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فرآیند نقد و رد دادائیسم و سوررئالیسم و نیز نقد و پذیرش برخی مبانی لتریسم و سپس تکامـل  
ها نیـز مطـرح   که در ابتداي کار توسط سوررئالیست،اي ادغام هنر و زندگی بود آن با توجه به مفهوم پایه

ن، بـه دلیـل عـدم درك    گرایـا شده بود و پیروان جنبش دادا نیز به آن پرداخته بودند اما به زعم وضـعیت 
بایـد  گرایان بر آن بودند که میبه عبارت دیگر وضعیت. یگانگی جوهر هنر و زندگی از آن دور شده بودند

اي خاص و متفاوت با زندگی را از میـان برداشـت و سـپس آن را    حیطهه يسنتی هنر به مثابه ياندیش
گرایان و نیز رابطـه شـان   قع این موضع وضعیتدر وا. اي بسیار فراگیرتر توصیف کرددیگرگونه و به شیوه

هـاي متفکـران ایـن    ادبی دادائیسم، سوررئالیسم و لتریسم به خوبی بیانگر دغدغه-با جنبش هاي هنري
و البتـه و مشخصـا   -داري مدرنسرمایهه ي جنبش نسبت به خصوصیات فراگیر و بلکه جهانشمول جامع

داري شان از سـرمایه گرایان دقیقا به خاطر نقد گستردهعیتامروزه وض. است-بعد از جنگ دومه يفرانس
ـ (مدرن و در رابطه با تجدید نظرشان در مبانی اساسی نقد مارکسیستی  ویـژه جایگـاه مفـاهیم سـنتی     ه ب

مـورد توجـه   هنر به عنوان مفهومی بسیار گستردهه يشان به مقولو در عین حال پرداختن) زیربنا و روبنا
اند باید در رابطه با گرایان در رابطه با جوامع مدرن مطرح کردهمفاهیمی که وضعیت1.اندمجدد قرار گرفته

.چنین بستري مورد نظر قرار گرفته شود

کنترل اجتماعی، هدف سـاختار قـدرت در چنـین    ه يگرایان، در ارتباط با مقولوضعیتنظربنا بر 
ه يتـا از طریـق اسـتفاد   اسـت  »عمـومی عقایـد  «جوامعی تحمیل گفتمان مسلط بیشتر از طریق کنترل 

دوبـورد . به یک اندازه موفق نیسـتند هاي مسلط جوامع مختلف در این امرالبته گفتمان. مستقیم از زور
»پراکنـده «و »متمرکز«ها را کند و آناشاره می»هاي نمایشیقدرت«در همین رابطه به دو فرم اصلی 

و کـال  دهـد فاشیسـم و استالینیسـم   مرکـز بـه دسـت مـی    از فـرم مت دوبـورد هایی کـه  مثال2.نامدمی
هـایی کـه   ها در کنار نمونـه توان گفت وجود این نمونههاي توتالیتر هستند و به عبارت دیگر میحکومت

این نکته تأکید دارد که هرگاه ساختار قدرت در کنند براعمال می»آراي عمومی«این کنترل را از طریق 
عملکـرد  . کشـاند نش خود را ناتوان بیاید الجرم کار را به تحمیل قهرآمیز مـی آمیز گفتماتحمیل مسالمت

هاي پس از انقالب در جوامع مختلف مثال واضحی از این امـر  هاي در قدرت در بسیاري از دورانگفتمان
. است

:براي مطالعۀ بیشتر در این مورد رجوع کنید به1
Steven Best & Douglas Kellner, “Debord and the Postmodern Turn: New Stages of the Spectacle”
http://www.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/Illumina%20Folder/kell17.htm.
2 Guy Ddebord, “Comments on the Society of the Spectacle”, trans. Malcom Imrie,
http://www.notbored.org/commentaires.html. p. 3 of 30.
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هـا و تعـاریف   هاي این تحمیـل یعنـی تحمیـل روایـت    ترین حوزهمقاله حاضر به یکی از اساسی
هـاي ادبـی تقابـلِ    هایی از بازتـاب پردازد و در این خصوص به نمونهربوط به گذشته و حال میتاریخی م

پیش از پرداختن به بحث امـا  . کندگفتمانی ناشی از این تحمیل در ادبیات داستانی معاصر ایران اشاره می
هاسـت کـه هسـتی    کردها و عملاي از نشانهگفتمان در اینجا مجموعهه يباید اشاره شود که مراد از کلم

ساختارهاي گفتمانی از طریق تکـرار و تـدوام، در واقـع    . کنداجتماعی و تولید اجتماعی را سازماندهی می
بودن دیگرکنند و نیز احساس حس وابستگی به گروه، طبقه و یا هر گونه ساختار اجتماعی را متحقق می

3.آورندود میرا زمانی که فرد در خارج از این ساختارها قرار دارد بوج

بنیان تئوریک بحث تقابل گفتمانی بر این نکته اسـتوار اسـت کـه گفتمـان رسـمی کنـونی و در       
از حکومت است با اتکـاي بـیش از حـد بـر زور بـراي      »متمرکز«شکلی دوبوردقدرت که بنا به تعریف 

هاي تحمیلی هاي متنازعی دامن زده است که عمال این نسخهگیري روایتهایش به شکلتحمیل روایت
.اندرا نه تنها ناکارآمد بلکه به ضد خود تبدیل کرده

»جوامع نمایشـی «در »پراکنده«و »متمرکز«که پیشتر اشاره شد، تفاوت کلی ساختارهاي چنان
اساس کار بر اقناع قرار دارد و در این مسـیر قـدرت   »پراکنده«در شکل . در چگونگی تحقق اهداف است

هـاي زنـدگی اجتمـاعی و    کند تا تمـام حـوزه  ها و روایات خود تالش میگفتمانه يمسلط از طریق ارائ
هاي تـاریخی،  ها را در چارچوب دیسیپلینتوان آنها که میها و گفتماناین روایت. فردي را تعریف کند

دسته بندي کرد چنان تصـاویري از فضـاهاي موجـود ذهنـی و عینـی در      ...اجتماعی، سیاسی، اقتصادي،
این تصاویر، عمال با آغوش بـاز از  »ارادي«دهند که این افراد، پس از پذیرش افراد جامعه قرار میمقابل 

تردید در بسیاري از جوامـع اسـتفاده از ایـن شـیوه بـا      بی. کنندنمایشی استقبال میه ي اهداف این جامع
وامـع مختلـف از   موفقیت چشمگیري همراه بوده است و به همین جهت بیشتر ساختارهاي در قدرت در ج

. اندپراکنده روي آوردهه ياند و به استفاده از شیومتمرکز هر چه بیشتر فاصله گرفتهه ياتکاء بر شیو

در اینجا هم کماکان بـا تـالش ایـن شـیوه بـراي      . گذاردمتمرکز اما تاکید را بر زور میه يشیو
ه ي رسد کـه ایـدئولوژي مرکـزي جامعـ    هایش مواجهیم اما این بار به نظر میها و روایتتحمیل گفتمان

قـانع  «هـاي مختلـف، تعـاریف    نمایشی آن توان را ندارد تا بـا فعالیـت همزمـان در چـارچوب دیسـیپلین     
گیـري  از فضاهاي متعدد فردي و اجتماعی ارائه دهد و در واقع این ناتوانی است که بـه شـکل  »ايکننده

3 Richard Terdiman, Discourse / Counter-Discourse: The Theory and Practice of Symbolic Resistance in
Nineteenth-Century France, Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1985, p. 54.
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هـاي متفـاوتی بـراي    انجامد که اساسـا از شـیوه  یسم میهاي توتالیتري مانند فاشیسم و یا استالینساختار
هـاي خاصـی   و این امر در چارچوب اهداف روایتـیِ گفتمـانِ در قـدرت بازتـاب    کننداستفاده می»اقناع«

.یابدمی

هاي مربوط به واقعیـت موجـود و بـه طریـق اولـی      روایته يترین این اهداف ارائیکی از مهم
نیـاز بـراي   ترین پـیش اينمایشی پایهه ياین وجه جامعدوبورداز نظر . تاریخ نگاري به طور کلی است

ه حافظونمایشی از میان برداشتن دانش ه يترین گام جامعابتدایی«و در این راه تثبیت این جامعه است
4»...تاریخی استي

