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 کورتە   چکیده 
ادبی، به تحلیل داده  های زبانی و فرازبانی متن ادبی برای تحلیل گفتمان 

شود. این پژوهش به شیوۀ رسیدن به مفاهیم و تعابیر متفاوت از آن گفته می

از منظر   های پدرمحصار و سگتحلیلی به بررسی و تحلیل رمان  –توصیفی

پرداخته است. ضرورت انجام این پژوهش در   تحلیل گفتمان حاکم بر آن

شناسانه  های زبانی و زیباییدهد متن ادبی تنها دادهآن است که نشان می

ی هاهای زبانی و فرازبانی، تعابیر و برداشتتوان از رهگذر دادهنیست و می

توان در سه  متفاوتی از آن به دست داد. این داستان را از لحاظ گفتمان می

بندی کرد: گفتمان غالب، گفتمان تازه و نافرجامی گفتمان تازه. بخش دسته

صدا کردن زبان و جامعه و سرکوب گفتگو و دیگر  گفتمان قدرت با تک

نهد  ارتباطات، در جهت گسترش قدرت و تثبیت هرچه بیشتر آن گام می

سوژه  و  جامعه  ساخت  در  خود  در که  دارد.  فراوانی  تأثیر  همگون  های 

تواند به تمامی خود را تثبیت کند، در جا که هیچ گفتمانی نمی نهایت، از آن

آورد که شخصیت اول داستان تقابل با گفتمان غالب، گفتمانی تازه سر برمی

از ملزومات آن هویت کند. با تولید گفتمان تازه که یکی  آن را نمایندگی می

کند و به تدریج گفتمان پیشین به  ای پیدا میتازه است، سوژه، هویت تازه

 برد. رود؛ اما در نهایت گفتمان تازه راه به جایی نمیحاشیه می

شیکاریی گوتاری ئەدەبی، واتە شیکاریی دەیتا زمانی و سەرووزمانییەکانی  
بەمەبەستی دەستخستنی چەمک و لێکدانەوە جیاوازەکانی ئەو   دەقی ئەدەبی 

شیکارانە دەپەرژێتە سەر تاوتوێکردن و    –دەقە. ئەم توێژینەوەیە بەشێوەی وەسفی  
شیکاریی گوتاری ، لە ڕوانگەی  حەسار و سەگەکانی باوکمشیکاریی ڕۆمانی  

زاڵ لەو دەقەدا. گرنگیی ئەم توێژینەوەیە لەوەدایە کە هەم پیشان دەدات دەقی 
ئەدەبی تەنیا دەیتا زمانی و جوانیناسانەکان نییە و هەم دەکرێ لە ڕێگەی دەیتا 
زمانی و سەرووزمانییەکانەوە لێکدانەوە و ڕوونکردنەوەی جیاواز دەستەبەر بکرێت. 

رێ ئەم چیرۆکە بە سەر سێ بەشدا دابەش بکرێت: گوتاری لە باری گوتارەوە دەک
بە   دەستەاڵت  گوتاری  نوێ.  گوتاری  سەرنەکەوتنی  نوێ،  گوتاری  زاڵ، 
تاکدەنگکردنی زمان و کۆمەڵگا و سەرکوتی وتووێژ و پێوەندییەکانی تر، لە  
هەنگاو  زیاتری،  ڕۆژلەڕۆژ  سەقامگیریی  و  دەستەاڵت  پەرەسەندنی  ئاراستەی 

بابەتە بۆخۆی لە هەڵسازرانی کۆمەڵگا و سووژەگەلی هاوچەشن  دەنێت کەئەم  
لەبەر ئەوەی هیچ گوتارێک  لە ئاکامدا،  کارتێکەریی یەکجار زۆری هەیە. 
ناتوانێت بەتەواوی خۆی جێگیر بکات، لە بەرانبەر گوتاری زاڵدا، گوتاری نوێ  
ڵ  سەر هەڵدەدات و کەسایەتیی یەکەمی چیرۆکەکە نوێنەرایەتیی دەکات. لەگە 
نوێیە،  شوناسی  پێویستییەکانی،  لە  یەکێ  کە  نوێ،  گوتاری  بەرهەمهاتنی 
دەکەوێتە  پێشوو  گوتاری  بەرەبەرە  و  دەخات  دەست  نوێ  شوناسێکی  سووژە 

 پەراوێزەوە؛ بەاڵم لە ئاکامدا گوتاری نوێ جێگیر نابێت و الواز دەبێت.  

گفتامن    ؛گفتامن غالب  ؛های پدرمحصار و سگ  : واژگان کلیدی 

 هویت.  ؛سوژه ؛سلطه ؛قدرت ؛تازه

سەرەکی: وشە   سهحه  گەلی  و  باوکم گهسار  زاڵ  ؛کانی   ؛گوتاری 
 . شوناس ؛سووژە ؛تاڵسهده ؛زاڵێتی ؛گوتاری نوێ

 مقدمه و بیان مسأله  -1

خود را داراست؛ همچنین    های تحقیق کیفی است که کارکردهای ویژهای و یکی از روشای بینارشتهتحلیل گفتمان نظریه

پردازان، یکی از مفاهیم  برخی از نظریه اند و به عقیدههای متنوعی بدان پرداختهاز لحاظ نظری، روش و کارکرد، به شیییوه

توان کارگیری تحلیل گفتمان و گسترش آن، می توان برای آن معنای واحدی در نظر گرفت. از دالیل بهمبهم است که نمی 

های حاصیل از متن را با تبیین و ها و ناگفتهبخشید، اشیاره کرد و همچنین نگفتهی که به متن و پژوهش می به عمق و غنای
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  82   پدرم   های حصار و سگ در رمان    ت ی سوژه و هو   گاه ی گفتمان قدرت، جا   ل ی تحل 

 

گیرد؛  تر است و موارد غیرزبانی را نیز دربرمیسازد. عرصۀ گفتمان از زبان گستردهمتنی عیان میتفسیر معانی و پیوندهای درون

اییدوولوژی در چیارچوبی    و  قیدرت، هژمونی  زبیان،  تقلییل داد. در این پژوهش، رواب  بینتوان آن را بیه زبیان  بیه همین دلییل نمی

های ویژۀ هر کدام در سیوو  متفاوت عمل اجتماعی، عمل گفتمانی و متن بندیگیرد و صیورتتحلیلی مورد بررسیی قرار می

زم اسیت با توجه به ارتبا  میان عناصیر متن و اند و الهمۀ این موارد در متن تجلی پیدا کرده و بازنمایی شیده  .شیوندتفسییر می

 اند، هر کدام به سبک و سیاق خود تفسیر و تعبیر شوند.ای نسبی تثبیت شدهمعانی برآمده که به شیوه

هایی شیکل گرفته اسیت که در انتقال معنا،  ها و کنشها، نشیانهای از مجموعۀ واژهبا توجه به این که هر نوشیته و گفته

  در  پژوهش ها مؤثر اسیت و دامنۀ این موارد در هر متنی بسییار گسیترده و متنوس است، اینگیریاجتماعی و موضی فهم امر 

  مورد   گفتمان  هاینظریه  به توجه با را  مورد نظر متن  در شییده گرفته  کاربه گفتمان  تحلیلی،-توصیییفی   شیییوۀ  به  دارد  نظر

  در   موجود هایکنش  دیگر و  رفتار  اعمال،  ها،نشیییانه  ها،واژه ها،جمله  در پنهان و  آشیییکار هایالیه و  دهد   قرار  بررسیییی 

  دهندۀ تشیکیل عوامل  به توجه با را  زبان  واحدهای در  معنا  تبلور و  گیریشیکل  جریان  یعنی   کند؛  تفسییر و  تحلیل را  داسیتان

  . دهد   قرار  پژوهش  مورد را  آن  کارکرد و کرده  بررسییی   دارند، جای  متن  پشییت  پس  در که  فرامتنی  عوامل  همچنین و  متن

کند تا عناصیر متکثری که در متن با هد  مشیخصیی بیان شیده و در قالب بافت منسیجم و این شییوه از تحلیل کمک می 

های دیگری را که  هدفداری بنا دارد معنای خاص خود را تولید کند، مورد شییناسییایی قرار گیرند و جدای از آن، ناگفته

 یافت، آشکار کرد.توان با این روش بدان دست می 

هایی را به کند و در نتیجه کنشها و رویکردها را مشییخم می گیرد و موضیی تنازعاتی که در متن داسییتان شییکل می 

گیری گفتمیانی در برابر گفتمیان رقییب جایگیاه خود را دارد و حدود و مرزها را با توجه به دنبیال دارد، هر کدام در شیییکیل

 و گفتمان گرانتحلیل و  فیلسیوفان  هاینظریه و آرا  واسیوۀ  به امر کند. اینا مشیخم می هها و تضیادهای درونی آنگفتمان

دست گذاشتن بر این موارد در متن، نیازمند آشنایی با  .پذیردمی   صورت اند،پرداخته متن تحلیل به  که  متونی  و سایر افراد

 به  توجه با پژوهش، این  اسیتفاده  مورد  مناب  اسیت.های گوناگون متن  های گفتمان و دقت و تأمل متناسیب با بخشنظریه

وسیی  تحلیل گفتمان  ای از پهنۀگیرد که هر کدام گوشیهانواس مختلفی را در بر می  پژوهش با هاآن  ارتبا  و  کاربرد میزان

یکدیگرند و در راسیتای هم اند، به نحوی مکمل اند. به این دلیل که منابعی که تاکنون در این حوزه نوشیته شیدهرا پر کرده

اند، ها تولید کردهاند و از دانشییی که آنگیرند، در این پژوهش، بیشییتر این مناب  در واکاوی متن بکار گرفته شییدهقرار می 

 بهره گرفته شده است.

 پیشینۀ پژوهش  -1-1

اند، بیشیتر از نگاهی روانکاوانه  را مورد تحلیل و بررسیی قرار داده  های پدرمحصیار و سیگهایی که رمان  آن دسیته از مقاله

حەسووووار و سووووووژەی کوردی و چەشوووونەکانی باو  لە »اش با عنوان اند. سییجادی در مقالههای دیگر بدان نگریسییتهو جنبه
های آلتوسیر، رمان را از دیدگاه نظریۀ دریافت، مورد تحلیل و بررسیی قرار داده و از نظریه  (1380) «دا-سوووەگەکانی باوکم

فروید و الکان، که مفاهیم خاص خود را دارند، نیز بهره برده اسیت. وی در این مقاله، هفت گونۀ پدر را، با توجه به رمان  

ها؛ ادیپ ما و ادیپ آن»خود با عنوان   در نوشیتۀو بسیتر اجتماعی و سییاسیی، مورد شیناسیایی قرار داده اسیت. صینعتی،  

را از دیدی روانکاوانه مورد   کانی باوکمگهسیار و سیهحهرمان    (1390« )مرگ  فرهنگ  در  پدرکشیی  و  خودکامگی  از  روایتی 

ادیپ، پدرکشی، مرگ، میل جنسی و ناخودآگاه   بررسی قرار داده است. او بیشتر به تحلیل مفاهیمی روانکاوانه چون عقدۀ
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های پدرکشیی در شیاهنامه و یونان باسیتان مورد بررسیی قرار داده اسیت. معتمدنیا، در  پرداخته و آن را در رابوه با روایت

، با (1400« )پدرم  هایسییگ و  حصییار  رمان از  روانکاوانه  تحلیلی : آن از گریز یا آزادی جسییتجوی در»ا عنوان اش بمقاله

رنگی ماشینی و واکنش تخریبی با رویکردی فروم مانند شخصیت سادیستی، مازوخیستی، هم  استفاده از مفاهیم روانکاوانۀ

کێشووەی مەیریفە و تراژیدیای نائامادەگی »اش با عنوان رحیمیان در نوشیتهروانکاوانه، جزویات متن را بررسیی کرده اسیت.  
های سییوژه در ارتبا  با سییاختارها را بازنمایی کرده و ناتوانی و ناکامی   ،(1383) «حەسووووار و سووووەگەکانی باوکملە ڕۆمانی 

  های اندیشیه تحلیل و  بررسیی » همچنین در مقالۀ ؛سیوژه را بررسیی کرده اسیتهای  ناآمادگی نقش پدر در اسیارت سیوژه و 

ها و افکار  ، دیدگاهزندگی   همکاران، و پشییابادی  نوشییتۀ  (1396« )وی(  داسییتانی  آثار  منتخب  اسییا  حسیین )بر  شیییرزاد

ئیدیۆم لە وەرگێڕاندا: هەڵسوەنگاندنی بەراوردکارانەی  » اند. مقالۀهایش، بررسیی شیدهآثار و نوشیته نویسینده با توجه به مجموعه
نوشیتۀ منبری و حیدری، اهمیت اصیواحات در متون ادبی و   ،(1397)  «حەسوار و سوەگەکانی باوکمسوێ وەرگێڕانی اارسویی  

ای توبیقی، بررسیی کرده اسیت. رضیا خندان فارسیی این رمان، به شییوه  این اصیواحات را در سیه ترجمۀ  ترجمۀ شییوۀ

نویسیی مدرن و عناصیر برجسیته در  ، با طر  شییوۀ داسیتان«سیلوه در سیایۀ حصیار»کوتاهی با عنوان   مهابادی نیز در نوشیتۀ

ادیپ، خود و نمادها و تعابیر به کار رفته اشیاره  پردازی، عقدۀآن، رمان را بررسیی و همچنین به روایت داسیتان، شیخصییت

 کرده است.

