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 چکیده
م آغاز شد و تا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در  5491نگ سرد از پایان جنگ جهانی دوم در سال ج

ای تازه هایران و آمریکا را وارد مرحل هنود ادامه داشت. در مورد ایران نیز بحران آذربایجان رابط هاوایل ده
برای ایاالت « شمالی هحلق»عنوان بخشی از کشورهای  ای که اهمیت استراتژیک ایران بهگونهکرد، به

ایران وجود داشت: چهار گفتمان اصلی در  5223تا مرداد  5231متحده به اثبات رسید. از شهریور 
گرایی. در این دوره مطبوعات از آزادی فراوانی برخوردار بودند و پادشاهی، مارکسیستی، اسالمی، و ملیت

 یرمان گفتمانی الکالئو و موفه،لاساس رویکرد تحلیدر این مقاله، بررونق بود.  پررمان پاورقی فارسی نیز 
نتایج این بررسی  ت.اسبررسی شده وروی در ایران بودممن جاسوس ش، با عنوان تهران مصور نامههفته از

شده در این رمان با گفتمان پادشاهی همسانی کامل دارد. روایت  بندیدهد گفتمان مفصلنشان می
کند و این سه را در جریان راوی آشکارا به بُعدهای گفتمان شوروی یعنی رفاه و عدالت و آزادی حمله می

بندی کند. بُعد دیگر این گیرد تا در گفتمان خود مفصلدر نظر می وریهای شناروایت چونان دال
در این رمان کامالً انکار  گفتمان، یعنی انترناسیونالیسم، که در تضاد آشکار با ناسیونالیسم راوی است، نیز

 .تتحلیل اسها قابلدر قالب شرایط جنگ سرد و تأثیر آن بر ایران آن سال رمان این درنتیجهود. شمی
 

 ، الکالئو و موفهرمان پاورقی، من جاسوس شوروی در ایران بودم، تحلیل گفتمان واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

طرفی ایران سودی نبخشاید و روسایه و انگلساتان در    بی جنگ جهانی دوم، اعالم هدر بحبوح

در قالب قوای متفقین، ایران را اشغال کردند. حضاور نیروهاای انگلای  و     5231سوم شهریور 

جهانی عواملی هساتند   هشوروی در ایران از یک طرف و همچنین ورود ایاالت متحده در صحن

کنناد. در  کنناده ایفاا مای   قشی تعیاین ن 5223 -5231های که در تحلیل مسائل ایران در سال

کاه  - شدنِ جهاان  جنگ جهانی دوم و پ  از آن اختالف میان متفقین و دوقطبی هکنار مسئل

ایاران باا    جاواری نفت، هم همسئل -افزودن میهمسایگی ایران با یک سرِ این قطب بر اهمیت آ

ماوقعیتی جاباب    پا  از جناگ را در   های گرم خلیج فارس، ایاران چنین آبهندوستان و هم

های جنگ سرد خاود را نشاان   رقابتی که اینک در قالب تنش ؛برای هر دو قطب رقیب قرار داد

کام در آغااز چنادان تواناا     ها و شاه، که دستداد. در این مقطع زمانی، سیاست اغلب دولتمی

باه حادی   نفوذ این سه کشاور   هافزود. گسترنفوذ این سه کشور در ایران می هنبود، نیز بر دامن

هاای  ترین کشامش های داخلی را نادیده بگیریم، مهمآنکه بخواهیم اوضاع و زمینه است که بی

تاوان در پیوناد باا    هاای ایان دوازده ساال را مای    داخلی و بحران وهای سیاسیقدرت میان نیر

و استعفای اجباری رضاشااه و   5231های آنان در امور ایران تحلیل کرد. اشغال ایران در دخالت

های شرکت نفت ایران و انگلی  باا کاارگران و پا  از    انتقال پادشاهی به فرزندش، کشمکش

شوروی برای کسب امتیاز نفت شمال و همچنین حمایات ایان    هآن با دولت، درخواست مصران

تارین  رسد این دومی از مهمه به نظر میک-های دموکرات کردستان و آذربایجان کشور از فرقه

های ه و سازمانحزب تود هفعالیت گسترد -علیه تمامیت ارضی ایران بود اخیر ههای سدچالش

ها و اعماال نفاوذ   اند که در پیوند مستقیم با دخالتترین رویدادهای این دههوابسته به آن مهم

 سه کشور خارجیِ یادشده قابل تحلیل است.

و حتی در آغاز باال در قالب دولت و مجل  رده دیگر کشمکش در ایران، میان اشراف هسوی

ملی به رهبری مصدق نیز این باود کاه    هویژه در قالب جبهدربار، با شاه بود که کوشش آنان به

شاه و اختیارات او را در قالب قانون مشروطه تعریف و محدود کنناد. البتاه در ایان کشامکش،     

روطه هاای مشا  رفه و روشنفکران نیز حاامی آزادی ط ممتوس هف تنها نبودند. اکثریت طبقاشرا

حامیان حکومات مشاروطه    هراهبردهای خود در جبه بودند. در این میان، حزب توده براساس

شااه باه مابهب و اشاترا       هدارانا گرفت. در این دهه، به سبب رویکرد مالیم و جاناب قرار می

های گوناگونی از مابهبیون در  های قدرت دست داشتند. طیفمنافع، مبهبیون نیز در کمکش
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ماداری  اهلل بروجاردی و سیاسات  کااری چاون آیات   بودند؛ از روحاانی محافظاه   این دوره فعال

و   5(بنیادگرا درقالاب فادائیان اساالم    های مختلفگرفته تا گروهاهلل کاشانی گرا چون آیتعمل

 ملی نیز در امور سیاسی این دوره دخیل بودند.   هعنوان بخشی از جبه مسلمانان لیبرال به

جاای   باه سالطنت باه    شبار تماایل   او مبنای  باودن شاعار   پایهبی شاه، داریدر طول زمام

تسلط بر قاوای نظاامی، برکشایدن افساران و     »حکومت، روز به روز آشکارتر شد. اقدامات او در

 ، 541: 5244(آبراهامیاان،   «فرماندهان، دخالت در کار مجل  و دولت، دادن رشوه باه مطبوعاات  

 کوشاید از آن باه  ین از طریق رقابت باا مجلا  مای   او همچن .بودند خالف مدعای اودر جهت 

هاای خاود   شد، تاکتیکمجریه استفاده کند و در مواردی که موفق نمی هعنوان ابزاری علیه قو

او   .944: 5233(عظیمای،   گرفات هایی که مورد حمایت مجل  بودند باه کاار مای   را علیه کابینه

تأثیر بر افکار عمومی به ایان اقادامات    های حکومت خود در داخل وهمچنین برای تحکیم پایه

صارف   ماور خیریاه؛ دوم،  هایی که از پدر به ارث بارده باود در ا  دست زد: نخست، خرج سرمایه

هزینه در بخش مطبوعات برای جلب پشتیبانی و تبلیغ؛ ساوم، کوشاش بارای جلاب حمایات      

  .45-41: 5243(میالنی، روحانیان 

پادری نیرومناد و درباار،     هپشتوان بی ، 3(ماد به نف  اند تجربه و ظاهراً با اعتکم اکنون شاه

داناان،  یکی از تاریخ هبود. به گفت شده، و رقیبان و منتقدانی نیرومند رودررو شدهبا کشوری اشغال

قدرت در کانون معینی متمرکز نبود و بین دربار، کابینه، مجلا ،   5223تا مرداد  5231شهریوراز 

کاه ابتادا در قالاب جنبشای سوسیالیساتی و سا         -هاای شاهری   های خارجی و تودهسفارت

: 5233؛ 544 :5244(آبراهامیاان،  شاد  دسات باه دسات مای     -بودند دهی شدهناسیونالیستی سازمان

هاا  وزیر با هفده کابینه سر کار آمدند که این کابینهسیزده ساله، دوازده نخست ه. در این دور 314

ها هشات مااه و باا    ها با در نظر نگرفتن ترمیمگین عمر کابینهمیانبیست و سه بار ترمیم شدند. 