ـ  . تـرین شـیوه اسـت   پـردازي در مـورد وقـایع تـاریخی مهـم     در این رابطه دروغ ن در مـواردي ای
اي که قابلیت گنجانیـده شـدن در چـارچوب    پردازي از طریق نادیده گرفتن تام و تمام وقایع تاریخیدروغ

تـر، بـا   اما در بیشتر موارد، گفتمان مسلط، با سادگی هر چه تمام. گیردگفتمان مسلط را ندارند صورت می
.آوردي میتاریخ روه ي نادیده گرفتن مسلمات و مستندات عمال به بازنویسی جاعالن

. انـد عظیم کنترل توضیح و تفسیر تـاریخ معاصـر و گذشـته   ه يهایی بخشی از پروژچنین تالش
کـه از  (هـاي مـذهبی   هـا و افسـانه  هایی بـر اسـاس اسـطوره   ها گاه به صورت تحمیل ساختاراین تالش

رفتن عناصـري  ها و نادیده گـ و گاه به صورت مسکوت گذاشتن روایت) شان باید به وقایع نگریستطریق
کـار سیسـتمی   ه ي نتیج. دهدکه با گفتمان در قدرت و درکش از تاریخ سازگاري ندارند خود را نشان می

واقعیـت گذشـته و حـال    ،هایی خاص در رابطه با برخورد بـه تـاریخ  است که به منظور تحمیل استراتژي
تصنعی میان خـودي و غیـر   هايهایی چون انحصار طلبی، مرزکشیشکل گرفته و در این مسیر از شیوه

هاي تاریخی اسـتفاده کـرده   در ارتباط با روایت...تحقیقی،هاي مختلفخودي، ایجاد محدودیت در زمینه
5.است

جامعـه  »وجدان تاریخی«چون و چراي هاي سیستماتیک که در راستاي کنترل بیاما این تالش
هاي آلترناتیوي که سعی دارنـد  تعدد روایتهاي مو در صدد تعریف ایدئولوژیک آن هستند از سوي جریان

بـه ایـن ترتیـب نـوعی کشـاکش      . شونددر این وجدان تاریخی سهمی داشته باشند به مبارزه طلبیده می
کننـد تـا تـاریخ را بـر     هاي مختلف هر کدام تالش مـی آید که در آن گفتمانگفتمانی بوجود می/ روایتی

.30از 5. همانجا، ص4
براي مطالعۀ بیشتر در این زمینه رجوع کنید به کتاب 5
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اي که اصل بر ایجـاد شـرایط مناسـب    کرد که در جامعهتوان مجسممی. خود خلق کننده ياساس چهر
ها و آراي مختلف و متفاوت قرار دارد بهتـرین حالـت آن اسـت کـه شـرایط بـه       براي رشد و پرورش ایده

هاي مربوط بـه آنـان وجـود داشـته     هاي مختلف و متنوع و روایتاي باشد که امکان حضور گفتمانگونه
انـد  هاي در قدرت همواره تاریخ نگاري و تاریخ نگاران را وادار کردهانباشد اما واقعیت این است که گفتم

قدرتمـداران خوانـایی داشـته    و کال تبلیغـات اي به تاریخ بپردازند که با انتظارات و توجیهاتبه گونه«که 
ریخ ترین شکل ممکن به مقابله بـا تـاریخ آلترنـاتیو و تـا    به شدید»در قدرتان«باشد؛ و البته همزمان این 

بـه دنبـال   صرفاگمان قرابت چندانی با تاریخ نگاري راستین ندارد و این تالش بی6».اندنگارانش پرداخته
، وجود و حضور خود »درقدرتان«اي روایی میان تاریخ ایران و جایگاه آن است تا با ایجاد و تحمیل رابطه

را در دوران »سرقت تـاریخی «این قرن بیستمیه ياز این نقطه نظر بهترین نمون. را مشروعیت ببخشد
ه يبا اشاره به نوشـت »سکوت بنیامین«ه ي در مقالشوشانا فلمن. هاي آلمان باید جستجو کردنازي

: نویسدمی7،»تاریخه يفلسفه ي تزهایی دربار«، والتر بنیامینمشهور 

اننـد گفتمـان تـاریخ را    توو کال آنان کـه مـی  (ها در آمده است ریخ در این زمان به مالکیت نازيتا
کنـد  است که پیشـنهاد مـی  »پیروي از تاریخ«با تاکید بر اهمیت هیتلر). کنترل و دستکاري کنند

...انـد بگیـرد  ریش کردهیاند و تحقکه آلمان باید انتقامش را از آنان که در جنگ اول شکستش داده
ت ملـی بـر اسـاس وحـدت     عنوان هویفاشیسم تحت. در دوران آلمان نازي، تاریخ فاشیست است

العـاده دشـوار   اي فـوق به چالش کشیدن چنین شـیوه 8.بخشدتداوم تاریخی به خود مشروعیت میو
ه ياند؛ و به این خاطر است که در کشاکش بـا مبـارز  هاي مقابله مسدود شدهاست چون بیشتر راه

ـ   گفتمان در قدرت از طریق کالن روایـت امانی که در آن بی سیسـتماتیک  يه هـایش امکـان ارائ
هاي متنازع، عمـال و نـاگزیر بـه اسـتفاده از     را تقریبا از میان برده است، گفتمان»غیر«هاي روایت
.اندهاي فردي روي آوردهروایت

نمایشـی و در واقـع نقدشـان بـر     ه ي شان در خصـوص جامعـ  گرایان در مباحث تئوریکوضعیت
هاي مسلط تالش دارد تا از طرق مختلف و در زمینهگفتمان. جوامع موجود، به همین موضوع اشاره دارند

6 E. P. Thompson, Visions of History, A Collection of Interviews, Edited by Henry Abelove, Betsy Blackmar,
Peter Dimock, and Jonathan Schneer, pantheon Books, 1984, P. 8.

و بـه  Hannah Arendtبـه ویراسـتاري   Illuminationsلـه  جمازمختلفـی هايمجموعهدر”Theses on the Philosophy of History“مقالۀ7
)New York: Schocken Books, 1979. (به چاپ رسیده استHarry Zohnترجمۀ 

8 Shoshana Felman, “Bejanmin's Silence”، Critical Inquiry, v. 2, no. 25, 1999, pp. 208, 209.
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ـ  نیـز  ترین هدفمتفاوت، جهانی مصنوعی و کاذب در مقابل فرد قرار دهد و مهم ه يجلـوگیري از تجرب
مستقیم تاریخ توسط فرد است که به اعتقاد من تنها از طریق روایت هاي فردي به چـالش کشـیده مـی    

و سـایر  دوبـورد انـد، اشـاره کـرده  داگـالس کلنـر  و ستاستیون بگونه کـه  در واقع همان. شود
مسـتقیم و کنتـرل   ه يبودند که تجرب»دموکراتیکعمیقاً«گرایان در این خصوص پیرو تفکري وضعیت

هـاي  هاي فردي، مبین این تجربهروایت9کرد؛ها تجویز میفرد با جهان پیرامون را در تمام زمینهه ينشد
. انداریخ نگاريمستقیم در چارچوب تاریخ و ت

هاي گفتمان مسلط، مصالح داستانی خود را، از جمله، از وقایع هاي فردي، مانند روایتاین روایت
انـد کـه کمتـرین    هـایی فـردي  ها حکایـت این روایت10به بیان تاریخ نگاران نو،. کنندمعاصر انتخاب می

به اعتقاد من در ادبیـات مـدرن   11».دکننهاي تاریخی را متزلزل میکالن روایت«تاثیرشان این است که 
.است»قصه-گزارش«اند خوانده»خٌرد روایت«ایران ما به ازاي ادبی آنچه تاریخ نگاران نو حکایت یا 

ژانرها یا گـذاري میـان ژانرهـا نامیـد در     ه يکه می توان آن را شکلی در میان»قصه-گزارش«
شـان را از  متعلق به این شـکل عمومـا مصـالح داسـتانی    هاي روایت. طیف میان تاریخ و ادبیات قرار دارد

ها آشنایی دارند اما این آشـنایی صـرفا در حـد کلـی     کنند که خوانندگان از قبل با آنوقایعی انتخاب می
اي است که از وراي منشور گفتمـان مسـلط بـه چشـم آمـده      است و در بسیاري موارد انعکاس مثله شده

تـري در مـورد   قصه عموما، و به دالیل مختلـف، اطالعـات جـامع   -شهاي گزارنویسندگان روایت. است
کند و در نتیجه امکان پاسخ این امر از یک طرف وجه گزارشی روایت را تقویت می.مصالح داستانی دارند