 چهارچوب نظری پژوهش  -2

گیرد که هر کدام به نحوی در شیناخت و فهم آن حاوز و تعاریف گوناگونی را دربرمی   شیناسیی داردریشیه در زبانگفتمان، 

های  سییی  این مفهوم باشیید که حوزهتواند گسییتردگی و دامنۀ واهمیت اسییت. یکی از دالیل تنوس تعاریف گفتمان، می 

(. فرکا  به تحلیل گفتمان انتقادی پرداخته اسیت و آن را 7:  1379متفاوتی را در خود جای داده اسیت )ر... فرکا ، 

گیرد. بیه تعبیر او، گفتمیان، مجموعیۀ چهیارچوبی تحلیلی برای مویالعیۀ رواب  بین زبیان، قیدرت و اییدوولوژی در نظر می 

  (.8:  1379،  فرکا ای از سیه عنصیر عمل اجتماعی، عمل گفتمانی )تولید، توزی  و مصیر  متن( و متن اسیت )تافتههمبه

 به تبیین و تفسییر  توصییف،  سیو  سیه  رو کند. وی درقصید دارد خوانندگان متن را با دریافت دیگری از واقعیت روبه او

ل گفتمان انتقادی فرکا  پژوهشییی دربارۀ تیییر موضیی  اصییلی مورد عاقۀ تحلی»تحلیل متون متفاوت پرداخته اسییت.  

اند، سیاختارهایی که کاربران زبانی بر اسیا  اسیت. کاربرد انضیمامی زبان، همواره متکی بر سیاختارهای گفتمانی پیشیین

ها و هیعنی نحوۀ اقتبا  یک گفتمان از مؤلف–متنیتاند. فرکا  با اسیتفاده از مفهوم میانمعانی از پیش تثبیت شیده سیاخته

 (.٢7: 1389)یورگنسن و فیلیپس،  «کند.اش را بر این امر متمرکز می توجه –های سایر متونگفتمان

فوکو در باب گفتمان، نظرات خاصییی دارد و در تقابل با نظریات مارکسیییسییتی و تعاریف و مفاهیمی که رایج  
(. او مفیاهیم و اصیییواحیات زییادی کیه 64:  1394کنید )ر... حیاجلی، انید، آرای دیگری در این حوزه وارد میشیییده

ها را به چالش کشییده اسیت. این مقوله سیبب شیده  اند، بازتعریف کرده و بسییاری از آنپیشیتر بدیهی انگاشیته شیده
  ترین عمومی»هایی در مفاهیم و دانشی که از آن برآمده است، در پی داشته باشد. اسیت نگاه او در این حوزه، نوآوری

  شدّت به  علوم اجتماعی، دانش  ویژهبه  و  دانش. است دانش شود،می  مولد  آن واسوۀبه  قدرت فوکو،  ازنظر که  مفهومی
  دانش   نظام این  توصیییف  برای  فوکو  که  اسییت  اصییواحی «گفتمان». دخالت دارد  موی   هایذهن و  هابدن  تولید در
  اگرچه .  نیسیت دارد، وجود  دانش  این از  قبل که  ،«واقعی» جهان  دانش گفتمان،  مثابۀبه  دانش. بردمی  کار به  علمیشیبه
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  «نمایش»  که را دانشییی  موضییوعات  حقیقت در هاآن  اما  دهندنشییان می  عینی  واقعیت  دهندۀاراوه  را  خود  هاگفتمان
هیای فوکو، بیه  تعیاریف و توصییییف  رو،(. ازاین1٢9-130:  39٥1  )کرمیانی و دالوری،  «.سیییازنیدمی  «واقعی»  دهنیدمی

سیییاز نگاه و کند، جدا از آنکه کارکرد خود را داراسیییت، زمینهصیییورتی خودویژه آنچه را در این باب عرضیییه می
  هیای روال  بیه  اشیاره برای را گفتمان  فوکو»رود.  های دیگری از گفتمان به صورت کلی و جزوی به شمار میخوانش
  ساختارهای  و  هییاقانون یعنی  هستند.  هاگزاره از  شماری  کننندۀتبیین  کییه بییردمییی کییار بییه  منییدیقییانون  و  میینظم

  حقیقت، »گوید  . فوکو می(119:  1390زاده،صیییالحی) «آورند.های خاصیییی پدید میگزاره و  هاکام  که  اینانوشیییته
  لذا   اسیت،  غل   چیزی چه و درسیت  چیزی چه  که  کنندتعیین می را  معرفت  مختلف  هاینظام.  اسیت گفتمان  محصیول 
هیایش را جعبیه . او همیۀ کتیاب(66:  1387  فتیاحی،)  «اسیییت  بیهوده  هیاگفتمیان  از  بیرون  نیاب  حقیقیت  وجویجسیییت

انگارد. برای این منظور، دسیییت به ابداس  اعتبار کردن و درهم کوبیدن قدرت میابزارهای کوچکی برای دور زدن، بی
 دلییل  بیه  فوکو»کنید.  زنید و قواعید بیازی را خودش انتخیاب میهمچون اییدوولوژی میمعیانی و جیایگزین مفیاهیمی  

 را  «گفتمان»  مفهوم  آن  جایبه  و  داندمی  نارسییا  مفهومی را  ایدوولوژی  مفهوم  جامعه،  سییرتاسییر در  قدرت  پراکندگی
  آن  طریق از  قدرت  و  گیردمی  شیکل  قدرت  واسیوۀبه که  اسیت  مفهومی گفتمان،  فوکو،  اندیشیۀ در.  کندمی  پیشینهاد
  رابوۀ  بر و  شیییودمی  قاول  تمایز  غیرگفتمیانی و  گفتمیانی  هایعرصیییه  بین  فوکو  اسیییا ، همین بر.  شیییودمی  اعمیال 

 (.401:  139٥ ،کرمانی و دالوری)کند«  می  تأکید هاآن  میان  دیالکتیکی
اند و حوزه بسیییار به فوکو ارجاس دادههای خود در این  پردازان دیگر در روند پیشییبرد دیدگاهطور که نظریههمان

توان او را نقوۀ عوفی در عرصیۀ گفتمان به مفاهیم و تعاریفی که او اراوه داده در این زمینه بسییار راهگشیاسیت، می
گیری خود عینیت اسیت...منظورم از گفتمان چیزی نیسیت که اسیاسیا محدود  گفتمان قلمرو اصیلی شیکل»حسیاب آورد.  

ای از عناصیر اسیت که در آن رواب  و مناسیبات، نقشیی و نوشیتار باشید بلکه گفتمان مجموعههای گفتار به عرصیه
کنند. مقصیود این اسیت که عناصیر مقدم بر مجموعۀ رواب  و مناسیبات وجود ندارد، بلکه به میانجی  برسیازنده ایفا می
 .(9٢:  1400  الکاوو،)  «شوند.آن ساخته می

( نظریۀ گفتمان ارنسیتو الکاوو 1اند:  فیلیپس، گفتمان را در سیه مبح  مورد بررسیی قرار دادهماریان یورگنسین و لوویز 
تحلیل گفتمان نه یک رویکرد واحد، »شیناسیی گفتمانی. از دیدگاه آنان ( روان3( تحلیل گفتمان انتقادی.  ٢و شیانتال مو .  
ها و برای کندوکاو در  ها در انواس گوناگون موالعهنتوان از آای اسییت که می رشییتهای از رویکردهای میانبلکه مجموعه

ها و نحوۀ عملکرد و نحوۀ  قلمروهای مختلف اجتماعی اسیتفاده کرد. در ضیمن هیچ اجماس روشینی دربارۀ چیسیتی گفتمان
گونیاگونی بیا اسیییتفیاده از هیای  هیا و مثیال هیا کیاردکرد گفتمیان را همراه بیا نمونیه(. آن17)همیان:  «هیا وجود نیدارد.تحلییل آن

 اند.اند، مورد پژوهش قرار دادههایی که در این باب مور  شدهنظریه
پردازد.  گفتمان به بررسی  نقش اعمال و عقاید اجتماع  معنادار در زندگ  سییاسی  م    ۀنظری»به نظر دیوید هوارث،  

  ، دهندهایشیان در جامعه را شیکل م  مردم از نقش  ها( طرز آگاه  یافتنهاى معنای  )گفتمانروشی  را که نظام  ،این نظریه
.  پردازدهاى سییاسی  م  ها بر فعالیتهاى معنای  یا گفتمانثیرگذارى این نظامأت  ۀکند و به تجزیه و تحلیل شییوبررسی  م  
 اجتماع ،  عامانآن   وسییییلۀ به  که  عقایدى مجموعه  یعن  )  آن  محدود و  سییینت   مفهوم به  ایدوولوژى،  نباید  ها راگفتمان
  اعمال انواس همۀ  برگیرندۀ  در گفتمان مفهوم.  پنداشییت  (کنند م   تشییری  و  توجیه را  شییانیافته  سییازمان اجتماع    اعمال 
 (.1٥6: 1377)هوارث:    «ها.سازمان و  جمله نهادها  از است؛ اجتماع   و  سیاس  
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واژه، بنید، عبیارت و جملیه تیأکیید دارد کیه برای ایجیاد ییک تحلییل گفتمیان بر دانش زبیانی فراتر از  »گویید:  پیالتریج نیز می 

هیای  متن و ارتبیا  مییان زبیان و بیافیت  نمیایید. این رویکرد، بیه بررسیییی الگوهیای زبیانی درونارتبیا  موفق ضیییروری می 

بیر متفاوتی  بینی و تعاهایی از کارکرد زبان توجه دارد که جهانپردازد. تحلیل گفتمان به شییوهاجتماعی و فرهنگی متن می 

پذیرد کند چگونه کارکرد زبان از نحوۀ ارتبا  مشیارکین گفتگو با یکدیگر تأثیر می سیازد. همچنین بررسیی می را آشیکار می 

نماید که  های اجتماعی و رواب  نیز توجه دارد. تحلیل گفتمان بررسیی می و از سیوی دیگر، بر تأثیر کارکرد زبان بر هویت

گیرند. این رویکرد هم متون گفتاری و هم لف چگونه به واسییوۀ کارکرد گفتمان شییکل می های مختبینی و هویتجهان

 (.14-1٥: 1399)پالتریج،    «دهد.متون نوشتاری را مورد موالعه قرار می 

های دیگری را که از لحاظ  ها و زندگی روزمره سیعی دارد عرصیهآسیابرگر با گره زدن گفتمان به فرهنگ عامه، رسیانه
گذارد و چندوجهی گفتمان، پا را فراتر می -اند، تحلییل کند. همچنین او با معرفی تحلیل انتقادیگفتمیانی بررسیییی نشیییده

پردازد که ما گویشییوران تحلیل گفتمان به این موضییوس می »کند. از دیدگاه او نوینی از تحلیل گفتمان را معرفی می  جنبۀ
که زبان چگونه هویت، رواب  اجتماعی و جهان اجتماعی و سیییاسییی ما را شییکل کنیم و اینچگونه از زبان اسییتفاده می 

به ده مرج  برجسته در این حوزه پرداخته شده است. در    تحلیل گفتمان سییاسی (. در کتاب ٢0:  1398)آسیابرگر،  «دهد.می 
ان، کاری بیش از بازتاب  تحلیل گفتمان سییاسیی، همانند تحلیل گفتمان )انتقادی( در یک دید ک»این کتاب آمده اسیت که 

دهند. این تحلیل رویدادها را بازخوانی و تفسییر و دهد که در جهان واق  رخ می و بازنمایی محض رویدادهایی انجام می 
(.  39:  1397)الکاوو و دیگران، «  کند بندی می بندی و مفصیلبندی، صیورتشیده را فرمول در. و تبیین برآمده و اسیتنتا 

گیرد و با تحلیل انتقادی گفتمان همراه و وسییعی دربر می  کتاب، مفهوم سییاسیی، تعبیر خاص خود را دارد و حوزۀدر این 
(. سیارا میلز در تحلیل گفتمان بیشیتر به آرا و نظریات میشیل فوکو توجه داشته است )ر.. میلز،  40جهت اسیت )همان:  هم

بندی  تعابیر مورد اسیتفادۀ فوکو در این حوزه دارد. اسیتفنی تیلور، تقسیم (. البته دیدگاهی انتقادی نیز به برخی از17:  1393
توان در نگاهی کلی به دو گروه تقسییم کرد: تحلیل گفتمان متأثر از میشیل  تحلیل گفتمان را می »دهد:  دیگری به دسیت می 

ویژه استرالیا، انگلستان و آمریکا.   شناسی در اروپا و کشورهای انگلیسی زبان، بهفوکو و تحلیل گفتمان متأثر از سینت زبان
پردازد در حالی که گفتمان مبتنی  ها و دانش می ها، قدرت، گفتمانرویکرد فوکویی، بیشییتر به مفاهیم کان مانند پراکتیس

  تیلور، )«  تر نیز حرکت کند کند و شیاید از متن به سیوی بافت کانشیناسیی، بیشیتر بر سیوو  خرد متن تمرکز می بر زبان
هیای متفیاوت بیدان  . در تعریف و تفهیم تحلییل گفتمیان، نقش زبیان و کیارکرد آن مورد توجیه واق  و از جنبیه(13:  1397

های گفتمان، فرآیند خوی نیسیت؛ بلکه فرآیندی اکتشیافی و تکراری اسیت. کار  فرآیند تحلیل داده»پرداخته شیده اسیت. 
ها، به طوری که هر موردی جداگانه در یک زمان بررسیی شیود، نیسیت؛ دهدا  «رمزگشیایی »و   «ترجمه»گر مسیتقیما   تحلیل

گذاری نکات مورد عاقه ها، مقایسیه، شیناسیایی و عامتبلکه مراحل تحلیل، شیامل خواندن و بازخوانی کل مجموعۀ داده
ها از رویکردها و ن. هر یک از این تحلیل گفتما(119:  همان)« ها در زمان و فرصیت دیگری اسیتو پرداختن مجدد به آن

اند. در این پژوهش سیعی بر آن بوده اسیت که از نگرند و موضی  خاص خود را اتخاذ کردهای متفاوت به متون می زاویه
های موجود، از لحاظ رویکرد و کارکرد، در تحلیل و بررسییی متن اسییتفاده شییود و با تلفیقی از این همۀ تحلیل گفتمان

های حاکم بر متون را به درسییتی  و مان  گسییترانید. به این معنی که گفتمان  چه بیشییتر جام تحلیل را هر  ها، دامنهروش
ها را بررسیی  ها و تولید آنگیری گفتمانها پرداخت و همچنین روند بروز و شیکلتشیخیم داد و به تحلیل و واکاوی آن