در نظر گارفتن آن ساه مااه و نایم باود؛ دوساوم از صاد و پنجااه عضاو کابیناه در ایان دوره            

  .941: 5233(عظیمی،  طلب بودندسلطنت

م آغااز شاد و تاا فروپاشای اتحااد       5491جنگ سرد از پایان جناگ جهاانی دوم در ساال    

المللی های بینحدی بود که تنش نود ادامه داشت و تأثیر آن به هر اوایل دهجماهیر شوروی د

بنادی  های ایدئولوژیک جنگ سارد صاورت  توان در قالب کشمکشگوناگون در این دوره را می

گیارد.  در مورد ایران نیز بحران آذربایجان در چنین قالبی جاای مای   . 51: 5244(بجورنلوند، کرد 

دانند و معتقدند آغاز جنگ سرد می های است که گروهی آن را نقطاندازه اهمیت این بحران به
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 هرابطا  5494پ  از امتناع استالین از خارج کردن نیروهای ارتش سرخ از آذربایجاان در ساال   

عنوان بخشی از کشاورهای   ای شد و اهمیت استراتژیک ایران بهتازه هایران و آمریکا وارد مرحل

همچناین، رابارت     .31-39: 5241(الونادی،  یاالت متحده به اثباات رساید   برای ا« شمالی هحلق»

ای باا عناوان   کارد در مقالاه  ها در پست کنسولی آمریکاا در تبریاز کاار مای    روسو که در آن سال

آغااز جناگ     هرا نقطا  5494با قاطعیت چهارم مارس « 5494مبارزه به خاطر آذربایجان در سال »

 5493ژوئان   1به دنبال اعالم دکترین ترومن، دولت آمریکاا در    .254: 5244(حسنلی، داند سرد می

مارشال را برای کمک به کشورهای اروپایی اعالم کرد و پا  از آن   هبرنام 5234خرداد  51برابر با 

در پیام خود به کنگاره، ضامن بیاان سیاسات اقتصاادی       5233دی  21برابر  5494ژانویه  31در 

مانده اختصاص داد. پ  از این تااریخ اسات   مک به کشورهای عقبکطرح آن را به  9خود، اصل 

 گیارد های گوناگون اقتصادی، نظامی، فنی و سیاسی ایاالت متحده به ایران سرعت مای که کمک

اناد، بحاران   کاه برخای پژوهشاگران نیاز اثباات کارده      در واقع، چناان  . 515-592: 5232(مهدوی، 

  .44-55: 5234، و دیگران کاتمنک. (ر ایران شد آذربایجان باعث چیرگی شرایط جنگ سرد ب

 23-5231هاای فضای سیاسی ساال  هترین مشخصتوان مهمثباتی را میبینیم، بیکه میچنان

ها و رویکردهای گوناگونِ مربوط به نقد ادبی، رویکردهای گفتماانی، تحات   دانست. از میان نظریه

هاای موقات و   تبیاین و توصایف وضاعیت    تری بارای ساساختارگرایی، واجد امکانات بیشا تأثیر پ

های موجود رویکردی اساساً ماوقتی دارد. در ایان   زیرا در مواجهه با معنا و وضعیت ؛ثبات استکم

تبییناای کاااربردی و روشاان از  همیااان، رویکاارد تحلیاال گفتمااانی الکالئااو و موفااه، ضاامن ارائاا 

هاای  ویری روشن از گفتماان ها، تصهای موقت، با به دست دادن ساختاری از این وضعیتوضعیت

کناد. چناین سااختاری در    شود، در جوامع گوناگون ارائه مای آن موقتاً ثابت می رایج، که معنا در

هاای  باه گفتماان  است. این رویکرد همچنین مساتقیماً  ها معرفی شدهگفتمان 5بندیمفصلقالب 

نقاد ادبای و همچناین    است. به همین دلیل، از میاان رویکردهاای گونااگون    سیاسی نیز پرداخته

رویکردهای گفتمانی، این رویکرد مشخص انتخاب شد. بر این اساس، طبق رویکرد یادشاده ابتادا   

ایم و پا  از آن، میازان ارتبااط    ارائه کرده 5223تا  5231های های اصلی سالتبیینی از گفتمان

 هعاروف باه بوتا   هاای سیاسای م  ها را باا یکای از رماان   ها در فضای سیاسی این سالاین گفتمان

بنادی  ماا از ایان رویکارد باه مفهاوم مفصال       هترین استفادبیشایم. گفتنی است آزمایش گباشته

 ما از این رویکرد در این مقاله به هیچ روی رویکردی حداکثری نیست. هشود و استفادمربوط می

                                                           
1. articulation 
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 شناسی؛ رویکرد تحلیل گفتمانی الکالئو و موفهرویکرد نظری و روش -2

هاا،  عمیق از واقعیتنسبتاً فتمانی الکالئو و موفه به دلیل آنکه مبنتی بر فهمی نگاه تحلیل گ

اسات و  تبدیل به دیدگاهی کاربرپسند کردهساختارها و روابط اجتماعی است، دیدگاه آنها را 

باه   ؛هاای مختلاف کااربرد بیاباد    های رشاته است که این دیدگاه در تحلیلهمین باعث شده

رشات عمادتاً یاا صارفاً     هاای تحلیال گفتماانی کاه س    و دیادگاه  هابرخی از چارچوب عک 

کلای   هواقاع، ایاد  ر مبهم و یا فاقاد جابابیت اسات. در   های دیگآنها، برای رشته هشناسانزبان

های اجتماعی هرگز تام و تماام نیساتند.   پدیده»گفتمان الکالئو و موفه این است که  هنظری

هاای  کشامکش بارای  ت شوند و ایان امار راه را   توانند برای همیشه تثبیگاه نمیمعانی هیچ

گبارد که خود تأثیرات اجتماعی باه  همیشگی اجتماعی بر سر تعاریف جامعه و هویت باز می

ها بر سر تثبیت معنا تحلیلگران گفتمان نشان دادن جریان این کشمکش ههمراه دارد. وظیف

  .12-19: 5244(یورگنسن و فیلی  ،  «در تمامی سطوح امر اجتماعی است

  Laclau and mouffe, 1985: 112( هژمونی و راهبرد سوسیالیساتی آنچه الکالئو و موفه در 

  5433(تار در آثااری چاون الکالئاو     اند، در ادامه و در پیوند با آن چیزی است که آنها پایش گفته

و مبناای   اهای این دو در این کتاب مورد توجه بسایاری از اندیشامندان دنیا   . اندیشهدبوشده طرحم

ایان مباحثاات جادای از     ، دریدا و رورتی قارار گرفات.   2(آنها با کسانی چون اسالوی ژیژ  همباحث

های آنها نیاز تأثیرگابار   آنکه موجب فراگیرتر شدن دیدگاه گفتمانی الکالئو و موفه شد، بر دیدگاه

ل گفتماان برگرفتاه   آنها در تحلیا  هشود برخی از مفاهیم مورد استفادای که گفته میبود، به گونه

 های اندیشمندانی چون دریدا و رورتی است.از اندیشه

ای که الزم است در اینجا بدان توجه کنیم، این اسات کاه مفهاوم هژماونی ماورد نظار       نکته

باه بااور الکالئاو ایان نظریاه گفتماان       است. گیری نظریه گفتمان بودهالکالئو و موفه مبنای شکل

 2و سااختارگرایی  3، پدیدارشناسای 5تحلیلای  هن بیستم، یعنی فلساف ریشه در سه دیدگاه فلسفی قر

گفتماان   ههساتند. البتاه نظریا    4و نشاانه  1، پدیاده 9ترتیب مبتنی بر سه مفهوم مصاداق دارد که به

، تحلیاال اگزیستانسیالیسااتی هایاادگر و نگاااه انتقااادی    3ساا   در آثااار ویتگنشااتاین متااأخر  
                                                           
1. Analytical philosophy 
2. phenomenology 
3. structuralism 
4. referent 
5. phenomenon 
6. sign 
7. Later Wittgenstein 
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گیارد.  شود و حالت مستقل به خود مای اشتقاقی خارج می از شکل صرفاً 5پساساختارگرایانه به نشانه

ای پیچیاده از مارکسیسام   آمیازه »اسات کاه آنهاا    در توصیف دیدگاه الکالئو و موفاه گفتاه شاده   

هاایی برگرفتاه از   اناد کاه در آن اندیشاه   ساختارگرا و هرمنوتیک سیاسی گرامشی به دسات داده 

 3مادرن رادیکاال  اجتماعی پست هاخت یک نظریمعاصر، با هدف س هپساساختارگرا و نظری هفلسف

  .Boucher, 2008: 77( «وجود دارد

گفتمان بکنیم، باید بگوییم که ایان نظریاه، تحلیال     های هم به کاربَست نظریاگر بخواهیم اشاره

اماا   پاردازد. های انتزاعی و مجارد مای  دهد و بیشتر به پدیدهمواد تجربی به دست نمی هدقیقی دربار

های تجربای باه   ابزارهایی برای تحلیل همثابتوان بهاند، میرا که در این نظریه طرح شدهمفاهیمی 

هاای گفتماانی و   ویژگای  نظریه و روش در تحلیل گفتمانکار برد. یورگنسن و فیلی   در کتاب 