توانـد  کنـد کـه مـی   آورد و از طرف دیگر بر ماهیت فردي روایت تاکید میرا فراهم می12تاریخی خواننده
. نمایشی را به چالش بکشده يشد تاریخ نگاري جامعکه اشارهچنان

-گـزارش از کتـاب  »سـهرابم را ه ي نکند پاره کنم سین«یکی از نمونه هاي معروف این شکل، 
مصـالح داسـتانی ایـن نوشـته از     . اسـت فرخنده حـاجی زاده ه ينوشـت ، سینه ي سهراب1قصه ي 

، شـاعر  1377در مهر ماه سـال  . اتفاق افتادمانکردر شهر 1377اي گرفته شده است که در سال واقعه

9 Steven Best, Douglas Kellner, "Debord and the Postmodern Turn: New Stages of the Spectacle,"
http://www.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/Illumina%20Folder/kell17.htm.
10 New Historicists
11 Catherine Gallagher and Stephen Greenblatt, Practicing New Historicism, the University of Chicago Press,

2000, pp. 49.
پاسـخ تـاریخی   “منظور از . پردازدهاي مشارکت نویسنده در متن میاست که به طور کلی به حدود و زمینهreader-responseمن مشخصا به تئوري ه ياشار12

. کنندامکانی است که چنین متونی براي بازسازي تاریخ از سوي خواننده فراهم می” خواننده
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، مورد حمله قرار گرفت و هـر دو بـا   کاروناش، به همراه پسر نه سالهزادهحمید حاجیجوانی به نام 
هایی دیگر در ایران اتفـاق افتـاد و   قتل1377به دنبال این واقعه درپاییز . ضربات متعدد چاقو کشته شدند
ایـن پـروژه مشخصـا از    . مشهور شد»ايهاي زنجیرهقتله يپروژ«عنوان این مجموعه پس از مدتی به 

نویسندگان و هنرمندان را در دستور کارش قـرار  ویژه بره طریق ارعاب و تهدید و قتل، تحمیل سکوت ب
بعد از مدتی گفتمان در قدرت اعالم کرد که این پروژه توسط یکی از مسئولین وزارت اطالعات . داده بود
ید سـع -یزي شده است و البته مدت کوتاهی پس از دستگیري این مسئول اعالم شد که ایشانبرنامه ر
گـاه  ها و روزنامه نگـاران هـیچ  به روزنامه. یق خوردن داروي نظافت خودکشی کرده استاز طر-امامی

ط اي از سوي گفتمان مسـل تحقیق و خبررسانی کامل در این مورد داده نشد و تالش همه جانبهه ياجاز
هـاي متعـدد   گیـري روایـت  صورت گرفت تا این واقعه خاتمه یافته تلقی شود و طبیعتا این امر بـه شـکل  

. کردنـد هاي وابسته به گفتمـان رسـمی تزلـزل ایجـاد مـی     فردي از این واقعه انجامید که عمال در روایت
اي ر چنین زمینهب»1ه يقص-گزارش«ه ي، اولین داستان مجموع»نکند پاره کند سینه ي سهرابم را«

.باید خوانده شود

است و بنابراین اطالعات دقیقی از چگـونگی قتـل بـرادر و    زادهحمید حاجینویسنده، خواهر 
ه یگر در همین مجموعـ ده ياز جمله چند نوشت-هاي دیگرشدر واقع در برخی نوشته. اش داردبرادرزاده

بـه  »ي سـهرابم را نکند پاره کند سـینه «در اما13یات این قتل اشاره می کند؛به جزئ-قصه-گزارشي
بسیار کوتاه مسئولیت آشنایی بـا جزئیـات ایـن واقعـه بـر دوش      ه يدر این نوشت. پردازدنکات جزئی نمی

اول آمده است از یکی از اشعار ه يکه در زیرنویس صفحعنوان نوشته چنان. خواننده گذاشته شده است
سنده در سرتاسر داسـتان از اسـامی واقعـی اسـتفاده کـرده و      گرفته شده است و نویحمید حاجی زاده

هاي داستان آورده اسـت امـا بیـان جزئیـات واقعـه      گهگاه نیز توضیحاتی براي تاکید بر واقعی بودن آدم
اش را بـا رجـوع بـه    گزارشگر، نوشـته / قصه نویس. مشغولی اصلی نویسنده نیستکه اشاره شد دلچنان

کـودك  / ، پهلـوان سـهراب . آغاز مـی کنـد  سیاوشوسهرابانانش، و دو تن از قهرم»شاهنامه«
که فرصت تجربه کردن زندگی را داشته باشد به دست پـدرش، ندانسـته،   دوازده ساله اي که پیش از آن

یـر سـاالر   پ-مسـتبد پـدر  ه يو بسیاري این داسـتان را نمـادي از فرزنـد کشـی جامعـ     . (کشته می شود
هـاي خویشـان و   رحمـی ها و بیکه قربانی بددلی»شاهنامه«ترین قهرمان، بیگناهسیاوشو ) انددانسته

فضـایی فـردي،   ه يکه در آن در پس زمینـ ) 2006انتشارات خاوران، : پاریس(منتشر کرده است من، منصور و آلبرایتدیگري به نام زاده اخیرا کتاب فرخنده حاجی13
.اش اشاره کرده استیگانه و وهم زده به جزئیات بیشتري در مورد قتل برادر و برادرزاده
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قابل تامل است که گفتمان مسلط براي گفتن از وقایع مختلـف بـا بکـار بـردن انـواع      . شودبیگانگان می
نکنـد پـاره  «گزارشـگرِ  / گیرد اما قصه نـویس هاي مذهبی سود میها و ترفندهاي روایتی از اسطورهشیوه

و بسیاري دیگر از نویسندگان معاصر که عمال در مسـیر شـکل بخشـیدن بـه     -»سهرابم راکنم سینه ي
کند تا با برقراري پیوندي میان قتل شاعري و فرزنـدش  یتالش م-کنندهاي متنازع حرکت میگفتمان

در . به دست دهـد »دیگر«، روایتی از گفتمانی »هشاهنام«اي، قهرمانان اسطورهسیاوشو سهراببا 
اي اسـت کـه مخاطـب از طریـق آن     قع تالش اصلی در این موارد و موارد مشابه بوجود آوردن پنجـره وا

عبارت دقیقی بـراي  »قصه-گزارش«و دقیقا به این علت است که عبارت . اي را ببیند و تجربه کندواقعه
انتخـاب ایـن   خود نویسـنده در توضـیح   . هاي متنازع استهاي متعلق به گفتمانتوضیح این گونه روایت

عبارت گفته است که

اي، وضعیتی، زندگی کسـی یـا جریـانی بنویسـی بـه      اراده هم که کنی گزارشی از لحظه
است به روال آنچـه  قصه بینی نه گردي میات که برمیشوي و به نوشتهسمت روایت کشیده می

نـامی  پـس ناچـار بـراي هویـت بخشـیدنش      . گزارشهاي قراردادي اي و نه طبق تعریفآموخته
14.گزارش قصه. نامی که تلفیقی از گزارش و قصه است. گذاريخودساخته بر آن می

امـا  . چرایی فاصله میان این نوشته ها و گزارش بحث مهمی است که جایی دیگر به آن خواهیم پرداخت
کامـل  سـازد  در مقابل خواننده مـی »سینه ي سهرابم را...«اي را که راوي پیش از آن باید ساختار پنجره

سـهراب و  ه ي گفتیم که یک بخش مهم چارچوب این پنجره از طریق خواندن و بازخواندن خـاطر . کنیم
پدر ساالرانه شـکل گرفتـه   / پیره يسیاوش، به عنوان نمادهایی از بچگی، بیگناهی و نیز تباهی در جامع

بـراي اطمینـان از   گـذارد و  نویسنده در مورد این مقوالت جـاي تردیـد بـراي خواننـده بـاقی نمـی      . است
: دهدگیري این ساختار توضیح میشکل

سـودابه  دلـم بـراي   . گفتی که با اسب سفید از سـرخی آتـش گذشـت   میسیاوشاز زیبایی 
هـایم  پنجـه . مـان کـودکی هايپا کوبیدم مثل لجبازي. ي مهتابیت از خشم گر گرفتسوخت و تو چهره