 اند، تجزیه و تحلیل کرد.ایدوولوژیک بودههای گیریساز ظهور و جهتنمود و عواملی را که زمینه
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ای از های آن، نماد دسیتهآید که شیخصییتهای نمادین به شیمار میاز آن دسیته رمان  های پدرمحصیار و سیگرمان  

کنند. در این رمان، پسیر خانواده داسیتان را روایت گونۀ خاصیی را بازنمایی می ،های خوداند که با کنشافراد جامعه

کند و از آغاز تا پایان داسییتان حضییور دارد. پدر، قدرت بامنازس حصییار اسییت و همگان گوش به فرمان او در می

ی با اهالی حصیاراند.  برند. حیوانات در این رمان، نقش پررنگی دارند و در ارتبا  تنگاتنگمحدوده حصیار به سیر می

کند و درپی و بدون مک ، داسیتان را از بخشیی به بخشیی دیگر روایت میکارگیری جمات بلند و پیهنویسینده با ب

اند و در حیوۀ جامعۀ  های این رمان اند.های سییبکی متن اسییت. شییخصیییتاین شییتاب رو به جلو یکی از ویژگی

های خود روایت اند که در ادامۀ داسیتان با کنشهای درون جامعهها نماد شیخصییتبرند. آنکوچک حصیار به سیر می

برند. پایان داسیتان در ابتدای داسیتان آورده شیده و نویسینده با شیکسیت زمانی، از روال خوی زمان پا فراتر  را پیش می

داره و کنترل  نهاده و وجهی دیگر را بدان بخشییده اسیت. زمان و مکان در این رمان به فضیای حصیار، که توسی  پدر ا

شیود. به جزویات زمانی کمتر توجه شیده و بیشیتر به شیب و روز یا گذشیته و حال اشیاره شیده شیود، محصیور میمی

توان به سه دسته تقسیم کرد: گفتمان غالب، طر  گفتمان را از لحاظ گفتمانی می های پدرمحصار و سگاست. رمان 

ل گفتمان واحد درون حصیار اسیت که پدر خانواده توانسیته اسیت آن  تازه و نافرجامی گفتمان تازه. گفتمان غالب شیام

ریزی کرده اسیت، خود را در رس  همۀ را گسیترش دهد و نمایندگی کند. او با قوانین و قواعد خودمحوری که طر 

گفتمان   جانبه را در کلیت حصیار پیاده کرده اسیت.ها و ابعاد زیادی از دیکتاتوری و سیتم همهامور قرار داده و جنبه

آورد و آنان کنند، سیر برمیجدید، در تقابل با سیتمی که یکایک افراد حاضیر در این حصیار با آن دسیت و پنجه نرم می

دهد تا برای مقابله با گفتمان غالب دسیت به اقداماتی بزنند. نمایندۀ این گفتمان پسیر بزرگ خانواده اسیت  را سیوق می

کند. گفتمان جدید در نهایت پس  آورد و تا حدودی خود را نمایان میگفتمان سییر برمیهای مؤثر وی این و با کنش

کنند و دادند، به او پشیت میبرد و همگان که پیشیتر پسیر را برای کشیتن پدر سیوق میاز کشیتن پدر راه به جایی نمی

 دهند.به او نسبت می ها و فجای  به بار آمده راسامانیماند و همۀ نابهپسر در این چهارچوب تنها می
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ای دارند.  ها( وجود دارند که در سییاخت رمان و منوق داسییتانی آن، کارکرد ویژههایی )دوگانهدر این رمان دوالیسییم

مکان در این رمان به دو بخش داخل حصیار و بیرون حصیار تقسییم شیده اسیت و مکانی که سیاکنان حصیار برای بعد 

ای آرمانی به زند و بیشیتر جنبههای فعلی را به هم میشیوند، مرزبندیاز کشیتن پدر و رسییدن به آزادی متصیور می

که محل رویدادها داخل حصار است، به چهارچوب فضای  گیرد. جزویات مکانی در این رمان با توجه به اینخود می

ها از لحاظ قدرت و سیو  دسیترسیی به دوگانگیگردد و فضیای داخلی آن بازنمایی شیده اسیت. این  حصیار برمی

امکانات نیز در میان افراد سیاکن در حصیار برجسیته اسیت؛ پدر در یک طر  در مقابل همۀ اعضیای دیگر، که پسیر  

کنید، قرار دارد و از هر امکیانی در چهیارچوب حصیییار برخوردار اسیییت و تنهیا  هیا را نمیاینیدگی میبزرگ خیانواده آن
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شییود؛ این عدم تعادل و های داخل حصییار مرتب  میر هر امری اسییت که به افراد و پدیدهمرج  تصییمیم گیرنده د

کند. جدا از پدر و پسیر بزرگ  ای ایفا میموازنۀ نابرابر، خود در روند داسیتان و شیورش سیاکنان حصیار نقش عمده

ها رنگی دارند؛ آنش نسیبتا  کماند و نقخانواده که نقش اصیلی در داسیتان دارند، سیاکنان دیگر حصیار، اغلب در حاشییه

گذارند. پدر، تنها قدرت بامنازس در حصیار  اند و عاملیت و فاعلیت چندانی در داسیتان به نمایش نمیبسییار وابسیته

های خود با نگاهی  اسییت و هر چیز دیگری به اجبار یا به خواسییت خود، در خدمت اوسییت. همچنین او در گفته

کند: یا به او جا را به دو دسیته تقسییم میکند؛ برای نمونه، او سیاکنان آنبندی میدسیته دوالیسیتی، مفاهیم را تعریف و

نماید؛ قبل و اند. از لحاظ زمانی نیز، در این داسیتان، زمان در دو بخش بسییار برجسیته میکنند یا حرامزادهخدمت می

سیتان تبدیل شیده و بویژه بر زمان داسیتان  بعد از مرگ پدر. یعنی کشیتن پدر در این رمان به نقوه عوفی در سییر دا

 یابد. تأثیر گذاشته است. بعد از مرگ پدر، این دوگانه در پسر بزرگ خانواده و دیگر ساکنان حصار همچنان تداوم می
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شیخصییت  کند. مثا  ها را مشیخم میها در خانواده، نام آنهای اصیلی در این رمان نام ندارند و نقش آنشیخصییت

ها آمده شییود و برخی از مادران و دختران خانواده که نام آناصییلی، با عنوان پسییر بزرگ خانواده از او نام برده می

ها نیز، این نام بر اسییا   گذاریشییود. در این نامها، یعنی مادر )همسییر( یا خواهر اشییاره میاسییت، ابتدا به نقش آن

ده اسیت. یکی از دالیل این امر، آن اسیت که داسیتان از زبان پسیر نسیبت آن شیخم با پسیر بزرگ خانواده مشیخم شی

شیییود؛ بنابراین او در کانون رویدادها قرار  شیییود و از زاویۀ دید او داسیییتان پی گرفته میبزرگ خانواده روایت می

ان یکی از تواند، میای نمادین بازنمایی شییدهها و رویدادهای این داسییتان به شیییوهجا که شییخصیییتگیرد. از آنمی

ای از افراد را در بر توانند طیف گسیتردهها میدالیل این عدم نامگذاری را به این ویژگی نسیبت داد که این شیخصییت

ها، از این جنبه آن را محدود  ای که نویسنده با نامگذاری شخصیتها نهاد؛ به شیوهتوان بر آنبگیرند و هر نامی را می

توان افراد دیگری  اند که میها هر کدام در نقش خود، مانند جایگاهی در داسیتاننکرده اسیت. در واق ، این شیخصییت

تر بودن با ها کرد. شیخصییت اول داسیتان به عنوان پسیر بزرگ خانواده، دو مؤلفۀ پسیر بودن و بزرگرا جایگزین آن

ایی بیه دنبیال دارد. او تفیاوتی  هیزنید کیه کنشخود بیه همراه دارد. این دو ویژگی، همزمیان عیاملیتی نهفتیه در او رقم می

داند و وقتی تصیمیم ها را خواهران و برادران خود میاش قاول نیسیت و همۀ آنمیان خواهران و برادران تنی و ناتنی

وای از آن همه »داند.  بار را سیبب اصیلی این امر میها و رها شیدن از این وضی  اسیفگیرد، آزادی آنبه کشیتن پدر می

هایی که از زده و اندوهگین که من داشیتم، چه آن خواهرانی که از مادر خودم بودند و چه آنرتخواهر نکبت و حسی

بیند و گرفتار در (. این جنبه از شیخصییت پسیر که همه را به یک چشیم می13:  1393)حسین،  «هایم بودندنامادری

محورانۀ او در ادامۀ داسیتان  ای کلهداند، ناشیی از جایگاه او در سیاختار خانواده اسیت و در کنشچنبرۀ حصیار می

هیای خودمحورانیه و گیذاریرحم، بیا قیانونکنید. پیدر در این رمیان همچون فرمیانروایی بیای ایفیا مینقش برجسیییتیه

بار  اش، وضیعیت نابرابری را رقم زده اسیت که کسیی را یارای مخالفت و سیرپیچی از این وضی  فاکتسیتمگرانه

کار اسیت و با قوانین و دسیتوراتش نظمی خودخواسیته را در حصیار پیاده کرده نیسیت. او همچنان که پدری سیتم
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اش توانسیته  ای تنومند و صیدای سیهمگیناسیت، از لحاظ بدنی و ظاهری نیز توانمند اسیت و با هیبت و قد و قواره

ای او از آن  هاسیت این قدرت را به هر طریقی که ممکن اسیت، اعمال کند و همه را به زیر سیلوۀ خود درآورد. سیگ

کنند و بعد از او نیز از وظیفۀ خود تخوی  اند که هرگز به او پشییت نمیهای وفادار و پرتعدادیدسییته شییخصیییت

اند،  ها در این رمان جنبه و صیورتی نمادین به خود گرفتهجا که شیخصییت(. از آن60:  1393کنند )ر... حسین،  نمی

گذارد و دیگر کرد؛ پدر از یک سییو نقش رهبری دیکتاتور را به نمایش میبندی  توان در دو بخش دسییتهها را میآن

توانند در اداره ای برای آیندۀ خود ندارند و نمیاند که طر  و ایدهدیدهافراد سیاکن در حصیار، مردمی سیرگشیته و سیتم

خانواده اسیت که عاملیت  ها این پسیر بزرگ و سیازماندهی جامعۀ خود نقش کارآمد و توانایی ایفا کنند و در میان آن

 آورد.خود را در قالب کنش خود به اجرا درمی
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ها و رابوۀ میان  در این رمان از اشییا  زیادی با توجه به بافت متن و ضیرورت داسیتان یاد شیده که در بازنمایی گفتمان

هایی همچون حصیار، دیوار، خنجر،  ای برقرار کرده اسیت. بارها از واژهها تناسیب ویژهها، رویدادها و کنشوضیعیت

های دیگری اسیتفاده شیده اسیت که هر کدام از عصیا، تازیانه، گنبد، تی،، صیندوق، قفس، شیم ، حنا، آینه، پنجره و واژه

کنید کیه بیا توجیه بیه بیافیت و متن مورد نظر، در ای را بیازنمیایی میهیا، معیانیهیا و همچنین کیاربرد آناین اشیییییا  و مکیان

بار و نابرابر اسیت. پدر همیشیه شیالی بر کمر و خنجر و عصیایی در دسیت دارد؛ او که ی وضیعیتی فاکتراسیتای القا

گیرد که مانند ابزاری برای کنترل و کند، تازیانه و عصیایی در دسیت میای با زیردسیتان خود رفتار میهمچون فرمانده

های  پردازی د. او با این ظاهر مهیب و قانونبرد و در روند سییلوۀ روزافزون او نقش اسییاسییی دارمجازات بکار می

اش، تصیویری منحصیر به فرد از خود بر جای گذاشیته و این وضیعیت را چنان به تثبیت رسیانده که در نبود جانبهیک

خود نیز کنترل و تداوم آن همچنان برقرار است. تازیانه، داللت بر دو طر  رابوه دارد یکی مجازات کننده و دیگری  

شیود و کند، این ابژۀ مجازات تنها در دسیت او دیده میدهد و مجازات میجا که پدر حکم میمجازات شیونده. از آن

مجاز به اسیتفاده از آن اسیت. همچنین انحصیار این اشییا ، در ایجاد فاصیله با دیگران و ابزاری برای اعمال قدرت و 

ن، تازیانه، خنجر، چاقو و کلید، که آن مجموعه اشییاوی اسیت  ای دارد. اشییا  و ابزاری همچوگسیترش آن جایگاه ویژه

چه شود، در انحصار پدر است و آنکه با خود، قدرت را به همراه دارد و در کنترل و مجازات دیگران بکار گرفته می

که   در اختیار دیگران اسیت، سیوزن و سینجاق، شیم ، حنا، شیانه، آیینه، دو.، سیول و اشییا  دیگری از این دسیت اسیت

رسیانی و امور روزانه به نسیبت اشییاوی که در اختیار پدر اسیت، در مناسیبات قدرت جایگاهی ندارند و در خدمات

ها بدل شیده اسیت و نفوذ آن بر زندانی بزرگ داللت دارد که به دنیای آنکاربرد دارند. حصیار و دیوارهای بلند و بی

کنند که ارد. از سیوی دیگر، دیوارها، به نوعی مرزها را مشیخم میجا مجازات سینگینی به دنبال داقدام به فرار از آن

بخشی به قدرت حاکمه هستند. پدر، همچون زندانبانی که خود هم مؤلف قانون  کاما  در خدمت کنترل و مشروعیت

ها و ابژه  ای قایل است. در این رمان انواعی ازها اهمیت ویژهها و کنترل آناسیت و هم مجری آن، برای این مرزبندی

