نگاشته مي

خواهد  كه ميداند  اي ضروري براي هر دانش علمي مي زبان را واسطه نظم اشياء كتاب

شود و فوكو دانش را مترادف  دانش از طريق زبان منتقل مي .)500( در گفتمان بيان شود

دانش و زبان با دقت تمام « چون ؛ زبان نيز مترادف قدرت استبنابراين ؛داند قدرت مي

 البته ؛اجتماعي است و ي از كنترل سياسيشكلزبان  .)170همان، ( ».شوند درهم تنيده مي

اي است  زبان وسيله.  دارد راو گروه و يا حزبي زبان كنترليِ مخصوص به خودهر فرد 

دهد و نيز درك ما را از هستي  مي  قدرت قرارةو يا در حاشيكند  ميكه فرد را قدرتمند 
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مداران، اربابان، مديران و  سياست. دهد ثير قرار ميأ و آن را تحت تدهد  بازتاب مي

قتصادي، استبدادي و توانند به اهداف سياسي، ا مي  زبانةوسيل هبهاي مختلف   قشر

و تواند خوب را بد، و بد را خوب جلوه دهد  زبان ميواقع، در.  خود برسنداستعماري

  . كار برده شود ي چه كسي باشد و براي چه هدفي به كاربرةبستگي دارد در حيطاين 

او را قادر دهد و  مهم زندگي بشري را تشكيل مي  زبان بخش بسيار،بنابراين

 ,.Thomas et al(ست انتخاب كنند ها رد زباني را كه مورد رضايت آنسازد تا كارب مي

. كار رود هعنوان ابزار سركوب در روابط قدرت ب تواند به  پس زبان مي.)14 :1999

لذرباي
11

با استناد ) 2003 (پژوهش فمينيستي در عمل و تئوري در كتاب خود با عنوان 

زبان بازتاب مركزيت قدرت و اقتدار است و اينكه «: گويد  مي زبانبه تحليل فوكو از

... ها، رسانه، دولت و  اي مثل آكادمي هاي ويژه  خصوصي قادرند، تا انجمن ههاي ب  گروه

  .)34(» .كنند، كنترل كنند هاي غالب معنايي را توليد مي  كه چارچوب

 با تكيه بر  زبان،»سخنگوالدوز و عروسك «و  »ها كالغ الدوز و«هاي  نادر داست

گويي . كند قدرت، نقش محوري ايفا مي  روابط متقابل بين زبان وةدربار ديدگاه فوكو

عنوان وسيلة انتقال   زبان به،همان ابتداي داستان از.  قدرتخدمت اي است در زبان ارابه

ه  بلك؛زبان فقط زبان كالمي، شفاهي و گفتاري نيست. كند  اعالم موجوديت مي،قدرت

اگر جز .  اجتماعي و فرهنگي نقش دارد،زبان نوشتاري و رفتاري هم در ابعاد سياسي

قلم ة  بهرنگي كالس درس و زبان شفاهي را در اختيار داشت و نيازي به اسلح،اين بود

 و تا آنجا كه در كند احساس نياز مي  به حمل اين وسيلة قدرتاواما . و نوشتن نبود

 برابرها در   گروهبرخياي  در هر جامعه .ماند وش نمينويسد و خام  مي،توان دارد

 بين آنچه گفته ، بنابراين هنگام تحليل زبان؛ دارند قدرت بيشترييگر جامعههاي د  گروه

 زبان ةوسيل به ،درواقع.  تمايز قائل شد بايدگويد را مي شود و اينكه چه كسي آن مي

بهرنگي به نقش مهم زبان  ،شك يب. كنيم  پيدا مي جهان و مسائل آن شناختازاست كه 

 شعر و ةاي دربار الهق در موا. هايش مشهود است نا بوده و اين توجه در داستآگاه

يدة هرچه يفكر زا. ترين ابزار انتقال فكر به ديگران است كالم قطعي«: نويسد اجتماع مي

   .)99: 1377بهرنگي، (» .شود  كالم منتقل ميةوسيل  بيشتر و بهتر از همه به،باشد
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هاست، در مفهوم  نااي براي ساختن روابط بين انس اگر زبان در نگاه اول وسيله

ويژه  ؛ بهدهد الشعاع قرار مي  تفكر بشري را تحت،سياسي، اجتماعي و فرهنگي

كار   براي رسيدن به نفع شخصي به، كنترل تفكرات جامعهمثابة همداران زبان را ب سياست

 بااي   در مقاله- آيد شمار مي به كه نوعي زبان و بيان - شعربهرنگي با اشاره به . گيرند مي