مـا طعـم تلـخ    . پـدر سـاالر دانسـتم   کـاووس ر سر میان موهاي سهرابت چرخید و گناه همه چیز را زی
15.هاي درس چشیده بودیمهاي نخستین و اولین سالپدرساالري را از همان سال

.11. ص. 1380ار، ویست: ، تهراني سهرابسینه: 1ي قصه-گزارشزاده، فرخنده حاجی14
.14. ، ص1ي گزارش قصه15
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اي کـه در  هـاي زنجیـره  و سایر قربانیان قتل(اسالمی که قربانیان این واقعه هاي غیرمذهبی پیشااسطوره
شـان  در هویـت ) ها پرداخته شده استبه آنهاي این مجموعه و نیز آثاري دیگربعضی دیگر از داستان

نگاه، از طریق تداعی داستان ایـن دو قهرمـان   ه يشوند عالوه بر شرکت فعال در ساختن پنجرادغام می
اي میـان روایـت   رابطـه ) رسـند شان به قتل میکه یکی مستقیما و دیگري غیر مستقیم به دست پدران(

اي اسـت کـه   این پاراگراف در واقع حلقـه ه يآخرین جمل. ندآورموجود بوجود میه ياي و جامعاسطوره
قصـه نـویس بـر    / اما در این تـاریخِ معاصـر گزارشـگر   . زنداي را به تاریخ معاصر پیوند میروایت اسطوره

اجتماعی و کلی برعلیه قدرت / اي سیاسیقطعنامهه يخالف آنچه ممکن است فورا به ذهن بیاید به ارائ
اي از زمـان مدرسـه و دورانـی کـه تنبیـه      آخر، روایت را به خـاطره ه يبرعکس، جملپردازد؛ موجود نمی

این خاطره متعلق به دوران کودکی نویسـنده و بـرادرش اسـت و    16.فیزیکی همچنان رواج داشت می برد
رسـند،  شود و فریادهاي درد و اعتراض خواهر به گوش مـی یادآور زمانی است که برادر به دلیلی تنبیه می

. کشـیدم مـن زوزه مـی  «. (اش هسـتند مادر بعد از مرگ پسر و نوه»زوزه هاي«که یاد آور »زه هاییزو«
17)».مثل زوزه هاي مادر بعد از مرگ تو

کنـد، وجـه   اي که در مقابل خواننده قرار داده شده است آرام آرام وجه دیگري پیدا میاین پنجره
م گزارش فاصـله مـی گیـرد، تـابع نوسـانات و هیجانـات       ها از فربه عبارت دیگر، روایت این قتل. فردیت

نیازهاي ژانر گزارش، بیشتر به پیروي از جریان سـیال ذهـن   روحی و روانی فرد می شود و برخالف پیش
ه ي جامعکاووسو رستمهاي کند، بی مهريو قهرمانانش شروع می»شاهنامه«نویسنده از. ماندمی

ه اش زوزگیرد و سـپس زوزه تنبیه شدن برادرش جان میه يو خاطرکندپدر ساالر را در ذهنش زنده می
یابد و خاطره هاي فردي یکـی پـس از دیگـري در    کند و این مسیر همچنان ادامه میمادر را زنده میي 

هـاي خـاطرات دوران کـودکی راوي و    رسـد تکـه  اما با قدري توجه بـه نظـر مـی   ...گیرندذهن شکل می
هـا اسـت کـه    هاست و از کنار هم قرار دادن ایـن تکـه  دن، بخش مسلط خاطرهبرادرش در مورد تنبیه ش

داستان به این ترتیب است که راوي و برادرش، . گیردنگاه شکل میه يفردیت پنجره يترین مولفمهم
شوند تا زمانی که مادر کنند و اولیاي مدرسه متوجه نمیبیشتر به ابتکار برادر، سه روز از مدرسه غیبت می

گیرند برادر راوي را هشتاد ضربه چوب بزننـد و  اولیاي مدرسه تصمیم می. دهدها را در جریان قرار مینآ
ایـن شـیوه   . خواهد او را به جاي برادر تنبیه کنندآورد و میهایش را پیش میمطابق معمول خواهر دست

در ” سرود یار دبسـتانی “قابل ذکر این مسئله استفاده از ه ينمون. شودجالب است که هنوز هم از شکل مدرسه و تنبیهات براي بیان دردهاي گسترده تر استفاده می16
تردیـد زنـده کـردن    اند امـا بـی  شوند تابع عناصر متعددکه در چنین مواقعی استفاده میواضح است که انتخاب سرودهایی. هاي اخیر استجریان برخی از تظاهرات سال

.پیر ساالرانه یکی از عناصر اصلی است/پدره يشان به تنبیهات جامعتنبیهات دوران کودکی و تشبیهه يخاطر
.14. ، ص1ي گزارش قصه17
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و . (انـد یافتهیه نجات میز تنبا-یعتا خود راويو طب-همواره نتیجه بخش بوده و از این طریق برادر راوي
اواخر داستان، در مراسم ختم به قتل رسـیدگان،  .) تر از آن است که بخشیده شودالبته این بار خطا بزرگ

هایی که روز تنبیه حضور داشته و نتوانسته بود مراسم تنبیه را تحمل کند، و آقاي افراسیابی، یکی از معلم
: خواهـد بگویـد  انگـار مـی  . شـود آید و در چشمانش خیره میوي میمدرسه را ترك کرده بود، به سوي را

18»هاي تو کجا بودند؟دخترم پس دست«

هـاي شخصـی، و بـه خـاطر پیـروي      این دو قتل، به دلیـل اتکـایش بـر خـاطره    ه يروایت واقع
گهگاهش از سیالیت ذهن راوي، به غایت فردي است و غیر گزارشی و این جنبه از روایت زمـانی کـه در  

ه کند که بگیرد در واقع قرائتی از این واقعه را پیشنهاد میاي پیشتر اشاره شده قرار میکنار پیوند اسطوره
هـاي ماقبـل   هـم در گـزینش اسـطوره   این تنازع گفتمـانی . گیردوضوح در مقابل گفتمان مسلط قرار می

یـق اتکـا   و هـم از طر -بگیردیدهها را نادکه گفتمان مسلط همواره تالش داشته آن-اسالم نهفته است
هـاي یـک   تـرین ویژگـی  این خصوصیت یکی از مهم. دهدخود را نشان می»فردیت روایت تاریخی«بر 

دهند و در جایی دیگـر بیشـتر بـه آن خـواهیم     دسته از آثاري است که گفتمان متنازع ادبی را تشکیل می
فردیـت  «) و گهگـاه ضـدگفتمانی  (تمـانی  در اینجا صرفا اشاره به یک نکته که عملکرد غیـر گف . پرداخت

قصـه، بـرخالف   -هـاي گـزارش  نمونه. دهد ضروري استقصه نشان می-را در گزارش»روایت تاریخی
هـاي مسـلط تعریـف    هـاي گفتمـان  مثال ادبیات زندان، لزوما خود را از طریق تقابـل مسـتقیم بـا روایـت    

اي کـامال غیرمسـتقیم، مصـالح    و بـه گونـه  هـا در ابتـداي کـار   در بسیاري اوقـات ایـن نمونـه   . کنندنمی
هـا  کنند که گفتمان مسلط سعی داشته است تا سـکوت را بـر آن  شان را از فضاهایی انتخاب میداستانی

پر از واقعه، بخش پرمعنایی از تعریف گفتمـان  در واقع تحمیل سکوت بر این فضاهاي اتفاقاً. تحمیل کند
استفاده از عـواملی چـون سانسـور، نیروهـاي     . دهدیل داده و میمسلط از واقعیت موجود و کنونی را تشک

و عـالوه بـر آن، ایـن    . کندمستقیم با این تحمیل را دشوار میه ي امنیتی و زندان و شکنجه طبیعتا مقابل
واقعیت که ابزار الزم براي تحقیق و گزارش در مورد این وقایع و فضاها طبیعتا در اختیار گفتمـان مسـلط   

وجـه گزارشـی   نتیجتـاً . هـایی را از میـان بـرده اسـت    مکان تحقق چنین تحقیقات و گزارشاست عمال ا
امـا صـرف صـدا بخشـیدن بـه      . تواند از دقت یک گـزارش متعـارف برخـوردار باشـد    قصه نمی-گزارش
کنـد؛ تعریفـی کـه    هاي خاموش شده، عمال در جهت ایجاد تعریفی از واقعیت موجـود حرکـت مـی   روایت