های  های جنسیتی، اتاقها، تفکیکهای پنجرهکنند؛ دیوارها، میلهها میقواعدی وجود دارند که داللت بر این مرزبندی
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ها  های هر کدام از افراد سیاکن حصیار نیز از جملۀ این مرزبندیها و پسیتها، وظیفهها، لبا ها، قفسجداجدا، قفل

اند و داللت بر بایدها و نبایدهایی  که در جهت کنترل بیشیتر اسیت از جنس سیلوه  آیند. همۀ این مواردبه حسیاب می

آیند. این تری به شیمار میاند و هر کدام حصیاری داخل حصیار بزرگدارند که هنجارهای ویژۀ حصیار را برسیاخته

چه نقش اساسی دارد. آن  شود و خود سوژه نیز در بازتولید آنالیه و تودرتو در نهایت به سوژه ختم میمرزبندی الیه

شیود، کنترل و نظارت بر سیاکنان داخل آن مرز و کسیانی اسیت که وارد از مفهوم مرز با هر سیاخت و ظاهری القا می

 ها انواس متفاوتی دارند.ای که سراسر حصار را در بر گرفته است، این مرزبندیشوند. به سبب سلوهجا میآن
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شیود. همین امر او را به هسیتۀ  توسی  پسیر بزرگ خانواده که شیخصییت اصیلی داسیتان نیز اسیت، روایت میاین رمان  

شیوند. کنش آغازین او ها حضیور دارد یا از زبان و دید او روایت میمرکزی رویدادها بدل کرده اسیت؛ یا خود در آن

ای رمان را رقم زده و داسیتان را شیکل که همانا کشیتن پدر با دسیتان خودش اسیت، نقوه عوف داسیتان و کنش هسیته

ها ضید او و علیه نظم ها و کنشها، گفتهداده اسیت. در روند خوی زمان داسیتان، تا پیش از مرگ پدر، همۀ خواسیته

ای اسیت که پدید آورده اسیت؛ اما کمی پس از کشیتن او، این دیدگاه به کلی تیییر کرده و انگشیت اتهام سیاکنان  ویژه

گردد. او با این کار، نظم ها را برآورده کرده اسیت، برمیسیر بزرگ خانواده، که خواسیتۀ پیشیین آنحصیار به سیوی پ

جا که قدرت حاکمه جایگزینی ندارد و پیشیین را به هم زده و سیلوۀ پدر را با حذ  فیزیکی او کنار زده اسیت. از آن

های  حصیار وجود ندارد، دسیتیابی به قدمهایی برای سیازماندهی و ایجاد نظمی نوین در چهارچوب  همچنین ظرفیت

بندی  ای را مفصیلبخش تازهنماید. یعنی گفتمانی تازه، که عناصیر هویتهای پیشیین بسییار دور میبعدی و خواسیته

گذارد. پسیر به این سیبب که کند و از هژمونی خود برای عینیت بخشییدن به این گفتمان اسیتفاده کند، پا به صیحنه نمی

رود، برای تیییر این وضیعیت و رهاشیدن از این بندها،  ادران دیگرش اسیت و از او انتظار بیشیتری میتر از بربزرگ

کشی. آن  غیرت! کی آن دیو را میفرزند ارشد خانواده! ای داداش بی»بیشترین زمینه را برای اقدام در این جهت دارد 

:  1393)حسن،   «ایم!چیزهای خوش را ببینیم که تاکنون ندیدهگذارد خواب آن  گذارد بخوابیم و نه میمردی که نه می

کردنید، نقش  هیا و رفتیار خود، او را برای کشیییتن پیدر تحرییک می(. میادران و خواهران و برادرانش کیه بیا گفتیه٢8

ند ها به شیییوۀ مسییتقیم و غیرمسییتقیم او را برای اقدامی در جهت رهایی خود از بای در این روند دارند. آنبرجسییته

غیرتی من کردند. از بیپچ میکردند، درگوشیی با هم پچخواهرانم با حقارت به من نگاه می»دادند.  حصیار سیوق می

هیا بیا من پرهیز  کردنید و از رفیت و آمید سیییر آخور، چیاه و داخیل طویلیهزدنید. دهیانشیییان را بیه من کج میحر  می

هیای کثیفم را کیه نآند دوروبر افتیاده بود،  بلکیه بیه عمید لبیا تفیاوتی...  کردنید. انگیار کیه نجس بودم. نیه از روی بیمی

شیان کنار زده شیده بودم. مادرانم نیز غذای سیرد و مانده به من شیسیتند. متوجه شیدم!...دیگر تمام...من از برادرینمی

ز نوشته که (. در این بخش ا٢3-٢4)همان:   «کردندریختند و زیرچشیمی به من اخم میدادند و چای تلخ برایم میمی

گویی اسییت، رابوۀ خود با دیگر پسییر بزرگ خانواده، هم به عنوان راوی و هم به عنوان شییخصیییتی که در حال تک

کند.  ها با خودش را بازگو و مخاطب را از حال درونی و ذهنیت خود آگاه میاعضییای حصییار و شیییوۀ برخورد آن
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کانون دید، مقدمات کشیتن پدر را فراهم و ضیرورت انجام آن را سیازی و انتخاب این  همچنین او با این شییوۀ کانونی

سییو  کردن دیدگاه مخاطب با دیدگاه خود، روند بخشیید. یعنی با همکند و صییورتی منوقی بدان میریزی میپایه

کننده تلقی  کند. پسییر، هم راوی و هم عامل کانونیداسییتان را به سییوی کنش خود، به صییورتی منوقی هدایت می

شیده و وجه کانونی، روانشیناختی اسیت و عامل تداعی، تضیاد و تباین اسیت و ایدوولوژی  ؛ نفرت، عامل کانونیشیودمی

دهد و انگیزۀ زیادی برای کشییتن پدر پیدا  هایی میشییده، آزادی اسییت. همچنین زن جوان پدرش به او قول کانونی

هیاییت اسیییت، امشیییب او در رختخواب من کنی نیامرد اختیه! دروغگو! اگر غیرت در رگبیه چیه نگیاه می»کنید.  می

ای را تولید  های سییاکنان و سییخنان پنهانی، معانی(. این اعمال و کنش٢9)همان:  «اسییت...شییب نوبت من اسییت...

ای دارند. یعنی پسیر را هایی به دنبال دارند که در برسیاخت گفتمان تازه و گسیترش آن اهمیت ویژهکنند و واقعیتمی

 دهند.چه پیش روست، سوق میمندی او در ارتبا  با آنتی تازه و کنشبرای دستیابی به هوی

که از آغاز تا پایان داسیتان در یک مکان مشیخم یعنی حصیار روایت  سیازی در این رمان، با توجه به اینکانونی

دوم، شیود: بخش نخسیت، پیش از کشیتن پدر و حضیور او در حصیار اسیت و بخش  شیود، به دو بخش تقسییم میمی

جانبۀ خود را در سییراسییر حصییار اعمال کرده و مجال هر گفتگو و جا که پدر سییلوۀ همهپس از کشییتن پدر. از آن

سییازی  هایش به کانونیارتباطی از میان برداشییته اسییت، در هر رویارویی او با سییاکنان حصییار و بویژه در خوابه

د و بیشییترین نوبت سییخن گفتن را دارد و کسییی در پردازها و قواعد و هنجاری که برقرار کرده اسییت، میخواسییته

ها و نظر و نگاه دیگر، هرچه بیشتر اهدا   بردن خواستمقابل او نباید پاسیخ نیز بدهد. از طر  دیگر، او با به حاشیه

دهد. هنگامی که پدر در حصییار حضییور ندارد یا در خلوتی که های خود را در کانون توجهات قرار میو خواسییت

ها حول رهایی از این وضیی  و دسییتیابی به آزادی و زندگی بدون مشییقت  کنند، همۀ گفتهار فراهم میسییاکنان حصیی

ها و کردار خود سوق ها همچنان در پی رهایی از این وضعیت، پسر را برای کنشمندی در این راستا با گفتهاست؛ آن

هایی که از جانب  واند خود را تثبییت کنید، گفتیهت که گفتمیان تازه نمیدهنید. پس از کشیییتن پدر نیز، با توجه به اینمی

سیازی عناصیر گفتمان پیشیین که همچنان در حصیار  دهد، با کانونیسیاکنان حصیار، پسیر بزرگ را مورد خواب قرار می

کنند و همچنین با ترجی  وضیعیت پیشیین و نبود جایگزینی برای  غالب اسیت، عرصیه را هرچه بیشیتر بر پسیر تنگ می

 گیرد.ها در تضاد با گفتمان تازه و تثبیت آن قرار میزیساآن، کانونی

در آغاز داسیتان، پردۀ آخر نمایش و شیکسیت گفتمان تازه آمده اسیت. پسیر، با اقدام خود که همانا کشیتن پدر بود، در  

تری را بر سییر پی دسییتیابی به زندگی و جهانی تازه و رهایی خود و دیگر افراد خانواده از بند بود؛ اما اکنون زندان تنگ

اند، رقم زده اسیت. اگر پیشیتر در فضیای داخل حصیار و زیر آفتاب درخشیان در  قبر پدر، در گنبدی که برای او سیاخته

ها، در  سیییفرگی با سیییگخورد، حال در هوای بدبوی زیر این گنبد تاریک و همتکاپو بود و به وقت خود غذایش را می 

وفای پدر، پس از مرگ او نیز همچنان وفادارند و وظیفۀ خود را فراموش آموز و باهای دسیتدادن اسیت. سیگحال جان

کنند، با آموزش وظیفۀ خود و ها همچون اعضییای نهادی مشییخم که در راسییتای گفتمان غالب عمل می اند. آننکرده

اند. در هنگام حیات ای ایفا و در بلندمدت نیز آن را حفظ کردهاجرایی کردن آن، در تثبیت و تداوم این گفتمان نقش ویژه

شده برای نحوۀ  ای مشخم و ازپیش تعییناند. او برنامهپدر، هر گونه ترددی را کنترل کرده و تنها گوش به فرمان او بوده
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اند  چه آموزش دیدهها در نظر گرفته بود تا به بهترین شیوه، وظیفۀ خود را انجام دهند؛ یعنی کنشی خار  از آنآموزش آن

های ایدوولوژیک خود دهند. همچنین افراد سیاکن حصیار نیز با کنشها سیپرده شیده اسیت، انجام نمی ه به آنای کو وظیفه

های گفتمان غالب و گسییترش آن، نقش بسییزایی دارند؛ برای نمونه، وقتی پدر، مخالف هر در تقویت و بازنمایی سییویه

  کنند، مادران نیز در این راسیتا دسیت به ختنه  گوید نیازی نیسیت پسیران و دختران ازدواگونه لذت جنسیی اسیت و می 

بینید  بود. دیگر بعد از این می  های گوشیت رزق و روزی حصیار را بریدهاین تکه»کنند؛  زنند و آن را توجیه می دختران می 

سیاکنان حصیار  (. به پسیر بزرگ خانواده بارها از جانب خود و دیگر 14)همان:    «باردکه چگونه خیر و برکت بر سیرمان می 

پردازی و شیناخت او بسییار مؤثر بوده و تصیویری از او برای مخاطب باز  شیود که در شیخصییتالقابی نسیبت داده می 

رگ و... . عرضیه، اخته، بی ای داسیتان، قرار دارد. القابی همچون بی نمایاند که در راسیتای کنش او به عنوان کنش هسیتهمی 

او در نسبت با گفتمان قدرت چه جایگاهی دارد و در چه سوحی قرار گرفته است. یعنی ها داللت بر آن دارد که این واژه

سنجد و گفتمان غالب در تعیین جایگاه او نقش سوژه، ارزش و جایگاه خود را نسبت به گفتمانی که در آن قرار دارد، می 

دهند، در نظر پدر  پسییر نسییبت می بودن به  رگعرضییگی، اختگی و بی ها در القابی همچون بی چه آناسییاسییی دارد. آن

ها نقش اسیاسیی  شیود. یعنی گفتمان در برسیاخت آن معانی و داللتشیناسیی قلمداد می فرمانی و وظیفهبهوفاداری، گوش

آید، زمینه را برای رشیید  ها پدید می های گفتمانی و تضییادی که در آنکند. این تقابلدارد و معنای ویژۀ خود را تولید می 

شییدن و آماده شییدن برای مقابله با گفتمان غالب توسیی  کند. او با طرد این گفتمان، یعنی برانگیختهراهم می آن گفتمان ف

ای که در برابر آن سییر برآورده اسییت، به ای را میان گفتمان غالب و گفتمان تازهدهد، مرز جداکنندهکنشییی که انجام می 

شیود. بدون این دسیتی با وی مشیخم میا او و تعیین مسییر و هماین مرزبندی در همراهی سیاکنان حصیار بآورد.  وجود می 

 شود.های دیگری در مقابل گفتمان غالب دارد، امکان تولید گفتمان تازه فراهم نمیمرزبندی و جداسازی گروهی که خواست 

موجود نجات  برند، همیشیه این فکر را در سیر دارند که خود را از وضی   سیاکنان حصیار، در رنجی که به سیر می
کردیم  هنوز نوجوان بودیم... دعا می»گیر یا از صیییحنه حذ  کنند.  ای پدر را که بانی آن بود زمیندهند و به شییییوه

افتد تا  ترکاند؟ چرا یک بار از اسیب نمیاش را نمیاش با ضیربۀ سیم جمجمههای دیوانهخدایا... چرا یکی از اسیب
گر، طر  و نقشیه و روش کشیتن پدر که زن کولی پیشیتر آن را به خودش (. از طرفی دی1٥)همان:  «گردنش بشیکند؟

»بیست سال یا بیشتر، آن زن  شود.کند و به همان طریق از میان برداشته میگفته بود، زمینه را برای مرگ او فراهم می
هایت  آغوش یکی از زنتو در  »کولی که پدرم برای هوسیبازی خود روی حصییری با او خوابیده بود...به او گفته بود: 

(. پدر با بازگویی آن پیش زنانش و تبدیل آن به تنها  31)همان:    «که از همه عزیزتر اسیت!خواهی مرد...در آغوش آن
دهد که این روش را به تنها راه از میان  کارانه قرار میپاشیینۀ آشیییل خود، خودش را در وضییعیتی بسیییار محافظه

