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تاریخ پذیرش3117/7/21 :

چکیده
جنگ سرد از پایان جنگ جهانی دوم در سال  5491م آغاز شد و تا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در
اوایل دهه نود ادامه داشت .در مورد ایران نیز بحران آذربایجان رابطه ایران و آمریکا را وارد مرحله تازهای
کرد ،بهگونهای که اهمیت استراتژیک ایران به عنوان بخشی از کشورهای «حلقه شمالی» برای ایاالت
متحده به اثبات رسید .از شهریور  5231تا مرداد  5223چهار گفتمان اصلی در ایران وجود داشت:
پادشاهی ،مارکسیستی ،اسالمی ،و ملیتگرایی .در این دوره مطبوعات از آزادی فراوانی برخوردار بودند و
رمان پاورقی فارسی نیز پر رونق بود .در این مقاله ،براساس رویکرد تحلیلگفتمانی الکالئو و موفه ،رمانی
از هفتهنامه تهران مصور ،با عنوان من جاسوس شوروی در ایران بودم بررسی شدهاست .نتایج این بررسی
نشان میدهد گفتمان مفصلبندی شده در این رمان با گفتمان پادشاهی همسانی کامل دارد .روایت
راوی آشکارا به بُعدهای گفتمان شوروی یعنی رفاه و عدالت و آزادی حمله میکند و این سه را در جریان
روایت چونان دالهای شناوری در نظر میگیرد تا در گفتمان خود مفصلبندی کند .بُعد دیگر این
گفتمان ،یعنی انترناسیونالیسم ،که در تضاد آشکار با ناسیونالیسم راوی است ،نیز در این رمان کامالً انکار
میشود .درنتیجه این رمان در قالب شرایط جنگ سرد و تأثیر آن بر ایران آن سالها قابلتحلیل است.
واژگان کلیدی :رمان پاورقی ،من جاسوس شوروی در ایران بودم ،تحلیل گفتمان ،الکالئو و موفه
 .5استادیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انساانی ،ساازمان مطالعاه و تادوین )سامت ،
تهران ،ایران

* shakerirasoul@gmail.com
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 -1مقدمه

در بحبوحه جنگ جهانی دوم ،اعالم بیطرفی ایران سودی نبخشاید و روسایه و انگلساتان در
سوم شهریور  5231در قالب قوای متفقین ،ایران را اشغال کردند .حضاور نیروهاای انگلای و
شوروی در ایران از یک طرف و همچنین ورود ایاالت متحده در صحنه جهانی عواملی هساتند
که در تحلیل مسائل ایران در سالهای  5223 -5231نقشی تعیاینکنناده ایفاا مایکنناد .در
کنار مسئله جنگ جهانی دوم و پ از آن اختالف میان متفقین و دوقطبی شدنِ جهاان -کاه
همسایگی ایران با یک سرِ این قطب بر اهمیت آن میافزود -مسئله نفت ،همجاواری ایاران باا
هندوستان و همچنین آبهای گرم خلیج فارس ،ایاران پا از جناگ را در ماوقعیتی جاباب
برای هر دو قطب رقیب قرار داد؛ رقابتی که اینک در قالب تنشهای جنگ سرد خاود را نشاان
میداد .در این مقطع زمانی ،سیاست اغلب دولتها و شاه ،که دستکام در آغااز چنادان تواناا
نبود ،نیز بر دامنه نفوذ این سه کشور در ایران میافزود .گستره نفوذ این سه کشاور باه حادی
است که بی آنکه بخواهیم اوضاع و زمینههای داخلی را نادیده بگیریم ،مهمترین کشامشهاای
قدرت میان نیروهای سیاسی داخلی و بحرانهاای ایان دوازده ساال را مایتاوان در پیوناد باا
دخالتهای آنان در امور ایران تحلیل کرد .اشغال ایران در  5231و استعفای اجباری رضاشااه و
انتقال پادشاهی به فرزندش ،کشمکشهای شرکت نفت ایران و انگلی باا کاارگران و پا از
آن با دولت ،درخواست مصرانه شوروی برای کسب امتیاز نفت شمال و همچنین حمایات ایان
کشور از فرقههای دموکرات کردستان و آذربایجان -که به نظر میرسد این دومی از مهمتارین
چالشهای سده اخیر علیه تمامیت ارضی ایران بود -فعالیت گسترده حزب توده و سازمانهای
وابسته به آن مهمترین رویدادهای این دههاند که در پیوند مستقیم با دخالتها و اعماال نفاوذ
سه کشور خارجیِ یادشده قابل تحلیل است.
سویه دیگر کشمکش در ایران ،میان اشراف ردهباال در قالب دولت و مجل و حتی در آغاز
دربار ،با شاه بود که کوشش آنان بهویژه در قالب جبهه ملی به رهبری مصدق نیز این باود کاه
شاه و اختیارات او را در قالب قانون مشروطه تعریف و محدود کنناد .البتاه در ایان کشامکش،
اشراف تنها نبودند .اکثریت طبقه متوسط مرفه و روشنفکران نیز حاامی آزادیهاای مشاروطه
بودند .در این میان ،حزب توده براساس راهبردهای خود در جبهه حامیان حکومات مشاروطه
قرار میگرفت .در این دهه ،به سبب رویکرد مالیم و جانابداراناه شااه باه مابهب و اشاترا
منافع ،مبهبیون نیز در کمکشهای قدرت دست داشتند .طیفهای گوناگونی از مابهبیون در
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این دوره فعال بودند؛ از روحاانی محافظاهکااری چاون آیاتاهلل بروجاردی و سیاساتماداری
عملگرا چون آیتاهلل کاشانی گرفته تا گروههای مختلف بنیادگرا درقالاب فادائیان اساالم) 5و
مسلمانان لیبرال به عنوان بخشی از جبهه ملی نیز در امور سیاسی این دوره دخیل بودند.
در طول زمامداری شاه ،بیپایه باودن شاعار او مبنای بار تماایلش باه سالطنت باه جاای
حکومت ،روز به روز آشکارتر شد .اقدامات او در«تسلط بر قاوای نظاامی ،برکشایدن افساران و
فرماندهان ،دخالت در کار مجل و دولت ،دادن رشوه باه مطبوعاات» )آبراهامیاان، 541 :5244 ،
در جهت خالف مدعای او بودند .او همچنین از طریق رقابت باا مجلا مایکوشاید از آن باه
عنوان ابزاری علیه قوه مجریه استفاده کند و در مواردی که موفق نمیشد ،تاکتیکهاای خاود
را علیه کابینههایی که مورد حمایت مجل بودند باه کاار مایگرفات )عظیمای . 944 :5233 ،او
همچنین برای تحکیم پایههای حکومت خود در داخل و تأثیر بر افکار عمومی به ایان اقادامات
دست زد :نخست ،خرج سرمایههایی که از پدر به ارث بارده باود در اماور خیریاه؛ دوم ،صارف
هزینه در بخش مطبوعات برای جلب پشتیبانی و تبلیغ؛ ساوم ،کوشاش بارای جلاب حمایات
روحانیان )میالنی. 45-41 :5243 ،
اکنون شاه کمتجربه و ظاهراً با اعتماد به نف اند ) ، 3بی پشتوانه پادری نیرومناد و درباار،
با کشوری اشغالشده ،و رقیبان و منتقدانی نیرومند رودررو شده بود .به گفته یکی از تاریخداناان،
از شهریور 5231تا مرداد  5223قدرت در کانون معینی متمرکز نبود و بین دربار ،کابینه ،مجلا ،
سفارتهای خارجی و تودههاای شاهری -کاه ابتادا در قالاب جنبشای سوسیالیساتی و سا
ناسیونالیستی سازماندهی شده بودند -دسات باه دسات مایشاد )آبراهامیاان544 :5244 ،؛ :5233
 . 314در این دوره سیزده ساله ،دوازده نخستوزیر با هفده کابینه سر کار آمدند که این کابینههاا
بیست و سه بار ترمیم شدند .میانگین عمر کابینهها با در نظر نگرفتن ترمیمها هشات مااه و باا
در نظر گارفتن آن ساه مااه و نایم باود؛ دوساوم از صاد و پنجااه عضاو کابیناه در ایان دوره
سلطنتطلب بودند )عظیمی. 941 :5233 ،
جنگ سرد از پایان جناگ جهاانی دوم در ساال  5491م آغااز شاد و تاا فروپاشای اتحااد
جماهیر شوروی در اوایل دهه نود ادامه داشت و تأثیر آن به حدی بود که تنشهای بینالمللی
گوناگون در این دوره را میتوان در قالب کشمکشهای ایدئولوژیک جنگ سارد صاورتبنادی
کرد )بجورنلوند . 51 :5244 ،در مورد ایران نیز بحران آذربایجان در چنین قالبی جاای مایگیارد.
اهمیت این بحران به اندازهای است که گروهی آن را نقطه آغاز جنگ سرد میدانند و معتقدند
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پ از امتناع استالین از خارج کردن نیروهای ارتش سرخ از آذربایجاان در ساال  5494رابطاه
ایران و آمریکا وارد مرحله تازهای شد و اهمیت استراتژیک ایران به عنوان بخشی از کشاورهای
«حلقه شمالی» برای ایاالت متحده به اثباات رساید )الونادی . 31-39 :5241 ،همچناین ،رابارت
روسو که در آن سالها در پست کنسولی آمریکاا در تبریاز کاار مایکارد در مقالاهای باا عناوان
«مبارزه به خاطر آذربایجان در سال  »5494با قاطعیت چهارم مارس  5494را نقطاه آغااز جناگ
سرد میداند )حسنلی . 254 :5244 ،به دنبال اعالم دکترین ترومن ،دولت آمریکاا در  1ژوئان 5493
برابر با  51خرداد  5234برنامه مارشال را برای کمک به کشورهای اروپایی اعالم کرد و پا از آن
در  31ژانویه  5494برابر  21دی  5233در پیام خود به کنگاره ،ضامن بیاان سیاسات اقتصاادی
خود ،اصل  9آن را به طرح کمک به کشورهای عقبمانده اختصاص داد .پ از این تااریخ اسات
که کمکهای گوناگون اقتصادی ،نظامی ،فنی و سیاسی ایاالت متحده به ایران سرعت مایگیارد
)مهدوی . 515-592 :5232 ،در واقع ،چناانکاه برخای پژوهشاگران نیاز اثباات کاردهاناد ،بحاران
آذربایجان باعث چیرگی شرایط جنگ سرد بر ایران شد )نک .کاتم و دیگران. 44-55 :5234 ،
چنانکه میبینیم ،بیثباتی را میتوان مهمترین مشخصه فضای سیاسی ساالهاای23-5231
دانست .از میان نظریهها و رویکردهای گوناگونِ مربوط به نقد ادبی ،رویکردهای گفتماانی ،تحات
تأثیر پساساختارگرایی ،واجد امکانات بیشاتری بارای تبیاین و توصایف وضاعیتهاای موقات و
کمثبات است؛ زیرا در مواجهه با معنا و وضعیتهای موجود رویکردی اساساً ماوقتی دارد .در ایان
میااان ،رویکاارد تحلیاال گفتمااانی الکالئااو و موفااه ،ضاامن ارائ اه تبییناای کاااربردی و روشاان از
وضعیتهای موقت ،با به دست دادن ساختاری از این وضعیتها ،تصویری روشن از گفتماانهاای
رایج ،که معنا در آن موقتاً ثابت میشود ،در جوامع گوناگون ارائه مایکناد .چناین سااختاری در
قالب مفصلبندی 5گفتمانها معرفی شدهاست .این رویکرد همچنین مساتقیماً باه گفتماانهاای
سیاسی نیز پرداختهاست .به همین دلیل ،از میاان رویکردهاای گونااگون نقاد ادبای و همچناین
رویکردهای گفتمانی ،این رویکرد مشخص انتخاب شد .بر این اساس ،طبق رویکرد یادشاده ابتادا
تبیینی از گفتمانهای اصلی سالهای  5231تا  5223ارائه کردهایم و پا از آن ،میازان ارتبااط
این گفتمانها در فضای سیاسی این سالها را باا یکای از رماانهاای سیاسای معاروف باه بوتاه
آزمایش گباشتهایم .گفتنی است بیشترین استفاده ماا از ایان رویکارد باه مفهاوم مفصالبنادی
مربوط میشود و استفاده ما از این رویکرد در این مقاله به هیچ روی رویکردی حداکثری نیست.
1. articulation
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 -2رویکرد نظری و روششناسی؛ رویکرد تحلیل گفتمانی الکالئو و موفه