امـا  . گفتمان مسلط که سعی در متعارف شدن و طبیعی جلوه دادن خود دارد متفاوت استکامال با تعریف

.19. ، ص1ي گزارش قصه18
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این فاصله گیري از تعریف متعارف واقعیت موجود و کنونی، یکی از خصوصیاتی است که ادبیت یک اثـر  
زمـان هـم   ام هـم نامیـده »فردیت روایـت تـاریخی  «و بنابراین خصلتی که من آن را 19کندرا تعریف می

.لکردي غیر گفتمانی دارد و هم به عنوان عنصري از ادبیت عمل می کندعم

. اسـت کـه در ادبیـات معاصـر ایـران کـامال سـابقه دارد       »ضـد تـاریخ  «گیري نـوعی  این شکل
هاي مخـتلفش جـاي جـاي بـه ایـن نکتـه اشـاره        است که راویان رمانرضا براهنیآشکارترین نمونه 

.شوداي کامال واضح به این پروژه اشاره میاما به گونه20»ایازروزگار دوزخی آقاي «در. اندکرده

:نویسدآورده شده است راوي می” قول کاتب“این رمان که تحت عنوان ه يدر مقدمه گون

به آستان ابوالفضل محمد بن حسین بیهقیچنین گوید کاتب این کتاب که چون
ه خط خویش آن را نگاشته بـود و جـاي   اي بدو سپرد که پاکیزه و تمیز بدرگذشتن در رسید قصه

ایـاز ومحموداي بود که در آن حدیث قصه به گونه. جاي از نام و دیار خویش در آن یاد کرده
21.از درون و انگار به چشم درون نگاشته آمده بود

کتاب را به دسـت آوردنـد و آن را بـه آب    »یا پسرشمحمودمشرفان «کاتب سپس اضافه می کند که 
و پس از مدتی تصمیم می گیرد کـه  ) همانجا(22»نقش کتاب از ذهن کاتب بالمره محو نشد«ما شستند ا

راوي امـا پـس از چنـد سـطر، در     / نویسـنده . آنچه را در ذهن دارد بار دیگر به صورت کتـاب ارائـه دهـد   
:دهدتوضیح می23نگارششه ي توصیف شیو

ن کاتب به منظور حیلتـی سـاز   و البته خوب می دانید که این کاتب نسبت خویش را به آ
خواهد هم که بتواند بـا آن کاتـب نخسـتین    تواند و نمیالواقع نمیکرده، چرا که کاتب حاضر فی

عمیـق  ه يهمه فاصلها را بنگرید و حضور عصرها و وجود اینگذشت قرن. پیوندي داشته باشد

بـراي  . آوردنـد اي که متفاوت با واقعیت مرسومِ موجود است یکی از عناصر ادبیت به شمار مـی ادبی واقعیت را به گونهه ي ارائهاي روس به طور مشخصفرمالیست19
: بیشتر در این زمینه رجوع کنید بهه يمطالع

Victor Erlich, Russian Formalism, The Hague: Mouton, 1965. p. 252.
امـا، بنـا   . آوري شدند و خمیر شدندهاي کتاب از چاپخانه جمعتمام نسخه. ران منتشر شد اما قبل از توزیع توسط دولت شاه ممنوع شددر ای1351این کتاب در سال 20

چند نسـخه جـان سـالم بـه در     )2000، ژوئن tmhttp://www.vazhe.com/ayaz101.h، ”روزگار دوزخی آقاي ایازدرآمدي بر “(بهرام بهرامی ه يبه گفت
آمـده  جنـون نوشـتن  هایی از این رمان در کتاب بخش. جدید نیز مجوز دریافت نکرده استه ياین کتاب هنوز به طور کامل به فارسی منتشر نشده چون در دور. بردند
). 2000(اما به طور کامل به زبان فرانسه منتشر شده استروزگار دوزخی آقاي ایاز. است

.690. رسام، ؟، ص: ، تهرانجنون نوشتنرضا براهنی، 21
.690. ، صجنون نوشتن22

23 Metafiction
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ملی و یـا مستمسـکی نـاچیز    را و دریابید که آنچه از ربط و پیوند بین دو کاتب گفته شد فقط مح
24.تواند بود در برابر ارباب زمانه تا رخصت تاریخ نویسی جدید را به مهر خویش مهمور گرداند

بحـث  اي در نظر دارد و به همین دلیلتاریخ نگاري آلترناتیو را به شکل بسیار گستردهاین پروژه
اي نوشـته شـوند دیـده مـی  نـی براهدر خصوص مسیر شکل گیري وجوه متعدد آن که در آثار مختلـف  

و »آواز کشـتگان « ، »بعد از عروسی چه گذشت«وار باید گفت که آثاري چون طلبد اما اشارهمیجداگانه
و در مقابل تـاریخ  (شکل گیري گفتمانی متنازع بر اساس بازنویسی تاریخ ه يهاي اولیگام»هاچاه به چ«

اي ها ایـن اسـت کـه تقابـل گفتمـانی بـه گونـه       فصل مشترك این تالش. هستند) جعلی گفتمان مسلط
این تقابل مستقیم و تماتیک این است کـه بـه نظـر    درمهم ه ينکت25.مستقیم و تماتیک بیان می شود

دالیل ادبی این امـر  . گفتمان متنازع عرضه شده وجود ندارد»حقانیت«گونه نیازي به اثبات رسد هیچمی
و بـدون تردیـد حضـور    (هاي مربوط به وقایع و فضـاهاي مختلـف   که گزارش گونهاز جمله این؛متعددند

آنچنان مـوثر عمـل کردنـد کـه     ) 1979هاي زندان، پیش و پس از انقالب اي گزارشتعداد قابل مالحظه
ه ي تـرین نشـان  و این مهمیافتندءارتقا»طبیعی«هاي آلترناتیو عمال به حد روایات پذیرفته شده و روایت

هاي متنازع از جمله تاریخ نگاري این طبیعی شدن به وجوه مختلف گفتمان26.زي یک گفتمان استپیرو
این امکان »...روزگار دوزخی«به عنوان مثال در. دهد در مسیرهاي مختلف گسترش پیدا کنندامکان می

، Practicing New Historicismدر .شـود تاریخ نگاري از پایین متبلـور مـی  ه يبه صورت پروژ
:شوداز این اصطالح در چارچوب زیر استفاده میبلتاستیون گرینو کاترین گاالگره ينوشت

ه اي نه چندان ساختارگرایانه به اشاعپرستی، به شیوهها، مخالفان نژادکارگران، فمینیست
تاریخ نگاري از پایین پرداختند تا در مقابل تـاریخی کـه توسـط پیـروزان نوشـته بـود تـاریخ        ي
27.کست خوردگان نیز ارائه شودش

تاریخ نگاري استفاده از زبانی نامرسوم اسـت کـه تـا حـدي یـادآور      ترین خصوصیت زبانی این گونه مهم
ه ي ، تـاریخ نگـار برجسـت   تامپسـون . پـی . ايگونه که مثال توسـط  آننگاري سنتی چپ است،تاریخ

.691و 690. ، صصجنون نوشتن24
.63. ، صTerdimanدر خصوص جایگاه تقابل مستقیم و تماتیک در ساختن گفتمانی متنازع رجوع کنید به 25
هاي مختلـف  در واقع تجربه کردن فرهنگ. ها جلوه دهدترین شیوهترین و طبیعیهایش این است که خودش را معقولایتترین نشانۀ پیروزي یک گفتمان و رومهم26

. دهدها را تحت سوال قرار میبسیاري از این روایت. . . بودن، و ” ابدي و ازلی“بودن، ” طبیعی“بودن، ” معقول“است که 
27 Catherine Gallagher and Stephen Greenblatt, Practicing New Historicism, the University of Chicago Press,
2000, pp. 53.
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ش تامپسون این بود تـا پـس از تاکیـد بـر     تال28.گرفتبریتانیایی مورد بحث و ترویج و نیز عمل قرار می
میان زبان و گفتمان، زبان قراردادي تاریخ نگاري و تاریخ نگاران را که عمـال مبـین صـداهایی    ه يرابط

به درستی بلتگرینوگاالگر . خاص بودند کنار بگذارد و خصلتی چند صدایی به تاریخ نگاري ببخشد
.انده تاریخ نگاري نو اشاره کردهبه اهمیت این نگرش در مسیر شکل بخشیدن ب