اناد. ایان کتااب یکای از     رویکرد الکالئاو و موفاه را توضایا داده    هشناسانبنیادهای نظری و روش

 مطالعات تحلیل گفتمان است که به معرفی و بررسای دیادگاه   هها در حوزترین کتابشدهشناخته

است. یورگنسن و فیلیا   توضایحات خاود را در چهاار مقولاه      گفتمانی الکالئو و موفه پرداخته

شناساانه  ایان نظریاات،    شناساانه و معرفات  اند: نخست، بنیادهاای فلسافیِ (هساتی   سامان داده

شناساانه  در ساختار اجتماعی جهان؛ دوم، مدل نظری؛ سوم، راهکارهای روش اساس نقش زبانبر

های ویژه برای تحلیال. آناان تأکیاد    تحقیق و چهارم، تکنیک هشدن به دامنبرای چگونگی نزدیک

اناد و پژوهشاگران بارای اساتفاده از     کنند در تحلیل گفتمان نظریه و روش در هم تنیده شدهمی

 ای فلسافی آن را ب بیرناد  تجربای، بایاد مقادمات پایاه     همطالعا  روش همثابا تحلیل گفتماان باه  

)Jorgensen and Phillips, 2002: 5 . توضیحات پیشِ رو برگرفته از همین کتااب اسات.    هکلی

تحلیل گفتمان را باا برشامردن رویکردهاای تحلیال      هیورگنسن و فیلی   توضیحات خود دربار

براسااس  کنناد.  آغاز مای  2گرایی اجتماعیشمار برساختیعنوان یکی از رویکردهای ب گفتمانی به

رویکردهاای اجتمااعی    ههای عاام فلسافی در هما   فرضعنوان پیش آنها چهار ویژگی را باید بهنظر 

 اند:ها در رویکردهای تحلیل گفتمانی نیز پبیرفته شدهفرضگرا مشتر  دانست. این پیشبرساخت

شده: این که شناخت ما از جهان نباید بار اسااس    انگاشته رویکردی انتقادی به دانش بدیهی -5

در دساترس ماا قارار دارد. بناابراین      9هاا بنادی باشد. واقعیت فقط از طریق مقوله حقیقت عینی

                                                           
1. Post- structuralist critique of the sign 

2. A radical postmodern social theory 

3. Social constructionalism 

4. categorisation 
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بنادی جهاان   های مقولهآگاهی ما و بازنمایی جهان، بازتابی از واقعیت نیست، بلکه محصول شیوه

 . jorgensen and Phillips, 2002: 5( ها استگفتمانیا به اصطالحی تحلیل گفتمانی، محصول 

ویژگای تااریخی و فرهنگای داناش: ماا اساسااً موجاوداتی تااریخی و فرهنگای هسااتیم و           -3

ای اسات کاه میاان ماردم     محصاول تعاامالت تااریخی   »نگاه ما باه جهاان و داناش ماا از آن     

 . Ibid( «استصورت گرفته

ینادهای  فرآ هوسایل  های فهم ما از جهان باه اعی: روشپیوند میان دانش و فرایندهای اجتم -2

شاود  کنشی اجتماعی آفریده می. دانش از طریق برهم Ibid( شونداجتماعی آفریده و حفظ می

سازیم و در مورد اینکه چیزی درست یا غلط است، باا هام   که ما در آن، حقایق مشتر  را می

    . Ibid( کنیمرقابت می

هاا طبیعای و   بینی خاص برخی از کانش کنش اجتماعی: در یک جهان پیوند میان دانش و -9

هاای متفااوت   های اجتماعی متفاوت از جهاان باه کانش   برخی دیگر دور از ذهن هستند. فهم

   . Ibid( انجامندمی

هایی کاه  فرایندهایی است که ما در آن بر سر روش 5ریزی دقیقهدف تحلیل گفتمان طرح

کنیم، و اینکه ایان فراینادها از طریاق    شود با همدیگر ستیزه مییمعنا از طریق آنان تثبیت م

 پناداریم شاوند کاه ماا آنهاا را طبیعای مای      کارهای تثبیت معنا آنچنان جاافتاده میوکدام ساز

)Ibid: 6-25 . توانیم مفاهیم نظری الکالئو و موفه را توضیا دهیم:با این توضیحات اکنون می 
 هوسایل  ای ارتباط برقرار کند که هویت آنان باه گونهناگون بههر عملی را که میان عناصر گو

عمال   های را کاه نتیجا  شاده  مندنامیم. کلیت ساختمی بندیاین عمل تعیین شود، مفصل

هاای متغیار را زماانی کاه در یاک گفتماان       ناامیم. وضاعیت  بندی است، گفتمان میمفصل

ای گفتماانی مفصال  تی را که باه شایوه  نامیم. در مقابل، هر تفاومی 3بندی شوند، بُعدمفصل

 . 10Laclau & Mouffe, 1985 :( نامیممی 2بندی نشده باشد، عنصر

شاود.  واقع، گفتمان از طریق تثبیت نسبی معنا به دورِ یک دال مرکزی خاص سااخته مای  در

گیرد. ایان  تثبیت معنا در یک گفتمان از رهگبر حبف دیگر معناهای ممکنِ هر نشانه صورت می

توانستند با هم ارتبااط  ها در آن میهای ممکنِ دیگری است که نشانهراه هر به معنی حبف همام

های معنا و کوششی برای جلاوگیری از لغازش   باشند. بنابراین، گفتمان محدودکردن امکانداشته 

                                                           
1 . Map out 
2. Moment 
3. Element 



 9317 بهار و تابستان، اول هدور، سومسال  /نقد و نظریه ادبی کری شاعبدالرسول    19

 

 هما ها در رابطه با یکدیگر و در نتیجه ایجاد نظام معنایی یک ارچه اسات. الکالئاو و موفاه ه   نشانه

 هدر اداما  . Ibid(نامناد  شود قلمرو گفتمانی مای های دیگر معنا را که گفتمان مانع از آن میامکان

ش، باا الهاام گارفتن از رویکارد      5223تاا   5231های های اصلی سیاسی در سالبحث، گفتمان

 شود.بندی، معرفی و تبیین میویژه مفهوم مفصلتحلیل گفتمانی الکالئو و موفه، به

  

 1332تا  1321های های اصلی در سالفتمانگ -3

 ی کشور حاکم بود، در کنار گفتماان ساله بر فضای سیاسسیزده هدر خأل قدرتی که در این دور

مارکسیسم، ناسیونالیسم و اسالم در قالب نیروهای سیاسای   هپادشاهیِ حاکم، سه گفتمان عمد

متضاد با هم در رقابت بودناد؛ یاا در   گاه متفاوت و  ،و اجتماعی گوناگون با اهدافی گاه مشتر 

شادند. گفتماان ناسیونالیسام لیبارال باا      مواردی بنا به اوضاع و مقتضیات، با یکدیگر متحد می

ملی به رهباری   هنفت و تقابل با شرکت نفت انگلی  و ایران در قالب جبه همندی از مسألبهره

ای طیاف گساترده  یک سو، از محمد مصدق در فضای سیاسی این دوره تشکیل شد و توانست 

ب باا  گرایانی که اغلا سنتاز سوی دیگر، را و های متجدد و دموکرات و سکوالر از ناسیونالیست

گروه طرفادارانش، فادائیان    همراه تندروترین اهلل کاشانی را بهتر آیتبازار در پیوند بودند و مهم

 اسالم، در گفتمان خود جای دهد.  

تاوان  کارد مای  ورزی خود بر آن تأکیاد مای  وران سیاستگفتمانی را که مصدق در طول د

عنوان دال مرکزی خود گفتمان ناسیونالیسم لیبرال نامید. این گفتمان با تعیین ناسیونالیسم به

تأکید بر اجرای قوانین مشروطه، آزادی و دموکراسی، تأکید بار   ، 9(یگرایو بُعدهایی چون قانون

بنادی  بندی خود را صاورت مفصل ،کردن صنعت نفت  و ملیاسالم فردگرایانه، مبارزه با انگلی

در گفتمااانی  5234ملاای در مهرماااه  هتاادریج و در پاای تشااکیل جبهاا. ایاان گفتمااان بااهکاارد

ای بنادی تاازه  دست به مفصل ،کردن صنعت نفتناسیونالیستی و با دال مرکزی مبارزه برای ملی

واقاع،  اجتماعی را با خاود هماراه کناد. در   های گوناگونی از نیروهای سیاسی و زد و توانست طیف

های بیشاتری از ماردم را باه    این گفتمان توانست با جبب بُعدهای گفتمان مبهبی حمایت گروه

 خود جلب کند.