نگاه تحلیل گفتمانی الکالئو و موفه به دلیل آنکه مبنتی بر فهمی نسبتاً عمیق از واقعیتهاا،
ساختارها و روابط اجتماعی است ،دیدگاه آنها را تبدیل به دیدگاهی کاربرپسند کردهاسات و
همین باعث شدهاست که این دیدگاه در تحلیلهای رشاتههاای مختلاف کااربرد بیاباد؛ باه
عک برخی از چارچوبها و دیادگاههاای تحلیال گفتماانی کاه سرشات عمادتاً یاا صارفاً
زبانشناسانه آنها ،برای رشتههای دیگر مبهم و یا فاقاد جابابیت اسات .درواقاع ،ایاده کلای
نظریه گفتمان الکالئو و موفه این است که «پدیده های اجتماعی هرگز تام و تماام نیساتند.
معانی هیچگاه نمیتوانند برای همیشه تثبیت شوند و ایان امار راه را بارای کشامکشهاای
همیشگی اجتماعی بر سر تعاریف جامعه و هویت باز میگبارد که خود تأثیرات اجتماعی باه
همراه دارد .وظیفه تحلیلگران گفتمان نشان دادن جریان این کشمکشها بر سر تثبیت معنا
در تمامی سطوح امر اجتماعی است» )یورگنسن و فیلی . 12-19 :5244 ،
آنچه الکالئو و موفه در هژمونی و راهبرد سوسیالیساتی )Laclau and mouffe, 1985: 112
گفتهاند ،در ادامه و در پیوند با آن چیزی است که آنها پایشتار در آثااری چاون الکالئاو )5433
مطرح شدهبود .اندیشههای این دو در این کتاب مورد توجه بسایاری از اندیشامندان دنیاا و مبناای
مباحثه آنها با کسانی چون اسالوی ژیژ ) ، 2دریدا و رورتی قارار گرفات .ایان مباحثاات جادای از
آنکه موجب فراگیرتر شدن دیدگاه گفتمانی الکالئو و موفه شد ،بر دیدگاههای آنها نیاز تأثیرگابار
بود ،به گونهای که گفته میشود برخی از مفاهیم مورد استفاده آنها در تحلیال گفتماان برگرفتاه
از اندیشههای اندیشمندانی چون دریدا و رورتی است.
نکتهای که الزم است در اینجا بدان توجه کنیم ،این اسات کاه مفهاوم هژماونی ماورد نظار
الکالئو و موفه مبنای شکلگیری نظریه گفتمان بودهاست .باه بااور الکالئاو ایان نظریاه گفتماان
ریشه در سه دیدگاه فلسفی قرن بیستم ،یعنی فلسافه تحلیلای ،5پدیدارشناسای 3و سااختارگرایی2
دارد که بهترتیب مبتنی بر سه مفهوم مصاداق ،9پدیاده 1و نشاانه 4هساتند .البتاه نظریاه گفتماان
ساا در آثااار ویتگنشااتاین متااأخر ،3تحلیاال اگزیستانسیالیسااتی هایاادگر و نگاااه انتقااادی
1. Analytical philosophy
2. phenomenology
3. structuralism
4. referent
5. phenomenon
6. sign
7. Later Wittgenstein
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پساساختارگرایانه به نشانه 5از شکل صرفاً اشتقاقی خارج میشود و حالت مستقل به خود مایگیارد.
در توصیف دیدگاه الکالئو و موفاه گفتاه شادهاسات کاه آنهاا «آمیازهای پیچیاده از مارکسیسام
ساختارگرا و هرمنوتیک سیاسی گرامشی به دسات دادهاناد کاه در آن اندیشاههاایی برگرفتاه از
فلسفه پساساختارگرا و نظریه معاصر ،با هدف ساخت یک نظریه اجتماعی پستمادرن رادیکاال3
وجود دارد» ). Boucher, 2008: 77
اگر بخواهیم اشارهای هم به کاربَست نظریه گفتمان بکنیم ،باید بگوییم که ایان نظریاه ،تحلیال
دقیقی درباره مواد تجربی به دست نمیدهد و بیشتر به پدیدههای انتزاعی و مجارد مایپاردازد .اماا
مفاهیمی را که در این نظریه طرح شدهاند ،میتوان بهمثابه ابزارهایی برای تحلیلهای تجربای باه
کار برد .یورگنسن و فیلی در کتاب نظریه و روش در تحلیل گفتمان ویژگایهاای گفتماانی و
بنیادهای نظری و روششناسانه رویکرد الکالئاو و موفاه را توضایا دادهاناد .ایان کتااب یکای از
شناختهشدهترین کتابها در حوزه مطالعات تحلیل گفتمان است که به معرفی و بررسای دیادگاه
گفتمانی الکالئو و موفه پرداختهاست .یورگنسن و فیلیا توضایحات خاود را در چهاار مقولاه
سامان دادهاند :نخست ،بنیادهاای فلسافیِ )هساتیشناساانه و معرفاتشناساانه ایان نظریاات،
براساس نقش زبان در ساختار اجتماعی جهان؛ دوم ،مدل نظری؛ سوم ،راهکارهای روششناساانه
برای چگونگی نزدیکشدن به دامنه تحقیق و چهارم ،تکنیکهای ویژه برای تحلیال .آناان تأکیاد
میکنند در تحلیل گفتمان نظریه و روش در هم تنیده شدهاناد و پژوهشاگران بارای اساتفاده از
تحلیل گفتماان باهمثاباه روش مطالعاه تجربای ،بایاد مقادمات پایاهای فلسافی آن را ب بیرناد
) . Jorgensen and Phillips, 2002: 5کلیه توضیحات پیشِ رو برگرفته از همین کتااب اسات.
یورگنسن و فیلی توضیحات خود درباره تحلیل گفتمان را باا برشامردن رویکردهاای تحلیال
گفتمانی به عنوان یکی از رویکردهای بیشمار برساختگرایی اجتماعی 2آغاز مایکنناد .براسااس
نظر آنها چهار ویژگی را باید به عنوان پیشفرضهای عاام فلسافی در هماه رویکردهاای اجتمااعی
برساختگرا مشتر دانست .این پیشفرضها در رویکردهای تحلیل گفتمانی نیز پبیرفته شدهاند:
 -5رویکردی انتقادی به دانش بدیهی انگاشته شده :این که شناخت ما از جهان نباید بار اسااس
حقیقت عینی باشد .واقعیت فقط از طریق مقولهبنادیهاا 9در دساترس ماا قارار دارد .بناابراین
1. Post- structuralist critique of the sign
2. A radical postmodern social theory
3. Social constructionalism
4. categorisation
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آگاهی ما و بازنمایی جهان ،بازتابی از واقعیت نیست ،بلکه محصول شیوههای مقولهبنادی جهاان
یا به اصطالحی تحلیل گفتمانی ،محصول گفتمانها است ). jorgensen and Phillips, 2002: 5
 -3ویژگای تااریخی و فرهنگای داناش :ماا اساسا ًا موجاوداتی تااریخی و فرهنگای هسااتیم و
نگاه ما باه جهاان و داناش ماا از آن «محصاول تعاامالت تااریخیای اسات کاه میاان ماردم
صورت گرفتهاست» ). Ibid
 -2پیوند میان دانش و فرایندهای اجتماعی :روشهای فهم ما از جهان باه وسایله فرآینادهای
اجتماعی آفریده و حفظ میشوند ) . Ibidدانش از طریق برهمکنشی اجتماعی آفریده میشاود
که ما در آن ،حقایق مشتر را میسازیم و در مورد اینکه چیزی درست یا غلط است ،باا هام
رقابت میکنیم ). Ibid
 -9پیوند میان دانش و کنش اجتماعی :در یک جهانبینی خاص برخی از کانشهاا طبیعای و
برخی دیگر دور از ذهن هستند .فهمهای اجتماعی متفاوت از جهاان باه کانشهاای متفااوت
میانجامند ). Ibid
هدف تحلیل گفتمان طرحریزی دقیق 5فرایندهایی است که ما در آن بر سر روشهایی کاه
معنا از طریق آنان تثبیت میشود با همدیگر ستیزه میکنیم ،و اینکه ایان فراینادها از طریاق
کدام سازوکارهای تثبیت معنا آنچنان جاافتاده میشاوند کاه ماا آنهاا را طبیعای مایپناداریم
) . Ibid: 6-25با این توضیحات اکنون میتوانیم مفاهیم نظری الکالئو و موفه را توضیا دهیم:
هر عملی را که میان عناصر گوناگون بهگونهای ارتباط برقرار کند که هویت آنان باه وسایله
این عمل تعیین شود ،مفصلبندی مینامیم .کلیت ساختمند شادهای را کاه نتیجاه عمال
مفصلبندی است ،گفتمان میناامیم .وضاعیتهاای متغیار را زماانی کاه در یاک گفتماان
مفصلبندی شوند ،بُعد 3مینامیم .در مقابل ،هر تفاوتی را که باه شایوهای گفتماانی مفصال