اي اش و بی هیچ پیش زمینه، به عنوان مثال، در میان نوشتهتامپسون. پی. ايوقتی 
کرد در واقع تالش داشت تا با طبقات پایین استفاده می»ه يصیقل نایافت«باره از صداهاي یک

هایی متعدد فاوت و گذشتههاي تاریخی مسکوت مانده، ساختارِ تاریخی متبه حساب آوردن سوژه
.ریزي کندرا پی

اش را با زبانی بیگانه مواجه کند، متعجبش کنـد و  اصلی او این بود تا خوانندهه يشیو...
اي هـاي حاشـیه  در مقابل مفاهیم ناسازگار قرارش دهد و به این منظور در بسیاري موارد از زبـان 

هـاي  عـین حـال پرمعنـا، کلمـات و عبـارت     و در]در تـاریخ نگـاري  [سرشار از کلمـاتی ناآشـنا   
گونـه کـه تلفـظ    احتماال همان[غیرایدئولوژیکی که گهگاه حتی با امالي غلط نوشته شده بودند 

29.کرداستفاده می]شدندمی

ـ را توضیح می»...روزگار دوزخی«در نظر گرفتن این نکته به گمان من تا حد زیادي زبان نامرسوم ه دهد ب
هایی چـون قتـل و   اي از صحنهزبان نامرسوم خود را به صورت توصیفات مشمئز کنندهویژه آنجا که این

:در توضیح این زبان نوشته استحسن میرعابدینی. دهدنشان می...مثله کردن و تجاوز و

بـازي  ه يعصیان او بر ضـد پـذیرا بـودن عامـ    ه يواقعیت گرایی بی پرواي نویسنده در بردارند
خواهد با توصیف عریـان،  ، در نقش یک سنت شکن میهنري میلرثل ، مبراهنی. خورده است

30...شوداما گرفتار وقاحت نگاري می. تاریخ و زندگی را عیان سازده ي مشمئز کننده يجنب

:براي مطالعۀ بیشتر در این زمینه به منبع زیر رجوع کنید28
E. P. Thompson, Visions of History, A Collection of Interviews, Edited by Henry Abelove, Betsy Blackmar, Peter
Dimock, and Jonathan Schneer, Pantheon Books, 1984.

29 Catherine Gallagher and Stephen Greenblatt, Practicing New Historicism, the University of Chicago Press,
2000, pp. 54, 55.

.433. ، ص1377نشر چشمه، : ، تهران2و 1، جلد صد سال داستان نویسی ایرانحسن میر عابدینی، 30
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استفاده از واژه واقعیت گرایی توجیه پـذیر  »...روزگار دوزخی«به نظر من با توجه به خصائل اساسی متن 
و . قرابت دارند تـا واقعیـت گرایـی   31هاي این متن بیشتر با ادبیات فانتاستیکیبه طور کلی ویژگ. نیست

در . قلمداد شـود »وقاحت نگاري«شود تا زبان غیرمتعارف رمان نپرداختن به این نکته است که باعث می
وقاحـت  «ایـن  تواند با توجه به این نکته صورت گیـرد کـه   منطقی این کتاب میهاي واقع یکی از قرائت

. ها در واقع معرفی زبان متباینی است که همواره توسط گفتمان مسلط نفـی و طـرد شـده اسـت    »ارينگ
در جایی از رود و مثالًبسیار از این فراتر می) نامرسوم(»نادرست«در استفاده از زبان براهنیالبته راوي 

ش، جـاه شـهان، بـاه   کنم مـور «: آوردمیهخامنشیهاي معروف دوران رمان با اشاره به یکی از کتیبه
، منم کورش، شـاه جهـان  «از اي استکه شکل واژگون شده) 70. ص(»...،شزرگ و شیرومند، باه شابل

و »نـامفهوم «و »نادرسـت «هـا و اشـکال اسـتفاده از زبـان     و نمونـه »...شاه بزرگ و نیرومند، شاه بابـل 
ا تاکید بر تاریخ نگـاري از پـایین بـه    در چارچوب مورد نظر این نوشته ام. در این متن بسیارند»نامرسوم«

در بخـش  راهنـی ب. منظور اشاره به صداهاي خاموش شده و یا عمدا به فراموشی سـپرده شـده اسـت   
و در ارتباط با بحث در مورد خصوصـیت دیالوژیـک در مـورد    »گلشیري و مشکل رمان«ه يپایانی مقال

:می نویسد»...روزگار دوزخی«

ملـک ، هم امیر ارسالن، هم منصورد، هم محموت، هم آنجاسایاز، هم روزگاردر 
ایـاز دفـن شـد، و   کورش، و هم بچه اي که بجاي کورش، هم ملک محمد، هم جمشید

32...سال زبان باز کـرده اسـت و بیـرون مـی ریـزد،     2500دفن شده است که پس از ه ي آن بچ

)225و 224. ، صص1373نشر قطره، . ، صصرویاي بیدار، »گلشیري و مشکل رمان«(

دفـن شـد   کورشاي را که بجاي مورد نظر من قسمت آخر این نقل قول است که داستان بچهه ي نکت
و پادشـاه مادهـا شـبی بـه     کـورش ، پدربزرگ مادري آستیاكهاي سنتی، بنا به روایت. آوردبه یاد می
فـرا خواهـد   هایش تمـام جهـان را  بیند که از شکم دخترش تاکی خواهد رویید که شاخ و برگخواب می

. گویند که دختـرش فرزنـدي خواهـد زاییـد کـه جـاي او را خواهـد گرفـت        به او میگزارانخواب. گرفت
پس از تولد کودك، یکـی از درباریـان   . دهد که بچه را به محض تولد از میان بردارنددستور میآستیاك

ریـزد و در پایـان اثـر اطالعـات کـافی در اختیـار       ، ادبیات فانتاستیک ژانري است که در آن مرز واقعیت و فانتزي به هم مـی Tzvetan Todorovبنا به تعریف 31
:شتر در این زمینه رجوع کنید بهبیه يبراي مطالع. خواننده قرار داده نشده است که بر اساس آن بتواند ثابت کند آنچه که خوانده واقعی بوده است یا خیالی

Tzvetan Todorov, Introduction à la litérature fantastique, Paris : Editions Du Seuil, 1992.
.225و 224. ، صص1373، نشر قطره، رویاي بیدار، ”گلشیري و مشکل رمان“رضا براهنی، 32
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مـرده بـه دنیـا آورده اسـت و     در همان زمان زن چوپان پسـري  . او را به چوپانی می سپارد تا او را بکشد
پوشانند و نـام و یـاد کـودك مـرده بـراي همیشـه از خاطرهـا        مرده میيهرا به بچکورشهاي لباس

هایی را که بـه  این داستان که به درستی در واقعی بودنش جاي تردید است نمادي است از چهره. رودمی
شان را هر چه محوتر شان عمال هویتیصدایاند و بیمنظور حفظ روایت فاتحان محکوم به سکوت شده

هـاي رسـمی   در روایـت . و ایـن کـودك وجـود دارد   ایـاز از این زاویه شباهت شگفتی میان . کرده است
گفتمـان مسـلط   ه يصـدایی الزمـ  شـود و ایـن بـی   گـاه شـنیده نمـی   هـیچ ایازتاریخی و ادبی صداي 

.هاي قرون و اعصار مختلف استمحمود

روایت از زبـان قـوم شکسـت    ه ينی که آثارش سنخیت آشکاري با پروژیکی دیگر از نویسندگا
ایـن پـروژه را بـا اسـتفاده از بـازخوانی      بیضـایی . اسـت بهرام بیضـایی خورده و خاموش شده دارد 

و در عـین حـال   کنـد هاي مذهبی دنبال میها و افسانهشان با اسطورهاسالمی و تقابلهاي پیشااسطوره
منامـه ي فیل. بـه دسـت دهـد   33ترکیبـی از تـاریخ فـردي و جمعـی    ، براهنیه با کند تا، مشابتالش می

اسـتفاده  سلطان محمـود است که اتفاقا از چارچوب زمـان  ايچنین نمونه»نوین شاهنامهه يدیباچ«
کند اما تاریخ آلترناتیوش را به شکلی دیگر و در عین حال و کماکـان بـا تاکیـد بـر صـداي خـاموش       می

.سازدشدگان می

پس از سی سال کار به روي فردوسیبه پایان رسید و سلطان محموددر زمان »هاماهنش«
اي اما آن را اثر شایسـته محمودتقدیم کرد و محمود غزنوياین اثر، به امید دریافت پاداشی آن را به 