پنداشت که همگان نیز از آن باخبر بودند. »هر شب پیشبینی آن زن ضیعفی مینقوه   برداشیتن او بدل کرده بود و آن را
زد، هایش را گول میکرد. هم ما و هم زنآورد و او را دچار وحشییت میکولی زنگ خور را در دلش به صییدا درمی

بیاره بیه هر چیزی  (. پیدر در این  31-3٢)همیان:    «رفیتآیم، خیدیجیه. امیا پیش بهی میامشیییب پیش تو می»گفیت:  می
گیری آن کشیف و کنترل کند. وقتی خنجر  کند زمینۀ هر اقدامی را در این رابوه، پیش از شیکلاندیشید و تاش میمی

هایم با کسیی  خواهی چکار؟ تو که غیر از گوسیفند و بزغالهخنجر می»گوید: بیند به او میرا در کمر پسیر بزرگش می
بیند و جز خود، کسیی را ن ابژۀ قدرت که کارکرد آن را تنها در دسیتان خودش می(. ای٢9)همان:   «سیروکار نداری...؟

کند اما اهمیت چندانی به آن  ای از شیک و گمان را در ذهن او ایجاد میبیند، بارقهشیایسیتۀ این مقام و منصیب نمی
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برادرانش را در اسییارت بلعیده اسییت،  دهد. پسییر، روز به روز از این همه رنج و فاکتی که مادران وخواهران و نمی
پروراند و با ها، به تدریج اندیشییۀ کشییتن پدر را در سییر میهای مسییتقیم و غیرمسییتقیم آنبیند و با اشییارهعذاب می

بسیتم و های زیادی، در را به روی خود میشیب»  کند.همدسیتی زن جوانش )رابه(، زمینه را برای این کار فراهم می
هیای خنجر  کردم و زیر ضیییربیهکردم. آدمکی شیییبییه پیدرم درسیییت میا خنجر را تمرین میجلوی آینیه، حملیۀ بی

خواهی در اندیشید و این هویتگیرد که به هویت خود میای قرار می(. او در جایگاه سیوژه٢8)همان:    «گرفتمشمی
ود و دیگران، هرچه بیشییتر های دیگری در پی دارد. با قایل شییدن تمایز میان خکند که کنشاو عاملیتی را بیدار می

بایسیت آن مرد را کشیتمش...میبایسیت میمی»دهد که تحول سیوژه را به دنبال دارد. هویت فردی خود را بروز می
بنیاد اسیت  (. این هویت، درون1٢)همان: «  کشیتم. آن مردی که در طول عمرش مرا به سیایۀ خودش بدل کرده بودمی

پایداری و اسییتواری بیشییتری برخوردار اسییت در حالی که افراد دیگر در حصییار هویتی و در نسییبت با دیگران، از  
کارانه در پی کشییف هر  دادن به آن نقش چندانی ندارند. پدر اگرچه بسیییار محافظهبیرونی دارند و خود در شییکل

توطئه  »یابد. پسر بدان راه میناپذیری، سرانجام  ای، راه را بر سر هر اقدامی سد کرده است؛ اما با این همه نفوذدسیسه
)همان:    «شید...ام، خیلی خشیمنا. میزدگیشینید، از خاموشیی من...از بهتکرد، بوی یک فاجعه را میرا پیشیبینی می

جا حاکم کرده بود،  ای که بر آن(. او، غافل از اندیشیۀ از میان برداشیتنش توسی  سیاکنان حصیار، با آن نظام ددمنشیانه31
های  جا که هیچ گفتمانی همیشگی نیست و گفتمانت که راهی برای این اقدام باقی مانده باشد. از آنپنداشهرگز نمی

گیرند، گفتمان قدرت در حصیییار نیز از این قاعده  ها قرار میکنند و در تضیییاد با آنها ظهور میدیگری در برابر آن
 کند.مستثنی نیست و گفتمان تازه جای آن را تنگ می

 گفتمان قدرت -4-5
ها و ، دیکتاتوری پدر، راه را بر هر گفتگویی بسیته اسیت و تنها صیدای حصیار، نعرههای پدرمحصیار و سیگدر رمان  

طلبد. طر  مقابلی در برابر او وجود چون و چرای اوسیییت که فق  اطاعت امر و خفقان محض را میهای بیفرمان

کشد و زنده است. او نگاهی  است و به واسوۀ اوست که نفس می  ندارد و هر کسی در این حصار، موی  و فرمانبردار

بیند. تا  جاسییت، میچه در آنها و دیگر موجودات حصییار دارد و خود را در رس  هرم و مالک آنابزاری به انسییان

یکتاتوری،  آید و اسیاسیا  هر نظام دصیدایی و نگاه از باال به پایین وجود دارد، گفتگویی به میان نمیزمانی که این تک

خود در پی آن اسیت تا گفتگویی شیکل نگیرد و در نتیجه، ارتباطی ایجاد نشیود. این ارتبا  و گفتگوها، زمینه را برای  

تابد؛ زیرا گفتگوها،  کند و سیلوۀ حاکم بر حصیار، آن را برنمیسیربرآوردن ایده و سیخنی نو و گفتمانی تازه فراهم می

کند و شییود و در برابر گفتمان غالب قد علم مینبال دارد که به جایی ختم نمیهای دیگری را به دها و ایدهخواسییته

کند، تنها گزینه و یگانه نسییخۀ زندگی  خواهد و امر میچه خود میزند. او معتقد اسییت آندر نهایت آن را کنار می

جا که زبان در خود تکثر دارد بخشید. از آنها زندگی میسیاکنان حصیار اسیت که جز این انتخابی دیگر ندارند و به آن

شییود، لذا پدر طومار آن را برچیده و با مرزهای گوناگونی که در و حذ  این چندگونگی کامی از زبان میسییر نمی

حصیار سیاخته اسیت هر گفتگویی را چه در رابوه با خود و چه در میان سیاکنان حصیار در نوفه خفه کرده اسیت. او با 

د هرگونه تهدیدی که قرار اسیت علیه خود و سیاختار قدرتش سیربرآورد، از میان  سیرکوب این گفتگوها، سیعی دار

 بردارد و در صورت پدیدارشدن، خنثی و کنترل کند.
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قدرت بامنازس پدر در محدودۀ حصیار جایگاه خود را تا حدود زیادی تثبیت کرده اسیت و صیورتی عینی به خود 

(. او توانسیته اسیت با 19:  1393)حسین، « گرددهر کجا که بروم، روحم مثل سیایۀ ابر بر سیر حصیار می»گرفته اسیت.  

با خود همراه کند و نظم اجتماعی مورد  ها و چهارچوبی که وضیی  کرده اسییت، همه راطبیعی جلوه دادن خواسییت

هایش بچه شییری را برای او به عنوان  نظرش را برسیازد و در نهایت، گفتمان خود را تولید کند. وقتی یکی از مهمان

آوردی...تنها یک شییر در این حصیار  ای کاش به جای این بچه شییر، توله سیگی می»گوید: آورد، چنین میهدیه می

توانید برای همیشیییه خود را تثبییت  ای نمیجیا کیه هیچ نظم اجتمیاعی ویژه(. امیا از آن78)همیان:  «  منمجیا دارد...و آن  

جا تنگ کرده و سرکوب و اند، چنان عرصه را بر ساکنان آنکند، مجموعه عوامل و اعمالی که در این زمینه مؤثر بوده

کند. قدرت با ایجاد  و انجام واکنشی در برابر آن عوامل میکه ساکنان را ناچار به اقدام    انداختناق را به نهایت رسانده

  زنید. هیا را نیز بیا کنترل خود، کنیار میهیای اجتمیاعی را طرد کرده و زمینیۀ برآمیدن آنای، دیگر نظمنظم اجتمیاعی ویژه

جا  ای به راز شیما و اینغریبهخواهم هیچ  ور، اگر اخته نشیده، نباید به حصیار من پا بگذارد...نمیباغبان باشید یا پیله»

ای را با اخته کردن، از آن توانایی خود سییاق   (. او با آن ذهنیت مردسییاالر خود، هر نرینه37)همان:  «  آگاه شییود...

شییود و آورد. پدر با هر عاملیتی در محدودۀ حصییار خود به تندی روبرو میکند و با این کار او را به کنترل درمیمی

های سییلب عاملیت از سییاکنان حصییار اسییت که با منفعل  داند. اخته کردن نیز یکی از راهخود می  آن را کنشییی علیه

دهد. او با مرزهای مشخصی که ایجاد کرده است، جدا  ها همچنان اقتدار خود را در پهنۀ حصار گسترش میکردن آن

وارد حصیار شیود. پسیر بزرگ خانواده    تواندجا را ندارد، بدون اجازۀ او نیزکسیی نمیکه کسیی حق خرو  از آناز آن

که از این نظم حاکم بر حصیار به سیتوه آمده اسیت، در پی آن اسیت تا با کنشیی که برای آن خود را آماده کرده اسیت،  

 این نظم را بر هم بزند و نظم دیگری را جایگزین آن کند.

 قدرت و هویت -4-6

کنید براسیییا  گفتمیان غیالیب، بییانیات خود را اراویه دهید و آن را تقوییت کنید؛  هیایش تاش می هیا و خویابیهپیدر در همیۀ گفتیه

هایم چه حکمتی داشیته اسیت. تا ام و همه تف و فحشتر شیوید تا بفهمید من چقدر شیما را دوسیت داشیتهباید بزرگ»

  شما در چیست. بنده دانم خیر و صادانید و گذشته از این، من پدرتان هستم...فق  من هستم که می نمیرم قدرم را نمی 

گذارد، چرا سیاب و آتشفشان و طوفان و گردباد اش می حق ندارد که از خدای خودش سؤال کند که چرا گرسنه و تشنه

« طور...حق ندارد از فرمان پدرش سرپیچی کند...جا گرما...؟ بچه هم همینجا سرماست و آنفرستد...و چرا اینبرایش می 

زند که در زبان و لحن او پدیدار اسیت و برای تثبیت ها نقش می نروایی مقتدر در پس این گفته(. فرما٢6:  1393)حسین، 

آمیز،  دهید. در این بنید، پیدر بیا زبیان و لحنی سیییرزنشاش، هر چیزی را دسیییتیاویز خود قرار می قیدرت و جیایگیاه ویژه

نظم گفتمیانی خود را بیه معییارهیایی کیه در نظر    کنید گرانیه تاش می انگیز، پیدرمیابیانیه، یکجیانبیه و موعظیهنگرانیه، ترحمکلی 

کند که  ، او ابتدای سییخنانش این ذهنیت را القا می «تر شییوید تا بفهمید باید بزرگ»  تر کند. در گزارۀ آغازیندارد، نزدیک

توانند درکی از این وضیعیت داشیته باشیند و جدا از خواسیت و چهارچوب گفتمانی او، اکنون در این سین و سیال نمی 

داند  وسیال برابر می هاسیت. پدر، دانایی را با سینرگونه بینش و دریافتی که دارند اشیتباه و محصیول ناپختگی و نادانی آنه



  9٤   پدرم   های حصار و سگ در رمان    ت ی سوژه و هو   گاه ی گفتمان قدرت، جا   ل ی تحل 

 

تر اسیت، آن را دسیتاویزی قرار داده اسیت تا حر  خود را به کرسیی بنشیاند و پاسیخی  ها بزرگو به این دلیل که او از آن

آیید و هیا از دری دیگر درمی ترهیایی، از جملیه میادران، وجود دارنید کیه بیا آنبزرگدرییافیت نکنید. این در حیالی اسیییت کیه 

بندد. برای نمونه، با اسیتفاده از گفتمان دینی و باورهای آنان، اعمال  های خود به کار می منوقی دیگر را برای تحمیل گفته

دانید سیییلیمان  می »گذارد.  ران باقی نمی گویی و مسیییؤولیت خود در قبال مادکند و جایی برای پاسیییخخود را توجیه می 

جا که  (. او از آن18)همان: « پییمبر...ابراهیم چند تا زن داشتند...؟ هر مردی در حصاری که خودش ساخته پییمبر است...