بندی نشده باشد ،عنصر 2مینامیم ). Laclau & Mouffe, 1985: 10
درواقع ،گفتمان از طریق تثبیت نسبی معنا به دورِ یک دال مرکزی خاص سااخته مایشاود.
تثبیت معنا در یک گفتمان از رهگبر حبف دیگر معناهای ممکنِ هر نشانه صورت میگیرد .ایان
امر به معنی حبف همه راههای ممکنِ دیگری است که نشانهها در آن میتوانستند با هم ارتبااط
داشته باشند .بنابراین ،گفتمان محدودکردن امکانهای معنا و کوششی برای جلاوگیری از لغازش
1 .Map out
2. Moment
3. Element
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نشانهها در رابطه با یکدیگر و در نتیجه ایجاد نظام معنایی یک ارچه اسات .الکالئاو و موفاه هماه
امکانهای دیگر معنا را که گفتمان مانع از آن میشود قلمرو گفتمانی ماینامناد ) . Ibidدر اداماه
بحث ،گفتمانهای اصلی سیاسی در سالهای  5231تاا  5223ش ،باا الهاام گارفتن از رویکارد
تحلیل گفتمانی الکالئو و موفه ،بهویژه مفهوم مفصلبندی ،معرفی و تبیین میشود.
 -3گفتمانهای اصلی در سالهای  1321تا 1332