يهدیباچـ «دربهرام بیضـایی . این بخش از داستان دانسته و این روایت پذیرفته شده است. ندانست
تواند به اي که این بازسازي میبه بازسازي این دوران و این روایت پرداخته است به گونه»نوین شاهنامه

هـا از  آثـار متعـددي دارد کـه در آن   بیضـایی . سادگی در رابطه با تاریخ مـدرن تاویـل و تفسـیر شـود    
یک از ایـن آثـار   ست اما هیچیا مستقیما استفاده کرده و یا الهام گرفته ا»شاهنامه«ها و وقایعشخصیت

.قابلیت گنجانیده شدن در تاریخ نگاري نو را ندارند»نوین شاهنامهچه يدیبا«ه يبه انداز

قصه تاریخ خصوصی و عمـومی مـن   “. ویژه آثار خودش بکار برده استه ، در توصیف بقصه نویسیاپ سوم مشابه این اصطالح را اولین بار رضا براهنی در مقدمه چ33
).743. رسام، ؟، ص: جنون نوشتن، تهران(” .است
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شود کـه  گروهی بیست سی نفره در گذري دیده می«شود که در آن فیلمنامه با نمایی شروع می
و »دانشـمندي «وسـط  این حرکت جسد بـه ت . استفردوسیاین جسد 34».برندجسدي را بر دوش می

خواهد تا هـر چـه زودتـر راه    بران میشود که با ملعون خواندن جسد از مردهجمعی از پیروانش متوقف می
بـران مواجـه   هنگامی که این دانشمند با بهـت مـرده  35».]آلوده شود[والیت به کفر «کج کنند که مبادا 

من -!هیهات اي نادان از نادانی شما«: گویدپرسند در جواب میشود که سبب این خشم و لعن را میمی
به کفرآبادش ببرید کـه  . رند که او مدح گبرکان گفته استي او به گورستان مسلمانان برها نکنم تا جنازه

آورد که او مرده است و قضـاوت  می»استاد«بران با ادب تمام به یاد یکی دیگر از مرده36»!کفر از او آباد
دینـان  غـم بـی  «: کنـد سط داور نهایی انجام خواهم گرفت اما استاد فریاد مـی نهایی در دنیاي دیگر و تو

آتش پرستم اگر داور نهان سرخط بهشـت بـه نـامم نکنـد     -! دین؟ هیچ البه نشنوم هرگزخوري بیمی
ایـن  ه يتردیـدي نیسـت کـه چهـر    37»!زود.دورش کنیـد ملعـون را  . کنمبدین تعصب که بر دینش می

ه يی با تصویر تیپیک مذهبیون متعصب دارد و به واقع قرابت این کلمـه بـا کلمـ   دانشمند نزدیکی غریب
. گمان از روي تصادف نیستمال به معناي دانش آموخته بی

سلطان محمود غزنويتعجب آور نیست که در این فیلمنامه سردمدار گفتمان مسـلط دوران،  
هـا تنهـا   و ایـن 38.شـود عریف مـی اش است تاش که تاکیدي بر خصوصیت مذهبیاز طریق صفت غازي

در سرتاسـر  . اندازنـد اي مستقیم خواننده را به یاد تاریخ معاصـر مـی  خصوصیاتی نیستند که تقریبا به گونه
و »شـاهنامه «ه يشود که البته با روایـت سـنتی دربـار   فیلمنامه تاکید آشکاري بر اهمیت زبان دیده می
بنا بر ایـن روایـت کـه مسـتندات تـاریخی نیـز دارد       . ارداهمیتش در حفظ زبان فارسی کامال سازگاري د

این کتاب را در شرایطی تصنیف کرد که حکومت تازه پـاي اسـالمی در ایـران بـه تـدریج در      فردوسی
تا حـد امکـان   »شاهنامه«درفردوسی . شدگسترش نه تنها مذهب نوین بلکه زبان عربی نیز موفق می

عجـم / بسی رنج بردم در این سـال سـی  «کرده است و بیت معروف هاي عربی اجتناب از استفاده از واژه
.نیز بر آگاهانه بودن این تالش اشاره دارد»زنده کردم بدین پارسی

.5. ص. 1375روشنگران، : ، تهراننوین شاهنامهچه يدیبابهرام بیضایی، 34
.6. ، صنوین شاهنامهچه يدیبا35
.6. ص، نوین شاهنامهچه يدیبا36
.6. ، صنوین شاهنامهه يدیباچ37
.12. ، صنوین شاهنامهه يدیباچ38
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اشاره بـه  (گرایی و نیز ترك گرایی به این عربمشخصاًبیضایی»نوین شاهنامهچه يدیبا«در 
گی و حتـی خودفروشـی درمقابـل    اي از خودبـاخت بـه عنـوان نمونـه   ) سلطان محمـود ترك نژاد بودن 

در یکـی از  . کندها و فراموشی هویت تاکید میمیان این گرایشه يکند و بر رابطاشاره می»بیگانگان«
هاي فیلمنامه این تقابل از زبان عاملی عرب که از این زورگفتن و زور شنیدن به جان آمده اسـت،  صحنه

جهـت در اسـتفاده از زبـان عربـی     منظور چاپلوسی بـی اند و به در سرزنش محاسبان همراهش که ایرانی
.اندآمدهفردوسیاین عامل و همراهانش براي تحمیل مالیات بر. آیدکنند میاغراق می

! گویید که من که پدر در پدر عـربم شما ایرانیان بیش از آن عربی می. فهممزبانتان را نمیعامل
، و وقتی تصویر خود را در آینـه تـف   بیدار است]فردوسی[خوابید او ها وقتی میشب
وقتی شما از خدمت به تـرك و تـازي نـان بـه     . نویسدي شما را میاندازید او تبارنامهمی

. کشـد ترین شما بار تنگدستی را به دوش مـی آمیزید او محض خدمت به نیکروغن می
39ت کنیم؟دهیم چرا باید غارمالیات بر چه باید بست؟ بر کلمات؟ اگر او را پاداش نمی

نیست؛ این داستان بیشماري نویسنده و هنرمند است که به دلیـل  فردوسیگمان این تنها داستان و بی
شان مورد اند و حتی امرار معاشروي از گفتمان مسلط مغضوب واقع شدهناسازگاري و یا صرفا عدم دنباله

ـ   هاسـت کـه در   خود یکی از این نمونهبیضایی. تهدید قرار گرفته است ویـژه  ه دوران پـس از انقـالب ب
اند و یا بعد از ساخته شـدن بـا اشـکاالت متعـدد مواجـه      ساخته شدن نیافتهه يهایش یا اساسا اجازفیلم
اش اسـت  به همان اندازه که یـادآور داسـتان زنـدگی نویسـنده    »نوین شاهنامهچه يدیبا«البته. اندشده
ن کنونی باشد که به انواع مختلـف تحـت   سراي دورافتواند مبین سایر نویسندگان و هنرمندان مخالمی

در .اسـت قصد به جانشان هـم رسـیده  سوءه يگیرند و این آزار گهگاه حتی تا مرحلآزار و پیگرد قرار می
مصایب استاد نوید ماکان و همسرش مهندس رخشـید مجلس شبیه در ذکر«ه يهمین زمینه، نمایشنام

به طور مشخص از نمایش گرفت، ه يها اجازبیضایی که بعد از مدتهاي، یکی از معدود نوشته»فرزین
نویسـندگان و هنرمنـدان و   ه يکننـد اي و کـال وضـعیت نگـران   هـاي زنجیـره  قتـل ه يواقعـ جمله بـه 

تابـد اشـاره   رویی با گفتمانی که روایـت غیـر را برنمـی   درهاشان در روپردازد و به دشواريروشنفکران می
.کندمی

.54. ، صنوین شاهنامهه يدیباچ39
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و آثار مشـابه  »نوین شاهنامهه يدیباچ«از خصوصیاتیکیبازنویسی وقایع تاریخی صرفاًالبته 
توان به مانیفستی سیاسی تقلیـل داد کـه هدفشـان    باید تلقی شود و به راستی این قبیل آثار را مطلقا نمی

یـن  ا. بیان وضعیت خاص نویسنده و نویسندگی و یا حتی شرح و وصفی از وضعیت سیاسی معاصر اسـت 
. استفاده شده صادق اسـت »شاهنامه«ها از که در آنیضایی نکته بخصوص در مورد بسیاري از آثار ب