حازب تاوده، دارای    از میان سه گفتماان یادشاده، فقاط گفتماان مارکسیساتی، در قالاب      

بنادی گفتماانی آن در   بارای مفصال   تاری را که این امر اطالعات شافاف   1(استاساسنامه بوده
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ای از اطالعاات  هاا و مجموعاه  برنامه هبندی همچنین بر پایگبارد. البته این مفصلاختیار ما می

 های مختلف است.عمل سیاسی این حزب در موقعیت هدربار

کاه  -پادشااهی گاه، از گفتماان  لننیست، گاه و بی -عنوان حزبی مارکسیست حزب توده، به

 -دانسات داری مبتنی بر تجارت (کم رادور  و تحت حمایات آمریکاا مای   سرمایه هندآن را نمای

گیری از وضعیت اقتصادی نابسامان اغلاب ماردم ایاران و    کرد. این حزب نیز با بهرهحمایت می

های مارکسیستی و تضاد باا ام ریالیسام،   آموزه هحمایت شوروی، با کمک سازمانی منظم بر پای

های گونااگون  روشنفکر و کارگران صنعتی و طبقات پایین صنف هان طبقگفتمان خود را در می

بندی گفتمان حزب تاوده مارکسیسام لنینیسام را دال مرکازی در     گسترش داد. اگر در مفصل

اند از: حمایت از سوسیالیسم، حمایت از شاوروی، حمایات   نظر بگیریم آنگاه بُعدهای آن عبارت

خاواهی، تأکیاد   بخشی به توده، حمایت از مشروطهآگاهی زحمتکش، انترناسیونالیسم، هاز طبق

 بر مبارزه، فقرستیزی، و مبارزه با ام ریالیسم.

ای طرفدار دخالت مستقیم دیان و  عنوان روحانی اهلل کاشانی، بهگفتمان اسالمی را نیز آیت

گلای  و  مندی از موضوع شرکت نفات ان او نیز با بهره .کردداران در سیاست، نمایندگی میدین

ملای، گفتماان    هطور مشخص، مخالفت علنی با دولت انگلای  و در اتحااد باا جبها     ایران و به

هاای  گارا گساترانید. او در ایان راه از ظرفیات    اسالمی خود را در میان عاوام و بازاریاان سانت   

تاا   5231این گفتمان از . های تندروانه در این زمینه بسیار سود جستمبهبی جامعه و گرایش

هاای اساالمی، مباارزه باا     با دال مرکزی اسالم سیاسای و بُعادهای حمایات از جنابش     5225

بیگانگان، رعایت قوانین شرع، مخالفت باا نظاام پادشااهی، مخالفات باا نظاام قضاایی مادرن،         

گفتماان اساالمی از اوایال     بندی اسات. قابل مفصل ،خشونت مبهبی و مخالفت با حضور زنان

طلاب  ن ناسیونالیستی جبهه ملی و پشتیبانی از گفتمان سلطنتبا جدایی از گفتما 5225سال 

 بندی شد.ای صورتبندی تازهدر مفصل

باا   ،کوشاید در کنار سه گفتماان یادشاده، گفتماان پادشااهی نیاز در طاول ایان دوره مای        

باه گفتماان مسالط     حل مشکالت کشاور معرفای کناد و    راه بندی تدریجی، خود را یگانهصورت

ترین کارگزار این گفتمان پادشاهی، شاه بود که گفتمان خود را باا دال مرکازی   متبدیل شود. مه

بندی کرد. این گفتمان از حمایت دولت انگلی  و پا  از آن ایااالت   مفصل 5بخواهیسلطنت دل

برد. اگر دال مرکزی گفتمان پادشاهی را سلطنت دلبخواهی بدانیم، بُعادهای ایان   متحده سود می

                                                           
1 . Arbitrary 
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امنیتای، همراهای باا اساالم      هند بود از: وابساتگی باه دنیاای غارب، جامعا     گفتمان عبارت خواه

غیرسیاسی، همراهی با اسالم سیاسی طرفدار سلطنت، مخالفت با مصادق، تأکیاد بار نوساازی، و     

 مخالفت با حزب توده.

زمانی مورد مطالعاه مشاخص شاد، بار      ههای موجود در دوربندی گفتماناکنون که مفصل

شاود تاا میازان پیوناد     گفتماانی از رماان ماورد مطالعاه ارائاه مای      لیلاین اساس خوانشی تح

 های یادشده تعیین شود.های موجود در این اثر با گفتمانگفتمان

 

 جاسوس شوروی در ایران -4

ای و در هر قسمت حدود قسمت دو صفحه 19در من جاسوس شوروی در ایران بودم رمان 

 ،5234خرداد  1/ جمعه، 211 هتا شمار 5234بهشت اردی 32/ جمعه، 215 هواژه از شمار 5311

منتشر شد. جالب توجه اینکه احمد دهقان، صاحب، مدیر مصور تهران هنامبه طور منظم در هفته

خرداد در دفتر خود در  4در روز شنبه  ،211 هپ  از انتشار شماریک روز و سردبیر این مجله، 

شده غی برای انتشار پاورقی یاداین شماره تبلی تئاتر تهران به ضرب گلوله جان باخت. گرچه در

وجوهای خود هیچ نشانی از چاپ این اثر به در آینده به صورت کتاب آمده، نگارنده در جست

متن این اثر یادکردنی است که این مجله به  هصورت کتاب نیافت. پیش از آغاز بحث دربار

های این مجله در اغلب شمارهبود.  مدیریت احمد دهقان کامالً به دربار و شخص شاه وابسته

 هپهلوی به همراه مطالب بسیاری در ستایش از شاه و خانواد ههایی از خانوادهمواره اخبار و عک 

شد. رویکرد گفتمانی این مجله به مسائل مختلف داخلی و خارجی نیز در جهت او منتشر می

دهقان نیز حکایت از روابط نزدیک  هدورنگاران همهمین وابستگی است. مشاهدات یکی از روزنامه

پ  از  مصورتهران هنگاران این دوره، مجلیکی از روزنامه هبه گفت . 4( او با دربار و شخص شاه دارد

نگار این روزنامه  .192 /5: 5234(بهزادی،  کشور شد هترین مجلپرشمارگان 5239تحوالتی از سال

من جاسوس شوروی در و همچنین  شهرآشوبو  عهراب، آفتتوجه مردم به آثار مستعان از جمله 
 . 343/ 3: (همان داندترین دالیل شمارگان زیاد این مجله میرا از مهم ایران بودم

نخسات در   هگویا است. پایش گویه آمدهنخستِ قسمتِ اول این رمان سه پیش هدر صفح

 است:مستطیلی وسط و باالی صفحه آمده
جاسوسای   هتارین اسارار در خصاوص شابک    ی دقیقترین کتاب سیاسی زمان که حاوبزرگ

این کتاب، یعنی  هشود. نویسندچاپ می مصورتهرانشوروی در ایران است، از این شماره در 
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ها را خورده و به بهشت کمونیسام رفتاه و ماأیوس بازگشاته،     کسی که فریب تبلیغ شوروی

 دارد.خود را از دستگاه جاسوسی شوروی بدین وسیله اعالم می هاستعفانام

، در برخی محافل خبر از این باود کاه   مصورتهرانچون پ  از انتشار آگهی چاپ این کتاب در 

داریام ایان   برای جلوگیری از فاش شدن اسرار، نویسنده را از بین خواهند برد، ما اکنون اعالم می

یاک  کتاب در چندین نسخه نوشته شده و هر نسخه در جای امنی س رده شده تا اگار از انتشاار   

کتااب، یعنای جاساوس     هدیگری از این کتاب منتشر گردد. نویسند هنسخه جلوگیری شود، نسخ

ام، چاه بمیارم و   من اکنون از مرگ ترس ندارم، اسرارم را فاش کارده »گوید: سابق شوروی می

چه بمانم، این اسرار منتشر خواهد شد. خوشحالم که قبل از مرگ، قبل از آنکه نتوانم باه ایان   

ام. نوشتن ایان کتااب و رهباری ملتای باه      ت کنم، نوشتن این کتاب را تمام کردهکشور خدم

حقیقتِ بهشت کمونیسم، تمام گناهان مرا خواهد شست. خدا را شکر که برای همیشه گماراه  

دیگری را که مانند مان در   هتوانم عدام و اکنون میاین راه خطرنا  بازگشته هام و از میاننبوده

کتاب، یعنی ایان جاساوس    هفعالً از افشای نام نویسند .«دارند، راهنمائی کنماین راه قدم برمی

 مصاور تهرانشود و هنگامی پرده از هویت او برگرفته خواهد شد که انتشار آن در خودداری می