در خأل قدرتی که در این دوره سیزدهساله بر فضای سیاسی کشور حاکم بود ،در کنار گفتماان
پادشاهیِ حاکم ،سه گفتمان عمده مارکسیسم ،ناسیونالیسم و اسالم در قالب نیروهای سیاسای
و اجتماعی گوناگون با اهدافی گاه مشتر  ،گاه متفاوت و متضاد با هم در رقابت بودناد؛ یاا در
مواردی بنا به اوضاع و مقتضیات ،با یکدیگر متحد میشادند .گفتماان ناسیونالیسام لیبارال باا
بهرهمندی از مسأله نفت و تقابل با شرکت نفت انگلی و ایران در قالب جبهه ملی به رهباری
محمد مصدق در فضای سیاسی این دوره تشکیل شد و توانست از یک سو ،طیاف گساتردهای
از ناسیونالیستهای متجدد و دموکرات و سکوالر را و از سوی دیگر ،سنتگرایانی که اغلاب باا
بازار در پیوند بودند و مهمتر آیتاهلل کاشانی را به همراه تندروترین گروه طرفادارانش ،فادائیان
اسالم ،در گفتمان خود جای دهد.
گفتمانی را که مصدق در طول دوران سیاستورزی خود بر آن تأکیاد مایکارد مایتاوان
گفتمان ناسیونالیسم لیبرال نامید .این گفتمان با تعیین ناسیونالیسم بهعنوان دال مرکزی خود
و بُعدهایی چون قانونگرایی) ، 9تأکید بر اجرای قوانین مشروطه ،آزادی و دموکراسی ،تأکید بار
اسالم فردگرایانه ،مبارزه با انگلی و ملیکردن صنعت نفت ،مفصلبندی خود را صاورتبنادی
کاارد .ایاان گفتمااان بااهتاادریج و در پاای تشااکیل جبه اه ملاای در مهرماااه  5234در گفتمااانی
ناسیونالیستی و با دال مرکزی مبارزه برای ملیکردن صنعت نفت ،دست به مفصلبنادی تاازهای
زد و توانست طیفهای گوناگونی از نیروهای سیاسی و اجتماعی را با خاود هماراه کناد .درواقاع،
این گفتمان توانست با جبب بُعدهای گفتمان مبهبی حمایت گروههای بیشاتری از ماردم را باه
خود جلب کند.
از میان سه گفتماان یادشاده ،فقاط گفتماان مارکسیساتی ،در قالاب حازب تاوده ،دارای
اساسنامه بودهاست) 1که این امر اطالعات شافافتاری را بارای مفصالبنادی گفتماانی آن در
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اختیار ما میگبارد .البته این مفصلبندی همچنین بر پایه برنامههاا و مجموعاهای از اطالعاات
درباره عمل سیاسی این حزب در موقعیتهای مختلف است.
حزب توده ،به عنوان حزبی مارکسیست -لننیست ،گاه و بیگاه ،از گفتماان پادشااهی-کاه
آن را نماینده سرمایهداری مبتنی بر تجارت )کم رادور و تحت حمایات آمریکاا مایدانسات-
حمایت میکرد .این حزب نیز با بهرهگیری از وضعیت اقتصادی نابسامان اغلاب ماردم ایاران و
حمایت شوروی ،با کمک سازمانی منظم بر پایه آموزههای مارکسیستی و تضاد باا ام ریالیسام،
گفتمان خود را در میان طبقه روشنفکر و کارگران صنعتی و طبقات پایین صنفهای گونااگون
گسترش داد .اگر در مفصلبندی گفتمان حزب تاوده مارکسیسام لنینیسام را دال مرکازی در
نظر بگیریم آنگاه بُعدهای آن عبارتاند از :حمایت از سوسیالیسم ،حمایت از شاوروی ،حمایات
از طبقه زحمتکش ،انترناسیونالیسم ،آگاهیبخشی به توده ،حمایت از مشروطهخاواهی ،تأکیاد
بر مبارزه ،فقرستیزی ،و مبارزه با ام ریالیسم.
گفتمان اسالمی را نیز آیتاهلل کاشانی ،به عنوان روحانیای طرفدار دخالت مستقیم دیان و
دینداران در سیاست ،نمایندگی میکرد .او نیز با بهرهمندی از موضوع شرکت نفات انگلای و
ایران و به طور مشخص ،مخالفت علنی با دولت انگلای و در اتحااد باا جبهاه ملای ،گفتماان
اسالمی خود را در میان عاوام و بازاریاان سانتگارا گساترانید .او در ایان راه از ظرفیاتهاای
مبهبی جامعه و گرایشهای تندروانه در این زمینه بسیار سود جست .این گفتمان از  5231تاا
 5225با دال مرکزی اسالم سیاسای و بُعادهای حمایات از جنابشهاای اساالمی ،مباارزه باا
بیگانگان ،رعایت قوانین شرع ،مخالفت باا نظاام پادشااهی ،مخالفات باا نظاام قضاایی مادرن،
خشونت مبهبی و مخالفت با حضور زنان ،قابل مفصلبندی اسات .گفتماان اساالمی از اوایال
سال  5225با جدایی از گفتمان ناسیونالیستی جبهه ملی و پشتیبانی از گفتمان سلطنتطلاب
در مفصلبندی تازهای صورتبندی شد.
در کنار سه گفتماان یادشاده ،گفتماان پادشااهی نیاز در طاول ایان دوره مایکوشاید ،باا
صورتبندی تدریجی ،خود را یگانه راه حل مشکالت کشاور معرفای کناد و باه گفتماان مسالط
تبدیل شود .مهمترین کارگزار این گفتمان پادشاهی ،شاه بود که گفتمان خود را باا دال مرکازی
سلطنت دلبخواهی 5مفصلبندی کرد .این گفتمان از حمایت دولت انگلی و پا از آن ایااالت
متحده سود میبرد .اگر دال مرکزی گفتمان پادشاهی را سلطنت دلبخواهی بدانیم ،بُعادهای ایان
1 . Arbitrary
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گفتمان عبارت خواهند بود از :وابساتگی باه دنیاای غارب ،جامعاه امنیتای ،همراهای باا اساالم
غیرسیاسی ،همراهی با اسالم سیاسی طرفدار سلطنت ،مخالفت با مصادق ،تأکیاد بار نوساازی ،و
مخالفت با حزب توده.
اکنون که مفصلبندی گفتمانهای موجود در دوره زمانی مورد مطالعاه مشاخص شاد ،بار
این اساس خوانشی تحلیلگفتماانی از رماان ماورد مطالعاه ارائاه مایشاود تاا میازان پیوناد
گفتمانهای موجود در این اثر با گفتمانهای یادشده تعیین شود.
 -4جاسوس شوروی در ایران

رمان من جاسوس شوروی در ایران بودم در  19قسمت دو صفحهای و در هر قسمت حدود
 5311واژه از شماره  /215جمعه 32 ،اردیبهشت  5234تا شماره  /211جمعه 1 ،خرداد ،5234
به طور منظم در هفتهنامه تهرانمصور منتشر شد .جالب توجه اینکه احمد دهقان ،صاحب ،مدیر
و سردبیر این مجله ،یک روز پ از انتشار شماره  ،211در روز شنبه  4خرداد در دفتر خود در
تئاتر تهران به ضرب گلوله جان باخت .گرچه در این شماره تبلیغی برای انتشار پاورقی یادشده
در آینده به صورت کتاب آمده ،نگارنده در جستوجوهای خود هیچ نشانی از چاپ این اثر به
صورت کتاب نیافت .پیش از آغاز بحث درباره متن این اثر یادکردنی است که این مجله به
مدیریت احمد دهقان کامالً به دربار و شخص شاه وابسته بود .در اغلب شمارههای این مجله
همواره اخبار و عک هایی از خانواده پهلوی به همراه مطالب بسیاری در ستایش از شاه و خانواده
او منتشر میشد .رویکرد گفتمانی این مجله به مسائل مختلف داخلی و خارجی نیز در جهت
همین وابستگی است .مشاهدات یکی از روزنامهنگاران همدوره دهقان نیز حکایت از روابط نزدیک
او با دربار و شخص شاه دارد ) . 4به گفته یکی از روزنامهنگاران این دوره ،مجله تهرانمصور پ از
تحوالتی از سال 5239پرشمارگانترین مجله کشور شد )بهزادی . 192 /5 :5234 ،این روزنامهنگار
توجه مردم به آثار مستعان از جمله آفت ،رابعه و شهرآشوب و همچنین من جاسوس شوروی در
ایران بودم را از مهمترین دالیل شمارگان زیاد این مجله میداند )همان. 343 /3 :
در صفحه نخستِ قسمتِ اول این رمان سه پیشگویه آمدهاست .پایشگویاه نخسات در
مستطیلی وسط و باالی صفحه آمدهاست:
بزرگترین کتاب سیاسی زمان که حاوی دقیقتارین اسارار در خصاوص شابکه جاسوسای
شوروی در ایران است ،از این شماره در تهرانمصور چاپ میشود .نویسنده این کتاب ،یعنی
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کسی که فریب تبلیغ شورویها را خورده و به بهشت کمونیسام رفتاه و ماأیوس بازگشاته،
استعفانامه خود را از دستگاه جاسوسی شوروی بدین وسیله اعالم میدارد.
چون پ از انتشار آگهی چاپ این کتاب در تهرانمصور ،در برخی محافل خبر از این باود کاه
برای جلوگیری از فاش شدن اسرار ،نویسنده را از بین خواهند برد ،ما اکنون اعالم میداریام ایان
کتاب در چندین نسخه نوشته شده و هر نسخه در جای امنی س رده شده تا اگار از انتشاار یاک
نسخه جلوگیری شود ،نسخه دیگری از این کتاب منتشر گردد .نویسنده کتااب ،یعنای جاساوس
سابق شوروی میگوید« :من اکنون از مرگ ترس ندارم ،اسرارم را فاش کاردهام ،چاه بمیارم و
چه بمانم ،این اسرار منتشر خواهد شد .خوشحالم که قبل از مرگ ،قبل از آنکه نتوانم باه ایان
کشور خدمت کنم ،نوشتن این کتاب را تمام کردهام .نوشتن ایان کتااب و رهباری ملتای باه
حقیقتِ بهشت کمونیسم ،تمام گناهان مرا خواهد شست .خدا را شکر که برای همیشه گماراه
نبودهام و از میانه این راه خطرنا بازگشتهام و اکنون میتوانم عده دیگری را که مانند مان در
این راه قدم برمیدارند ،راهنمائی کنم» .فعالً از افشای نام نویسنده کتاب ،یعنی ایان جاساوس
خودداری میشود و هنگامی پرده از هویت او برگرفته خواهد شد که انتشار آن در تهرانمصاور
پایان یابد )روشنیان :5234 -5234 ،قسمت اول .