در این آثار یکی از اهداف بوجود آوردن ساختارهایی است براي نگریستن، و از جمله نگریستن دوباره بـه  
سـاختارها در کنـار   ایـن  . تـاریخ عمـومی و خصوصـی   براهنیو نیز و به بیان -معاصر و باستان-تاریخ

دهند که در تناقض آشکار با گفتمـان مسـلط قـرار دارد و ایـن تنـاقض را      ی را تشکیل مییکدیگر گفتمان
. در این فیلمنامه به آشکاري آورده استبیضایی

سـلطان تنـگ چشـم    «حضور دارد، سلطان محمودهاي فیلمنامه که در یکی از معدود صحنه
ه ي دو تن از عالمان در بار. اندایستاده»داگرد تاالر عالمان و عامالنگر«نشسته است و »بر تختغزنه

.کنندکنند و مطابق معمول پیش از هر چیز از مذهب او آغاز میصحبت می»شاهنامه«وفردوسی

عالم نخست او شاهان پیش را بزرگ داشته تا سلطان عهد را کوچک کند؛ به من بگویید او بر چه مذهب 
.هاستمذهب سلطان دارند و سلطان خود بر مذهب خلیفهاست؟ همه باید

شمرد هاي کالن میخواند بر چه خواهد بود جز طریقت آتش؟ فتحعالم دو دروغزنی که مدح گبرکان می
و زالسـتاید مـر   هـا مـی  را تا رد باشد بر مغازي اولیاء، و پهلـوانی کیومرثو فریدونو کاووسمر 

40.ر شجاعت سلطان و ساالرانرا تا طعنتی باشد باسفندیار

هایی را شود؛ و در واقع مسئله فقط این نیست که شاعري داستانتر میدقیق»نقد«در ادامه این 
مغـازي  «انـد در مـدح   توانسـته اند و طبیعتـا نمـی  به نظم آورده است که پیش از ظهور اسالم اتفاق افتاده

بـه  »شـاهنامه «اند این است کـه شان به فراست دریافتهآنچه که این علما و همنوایان مدرن. باشند»اولیاء
هـا  منظور بازنویسی تاریخ نوشته شده است و مشابه با آثاري که در چارچوب تاریخ نگاري نـوین بـه آن  

هایی خاص و زبانی مشـخص سـاختارهایی در مقابـل    گیري از اسطورهتالش دارد تا با بهره41ایمپرداخته
از طریقشان به دنیا و و قایعِ آن دیگرگونه بنگرند و در واقع روایـات گفتمـانِ   چشمان خواننده قرار دهد تا 

.80. ، صنوین شاهنامهه يدیباچ40
.اشاره دارد?Who Writes Iranاین نکته به گفتارهاي دیگر 41
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جهـت  ها و زبـانی خـاص بـی   اند که انتخاب اسطورهاین علما به درستی دریافته. پیروز را به چالش بکشد
.نبوده است

نظم به چامـه و  بازد و جند به سپاه و ثار به خون و دلدل به رخش می]کندطوماري باز می[عالم نخست
ماند؟خُب دیگر چه می. رویین دژایقاع به سرود و عمامه به دستار و خیبر به

سـوگ اگـر هسـت بـر     ! حرم به مشکوي و قصاص به پاداش و محشر به رسـتخیز و اجـل بـه مـرگ    -
عالمـان عهـد را   ! هـاي ایرانـی اسـت   و شادي اگر هست بر جشـن ایرجیا سهراباست یا سیاوش

کند سنگی است که بر مـدارس پرتـاب   اند و علم را دانش، و از پارسی هر لغت که نو میخودانشوران می
42!کند و بر آنچه فضیلت و تقوي استمی

هایی البته به دلیل ارجاعات مشـخص قابلیـت قرائـت شـدن در رابطـه بـا زمـان و        چنین قسمت
توانند به حد تفسـیر سیاسـی   ن، نمیآمیز بودنشاوقایعی خاص را دارند اما به دالیل مختلف از جمله اشاره

ه يمهم این آثار که در عین اشاره به زمـانی خـاص در حیطـ   ه ي نکتدر واقع، . خاصی تقلیل داده شوند
ـ زمانی و مکانی خاصی نمی غیرمسـتقیم پیونـدهایی ظریـف    ه يگنجند این است که این آثار پس از ارائ

یت حاضر از سوي دیگر این امکان را براي خواننـده  میان واقعیت ادبی خلق شده در اثر از یک سو و وضع
و بـه ایـن گونـه    . هاي این واقعیت ادبی را نیز در پرتو این پیوندها بخواندکنند که سایر قسمتفراهم می

43غازي مبتکـر آن اسـت  سلطان محمود»نوین شاهنامهه يدیباچ«کتابسوزانی که دراست که مثالً

شماري کتاب منجـر  هاي جدیدتري باشد که به سوزاندن بیهاي دورهتتواند یادآور سیاسبه سادگی می
شد و یا تاکید نمایشنامه نویس بر نقش جهالت و فوالد در ساختن سپاه گفتمـانِ مسـلط یـادآور دورانـی     

اي از به گونـه محمود غازيفیلمنامه بیضایی در توصیف دوران در واقع در سرتاسر این44.معاصر باشد
استفاده کرده اسـت  »شاهنامه«اش یاري گرفته است و گهگاه مستقیما از ابیاتی ازنامهشاهو فردوسی

.هاي مختلف را دارندها و مکانکه به سادگی قابلیت تعمیم داده شدن به زمان

ه يدیباچـ «هاي پایـانی اي در یکی از صحنههاي استفاده از چنین شیوهیکی از موثرترین نمونه
، سردار سپاه ایران در زمـان  رستم فرخزادصحنه از طریق معرفی ه يزمین. استآمده»نوین شاهنامه

.81و 80. ، صصنوین شاهنامهچه يدیبا42
.104. ، صنوین شاهنامهچه يدیبا43
.110. ، صنوین شاهنامهه يدیباچ44
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که شکست ایرانیـان مسـجل   پس از آنرستم فرخزاددر این صحنه . شوداعراب توصیف میه ي حمل
انگار که از زبـان او  فردوسیو 45».نویسدخود را میمه ي بر یکی کرسی نشسته سپارشنا«شده است 

. گوید که در پی شکست ایرانیان و چیرگی حکومت نوین خواهد آمداي میقع از آیندهسخن بگوید در وا

زمانه خرددرنبینی دگرچو زین سالیان چارصد بگذرد

گرامی شود کژي و کاستیاز راستیبگردند وز پیمان

...

اندر میان؛نژادي پدید آیدز دهقان و از ترك و از تازیان،

.ها به کردار بازي بودسخنك و نه تازي بودنه دهقان نه تر

...

.نفرین ندانند باز آفرینزرباید همی این از آن، آن از این؛

...

!خارا شوددل مردمـان سنگزآشکـارا شـود؛بترنهانـی

به داد و به بخشش کسی ننگردبرنجد یکی دیگري برخورد؛

...

46!د و دین اندر آرند پیشبجوینزیان کسان از پی سود خویش

رسـد تقابـل آشکارشـان بـا     ها به ذهـن مـی  اي که در قرائت این متنواضح است که اولین نکته
اي، هـا بـه شـیوه   تر آن است که هر یک از این متنمهمه يگفتمان در قدرت است اما به گمان من نکت

و بـر اسـاس ایـن تـاریخ، فضـاهاي      دهنـد و در ادامـه  اي و بخشی از تاریخی آلترناتیو را شکل میگوشه
هـا، نمادهـا و کـدها    اي از نشـانه را از طریـق مجموعـه  ) ...فضاهاي عینی، ذهنی، تخیلی، ادبی،(متفاوت 

.100. ، صنوین شاهنامهه يدیباچ45
.102و 101. ، صصنوین شاهنامهچه يدیبا46
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شود کـه شـاید   شود پس از مدتی آنچنان پیچیده میاي که از این طریق ایجاد میشبکه. کنندتعریف می
هـاي متنـازع تشـخیص داد امـا بـدون تردیـد       روایـت هـا و  مستقیمی میان آن و گفتمانه ينتوان رابط

هـاي رسـمی بـراي هـر     شان با روایـت ها و تقابلها و نمادها با این روایتهمنوایی و همخونی این نشانه
.اي قابل حس و درك است و این گویاترین نمودار پیروزي گفتمان متنازع استخواننده