 . اول قسمت: 5234 -5234، روشنیان( پایان یابد

این رمان یاادآور شاویم.    هسندنوی هپیش از پرداختن به تحلیل این متن الزم است نکاتی دربار

نخست دیادیم، در ایان اثار نویسانده، راوی و شخصایت اصالی کاه         هگویگونه که در پیشهمان

 هگردد، یکسان است. در قسامت ساوم ایان پااورقی بحثای درباار      رویدادها حول شخصیت او می

دانساتن   بر ارمنای  ها مبنی(نام خانوادگی  شخصیت اصلی و اشتباه روس در سجل« یان»پسوند 

نکه در قسامت  شود تا ایای نویسنده به ما داده میاسنامهی است که از مشخصات شناو تنها نشانی

(سار تاا باه پاا  از      مختصری با اطالعات دقیق به همراه تصاویر کااملی   هناماین پاورقی زندگی 34

این اسات   صورمتهران هشویم. دلیل این معرفی هم به گفترو میروبه  5219متولد (کریم روشنیان 

های سفارت شوروی در ایران از اعمال قاانونیی چاون درخواسات از وزارت    که کوشش که از آنجا

بخاش  ایران و یا تهدید مسئول مجله در متوقاف کاردن انتشاار ایان پااورقی نتیجاه       هامور خارج

یاز  دماوکرات ن  هکنند و این موضوع از طریق رادیاوی فرقا  نبوده، وجود چنین شخصی را انکار می

های کنونی ما ضمن تأیید هویت نویسانده، ماوارد بیشاتری را    . البته آگاهیشودبارها اعالم می

باا انتشاار    حال نویساان معاصار، ظااهراً همزماان    های یکی از شرحگیرد. بنا بر نوشتهدر بر می

 اسات وزیری باوده ات نخستآرا در حال فراهم نمودن مقدم، رزممصورتهرانپاورقی یاد شده در 

چینی این کار، سه تن از دوستان نزدیک خود را به سه کشور آمریکاا، انگلای  و   و برای زمینه
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آرا از احماد  . رزمسرتیپ ابراهیم والای باود   هعهدشوروی فرستاده بود. مأموریت شوروی نیز بر 

شاود.  پاورقی متوقف شود که مورد قبول واقع نمای  هدهقان درخواست کرده بود که انتشار ادام

کند و باه انتشاار   برند. او نیز فرار میکنند و به خدمت وظیفه میراً نویسنده را دستگیر میظاه

کاه شارح حاال ناوی  یااد شاده        باط دهقان و ارتش به حدی بودپردازد. ارتمقاالت می هادام

کاه  جالاب دیگار این   هنکتا   . 441-444 /3: 5241(عااقلی،   داناد را ارگاان ارتاش مای    تهران مصور

در متن رمان نیز باه   -شودکه در اینجا با راوی و شخصیت اصلی یکسان پنداشته می-نویسنده 

 هنویساند  هدر پایان این تحلیال، درباار  .  34(قسمت  استشمول خدمت بودن خود اشاره کردهم

 پردازیم.نخست می هگوییل پیشاین رمان بحثی تکمیلی خواهیم آورد. اما اکنون به تحل

اساراری دقیاق   » است. موضوع این اثررمان آشکار شده همایع و درونگویه، موضودر این پیش

آن نیاز فریبکااری حکومات کمونیساتی      همایا و درون« جاسوسی شوروی در ایاران  هشبک هدربار

دوستی، عادالت  شوروی و حزب توده و دروغین بودن ادعاهای این دو در مورد مسائلی چون ایران

کند، ساخن باه   شود. س   از خطراتی که نویسنده را تهدید میمیو مساوات، رفاه و غیره اعالن 

شاود. خوانادن   کند چندین نسخه از این اثر در جای امن نگهداری مای آورد و تأکید میمیان می

شود نیاز  این بخش متضمن این مفهوم است که این اثر سری است و کسانی که سرشان فاش می

شاوند. سا   نقال قاول مساتقیم از نویسانده        ممکن است خطراتی را بارای نویسانده موجاب   

کند خوشحال است کاه قبال از مارگ توانساته باا پارده برداشاتن از        است که باز تأکید میآمده

گویه نیز جالب توجاه اسات.   بخش پایانی این پیشبهشت کمونیسم به مردم ایران خدمت کند. 

کسیسام در تضااد آشاکار    که باا مار -ای مبهبیهت که آشکارا برای این خدمت وجههاز این ج

دن ایان اسارار   گیرد و با یادکرد خدا (خدا را شکر  امیدوار است که فاش نمودر نظر می -است

 .گناهان او را بشوید

سرگشاده به مارشال تالبوخین، رئی  ساتاد آرتاش سارخ     هنام»عنوان دوم با  هگویپیش

در دو  «وراء قفقااز تفلای   ضد جاسوسی آرتاش ماا   هماوراء قفقاز، ژنرال واویلوف، رئی  ادار

است. طباق   5234 اردیبهشت 59است. تاریخ این نامه نخست آمده هگویطرف و پایین پیش

است. موضوع این تاریخ، این نامه نُه روز قبل از انتشار نخستین قسمت این رمان نوشته شده

عفا را در بار  این نامه استعفای نگارنده است که شرحی دقیق از مأموریت او و دالیل این اسات 

 39 مااه از تااریخ   54کند نام مخفی او لوت بوده و به مدت این نامه اذعان می هدارد. نویسند

برای تعلیم جاسوسی و رادیاو در شاهرهای بااکو، تفلای  و      5493تا اول اکتبر  5494ماارس 



 14 9317بهار و تابستان ، اول هدور، سومسال  /نقد و نظریه ادبی من جاسوس..."بازتاب شرایط جنگ سرد در رمان پاورقی 

 

ع عک  آنچه شاای به»است. نویسنده در بند نخستین این نامه با تأکید بر مسکو اقامت داشته

« فقار و بادبختی و فسااد، رشاوه و عادم آزادی     »نویسد ماردم شاوروی در وضاع    می« است

نه جنگ جهانی دوم  -استشده« معلوم« »تحقیق»که با - گبرانند و دلیل آن رازندگانی می

نگارنده پ  داند. می  اول قسمت: 5234 -5234، روشنیان(« استقرار رژیم و حکومت شوروی»که 

جملاه ناابرابری، فضاای پلیسای،     شاوروی، از  هی منفی دیگاری از جامعا  هااز برشمردن ویژگی

(دلیلای زیرکاناه بارای نشاان      امنیتی و جاسوسی و رعایت نکردن حقوق اقلیت ارمنی مهااجر 

هاای  ها و تئوریمشاهدات نگارنده از اوضاع کشور خالف گفته»کند: دادن نابرابری  تصریا می

حکومات شاوروی از دخالات در     هو در نهایت انگیاز   جان(هما« کندکمونیستی شما را ثابت می

اعزام جاسوس و تشکیل حازب  »های مختلف از قبیل را که به شیوه« میهن عزیز»امور ایران و 

بلکه بر مبناای  « نظر اصالحی»گیرد، نه بر مبنای انجام می  جا(همان« و ایجاد انقالب و شورش

به همین دلیل اساتعفای خاود را    یداند. ومی این کشور« طلبی و استعمارینظر بسط قدرت»

 کند.ایران، حزب کمونیست شوروی، و همچنین سمت جاسوسی اعالن می هاز حزب تود

شود. در گفتمانی رمان آشکار می تخاصمترین گویه مهمجای کار در همین دو پیشتا این

نامید. جایگاه راوی  توان گفتمان او را گفتمان ایرانیک طرف گفتمان راوی قرار دارد که می

چون میهن عزیز، خدمت به کشاور و ملات    ناسیونالیستی با کاربرد مفاهیمی در این گفتمان

سام را آشاکارا باا    آشکار اسات. راوی در اینجاا ناسیونالی   ،حتی به قیمت از دست دادن جان

تخاصام، و دیگاریِ دشامن، گفتماان مارکسیساتی      دیگر ایان   هاست. سویمبهب پیوند داده

ایران با نمایندگی حزب توده، و رژیم کمونیستی شوروی، حامی اصالی ایان حازب در     درون

و    جاا (هماان  «عک  آنچاه شاایع اسات   به»داخل کشور است. تأکید راوی بر عباراتی چون 

باا در نظار گارفتن تقاابلی کاه باا         جاا (هماان  «رهبری ملتی به حقیقتِ بهشت کمونیسام »

دهد، ای مارکسیستی به دست میلی جامعهعم هوان نمونشوروی به عن هتوصیفات او از جامع

زماان انتشاار ایان     ایران هشوروی و مارکسیسم در جامع هشدگی اسطورطبیعی هنشان دهند

دروغین بودن آن  ،دات اوای که بنا بر تصریا راوی دروغین است و با مشاهاسطوره .اثر است

طریق در میان گباشتن تجربیاات عینای   گبارد از است و راوی با مخاطب قرار میاثبات شده

 راوی باه بُعادهای   هروشان کناد. حملا    روایات  خود، این موضوع را برای مخاطاب در طاول  

بندی شده در گفتمان مارکسیستی، از جمله آزادی، برابری و رفاه نیز در همین جهت مفصل
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گیرد تا آنهاا  یدر نظر م 5های شناورین دالها را چوبُعدهایی که راوی در متن رمان آناست. 