فضیاهای داخل حصیار را به کنترل خود درآورده اسیت و در همه جایی به صیورت محسیو  یا غیرمحسیو  حضیور دارد،  

آید که  ؛ یعنی زمانی که نباشد، در پی این حجم زیاد از حضور، خأل بزرگی پدید می «دانید نمیرم قدرم را نمی   تا»  گوید:می 

 گیرد و جایگزین کردن آن آسان نیست.ها را می گریبان آن

کند؛ پدر  گفتمانی را مشییخم می های درونکه مرزها و محدوده  من و دیگری وجود دارد  ۀیک دوگان ، در هر گفتمان

داند؛ فرزندان نیز که جزوی چه در آن وجود دارد، می اش در یک طر  قرار دارد که خود را مالک آنا گفتمان برسییاختهب

هیا کنید و در نتیجیه بیه آندهید و آن را بیازتولیید می هیا انتقیال می انید، پیدر گفتمیان غیالیب را از طریق زبیان بیه آناز این گفتمیان

ای از موارد میاننید اطیاعیت کردن، اعترار نکردن، پیدرانگی، جیایگیاه رفی   خود بیه مجموعیهبخشییید. او در گفتیار  هوییت می 

شیییود و برای مواردی دیگر، از جملیه در.  دهید و امتییازی مثبیت قیاییل می ای می خود، دانیایی و دسیییتوراتش اعتبیار ویژه

پرسییش و مواردی از این دسییت  ها واحترامی، خواسییتوفایی، تخوی از هنجارها، بی نادرسییت فرزندان، سییرپیچی، بی 

های خیلی سیییخت اسیییت که مرد بدون تازیانه به میان خانه و بچه»راند.  گیرد و به حاشییییه می امتیازی منفی در نظر می 

به سیرا  »گوید:  گویۀ مشیهور نیچه دارد که می (. این جمله بینامتنیت بسییار نزدیکی با این گزین٢٥)همان:  «  خودش بیاید 

ای  جا که ذهنیتی فاشیییسییتی دارد، با هر خواسییته(. پدر از آن97:  138٥)نیچه،  «  زیانه را فراموش نکن!روی؟ تازنان می 

خواهد سیخنی بشینود و از او سیؤالی پرسییده شیود. این دیکتاتوری که  پسیندد و نمی شیود و هیچ گفتگویی را نمی روبرو می 

را شیکل داده است. او در جهت اعتای نسخۀ مدیریتی  خود آن را تجربه کرده و با آن بزرگ شیده اسیت، منش و بینش او 

خود، از هیچ اقدامی رویگردان نبوده و تا جایی که توانسیته این وضیعیت را گسیترانیده اسیت؛ به نحوی که خود را خدای 

دیگر من شیما را از شیهرها و روسیتاهای  »کند.  ای را طبق این ذهنیت و رویکرد تعریف می خواند و هرگونه رابوهآنان می 

با تکصیدا    (. سیلوۀ حاکم بر حصیار19:  1393)حسین، «  خواهم...دور کردم تا اخاق و رفتارتان همانی باشید که من می 

آورد. در  و فاکتی مضاعف به بار می رنج    جااند، برای ساکنان آنصدایی کنترل پیامدهایی که حاصل این تک و کردن زبان

های پنهان را خنثی و گفتمان غالب را کند، در پی آن اسییت که توطئهمتمادی ایراد می واق  او با این سییخنان که روزهای  

سیاز  دهد، زمینههرچه بیشیتر تقویت کند. به این ترتیب، همۀ این موارد که سیاکنان حصیار را در تنگنای روزافزونی قرار می 

کند. فرزندان اگرچه در این حصار به ندگی می شیود و پسیر بزرگ خانواده آن را نمایای در مقابل پدر می گرفتن جبههشیکل

که افرادی از بیرون حصیار  ها محدود به حصیار نیسیت و جدا از آناند، اما آگاهی و اطاعات آنو بزرگ شیده دنیا آمده

یافت  آورند، فرزندان هم با در. و درهایی می آیند و با خود از دنیای بیرون، اخبار و آگاهی )همسران( به داخل حصار می 

تری از گذارد، با گذشیت زمان به در. بیشیتر و عمیقها تأثیر می خود و نیازهایی زیسیتی و عاطفی که به طور مداوم بر آن

ها را برای دستیابی به حقوق اولیۀ کنند. همچنین یکی دیگر از این دسته موارد که ناخواسته آناین وضعیت دست پیدا می 
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داند و همه بینند که خود را از همۀ آنان برتر و واالتر می اسییت. فرزندان، پدر را می   کند، خود پدرانسییانی خود آگاه می 

ها و هر چیز دیگری که در  شیناسید؛ او خود را مالک آنحقوقی برای خود قایل اسیت و هیچ حد و مرزی برای خود نمی 

تواننید از چنین حقوق و جیایگیاهی  ی دانید. این مورد خود نشیییان از این امکیان دارد کیه آنیان نیز ماین قلمرو اسیییت، می 

جا که پدر، راه را بر هر گفتگویی بسیته اسیت و برای احقاق این حقوق، راهی جز حذ  او از این برخوردار شیوند. از آن

 نظراند.پرورانند و در این باره همعرصه نمانده است، ساکنان در پس ذهنشان این گزینه را می 

ای نامحسیو  در شیود و همچنین گفتمانی که به شییوهغالب محسیوب میگفتمان حاکم بر حصیار که گفتمان 

کنند و ها تولید میضییدیت با گفتمان غالب در حال شییکل گرفتن اسییت، هر کدام هویت ویژۀ خود را برای سییوژه

خانواده  اند که در تضیاد با یکدیگر قرار دارند. موضیعی که سیاکنان حصیار با نمایندگی پسیر بزرگ برسیازندۀ هویتی

گیرند، در تضیاد با گفتمانی اسیت که به صیورت عینی درآمده و تثبیت شیده اسیت. گفتمان غالب توانسیته اسیت  می

تواند خود را طور که هیچ گفتمانی نمیبندی کند و برسیازد؛ اما همانها را طبق چهارچوب خود مفصیلهویت سیوژه

آیند و ای با مواضییعی دیگر به وجود میهای تازهد، سییوژهآیبه کلی تثبیت کند، در شییکافی که در گفتمان پدید می

شود  یابند. قدرت در محدودۀ حصار، از باال به پایین اعمال میکنند، معنا میهنگامی که به این موقعیت دست پیدا می

حصیار   کند. سیاکنانو یک نفر در رس  هرم اسیت که به عنوان تنها مرج  اراده و خواسیت، این مجموعه را اداره می

برند و ای داشیته باشیند و هر تصیمیمی که بگیرند، با وجود پدر راه به جایی نمیاند که هر خواسیتهاز این مسیأله آگاه

او مان  بزرگی بر سیر هر راهی اسیت که خود بانی آن نباشید. در حصیار، به عنوان جهان وجودی و زندگی سیاکنان  

که پیشییاپیش توسیی  پدر برای هر کسییی تعریف و تعیین شییده   جا، تنها یک راه و یک شیییوۀ زندگی وجود داردآن

جا غیرممکن اسییت و گفتمان غالب هرگز چنین صییورت و دیگری از زندگی، در آن  اسییت. دسییتیابی به هر نسییخۀ

گیرد و در ای به خود میتابد. پسیر بزرگ که به سیبب تخاصیم ایجاد شیده، به تدریج هویت تازهای را برنمیدیگری

بیند  شیود. یعنی سیوژه، عاملیتی را در خود میگیرد، به این ترتیب زمینه برای کنش او ایجاد میم قرار میمرحلۀ تصیمی

تواند دسیت به اقداماتی برای تیییر وضی  موجود بزند و تأثیرگذار باشید. اگرچه او به خوبی از این مسیأله آگاه که می

از امکانات بسیار کمی برخوردار است؛ اما عاملیت خود  است که در برابر گفتمان غالب بسیار ضعیف و به نسبت آن

 دهد.زند، بروز میگیرد و دست به اقدام میرا زمانی که تصمیم می

ای تثبیت کند که تنها گفتمانی باشید که غلبۀ خود را همیشیه  تواند خود را به شییوهجا که هیچ گفتمانی نمیاز آن

کند، همچنان بیم آن  چیزی را در کنترل دارد و به هر موردی رسییدگی میداشیته باشید، پدر در آن وضیعیت هم که هر 

ای درسیت شیود و آن پایگاه و جایگاهی که برای خود سیاخته اسیت، دچار خلل شیود؛ بدین دارد در مقابل او جبهه

یگر آن  کوشیید. با برآمدن گفتمان تازه، دسییبب، همچنان این تصییوّر را در پس ذهن خود دارد و برای کنترل آن می

وجهه و سیلوۀ پیشیین به این صیورت باقی نخواهد ماند و رقیبی در برابر او قد علم خواهد کرد و صیورتی دیگر از 

کند و در روست که هر نگاه و نظر دیگری را به تندی سرکوب میساختاربندی را در حصار پیاده خواهد کرد. از این

 بندد.د، میرا بر هر گفتگو و ارتباطی که به این امر بیانجام



  96   پدرم   های حصار و سگ در رمان    ت ی سوژه و هو   گاه ی گفتمان قدرت، جا   ل ی تحل 

 

سیاز تولید گفتمان  کنند، یکی از نمودهای زمینهاند و دایم آن را گوشیزد می های خود ناراضیی مادران که از وضی  بچه

ها سییرانجام خود را ابزاری در دسییت پدر خانواده  نظری و موافقت افراد دیگر را به دنبال دارد. آناند که با خود همتازه

بینید و این هیا را می هیا و خواسیییتیهانید. پیدر، این اعترارو آن را بیه اجرا درآورده  او تن داده  داننید کیه بیه هر خواسیییتیۀمی 

راند.  کند و به حاشیه می خواند اما همچنان با آن رویه و روال پیشیین خود، همه چیز را توجیه می ها را در حصیار می نشیانه

گیر اوسیت که صیدایی بلندتر از او نیز نشیان از آن سیلوۀ همهکشید  کردن می ها و هنگام صیحبتهایی که در پاسیخ آننعره

کنید. در مییان  هیایش بیازنمیایی می هیای متفیاوت همیۀ کنشکنید و سیییلویۀ خود را در جنبیهدر این حصیییار وجود پییدا نمی 

ها  این فاصیلهها توجه دارد، قصید دارد تا کردن خود با آنهایش که همراه با بایدها و نبایدهاسیت و همیشیه به مقایسیهنعره

جایگاهی که او برای خود برسیاخته اسیت، از لحاظ    ها نسیبت به خود نهادینه کند. آنپذیری را در آنرا حفظ و این فرمان

های او ها و شییوۀ سیخن گفتن و دیگر کنشسیو  و رابوه با جایگاه افراد دیگر، فاصیلۀ بسییار دارد و این نابرابری در نعره

چه را که در ذهن دارند به توانند آنها، پسیر و دیگر سیاکنان حصیار نمی ها و فاصیلهر این نابرابریشیود. در اثبازنمایی می 

بینند  ها، هیچ تیییری را در زندگی خود و در آینده نمی صیورت مسیتقیم با پدر در میان بگذارند و از ابراز آن بیم دارند. آن

ماننید. تکرار، روزمرّگی و این زندگی  عیین کرده اسیییت، باقی می ها تو در هر نقش و جایگیاهی که گفتمیان غالب برای آن

ای انگیزاند که چارهزند، از طر  دیگری آنان را برمی بندی شییده که به سییلوۀ گفتمان غالب بیش از پیش دامن می قالب

به افراد دیگر  تر اسیت، نسیبتجا که هم مرد اسیت و هم از فرزندان دیگر بزرگبرای این وضیعیت بیندیشیند. پسیر، از آن

امتیاز بیشیتری برای جانشیینی پدر دارد اما هرگز در پی ادامۀ زندگی در این شیرای  و وضیعیت و جانشیینی پدر نیسیت. او 

 دهد.اش را به هر انتخاب دیگری ترجی  می در پی انقابی ساختاری و بنیادین است و آزادی خود و خانواده

 قدرت و سوژه -4-7
های داخل حصیار را در سیر دارد و این را با رود، پسیر نقشیۀ آزادکردن همۀ حیوانات و پرندهسیفر می زمانی که پدر به 

کنند  ها فرار نمی زنند اما هیچ یک از آنها می گذارد و آنان هم همراه با او دسیت به آزادکردن آنفرزندان دیگر در میان می 
گوید خودمان نیز همین امشیب حصیار را ها به فرزندان دیگر می اند. او هنگام آزادکردن آنچون به آن وضیعیت خو گرفته

گمان اگر برویم به جایی خواهیم رسیید. مگر ممکن  بی »شیود.  تر. کنیم و به جایی دیگر برویم؛ اما در این کار موفق نمی 
ها و دیگر حیوانات  بلها نیز مانند بل(. آن٥٥:  1393)حسین، «  اسیت در بیرون از حصیار، دنیا ویران و به آخر رسییده باشید؟

ای در آن حصییار، اختیار خود را ندارد و در  جا را تر. کنند و خود را رها ببینند. هیچ جنبندهتوانسییتند آنحصییار، نمی 
گریزد و به جا نمی حصییار جا خوش کرده اسییت. پسییر که قصیید رهایی همه را دارد، خود به تنهایی از آن  قالب تنگ آن

توانسیتم مادران، برادران و خواهرانم را زیر دسیت چنین من که فرزند ارشید خانواده بودم، نمی »اندیشید.  چارۀ دیگری می 
تری  کند به راه و اقدام اسییاسییی ها با پسییر بزرگ خانواده، او را ناچار می (. این ناهمراهی 39)همان:  « ای رها کنمدرنده

تری نسیبت به افراد دیگر ایفا کند و از او نقش فعال بیندیشید تا بازگشیت از آن ممکن نباشید؛ همچنین سیبب شیده اسیت تا 
خواهند  چه می آنان فاصیله بگیرد. سیاکنان حصیار و همۀ موجودات دیگر، نماد مردمی سیرگردانند که خود نسیبت به آن

د او را تواننها نمی داند آناند. پسیر که از این شیرای  آگاه اسیت و می آگاهی کافی ندارند و عاملیت خود را از دسیت داده
بایسیت او را فق  من می »کند و در پی راهکاری اسیت تا خود به تنهایی آن را عملی کند. همراهی کنند، به خود تکیه می 

 (.44)همان:  «  کشتم و وقتی هم کشتمش، تنها من نابود شدممی 
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و اقدام به تیییری  ای برای زندگی هژمونی قدرت و سییلوۀ پدر، چنان همۀ آنان را به کنترل درآورده که هر اراده

ها را نجات دهد. این صییورتبندی از ها کاری بکند و آنها پس رانده اسییت و تنها منتظراند کسییی برای آنرا در آن

چون و چرای آن نظم گفتمانی در راسیتای خواسیت قدرت اسیت و تضیاد و ها، رعایت بیاندیشیه و ذهنیت عام آن

چیه کیه خا  آن روییۀ معمول روی دهید ییا بیا آن همسیییو نتیجیه آن  مخیالفتی بیا چهیارچوب حیاکمیه در پی نیدارد. در

پایه و اسیا  اسیت و در نهایت محکوم به شیکسیت،  نباشید، برای آنان در حکم امری ناهمگون، نامشیروس، فرعی و بی

گذرد آگاه اسیت، پیش از چه در این حصیار میشیود. پسیر که در دل حصیار بزرگ شیده و از همه نظر بر آنتلقی می

جیا غلبیه کنید  کنید تیا مبیادا هژمونی پیدر و اقتیدارش، بر یکی از افراد آنکنش نمیادین خود، هیچ کس را از آن آگیاه نمی

صیدای قدرت در حصیار، توانایی چندانی ندارد و داند که در مقابل گفتمان تکاش را نقش بر آب کند. او میو نقشیه