پیش از پرداختن به تحلیل این متن الزم است نکاتی درباره نویسنده این رمان یاادآور شاویم.
همانگونه که در پیشگویه نخست دیادیم ،در ایان اثار نویسانده ،راوی و شخصایت اصالی کاه
رویدادها حول شخصیت او میگردد ،یکسان است .در قسامت ساوم ایان پااورقی بحثای دربااره
پسوند «یان» در سجل )نام خانوادگی شخصیت اصلی و اشتباه روسها مبنی بر ارمنای دانساتن
او تنها نشانیی است که از مشخصات شناسنامهای نویسنده به ما داده میشود تا اینکه در قسامت
 34این پاورقی زندگینامه مختصری با اطالعات دقیق به همراه تصاویر کااملی )سار تاا باه پاا از
کریم روشنیان )متولد  5219روبهرو میشویم .دلیل این معرفی هم به گفته تهرانمصور این اسات
که از آنجا که کوششهای سفارت شوروی در ایران از اعمال قاانونیی چاون درخواسات از وزارت
امور خارجه ایران و یا تهدید مسئول مجله در متوقاف کاردن انتشاار ایان پااورقی نتیجاهبخاش
نبوده ،وجود چنین شخصی را انکار میکنند و این موضوع از طریق رادیاوی فرقاه دماوکرات نیاز
بارها اعالم میشود .البته آگاهیهای کنونی ما ضمن تأیید هویت نویسانده ،ماوارد بیشاتری را
در بر میگیرد .بنا بر نوشتههای یکی از شرححال نویساان معاصار ،ظااهراً همزماان باا انتشاار
پاورقی یاد شده در تهرانمصور ،رزمآرا در حال فراهم نمودن مقدمات نخستوزیری باودهاسات
و برای زمینهچینی این کار ،سه تن از دوستان نزدیک خود را به سه کشور آمریکاا ،انگلای و
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شوروی فرستاده بود .مأموریت شوروی نیز بر عهده سرتیپ ابراهیم والای باود .رزمآرا از احماد
دهقان درخواست کرده بود که انتشار ادامه پاورقی متوقف شود که مورد قبول واقع نمایشاود.
ظاهراً نویسنده را دستگیر میکنند و به خدمت وظیفه میبرند .او نیز فرار میکند و باه انتشاار
ادامه مقاالت میپردازد .ارتباط دهقان و ارتش به حدی بود کاه شارح حاال ناوی یااد شاده
تهران مصور را ارگاان ارتاش مایداناد )عااقلی . 441-444 /3 :5241 ،نکتاه جالاب دیگار اینکاه
نویسنده -که در اینجا با راوی و شخصیت اصلی یکسان پنداشته میشود -در متن رمان نیز باه
مشمول خدمت بودن خود اشاره کردهاست )قسمت  . 34در پایان این تحلیال ،دربااره نویسانده
این رمان بحثی تکمیلی خواهیم آورد .اما اکنون به تحلیل پیشگویه نخست میپردازیم.
در این پیشگویه ،موضوع و درونمایه رمان آشکار شدهاست .موضوع این اثر «اساراری دقیاق
درباره شبکه جاسوسی شوروی در ایاران» و درونمایاه آن نیاز فریبکااری حکومات کمونیساتی
شوروی و حزب توده و دروغین بودن ادعاهای این دو در مورد مسائلی چون ایراندوستی ،عادالت
و مساوات ،رفاه و غیره اعالن میشود .س از خطراتی که نویسنده را تهدید میکند ،ساخن باه
میان میآورد و تأکید میکند چندین نسخه از این اثر در جای امن نگهداری مایشاود .خوانادن
این بخش متضمن این مفهوم است که این اثر سری است و کسانی که سرشان فاش میشود نیاز
ممکن است خطراتی را بارای نویسانده موجاب شاوند .سا نقال قاول مساتقیم از نویسانده
آمدهاست که باز تأکید می کند خوشحال است کاه قبال از مارگ توانساته باا پارده برداشاتن از
بهشت کمونیسم به مردم ایران خدمت کند .بخش پایانی این پیشگویه نیز جالب توجاه اسات.
از این جهت که آشکارا برای این خدمت وجههای مبهبی-که باا مارکسیسام در تضااد آشاکار
است -در نظر میگیرد و با یادکرد خدا )خدا را شکر امیدوار است که فاش نمودن ایان اسارار
گناهان او را بشوید.
پیشگویه دوم با عنوان «نامه سرگشاده به مارشال تالبوخین ،رئی ساتاد آرتاش سارخ
ماوراء قفقاز ،ژنرال واویلوف ،رئی اداره ضد جاسوسی آرتاش مااوراء قفقااز تفلای » در دو
طرف و پایین پیشگویه نخست آمدهاست .تاریخ این نامه  59اردیبهشت  5234است .طباق
این تاریخ ،این نامه نُه روز قبل از انتشار نخستین قسمت این رمان نوشته شدهاست .موضوع
این نامه استعفای نگارنده است که شرحی دقیق از مأموریت او و دالیل این اساتعفا را در بار
دارد .نویسنده این نامه اذعان میکند نام مخفی او لوت بوده و به مدت  54مااه از تااریخ 39
ماارس 5494تا اول اکتبر  5493برای تعلیم جاسوسی و رادیاو در شاهرهای بااکو ،تفلای و
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مسکو اقامت داشتهاست .نویسنده در بند نخستین این نامه با تأکید بر «بهعک آنچه شاایع
است» مینویسد ماردم شاوروی در وضاع «فقار و بادبختی و فسااد ،رشاوه و عادم آزادی»
زندگانی میگبرانند و دلیل آن را -که با «تحقیق» «معلوم» شدهاست -نه جنگ جهانی دوم
که «استقرار رژیم و حکومت شوروی» )روشنیان :5234 -5234 ،قسمت اول میداند .نگارنده پ
از برشمردن ویژگیهای منفی دیگاری از جامعاه شاوروی ،ازجملاه ناابرابری ،فضاای پلیسای،
امنیتی و جاسوسی و رعایت نکردن حقوق اقلیت ارمنی مهااجر )دلیلای زیرکاناه بارای نشاان
دادن نابرابری تصریا میکند« :مشاهدات نگارنده از اوضاع کشور خالف گفتهها و تئوریهاای
کمونیستی شما را ثابت میکند» )همانجا و در نهایت انگیازه حکومات شاوروی از دخالات در
امور ایران و «میهن عزیز» را که به شیوههای مختلف از قبیل «اعزام جاسوس و تشکیل حازب
و ایجاد انقالب و شورش» )همانجا انجام میگیرد ،نه بر مبنای «نظر اصالحی» بلکه بر مبناای
«نظر بسط قدرتطلبی و استعماری» این کشور میداند .وی به همین دلیل اساتعفای خاود را
از حزب توده ایران ،حزب کمونیست شوروی ،و همچنین سمت جاسوسی اعالن میکند.
تا اینجای کار در همین دو پیشگویه مهمترین تخاصم گفتمانی رمان آشکار میشود .در
یک طرف گفتمان راوی قرار دارد که میتوان گفتمان او را گفتمان ایران نامید .جایگاه راوی
در این گفتمان ناسیونالیستی با کاربرد مفاهیمی چون میهن عزیز ،خدمت به کشاور و ملات
حتی به قیمت از دست دادن جان ،آشکار اسات .راوی در اینجاا ناسیونالیسام را آشاکارا باا
مبهب پیوند دادهاست .سویه دیگر ایان تخاصام ،و دیگاریِ دشامن ،گفتماان مارکسیساتی
درون ایران با نمایندگی حزب توده ،و رژیم کمونیستی شوروی ،حامی اصالی ایان حازب در
داخل کشور است .تأکید راوی بر عباراتی چون «بهعک آنچاه شاایع اسات» )هماانجاا و
«رهبری ملتی به حقیقتِ بهشت کمونیسام» )هماانجاا باا در نظار گارفتن تقاابلی کاه باا
توصیفات او از جامعه شوروی به عنوان نمونه عملی جامعهای مارکسیستی به دست میدهد،
نشان دهنده طبیعیشدگی اسطوره شوروی و مارکسیسم در جامعه ایران زماان انتشاار ایان
اثر است .اسطورهای که بنا بر تصریا راوی دروغین است و با مشاهدات او ،دروغین بودن آن
اثبات شدهاست و راوی با مخاطب قرار میگبارد از طریق در میان گباشتن تجربیاات عینای
خود ،این موضوع را برای مخاطاب در طاول روایات روشان کناد .حملاه راوی باه بُعادهای
مفصل بندی شده در گفتمان مارکسیستی ،از جمله آزادی ،برابری و رفاه نیز در همین جهت
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است .بُعدهایی که راوی در متن رمان آنها را چون دالهای شناوری 5در نظر میگیرد تا آنهاا
را در گفتمان خود مفصلبندی کند.
پیشگویه سوم ،یعنی مقدمه کتاب نیز آشکارا بر سیطره اساطوره شاوروی بار ذهان راوی
حکایت میکند وقتی «با قلبی مملو از امید و آرزو» )هماانجاا باه کشاوری مایرود کاه فکار
میکرد بهشت است« .و واقعاً خیال میکردم که شوروی بهشتی اسات کاه هماه گوناه آزادی،
برابری ،خوشی و خوشبختی برای آن مهیا هست»؛ اما بیدرنگ به واهای باودن ایان اساطوره
اشاره میکند و ادامه میدهد اگر خوانندگان مانند من با فکری موافق شوروی به آنجا بروند باا
عک «آنچه شایع است» روبهرو خواهند شد .راوی س با اشاره به اینکه تاا قبال از تجرباه
سفر به شوروی ،کمونیستی متعصب بوده که میخواسته کمونیسم را چون «مظهر قادرتی» در
کشور خود برپا کند ،با زیرکی خود را در جایگااه پبیرناده گفتماان مارکسیساتی و ستایشاگر
اسطوره مارکسیسم قرار می دهد تا از این طریاق شااید بتواناد طرفاداران ایان گفتماان را باه
همذاتپنداری با خود همراه کند.
نکته بسیار مهم و در خور توجه این است که راوی در جایجاای ایان روایات ،بار نفاوذ
گسترده گفتمان مارکسیستی در قالب حزب توده در ایران تأیید میکند .برای نمونه به ایان
تفسیر راوی در صفحه دوم قسمت اول این اثار توجاه مایکنایم« :وقاوع جناگ و مصاائب
داخلی ،فقر و بدبختی مردم و آزادی بعد از شهریور همه آنهایی را که در زندگی جز ساختی
و گرسنگی چیزی ندیده بودند ،از نظر فکری مساتعد آشاوب طلبای بارای تحصایل حقاوق
بیشتری نمود .در این میان حزب توده ایران به واسطه داشتن یک هدف و پشتیبانی از ایان
طبقه مستعد توانست موفقیتی بیش از سایرین باه دسات آورده و عادهای از جواناان را باه
سوی خود بکشاند .وجود نیروی سرخ و کمکهای مادی آن ،حازب تاوده را بایش از پایش
قوی کرد و چون اغلب مردم هم موافق قوی هستند به حزب توده روی آوردناد» )هماانجاا .
او در ادامه تأکید میکند که « 44درصد از جوانانی که به احزاب متمایل به خاارجیهاا وارد
میشوند ،با نیت پا فقط برای اصالح میروند ولی وقتی در جریان کار واقاع مایشاوند ،از
دو حال خارج نیست یا فاسد میشوند یا کنارهگیری مینمایند» )همانجا  .آشاکار اسات کاه
راوی در گروه دوم قرار میگیرد؛ چون باا اساتعفا از حازب تاوده از فسااد خاود جلاوگیری
کردهاست .بدین طریق ما شاهد روایتی هستیم علیه تسالط هژمونیاک حازب مارکسیساتی
1 . Floating signifier
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توده در دوره مورد نظر در ایران .از آنجا کاه راوی از ناوع راوی مفسار اسات در تفسایرهای
خود میکوشد با دقت بسیار معانی و پیامها را بهگونهای رمزگباری کناد تاا معناهاای ماورد
نظر او تا حد امکان به طور کامل در شود؛ اگرچه نحوه روایت او را میتوان ترکیبای از دو
رویکرد آشکار و تلویحی نیز دانست.
پ از توضیحاتی که درباره جایگااه گفتماانی راوی دادیام ،در اداماه ،ایان روایات را از
نظرگاه بررسی مواجهه آن با گفتمان مارکسیستی حزب توده بررسی میکنیم.
 -5تخاصم با گفتمان شوروی