 بندی کند.مفصلرا در گفتمان خود 

شاوروی بار ذهان راوی     هاساطور  هبر سیطر آشکارا کتاب نیز هسوم، یعنی مقدم هگویپیش

رود کاه فکار   باه کشاوری مای      جاا (هماان  «با قلبی مملو از امید و آرزو»کند وقتی حکایت می

تی اسات کاه هماه گوناه آزادی،     کردم که شوروی بهشو واقعاً خیال می»کرد بهشت است. می

درنگ به واهای باودن ایان اساطوره     ؛ اما بی«برابری، خوشی و خوشبختی برای آن مهیا هست

دهد اگر خوانندگان مانند من با فکری موافق شوروی به آنجا بروند باا  کند و ادامه میاشاره می

 هه تاا قبال از تجربا   رو خواهند شد. راوی س   با اشاره به اینکروبه« آنچه شایع است»عک  

در « مظهر قادرتی »خواسته کمونیسم را چون سفر به شوروی، کمونیستی متعصب بوده که می

گفتماان مارکسیساتی و ستایشاگر     هکشور خود برپا کند، با زیرکی خود را در جایگااه پبیرناد  

 دهد تا از این طریاق شااید بتواناد طرفاداران ایان گفتماان را باه       مارکسیسم قرار می هاسطور

 پنداری با خود همراه کند.ذاتهم

جاای ایان روایات، بار نفاوذ      این است که راوی در جای در خور توجهبسیار مهم و  هنکت

کند. برای نمونه به ایان  گفتمان مارکسیستی در قالب حزب توده در ایران تأیید می هگسترد

مصاائب  وقاوع جناگ و   »کنایم:  مای دوم قسمت اول این اثار توجاه    هتفسیر راوی در صفح

هایی را که در زندگی جز ساختی  آن هدم و آزادی بعد از شهریور همداخلی، فقر و بدبختی مر

و گرسنگی چیزی ندیده بودند، از نظر فکری مساتعد آشاوب طلبای بارای تحصایل حقاوق       

داشتن یک هدف و پشتیبانی از ایان   هایران به واسط هبیشتری نمود. در این میان حزب تود

ای از جواناان را باه   موفقیتی بیش از سایرین باه دسات آورده و عاده   مستعد توانست  هطبق

های مادی آن، حازب تاوده را بایش از پایش     سوی خود بکشاند. وجود نیروی سرخ و کمک

  . جاا (هماان  «وی هستند به حزب توده روی آوردناد قوی کرد و چون اغلب مردم هم موافق ق

هاا وارد  انی که به احزاب متمایل به خاارجی درصد از جوان 44»کند که او در ادامه تأکید می

شاوند، از  جریان کار واقاع مای   روند ولی وقتی درشوند، با نیت پا  فقط برای اصالح میمی

آشاکار اسات کاه     . جا(همان «نمایندگیری میشوند یا کنارهدو حال خارج نیست یا فاسد می

تاوده از فسااد خاود جلاوگیری     گیرد؛ چون باا اساتعفا از حازب    راوی در گروه دوم قرار می

است. بدین طریق ما شاهد روایتی هستیم علیه تسالط هژمونیاک حازب مارکسیساتی     کرده

                                                           
1 . Floating signifier 
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کاه راوی از ناوع راوی مفسار اسات در تفسایرهای       مورد نظر در ایران. از آنجا هتوده در دور

ی ماورد  ای رمزگباری کناد تاا معناهاا   گونهها را بهبا دقت بسیار معانی و پیامکوشد میخود 

توان ترکیبای از دو  روایت او را می هنظر او تا حد امکان به طور کامل در  شود؛ اگرچه نحو

 رویکرد آشکار و تلویحی نیز دانست.

گفتماانی راوی دادیام، در اداماه، ایان روایات را از      جایگااه   هپ  از توضیحاتی که دربار

 کنیم.رسی میآن با گفتمان مارکسیستی حزب توده بر هنظرگاه بررسی مواجه

 

 تخاصم با گفتمان شوروی -5

شاامل  اقامت راوی در شوروی سی و پنج قسمت از این پااورقی پنجااه و چهاار قسامتی را     

د. اختصاص یافتن این حجم از روایت برای پرداختن به گفتاان شاوروی باا توجاه باه      شومی

عازم او در   هدهناد ناست، نشاها با مخاطب گباردهرویکردی که راوی قرار آن را در پیشگویه

بندی گفتمانی آن است. در نگاه اول شاید به نظار  شوروی و مفصل هتمرکز بر تخریب اسطور

اماا باا    ؛برسد این میزان توجه به شوروی ارتباط چندانی با مسائل داخلی ایران نداشته باشد

رژیام   نشاندگی حزب تاوده باه  توجه به اشارات آشکار و گاه پنهان راوی به وابستگی و دست

شود. راوی با توجه به آگاهی شوروی، دلیل این انتخاب و این میزان توجه برای ما آشکار می

برای حمله به این گفتماان از  ، شدگی و رسوب گفتمان مارکسیستی در کشور خوداز طبیعی

کناد.  قادرت ایان گفتماان اساتفاده مای      هم سفر به مکان و مرکاز اصالی   مضمون سفر، آن

اسات و  آرمانی حزب توده های است که نمونبه آن سفر کرده، همان جامعهکشوری که راوی 

البتاه از نگااه فااعلی    - شهر این حازب ساعی در توصایف واقعیاات آن    راوی با سفر به آرمان

 برای مخاطب دارد. -شناسا در گفتمان مقابل و متخاصم با این حزب

شاوروی از طریاق مارز     سوم پاورقی ضمن ورود او باه  از قسمتهای عینی راوی توصیف

هاا  وضع بسیار بدی که حااکی از فقار آن  صیادها با »شود: آستارا با توصیف ماهگیران آغاز می

ید مشاغول بودناد. مان از وضاع باد آنهاا گماان        بود، با قایق ماهیگیری کوچک خود به صا 

هاا دارای چناین وضاعی باشاند؛     نمودم که روسکردم که ایرانی هستند؛ چون تصور نمیمی

در حکومت کارگری یا بهتر دیکتاتوری پرولتاریا زندگی خوب برای ا طبق تئوری مارک  زیر

خودمان هام شاعار ناان بارای هماه، فرهناگ بارای هماه،          ههمه مهیا است؛ زیرا حزب تود
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نوشت. مرتب زندگی خوب و راحت ملل شوروی را خود می هبهداشت برای همه را در روزنام

  . ت سومقسمهمان: ( «کشیدبه رخ ما می

در ادامه شخصیت اصلی را به همراه گورگین، افسری که راهنمایی او را بر عهده دارد، در 

ای پار از گادا   کافه ؛بینیممی« قواره و زشتب  بی»در کنار میزی « محقر و کثیف»ای کافه

وضعیت ظاهر مشتریان آن نیز مانند گدایان است. در این حین کاودکی گادا بارای تکاه      که

شاما از  »گویاد:  شود، در پاساخ مای  آید و وقتی با پرخاش گورگین مواجه میزد او مینانی ن

 . جا(همان« اید و همه چیز با خود دارید، ولی ما گرسنه هستیمایران آمده
کاالم در اداماه    هها چنان آشکار است که نیازی به تفسیر ندارد. برای پرهیز از اطالنقل قول

وار اسات، فهرسات  شاوروی آورده  هبندی اسطورسازی مفصلرانمواردی را که راوی درجهت وی
هاای شاهروندان شاوروی و    نازیباا باودن لبااس    ؛قسمت ساوم  همان: ( عدالتیآوریم: فقر و بیمی
آشانا   ؛(هماان: قسامت چهاارم     هاا پوشی جوانان تهرانی، نازیبا بودن اتوموبیلآن با شیک همقایس

هایی چون انگلیسی و فرانسه، باه عکا    ها با زبانهکردنبودن شهروندان عادی و حتی تحصیل
شخصایت اصالی    هخانا ای کاه صااحب  گونهنبودن رفاه به ؛(همان: قسمت پنجم  شهروندان ایرانی