فاش شیدن این راز، مجازات سینگینی در پی دارد و ممکن اسیت    باید همیشیه این مورد را در نظر داشیته باشید؛ زیرا

گردان نیسیت، جان خود را در این راه از دسیت بدهد؛ چون پدر به عنوان یگانه قدرت حصیار، از هیچ مجازاتی روی

 و خودمحورش باشد.  بویژه اگر در رابوه با او و نظام برساخته

کنند. نظم گفتمانی  دارند و به او پشییت میخانواده برمیبعد از مرگ پدر، همگان دسییت از حمایت پسییر بزرگ  

ها مشیخم کند،  ها هویت ببخشید و جایگاهی برای آنپیشیین از هم پاشییده اسیت و نظم دیگری که بتواند به سیوژه

شیکل نگرفته اسیت. پسیر که در درجۀ اول به عنوان متهم و عامل این وضیعیت، در نظر اهالی حصیار نقش بسیته اسیت، 

ها، نتوانسییته اسییت خا های موجود را پ ر و گفتمان تازه را تثبیت کند. در این وضییعیت  همراهی نکردن آن به دلیل

ای برای تیییر  ها ایدهاند. آنمانده راهبهدهند و همچنان چشییم نیز، سییاکنان حصییار هیچ عاملیتی از خود نشییان نمی

کنند و به آن غبوه  ، هر وضیعیتی را با گذشیتۀ خود مقایسیه میاندجا که در گذشیته ماندهوجود آمده ندارند و از آنبه

بیند و هر کسیی که همه را در مخالفت با خود میشیود و پس از آنخورند. پسیر با در. این شیرای ، سیرخورده میمی

 برد.کند، زیر بار این هجمه از اتهام و سرزنش، به گور پدر پناه میای او را سرزنش میبه گونه

کرد، در نهایت این تضیاد حاصیل از وضیعیت  های خود یکپارچگی و انسیجام بیشیتری پیدا می سیوژه که با کنشهویت  

زند. آنچه پدر در قالب گفتمان پیشیین، در کلیت حصیار پیاده پاره را برای او رقم می ایجاد شیده، هویتی گسییخته و پاره

ها، توانسیته بود  راده برسیاخته بود و با نهادینه شیدن این ویژگی اهایی غیرعامل، خنثی، وابسیته، موی  و بی کرده بود، سیوژه

ها در وجود پسیر  جا عمق بخشید؛ اما این ویژگی تر در دل حصیار و سیاکنان آنگفتمان قدرت را هرچه بیشیتر و گسیترده

شییید و زمینیه را می رنیگ  کرد و روز بیه روز در او در حیال او  گرفتن بود، کمای کیه پییدا می بزرگ خیانواده، بیا هوییت تیازه

یابند و کند که سیاکنان دیگر بدان دسیت نمی ای در پسیر زنده می بخشیی، ارادهآورد. این هویتبرای کنشیی تازه فراهم می 

ها در مقابل سلوۀ  کنش ها در رمان بسیار بازنمایی شده است؛ بیشترینآید. این عاملیتها به وجود نمی این عاملیت در آن

تاشیم بیش از یک سیال  »جویی و دسیتیابی به اهدافش اسیت.  شیود و به طور مداوم در پی چارهام می پدر، توسی  پسیر انج

های زیادی خواب را از چشیمان خود دور کردم تا همۀ گوشیه و کنار حصیار را وارسیی کنم. یک شیب  طول کشیید. شیب

(. کلید  ٥1)همان:  «  ها را از پدرم دزدیدمتاقدانی و همۀ اها را، کلید دروازۀ حصیار، طویله، گنجه، نانکلید همۀ قفلدسیته

هایی اسیت که پسیر را ها را در دسیت خود دارد، یکی دیگر از آن انگیزهای از راه چاره اسیت و پدر، همۀ آنکه اسیتعاره
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وضی   رسید که راهی دیگر و وضیعیتی دیگر غیر از کند. در واق ، او به این دریافت می برای کنش در این زمینه تحریک می 

تواند به صیورت تمام و کمال، خود را تثبیت کند. همچنین، به این سیبب  تواند رقم بخورد و گفتمان غالب نمی موجود می 

های او در تقابل با جویی که پسیر بزرگ خانواده، پدر را الگوی خود قرار نداده اسیت و دوسیت ندارد شیبیه او باشید، چاره

کند و دسیت به رهاسیازی همه از واهانه و دلسیوزانه اسیت. او ابتدا شیورشیی به پا می خرفتار پدر قرار دارد و بسییار برابری

کند؛ بعد از آن نقشیۀ نهایی  ای حاصیل نمی برد و نتیجهزند؛ اما از این کار، راه به جایی نمی جمله حیوانات و پرندگان می 

 کند.کشد و ضربۀ نهایی را وارد می را می 

سیازد و کند، معنای ویژۀ خود را می آید و ثباتی نسیبی برای خود فراهم می وجود می وقتی گفتمان غالب در حصیار، به  

هیای آن، میاننید آزادی، خیانواده، هیا در جرییان اسیییت. در کیل، زنیدگی و دیگر زیرمجموعیهتقیابیل معنیا همیشیییه در گفتمیان

خود را دارند و تا حد زیادی  احترام، رابوه، جنسییت و مواردی از این دسیت، در گفتمان قدرت در حصیار تعریف ویژۀ  

آورد و تعریف  اند. پسیییر بزرگ خانواده که در تقابل با این معانی و تعاریف، معنای تازۀ خود را به میان می تثبیت شیییده

کند  ای که در پی شکل دادن به آن است، چهارچوب ویژۀ خود را پیدا می دهد، گفتمان تازهدیگری از زندگی به دست می 

گیرند. او به سیبب اختناق و خفقانی که سیراسیر حصیار را فرا گرفته اسیت، عاریف و معانی پیشیین قرار می و در تضیاد با ت

تواند این تعاریف و معانی را در تقابل با گفتمان غالب بروز دهد و به چالش بکشیاند. هنگامی که پدر نیز در حصیار  نمی 

های  ای سیوحی و در حّد لذتها از آزادی به شییوهبرسیند؛ زیرا تصیور آنتوانند در اتحاد با او به نتیجه  نیسیت، دیگران نمی 

اند. پدر با تثبیت های فردی خود در تقابل با وضیعیت کنونی شیود و تنها در پی دسیتیابی به خواسیتهمدت خاصیه می کوتاه

رسیند اسیت که کسیی در پی که توانسیته اسیت جایگاه خود را تثبیت کند، از این خگفتمان خود و گسیترش آن در کنار این

تصیاحب جایگاه او و بدسیت گرفتن رهبری این حصیار نیسیت. حتی پسیرانش را طوری بار آورده اسیت که منش و رفتار  

ها به تدریج  جا که ممکن اسییت این خواسییته در میان آناو را نداشییته باشییند و تنها موی  و وفادار به او باشییند؛ اما از آن

ه در شییوۀ کنترل و رفتار خود، آن را در نظر دارد. وقتی پسیر به کمرش خنجری بسیته اسیت، پدیدار و تقویت شیود، همیشی 

گوید تو نیازی به آن نداری و الزم نیست همراهت باشد. پدر که خود همیشه خنجری به کمر دارد، به این سبب به او می 

را به کمر ببندد یا از این وجه ظاهری او   که کاربرد آن برای کشیتن و ضیربه رسیاندن اسیت، در نظر او الزم نیسیت کسیی آن

های  تقلید کند. این اقدامات او در راسیتای تقویت گفتمان غالب و گسیترش آن اسیت و زمینه را برای سیربرآوردن نشیانه

 برد.گفتمانی تازه در ابتدای امر از میان می 

سیراسیر آن را در بر گرفته  در مبح  گفتمان، قدرت، عنصیری کلیدی اسیت و در محدودۀ حصیار نیز پخش شیده و

های این قدرت را در قلمرو خود اسییتوارتر کرده ای که وضیی  کرده، پایهها و موازین ویژهاسییت. پدر با ایجاد مرزبندی

زنند. در  گیرند و قدرت بیشیتری را برایش رقم می کند که همسیو با نظام گفتمانی او قرار می ای را تولید می اسیت و سیوژه

جا نیز در  ته اسیت در. و دریافت سیاکنان حصیار از واقعیت را شیکل دهد و آن را غنا ببخشید. سیاکنان آنواق ، او توانسی 

ای شیکل نگیرد و مندی خود را نشیان دهند یا سیخن بگویند و تا گفتمان تازهتوانند کنشهای موجود می محدودۀ گفتمان

های خود، در سیییوحی  ها عمل کنند. او از سیییگآن گفتمانتوانند فراتر از  مرز خود را با گفتمان غالب تعیین نکند، نمی 

های متفاوت گفتمان خود، گیرد. همچنین با عینیت بخشیییدن به الیهگسییترده، برای کنترل و اجرای دسییتوراتش بهره می 
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  ها قدرت خود را گسیترش دهد. وقتی نظام ها را جلب کند و به واسیوۀ آنتوانسیته اسیت در میان سیاکنان نیز حمایت آن

های  آورد، در واق ، شیییوهگزیند و به اجرا درمی ای برمی ای از قدرت و نظم گفتمانی ویژهحاکم بر جامعۀ حصییار، شیییوه

مانند و همیشیه به عنوان تهدیدی برای  ها در سیایه می های دیگر، آنراند. با طرد گونهزند و به حاشییه می دیگر را کنار می 

این صورتبندی از گفتمان و سازوکار آن، به این معنی است که گفتمان غالب در حصار  شوند.  گفتمان غالب، محسوب می 

شیود. اگرچه نظم گفتمانی حاکم بر حصیار تا حدود زیادی خود را تثبیت کرده اسیت؛ نیز هیچ وقت به تمامی تثبیت نمی 

با پیشگامی پسر بزرگ خانواده، زمینۀ   شوند و در تقابل با گفتمان غالب،جا به تدریج از این وضی  خسیته می اما سیاکنان آن

یابد و بر تفکر و ذهنیت او تأثیر  ای که پسییر بزرگ خانواده بدان دسییت می زنند. هویت تازهتولید گفتمان تازه را رقم می 

مندی، او رویکرد خود را مشیخم کند؛ با این سیاختار ذهنی و کنشی او را مشیخم می هاگذارد، نوس و شییوۀ کنشمی 

گیرد، همیانی نیسیییت که در طر   جا که آنچیه در آن طر  مرز قرار می زند. از آنهای خود را رقم می و مرزبنیدیکنید  می 

کند. بدون این مرزبندی، تعارر و ناهمگونی اولیه شییکل ها را نمایان می بندیدیگر اسییت، تمایزهای بیرونی و فاصییله

سیازد و از مفاهیم کنونی در  ها، چهارچوب گفتمانی خود را می گیرد. او با برسیاخت معانی و تعاریفی دیگر از پدیدهنمی 

کنیم. به کنیم و به شیهر و روسیتاهای دیگر سیفر می دهها دیوار و باروی حصیار را خراب می »کند.  گفتمان غالب جدا می 

«  گیرند...ن می کنند و برادرانم زشییویم. خواهرانم ازدوا  می رویم و با زنان و مردان دیگری آشیینا می حصییار دیگری می 

هایی  ها و تصیمیمها، تاشها، فعالیت(. چهارچوب گفتمانی او و عناصیر تشیکیل دهندۀ آن، مجموعۀ اندیشیه4٥)همان:  

ها پی ها و متییر بودن آنبندد. پسیر بزرگ، چون به ناپایداری گفتمانها و اهدافش بکار می اسیت که او همسیو با خواسیته

ها نهادینه شده  های قدرت حاکمه در آننکردن سیاکنان حصار، که ایدوولوژیاهمیت ندادن و همراهی برده اسیت، با وجود  

نشییند. ناهمگونی پسیر با سیاختار جامعۀ حصیار و رشید روزافزون  کشید و فرو نمی چه در ذهن دارد پا پس نمی اسیت، از آن

 کند.جدا می  تر و او را بیشتر از جامعهاین حس ناهمگونی، فضا را برای او تنگ

تواند  یافت، نمی کرد و گسترش می گفتمانی که در برابر گفتمان غالب سر برآورده بود و به تدریج جای خود را باز می 

در تولید گفتمان و گسیترش آن نقش اسیاسیی دارد؛ اما  انجامد. اگرچه سیوژهخود را تثبیت کند و در نهایت به شیکسیت می 

یابد و گفتمان به سییوژه وابسییته  ، با نبود سییوژۀ تولید کنندۀ آن نیز، همچنان ادامه می شییودهنگامی که گفتمانی تثبیت می 

کنند  ها آن را بازتولید می نیسیت. بعد از مرگ پدر، گفتمان قدرت، نه به مانند گذشیته، اما همچنان در جامعۀ حصیار، سیوژه

کنیم؟ آخر... ما یاد گرفته بودیم صب  و غروب   سان زندگی دیگر چگونه و چه»  و نهادهای ویژۀ این گفتمان، باقی هستند.

«  را با زوزۀ تازیانه و صیدای عصیای خیزران و برق خنجر و تف و نفرین و دشینام و اخته کردن آغاز کرده و پایان دهیم

گفتمان های  های متفاوت در نظر گرفته و تعریف شده است و ایدوولوژیبرای سیوژه  های سیوژه(. یعنی جایگاه67)همان:  

ها و این شیییوه از اعمال قدرت، این گفتمان با این ها را شییکل داده اسییت. با تثبیت این جایگاهغالب، خرد همگانی آن

ها یکدیگر را ها شیکل گرفته و در نظر افراد سیاکن در حصیار، حالتی طبیعی به خود گرفته اسیت. گفتمانها و کنشویژگی 

تواند هویت، سیوژه و نهادهای ویژۀ رانند. گفتمان تازه، از آن جهت که نمی ه می کنند بلکه یکدیگر را به حاشییحذ  نمی 

هایی که  شیود. همچنین گروهخود را همسیو با تثبیت قدرت خود تولید کند، در برابر گفتمان پیشیین به حاشییه رانده می 

خواهی بکنی ای فرزند  ما چه می  با»آیند.  اند و در تثبیت آن نقش دارند، به وجود نمی حاصییل تولید سیییاسییی و گفتمان
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رویم، همه چیز ارزانی تو...این میراث باید فق  برای تو بماند. حصیاری که شییرمردی شیجاس  ارشید حصیار...ما از اینجا می 

(. در این نزاس گفتمانی،  68)همان:  « مانند پدر در آن نباشید، صید بار بهتر اسیت که ویرانه شیود...النۀ خفاش و جید شیود...