اقامت راوی در شوروی سی و پنج قسمت از این پااورقی پنجااه و چهاار قسامتی را شاامل
میشود .اختصاص یافتن این حجم از روایت برای پرداختن به گفتاان شاوروی باا توجاه باه
رویکردی که راوی قرار آن را در پیشگویهها با مخاطب گباردهاست ،نشاندهناده عازم او در
تمرکز بر تخریب اسطوره شوروی و مفصلبندی گفتمانی آن است .در نگاه اول شاید به نظار
برسد این میزان توجه به شوروی ارتباط چندانی با مسائل داخلی ایران نداشته باشد؛ اماا باا
توجه به اشارات آشکار و گاه پنهان راوی به وابستگی و دستنشاندگی حزب تاوده باه رژیام
شوروی ،دلیل این انتخاب و این میزان توجه برای ما آشکار میشود .راوی با توجه به آگاهی
از طبیعیشدگی و رسوب گفتمان مارکسیستی در کشور خود ،برای حمله به این گفتماان از
مضمون سفر ،آن هم سفر به مکان و مرکاز اصالی قادرت ایان گفتماان اساتفاده مایکناد.
کشوری که راوی به آن سفر کرده ،همان جامعهای است که نمونه آرمانی حزب تودهاسات و
راوی با سفر به آرمانشهر این حازب ساعی در توصایف واقعیاات آن -البتاه از نگااه فااعلی
شناسا در گفتمان مقابل و متخاصم با این حزب -برای مخاطب دارد.
توصیفهای عینی راوی از قسمت سوم پاورقی ضمن ورود او باه شاوروی از طریاق مارز
آستارا با توصیف ماهگیران آغاز میشود« :صیادها با وضع بسیار بدی که حااکی از فقار آنهاا
بود ،با قایق ماهیگیری کوچک خود به صا ید مشاغول بودناد .مان از وضاع باد آنهاا گماان
میکردم که ایرانی هستند؛ چون تصور نمینمودم که روسهاا دارای چناین وضاعی باشاند؛
زیرا طبق تئوری مارک در حکومت کارگری یا بهتر دیکتاتوری پرولتاریا زندگی خوب برای
همه مهیا است؛ زیرا حزب توده خودمان هام شاعار ناان بارای هماه ،فرهناگ بارای هماه،
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بهداشت برای همه را در روزنامه خود می نوشت .مرتب زندگی خوب و راحت ملل شوروی را
به رخ ما میکشید» )همان :قسمت سوم .
در ادامه شخصیت اصلی را به همراه گورگین ،افسری که راهنمایی او را بر عهده دارد ،در
کافهای «محقر و کثیف» در کنار میزی «ب بیقواره و زشت» میبینیم؛ کافهای پار از گادا
که وضعیت ظاهر مشتریان آن نیز مانند گدایان است .در این حین کاودکی گادا بارای تکاه
نانی نزد او میآید و وقتی با پرخاش گورگین مواجه میشود ،در پاساخ مایگویاد« :شاما از
ایران آمدهاید و همه چیز با خود دارید ،ولی ما گرسنه هستیم» )همانجا .
نقل قولها چنان آشکار است که نیازی به تفسیر ندارد .برای پرهیز از اطاله کاالم در اداماه
مواردی را که راوی درجهت ویرانسازی مفصلبندی اسطوره شاوروی آوردهاسات ،فهرساتوار
میآوریم :فقر و بیعدالتی )همان :قسمت ساوم ؛ نازیباا باودن لبااسهاای شاهروندان شاوروی و
مقایسه آن با شیکپوشی جوانان تهرانی ،نازیبا بودن اتوموبیلهاا )هماان :قسامت چهاارم ؛ آشانا
نبودن شهروندان عادی و حتی تحصیلکردهها با زبانهایی چون انگلیسی و فرانسه ،باه عکا
شهروندان ایرانی )همان :قسمت پنجم ؛ نبودن رفاه بهگونهای کاه صااحبخاناه شخصایت اصالی
تصمیم دارد به ایران مهاجرت کند ،و خاداناباوری )هماان :قسامت ششام ؛ نااامنی و رواج دزدی
)همان :قسمت هفتم ؛ عقبماندگی فناوری )همان :قسمت هشتم ؛ اشاره به اشاغال بنادر پهلاوی باه
دست روسها در شهریور بیست ،و رفتار خشونتآمیز دولت با شاهروندان خاود )هماان :قسامت
نهم ؛ فقر و بازار سیاه )همان :قسمت دهم ؛ رواج رشوه و گستردگی نفوذ تبلیغاات دروغاین رادیاو
مسکو در کشورهای دیگر )همان :قسمت یاازدهم ؛ وضعیت باد بهداشات در شاوروی و فراوانای
فحشا و بیماریهای مقاربتی )همان :قسمت دوازدهام ؛ ترس حکومت از مردم و در نتیجاه نباودن
آزادی بیان و فضای بسته سیاسی )همان :قسمت سایزدهم ؛ گستردگی نفاوذ برناماههاای صادای
آمریکا در شوروی بهویژه برنامههای مربوط به اوضاع داخلی این کشور )همان :قسامت چهااردهم ؛
اوضاع بد بیمارستانها )همان :قسامت پاانزدهم ؛ نباود آزادی حاق انتخااب سیاسای و انتخاباات
فرمایشی )همان :قسمت شاانزدهم ؛ پاایین باودن آگااهی عماومی ماردم )هماان :قسامت هفادهم ؛
مخالفت پنهانی مردم با حکومت )همان :قسمت هجدهم ؛ حاکمیت فضای پلیسی و عضویت اغلب
مردم در نهادهای امنیتی )همان :قسمت نوزدهم ؛ بینظمای در کشاور و وضاعیت باد بسایاری از
فراریان فرقه دموکرات؛ تبلیغات حکومت شوروی علیه مردم ایاران و ارائاه تصاویری حااکی از
توحش و نامتمدن بودن این مردم )همان :قسمت بیستم ؛ اوضاع بد معیشتی ارمنایهاای مهااجر
)همان :قسمت بیستویکم فساد اداری و دزدی مأموران از آذوقههاای جیارهبنادی )هماان :قسامت