ثير و انعكاس أتوان ت در يك شعر خوب مي«: نويسد مي» شعر و اجتماع«عنوان 

عالوه شعر با قدرتي كه دارد به اين افكار  ههاي فكري معاصر را يافت و ب   جنبش

نويسي بهرنگي را هم  ن اگر داستا.)98 ،همان(» .دهد صراحت و عمق و غناي بيشتري مي

اجتماعي عصر وي  هاي فكري، سياسي و   توان جنبش  مي،نوعي حركت زباني بشماريم

در اين عرصه يافت كه بهرنگي با عمق و غنا بخشيدن به اين تفكرات در قالب  را

  .كند داستان، اجتماع را به واكنش در برابر آن دعوت مي

كيد دارد أ بر نقش رنگين زبان ت،نگي از سوي بهر»عروسك سخنگو«انتخاب عنوانِ 

رحمي  رفتاري و بيناصر بيجان و حيواني در برابر بد عةچگونه همو گوياي اين است 

 خطرناكي است براي اينكه قدرتي را ابزاراما زبان . اند به سخن آمده) بابا زن(قدرت 

بابا به  با سخنگو شدن عروسك در ابتداي قصه و مشكوك شدن زن. سركوب كند

 پاره را عروسك ؛افتد درنگ به تكاپو مي  بياوجود عنصر گويا و همراه با الدوز، و

 -بابا انتظار دارد طور كه زن  همان-با مرگ عروسك، الدوز نيز. زند مي آتش  وكند مي

 اتحاد زبان الدوز را بلد بود و اين آگاهي و عروسكزيرا  ؛شود الل و خاموش مي

 با خاموش كردن الدوز او را به بايد. آمد شمار مي به بابا زباني، خطري براي قدرت زن

در نگاه .  حركت به او ندهدة اجاز،انزوا بكشاند و با ايجاد رعب و وحشت از مرگ

به انزوا كشاندن نويسندگان دهندة  ن با الدوز و عروسك نشا رفتار اين نوع،نمادين

 ،با اين وصف. ست حكومت وقت ااز سويها  قلم و شكستن ابزار زباني آن به دست

 توسط فرد در مقام وسيلة افشا و تحريك و تعليم ،هاي مختلف   در موقعيتزبان هميشه 

  . كار برده شده است هاي محتلف به  يا گروه

 ديگري از نشان ماه هر اي در ها در جنگل و برگزاري جلسه جمع شدن عروسك

عروسك سخنگو، . اتحاد و حركتي نهفته در متن قصه است كه بايد سركوب شود

 تيز و برنده  پسها از اين  زبان آنرو اين؛ ازاند الدوز و ياشار هم به اين جمع پيوسته



  17 شمارة/ 5 سال                                                                                   188

 درنگ كنند، بياقدامي  وا و عليه تهديدرا ) قدرت(بابا   قبل از آنكه زندشود و باي مي

 و با آتش زدن عروسك، دهد انجام ميبابا  اين همان كاري است كه زن. خاموش شوند

» .گير زبان و خاموش و گوشه الدوز شد يك بچة بي«. كند و ياشار را خاموش ميالدوز 

بابا   ترس و وحشت زنةيز زبان وسيلن» ها  كالغ الدوز و«در قصة  .)290: 1381، بهرنگي(

لب به ها  كالغ ،در اين قصه. شود ميمحكوم  به خاموشي به دست اوشود و باز  مي

ها  كالغ ،بابا از نظر زن. زنند مي  و بدبختي را جارگشايند و اخبار ظلم و رنج سخن مي

كالغه با قارقار خود كوس رسوايي اربابان قدرت و  ننه. دزد هستند عصيانگر و دله

كند دزدي  كس براي خودش كار ميوقتي هر«: گويد دهد و به الدوز مي ثروت را سر مي

شكم  ...گرسنه بمانماين گناه است كه صابون زير پا بريزد و من  ...هم خواهد بود

كالغه آنچه   ننه.)73 ،همان(» .كنيد همه مثل شما هستند كنيد، خيال مي خودتان را سير مي

آورد و چه حركتي از اين قدرتمندتر كه در   آشكارا به زبان مي،را ديگران در دل دارند

  . تهديد كني آن را ةبرابر قدرت غالب لب به سخن بگشايي و سيطر

 در سرماي زمستان - قشر فقير و بيكار جامعهة نمايند-رِ ياشارددة مريض و بيكا

ها زغال  شده كسي نيست كه بگويد چرا بايد فالني توي اين خراب«: دهد ناله سر مي

اين پرسش از خود و اين گاليه در نهان سرآغاز عصياني . )90 ،همان(» .نداشته باشند

بهرنگي كه براي يافتن كار در تهران و امثال ددة ياشار و يا پدر . است كه بايد خفه شود

ها   بايد زبان آن،گذارند و البته  عاقبت زبان به شورش مي،تبريز مدام دست خالي بودند