آید و ایند سیاخت گفتمان تازه، به این سیبب که فضیایی برای روبرو شیدن و گفتگو نیسیت، کمتر زبان به میان می در فر

ها در پی رهاشدن از وض  پیشین، برخی از موازین حاکم بر حصار را های غیرزبانی بیشترین کارکرد را دارند. سوژهکنش

اند  های پیشیینها همان سیوژهها نیسیتند. آنم در پی این تیییر و تحول ای عمیق و مدانهند اما به شییوهشیکنند و کنار می می 

جیا کیه گفتمیان دیگری کیه  انید. بنیابراین، از آنای پییدا نکردههیا را در کنترل دارد و هوییت تیازهکیه گفتمیان غیالیب همچنیان آن

  برند. ارند، به گفتمان پیشین پناه می ها تعریف کند، شکل نیافته است و انتخاب دیگری ند ای برای آنهویت و جایگاه تازه

دانسیتم که خودتان خفاش کور و عاشیق تاریکی  ای خواهران خودفروش...مادران نادان...ای برادران نامرد و سیفله ... نمی »

اش بار دیگر النه و قفس و زنجیرها را برای  اید و با وسیییایل درهم ریختههسیییتید. اگر نه، چرا به درون حصیییار خزیده

 (.79)همان:  «  سازید.خودتان از نو می 

مانند  ها در فاصیلۀ زمانی به هم خوردن نظم گفتمانی پیشیین، مّدتی همچنان در میان این دو گفتمان سیرگردان می سیوژه

یابند و گذار از گفتمان پیشیین به تعویق های پیشیین سیوژه، در گفتمان تازه، جایگاهی برای پرکردن نمی و جدا از جایگاه

درود بر تو ای برادر دلیر، نفرین بر تو »  گفتند:شیدند...می با چشیمانی پر از کینه و دور از محبت به من خیره می »  فتد.امی 

دادند و پسیر را ناچار کردند خود به تنهایی  ها که از پیش هم عاملیتی از خود بروز نمی (. آن66)همان:  « ای سیفله پدرکش

ای برادر نیاپیا. میا...ای فرزنید جسیییور و »داننید.  ثبیات می امیل این وضیییعییت بی دسیییت بیه اقیدام بزنید، حیال نیز او را عی 

طلب...تو بر ما و خودت چه کردی؟ به دادمان بر ...چه بر سیر پدر شیجاس و دلیرمان آوردی؟ چه بر سیر شیوهر  فرصیت

این سبب که ساختار    (. ساکنان حصار، به67)همان:  « بینی که حصیار بدون او سیوت و کور استبزرگوارمان آوردی؟...می 

ها بخشیده بود، اکنون با فاصله گرفتن از آن قدرت در گذشیته، معنای ویژۀ خود را برای آنان تولید کرده و انسجامی به آن

ای برای آنان رقم بزند، در اختیار ندارند.  مند دیگری را که نظم گفتمانی تازهوضیعیت و سیسیت شیدن آن، چهارچوب نظام

ای دیگر کردنید و لحظیهای کو  می کردنید. لحظیهگرفتنید و نیه برای همیشیییه کو  می د و آرام می میانیدنی نیه اینجیا می »

(. حصیاریان که در ابتدا در تولید گفتمان تازه نقش چندانی نداشیتند، اکنون در گسیترش و تثبیت 68)همان:  «  گشیتند...برمی 

کنند. گورکن نیز که تهدید بزرگی  در گذشییته مقایسییه می ها های آنآن نیز نقشییی ندارند و هر پدیده و امری را با نمونه

های گیریهای خود در تضعیف گفتمان تازه و تأثیر آن بر تصمیمخواهی ها و با طلبی آید، با فرصتبرای پسر به شمار می 

بر تو اگر مرا عصییبانی کنی، همۀ حصییارهای دیگر را »  شییود این گفتمان، زودتر به قهقرا کشیییده شییود.پسییر، سییبب می 

تواند  کند تا خود را از این وضیعیت برهاند و آن را به نتیجه برسیاند، نمی (. پسیر هرچه تاش می 71)همان:  «  شیورانممی 

های  ای دیگر بیاندازد و خود را از دسیت سیگرویکرد و دیدگاه آنان را از آنچه نسیبت به او شیکل گرفته اسیت، به ورطه

  « اند...ها رو  مناین سیگ» گفت:هایش این جمله را می . پدر همیشیه دربارۀ سیگپدر، که در پی مجازات اویند، رها کند 

های حصیار در تضیاد با اقدامات او در جریان اسیت و (. همه چیز ضید اوسیت و گفتمان پیشیین هنوز در الیه73)همان:  

دست ناپاکش را در دست پدرم   تف بر آن طبیعتی که»سوژه در برابر آن بسیار ضعیف است و در نزاعی نابرابر قرار دارد. 

 (.78)همان:  « کند...گذاشته و به من خیانت می 
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هیا رسیییوب هیای گونیاگون جیامعیه نفوذ و بیا گیذر زمیان در این الییههیای گفتمیان قیدرت، همچنیان در الییهاییدوولوژی

هیا را کنیار بزنید و بیه  تثبییت خود، آنهیا کنیار زده شیییونید، بیایید گفتمیان تیازه در فراینید  کیه این اییدوولوژیکننید. برای اینمی 

«  زداید... شیود...هیچ تیزابی آن را نمی هایم ماسییده و با هیچ آبی پا. نمی نفرین بر خون پدر که بر دسیت» حاشییه براند.

رسید که ادامۀ این راه، ممکن نیسیت. همچنین  (. پسیر نیز با این هجمه از مخالفت و بدگویی، به این نتیجه می 73)همان:  

دانستم سرنوشت  اگر می »گوید:  یابد و همه چیز را از دست داده است، در نهایت ناتوانی می جا که چارۀ دیگری نمی آن از

(. پسیر، خود نیز در راسیتای  71)همان:  «  کردم، پیش از آن که خنجر اول را فرود بیاورم...چنین اسیت...صید بار تأمل می 

انجامد، از آن  ای در پی نداشیییته اسیییت و ادامۀ آن به نابودی خودش می جایی که نتیجهضیییدیت با گفتمان جدید، از آن

چهار انگشیت دسیت راسیتم پوسییدند و ریختند...به جز  »  شیود:شیود و دسیت به دامان پدر و گفتمان پیشیین می رویگردان می 

.آخرین انگشیت از ام که آن را هم روی سینگی گذاشیتم و با سینگی دیگر، چون سیر تولۀ ماری قوعش کردم..انگشیت اشیاره

(. او از آنجا که گزینه و انتخاب دیگری 78)همان:  « آن دسییتی که دسییتۀ خنجر را گرفت و بر کتف چپ پدر فرو کرد...

  تواند او را پناه دهد. داند که می شییود به حصییار و مزار پدر پناه ببرد و آن را تنها مأوایی می بیند، ناچار می برای خود نمی 

 (.80)همان:  «  یک قوبش گورستان است و قوب دیگرش حصار...انگار کرۀ زمین  »
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صییدا کردن زبان و جامعه و سییرکوب گفتگو و ارتباطات دیگر، در جهت گسییترش قدرت و تثبیت گفتمان قدرت با تک
های همگونی را ای، سیوژهها تأثیر فراوانی دارد و در هر جامعهنهد و در سیاخت جامعه و سیوژههرچه بیشیتر آن گام می 

جیا کیه هر گفتمیانی در پی برسیییاخیت معیانی و بنیدی کرد. از آنهیا را در ییک گروه دسیییتیهتوان آنآورد کیه می پیدیید می 
سییازد و به ها را در راسییتای گفتمان غالب برمی ها و چهارچوب اندیشییه آنهای خاص خود اسییت، هویت سییوژهسییوژه

کند. گفتمان قدرت در این داسیتان که از هایش این روند را کنترل می هصیورت سییسیتماتیک از طریق نهادها و زیرمجموع
های تازه را از میان بردارد و با هژمونی  جنس سییلوه اسییت، با تاش مداوم خود سییعی دارد تا زمینه پدیدآمدن گفتمان

تواند به تمامی  نمی   فراگیر خود، قدرت و حاکمیت خود را به طور روزافزونی تثبیت کند. به این سییبب که هیچ گفتمانی 
خود را به تثبیت برسییاند و تنها گفتمانی باشیید که صییورتی نهایی به خود بگیرد، در این رمان در تقابل با گفتمان غالب، 

ها در  شییود. ابتدا این نشییانهگیری آن فراهم می آورد و به تدریج زمینه برای شییکلسییربرمی  هایی از گفتمان تازهنشییانه
ها در تقابل با گفتمان غالب  رنگ اسیت و خواسیت مشیترکی در میان سیوژهاقتدار و کنترل گفتمان حاکم کمفضیاهایی که  

تواند خود را سیازمان دهد و سیوژه، شیخصییت اول کند؛ اما به این سیبب که این تقابل نمی وجود دارد، خود را نمایان می 
زند که در نهایت او را عامل و مسیبب اوضیاس دسیت به اقدامی می ها را با خود همراه سیازد، به تنهایی  تواند آنداسیتان، نمی 
دانند. اگرچه با کشیتن پدر به دسیت پسیر بزرگ خانواده و حذ  رس  هرم قدرت، گفتمان غالب را شیده می  به دسیت داده

جیه بیه گفتمیان  ای بیا توتوانید گفتمیان دیگری را جیایگزین کنید و هوییت تیازهپیاشییید، امیا نمی تیا حیدود زییادی از هم فرو می 
ها تعریف کند و نهادهایی برای حفظ این گفتمان تشیکیل دهد. سیاختار گفتمان پیشیین همچنان در جامعۀ تازه برای سیوژه

در گفتمان اسییر اسیت و وابسیته به آن اسیت، تا زمانی که گفتمان دیگری نتواند   جا که سیوژهحصیار پابرجاسیت و از آن
رای سیوژه وجود ندارد. در نتیجه، نظم گفتمانی پیشیین اگرچه هنوز برقرار اسیت، اما خود را تثبیت کند، انتخاب دیگری ب

 تواند به مانند گذشته، جامعه را اداره کند و نظم دیگری نیز نتوانسته است جای آن را بگیرد.نمی 
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  ، اجتماعی  علوم  . فصیلنامه«حقیقت  و قدرت  سیوژه،: گفتمان تا  ایدوولوژی از»(. 139٥وری. )ابوالفضیل دالو  محسین  ،کرمانی
 .  109-146، صم. 74  ، شماره٢6 سال

 . ترجمۀ مراد فرهادپور و جواد گنجی. تهران: نشر مرکز.پوپولیسم: دربارۀ عقل پوپولیستی(.  1400الکاوو، ارنستو. )

   مقرب. چاپناه و سیمیه شیوکتیامیر رضیایی . گردآوری و ترجمۀتحلیل گفتمان سییاسیی(.  1397الکاوو، ارنسیتو و دیگران. )
 دوم، تهران: انتشارات تیسا. 

.  « های پدرمحصیییار و سیییگتحلیلی روانکاوانه از رمان  ن:در جسیییتجوی آزادی یا گریز از آ»(.  1400معتمدنیا، معصیییومه. )
 .٢3-38، صم. 1پیاپی   ،1شماره  ،7سال   .ژوهشنامه ادبیات کردیپ

 فتا  محمدی. تهران: هزاره سوم. . ترجمۀگفتمان(.  139٢میلز، سارا. )

 . ترجمه مسعود انصاری. تهران: انتشارات جامی.چنین گفت زرتشت (. 138٥نیچه، فریدریش. )

http://mahakerooz.blogfa.com/post/8
https://www.mohammadsanati.net/1390/t/psychoanalyticalthought/484


 ١٠3  ١٤٠١  و زمستانپاییز  ،  ١٤  پیاپی،  2  ش. ،  8  س.                                پژوهشنامه ادبیات کردی

 

 احمد صبوری. تهران: آشیان. . ترجمۀگفتمان(. 1397هوارث، دیوید. )

 .1٥6-183 اول، شماره دوم، صم.، سال  سیاسی علوم  سلوانی، فصلنامه  اصیرعلی . ترجمۀ«گفتمان نظریه»(.  1377)  ییی 

 . ترجمۀ هادی جلیلی. تهران: نشر نی.نظریه و روش در تحلیل گفتمان(.  1389یورگنسن، ماریان و لوویز فیلیپس. )

 ب: کردی

 کەرەج: مانگ.  چاپی سێیەم. .  حەسار و سەگەکانی باوکم (.  ١٣٩٩) .حەسەن، شیرزاد 

دووهەاتەنامەی «، حەسار و سەگەکانی باوکم (. »کێشەی مەیریفە و تراژیدیای نائامادەگی لە ڕۆمانی ١٣٨٣ڕەحیمیان، محەمەد. )
 . ٥، ساڵی یەکەم، ژمارەی ڕۆژهەاڵت

؛ دەق  دا«، گۆڤاری-حەسوار و سوەگەکانی باوکم(. »سوووژەی کوردی و چەشونەکانی باو  لە  ١٣٨٠سوەجادی، بەختیار. )
 .١٥١-١٧٤، لل. ٢، ژ. ٢س.  

حەسوار  (. »ئیدیۆم لە وەرگێڕاندا: هەڵسوەنگاندنی بەراوردکارانەی سوێ وەرگێڕانی اارسویی ١٣٩٧)  .مێنبەری، سوروە و شوەهین حەیدەری
 .٩٣-١١٩، صص. 6. دوره چهارم، شماره پژوهشنامه ادبیات کردی«.  و سەگەکانی باوکم 

 

 

 

  