بازتاب شرایط جنگ سرد در رمان پاورقی "من جاسوس...

نقد و نظریه ادبی /سال سوم ،دوره اول ،بهار و تابستان 9317

42

بیستودوم  ،و همین طور نارضایتی ایرانیان مارکسیسات سااکن در شاوروی ،وضاعیت اخالقای
نابسامان دختران و زنان ،سیستم امنیتی و جاسوسی داخلی و مواردی از این قبیل.
از فهرست باال میتوان نتیجه گرفت که بخشهای مختلف این رمان هجو گفتمان شاوروی
و ویرانسازی اسطوره آن است .البته چنانکه پیشتر گفتیم ،هادف مساتقیم یاک ساویِ ایان
تخاصم احزاب مارکسیست ایرانی و حزب توده است .در جایجای این رماان راوی باه اساتناد
مشاهدات خود از سران و رهبران این حزب و احزاب با گرایش چاپ انتقااد مایکناد .راوی در
انتقادهای خود از افرادی چون نورالدین کیانوری ،فریدون کشااورز ،رضاا روساتا و عبدالصامد
کامبخش نام میبرد و درباره پیشهوری نیز بحثی مجزا دارد .در ادامه با بررسی اظهاار نظرهاا و
دیدگاههای این راوی رویکرد و جایگاه گفتمانی او را تبیین میکنیم.
راوی در قسمت دوم پاورقی با ذکر خاطرهای از حضور دکتر کشاورز در جلسهای کاه بارای
رسیدگی به اوضاع آذربایجان تشکیل شده بود ،به نظر میآید که تلویحاً علیاه او موضاع مای-
گیرد .در همین قسمت نیز با آوردن یکی از اعماال خاالف قاانون قاوام از او انتقااد مایکناد.
چنانکه در تحلیل پیشگویهها آمد ،راوی خود را در جایگاه فردی ناسیونالیست مایبیناد و از
این موضع روایت میکند .راوی وقتی با ویژگیهای منفی جامعه شوروی روبهرو میشود ایاران
را در مقام مقایسه از یاد نمیبرد و توصیفهای او بهگونهای است که همزماان باا ویارانساازی
اسطوره شوروی ،در کار توصیف اسطوره ایران است .از وضعیت ظااهری ماردم و خیاباانهاا و
مغازهها گرفته تا وضعیت نمایش فیلم در سینماها ،ایران در وضعیت بهتری قرار دارد .وقتی در
قسمت دوازده درباره عمل خرابکارانه آتشسوزی توضیا میدهد« :محال وقاوع حریاق ،انباار
خواربار اداره تجارت خارجی بود و به طوری کاه مایگفتناد کلیاه کااالیی کاه از ایاران آورده
میشد ،در آنجا جمع کرده بودند» )همان :قسمت دوازدهم  .اگرچه به هنگام جناگ جهاانی دوم،
ایران بخشی از نیازهای متفقین را تأمین میکرد ،وجاود چناین انبااری از کاالهاای ایرانای باا
توجه به توصیفات دیگر راوی از ایران و کمبود مواد غبایی در شوروی و جیرهبندی آن در ایان
کشور را میتوان در جهت اسطورهسازی ایران تفسیر کرد .پ از اتمام مأموریت در شاوروی و
هنگام ورودِ دوباره به آستارا ،این بار در قهوهخانهای در ایران صبحانه میخاورد« :یاک سایگار
اشنو خریدم ،بستههای سیگار و کبریتها خیلی به نظرم زیباتر میآماد) ».هماان :قسامت سای-
وششم  .البته راوی با توصیفات «رقتآوری» که از اوضاع شوروی به دسات مایدهاد ،در کناار
اشارات گاهبهگاهی که به وضعیت ایران و تبلیغات منفی حکومت شوروی درباره ایاران نماوده،
در جهت برساختن اسطوره ایران گام برداشتهاست.
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 -6ناسیونالیسم آمیخته به مذهب