 نااامنی و رواج دزدی  ؛(هماان: قسامت ششام     تصمیم دارد به ایران مهاجرت کند، و خاداناباوری 
اشاره به اشاغال بنادر پهلاوی باه     ؛ مت هشتم (همان: قس وریاماندگی فنعقب ؛(همان: قسمت هفتم 

(هماان: قسامت    آمیز دولت با شاهروندان خاود  ها در شهریور بیست، و رفتار خشونتدست روس

رواج رشوه و گستردگی نفوذ تبلیغاات دروغاین رادیاو    ؛ (همان: قسمت دهم  فقر و بازار سیاه ؛نهم 
بهداشات در شاوروی و فراوانای    ؛ وضعیت باد  (همان: قسمت یاازدهم  مسکو در کشورهای دیگر 

ترس حکومت از مردم و در نتیجاه نباودن    ؛(همان: قسمت دوازدهام   های مقاربتیفحشا و بیماری
هاای صادای   گستردگی نفاوذ برناماه   ؛(همان: قسمت سایزدهم   سیاسی هآزادی بیان و فضای بست
 ؛ان: قسامت چهااردهم   (هم های مربوط به اوضاع داخلی این کشورویژه برنامهآمریکا در شوروی به
آزادی حاق انتخااب سیاسای و انتخاباات      نباود  ؛(همان: قسامت پاانزدهم    هااوضاع بد بیمارستان

 ؛(هماان: قسامت هفادهم     پاایین باودن آگااهی عماومی ماردم      ؛(همان: قسمت شاانزدهم   فرمایشی
ب حاکمیت فضای پلیسی و عضویت اغل ؛(همان: قسمت هجدهم  مخالفت پنهانی مردم با حکومت

نظمای در کشاور و وضاعیت باد بسایاری از      بی ؛(همان: قسمت نوزدهم  مردم در نهادهای امنیتی
تصاویری حااکی از    هدموکرات؛ تبلیغات حکومت شوروی علیه مردم ایاران و ارائا   هفراریان فرق

 هاای مهااجر  اوضاع بد معیشتی ارمنای  ؛(همان: قسمت بیستم  توحش و نامتمدن بودن این مردم
(هماان: قسامت    بنادی هاای جیاره  فساد اداری و دزدی مأموران از آذوقه ویکم بیست (همان: قسمت
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طور نارضایتی ایرانیان مارکسیسات سااکن در شاوروی، وضاعیت اخالقای      و همین ،ودوم بیست
 نابسامان دختران و زنان، سیستم امنیتی و جاسوسی داخلی و مواردی از این قبیل.

های مختلف این رمان هجو گفتمان شاوروی  ت که بخشتوان نتیجه گرفاز فهرست باال می
گفتیم، هادف مساتقیم یاک ساویِ ایان       ترکه پیشآن است. البته چنان هسازی اسطورو ویران

جای این رماان راوی باه اساتناد    تخاصم احزاب مارکسیست ایرانی و حزب توده است. در جای
کناد. راوی در  چاپ انتقااد مای   مشاهدات خود از سران و رهبران این حزب و احزاب با گرایش 

انتقادهای خود از افرادی چون نورالدین کیانوری،  فریدون کشااورز، رضاا روساتا و عبدالصامد     
وری نیز بحثی مجزا دارد. در ادامه با بررسی اظهاار نظرهاا و   پیشه هبرد و دربارکامبخش نام می

 کنیم.های این راوی رویکرد و جایگاه گفتمانی او را تبیین میدیدگاه
ای کاه بارای   ای از حضور دکتر کشاورز در جلسهراوی در قسمت دوم پاورقی با ذکر خاطره

-علیاه او موضاع مای    آید که تلویحاًشده بود، به نظر می رسیدگی به اوضاع آذربایجان تشکیل

کناد.  قاوام از او انتقااد مای    ا آوردن یکی از اعماال خاالف قاانون   گیرد. در همین قسمت نیز ب
بیناد و از  ها آمد، راوی خود را در جایگاه فردی ناسیونالیست مای گویهدر تحلیل پیش کهچنان

شود ایاران  رو میشوروی روبه ههای منفی جامعکند. راوی وقتی با ویژگیاین موضع روایت می
ساازی  باا ویاران   ای است که همزماان گونههای او بهبرد و توصیفرا در مقام مقایسه از یاد نمی

هاا و  ایران است. از وضعیت ظااهری ماردم و خیاباان    هشوروی، در کار توصیف اسطور هاسطور
ایران در وضعیت بهتری قرار دارد. وقتی در  ،ها گرفته تا وضعیت نمایش فیلم در سینماهامغازه

محال وقاوع حریاق، انباار     »دهد: سوزی توضیا میآتش هعمل خرابکاران هقسمت دوازده دربار
کاه از ایاران آورده    کااالیی  هگفتناد کلیا  طوری کاه مای   رت خارجی بود و بهتجا هخواربار ادار

. اگرچه به هنگام جناگ جهاانی دوم،   (همان: قسمت دوازدهم  «جا جمع کرده بودندشد، در آنمی
کرد، وجاود چناین انبااری از کاالهاای ایرانای باا       ایران بخشی از نیازهای متفقین را تأمین می

بندی آن در ایان  وی از ایران و کمبود مواد غبایی در شوروی و جیرهتوجه به توصیفات دیگر را
سازی ایران تفسیر کرد. پ  از اتمام مأموریت در شاوروی و  توان در جهت اسطورهکشور را می
یاک سایگار   »خاورد:  ای در ایران صبحانه میخانهدر قهوهدِ دوباره به آستارا، این بار هنگام ورو

-(هماان: قسامت سای    «آماد. ها خیلی به نظرم زیباتر مییگار و کبریتهای ساشنو خریدم، بسته

دهاد، در کناار   که از اوضاع شوروی به دسات مای  « آوریرقت»البته راوی با توصیفات  .وششم 
ایاران نماوده،    هگاهی که به وضعیت ایران و تبلیغات منفی حکومت شوروی درباربهاشارات گاه

 است.برداشته ایران گام هدر جهت برساختن اسطور
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 ناسیونالیسم آمیخته به مذهب   -6

های حکومات شاوروی و حازب    ها نیز اشاره کردیم، راوی فعالیتگویهکه در تحلیل پیشچنان
کناد.  داند و آن را بیشتر از دیدگاهی استعماری تبیین میتوده در ایران را از روی مصلحت نمی

مفاهیمی چون رفااه، عادالت و آزادی اسات.     توصیفات او از این جامعه نیز آشکارا در جهت رد
های راوی به بسته بودن این جامعه و ارتباط نداشتن آن با دنیای خارج نیز در این جهات  اشاره

کارده از اوضااع   خبری طبقاات تحصایل  قابل تبیین است. اشاره به مواردی چون ناآگاهی و بی
ی چون انگلیسی و فرانسه، حتای ناوع   المللهای بینجهان، آشنایی نداشتن بیشتر مردم به زبان

شاده در  آرمانی تبلیغ هشود، افزون بر رد کردن جامعهایی که در سینماها نمایش داده میفیلم
ایران، رد انترناسیونالیسم به عنوان یکی از بُعدهای گفتمان مارکسیساتی نیاز هسات. راوی در    

هاای  دماوکرات را در قسامت   هآذربایجاان و فرقا   ههمین جهت و با رویکاردی زیرکاناه مسائل   
 آورد.  گوناگون به میان می

راوی در قسمت پانزدهم این پاورقی زیرکانه دو عنصر زبان فارسی و مبهب را نیاز در ایان   
کناد و باه   گیاری مای  است. او اخبار ایران و آذربایجان را از طریق رادیوها پای بحران وارد کرده

دهاد:  جا برپاا شاده باود گاوش مای     ها در آنق روسراوی از طری هگفت اخبار رادیو تبریز که به
-رادیو تبریز به زبان ترکی و فارسی هر شب به رادیو تهران فحشی داده و از تهران انتقاد مای »

مرگ هست و بازگشات  »یعنی  «اولمک وار دونمک یوخدور»وری را معروف پیشه هکرد و جمل
از ایان طریاق آشاکارا تصامیم      و  (هماان: قسامت پاانزدهم   « نماود همه وقت تکرار مای  «نیست

با توجه به نفاوذ آن در   -کند. مبهبهای آذربایجان بر استقالل از ایران را اعالن میکمونیست
ود. با  ،ها، جز گفتمان مارکسیستی حزب تاوده گفتمان هاز بُعدهای اصلی هم -میان مردم ایران

اوف باه  د که به اتفاق حساین های آذر بویک از شبیادم نیست کدام: »افزایدمی در ادامه یورا
شاوروی   هنشااند اند در تبریز یک حکومت دستدادیم. او از اینکه توانستهرادیو تبریز گوش می