دست اجتماع   نماد شورش قشر فقير و پايينفقط كالغه نه ننه. را در نطفه خاموش كرد

كند و  پخش مياخبار و شايعات . شوراند بابا مي  بلكه ديگران را هم عليه زن؛است

شخصيت  ،در داستان. كند بابا ايجاد مي  و زبان رسواگر او ترسي در دل زنقارقار

. ترسد داند و از مرگ هم نمي  او خيلي چيزها مي.كالغه حكم پير دانا را دارد ننه

آنچه   كه بر اين رابطه و بر- بابا گذارد و زن داند، در اختيار الدوز مي بنابراين آنچه مي

 با بابا  زن، در نهايت.برد مي سر هراس و وحشت به  سخت در-داند نادان است الدوز مي

كشاند و به او  به سكوت مي  دوباره الدوز را،كشتن كالغ و بستن سگي در حياط

 قدرت به نفع ةارابمانند بار ديگر زبان . دهد باد مي فهماند كه زبان سرخ سر سبز بر مي

 باالتر ازتواند صدايي را  بابا نمي  زن؛ زيراشود الل ميكند و زبان الدوز  بابا عمل مي زن
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،  زبانوهاي عملي است     قطع تمام سالح، سياست او.صداي خويش تحمل كند

  .آيد شمار مي  بهترين سالح سركوب اصلي

زبان  )مثل ياشار( ايي كه خودخواه و خودپرست نيستنده ها و آدم اما همة دلپاك

بدون . دهند گيرند و به ديگران هم ياد مي زود ياد مي ها را ها و زبان اعتراض آن كالغ

بابا ترس و رعب   زنمانند ي در برابر قدرت خودمحوراي  چنين زبان همگاني،ترديد

و  و براي همين آزادي بيان كند ميدرستي درك  را بهتهديد بابا اين  زن. كند ايجاد مي

 وقتي ، داستانپاياندر . آيد  درمي)قدرت حاكم (بابا قلم در عصر بهرنگي به اسارت زن

كالغه  بزرگ پستانكي را كه الدوز به ننه ها رسيدند، ننه  به شهر كالغ يعنيشهر به آرمان

بابا براي الدوز  آن را زن«: كند اندازد و اعالم مي  دور مي،هايش بدهد  داده بود تا به بچه

رف بزند و درد دلش را به بمكد و مجال نداشته باشد كه ح خريده بود كه هميشه آن را

 راه آنان ة ادامدر ، به ياد دوستان شهيد و ناكامسپس .)111 ،همان(» .كسي بگويد

كنند تا صدا به  كه زبان را قفل ميرا هايي   پستانكبايد . شوند زبان مي پيمان و هم هم

 كند كه ديگر زمان  اعالم مي با قدرت زبان بهرنگي،سان بدين. كردصدا نرسد محكوم 

  .سر آمده است خاموشي در برابر ظلم به

  گيري نتيجه. 5

لفان، ؤهايي روايي هستند كه با وضعيت تاريخي م نا گفتم، هردو،تاريخ و ادبيات

 تاريخ ةتوجه به رويكرد فوكو دربار با. ندا شان در تعامل هاي زمانه خوانندگان و فرهنگ

ماعي وحدتمند برخوردار نبود از نظم اجت بهرنگي  ديديم كه جامعة،و گفتمان هر دوره

 »الدوز و عروسك سخنگو«و  »ها كالغ الدوز و«هاي  هاي چندگانه در قصه ناو گفتم

هر سه گفتمان . هاي انقالبي، سياسي، ادبي و فرهنگي عصر اوست ناثر از گفتمأمت

ر  تكثّةدهند پرستي، خشونت و گفتمان تربيتي نشان  خرافه:شده در اين جستار بحث

ابزار مانند زبان نيز . تبع آن در اجتماع بهرنگي است رت در متن داستان و بهروابط قد

 عامل اقتدار و برتري گروهي ،هاي داستان و جامعه قدرت در كشاكش روابط شخصيت

، كشد بابا كالغ و عروسك سخنگو را مي زنها،   در اين قصه. شد بر گروه ديگر مي

 الدوز،بترتي كند و به اين  صدايشان را خاموش مي
12

در . كشاند  را نيز به خاموشي مي
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. يابند بابا سيطره مي درخشند و بر زبان زن ها مي شخصيتتان هم الدوز و ساير پايان داس

بابا، دست به شورش  زباني در برابر زبان غالب، زن آوايي و هم ها با قدرت هم آن

  . زنند تا قدرت خود را به نمايش بگذارند مي

  ها  نوشت پي

1. new historicism 
2. Michel Foucault 
3. discourse 
4. language 
5. power 
6. D. Cornzway 
7. Ch. Bresler 
8. H. Dreyfus 
9. the history of sextuality 
10. S. Mills 
11. Letherby 

  .ي ستاره استاالدوز در زبان تركي به معن. 12
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