چنانکه در تحلیل پیشگویهها نیز اشاره کردیم ،راوی فعالیتهای حکومات شاوروی و حازب
توده در ایران را از روی مصلحت نمیداند و آن را بیشتر از دیدگاهی استعماری تبیین میکناد.
توصیفات او از این جامعه نیز آشکارا در جهت رد مفاهیمی چون رفااه ،عادالت و آزادی اسات.
اشارههای راوی به بسته بودن این جامعه و ارتباط نداشتن آن با دنیای خارج نیز در این جهات
قابل تبیین است .اشاره به مواردی چون ناآگاهی و بیخبری طبقاات تحصایلکارده از اوضااع
جهان ،آشنایی نداشتن بیشتر مردم به زبانهای بینالمللی چون انگلیسی و فرانسه ،حتای ناوع
فیلمهایی که در سینماها نمایش داده میشود ،افزون بر رد کردن جامعه آرمانی تبلیغشاده در
ایران ،رد انترناسیونالیسم به عنوان یکی از بُعدهای گفتمان مارکسیساتی نیاز هسات .راوی در
همین جهت و با رویکاردی زیرکاناه مسائله آذربایجاان و فرقاه دماوکرات را در قسامتهاای
گوناگون به میان میآورد.
راوی در قسمت پانزدهم این پاورقی زیرکانه دو عنصر زبان فارسی و مبهب را نیاز در ایان
بحران وارد کردهاست .او اخبار ایران و آذربایجان را از طریق رادیوها پایگیاری مایکناد و باه
اخبار رادیو تبریز که به گفته راوی از طریق روسها در آنجا برپاا شاده باود گاوش مایدهاد:
«رادیو تبریز به زبان ترکی و فارسی هر شب به رادیو تهران فحشی داده و از تهران انتقاد مای-
کرد و جمله معروف پیشهوری را «اولمک وار دونمک یوخدور» یعنی «مرگ هست و بازگشات
نیست» همه وقت تکرار ماینماود» )هماان :قسامت پاانزدهم و از ایان طریاق آشاکارا تصامیم
کمونیستهای آذربایجان بر استقالل از ایران را اعالن میکند .مبهب -با توجه به نفاوذ آن در
میان مردم ایران -از بُعدهای اصلی همه گفتمانها ،جز گفتمان مارکسیستی حزب تاوده ،باود.
راوی در ادامه میافزاید« :یادم نیست کدامیک از شبهای آذر بود که به اتفاق حسایناوف باه
رادیو تبریز گوش میدادیم .او از اینکه توانستهاند در تبریز یک حکومت دستنشاانده شاوروی
به وجود آورند ،به خود میبالید و مرتب میگفت کار ایران دیگر یکسره شدهاست .رادیو تبریاز
هم مرتب جمله معروف پیشهوری را تکرار نموده مردم را به مقاومت تحریک مینماود .فاردای
آن شب وقتی من به رادیو تبریز گوش میکردم ،صدای گویناده آن عاوض شاده باود و دیگار
جمله معروف پیشهوری از آن پخش نمیگردید و گوینده آن با لهجه شیرین فارسی ماژده داد
که قوای ایران به تبریز وارد شدهاند و مردم از آنها استقبال ماینمایناد» )هماانجاا  .در بخاش
دیگری راوی وقتی در باکو روزنامهای میخرد ،درمییابد که زبان آن ترکی است کاه باه خاط
روسی نوشته شدهاست .س توضیا میدهد که خط این بخش از شوروی تا قبال از انقاالب
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اکتبر فارسی بود که نخست به التین و پ از آن به روسی تغییر یافت «این همان کاری است
که دموکراتهای آذربایجان ایران در آذر 5239در ایران رواج دادند و قطعاً پ از استقرار رژیام
خودشان و خاطرجمع شدن از پیروزی خود ،خط فارسی را هام مثال آذربایجاان شاوروی باه
روسی برمیگرداندند» )همان :قسمت پنجم .
راوی همچنین عنصر مبهب را به عالئق ناسیونالیستی پیوند میزند .مثالً شخصیت اصالی،
حین گفتوگویی با صاحبخانه خود ،آنا ،از او میشنود که به خدا اعتقاد دارد و در پاسخ سااال
آنا میگوید« :شکی ندارم که خدایی وجود ندارد .مگر شاما از جلساات مباحاث علمای حزبای
خبر ندارید؟ ما در ایران از این جلسات زیاد داشتیم .و باالخره از این فهمیدیم خادایی نیسات.
کتابهای کمونیستی همهاش در اثبات عدم وجاود خادا اسات» )هماان :قسامت ششام  .یاا در
قسمت پنجاه و دوم ضمن حکایتی درباره ««شکر اساتالین» باه خاداناباوری جواناان شاوروی
اشاره مایکناد .همچناین در قسامت بیسات و یکام در بحثای دربااره انتخاباات در شاوروی
مینویسد« :تودهایها در ایران وقتی رأیی از صندوق انتخابات به نام مثالً «حضرت عبااس» یاا
«خدا» بیرون میآمد ،هیاهو راه انداخته و آن را وسیله عدم رشد ملت دانستند» )هماان :قسامت
پنجااهودوم  .موضوع زنان در این رمان خود بحث مستقلی میطلبد؛ اما آنچه به تحلیل ما مربوط
است اینکه تأکید راوی بر روابط آزاد زن و مرد و ولنگاری زنان و دختران در مسائل جنسای را
که موجب شیوع بیماریهای مقاربتی نیز شدهاست -نیز میتوان در تناظر با سختگیریهایمبهبی در مورد مسائل جنسی تبیین کرد که از دیدگاه مخاطبان ایرانی ،که اغلب گرایشهاای
مبهبی دارند ،امری پبیرفتنی است .در اینجا نیز دشمنان ایاران باا دشامنان مابهب یکساان
دانسته شدهاند .افزودنی دیگر اینکه راوی با نشان دادن دخالت روسها در مسائله کردساتان -
همانند موضوع آذربایجان -تخاصم گفتمان شوروی باا گفتماان ایاران ناسیونالیساتی را نشاان
میدهد .تحقیقات سازمانهای امنیتی و پرسشهای آناان از شخصایت اصالی دربااره بارادران
قاضی نیز در این بستر تبیین شدنی است.
 -7پیوند گفتمان ناسیونالیستی راوی با گفتمان غرب

جایگاه گفتمانیای که راوی از آن برای ما روایات مایکناد ،باه تصاریا خاود او و باه گاواهی
موضوعاتی که روایت میکند ،جایگاه گفتمانی یک ایرانی ناسیونالیست است .موضاوع در خاور
توجه دیگر توجه و سوگیری او به سود آمریکا است .وقتای از شاوروی روایات مایکناد ،بارهاا
آمریکایی بودن جیپ ارتش شوروی برجسته میشود .حتی کنسروهای آذوقه جیرهبندی شاده
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دولت نیز آمریکایی است و ما مدام عبارات «جیاپ آمریکاایی» و «کنسارو آمریکاایی» را از او
میشنویم .از نگاه او برخی رادیوها و فرستندههای قوی نیز بهرغم اظهارات روسهاا ،آمریکاایی
هستند .در یکی از قسمت های ایان پااورقی وقتای فیلمای آمریکاایی در ساینما اکاران مای-
شدهاست ،شگفتی تماشاگر روسی را از دیدن برجهایی با طبقات متعدد برای ما بازگو مایکناد
و در قسمتی دیگر ماجرای هنرپیشه زن روسی را بازگو مایکناد کاه ناسیونالیسات اسات و از
آمریکا به کشور خود مراجعه کرده ،پ از دیدن اوضاع نابسامان کشور بایدرناگ تصامیم باه
بازگشت میگیرد .در قسمت بیساتویکام راوی صاراحتاً کشاورهای غربای را در جبهاه خاود
می بیند .او از طریق آنا ،با جاسوس ایرانای دیگاری آشانا مایشاود .ایان جاساوس را بناا باه
مالحظاتی آلیشکا مینامد .پ از گفتوگو با او درمییابد که هردو مخالف شاوروی هساتند و
تصمیم میگیرند علیه شوروی دست به اقداماتی بزنند .راهکاری که آلیشکا پیشنهاد مایدهاد
این است که «باید کادری در اینجا بر علیه شوروی تشکیل شود .اگر بتوانیم با انگلیسایهاا یاا
آمریکایی ها یا مأمورین ایرانی خودمان ارتباط بگیریم ،خیلی خوب خواهد بود) ».هماان :قسامت
بیستویکم  .همین اند اشارههای راوی به آمریکا را مایتاوان باه تمایال او باه ایان کشاور و
پبیرش اسطوره آن تفسیر کرد.
 -8نتیجهگیری

بر پایه تحلیلهای ارایهشده ،گفتمان مفصلبندی شده در رمان پاورقی من جاساوس شاوروی
در ایران بودم ،با گفتمان پادشاهی همسانی کامل دارد؛ اگرچه نویسنده /راوی باا زیرکای تماام
هیچ نامی از شاه و نظام پادشاهی در متن یا فرامتن به میان نمیآورد .روایت راوی ،همچناین،
آشکارا به بُعدهای گفتمان شوروی یعنی رفاه و عدالت و آزادی حمله میکند و ایان ساه را در
جریان روایت چونان دالهای شناوری در نظر میگیرد تا در گفتمان خود مفصالبنادی کناد.
بُعد دیگر این گفتمان ،یعنی انترناسیونالیسم را ،که در تضاد آشکار با ناسیونالیسام راوی اسات،
کامالً انکار میکند .با توجه به خوانشی که در بخشهای پیشین این مقاله صورت گرفت ،رماان
یادشده در قالب شرایط جنگ سرد و تأثیر آن بر ایران آن سالها قابلتحلیل است .نکته جالاب
اینکه گفتمان رقیبِ گفتمان پادشاهی در این رمان ،یعنی گفتمان مارکسیستی حزب تاوده ،در
شرایط آن زمانِ جامعه ایرانی ،با وجود ارتباط گسترده باا قشار روشانفکر از طریاق ادبیاات و
همچنین ارتباط گستردهتر از طریق شاعر ،کاه باهویاژه از طریاق نشاریات گونااگون صاورت
میگرفت ،به قالب ادبی رمان عامهپسند توجهی نداشتهاست ،در حالی کاه گفتماان پادشااهی،

بازتاب شرایط جنگ سرد در رمان پاورقی "من جاسوس...
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به عنوان گفتمان حاکم ،با توجه به اقبال عمومی به رمان عامهپساند در ایان ساالهاا ،از یاک
رمان عامهپسند پلیسی -جاسوسی در یک رقابات کاالنِ گفتماانی بهاره باردهاسات .خاوانش
ارائهشده ،همچنین ،تأییدی است بر پیوند نیرومند ادبیات مدرن فارسی و سیاست ،باهویاژه در
سالهای دهه  5231که این امار نیاز خاود تأییادی اسات بارای چیرگای سیاسات بار ساایر
جنبههای زندگی جامعه ایرانی در حدود یک سده اخیر.
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