است. رادیو تبریاز  سره شدهگفت کار ایران دیگر یکو مرتب میبالید به وجود آورند، به خود می
نماود. فاردای   مت تحریک میوری را تکرار نموده مردم را به مقاومعروف پیشه ههم مرتب جمل

آن عاوض شاده باود و دیگار      هکردم، صدای گویناد آن شب وقتی من به رادیو تبریز گوش می
شیرین فارسی ماژده داد   هآن با لهج هگردید و گویندوری از آن پخش نمیمعروف پیشه هجمل

. در بخاش   جاا هماان (« نمایناد اند و مردم از آنها استقبال مای تبریز وارد شدهکه قوای ایران به 
یابد که زبان آن ترکی است کاه باه خاط    خرد، درمیای میدیگری راوی وقتی در باکو روزنامه

دهد که خط این بخش از شوروی تا قبال از انقاالب   است. س   توضیا میروسی نوشته شده
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این همان کاری است »اکتبر فارسی بود که نخست به التین و پ  از آن به روسی تغییر یافت 
در ایران رواج دادند و قطعاً پ  از استقرار رژیام   5239آذرهای آذربایجان ایران در دموکرات که

ان شاوروی باه   خودشان و خاطرجمع شدن از پیروزی خود، خط فارسی را هام مثال آذربایجا   
 .(همان: قسمت پنجم « گرداندندروسی برمی

زند. مثالً شخصیت اصالی،  راوی همچنین عنصر مبهب را به عالئق ناسیونالیستی پیوند می
شنود که به خدا اعتقاد دارد و در پاسخ سااال  خود، آنا، از او می هگویی با صاحبخانوحین گفت
شکی ندارم که خدایی وجود ندارد. مگر شاما از جلساات مباحاث علمای حزبای      »گوید: آنا می

فهمیدیم خادایی نیسات.   خبر ندارید؟ ما در ایران از این جلسات زیاد داشتیم. و باالخره از این 
یاا در   .(هماان: قسامت ششام     «اش در اثبات عدم وجاود خادا اسات   ههای کمونیستی همکتاب

باه خاداناباوری جواناان شاوروی     « شکر اساتالین »» هقسمت پنجاه و دوم ضمن حکایتی دربار
انتخاباات در شاوروی    هکناد. همچناین در قسامت بیسات و یکام در بحثای درباار       اشاره مای 

یاا   «حضرت عبااس »ها در ایران وقتی رأیی از صندوق انتخابات به نام مثالً ایتوده»نویسد: می
قسامت   :(هماان  «ملت دانستندعدم رشد  هآمد، هیاهو راه انداخته و آن را وسیلبیرون می «خدا»

اما آنچه به تحلیل ما مربوط  ؛طلبداین رمان خود بحث مستقلی میموضوع زنان در . ودوم پنجااه 
 که تأکید راوی بر روابط آزاد زن و مرد و ولنگاری زنان و دختران در مسائل جنسای را است این

های گیریتوان در تناظر با سختنیز می -استهای مقاربتی نیز شدهشیوع بیماریکه موجب -
هاای  مبهبی در مورد مسائل جنسی تبیین کرد که از دیدگاه مخاطبان ایرانی، که اغلب گرایش

جا نیز دشمنان ایاران باا دشامنان مابهب یکساان      امری پبیرفتنی است. در اینارند، مبهبی د
- کردساتان  هلر مسائ ها داند. افزودنی دیگر اینکه راوی با نشان دادن دخالت روسدانسته شده

تخاصم گفتمان شوروی باا گفتماان ایاران ناسیونالیساتی را نشاان       -موضوع آذربایجانند همان
بارادران   ههای آناان از شخصایت اصالی درباار    امنیتی و پرسش هایدهد. تحقیقات سازمانمی

 قاضی نیز در این بستر تبیین شدنی است.

 
 پیوند گفتمان ناسیونالیستی راوی با گفتمان غرب -7

گاواهی   تصاریا خاود او و باه    کناد، باه  ای که راوی از آن برای ما روایات مای  جایگاه گفتمانی
فتمانی یک ایرانی ناسیونالیست است. موضاوع در خاور   کند، جایگاه گموضوعاتی که روایت می

ناد، بارهاا   کتوجه دیگر توجه و سوگیری او به سود آمریکا است. وقتای از شاوروی روایات مای    
 هبندی شاد جیره ه. حتی کنسروهای آذوقشودبرجسته میپ ارتش شوروی آمریکایی بودن جی
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را از او « کنسارو آمریکاایی  »و « جیاپ آمریکاایی  »دولت نیز آمریکایی است و ما مدام عبارات 
هاا، آمریکاایی   رغم اظهارات روسهای قوی نیز بهشنویم. از نگاه او برخی رادیوها و فرستندهمی

-مای های ایان پااورقی وقتای فیلمای آمریکاایی در ساینما اکاران        هستند. در یکی از قسمت

کناد  برای ما بازگو مای هایی با طبقات متعدد است، شگفتی تماشاگر روسی را از دیدن برجشده
از  و کاه ناسیونالیسات اسات   کناد  را بازگو مای زن روسی  ههنرپیش ماجرایو در قسمتی دیگر 

درناگ تصامیم باه    ، پ  از دیدن اوضاع نابسامان کشور بای کردهآمریکا به کشور خود مراجعه 
خاود   هویکام راوی صاراحتاً کشاورهای غربای را در جبها     گیرد. در قسمت بیسات بازگشت می

شاود. ایان جاساوس را بناا باه      بیند. او از طریق آنا، با جاسوس ایرانای دیگاری آشانا مای    یم
یابد که هردو مخالف شاوروی هساتند و   وگو با او درمینامد. پ  از گفتمالحظاتی آلیشکا می

دهاد  که آلیشکا پیشنهاد مای  یگیرند علیه شوروی دست به اقداماتی بزنند. راهکارتصمیم می
هاا یاا   باید کادری در اینجا بر علیه شوروی تشکیل شود. اگر بتوانیم با انگلیسای »این است که 
(هماان: قسامت    «ها یا مأمورین ایرانی خودمان ارتباط بگیریم، خیلی خوب خواهد بود.آمریکایی

تاوان باه تمایال او باه ایان کشاور و       های راوی به آمریکا را مای همین اند  اشاره. ویکم بیست
 آن تفسیر کرد.   هپبیرش اسطور

 
 گیرینتیجه -8

من جاساوس شاوروی   بندی شده در رمان پاورقی شده، گفتمان مفصلهای ارایهتحلیل هبر پای
اگرچه نویسنده/ راوی باا زیرکای تماام     ؛، با گفتمان پادشاهی همسانی کامل دارددر ایران بودم

ورد. روایت راوی، همچناین،  آهیچ نامی از شاه و نظام پادشاهی در متن یا فرامتن به میان نمی
کند و ایان ساه را در   آشکارا به بُعدهای گفتمان شوروی یعنی رفاه و عدالت و آزادی حمله می

بنادی کناد.   گیرد تا در گفتمان خود مفصال های شناوری در نظر میجریان روایت چونان دال
ناسیونالیسام راوی اسات،   بُعد دیگر این گفتمان، یعنی انترناسیونالیسم را، که در تضاد آشکار با 

های پیشین این مقاله صورت گرفت، رماان  کند. با توجه به خوانشی که در بخشکامالً انکار می
جالاب   هتحلیل است. نکتها قابلیادشده در قالب شرایط جنگ سرد و تأثیر آن بر ایران آن سال

یستی حزب تاوده، در  اینکه گفتمان رقیبِ گفتمان پادشاهی در این رمان، یعنی گفتمان مارکس
ایرانی، با وجود ارتباط گسترده باا قشار روشانفکر از طریاق ادبیاات و       هشرایط آن زمانِ جامع

ویاژه از طریاق نشاریات گونااگون صاورت      تر از طریق شاعر، کاه باه   همچنین ارتباط گسترده
 ی،است، در حالی کاه گفتماان پادشااه   پسند توجهی نداشتهگرفت، به قالب ادبی رمان عامهمی
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هاا، از یاک   پساند در ایان ساال   گفتمان حاکم، با توجه به اقبال عمومی به رمان عامه به عنوان
اسات. خاوانش   جاسوسی در یک رقابات کاالنِ گفتماانی بهاره بارده      -پلیسی پسندرمان عامه

ویاژه در  شده، همچنین، تأییدی است بر پیوند نیرومند ادبیات مدرن فارسی و سیاست، باه هارائ
که این امار نیاز خاود تأییادی اسات بارای چیرگای سیاسات بار ساایر            5231 هدههای سال
 اخیر.   هایرانی در حدود یک سد ههای زندگی جامعجنبه
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